
 MARTTILAN KUNTA  

 TIETOSUOJASELOSTE 

 Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 

   

1.  Rekisterin pitäjä  Nimi  
  
Marttilan kunta/Sosiaalilautakunta 

  Osoite  
  
Härkätie 773, 21490  MARTTILA  

  Muut yhteystiedot (esim puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  
  
sähköposti: kunta@marttila.fi  
internet: www.marttila.fi  

2 a. 
  

Rekisteriasioista  
vastaava henkilö  
  
  

Nimi  
  
Sosiaalityöntekijä Marja Eltonen 

  Osoite  
  
Härkätie 773, 21490 MARTTILA 

  Muut yhteystiedot (esim puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  
  
044 744 9335, marja.eltonen@marttila.fi 

2 b.  
  

Rekisteriasioita  
hoitava henkilö  
  

Nimi  
  
Toimistosihteeri Annukka Hakala 

  Osoite  
  
Härkätie 773, 21490 MARTTILA 

  Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  
  
044 744 9315, annukka.hakala@marttila.fi 

3.  Rekisterin nimi   
Itsenäistymisvaratilien rekisteri 

4.  Rekisterin 
käyttötarkoitus  

Lastensuojelulain 77 §:n mukaisten itsenäistymisvarojen kerryttäminen kodin 
ulkopuolelle avohuollon tukitoimena tai sijaishuollon tai jälkihuoltoa 
koskevien säännösten mukaisesti sijoitettujen lasten tuloista ja korvauksista. 
Maksu lapselle tai lapsen menoihin sijoituksen tai jälkihuollon päättyessä. 
 

5.  Rekisterin 
tietosisältö  

Tilisopimukset, joissa tilinumero, käyttötarkoitus, tilinomistajan tiedot 
(asiakkaan henkilötunnus, sukunimi, etunimet, osoite, kotipaikka, c/o 
Marttilan kunta sosltk), talletuskorko, muut tiliehdot, tietojen luovutus, 
sitoumus, vahvistus, päiväys ja allekirjoitus, valtuutus ja käyttöoikeuden 
haltijat 
Tiliotteet ja tilitapahtumat 

6.  Säännönmukai-
set tietolähteet  

Lastensuojelusta tiedot sosiaalitoimen kodin ulkopuolelle sijoittamista 
lapsista ja nuorista.  
Tuloihin liittyvät tiedot pankista, Kelasta, eläkelaitoksilta ja muilta 
korvauksen, avustuksen tai elinkoron maksajilta. 
Maksut laskujen mukaan sosiaalityöntekijän tekemän maksupäätöksen 
jälkeen. 



7  Tietojen 
säännönmukai-
nen 
luovuttaminen  

  
Tilinavauspyyntö pankkiin. Pyyntö korvausten, avustusten tai elinkoron 
maksajille, että suoritukset maksettava sosiaalilautakunnan tilille. 
 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille. 
 
 
 
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Tietojen käyttö ja 
suojaamisen 
yleiset periaatteet 

A: Manuaalinen aineisto 
Tilisopimus arkistossa. Tiliotteet ja tilitositteet säilytetään lukitussa tilassa.  
 
Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä 
noudatetaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisia säännöksiä ja 
määräyksiä.  
 
 
B: ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tilitiedot pankin tiedostoissa. Asiakastiedot sähköisessä tietojärjestelmässä 
Pro Consona Sosiaalityö/lastensuojelu/jälkihuolto.  

9. Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa rekisteristä itseään koskevat tiedot 

maksutta enintään kerran vuodessa.  

 

Tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisteritietojen 

tarkastuspyyntölomakkeella.  

 

Tarkastuspyyntö toimitetaan Marttilan kunnanvirastoon ja osoitetaan 

tietosuojavastaavalle: 

Käynti- ja postiosoite: Marttilan kunta, tietosuojavastaava, Härkätie 773,  

21490 MARTTILA  

tietosuojavastaava@marttila.fi 

 

10. Tiedon 
korjaaminen 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää viivytyksettä rekisterissä 

olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-

aloitteisesti. Asiakas voi tehdä oikaisupyynnön henkilökohtaisesti tai 

kirjallisesti rekisteritietojen korjaamispyyntölomakkeella.   

 

Tiedon korjaamispyyntö toimitetaan Marttilan kunnanvirastoon ja osoitetaan 

tietosuojavastaavalle: 

Käynti- ja postiosoite: Marttilan kunta, tietosuojavastaava, Härkätie 773, 

21490 MARTTILA  

tietosuojavastaava@marttila.fi 
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