
   
  
  

1. Rekisterin nimi Välitystilin asiakasrekisteri 

2. Rekisterinpitäjä Nimi 
Askolan kunta 

Osoite 
Askolantie 30, 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
askola@askola.fi, (019) 5291 00, Y-tunnus: 9000162-0 

3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi 
Perusturvatoimiala sihteeri 

Osoite 
Askolantie 30, 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
etunimi.sukunimi@askola.fi, 040 5376 254 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Asiakkaan raha-asioiden hoitaminen. Asiakkaan suostumus välitystiliasiakkaaksi. 
 
Asiakassuhde  
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:  
-Kansaneläkelaki (568/2007)  
-Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)  

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, perhetiedot, siviilisääty, pankki, ym. yhteystiedot, päätös 
välitystiliasiakkuudesta, asiakaskertomus , välitystilisuunnitelma, maksut ja maksusuoritukset 
(asiakkaan tulot)  

6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, laskuttajat, väestörekisteri, Kela Soky- järjestelmä sosiaalietuudet  
- tietojen saantioikeus. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (12/2000 20-21 
§). Asiakkaan antaman suostumuksen perusteella tai hänen laillisen edustajan nimenomaisella 
suostumuksella. 

TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
 

Laatimispäivä: 

30.8.2018 

30.8.2018 

 

 



   
  
  

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Sosiaalihuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus (Laki 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 14 §, Laki viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta 621/1999 22, 24§). 
 
Rekisteritietoja voidaan luovuttaa asiakkaan tai tämän laillisen edustajan vapaaehtoisella, yksilöidyllä 
kirjallisella suostumuksella. Asiakas tai hänen laillinen edustajansa voi milloin tahansa peruuttaa 
suostumuksen. (Laki sosiaali-huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 16 §, Laki viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta 621/1999 29 §).  
 
Ilman asiakkaan suostumusta tietoja voidaan luovuttaa sosiaalihuollon asiakaan asemaa ja oikeuksia 
koskevan lain 17-18 §:ien tai muun erityislainsäädännön mukaan. 
 
Kirjanpitoon asiakkaiden vuoden saldot, ei sisällä asiakkaiden nimiä. 
 
Rekisterinpitäjä voi myöntää luvan tietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta varten (Laki viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta 621/1999 28 §).  

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Ei luovuteta 

9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
Manuaaliset asiakirjat säilytetään lukitussa arkistotilassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tietokoneella olevia tietoja käsittelevät vain ne joilla on oikeus siihen, käyttö on suojattu 
salasanoin ja käyttäjätunnuksin. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. 

 

10. Tietojen 
elinkaari 

Askolan kunta noudattaa arkistonmuoduostussuunnitelmaa asiakirjojen säilyttämisessä.  
 
Arkistolain (§ 8) mukaan arkistonmuodostajan on ylläpidettävä asiakirjojen säilytysajat ja – tavat sisältävää 
arkistonmuodostussuunnitelmaa. 
 
 Asiakirjojen hävittämisessä Askolan kunta noudattaa Arkistolakia.  
 
Arkistolaki (13 §) velvoittaa hävittämään määräajan säilytettävät asiakirjat arkistonmuodostajan niille 
määräämien säilytysaikojen päätyttyä siten, että tietosuoja on varmistettu. Asiakirjoja saa hävittää 
ainoastaan arkistonmuodostussuunnitelmaan sisältyvän säilytysajan umpeuduttua. Erityistä huolellisuutta 
on noudatettava salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen hävittämisessä. 



   
  
  

 

11. Tarkastus-
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua 
lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa 
henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

12. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tehdään 
kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan 
rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

13. Oikeus vaatia 
tiedon poistamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan tiedon poistamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti 
käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle 
jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

14. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä  häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi 
olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittely, ilmoita  
rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään. 


