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Henkilötietojen käsittely, Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan
asiakasrekisteri
Tietosuojaselosteen julkaisupäivämäärä: 23.9.2020

1. Rekisterinpitäjä
Espoon kaupunki

2. Rekisterin vastuuhenkilö
Varhaiskasvatuksen johtaja

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Miia Latvala järjestelmäkoordinaattori miia.latvala(at)espoo.fi PL 30 02070 Espoon kaupunki p. 043
827 3209

4. Tietosuojavastaava
Espoon kaupungin tietosuojavastaava
Osoite: PL 12, 02070 Espoon kaupunki
Puh. 09 816 21 (vaihde)
Sähköpostiosoite: tietosuoja@espoo.fi

5. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan
järjestäminen ja kerhotoiminnan lapsisuhteeseen liittyvien tehtävien hoito
Rekisterin perusteella luovutetaan lakisääteiset lapsimäärätiedot (laki kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta)
Rekisteristä tuotetaan tilastoja Espoon kaupungin käyttöön. Tilastoinnissa tietoja käsitellään ilman
tunnisteita.
Keskeinen lainsäädäntö:
Varhaiskasvatuslaki

6. Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

7. Mitä tietoja käsitellään?
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä ja lomakkeet
·

Lapsen nimi, henkilötunnus, yhteystiedot ja äidinkieli

·

Huoltajien nimet, henkilötunnukset, yhteystiedot
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·

Muut lapsen kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt

·

Kansalaisuus

·

Oleskeluluvan status

·

Kerhopäätös

·

Tieto kerhopaikan vastaanottamisesta

·

Perheen ilmoittamat muut tarpeelliset lisätiedot

·

Lapsen poissaolotiedot

·

Muut kerhotoimintaan liittyvät tarpeelliset tiedot
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TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS:
Tiedot voivat olla osittain salassa pidettäviä.
SALASSAPIDON PERUSTEET:
Julkisuuslaki 24.1 §

8. Mistä tiedot saadaan?
·

Lapsen huoltajat

·

Varhaiskasvatuksen työntekijät

·

Lapsen edellinen kunnallinen kerhopaikka

·

Asiakastiedot päivitetään väestörekisteristä KAR-sovelluksen (Kunnan asukasrekisteri)
kautta

9. Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja kaupungin ulkopuolelle?
Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille henkilöille.
Julkisten tietojen luovutus viranomaisen henkilörekisteristä määräytyy viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin perusteella. Sen mukaan luovutuksensaajalla tulee
olla oikeus tallettaa ja käyttää luovutettavia henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain
yksilöidyn tietopyynnön perusteella (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 13 § 2 mom.).
Salassa pidettäviä tietoja luovutetaan vain huoltajan kirjallisella suostumuksella tai tietojen
luovuttamiseen oikeuttavan lain säännöksen perusteella (esim. laki sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista 20 §).
Tilastointia varten voimassa olevista sijoituksista, maksupäätöksistä, maksupäätösriveistä,
hakemuksista, henkilöistä, perheistä, päiväkirjamerkinnöistä, yksikkötiedoista ja henkilökunnan
läsnäoloista siirretään joka kuun 15. päivä Effica varhaiskasvatus- järjestelmässä muodostettu
aineisto tietovarastopalvelimelle. Lisäksi voimassa olevista sijoituksista, henkilöistä, hakemuksista
ja yksikkötiedoista siirretään Effica varhaiskasvatus- järjestelmässä muodostettu aineisto
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tietovarastopalvelimelle viikoittain maanantaisin. Kerhon vaihtuminen: Lapsen edellinen
kerhopaikka siirtää lapsen tiedot saman kunnan alueella uuteen kerhopaikkaan.
Espoon kaupunki voi käyttää palvelun järjestämiseen toiminnallisia tai teknisiä palveluntuottajia.
Palveluntuottaja käsittelevät henkilötietoja Espoon kaupungin lukuun ja kaupungin ohjeistuksen
mukaisesti siinä määrin kuin se on tarpeellista palvelun järjestämiseksi.

10. Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Kuinka kauan tietoja säilytetään?
Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen
tulosyksikön arkistonmuodostussuunnitelmaa/tiedonohjaussuunnitelmaa sekä arkistolaitoksen
kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

12. Miten tietoja suojataan?
Tietojen käsittelyä sääntelee tietosuoja-asetus (mm. tietojen käyttötarkoitussidonnaisuus,
tarpeellisuusvaatimus, täsmällisyysvaatimus). Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan
henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen (tietosuoja-asetus 5 artikla
1 kohta f alakohta). Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä, esim.
hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen. Jokainen työntekijä voi käsitellä vain niitä
henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee
salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, mikä jatkuu työntekijän palvelussuhteen päätyttyä.
Sähköiset ylläpitojärjestelmät:
Sähköiset asiakirjat säilytetään Effica varhaiskasvatus – asiakastietojärjestelmässä, jonka tiedot on
suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin. Varhaiskasvatuksen
asiakastietojärjestelmä Efficaa voidaan käyttää vain sosiaaliverkosta (s-verkko). S-verkko on
ainoastaan osalla Espoon kaupungin työntekijöistä käytössä oleva sisäinen verkkoalue.
Henkilötietoja voidaan säilyttää myös muussa kaupungin käytössä olevassa tietoturvallisessa
tallennuspaikassa, kun se on tarpeellista varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Kaikki verkon
käyttäjät hyväksyvät käyttöoikeussitoumuksen, joka sisältää mm. vaitiolositoumuksen.
Palvelinlaitteisto on suojatussa ja valvotussa tilassa (palveluntuottajan konesalissa). Palvelimen ja
työasemien välinen tietoliikenne on salattu ja suojattu palomuureilla ja käyttäjätunnuksilla.
Manuaalinen aineisto:
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään silppuamalla tai tietosuoja- astiaa
käyttäen.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkempi ohjeistus tietosuoja-asetuksen mukaisten tietopyyntöjen osoittamisesta:
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Tietosuoja/Asiakkaiden_oikeudet

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI

Tietosuojaseloste

13.1

4/4

Miten voin tarkastaa tietoni?

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjän
on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen
huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on
ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta
rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja
käyttää muita oikeussuojakeinoja.
Rekisteröidyn pyynnöt ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat maksuttomia. Kuitenkin jos rekisteröidyn
pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti,
rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien
toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai
kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.
13.2. Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?
Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat
henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme.
13.3

Milloin voin vaatia tietojeni poistamista

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta
viivytystä tietyin edellytyksin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole. jos lakisääteisen velvoitteen
noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan
tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Näissä
tapauksissa henkilötiedot hävitetään vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen.
13.4

Milloin voin vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos sinusta kerätyt eivät pidä paikkaansa, voit vaatia rajoittamaan asiakastietojesi käsittelyä,
kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
13.5

Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet henkilötietojen käsittelyn olevan
tietosuojalainsäädännön vastaista. Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon:
www.tietosuoja.fi.
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