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1a 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 

Osoite 
Moisiontie 19, 21270 Nousiainen 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh.  (02) 4391 211   e-mail: nousiaisten.kunta@nousiainen.fi 
 

2 
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava 
 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Varhaiskasvatusjohtaja 
Moisiontie 19, 21270 Nousiainen 
puh.  (02) 4391 211   e-mail: nousiaisten.kunta@nousiainen.fi 

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
Nousiaisten kunnan tietosuojavastaava 
puh. 040 703 1035    
e-mail: tietosuojavastaava@nousiainen.fi 

3 
Rekisterin nimi 
 

 
Varhaiskasvatushenkilöstön ilmoitusvelvollisuus -rekisteri 

4 
Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus-
perusta 
 
 

 
Varhaiskasvatuslakiin on lisätty uusi velvoite (§ 57 a), joka koskee varhaiskasvatus 
lain 26 -30 § mukaista henkilöstöä. Lain mukaan henkilöstön on viipymättä ilmoi-
tettava havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen liittyvästä epä-
kohdasta tai ilmeisestä epäkohdan uhasta toimipaikan toiminnasta vastaavalle 
henkilölle.  
 
Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti omalla nimellä. Ilmoitus voidaan tehdä salassapito-
säännösten estämättä, jos se on välttämätöntä ilmoitusvelvollisuuden täyttä-
miseksi ja epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Ilmoituksen vas-
taanottajan on ilmoitettava asiasta varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. 
Varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavan henkilön on ilmoituksen 
saatuaan viipymättä käynnistettävä tarvittavat toimet epäkohtien poistamiseksi. 
Varhaiskasvatuksen johtavan viranomaisen on edelleen ilmoitettava asiasta alue-
hallintovirastoon, mikäli epäkohtaa ei toimenpiteistä huolimatta poisteta.  
 
Ilmoituksen tehneellä on kohtuullisen ajan puitteissa oikeus saada tietää, mihin 
toimenpiteisiin on ryhdytty. 
 
Henkilötietoja käsitellään varhaiskasvatuslain 57 a § ja 57 b § perusteella. 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
Rekisteröidyistä voidaan tallettaa:  
— ilmoituksen tekijän etunimi ja sukunimi 
— lapsen etunimi ja sukunimi 
— kuvaus epäkohdasta tai epäkohdan uhasta. 
 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Varhaiskasvatuksen henkilöstön tekemät ilmoitukset 
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7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Ilmoitus tehdään toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jonka on ilmoitet-
tava asiasta varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (varhaiskasvatusjohtaja). 
Varhaiskasvatuksen johtavan viranhaltijan on ilmoitettava asiasta edelleen aluehal-
lintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, jos epäkohtaa 
tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei 1 ja 2 momentissa mainituista toimenpiteistä huo-
limatta poisteta. 
 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

8 
Tietojen säilytys-
ajat 
 

 
Ilmoitukset säilytetään, kunnes vuosi on kulunut sen kalenterivuoden päättymi-
sestä, jona ilmoitus tehtiin. 

9 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 
 

 
Aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy määräytyy 
virkatehtävien perusteella.   
 

10 
Tietojen tarkastus, 
oikaisu ja poista-
mis- oikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artiklat 
15 - 17) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekiste-
rissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta vii-
vytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
 
Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, 
poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, 
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkä-
sittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta. 
 
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot 
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kun-
nan tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa. 
 
Tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa 
kunnan internet-sivuilta: https://nousiainen.fi/paatokset-ja-hallinto/yleishal-
linto/tietosuojaselosteet/ 
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta rekisterinpitäjän on annet-
tava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus val-
vontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
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11 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 
 

 
 
 
 
 

12 
Sisältyykö henkilö-
tietojen käsittelyyn 
automaattista pää-
töksentekoa, kuten 
profilointia? 
 

 
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profiloin-
tia. 
 

13 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät asiat 

 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti 
jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko: 
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami-

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kus-
tannukset  

— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea 
 
 Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteetto-
muus tai kohtuuttomuus. 
 

14 
Rekisteröidyn vali-
tusoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 
77) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeus-
suojakeinoja. 
 

 

 


