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Liite 1A: Seloste käsittelytoimista 

Tämä seloste koskee niitä henkilötietoja, joita tilitoimisto käsittelee asiakkaansa puolesta ja asiakkaansa 

lukuun. Tilitoimisto toimii henkilötietojen käsittelijänä toimeksiantosopimuksen perusteella. Kyseisten 

tietojen osalta tilitoimiston asiakas on rekisterinpitäjä. Tämä liite täydentää Sopimusta henkilötietojen 

käsittelystä tilitoimistossa. 

Käsittelijä: 

Tilitoimisto Mesiperä Oy (3134786-7) 

Patolantie 6-8 D 36 

00640 Helsinki 

Yhteyshenkilö: Julius Seligson, seligson@mesipera.fi, +3584578343270 

Rekisterinpitäjä: 

Toimeksiantosopimuksessa osapuolena oleva asiakas. 

Alihankkijat: 
 
Asiakas (rekisterinpitäjä) on antanut yleisen suostumuksen alihankkijoiden käyttöön. Tilitoimisto toimittaa 
pyydettäessä luettelon alihankkijoista. 
 
Rekisteröityjen ryhmät sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja luonne: 
 

- Asiakkaan palkan- ja palkkionsaajat palkka- ja henkilöstöhallinnon toteuttamiseksi. 
- Asiakkaan henkilöasiakkaat laskutusta ja saatavien seuraamista varten. 
- Asiakkaan toimittajien yhteyshenkilöiden tiedot esim. laskukopion pyytämistä varten. 
- Asiakkaana olevan yhdistyksen tai osuuskunnan jäsentiedot yhdistyksen jäsenhallintaa ja laskutusta 

varten. 
- Osakeyhtiön, osuuskunnan tai asunto-osakeyhtiön osakkaita, henkilöyhtiöiden yhtiömiehiä ja 

muiden oikeushenkilöiden vastaavia henkilöitä koskevat tiedot yhtiön hallintoa varten. 
- Muut asiakkaan kirjallisesti määrittämät ryhmät muihin asiakkaan erikseen määrittämiin 

tarkoituksiin. 
 
Käsittelyiden kohde ja ryhmät sekä henkilötietojen tyyppi: 
 

- Kaikkien rekisteröityjen kohdalla: 
o Nimi, sähköposti, puhelinnumero, muu yhteydenottokeino. 

- Asiakkaan palkan- ja palkkionsaajat: 
o Henkilötunnus, verotustiedot, työsuhdetiedot, eläke- ja etuustiedot, koulutustiedot, 

ansiotiedot, pankkiyhteystiedot, ulosottotiedot. 
o Tietosuoja-asetuksen tarkoittamat erityiset henkilötietoryhmät: 

sairauspoissaolot/terveystiedot ja ammattiyhdistys-jäsenyystiedot. 
- Henkilöasiakkaat: 

o Tilattujen palvelujen tai tavaroiden luonne ja määrä, maksutiedot, yhteystiedot, muut 
laskutus- ja perintätiedot. 
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- Yhdistyksen tai osuuskunnan jäsenet: 
o Osakas-, omistajuus tai jäsentiedot, muut laskutus- ja perintätiedot. 
o Riippuen toiminnan luonteesta, tietosuoja-asetuksen tarkoittamat erityistietoryhmät, mitkä 

voivat tulla ilmi pelkän jäsenyyden perusteella tai asiakkaan erikseen rekisteriin merkittyjen 
tietojen perusteella. 

- Osakeyhtiön, osuuskunnan tai asunto-osakeyhtiön osakkaat: 
o Osakas-, omistajuus tai jäsentiedot, muut laskutus- ja perintätiedot, asuintiedot. 

- Muut asiakkaan määrittämät ryhmät: 
o Muut asiakkaan erikseen kirjallisesti yksilöimät tiedot, joita Tilitoimisto käsittelee asiakkaan 

puolesta. 
 
Henkilötietojen käsittely ja luovutus: 
 
Tilitoimistolla on oikeus ja velvollisuus käsitellä tietoja asiakkaan palvelusopimuksen vaatimiin tarkoituksiin. 
Tilitoimisto saa luovuttaa tietoja asiakkaan puolesta palvelun edellyttämille tahoille (esimerkiksi 
tilintarkastajat), sekä toimivaltaisille viranomaisille. Tilitoimisto voi käsitellä tietoja anonymisoituina 
asiakaspalvelun kehittämiseen ja tietojen tuottamiseen asiakkaille sekä luovuttaa tietoja anonymisoituina 
viranomaisille (esimerkiksi Tilastokeskus) näiden lakiin perustuvan oikeuden nojalla. 
 
Henkilötietojen käsittelyn kesto: 

Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, tilitoimisto käsittelee henkilötietoja niin pitkään kuin palveluita 

toimitetaan toimeksiantosopimuksen mukaisesti tai lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä. 

Henkilötietojen maantieteellinen sijainti: 

Lähtökohtaisesti tilitoimisto käsittelee henkilötietoja vain Suomessa ja muissa EU/ ETA-maissa. 

Tilitoimisto voi kuitenkin käsitellä henkilötietoja myös muissa maissa tai alueilla, mikäli esimerkiksi 

työmatka vaatii tätä. Näissä tapauksissa ei muodosteta fyysisiä tai digitaalisia kopioita tiedoista, niin että 

niitä jäisi EU/ ETA-maiden ulkopuolelle, vaan kyseessä on väliaikainen toimenpide (kts. Tietosuoja-

asetuksen luku 5, artikla 49, kohta c). 
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