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Rekisterinpitäjän informointi  
rekisteröidylle 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(679/2016), artikla 13 
 
 
Henkilörekisterin tiedot 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Hämeenlinnan kaupunki / tarkastuslautakunta 
 

2. Rekisteristä vastaava viranhaltija ja yhteystiedot 
Tarkastuspäällikkö Annastiina Vilenius-Hubbard 
annastiina.vilenius-hubbard@hameenlinna.fi 
03 621 2430 
 

3. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
Tarkastussihteeri Tarja Kouhia 
tarja.kouhia@hameenlinna.fi  
03 621 2024 
 
tietosuojavastaava@hameenlinna.fi  
 

4. Rekisterin nimi  
Hämeenlinnan kaupungin sidonnaisuusrekisteri 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 
Rekisteri on tarkoitettu Kuntalain (410/2015) mukaisen kunnan luottamushenkilöiden ja 
viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamiseen. Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n 
perusteella. Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus 
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa 
yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla 
merkitystä luottamus‐ ja virkatehtävien hoitamisessa. Myös muutokset tulee viipymättä ilmoittaa.  

 
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista 

rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
 
Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvollisuuden toteuttamiseen. 
 

6. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot: 

 Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero 

 Luottamustehtävä tai virkatehtävä kaupungissa 

 Yhteisön nimi, toimiala, johto/luottamustehtävä 

 Merkittävä varallisuus 



 Muu sidonnaisuus 

 Päiväys 
 

Henkilöpiiri:  
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä 
hoitavan toimielimen jäsenet, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajat ja 
varapuheenjohtajat, kunnanjohtajat sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät.  
 
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä 
hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet, muiden lautakuntien jaostojen 

puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. 
 

7. Henkilötietojen tietolähteet 
Rekisterin tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta suojatun 
verkkoyhteyden välityksellä. 
 

8. Henkilötietojen vastaanottajat 
Rekisteriin ilmoitetut henkilötiedot vastaanottaa ja käsittelee tarkastussihteeri ja -päällikkö. 
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu. 
 

9. Rekisterissä olevien tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Ei luovuteta. 
 

10. Rekisterin suojaukset periaatteet ja ylläpitojärjestelmä 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
tiedonohjaussuunnitelmalla sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti 
tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö 
 
Jokainen käyttäjä hyväksyy käyttöoikeudet saadessaan tietojen ja tietojärjestelmien tietoturvallista 
käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan, ja järjestelmiin 
pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  
 
Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöä koskee salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu 
palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin. 
 
Tiedot tallennetaan Project-TOP Solutions Oy:n toimittamaan, Sidonnaisuuspalvelu-nimiseen, 
sähköiseen rekisteriin. 
 
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy 
määräytyy virkatehtävien perusteella.  
 

11. Henkilötietojen säilytysaika 
Käyttäjien antamat henkilö- ja sidonnaisuustiedot poistetaan kuntalain mukaisesti julkisesta 
sähköisestä sidonnaisuusrekisteripalvelusta niiden käyttötarpeen poistuttua kaupungin 
tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. 
 

12. Rekisteröidyn yleiset oikeudet 
Henkilö voi tarkastaa sidonnaisuusrekisterissä julkaistut tiedot kaupungin verkkosivuilta.  Jos 
tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia niiden oikaisemista tai täydentämistä. Lisäksi 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia tarpeettomien henkilötietojesi poistamista. 

 



Rekisteröidyn oikeudet ja niihin liittyvät lisätiedot 
 

 
13. Muut mahdolliset rekisteröidyn oikeudet 

 Oikeus tietojen poistamiseen 

 Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista 

 Vastustamisoikeus 

 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 

Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu sitä koskevaa lainsäädäntöä, voit saattaa asian 
valvontaviranomaisen käsiteltäväksi: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, 00531 Helsinki 
029 566 6700 

 

https://www.hameenlinna.fi/hallinto-ja-talous/tietoa-hameenlinnasta/tietosuoja-ja-oikeudet/tietopyynto-ja-oikaisuvaatimus/

