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Rekisterinpitäjä Kempeleen kunta 
PL 12 
90441 Kempele 
 

Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

vs. varhaiskasvatuksen johtaja Anu Leivo 
PL 12 
90441 Kempele 
anu.leivo@kempele.fi 
 

Rekisterin nimi Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri 
 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varhaiskasvatuksen 
järjestäminen ja toteuttaminen 

- ylläpidetään tiedot perhepäivähoitajista 
- lasten hakemusten käsittely 
- lasten varhaiskasvatussuunnitelmat 
- lasten hoitoon ja/tai esiopetukseen sijoittaminen ja sijoituspäätökset 
- hoitotapahtumien kirjaaminen 
- maksupäätökset ja lasten hoidosta laskuttaminen 
- perhepäivähoitajien lisät ja kustannuskorvaukset 
- tilastointi 

 
Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla, 1 kohta c alakohta (2016/679) 
- Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 
- Asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018) 
- Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) 
- Perusopetuslaki (628/1998) 
- Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) 
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) 

 
Rekisterin tietosisältö - Asiakkaan henkilötiedot: henkilötunnus, nimi, osoite, 

puhelinnumerot, sähköpostiosoite, kotikunta, äidinkieli, asiointikieli, 
siviilisääty, ammatti, osoitteen turvakielto  

- Perhekokoonpano  
- Palvelun tarve  
- Hakemustiedot  
- Palvelupäätös, maksupäätös ja tiedoksianto   
- Varhaiskasvatukselliset tukitoimet   
- Hoitopaikkatiedot  
- Hoitoajat, läsnä- ja poissaolotiedot  
- Asiakasmaksuihin liittyvät tiedot  
- Toimintayksikkötiedot  
- Tietoja lasten varhaiskasvatuksen henkilöstöstä 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
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Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

- Lapsen huoltajat  
- Työntekijät  
- Moniammatilliset yhteistyöverkoston työntekijät  
- Väestörekisteri (kunnan asukasrekisterin kautta) 
- Verohallinto 

 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

- Yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille 
asiakkaan suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen 
perusteella. Jos henkilöllä ei ole edellytyksiä arvioida annettavan 
suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen 
edustajansa suostumuksella. 

- Viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus rekisterin tietoihin, niitä 
luovutetaan pyynnöstä. Luovutuksen pyytäjän on osoitettava lain 
kohta, jonka perusteella tietoja pyytää.  

- Tietoja luovutetaan valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, 
suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten.  

- Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan luvalla eri sidosryhmille (esim. 
neuvola, koulu, sosiaalityö, kuljetuspalvelut). 

- Lasten varhaiskasvatuksen aloittamis- ja lopettamistiedot välitetään 
sähköisessä muodossa Kansaneläkelaitokselle. 

- Varhaiskasvatuksen tietovaranto, VARDA (2019 alkaen). Varantoon 
voidaan kopioida vain varhaiskasvatuslain (540/2018) 70 §:n 
sisältämiä tietoja. 

- Vakuutusyhtiöille tapaturmatilanteissa. 
 

Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 
 

Ei tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen 
säilytysaika 

Tietoja säilytetään Kansallisarkiston päätösten ja Kuntaliiton suositusten 
mukaisesti, pääsääntöisesti 6 tai 10 vuotta hoitosuhteen päättymisen jälkeen.  
Pysyvästi säilytetään: 

- lasta koskevat varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka ovat muodostuneet 
1.8.2017 alkaen (Kansallisarkiston päätös 
KA/13089/07.01.01.03.01/2018) 

- ennen 1.8.2017 muodostuneista varhaiskasvatussuunnitelmista 
säilytetään 8., 18. ja 28. päivä syntyneiden asiakirjat (Valtionarkiston 
päätös 1.9.1989). 

 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Manuaalinen aineisto: 
Manuaalinen määräajan säilytettävä aineisto säilytetään yksiköissä lukituissa 
kaapeissa ja pysyvästi säilytettävä aineisto siirretään kunnan päätearkistoon. 
 
Sähköinen aineisto: 
Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt 
käyttöoikeudet sekä järjestelmäkohtaisesti henkilökohtaiset 
käyttäjätunnukset ja salasanat. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet 
passivoidaan. 
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Työntekijät ovat allekirjoittaneet tietojärjestelmien käyttöä koskevan 
tietosuoja- ja tietoturvasitoumuksen. 
 

Rekisteröidy oikeudet Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista kirjallisesti rekisteriasioita 
hoitavalta henkilöltä. Tarkastusoikeuden käyttäminen on ilmaista, mikäli 
edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi (EU:n yleinen tietosuoja-
asetus 679/2016, artikla 15). 
Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa 
tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti 
rekisterinpitävän luona. 
 
Pyyntö toimitetaan osoitteella: 
Kempeleen kunta/kirjaamo 
PL 12 
90441 Kempele 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjän on ilman 
aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
679/2016, artikla 16). 
Oikaisupyyntö tehdään aina kirjallisesti ja se osoitetaan rekisterinpitäjälle 
(osoite yllä). 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia käsiteltäväksi Tietosuojavaltuutetun 
toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen 
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00521 Helsinki 
tietosuoja@om.fi 
 

Rekisteröidyn 
informointi 

Tietosuojaseloste on nähtävissä Kempeleen kunnan internet-sivuilla 
(www.kempele.fi). 
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