
 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   
Välitystiliasiakkaiden rekisteri 

4.  Rekisterin 
käyttötarkoitus  

Asiakkaan varojen hoitaminen perustuu asiakkaan antamaan valtakirjaan ja 
lainsäädännön antamiin valtuuksiin (mm. Laki sosiaalihuollon 
asiakasmaksuista, Kansaneläkelaki, työeläkelait, Lastensuojelulaki yms.) 
 
Sosiaalitoimisto voi edellä olevan perusteella huolehtia välitystiliasiakkaansa 
tulojen ja menojen hoitamisesta, kun henkilö ei itse pysty käsittelemään 
rahojaan niin, että ne riittäisivät hänen elämiseensä. Asiakkaan tulot peritään 
välitystilille ja sosiaalitoimisto maksaa tililtä asiakkaan laskut ja käyttörahaa 
asiakkaalle useissa erissä niin, että tulot riittäisivät koko kuukaudeksi. 

5.  Rekisterin 
tietosisältö  

Asiakkaan henkilötiedot: Sukunimi, etunimet, osoitetiedot, henkilötunnus 
Asiakkaan tulo- ja menotiedot 
Asiakkaan maksuyhteystiedot 
Maksatusta koskevat tiedot 

6.  Säännönmukai-
set tietolähteet  

Asiakkaalta, Kelasta, eläkeyhtiöiltä, väestötiedoista, laskuttajilta, 
perintätoimistoilta, ulosotosta. 



7  Tietojen 
säännönmukai-
nen 
luovuttaminen  

  
Tieto valtakirjasta ja välitystilistä pankille, joka avaa sosiaalitoimelle 
valtakirjan mukaiset käyttöoikeudet tiliin. 
Välitystili avataan kunnan Maksuliikenne-ohjelmaan, jota kautta hoidetaan 
laskujen maksu, käyttörahasiirrot ja tiliotteiden tulostus. 
Pyyntö laskuttajille, että lähettävät jatkossa asiakkaan laskut 
sosiaalitoimiston osoitteella. 
Kunnan tilinpäätökseen toimitetaan välitystiliasiakkaiden saldotiedot (ilman 
henkilötietoja) 31.12. tilanteen mukaisina. 
 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille. 
 
 
 
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Tietojen käyttö ja 
suojaamisen 
yleiset periaatteet 

A: Manuaalinen aineisto 
Valtakirja, tilitiedot ja tilitositteet säilytetään lukituissa tiloissa.   
Asiakirjoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka työssään hoitavat 
välitystiliasiakkaiden asioita. Asiakirjojen säilyttämisessä ja hävittämisessä 
noudatetaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisia säännöksiä ja 
määräyksiä.  
 
B: ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tilitiedot ja maksatukset hoidetaan kunnan Basware Maksuliikenne -
ohjelmalla. Ohjelmaan on avattu henkilökohtaiset käyttöoikeudet vain niille 
henkilöille, jotka hoitavat ohjelmalla kunnan maksuliikennettä.  Ohjelman 
käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet poistetaan, kun henkilön virka- tai 
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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