
 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  
 Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala 

  Osoite   
Härkätie 773, 21490 MARTTILA 

  Muut yhteystiedot (esim puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  
  
044 0845 392, puhelinaika klo 9-10, maria.vesala@marttila.fi 

2 b.  
  

Rekisteriasioita  
hoitava henkilö  
  

Nimi   
Sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo 
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala 

  Osoite   
Härkätie 773, 21490 MARTTILA 

  Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)   
 
044 7449 330, puhelinaika klo 9-10, marika.hirvensalo@marttila.fi 
044 0845 392, puhelinaika klo 9-10, maria.vesala@marttila.fi 

3.  Rekisterin nimi   
Kehitysvammahuollon asiakasrekisteri 

4.  Rekisterin 
käyttötarkoitus  

Kehitysvammahuollon asiakkuuden hoitaminen ja palvelujen järjestäminen 
 
Kehitysvammahuollon palvelutarvearvio, palvelusuunnitelmiin liittyvät tiedot 
ja palveluista tehdyt päätökset (erityishuolto-ohjelmat) sekä tilastot. 
 
Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö: 
- Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) 
- Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 

5.  Rekisterin 
tietosisältö  

 
Henkilötiedot (henkilötunnus, sukunimi, etunimet, osoite, kotikunta, 
perhesuhde, omainen, asioidenhoitaja/edunvalvoja ym.),  
Palvelusuunnitelmaan liittyvät tiedot (palveluntarve, lääkitys, asuminen, 
toimintakyky),  
Tilastotiedot 
 

mailto:maria.vesala@marttila.fi
mailto:marika.hirvensalo@marttila.fi
mailto:maria.vesala@marttila.fi


6.  Säännönmukai-
set tietolähteet  

Palveluun liittyviä tietoja asiakkaalta, omaisilta/edunvalvojalta ja muilta 
yhteistyötahoilta; verkostoilta.  
 

7  Tietojen 
säännönmukai-
nen 
luovuttaminen  

Tietoja luovutetaan tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin lakisääteisille 
valtakunnallisille sosiaalihuollon rekisterinpitäjille. Tilastotiedot kunnan 
asiakasmääristä ja käytettyjen palvelujen määristä toimintatilastoon ja 
kunnan toimintakertomukseen. Lisäksi mahdolliset kyselyt THL:lta, Valviralta 
esim. itsemääräämisoikeuden toteutumisesta.  
 
Muutoin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. 
 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä seuraavien lakien perusteella: 
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999) 
- Henkilötietolaki 11 §, 12 § (523/1999) 
 
Tietoja voidaan asiakkaan suostumuksetta luovuttaa sivullisille vain laissa 
säädetyissä erityistilanteissa yksilöidyn ja lakiin perustuvan pyynnön 
perusteella (esim. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
17 § ja 18 §) 
 
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Tietojen käyttö ja 
suojaamisen 
yleiset periaatteet 

A: Manuaalinen aineisto 
Asiakaskansiot säilytetään lukituissa tiloissa. Aikaisempien vuosien tiedot 
säilytetään arkistossa arkistonmuodostussuunnitelmassa mainitun ajan ja 
hävitetään suojatusti säilytysajan umpeuduttua. 
 
B: ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tiedot on tallennettu Pro Consona Sosiaalityö/Vammaispalvelu –ohjelmaan. 
Tietojärjestelmän käyttöön avataan henkilökohtaiset käyttöoikeudet vain 
niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työhönsä ja ohjelman käyttöä 
valvotaan. Käyttöoikeudet poistetaan, kun henkilön työsuhde päättyy tai hän 
siirtyy muihin tehtäviin.   
 

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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