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1 
Rekisterinpitäjä 

Nimi
Joroisten kunta     /
Osoite
Lentoasemantie 130
79600 Joroinen  
 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

 
 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
 

 
Muut yhteystiedot 
 

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

3
Rekisterin nimi

Yhteystiedot

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

HEINONENJ
Leima
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8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

7
Tietojen
säännön-
mukaiset
luovutukset

6
Säännön-
mukaiset
tietolähteet

9 a) Paperinen aineisto

9 b) Sähköinen aineisto

9
Rekisterin
ylläpitojär-
jestelmät
ja
suojauksen
periaat-
teet

HEINONENJ
Leima



13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

10
Tarkastusoikeus
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Tietosuojaseloste laadittu
(pp.kk.vvvv)

HEINONENJ
Leima


	ö: Varhaiskasvatuksen esimies, Kirsi Toroi
	Muut yhteystiedot: Tietosuojavastaava, Marja Kosunen, marja.kosunen@varkaus.fi
	i: Varhaiskasvatuksen henkilörekisteri
	ötietojen: Varhaiskasvatushakemusten käsittely, lapsen sijoittelu ja varhaiskasvatusmaksun määrittäminen.Varhaiskasvatuksen jono-, paikka- ja sijoittelutilanteen hallinta.Lasten läsnäolojen-, poissaolojen-, sairaspäivien ja aterioiden kirjaaminen varhaiskasvatuslaskutusta ja perhepäivähoidon palkanlaskentaa varten.Perhepäivähoitajien poissaolojen ja muun työajan kirjaaminen perhepäivähoitajien palkanlaskentaa varten.Rekisterinpidon perusteet:Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973 / 36Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503 / 2016 voimaan 1.3.2017 alkaen, muutos 959 /2017 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 § muuttamisesta 1.1.2018 alkaen
	5: Varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset, sisarukset ja huoltajat: - nimet- henkilötunnus
- osoite- yhteystiedot
- terveys- ja allergiatiedot
Muut lisätiedot: huoltajan ammattitiedot, uskonto, erityishoidontarve, pitkäaikaiset sairaudet, äidinkieli, uskonto
hakemukset, sijoitus- ja maksupäätösten vaatimat tiedot, suunnitelmat ja kertomukset, laskutuksen ja perhepäivähoitajien palkanlaskentaan liittyvät tiedot, perheen tulotiedot.Perhepäivähoitajat: henkilötiedot, työsuhdetiedot, muut perhepäivähoitajien palkanlaskentaan liittyvät tiedot.Tiedot ovat osittain salassa pidettäviä.
	nimi: Sivistyslautakunta
	yhteystiedot: kirsi.toroi@joroinen.fi
	rekisteristavastaava: Sivistysjohtaja, Ari Pelkonen
	8: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman huoltajien suostumusta.
	7: Laskutusaineisto laskutusjärjestelmään (ProEconomica) Perhepäivähoitajien palkanlaskentatiedot palkkajärjestelmään (Populus)Vuosittain Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) kuntakohtainen yhteenveto lasten lukumääristä toimintamuodoittain ja ikäryhmittäin.Vuosittain taloushallinnolle toimintatilasto, joka sisältää lasten lukumäärät 31.12. toimintamuodoittain ja ikäryhmittäin.
	6: Lapsen huoltajaVäestörekisterikeskus
	a_paperinen_aineisto: Paperinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.
	b_sähköinen_aineisto: Ylläpitojärjestelmät: ProConsona, VAKA- varhaiskasvatuspäiväkirja, VAKA Mukana -Mobiiliratkaisu (CGI Suomi Oy)Käyttöliittymät suojataan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjällä on oikeudet vain niihin tietoihin, joita hän työtehtävässään tarvitsee.Katselu-, lisäys,- muutos, tulostus- ja poistotoiminnot, jotka kohdistuvat asiakastietoihin, tallentuvat käyttölokiin.Pro Consonan VAKA Mukana mobiilisovelluksessa lapsen läsnäolo- ja poissaolotiedot säilyvät kuukauden.
	13: 
	10: Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Ellei hänellä ole pääsyä järjestelmään, henkilö voi osoittaa tarkastuspyynnön tietosuojavastaavalle henkilökohtaisella käynnillä tai kirjallisesti. Alaikäisen henkilön tarkastusoikeutta käyttää hänen virallinen huoltajansa.  Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa. Jos tarkastusoikeus evätään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksessa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.  
	11: Jokaisella on oikeus korjata tai pyytää korjaamaan omia virheellisiä tietojaan. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. 
	12: Henkilö voi pyytää poistamaan omat tietonsa huoltajan tai muun yhteyshenkilön roolista. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle. Poistopyynnön oikeellisuus tarkistetaan väestörekisterikeskuksesta.Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. 
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