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Laatijan tiedot
Laadittu (pvm ja nimi)

Päivitetty (pvm ja nimi)

15.9.2017 Sari Hanhela
Rekisteritiedot
1 Rekisterin nimi

Kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri
2 Rekisterin pitäjä

Oulun kaupunki, Tarkastuslautakunta
3a Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kaupunginreviisori Pirjo Mäkinen
Ulkoisen tarkastuksen yksikkö
PL 48 (Torikatu 10 B)
90100 Oulun kaupunki
puh. 044 7031660
3b Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Ulkoisen tarkastuksen yksikkö, tarkastaja Sari Hanhela
Torikatu 10 B
90100 Oulun kaupunki
puh. 044 7031663
4 Rekisterin käyttötarkoitus

Kuntalain (410/2015) 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. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Toimintaa ohjaava pääasiallisesti lainsäädäntö:
Kuntalaki (410/2015)
Henkilötietolaki (523/1999)
Julkisuuslaki (621/1999)
Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus
5 Rekisterin tietosisältö

Henkilöpiiri:
Kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen
jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, kaupunginjohtaja,
sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien sekä jaostojen esittelijät.
Tietosisältö:
Ilmoitusvelvollisen sukunimi, etunimi, toimielimet sekä kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut luottamus- ja
virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut
sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa
Rekisterin ylläpitojärjestelmät

Oulun Tietotekniikan tekemä ja ylläpitämä sidonnaisuusrekisteri-sovellus ja Tweb-asianhallintajärjestelmä
6 Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset
7 Rekisterissä olevien tietojen luovutus

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.
Rekisteristä ei tarkastuslautakunnan päätöksen (31.5.2017 § 36) mukaisesti luovuteta tietoja
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suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, matrikkeleihin ja sukututkimuksiin.
Voimassaolevan henkilötietolain (523/1999) 8 §:n mukaan sidonnaisuustiedot luovutetaan henkilön antamalla
suostumuksella. Sekä voimassaolevat että aikaisemmat sidonnaisuustiedot ovat julkisia (laki viranomaisen
toiminnan julkisuudesta 621/1999). Ilmoitusvelvollisten henkilötietoja ei luovuteta.
8 Tietojen luovutuksen peruste, luovutuksesta päättävä henkilö ja yhteystiedot

Pirjo Mäkinen
Virkanimike

Puhelin

kaupunginreviisori

044 7031660

Valtuutuksen peruste (virka-asema tai jatkodelegointipäätös)
virka-asema
jatkodelegointipäätös Tarkastuslautakunta 31.5.2017 § 35

Rekisterin suojaaminen
9 Rekisterin suojaaminen
Analoginen aineisto

Digitaalinen aineisto

Sidonnaisuusrekisteri-sovelluksen ja Tweb-asianhallintajärjestelmän käyttöoikeudet perustuvat
henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään
tehtäväkohtaisesti.
Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys:
Tiedot luokitellaan julkisuuslain mukaisesti julkisiin ja salassa pidettäviin tietoihin.
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmalla ja
tietosuoja-asetuksella. Digitaalisessa muodossa olevat tiedot sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustehtävän tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot
poistetaan sidonnaisuusrekisterijärjestelmästä ja tietoverkosta. Kansallisarkiston päätöksen 30.6.2017
edellyttämä pysyvä sidonnaisuusilmoitusten säilyttäminen toteutetaan tarkastuslautakunnan pöytäkirjoissa.
Käyttäjän tekemistä lisäyksistä, muutoksista ja tietojen poistamisesta jää sidonnaisuusrekisteri-sovelluksen
ylläpitojärjestelmään lokimerkintä.
10 Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU.n tai ETA:n ulkopuolelle.
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Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
11 Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa
säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 12)
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö
rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28).
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto (Henkilötietolaki § 29).
Pyyntö osoitetaan:

Oulun kaupunki
Ulkoisen tarkastuksen yksikkö
Pirjo Mäkinen
PL 48
90015 Oulun kaupunki

