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Henkilörekisterin tiedot 
1. Rekisterin nimi 

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasrekisteri 
 

2. Rekisterinpitäjä 
Pellon kunta / elinvoimalautakunta, Kunnantie 4, 95700 Pello, y-tunnus 0193729-2 

 
3. Rekisterin yhteyshenkilö 

Kaisu Rautio, varhaiskasvatuksen esimies 
Ahjotie 8, 95700 Pello 
puhelin 040 508 1355, kaisu.rautio@pello.fi  
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste 
Oikeusperuste: lakisääteinen velvoite 
Rekisterin tarkoituksena on: varhaiskasvatuksen järjestäminen ja toteuttaminen 
 
Keskeinen lainsäädäntö: 

• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 
• Tietosuojalaki (1050/2018) 
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 
• Varhaiskasvatuslaki (36/1973) 
• Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018) 
• Perusopetuslaki (628/1998) 
• Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) 
• Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) 
• Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 

 
5. Rekisterin tietosisältö 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä 
• Asiakasmaksun määräytymiseen tarvittavat tulotiedot 
• Asiakasmaksupäätös 
• Asiakkaan ja muiden perheenjäsenten yksilöinti- ja yhteystiedot 
• Erityispäivähoidon tiedot 
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
• Muita päivähoidon järjestämisen kannalta tarpeellisia tietoja 
• Myönnetyn päivähoitopaikan ja palvelun tiedot 
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• Päivittäiset lapsen läsnä- ja poissaolotapahtumat 
• Päivähoitopaikan hakemuksen tiedot 
• Päätös päivähoitopaikan myöntämisestä 
• Tapaturmailmoitukset 

 
6. Henkilötietojen tietolähteet 

• Asiakas itse 
• Lapsen huoltajat/lailliset edustajat 
• Väestörekisterikeskus 
• Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20§:ssä määritellyt 

viranomaiset ja muut julkisoikeudelliset yksiköt, laitokset ja yhteisöt sekä yksityiset 
ammattihenkilöt 

• Kansaneläkelaitoksen Kuntien sosiaalitoimen tietojärjestelmä (KELMU), jonka käyttö 
perustuu 

• sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 21 §:ään 
 

7. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät 
• Daisy Varhaiskasvatus 
• Primus/Wilma 
• G Suite 

 
8. Tietojen säilytysajat 

Säilytys toteutetaan Pellon kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 
 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
• Kansaneläkelaitos: Päivähoidon aloittaneiden ja lopettaneiden tiedot 
• Varda. Varhaiskasvatuksen tietovaranto 
• Karvi. Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä. 

 
10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti 
tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. 
Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan 
sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan. 
 
 

 



   TIETOSUOJASELOSTE 
    EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 
    Tietosuojalaki (1050/2018) 
    1.1.2022 

  

11. Tietojen tarkastusoikeus 
Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja 
hänestä on tallennettu. Pellon kunta pyrkii toimittamaan pyydetyt tiedot kuukauden sisällä 
pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, 
määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. 
Ohjeet pyyntöjen toimittamiseen tästä internet osoitteesta: https://www.pello.fi/tietosuoja.html 

 
12. Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset 
henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus 
vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. 
Ohjeet pyyntöjen toimittamiseen tästä internet osoitteesta: https://www.pello.fi/tietosuoja.html 

 
13. Muu mahdolliset oikeudet 

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17) 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18) 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20) 
Vastustamisoikeus (artikla 21) 
Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77) 

 


