
 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, puhelinaika klo 9-10, marja.eltonen@marttila.fi 

2 b.  
  

Rekisteriasioita  
hoitava henkilö  
  

Nimi  
Sosiaalityöntekijä Marja Eltonen 
Sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo  
 

  Osoite  
  
Härkätie 773, 21490 MARTTILA 

  Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  
044 744 9335, puhelinaika klo 9-10, marja.eltonen@marttila.fi 
044 744 9330, puhelinaika klo 9-10, marika.hirvensalo@marttila.fi 
044 744 9315, annukka.hakala@marttila.fi 
 

3.  Rekisterin nimi   
Toimeentulotuen asiakasrekisteri 

4.  Rekisterin 
käyttötarkoitus  

Toimeentulotukiasioiden hoitaminen.  Toimeentulotukihakemusten 
vastaanotto, käsittely, päätöksenteko, maksatus, perintä ja tilastointi. 
 
Laki toimeentulotuesta (1412/1997), Sosiaalihuoltolaki (1301/2014), Laki 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). 

5.  Rekisterin 
tietosisältö  

Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot (henkilötunnus, etunimet, sukunimi, 
osoite, perhekokoonpano), tulo- ja varallisuustiedot, 
toimeentulotukipäätökset ja niiden laskelmat, palvelutarpeen arvioinnit, 
suunnitelmat ja asiakaskertomukset sekä maksatukseen liittyvät tiedot.  
Tiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999), Laki 
sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista 14 § ja 15 § (812/2000), Laki 
sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 4 §, 9 § ja 22 § (254/2015), Laki sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). 
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6.  Säännönmukai-
set tietolähteet  

Väestötietojärjestelmä, asiakkaat ja asiakkaan lailliset edustajat.  
Asiakkaan suostumuksella muilta viranomaisilta, lain sosiaalihuollon 
asemasta ja oikeuksista 20 § nojalla ja 21 § nojalla tiedot Kelasta (Kelmu), 
verohallinnosta, kirjallisen päätöksen perusteella pyyntö rahalaitokseen 
perustellusta syystä.    

7  Tietojen 
säännönmukai-
nen 
luovuttaminen  

Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan tai laillisen edustajan suostumuksella tai 
ilman suostumusta lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
17-18 §:ien nojalla.  
 
Sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista saatavat tiedot 20 § ja lain 21§ 
(Kelmu) nojalla. 
 
Julkisuuslain 28 § nojalla rekisterinpitäjänä toimivalle viranomaiselle tai  
THL voi myöntää luvan tieteellistä tutkimusta varten. 
 
Valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia 
varten. 
 
Muutoin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. 
 
 
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Tietojen käyttö ja 
suojaamisen 
yleiset periaatteet 

A: Manuaalinen aineisto 
Paperiset asiakirjat sijaitsevat lukitussa tilassa. 
 
B: ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tietokone on suojatussa ja lukittavassa huoneessa. Sähköinen 
tietojärjestelmä on Pro Consona Sosiaalityö / Toimeentuloturva. 
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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