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1. Rekisterin nimi Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri 

2. Rekisterinpitäjä Siilinjärven kunta, y-tunnus 0172718-0 

3. Rekisteriasioista
vastaava viranhaltija ja
yhteystiedot

Varhaiskasvatusjohtaja 
Sinikka Hyvärinen 
Kasurilantie 1 
71801 Siilinjärvi 
044 740 1955 
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 

4. Organisaation nimittämä
tietosuojavastaava

Jonne Kanerva 
tietosuojavastaava(at)siilinjarvi.fi 
044 740 1215

5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja kä-
sittelyn oikeus- 
peruste

Varhaiskasvatusjärjestelmää (LPH-Effica) käytetään lakisääteisten ja lautakunnan 
antamien tehtävien hoitamiseen. Järjestelmällä hoidetaan kunnallisen ja yksityisen 
varhaiskasvatuksen asiakas- ja päätöstietojen ylläpito, asiakaslaskutus, palvelusete-
limaksatus sekä tilastointi. 
Asiakastietojärjestelmä toimii apuvälineenä varhaiskasvatuksen asiakastyössä. Se 
palvelee varhaiskasvatuksen asiakastyön eri vaiheita: 
• asian vireille tulo, hakemus
• selvitys ja palvelun kartoitus
• päätöksen valmistelu - päätös ja sen tiedoksianto
• palvelun toteutus, arviointi ja seuranta
• asiakaslaskutus
• perhepäivähoitajien työajankirjaukset ja palkanlaskenta
Tietosuoja-asetuksen näkökulmasta kaikkia muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia 
(Läsnä, Työaika, Palveluohjaus, Resurssisuunnittelu, TietoEdu ja Varhaiskasvatuksen 
web) voidaan pitää apu- tai työkaluohjelmina, joihin ei tallenneta henkilötietoja. 

E-lomakkeella (palvelusopimus) huoltajat ilmoittavat tarvittavan hoidon laajuuden 
asiakasmaksun määrittämistä varten 

   Toimintaa ohjaava lainsäädäntö 
• Varhaiskasvatuslaki (540/2018)
• Perusopetuslaki (628/1998)
• Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)
• Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
• Tietosuojalaki (1050/2018)
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c -kohta: käsittely on tarpeen rekiste-
rinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 1 e -kohta: käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi  
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EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 a -kohta: rekisteröity on antanut ni-
menomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen käsittelyyn toiminnan jär-
jestämistä varten 
 
 

6. Henkilötietoryhmät ja 
rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteröityjen tiedot 
 
• Kunnan asukkaiden väestörekisteritiedot 
• Asiakkaan henkilötiedot - Henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumerot, sähkö-
postiosoitteet - kotikunta, asuinalue, aluekoodi, äidinkieli, kansalaisuus, asiointi-
kieli, siviilisääty, osoitteen turvakielto, ammatti, työtilanne, työ- paikka, työosoite 
• Perhekokoonpano 
• Hakemustiedot - Tiedot palvelun tarpeesta 
• Erityistarpeet 
• Lasten sijoitustiedot 
• Perheen tulotiedot, asiakasmaksuihin ja palvelusetelin suuruuteen liittyvät tie-
dot 
• Varhaiskasvatuspäätös, esiopetuspäätös, asiakasmaksupäätös, päätös oikeu-
desta palveluseteliin, päätös palvelusetelin suuruudesta 
• Hoitoajat, läsnä- ja poissaolotiedot 
• Toimintayksikkötiedot 
• Tietoja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä 
Rekisterin tiedot ovat käytettävissä tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajauksin. 
 

7. Henkilötietojen tieto-
lähteet 

 

Henkilö- ja perhetiedot saadaan pääosin hakemustietoina sähköisen hakemuksen 
kautta lapsen huoltajilta. Asiakastiedot päivitetään väestörekisteristä (Kunnan asu-
kasrekisteri) kautta.  
Toiminnan järjestämistä varten saadaan tietoja myös lasten huoltajilta (esim. esitie-
tolomake). Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi lapsen erityisruokavalio, lasten huomi-
oitavat sairaudet ja mahdollinen lääkitys, lapsen uskonnollinen vakaumus, per-
hemuutokset ja mahdolliset kriisitilanteet perheissä. 

 
8. Tietojen säilytysajat 

 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. 
Vanhentuneet dokumentit arkistoidaan tai hävitetään arkistosäännön mukaisesti. 
Sähköiset asiakirjat säilytetään Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmässä, 
jonka tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin 
käyttöoikeuksin. Sähköinen palvelusopimus tulostetaan ja liitetään lapsen manuaa-
liseen aineistoon. 

9. Tietojen vastaanottajat 
/ vastaanottajaryhmät 
sekä säännönmukaiset  
luovutukset 
 

Tietoja välitetään edelleen kunnasta: 
 
• Monetra Pohjois-Savo Oy (myyntireskontra) 
• Ropo Capital (laskujen tulostus) 
• Lowell Suomi Oy (perintä) 
• Opetushallitus (Varda ja Koski) 
• KELA 
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Asiakaslaskutuksen yhteydessä tietoja siirretään Monetra Pohjois-Savo Oy:n Intime-
laskutusjärjestelmään, jolla hoidetaan varhaiskasvatuksen asiakaslaskutus.  
Perhepäivähoitajien palkanlaskentaa varten siirretään tietoja henkilöstöhallintaoh-
jelmaan Populukseen.  
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa aloittaneista ja lopettaneista lapsista toimite-
taan säännöllisesti tieto kuukausittain KELA:lle ilmoitusosion kautta. 
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin. 

 
10. Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n  
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

11. Rekisterin ylläpitojär-
jestelmät  
ja suojauksen  
periaatteet 
 

Sähköiset ylläpitojärjestelmät  
• Effica 

 
Sähköisesti käsiteltävät tiedot liikkuvat kunnan runkoverkossa, joka on kunnan tie-
tosuoja- ja tietoturvavaatimusten mukainen. Verkon käyttäjiltä vaaditaan vahva 
tunnistautuminen. Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Manuaalinen aineisto 
säilytetään lukituissa kaapistoissa tai työtiloissa. 
Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Käyttöoikeuden saami-
nen Effica-järjestelmään edellyttää kirjallista vaitiolositoumusta. Vaitiolovelvollisuus 
jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista 
käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämi-
sen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita 
varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Käyttöoikeus on rajattu tehtävän mukai-
sesti ja perustuu käyttäjärooleihin, joille on määritelty oikeus tehtävänmukaisiin 
näyttöihin ja toimintoihin. Eri käyttöoikeusryhmissä on määritelty erikseen tietojen 
luku-, kirjoitus- tallennus- ja poisto-oikeudet. Käyttöoikeudet hoidetaan erillisellä 
käyttäjätietojen hallinta- ja valvontajärjestelmällä.  
Osa tiedoista on palvelun tarjoajan (TietoEvry Oy:n) palvelinympäristössä, joilla on 
huomioitu korkeat tietoturvavaatimukset. Palvelut suoritetaan Tiedon omissa data-
keskuksissa. TietoEvry:n Datakeskukset ovat parhaiden käytänteiden mukaan raken-
nettuja, ja niillä on korkein suojausluokitus (EI120D, EMP prepared). 
TietoEvry:n  datakeskukset ovat omavaraisia sähkön, veden ja vastaavien palvelui-
den suhteen. Henkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päi-
vänä. Kaikki TietoEvry:n palvelut ja niiden taustalla olevat palvelimet sijaitsevat kah-
dennettujen palomuurien takana. Palomuureissa on hyvin tarkat säännöt 
ts. vain määritelty portti auki määriteltyyn suuntaan ja määriteltyjen IP-osoitteiden 
välillä. Kaikki Tiedon palveluihin suuntautuva tai sieltä lähtevä viestiliikenne sala-
taan HTTPS-protokollan ja siihen sisältyvän SSL-salaustekniikan avulla. 
Palvelimet sijaitsevat ympäri vuorokauden vartioidussa ja palosuojatussa palvelinti-
lassa. 
Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti säännöllisin väliajoin. 
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Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkiston-
muodostussuunnitelmalla, tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. 
• E-lomake 

Palveluntuottaja (Eventizer Oy) tallentaa lomakkeen tiedot vain väliaikaisesti ja aina 
salattuna, kunnes lomake ja sen sisältämät tiedot on siirretty ja pysyvästi tallen-
nettu Siilinjärven kunnan määrittämään paikkaan. Lomakkeen käyttöoikeus on ra-
jattu tehtävän mukaisesti ja perustuu käyttäjärooleihin, joille on määritelty oikeus 
tehtävänmukaisiin toimintoihin. 
 
 

12. Tietojen tarkastusoi-
keus, oikeus saada 
pääsy tietoihinsa (EU:n 
yleisen tietosuoja-ase-
tuksen artikla 15) 

Rekisteröidyllä (asiakkaalla) on oikeus saada vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai ei käsitellä ja oikeus saada pääsy henkilötietoihin. 
Huoltajan tarkastusoikeuteen huollettavan puolesta vaikuttaa mm. lapsen edut. 
Edunvalvojan tarkastusoikeutta arvioidaan edunvalvontamääräyksen mukaan.  
 
Tarkastusoikeus toteutetaan siten, että asiakkaalla on oikeus saada jäljennös itseä 
koskevista henkilötiedoista. Jäljennös on maksuton. Jos pyydetään useampia jäljen-
nöksiä, niistä voidaan periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen 
maksu (kh 25.9.2006 § 190). 
 
Allekirjoitettu lomake toimitetaan postitse osoitteeseen: Siilinjärven kunta, tieto-
suojavastaava, PL 5, 71801 Siilinjärvi. Tai sähköisesti osoitteeseen: tietosuojavas-
taava@siilinjarvi.fi. Sähköisesti lähetetyn viestin tietoturvasta vastaa lähettäjä. Vas-
taukset lähetämme postitse pyynnön tekijän osoitteeseen (tarkistus väestörekiste-
ristä). Lomakkeen voi tulostaa osoitteesta: 
https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/asiointi/rekisteriselosteet/tietosuo-
jaselosteet    
tai pyytämällä sen toimittamista rekisteristä vastaavalta viranhaltijalta tai tietosuo-
javastaavalta. 
 
Tarkastuspyyntö käsitellään ilman aiheetonta viivytystä. Vastaus toimitetaan kui-
tenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat moni-
mutkaisia, käsittelyyn tarvittavaa määräaikaa voidaan lain mukaan jatkaa kolmeen 
kuukauteen alkuperäisestä pyynnöstäsi. Tästä ilmoitetaan erikseen. Jos pyynnöt 
ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistu-
vasti, tietojen toimittamisesta voidaan kieltäytyä antamalla kirjallinen todistus.  

13. Oikeus tiedon oikaise-
miseen, (EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen 
artikla 16) 
 

Rekisteröidyllä (asiakkaalla) on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman ai-
heetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
 
Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, 
poistettava, tai täydennettävä rekisterissä oleva ja käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  
 

https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/asiointi/rekisteriselosteet/tietosuojaselosteet
https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/asiointi/rekisteriselosteet/tietosuojaselosteet
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Henkilötietojen oikaisupyyntö tehdään toimittamalla allekirjoitettu lomake postitse 
osoitteeseen: Siilinjärven kunta, tietosuojavastaava, PL 5, 71801 Siilinjärvi. Tai säh-
köisesti osoitteeseen: tietosuojavastaava@siilinjarvi.fi. Sähköisesti lähetetyn viestin 
tietoturvasta vastaa lähettäjä. Vastaukset lähetämme postitse pyynnön tekijän 
osoitteeseen (tarkistus väestörekisteristä). Oikaisupyynnössä tulee yksilöidä, mitä 
henkilötietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Lomakkeen voi tulostaa 
osoitteesta:  https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/asiointi/rekisteriselos-
teet/tietosuojaselosteet tai pyytämällä sen toimittamista rekisteristä vastaavalta vi-
ranhaltijalta tai tietosuojavastaavalta. 
 
Oikaisupyyntö käsitellään ilman aiheetonta viivytystä. Vastaus vaadittuihin toimen-
piteisiin liittyen toimitetaan kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä 
on monta tai ne ovat monimutkaisia, käsittelyyn tarvittavaa määräaikaa voidaan 
lain mukaan jatkaa kolmeen kuukauteen alkuperäisestä pyynnöstä. Tästä ilmoite-
taan erikseen. Tietojen oikaiseminen on maksutonta.  
 
Jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esi-
tetään toistuvasti, vaatimistasi toimenpiteistä voidaan kieltäytyä antamalla kirjalli-
nen todistus. 

14. Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät oi-
keudet (Eu:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen 
artiklat 17 – 18 ja 20) 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi ai-
kaa kun tiedot on asianmukaisesti tarkastettu, korjattu tai täydennetty.  
 
Poistamista ei voi vaatia, jos henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoit-
teen noudattamiseen tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen 
vallan käyttämiseen.  
 
Siirtoa ei voi vaatia, jos käsittely on toteutettu yleistä etua koskevan tehtävän  
suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi.  
 
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää käytössään olevia oikeuksia, hänen tulee esittää 
kirjallinen, yksilöity pyyntö joka toimitetaan postitse osoitteella: Siilinjärven kunta, 
tietosuojavastaava, PL 5, 71801 Siilinjärvi. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttami-
sesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  
 

15. Vastustamisoikeus 
(Eu:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen artikla 
21) 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen perustuen mil-
loin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu 
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämiseen.  

16. Oikeus tehdä valitus vi-
ranomaiselle, (EU:n 
yleisen tietosuoja-ase-
tuksen artikla 77) 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojen 
käsittelyssä rikotaan Eu:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän lisäksi rekisteröity voi 
käyttää muita hallinnollisia muutoksenhaku- tai oikeussuojakeinoja. Valvontaviran-
omaisena toimii tietosuojavaltuutettu (Lisätietoja: www.tietosuoja.fi). Omien tieto-
jen tarkastus, sen jälkeiset mahdolliset oikaisutoimenpiteet tai muut huomiot tieto-
suoja-asetuksen vastaisesta toiminnasta tulee saattaa ennen valituksen tekemistä 
rekisterinpitäjän käsiteltäväksi.  

https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/asiointi/rekisteriselosteet/tietosuojaselosteet
https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/asiointi/rekisteriselosteet/tietosuojaselosteet
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17. Henkilötietojen laki-

sääteinen antaminen 
Pääsääntöisesti henkilötietojen antaminen on lakisääteinen vaatimus. Tietojen an-
tamatta jättäminen estää tässä rekisterissä mainitun palvelun saamisen.  

 


