
 Henkilörekisteriseloste 
 

1. Rekisterin nimi Sidonnaisuusilmoitukset 

 

2. Rekisterin pitäjä 

Nimi Kankaanpään kaupungin tarkastuslautakunta 

Postiosoite PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ 

Käyntiosoite Kuninkaanlähteenkatu 12 

 

3. Rekisterin pitämisen 
peruste 

Kuntalain 84 § 

 

4. Rekisterin vastuuhenkilö 

Nimi Anna Vanhahonko 

Virkanimike Kaupunginsihteeri 

Puhelin 044 577 2213 

 

5. Rekisteriä hoitava henkilö / hoitavat henkilöt  

Nimi, virkanimike, puhelin, 
mahdollinen osarekisteri 

Jarmo Välimäki, toimistosihteeri, 044 577 2228 
Anne Kangas, johdon sihteeri, 044 577 2211 
Eeva Elovaara, kirjaaja, palveluneuvoja, 044 577 2216 
Anna Vanhahonko, kaupunginsihteeri, 044 577 2212 

 

6. Järjestelmähoitaja 

Nimi ProjectTop / tuki@sidonnaisuuspalvelu.fi 

Virkanimike       

Puhelin +358400744831 

 

7. Henkilöstötietojen käsittelyn tarkoitus 

1. Henkilötietolain 8 §:n mu-
kaiset yleiset edellytykset, 
esim. 
 

 asiakassuhteen hoitaminen 

 jäsenyysasioiden hoitaminen 

 palvelussuhteen hoitaminen 

 muu, mikä Sidonnaisuusrekisterin ylläpito 

2. Henkilötietolain 4 luvun mu-
kainen henkilötietojen käsittely 
erityisiä tarkoituksia varten 
(tutkimus, tehtävä jne. ni-
mettävä tai muutoin yksilöitä-
vä) 

 tutkimus  

 tilasto   

 viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä   

 henkilömatrikkeli   

 sukututkimus   

 suoramarkkinointi   

 luottotietotoiminta   



3. Erityislainsäädäntö  
(esim. tietty viranomaiselle 
säädetty tehtävä kuten päivä-
hoidon järjestäminen, opetuk-
sen järjestäminen jne.) 

 mikä Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. 
Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidon-
naisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistoon 
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhtei-
söissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidon-
naisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtä-
vien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastus-
lautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamis-
ta ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidet-
tävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 

 

8. Rekisterin tietosisältö - Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet 
- Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja teh-

täviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet 
- Kaupunginvaltuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja va-

rapuheenjohtajat 
- Kaupunginjohtaja 
- Kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijät 
 
Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut luot-
tamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset 
sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoi-
mintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkit-
tävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitys-
tä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. 

 
 

9. Rekisterin säännön-
mukaiset tietolähteet 

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset. 

 

10. ATK-rekisterin ylläpitotekniikka ja -tiheys 

Ylläpitomenetelmä 
 suora 

 erä 

Ylläpitotiheys 
 

 jatkuva 

       kertaa      ssa 

 



11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja  
Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Luovutuksensaaja - Kaupunginvaltuusto 
- Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista 

rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa kos-
kevista säännöksistä muuta johdu.  

Luovutettavat tiedot/tieto-
ryhmät  

Sidonnaisuusilmoitukset 

Luovutuksen peruste Kuntalain 84 § 

Tietojen luovuttamistapa Julkaistaan yleisessä tietoverkossa 

Tietojen siirto EU:n ja Euroo-
pan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita 
siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

12. Rekisterin yhdis-
täminen muihin henki-
lörekistereihin 

      

 

13. Rekisterin julkisuus 
ja salassa pidettävyys 

 tiedot säädetty salassa pidettäviksi 

 salassapidosta ei erityissäännöksiä 

 

Päätösmerkinnät päät-
täjän allekirjoituksin 

      

 
 


