
 

VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUE 
EGENTLIGA FINLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE 

 

Tietosuojaseloste  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

1 Rekisterin nimi: 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sidonnaisuusrekisteri 

2 Rekisterinpitäjä 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Tarkastuslautakunta, PL 52, 20521 TURKU 

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Synnöve Niemi, tarkastuslautakunnan sihteeri  

4 Yhteyshenkilö rekisteriasioissa 

Synnöve Niemi, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Tarkastuslautakunta, PL 52, 20521 TURKU, 

puh. 050 438 1826, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@tyks.fi 

 

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään hyvinvointialuelain 89 §:n perusteella. Hyvinvointialuelain 89 §:ssä 

mainitun hyvinvointialueen 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. Hyvinvointialueen on pidettävä 
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sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 

muuta johdu. 

6 Henkilörekisterin tietosisältö 

Henkilöpiiri: Hallituksen  ja sen jaostojen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja lautakuntien 

puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, hyvinvointialueen johtaja sekä hallituksen, sen jaostojen 

ja lautakuntien esittelijät.  

Henkilörekisteriin kerätään yllä mainittujen henkilöiden nimi ja henkiön hyvinvointialuelain 89 §: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. 

7 Säännönmukaiset tietolähteet 

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset. 

8 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka 

valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä 

yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

9 Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

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

ulkopuolelle. 

10 Henkilötietojen säilytysajat 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen arkistonmuodostussuunnitelma.  

Tiedot säilytetään pysyvästi. 



 

11 Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet 

ATK-muodossa olevat tiedot säilytetään hyvinvointialueen sisäisellä palvelimella ja pääsy 

tietoihin on rajattu käyttöoikeuksin siten, että tietojen käsittely on mahdollista vain virkatehtävien 

perusteella. 

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy määräytyy 

virkatehtävien perusteella. 

12 Tietosuojaselosteen tiedot 

Selosteen päiväys: 18.5.2022 

 


