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Henkilörekisterin tiedot 
 
 
1 Rekisterin nimi 

Sidonnaisuusrekisteri 
 

2 Henkilötietojen käsittely tarkoitus 
Rekisterin käyttötarkoitus on kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja tilivelvollisten viranhaltijoi-
den sidonnaisuuksien ilmoittaminen. Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. 
Kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävis-
tään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhtei-
söissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä 
luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakun-
nalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tie-
doksi.  

 
3 Rekisterinpitäjä 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, tarkastuslautakunta 
 
4 Rekisteristä vastaava taho 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta 
 
Postiosoite: 
Kirjaamo 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Ahvenistontie 20 
13530 Hämeenlinna 

 
5 Rekisterin yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa 

Hallintojohtaja 
 
Postiosoite: 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Ahvenistontie 20 
13530 Hämeenlinna 
 
Puhelin: 03 6291 (vaihde) 
 

6 Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 
Ei 

 
7 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 
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x Lakisääteinen velvoite 
Toimintaa ohjaa lainsäädäntö. Keskeisimmät lait ovat: 

• Kuntalaki (410/2015)  
 

x Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. 
 
 
Rekisterin tietoja käytetään profilointiin tai automatisoituihin yksittäispäätöksiin 
Ei. 
 
Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja henkilötietojen luovutus 

 
8 Rekisterissä olevat henkilötiedot 

 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee yhtymähallituksen 
jäseniä ja varajäseniä, valtuuston puheenjohtajistoa, tarkastuslautakunnan puheenjohtajisto ja 
sairaanhoitopiirin johtajaa. 
 
Rekisteröityjen yksilöinti- ja yhteystiedot 
• nimi 
• luottamus- ja virkatehtävä, jonka johdosta ilmoitus annetaan  
• sidonnaisuustiedot: 

o johtotehtävät sekä luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä 

o merkittävä varallisuus 
o muut sidonnaisuudet, joilla luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merki-

tystä 
  

9 Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 
Kyllä.  
Tarkastuslautakunta raportoi kerran vuodessa sidonnaisuustiedoista sairaanhoitopiirin valtuus-
tolle, ja raportit sisällytetään valtuuston pöytäkirjoihin.  

 
10 Rekisterin tietolähteet  

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset. 
 

 
11 Tietojen suojaamisen periaatteet 

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitel-
malla ja tietoturva-ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suo-
jattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Sopimuskumppanit hyväk-
syvät tietosuojasopimuksen ja käsittelijät salassapitoa koskevan sitoumuksen. 
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12 Rekisterissä olevien henkilötietojen säännönmukainen luovutus 
Kyllä. 
Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il-
moitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle kerran vuo-
dessa.  
 
Kuntalain mukaan kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietover-
kossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietoja pidetään nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa sairaanhoitopiirin internet-sivuilla (www.khshp.fi>Hallinto> Sidonnai-
suusilmoitukset). 

 
13 Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille (EU:n tai Eu-

roopan talousalueen ETA:n ulkopuolelle) 
Ei. 

 
14 Henkilötietojen säilytysajat tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

Säilytys toteutetaan henkilötietojen säilytystä säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. 
 

15 Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiirin verkkosivuilta, www.khshp.fi>Hallinto>Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet 

 

https://www.khshp.fi/hallinto/tietoturvapolitiikka/rekisteroidyn-oikeudet/

	1 Rekisterin nimi
	2 Henkilötietojen käsittely tarkoitus
	3 Rekisterinpitäjä
	4 Rekisteristä vastaava taho
	5 Rekisterin yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa
	6 Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella
	7 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
	8 Rekisterissä olevat henkilötiedot
	9 Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa
	10 Rekisterin tietolähteet
	11 Tietojen suojaamisen periaatteet
	12 Rekisterissä olevien henkilötietojen säännönmukainen luovutus
	13 Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille (EU:n tai Euroopan talousalueen ETA:n ulkopuolelle)
	14 Henkilötietojen säilytysajat tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit
	15 Rekisteröidyn oikeudet

