
FORSSAN KAUPUNKI Tulostuspäivä 7.6.2016 
 

K:\TEKSTIT\ARKISTO\TIETOJÄRJESTELMÄT JA HLÖREKISTERIT\Henkilörekisteriselosteet\Päivähoitolasten aktit.doc 

    REKISTERISELOSTE 
Henkilötietolaki (523/99) 10 § 
Laatimispäivä 18.12.2015, muutospäivä       

 
1 Rekisterinpitäjä Nimi Forssan kaupunki 

      
 Puhelin 03 41 411 
 Postiosoite PL 62, 30101 Forssa 
 Käyntiosoite Turuntie 18 
2 Rekisteriä hoitava henkilö 
tai yhteyshenkilö  

Nimi Päiväkotien johtajat, ks. liite 

 Puhelin       
 Toimialayksikkö Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut 
 Postiosoite       
 Käyntiosoite       
3 Rekisterin nimi ja muoto Päivähoitolasten aktit 

  atk-tiedostona    manuaalisena 
4 Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

1 Yleiset edellytykset (Henkilötietolain 8 §) 
 asiakassuhteen hoitaminen 
 jäsenyysasioiden hoitaminen 
 palvelussuhteen hoitaminen 
 muu, mikä (sanallinen selite) 

 
2 Henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia varten (Henkilötietolain 
4 luku) 

 tutkimus       
 tilasto       
 viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä       
 henkilömatrikkeli       
 sukututkimus       
 suoramarkkinointi       
 luottotietotoiminta       

 
3 Erityislainsäädäntö 

 lasten päivähoito, Varhaiskasvatuslaki 36/1973  
 

  Muut tiedot       
5 Rekisterin tietosisältö Lasten ja vanhempien henkilötiedot: nimi, syntymäaika, osoite, 

puhelinnumero 
Kertyvät henkilökohtaiset asiakirjat, mm. hakemukset 

6 Säännönmukaiset tieto-
lähteet1 

Lasten vanhemmat 
Päiväkoti 

7 Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n ja Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle 

Ei luovuteta 

8 Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
Säilytys lukittavissa tiloissa arkistonmuodostussuunnitelman mukaan. 
Julkisuuslain (621/1999) salassapitoa koskeva säännös 24.1 §:n 23 ja 25 
kohta. Henkilötietolaki (523/1999) henkilötunnuksen käsittelyä koskeva § 13.   
B. ATK:lle tallennetut tiedot 
- 

9 Lisätietoja       

                                                
1 HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekiste-
röityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.  
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    Liite 
 
Ohjelma käytössä alla mainituissa päiväkodeissa, jotka vastaavat asiasisällöstä omalta osaltaan. 
 
Rekisteriä hoitava henkilö 
tai yhteyshenkilö  

Nimi Päiväkoti Augustina 
Autio Titta 

 Puhelin 03 4141 5560 
 Osoite Hämeentie 13, 30100 Forssa 
 
Rekisteriä hoitava henkilö 
tai yhteyshenkilö  

Nimi Axelin Eskari 
Laakso Kirsi 

 Puhelin 03 4141 5746 
 Osoite Wahreninkatu 11, 30100 Forssa 
 
Rekisteriä hoitava henkilö 
tai yhteyshenkilö  

Nimi Koijärven koulu-päiväkoti 
Kaseva Tero 

 Puhelin 03 4141 5919 
 Osoite Pukkilantie 131, 31130 Koijärvi 
 
Rekisteriä hoitava henkilö 
tai yhteyshenkilö  

Nimi Kurjenpesän päiväkoti 
Holopainen Sanna 

 Puhelin 03 4141 5761 
 Osoite Opintie 5, 30300 Forssa 
 
Rekisteriä hoitava henkilö 
tai yhteyshenkilö  

Nimi Pihakoivun päiväkoti 
Iivanainen Tiina 

 Puhelin 03 4141 5545 
 Osoite Kuhalankuja 3, 30420 Forssa 
 
Rekisteriä hoitava henkilö 
tai yhteyshenkilö  

Nimi Pikku Wahren 
Kangas Kirsi 

 Puhelin 03 4141 5760 
 Osoite Wahreninkatu 11, 30100 Forssa 
 
Rekisteriä hoitava henkilö 
tai yhteyshenkilö  

Nimi Taikatuulen päiväkoti 
Leino Marjut 

 Puhelin 03 4141 5759 
 Osoite Pihlajakatu 7, 30420 Forssa 
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REKISTERÖIDYN INFORMOINTI 
1 Tarkastusoikeus ja tar-
kastusoikeuden toteuttami-
nen 

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi 
tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja 
henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
Pyydettäessä tiedot on annettava kirjallisesti. (HetiL 523/99 § 26) 
 
Tarkastusoikeuteen liittyy rajoituksia, jotka on mainittu henkilötietolain 27 
§:ssä. Jos vain osa rekisteröityä henkilöä koskevista tiedoista on sellaisia, 
että ne 27 § 1 momentin mukaan jäävät tarkastusoikeuden ulkopuolelle, re-
kisteröidyllä on oikeus saada tietää muut hänestä talletetut tiedot. (HetiL 
523/99 § 27.2) 
 
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun 
asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on 
kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. (HetiL 523/99 § 26) 
 
Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti rekisterinpitä-
jän luona tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmen-
netussa asiakirjassa. 

2 Tiedon korjaaminen ja 
tiedon korjaamisen toteut-
taminen 

Rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista. Pyyntö tehdään kirjallisena ja korjattavaksi esitetty tieto riittäväs-
ti yksilöitynä, pyyntö voidaan laatia tietosuojavaltuutetun mallilomakkeelle 
(henkilörekisteriin talletetun henkilötiedon korjaamisvaatimus, www.tieto-
suoja.fi/). Tiedon korjaamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle ja 
se voidaan jättää tai lähettää rekisteriä hoitavalle henkilölle. 
 
Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy vaatimusta tiedon korjaamisesta, annetaan  
asiasta kirjallinen todistus, jossa on mainittava vaatimuksen epäämiseen 
johtaneet syyt. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltä-
väksi (Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00180 Helsinki, puh. 010 36 
66700). 
 
Rekisterinpitäjällä on myös oma-aloitteinen korjausvelvollisuus (HetiL 29 §).  
 
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpi-
täjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötie-
don. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta 
tai vaatii kohtuutonta vaivaa. 

3 Muut mahdolliset oikeu-
det 
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