REKISTERISELOSTE
Laatimispäivämäärä: 19.3.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Maalahden kunta, sivistyslautakunta
Osoite

Malminkatu 5, 66100 Maalahti
Puhelinnumero virka-aikana, sähköpostiosoite

06 347 7111, malax@malax.fi

2. Yhteyshenkilö Nimi
Päiväkodin johtajat Cilla Nyman ja Haiju Silén
rekisteriä
koskevissa asioissa Perhepäivähoidon ohjaaja Nina-Maria Enholm
Erityislastentarhaopettajat Marie Löfholm ja Maria Korhonen
Osoite

Malminkatu 5, 66100 Maalahti
Puhelinnumero virka-aikana, sähköpostiosoite

040 632 6263 / cilla.nyman@malax.fi
050 343 3482 / haiju.silen@malax.fi
050 361 6754 / ninna.enholm@malax.fi
050 373 6306 / marie.lofholm@malax.fi
050 467 4374 / maria.korhonen@malax.fi
3. Rekisterin nimi Varhaiskasvatuksen, erityispedagogisen toiminnan, esiopetuksen ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan rekisteri
4. Henkilötietojen Tarkoitus on voida järjestää monipuolista ja turvallista toimintaa sekä tukea lapsen
käsittelyn tarkoitus kehitystä ja oppimista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä aamu- ja
iltapäivätoiminnassa.

5. Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä on tietoja, joita tarvitaan monipuolisen ja turvallisen pedagogisen
toiminnan järjestämiseen sekä lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseen,
esimerkiksi:
- lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
- kolmiportainen tuki
- lääkehoitosuunnitelma, kriisi- ja turvallisuussuunnitelma, palo- ja
pelastussuunnitelma ja henkilöstön lähimpien omaisten yhteystiedot
- henkilöstörekisteri (työ-, loma-, ruokalistat jne.)
- pedagoginen dokumentointi toiminnasta (sisältää erilaista dokumentaatiota, kuten
allergia- ja ruokavaliolistoja, luettelon lapsista ja heidän läsnä-/poissaoloista,
piirroksia, syntymäpäiviä, lapsen oppimisen polkua varten tarvittavaa
dokumentaatiota jne.)
- rekisteri lapsista ja huoltajista
- suosituksia ja lausuntoja yhteistyökumppaneille.

6.
Tietolähteitä ovat huoltajat, henkilöstö ja lapset. Tietoja saadaan myös Abilita
Säännönmukaiset Päivähoito -rekisteristä ja varhaiskasvatuksen yhteistyökumppaneilta sekä kunnan
sivistysosastolta.
tietolähteet
Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen
perustuslakiin, varhaiskasvatuslakiin, lasten päivähoidosta annettuun asetukseen,
perusopetuslakiin ja -asetukseen, oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin sekä
varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.
Myös muuhun lainsäädäntöön tai kansainvälisiin sopimuksiin, joita Suomi on
sitoutunut noudattamaan, perustuvat velvoitteet on otettava huomioon
varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestettäessä. Sellaisia ovat muun muassa
yhdenvertaisuuslaki, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, Euroopan
ihmisoikeussopimus ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus.
Lait ja asetukset ohjaavat myös aamu- ja iltapäivätoimintaa.
Kenelle, missä tilanteissa, miksi, minkä lain nojalla
7. Tietojen
säännönmukaiset Tietoja luovutetaan rekisteriä koskevan henkilön suostumuksella ja/tai
varhaiskasvatuslain perusteella.
luovutukset

Perusopetuslain 41. §:n nojalla lapsesta voidaan varhaiskasvatuksesta antaa sellaisia
salassa pidettäviä tietoja, jotka ovat välttämättömiä esiopetuksen järjestämiseksi.
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi mahdollisesti
8.
Tietojen siirto EU:n Seesawia, Instagramia ja Whatsappia käytettäessä.
tai ETA:n
ulkopuolelle

9.
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

ATK:lle talletetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevia tietoja säilytetään kunnan omalla palvelimella. Rekisteri
on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Poikkeus tästä on toiminnan ja lapsen oppimisen polun dokumentointi, jota voidaan
tehdä Seesawissa, Instagramissa ja Whatsappissa.
Organisaation sisällä siirrettäviä erityisvarhaiskasvatuksen tietoja säilytetään
sähköisessä kansiossa, johon erityislastentarhanopettajilla ja
varhaiskasvatuspäälliköllä on pääsy. Kansio on kunnan omalla palvelimella.
Manuaalinen aineisto

Salassa pidettävää manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa kaapissa tai kunnan
arkistossa tai muualla, jonne pääsy määräytyy työtehtävän perusteella.

