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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 
                    SIDONNAISUUSREKISTERI 

1. YLEISTÄ 
 

Tämä dokumentti on osa Karstulan kunnan rekisterinpitäjänä tuottamaa EU:n Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 
edellyttämää informointi- ja osoitusvelvoitetta. Kunnan verkkosivuillaan tarjoaman yleistiedon lisäksi, kunta kuvaa 
tässä dokumentissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tarkentavat tiedot rekisterin osalta. Tämä dokumentti katsel-
moidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. 
 
 

2. ROOLIT JA VASTUUT 
 

Rekisterinpitäjä Karstulan kunta/Tarkastuslautakunta 

Y-tunnus 9094917-1 

Osoite Virastotie 4, 43500 Karstula 

Vastuut  Vastaa tämän dokumentin henkilötietojen ajantasaisuudesta rekisteröidyiltä ja 
muilta säännönmukaisilta tietolähteiltä saamiensa tietojen perusteella. 

 Informoi rekisteröityjä tällä dokumentilla sekä muilla tarpeellisilla menetelmillä 
ja viestintävälineillä. 

 Ylläpitää kokonaiskuvaa henkilötietojen käsittelytoimista (Seloste henkilötieto-
jen käsittelytoimista). 

 

Rekisterin yhteyshenkilö Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja/Hallintosihteeri Maria Taipale 

Osoite Virastotie 4, 43500 Karstula 

Sähköposti maria.taipale@karstula.fi 

Puhelin 044 459 6510 

Vastuut  Toimii rekisteröidyn ensisijaisena yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa. 
 Rekisteriä koskevat tiedustelut ja oikaisupyynnöt osoitetaan rekisterin yhteys-

henkilölle. 
 

   
 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAINMUKAISUUS 
 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johto- 
tehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityk-
sissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidon- 
naisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 
  
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvol- 
lisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 

Henkilötietojen 
käsittelyn lainmukaisuus (oi-
keusperuste) 

Kuntalaki § 84 

 
 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIEDON ELINKAARI 
 

Tietosisältö 
 Rekisteröityjen ryhmät 
 Henkilötietojen ryhmät 

Henkilöt: 
    Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja 

tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtajat, kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan 
esittelijät. 

Tietosisältö: 
   Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut luottamus- ja virka- 
   tehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja 
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luottamustoimet, elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöis-
sä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luotta-
mus- tai virkatehtävien hoitamisessa.  

Rekisteriin 
tallennettavat tiedot 

 Organisaation ja henkilönnimi, puolue, virka/tehtävät, hallintotehtävä, luotta-
mustehtävä, taloudellinen asema 

Henkilötiedon elinkaari Arkistonmuodostussuunnitelman mukainen 

 
 

5. TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUKSET 
 

Tietolähteet Rekisteröity 

Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 

Tietojen luovutus EU- ja ETA-
maiden ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. 

 
 

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA KÄYTÖN VALVONTA 
 

Manuaalinen aineisto Sijaitsee lukitussa tilassa. 

Tietojärjestelmillä 
käsiteltävä aineisto 

Tietojen käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä käyttäjittäin ja käyttäjäryh-
mittäin. Tieto on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin kunnan 
pääsynhallintakäytäntöjen mukaisesti. 

Käytön valvonta Rekisterinpitäjä valvoo rekisterin käyttöä. 
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