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1 Rekisterin pitäjä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä  
  Tarkastuslautakunta 
  Saksankatu 27, PL 12, 30101 Forssa 
  p. 040 7130 555, kirjaamo@lhkk.fi 
 
2 Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa Vastuuhenkilö: 
  Talousjohtaja Tanja Paassilta 
  p. 050 5962 823, tanja.paassilta@lhkk.fi 
 
  Yhteyshenkilö: 
  Tietosuojavastaava Mika Karppinen  
  p 050 3440 830, tietosuojavastaava@lhkk.fi  
 
3 Rekisterin nimi Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kuntalain 84 §:n mukainen 
  sidonnaisuusrekisteri 
 
4 Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus Tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijoiden on tehtävä 

sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elin-
keinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä 
varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä 
luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

 
 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitus-

velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.  
 
 Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietover-

kossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
 
 Rekisterin ylläpito perustuu seuraaviin lakeihin: 

• Kuntalaki (410/2015) 84 § 
 

5 Rekisterin tietosisältö Henkilöpiiri: 
  Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja tarkastuslautakun-
  nan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä kuntayhtymänjohtaja. 
  
  Tietosisältö:  
  Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut luottamus- ja vir-
  katehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtä-
  vät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa 
  yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla mer-
  kitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 
   
6 Säännönmukaiset tieto- 
lähteet  Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset. 
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7 Tietojen säännönmukaiset  
luovutukset  
 Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakun-

nalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituk-
set valtuuston tiedoksi. Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnai-
suuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. 

 
8 Tietojen siirto EU:n tai  
ETA:n ulkopuolelle Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU:n tai 
  ETA:n ulkopuolelle. 
 
9 Rekisterin suojauksen  
periaatteet Työsopimusta solmittaessa kuntayhtymän työntekijät sitoutuvat työssään ja 

työnsä ulkopuolella vaitioloon tehtäväänsä liittyvissä tai tietoonsa tulleissa 
luottamuksellisissa asioissa. Vaitiolovelvollisuus jatkuu työsuhteen päätyttyä-
kin.  

 
Rekisteritietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kan-
nalta se on tarpeellista. Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla 
huolellisuudella.   
 
Manuaalisessa muodossa olevien aineistojen säilytystiloihin pääsy on vain 
niillä, joiden työtehtäviin ko. aineiston käsittely kuuluu. Sähköisessä muo-
dossa olevat tiedot on suojattu salasanoin sekä organisaation työntekijän 
tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin.  

 
10 Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat 

tiedot. Tarkastusta koskeva pyyntö tehdään hallintosihteerille. Tarkastusoi-
keus toteutetaan viipymättä.  

 
 Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymis-

todistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaista-
vaksi, Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 HELSINKI tai 

 tietosuoja@om.fi. 
 
11 Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista Rekisteröity voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti 

omalle esimiehelleen, joka päättää tiedon korjaamisesta. Tieto korjataan il-
man aiheetonta viivytystä. 

 
 Mikäli kuitenkin tiedon korjaamisesta kieltäydytään, työntekijälle annetaan 

kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojaval-
tuutetun ratkaistavaksi, Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 HEL-
SINKI tai tietosuoja@om.fi. 

 
 Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaa-

misesta. 
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