
 

 

Käyttöehdot  

Mielenterveyden keskusliiton (myöhemmin myös ’liitto’) jäsenyhdistys voi ottaa käyttöön liiton 
ylläpitämän sähköisen jäsenrekisterin edellyttäen, että kaikki jäsenyyteen liittyvät henkilötiedot 
käsitellään ehtojen mukaisesti. 
 
Jäsenrekisterin käyttöönotto edellyttää, että jäsenyhdistys tekee Mielenterveyden keskusliiton kanssa 
sopimuksen rekisterin yhteiskäytöstä. Jäsenyhdistys tutustuu käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan 
niitä kaikessa rekisterin käytössä. 
 

1. Mielenterveyden keskusliiton tehtävät ja vastuu rekisteristä  

Liitto tarjoa jäsenyhdistystensä käyttöön maksuttoman, selaimen välityksellä käytettävän ohjelman, joka 
sisältää työkalut jäsenrekisterin ylläpitoon ja yhdistystoiminnan tukemiseen. Palveluun sisältyy ohjelman 
tekninen ylläpito sekä asiakaspalvelu. 
 
Mielenterveyden keskusliitolla on oikeus tehdä parannuksia ja muutoksia ohjelmaan. Käyttäjän kannalta 
oleellisista muutoksista tiedotetaan etukäteen sähköpostitse, postitse tai muulla sopivaksi katsotulla 
tavalla. Muutokset astuvat voimaan, kun ne on toteutettu ja testattu. 
 
Liitto ei vastaa jäsenyhdistyksen rekisteriin tallentamien, oman yhdistyksen toimintaa koskevien 
dokumenttien sisällöstä eikä oikeellisuudesta lukuun ottamatta liiton itse tuottamaa tietosisältöä. 

2. Jäsenyhdistyksen vastuut ja velvoitteet  

Jäsenyhdistys nimeää 1-2 rekisterin käyttäjää. Tunnusten luonnin jälkeen käyttäjä saa rekisteriin 
henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia eikä 
niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle.  
 
Tunnuksen käyttäjä sitoutuu säilyttämään salasanan ja käyttäjätunnuksen huolellisesti. Mikäli salasana 
tai käyttäjätunnus häviää tai joutuu ulkopuolisten tietoon, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi 
Mielenterveyden keskusliiton asiakaspalveluun asiakaspalvelu@mtkl.fi. Yhdistys vapautuu ilman 
käyttäjän myötävaikutusta hänen salasanallaan tai tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on 
kuitattu. 
Jäsenyhdistys vastaa itse rekisterin käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenne- ja 
tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista. 

3. Maksulliset palvelut 

Rekisterin käyttö on jäsenyhdistyksille maksutonta. Ongelmien ilmaantuessa yhdistys ottaa yhteyttä 
Mielenterveyden keskusliiton rekisterivastaavaan. Jos yhdistys kääntyy avun saamiseksi suoraan 
palvelun toimittajan (Kehätieto Oy) puoleen, se vastaa itse aiheutuvista kuluista. 
 
4. Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen 
 
Jäsenyhdistyksellä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää rekisterin käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. 
Mielenterveyden keskusliitto voi kieltäytyä antamasta käyttäjätunnusta tai peruuttaa myönnetyn 
käyttäjätunnuksen, mikäli yhdistys on toiminut tai toimii käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. 
 
Mielenterveyden keskusliitolla on halutessaan oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai 
osittain. Liitto ilmoittaa lopettamisesta hyvissä ajoin (6 kk) etukäteen ottamalla yhdistykseen 
henkilökohtaisesti yhteyttä. 
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