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Tietosuojaseloste 
22.03.2023 

 
 

Henkilörekisterin tiedot 
 

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679). 
 

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä 
Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasrekisteri. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään varhaiskasvatuspalvelujen järjestämistä varten. 
Tietoja tarvitaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hakemusten käsittelyssä,  
paikan myöntämisessä, päätöksessä ja tiedoksiannossa, asiakaslaskutuksessa, toiminnan mahdollis-
tamisessa toimintayksiköissä, kasvun ja oppimisen tuen järjestämisessä sekä tilastoinnissa. 
 

Rekisterinpitäjä 
Pyhännän kunta, y-tunnus 0189226-6 

 

Rekisterin yhteyshenkilö 
Varhaiskasvatuksen johtaja Mervi Harjula 
Pyhännän kunta, Sivistysosasto 
Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä, 
puh. 040 1912 234 

 

Tietosuojavastaava 
Anita Rättyä, tietosuoja@jict.fi, puh. 040 646 0213 

 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 
 

Ei Kyllä 
 
Lisätietoja 
 
Pyhännän kunnan toimeksiannosta ulkopuoliset palveluntuottajat käsittelevät henkilötietoja kun-
nan lukuun sopimuksen edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi rekisterin sähköisten tietojärjestelmien 
ja niiden palvelimien ylläpitotehtäviin ja sovellusasiantuntijatukeen liittyy toimeksiantoja. 
 
Palveluntuottaja: WhileOnTheMove Oy 

 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet 

 

 

Yleinen etu 

 

Lakisääteinen velvoite 
 

Suostumus 

mailto:tietosuoja@jict.fi
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Sopimuksen täytäntöönpano 

 
Muu 

 

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö  
1. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)  

2. Tietosuojalaki 1050/2018 
3. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  
4. Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 
5. Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018) 
6. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) 
7. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2015) 
9. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 

10. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009 

11. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) 

12. Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) 

13. Valtionavustuslaki (688/2001) 

11. Lastensuojelulaki (417/2007)  
 

 
 

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin ja profilointiin 
 

 

Ei Kyllä 
 

 
 

Rekisterin luonne 
 

Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri 
 

Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 
 

Rekisterissä olevat henkilötiedot 
 

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasperheiden hen-
kilötiedot.   Keräämme lapsesta ja perheestä mm. seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, henkilötunnus, kotikunta, äidinkieli, vakaumus, huoltajuustiedot, huoltajien 
työpaikan yhteystiedot, lapsen kanssa asuvat henkilöt, tietoja lapsen terveydentilasta, tiedot per-
heen tuloista (tarvittaessa), tiedot palvelun tarpeesta ja läsnä- ja poissaolotiedot. 
 
 
 

Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) 
 
Daisy 
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Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 
 

Ei Kyllä 
 
Pyhännän kunnalla ei ole Kansallisarkiston tekemää sähköisen säilyttämisen päätöstä, joten pitkään 
ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat arkistoidaan paperimuodossa. 
 

Rekisterin tietolähteet 
Tietoja antavat huoltajat, tiedot tarkistetaan tarvittaessa digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä 
väestötietojärjestelmästä. Työntekijöiden tiedot lisätään Daisyyn, järjestelmän käyttöä varten.  

 

Henkilötietojen luovutus 
Tietojen säännönmukainen luovutus 
 

Ei Kyllä 
 

Varhaiskasvatuspalveluista luovutamme henkilötietoja vain lakisääteisten 
velvollisuuksien täyttämiseksi (esim. varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda, Koski, ja var-
haiskasvatusta tarjoavat yksityiset palvelun tuottajat). Muille viranomaisille (esim. neuvola, so-
siaali- ja terveyspalvelu, perusopetus) luovutamme tietoa huoltajien luvalla. 

 

Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet) ja mahdollinen tie- 
tojen siirto kolmansiin maihin 
 Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Poikkeuksena tähän, jos asennat DaisyFamily sovelluksen mobiililaitteeseesi. Rekisteröinnin aikana  
laitteesi käyttämä IP-osoite saatetaan lähettää Googlelle ja se saatetaan tallentaa myös EU-alueen   
ulkopuolella. 

 

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuun-
nitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suo-
jattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Järjestelmässä on loki, johon 
jää merkintä käyttäjien toiminnoista. 

 
Paperiset asiakirjat arkistoidaan asianmukaisesti lukituissa arkistotiloissa. 

 

Henkilötietojen säilyttämisaika 
Säilytys ja tietojen hävittäminen toteutetaan kunnan tiedonohjaussuunnitelman / arkistonmuodos-
tussuunnitelman mukaisesti. 
 

 

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät ohjeet ja lisätiedot löytyvät Pyhännän kunnan verkkosivuilta 
http://www.pyhanta.fi/henkilotietojen-kasittely-pyhannan-kunnassa kunnantalon neuvonnasta 
(Manuntie 2, 92930 Pyhäntä). 
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