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1. Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä on Garantiföreningen för Svenska lekskolan i norra Kymmenedalen r.f. 

Osoite: Lauttakatu 6, 45700 Kuusankoski 

 

2. Yhteyshenkilö 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on päiväkodinjohtaja Eeva Lavonen. 

 

3. Rekisterin nimi 

Svenska Lekskolanin asiakas- ja henkilökunta- ja jäsenrekisteri. 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja viestintään. 

Lisäksi tietoja käytetään asiakkaiden perustietojen päivittämistä varten, 

palvelusopimuksen laadintaan, laskutukseen ja lapsen vasun tai eops:n laadintaan. 

 

Työntekijärekisteriin kerätään työsuhteen ja palkanmaksun hoitamiseen tarvittavat tiedot. 

 

Jäsenten osalta rekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona. 

 

5. Rekisterin peruste ja tietosisältö 

Asiakassuhde 

Laki lasten päivähoidosta 1973/36 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/73 

Perusopetuslaki 1998/628 

Työsuhde 

Luottamustehtävä 

 

Päiväkotien ja kerhojen asiakkaista syntyy asiakasrekisteri, jossa on 

asiakkaiden perustiedot kuten henkilötunnus, yhteystiedot ja laskutustietoja palveluntarpeesta, 

lapsesta/huoltajasta. 

 

Työntekijärekisteriin merkitään työntekijän nimi, osoite, henkilötunnus, tilinumero ja verotietoja. 

 

Jäsenrekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen 

liittyviä tarpeellisia tietoja. 
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Svenskalekskolan.fi-sivuston käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden 

tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei 

käyttäjä itse ole sitä antanut. Sähköpostiosoitetta kysytään yhteydenottolomakkeessa, mikäli 

käyttäjä haluaa vastauksen yhteydenottoonsa. Yhteydenottolomakkeessa antamasi tietoja 

käytetään vain vastaamiseen. Svenska Lekskolan ei luovuta mitään käyttäjästä kerättyjä tietoja 

eteenpäin. 

 

Jos selaimesi on asetettu vastaanottamaan evästeitä, pidämme tätä osoituksena siitä, että hyväksyt 

evästeidemme käytön. Mikäli käyttäjä ei halua hyväksyä evästeiden käyttöä, useimmat 

selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilö- ja perhetiedot saadaan pääosin hakemustietoina lapsen huoltajilta (henkilötietolain 8 §:n 

1 momentin 1 kohta) tai lapsen kotikunnan varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta. Tietoja 

täydennetään huoltajien kertomilla tiedoilla. Palveluiden toimeenpanoa koskevat tiedot syntyvät 

asiakkuuden aikana päiväkotihenkilöstön kirjaamina. 

 

Työntekijät työsuhteen alkaessa. 

 

Jäsentiedot rekisteröidyltä itseltään. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Varhaiskasvatuksen tiedot ovat salassa pidettäviä. Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn 

tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille viranomaisille. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee 

vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu asiakas- ja hoitosuhteen päätyttyä. Mikäli päivähoito toteutetaan 

palvelusetelin avulla tai ostopalveluna, asiakirjojen säilöntä tapahtuu kunnan viranomaisen 

ohjeistamalla tavalla. Palvelua valvova kunta vastaa omalta osaltaan heille muodostuvan rekisterin 

ylläpidosta ja arkistoinnista. 

 

Henkilökunnan osalta tietoja luovutetaan palkanmaksun edellyttämällä tavalla tilitoimistolle. 

Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai 

henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

 

8. Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. 

 

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

Asiakastietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

10. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista 

Palveluntuottaja säilyttää arkistoitavat asiakirjat kuten henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja 

terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja 

laittomalta käsittelyltä, esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen (henkilötietolaki 32 §). 
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Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterilain vaatimukset täyttävissä lukituissa ja/tai valvotuissa 

päiväkodin tiloissa. Tietokoneet on suojattu salasanoilla ja niihin on asennettu 

viruksentorjuntaohjelmat ja palomuurit. 

 

Tietojen säilytysaika määräytyy lapsen kotikunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti ja 

asiakassuhteen päätyttyä kertyneet asiakastiedot säilyvät kunnalla, joka huolehtii niiden 

arkistoinnista. Mikäli aineisto jää palvelutuottajalle, säilytetään ne rekisterilain mukaisten 

määräaikojen ajan ja tuhotaan määräajan loputtua tietoturvallisesti. Henkilökunnan osalta aineisto 

säilytetään rekisterilain mukaisten määräaikojen ajan ja tuhotaan määräajan loputtua 

tietoturvallisesti. 

 

11. Tarkastusoikeus 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot (henkilötietolaki 26-

28 §). Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, tulee hänen lähettää omakätisesti 

allekirjoitettu tarkastuspyyntö päiväkodin johtajalle. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa 

nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Rekisterinpitäjä toimittaa kirjallisen vastauksensa 

asiakkaalle, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle. Jos asiakkaan 

tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön. 

 

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai 

vanhentunut tieto, käyttöoikeuden omaava työntekijä korjaa sen joko omasta aloitteestaan tai 

rekisteröidyn pyynnöstä (henkilötietolaki 29 §). 

Rekisteröity voi pyytää tiedon korjaamista rekisterin yhteyshenkilöltä tai rekisterin 

vastuuhenkilöltä. Mikäli pyyntöön ei suostuta, rekisterin yhteyshenkilö tai rekisterin vastuuhenkilö 

antaa asiasta rekisteröidylle kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan myös ne syyt, joiden vuoksi 

vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Seloste on nähtävissä Svenska Lekskolanin internet-sivuilla: www.svenskalekskolan.fi 

http://www.svenskalekskolan.fi/

