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Sidonnaisuusrekisteriseloste 

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukainen sidonnaisuustietoihin liit-

tyvä henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. Tämä korvaa 

29.5.2017 päivätyn rekisteriselosteen. 

 

1 Rekisterin nimi Sidonnaisuusrekisteri 

2 Rekisterinpitäjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Posti-/käyntiosoite Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki 

Puhelin 06 415 4111 

3 Rekisterin vastuuhenkilö 

 

3.1 Tietosuojavastaava 

Hallintojohtaja 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

Puh. 06 415 4111, tietosuojavastaava(at)epshp.fi 

4 Henkilöstörekisterin pi-

tämisen peruste ja käyttö-

tarkoitus 

Luottamushenkilön/tilivelvollisen viranhaltijan sidonnaisuuksia koskevan 

tiedon kerääminen kuntalain 84 §:n mukaisesti. Tarkastuslautakunta 

valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset val-

tuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietover-

kossa. 

5 Rekisterin tietosisältö Luottamushenkilön/tilivelvollisen viranhaltijan sekä sairaanhoitopiirin 

toimintaan liittyvät että ulkopuoliset sidonnaisuudet. 

 

 Nimi 

 Virka/luottamustehtävä 

 1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat 

 2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä 

 3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen 

 4. Hallinnolliset tai luottamustehtävät yrityksissä 

 5. Hallinnolliset tai luottamustehtävät pankeissa ja muissa rahoitus-

laitoksissa 

 6. Hallinnolliset tai luottamustehtävät merkittävissä järjestöissä, sää-

tiöissä ja yhdistyksissä 

 7. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, 

elinkeinoelämän järjestöt) 

 8. Valtiolliset ja kirkolliset luottamustehtävät 

 9. Kunnat/Kuntayhtymät 

 10 Yhtiöt 

 11. Muut 

 12. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistus-

osuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 15 %). Mikäli tällainen omistus-

osuus on yhtiön osakkeita tai muita osuuksia yhtiöstä, ilmoitus lisäk-

si tämän yhtiön omistamista mahdollisista muista yhtiöistä (yhtiön 

omistusosuus yli 20 %). 

 13. Merkittävät kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden omis-

tukset 

 14. Merkittävät velat ja sitoumukset 
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 15. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden sai-

raanhoitopiirin päätöksenteossa. 

6 Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Luottamushenkilö/tilivelvollisen viranhaltijan itse sähköisellä sidonnai-

suusilmoituslomakkeella ilmoittamat tiedot. Ilmoittaja vastaa antamiensa 

tietojen oikeellisuudesta. 

7 Säännönmukainen 

tietojen luovutus 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ylläpitää Intra ja internet-sivuillaan 

luottamushenkilön sidonnaisuuksista luetteloa. 

8 Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Sidonnaisuusilmoitusrekisterin tiedot ovat julkisia ja nähtävillä sairaan-

hoitopiirin Intra ja internet-sivuilla. Rekisterin Intraan ja internetiin tal-

lennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti siten, että niitä pääsee 

muokkaamaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyt-

töä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasa-

nalla. 

9 Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei erikseen luovuta tietoja Euroopan unionin tai Euroo-

pan talousalueen ulkopuolelle. 

10 Rekisteröidyn tarkas-

tusoikeus ja rekisterin yllä-

pito 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon oikai-

sua. Tarkastusoikeutta ja virheenoikaisua koskeva pyyntö tulee tehdä 

rekisterin vastuuhenkilölle. 

 

Tiedot voidaan toimittaa myös sähköisesti luettavassa muodossa rekiste-

röidyn pyynnöstä. 

 

Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen todistus, 

jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. 

 

Rekisterissä havaitut virheet korjataan oma-aloitteisesti tavanomaisen 

ylläpitomenettelyn yhteydessä. Rekisteröidyn tekemästä vaatimuksesta 

rekisteritietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää. 

 

Jos tietoa ei korjata, on siitä aina annettava kirjallinen todistus. Siinä on 

mainittava syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. 

11 Profilointi ja automaat-

tinen päätöksenteko 

Sidonnaisuusrekisterin ylläpitoon ei sisälly profilointia ja automaattista 

päätöksentekoa. 

 


