TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
9.5.2019
Informoinnin kohteena oleva rekisteröityjen ryhmä

Varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset sekä lasten vanhemmat ja muut lailliset edustajat

Rekisterinpitäjän ja tapauksen
mukaan tämän mahdollisen edustajan (4(17) artikla) identiteetti ja
yhteystiedot

Yhteisrekisterinpitäjinä:
1 Opetushallitus
Osoite: PL 380, 00531 Helsinki
Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6
Sähköposti: kirjaamo(at)oph.fi
Puhelin: 029 533 1000 (keskus)
Rekisterinpitäjän edustaja: Kukka-Maaria Berg, projektipäällikkö, tietohallinto, Opetushallitus
2 Vaalan kunta
Osoite: Vaalantie 14, 9700 Vaala
Sähköposti: kirjaamo(at)vaala.fi
Puhelin: 08 5875 6000 (keskus)
Rekisterinpitäjän edustaja: Riitta Korhonen. varhaiskasvatuksen johtaja, Vaalan kunta

Tapauksen mukaan mahdollisen
tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jyrki Tuohela, tietosuojavastaava, Opetushallitus
Osoite: PL 380, 00531 Helsinki
Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6
Sähköposti: tietosuoja(at)oph.fi
Puhelin: 029 533 1000 (keskus)
Ari Niskanen, tietosuojavastaava, Vaalan kunta
Osoite: Vaalantie 14, 91700 Vaala
Sähköposti: ari.niskanen(at)vaala.fi
Puhelin: 08 5875 6000 (keskus)

Rekisterin nimi

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
ja tietovaranto (”Varda”)
Lisätietoja Vardasta löytyy Opetushallituksen verkkopalvelusta osoitteesta https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda ja https://www.oph.fi/utvecklingsprojekt/varda

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietolaki 523/1999
Varhaiskasvatuslaki 540/2018
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016

Varhaiskasvatuksen järjestäminen

Varhaiskasvatuksen lapsisuhteeseen liittyvien tehtävien hoito
Varda toimii varhaiskasvatuksen tietovarantona. Vardaa ylläpidetään osana erilaisista Opetushallituksen ylläpitämistä rekistereistä ja tietovarannoista koostuvaa rekisterikokonaisuutta.
Vardan tarkoituksena on
1) mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitettysähköinen kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen henkilön itsensä tai tämän laillisen edustajan ja tietoja tarvitsevien viranomaisten ja tutkijoiden käytettäväksi;
2) turvata laissa määriteltyjen varhaiskasvatustietojen yhdenmukaisuus ja luotettavuus sekä tehostaa hallinnon toimintaa;
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3) edistää oikeaan ja riittävään tietoon perustuvaa varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa.
Viranomaiset voivat käyttää lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia Vardaan tallennettuja tietoja. Vardaan tallennettuja tietoja voidaan käyttää lisäksi varhaiskasvatuksen arvioinnissa,
tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa.
Oikeusperusteet
Lakisääteinen velvoite (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c). Käsittely perustuu seuraavaan lainsäädäntöön: Varhaiskasvatuslaki (540/2018)
Oppijanumerorekisterin tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/oppijanumeronrekisterin-tietosuojaseloste/
Jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun (6.1(f), rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut
Asiakasekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

-


















Lapsen nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, äidinkieli, asiointikieli, tieto mahdollisesta turvakiellosta
Huoltajien nimi- ja yhteystiedot
Muiden lapsen kanssa yhteistaloudessa elävien henkilöiden tiedot
Sisarusten nimet
Palvelun tarve
Hakemustiedot
Varhaiskasvatuksen sijoituspäätös
Hoitopaikka- ja hoidon laajuustiedot
Tieto varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta ja paikan irtisanomisesta
Hoitosopimus
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Lapsen hoidon järjestämiseksi tarpeelliset terveystiedot
Lapsen päivittäiset läsnä- ja poissaolot
Varhaiskasvatukselliset tukitoimet
Asiakasmaksuihin liittyvät tiedot
Muita varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta tarpeellisia tietoja






Lapsen huoltajat
Varhaiskasvatuksen työntekijät
Muut moniammatillisen yhteistyöverkoston työntekijät
Asiakastiedot päivitetään väestörekisteristä

Vardaan tallennettavat tiedot saadaan

Kunnista, kuntayhtymistä ja yksityisen palvelun tuottajilta

Väestörekisterikeskukselta
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Kyseessä olevat henkilötietoryhmät Vardassa

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistettävät rekisteröidyn
henkilötiedot:


nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli,
äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kunta siirtää Vardaan seuraavat henkilötiedot:








nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot;
toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa;
17 §:ssä tarkoitetun hakemuksen toimittamispäivämäärä;
18 §:ssä tarkoitetun päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä;
varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot;
tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona;
varhaiskasvatuksen järjestämismuoto.

Henkilötunnuksen käsittelylle on laissa säädetty peruste.
Erityisiä henkilötietoja ei kerätä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei
käsitellä.
Varhaiskasvatuslain (540/2018) 68 §:n mukaan kunnalla, kuntayhtymällä ja yksityisen palvelun
tuottajalla on velvollisuus tallentaa tietovarantoon lain 70 §:ssä tarkoitetut varhaiskasvatusta koskevat tiedot tuottamansa palvelun osalta.

Tietojen 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.
Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa toisen kunnan varhaiskasvatukseen vain poikkeuksellisesti siinä tapauksessa, että annettava tieto on välttämättömän esimerkiksi hoidon, huollon tai
koulutuksen järjestämiseksi tai toteuttamiseksi ja jos ko. tietoon tarpeen lapsen edun vuoksi. Yksityiselle palveluntuottajalle tietoja voidaan antaa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä hoidon
tai huollon toteuttamiseksi tai muusta tähän rinnastettavasta syystä.
Varhaiskasvatuksesta voidaan perusopetuslain 41 §:n nojalla luovuttaa esiopetukseen sellaisia
lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja, jotka ovat välttämättömiä lapsen asianmukaisen esiopetuksen järjestämiseksi.

Henkilötietojen vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Viranomaiset, joille luovutetaan henkilötietoja varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelun avulla:


Kansaneläkelaitos (5/2019 lähtien)

Ajantasaiset tiedot säännönmukaisista luovutuksensaajista löytyvät osoitteesta https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatuksen+tietovaranto
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellisiä tutkimuksia varten.
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
Vardan ylläpitoon ja kehittämiseen osallistuvat palveluntarjoajat pääsevät tarkastelemaan rekisterin sisältämiä henkilötietoja Opetushallituksen määrittämässä laajuudessa.
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Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä
suojatoimista (sis. tiedon komission tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta) ja keinot saada kopio tai tieto niiden
sisällöstä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ProConsona Varhaiskasvatus -järjestelmässä
A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto sijaitsee varhaiskasvatuksen lähiarkistossa ja kunnan päätearkistossa lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa ja niiden käyttöä valvotaan.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Järjestelmä toimii suljetussa tietoverkossa, jossa käyttöliittymä ja tietokanta on suojattu
käyttäjätunnuksella ja salasanalla

Käyttäjäoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia
säännöksiä ja määräyksiä sekä Vaalan kunnan arkistointisuunnitelmaa.
Lasta koskevat tiedot säilytetään tietovarannossa, kunnes viisi vuotta on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona lapsen oikeus varhaiskasvatukseen päättyi.
Oppijanumero sekä ne yksilöivät tunnistetiedot, joiden perusteella oppijanumero on annettu, säilytetään pysyvästi.
Henkilötiedot, joiden säilytysaika on päättynyt, hävitetään rekisteristä vuosittain.

Rekisteröidyn informointi

Rekisterin tietosuojaseloste on julkaistu Vaalan kunnan internetsivuilla, ja se on nähtävillä Vaalan
kunnan yhteispalvelupisteessä, osoite: Vaalantie 14, 91700 Vaala.

Rekisteröidyn tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §).
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä
tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28, EU:n
tietosuoja-asetus). Tarkastuspyyntö lähetetään osoitteeseen:
Vaalan kunta
Tietosuojavastaava
Vaalantie 14
91700 Vaala
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa (henkilötietolaki 27 §, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom.).
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Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta
ilmenevät syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi
Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja saada pääsy Vardaan tallennettuihin henkilötietoihin (15 artikla)



Varhaiskasvatuksen luovutuspalvelun katselukäyttöliittymän kautta (käyttöönotto 1.5.2019)
Tietoja voi pyytää toimittamalla Opetushallitukselle seuraavan lomakkeen https://confluence.csc.fi/download/attachments/64962405/Rekisteritietojen-tarkastus-suomenkielinen.docx?version=1&modificationDate=1527067115177&api=v2

Oikeus Vardaan merkittyjen tietojen oikaisemiseen (16 artikla)



Oikaisupyyntö osoitetaan ensisijaisesti kunnalle: Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala
Oikaisupyyntö voidaan tehdä myös Opetushallitukselle, joka ohjaa sen edelleen oikealle kunnalle/kuntayhtymälle/yksityiselle palveluntuottajalle. Oikaisuvaatimukset Opetushallitukselle
tehdään lomakkeella https://confluence.csc.fi/download/attachments/64962405/Rekisteritietojen-korjaus-suomenkielinen.docx?version=1&modificationDate=1527067157723&api=v2

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Vardassa (18 artikla)
Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava Opetushallitukselle
Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon
korjaamista tai poistamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki § 29, EU:n tietosuoja-asetus)
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä.
Korjauspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.
Korjauspyyntö lähetetään osoitteeseen:
Vaalan kunta
Tietosuojavastaava
Vaalantie 14
91700 Vaala
Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen korjaamista.
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus.
Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröidyllä on oikeus
saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
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Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi
Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollisuus kieltää rekisterinpitäjältä henkilötietolain 30 §:n mukainen toiminta (julkiset nimi- ja osoitetiedot suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten).
Rekisterinpitäjä ei harjoita ko. lainkohdan mukaista toimintaa, joten erillistä kieltopyyntöä ei tarvita

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle

Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta.

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa tai profiloinnissa.
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