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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Tornion kaupungin tarkastuslautakunta 

Osoite 

Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

tornion.kaupunki@tornio.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Tarkastuslautakunnan sihteeri Merja Sorjanen 
Osoite 

Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

050 597 1341 

3 
Rekisterin 
nimi 

Tornion kaupungin kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisteri on tarkoitettu kuntalain 410/2015 §:n 84 määrittelemien sidonnaisuuksien ilmoittamiseen. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Tornion kaupungin sidonnaisuusrekisteri sisältää sidonnaisuustiedot kuntalain 410/2015 84 §:ssä 
mainituista luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista: kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavilta toimielimen jäseniltä ja varajäseniltä, 
valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajajilta ja varapuheenjohtajilta, kaupunginjohtajalta sekä 
kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöiltä. 

 

Rekisteriin tallennetaan seuravat tiedot: sukunimi, etunimi, luottamustehtävä tai virka-asema, johto- 
ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä), 
merkittävästä varallisuudesta ja muusta sidonnaisuudesta, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteriin tallennetaan vain ilmoitusvelvollisen itsensä antamat tiedot (sidonnaisuusilmoitus). 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tornion kaupungin luottamushenkilöt ja viranhaltijat tekevät sidonnaisuusilmoituksen kuntalain 84 §:n 
mukaisesti Tornion kaupungin tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta pitää 
sidonnaisuusilmoituksista rekisteriä yleisessä Internet-tietoverkossa (www.tornio.fi), jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

 

Rekisteröidyn ilmoittamat tiedot on julkisesti saatavilla Internet-tietoverkossa (www.tornio.fi). 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle sidonnaisuusrekisterin toimesta. Rekisteröidyn antamat 
tiedot ovat julkisesti saatavilla Internet-tietoverkossa (www.tornio.fi). 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto (sidonnaisuusilmoitukset ja luettelot hyväksytyistä sidonnaisuusilmoituksista) 
säilytetään aktiivivaiheessa lukitussa lähiarkistotilassa kaupungintalon 8. krs:ssa, josta ne siirretään 
kunkin valtuustokauden päätyttyä lukittuna pidettävään kaupunginarkiston tilaan säilytettäväksi 
pysyvästi. 
Pääsy arkistotiloihin määräytyy viran/toimen tehtävien perusteella. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköisessä muodossa olevat tiedot (luettelot hyväksytyistä sidonnaisuusilmoituksista) säilytetään 
pysyvästi Dynastyn tietokannassa kaupungin omalla palvelimella, joka säilytetään lukitussa 
konesalissa. Konesaliin on erillinen pääsynvalvonta. 

 


