
 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  
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala 
Toimistosihteeri Annukka Hakala 
 

  Osoite  
  
Härkätie 773, 21490 MARTTILA 

  Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  
 
044 0845 392, puhelinaika klo 9-10, maria.vesala@marttila.fi 
044 7449 315, annukka.hakala@marttila.fi  
 

3.  Rekisterin nimi   
Yhteenvedot sosiaalitoimen virkojen ja työsuhteiden hakijoista 

4.  Rekisterin 
käyttötarkoitus  

 
Viranhaltijan tai työntekijän valinta 

5.  Rekisterin 
tietosisältö  

Hakijan sukunimi, etunimi, syntymävuosi, tutkinto, pätevyys täytettävään 
virkaan/työsuhteeseen, tutkintovuosi, muut tutkinnot, alan työkokemus, muu 
työkokemus 

6.  Säännönmukai-
set tietolähteet  

 
Hakemuslomake ja sen liitteenä toimitetut opinto- ja työtodistukset. 
Haastatteluun kutsutut hakijat 

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


7  Tietojen 
säännönmukai-
nen 
luovuttaminen  

 
Yhdistelmä hakijoista tallennetaan sosiaalilautakunnan intranettiin 
sosiaalilautakunnan kokouskutsun yhteydessä, jossa se on 
sosiaalilautakunnan jäsenten käytettävissä valintapäätöstä varten. 
Yhdistelmä on sosiaalilautakunnan esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. 
 
Pöytäkirjan valintapykälään kirjataan virkaa/työsuhdetta hakeneiden nimet,  
sekä valitun ja varajäseniksi valittujen nimet. Pöytäkirjanotteet ko. pykälästä 
lähetetään tiedoksi hakijoille ja palkkasihteerille. 
 
Valituksi tulleen hakemusasiakirjat toimitetaan palkka- ja 
henkilöstöhallintoon arkistoitavaksi. 
 
Sosiaalilautakunnan esityslista ja tarkastetut pöytäkirjat tallennetaan kunnan 
kotisivuille ilman salassa pidettäviä pykäliä ja liitetiedostoja. Esityslista 
lähetetään tiedoksi myös lehdistölle (Auranmaan Viikkolehti, Salon Seudun 
Sanomat) ilman salassa pidettäviä pykäliä ja liitetiedostoja. 
 
 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muualle. 
 
 
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Tietojen käyttö ja 
suojaamisen 
yleiset periaatteet 

A: Manuaalinen aineisto 
Hakemusasiakirjat ja yhdistelmät säilytetään lukituissa tiloissa. 
Valintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi, valitsematta jätettyjen hakemusten 
liitteet hävitetään suojatusti ja hakemuslomakkeet säilytetään arkistossa 
kaksi vuotta, jonka jälkeen myös ne hävitetään suojatusti. Valituksi tulleen 
asiakirjat säilytetään palkka- ja henkilöstöhallinnossa. 
 
Yhdistelmät arkistoidaan 10 vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään suojatusti. 
 
 
B: ATK:lla käsiteltävät tiedot 
 
Yhdistelmä hakijoista tallennetaan sosiaalilautakunnan intranettiin, johon 
avataan henkilökohtaiset käyttöoikeudet sosiaalilautakunnan jäsenille ja 
niille, joilla on oikeus osallistua sosiaalilautakunnan kokouksiin.  
Käyttöoikeudet poistetaan, kun henkilön jäsenyys sosiaalilautakunnassa 
päättyy, viranhaltijan virkasuhde 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 

 

mailto: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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