LÄÄKÄRILIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
SELOSTE VAALIA VARTEN KERÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Lääkäriliitto ry
Mäkelänkatu 2 (PL 39)
00500 Helsinki
laakariliitto@laakariliitto.fi
Puhelin: 09- 3930 91
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Hallintojohtaja Jaana Heinonen
Mäkelänkatu 2
00500 Helsinki
(09) 3930 91
Jaana.heinonen@laakariliitto.fi
3. Rekisterin nimi
Valtuuskuntavaalin 2018 toteuttamiseksi koottu henkilörekisteri: ehdokasluettelo ja vaalikone.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Valtuuskuntavaalit ovat suorat henkilövaalit, joissa äänestysoikeus on kunakin vaalivuonna 31.5.
mennessä liiton jäseninä olevilla henkilöillä.
Lääkäriliittoa, sen hallintoa ja vaaleja tehdään julkiseksi ja tutuksi esittelemällä ehdokkaat ja heidän
näkemyksiään vaalia varten rakennetulla vaalikoneella, jossa ehdokkaalla on myös mahdollisuus
kertoa itsestään.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarvittavat tiedot, kuten
ehdokastiedot seuraavasti:
Vaalirenkaan nimi, jonka listalla ehdokas on
Vaaliliiton nimi, jonka listalla ehdokas on
Ehdokasnumero
Sukunimi
Kutsumanimi
Kotikunta
Yhteystiedot vaalilautakunnan käyttöön (sähköposti, puhelin, osoite)
Ehdokkaan kuva (mahdollinen vaalikoneessa)
Ehdokkaan itse laatima lyhyt esittely itsestään (mahdollinen vaalikoneessa)

Ehdokkaan vastaukset 30 kysymykseen.(mahdollinen vaalikoneessa)
Vaalin viralliseen ja julkiseen ehdokasluetteloon painetaan vain vaalirengas- ja vaaliliittotiedot,
ehdokkaan numero, etunimi, sukunimi ja kotikunta (henkilön ilmoituksen mukaan).
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ehdokkaan allekirjoittama ehdokkaaksi ilmoittautumislomake ja vaaliliiton ilmoittautumislomake.
Ehdokas niin halutessaan vastaa itse vaalikoneessa esitettyihin kysymyksiin, kertoo itsestään ja
lähettää kuvansa.
Tuloksen laskenta, joista ilmoitetaan läpipäässeet ehdokkaat ja heidän äänimääränsä liiton
verkkosivuilla. Liiton sisäisillä sivuilla (jäsensivuilla) kerrotaan kaikkien ehdokkaiden äänimäärät.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassa olevan lainsäädännön
velvoittamissa rajoissa tai yhteistyösopimusten perusteella niin, että tietosuojasta ja –turvasta on
tehty asianmukainen tietosuojasopimus. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin
tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Vaalikoneen tiedot ovat vaalisivustolla Fimnet -tunnistautumisen takana. Ehdokkaalla on
kysymyksiin vastaamiseen ja kuvansa tallentamiseen tallennus- ja muokkausoikeus siihen asti,
kunnes vaalikone avataan äänestäjille verkossa. Kukin ehdokas voi tallentaa ja muokata vain omia
tietojaan. Sama oikeus on ohjelmatoimittajalla, joka vastaa ohjelmiston ja tietokannan
käyttökunnosta.
Lääkäriliiton henkilökunnasta vain vaalin toteuttamiseen osallistuva henkilöstö pääsee
käsittelemään rekisteritietoja tarpeellisessa laajuudessa.
Ehdokasluettelo, joka sisältää henkilön ehdokasnumeron, etunimen, sukunimen ja kotipaikan sekä
vaaliliitto- ja vaalirengastiedot, on julkinen.
9. Tietojen poistaminen
Vaalin 2018 ehdokasasetteluun liittyvä materiaali (ehdokasasettelulomake, vaaliliittolomake,
vaalirengaslomake, yhteenvedot ehdokkaista) säilytetään siihen saakka, kunnes seuraava
valtuuskunta on valittu eli käytännössä joulukuussa 2021.
Vaalikoneeseen annettuja tietoja (ehdokkaan esittelytiedot, vaalikoneeseen annetut vastaukset)
säilytetään Fimnet- tunnistautumisen takana jäsensivustolla enintään vuoden ajan vaalin
päättymisestä. Sitä ennen tietoja voidaan käyttää erilaisiin yhteenvetoihin ja tutkimukseen kuitenkin
niin, että yksittäisen vastaajan tietoja ei voida erottaa.

Vaalin virallinen ehdokasluettelo säilytetään pysyvästi. Vaalin tulos säilytetään pysyvästi.
Vaalin tuloksesta ja äänioikeuttaan käyttäneiden/käyttämättä jättäneiden perusteella laaditaan
erilaisia tilastoja ja yhteenvetoja kuitenkin niin, että yksittäisen vastaajan tietoja ei missään
muodossa voida erottaa.
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat
ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

