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Henkilörekisterin tiedot 
1. Rekisterin nimi 

Sidonnaisuusrekisteri 
 

2. Rekisterinpitäjä 
Pellon kunta / tarkastuslautakunta, Kunnantie 4, 95700 Pello, y-tunnus 0193729-2 

 
3. Rekisterin yhteyshenkilö 

Suvi Ratavaara, hallintosihteeri 
Kunnantie 4, 95700 Pello 
puhelin 040 713 2700, suvi.ratavaara@pello.fi  
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste 
Oikeusperuste: lakisääteinen velvoite 
 
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. 
 
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. 

 
5. Rekisterin tietosisältö 

Henkilöpiiri:  
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan 
toimielimen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtajat, kunnanjohtaja, pormestari ja apulaispormestari sekä kunnanhallituksen ja 
lautakunnan sekä jaostojen esittelijät.  
 
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan 
toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet, muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja 
varapuheenjohtajat. 
 
Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssa tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän 
hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja  
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luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä 
varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien 
hoitamisessa. 
 

6. Henkilötietojen tietolähteet 
Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset. 

 
7. Tietojen säilytysajat 

Säilytämme henkilötietoja vain sen ajan, kun tietojen säilyttäminen on tarpeen tässä 
tietosuojaselosteessa määritellyt tarkoitukset huomioon ottaen. Poistamme henkilötiedot 
välittömästi sen jälkeen, kun tietojen säilyttäminen ei lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden 
perusteella enää ole tarpeen. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän 
päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä. 

 
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain mukaan 
kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu. 

 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tietojen muokkaus on mahdollista vain tunnistautuneille käyttäjille. 
 

10. Tietojen tarkastusoikeus 
Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja 
hänestä on tallennettu. Pellon kunta pyrkii toimittamaan pyydetyt tiedot kuukauden sisällä 
pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, 
määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. 
Ohjeet pyyntöjen toimittamiseen tästä internet osoitteesta: http://www.pello.fi/pellon-
kunta/rekisteriselosteet/ 

 
11. Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset 
henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus 
vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. 
Ohjeet pyyntöjen toimittamiseen tästä internet osoitteesta: http://www.pello.fi/pellon-
kunta/rekisteriselosteet/ 

 
12. Muu mahdolliset oikeudet 

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17) 
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Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18) 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20) 
Vastustamisoikeus (artikla 21) 
Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77) 

 


