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Lapsen henkilötiedot 

Etunimet ja sukunimi 

      

Henkilönumero 

      

Osoite 

      

Postiosoite 

      

 
 

Huoltajan henkilötiedot 

Etunimet ja sukunimi 

      

Henkilönumero 

      

Kännykkänumero 

      
Sähköpostiosoite 

      

Töissä    Opiskelija     Työnhakija   Vanh.vapaalla 

 

 Sairauslomalla 

Työnantaja/Opintojen koordinoija/Työttömyyskassa 

      

Kokonaistulot ennen veronpidätystä kuukaudessa (bruttotulot) 

      
Tulot ovat voimassa alkaen: 
      

 
 

Yhdessä asuva huoltaja tai avio-/avopuoliso 
Etunimet ja sukunimi 

      

Henkilönumero 

      

Kännykkänumero 

      
Sähköpostiosoite 

      

Töissä    Opiskelija     Työnhakija   Vanh.vapaalla 

 

 Sairauslomalla 

Työnantaja/Opintojen koordinoija/Työttömyyskassa 

      

Kokonaistulot ennen veronpidätystä/kuukaudessa (bruttotulot) 

      
Tulot ovat voimassa alkaen: 
      

 
Esikoulussa tai pedagogisessa päivähoidossa käyvän lapsen hoitoaikataulu tulee täyttää sivulla 2. Voimassa ovat 
Järfällan kunnan maksut ja säännöt. Ne voi lukea verkkosivustolta www.jarfalla.se.  
Maksu maksetaan Järfällan kunnalle.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Sid 1(2) 

 Liite 5. 

Lapsirahahakemus toisessa kunnassa 

olevaa esikoulua, pedagogista 

päivähoitoa, vapaa-ajankotia 

ja -kerhoa varten.  
 
Jätetään ensin esikouluun, pedagogiseen 
päivähoitoon ja vapaa-ajankotiin tai -kerhoon 
todistuksen saamiseksi. Sen jälkeen hakemus 
lähetetään sivun 2 alalaidassa olevaan osoitteeseen. 

 

Käsittelemme henkilötietoja tieturva-asetuksen GDPR) 
mukaisesti. Lisätietoja on oheistetussa liitteessä. 

Järfälla kommun 

Barn- och ungdomsförvaltningen 

Enheten för ledningsstöd 

177 80 JÄRFÄLLA 

 

Besöksadress 

Riddarplatsen 5 Jakobsberg  

Telefon 

08-580 285 00 

 

Mejladress 

kontakt@jarfalla.se  

Webbplats www.jarfalla.se 

http://www.jarfalla.se/
mailto:kontakt@jarfalla.se
http://www.jarfalla.se/


 
Vk 1  Yhden viikon aikataulu (samat ajat joka viikko)                               Vk 2 

 Aikataulu Alkaa klo Loppuu klo  Aikataulu Alkaa klo Loppuu klo 

Maanantai   Maanantai   

Tiistai   Tiistai   

Keskiviikko   Keskiviikko   

Torstai   Torstai   

Perjantai   Perjantai   

 
Allekirjoitus 
Paikka ja aika 

      
Huoltajan allekirjoitus (paikassa, jossa lapsi on väestökirjoilla) 
 

 

Nimenselvennys 
 

 

Todistus siitä, että paikka voidaan tarjota esikoulussa, pedagogisessa päivähoidossa, vapaa-ajankodissa 
 tai -kerhossa 
 

Esikoulu   Pedagoginen päivähoito   Vapaa-ajankoti   Vapaa-ajankerho 
 
Esikoulun tai koulun nimi 

      
Paikka on tarjolla  lähtien päiväyksestä 
 

Osoite  

      

Postiosoite 

      

Puhelin (myös suuntanumero) 

      

Sähköpostiosoite 

      

Korvaus maksetaan vastaanottajalle: 

      

Organisaationumero: 

      

Plusgirot/Bankgiro 

      

Paikka ja aika 
 
 

Allekirjoitus 
 
 

Nimenselvennys 
 

Korvaus perustuu Järfällan kunnan päättämiin korvaussummiin. 

 
Järfällan kunnan lausunto 

Järfällan kunta korvaa lapsirahan lähtien päiväyksestä:                                                                                                
Tämä on voimassa toistaiseksi eli niin kauan kuin perheellä on oikeus 

lapsirahaan Järfällan sääntöjen mukaisesti  
Järfällan kunta ei korvaa 

lapsirahaa  
Perustelut 

      
 

Asiankäsittelijän allekirjoitus 

Paikka ja aika      
 

Allekirjoitus 
 
 

Nimenselvennys 
 

 
Järfälla kommun 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Enheten för ledningsstöd 
177 80 JÄRFÄLLA 

 

Besöksadress 
Riddarplatsen 5 Jakobsberg 
Telefon 
08-580 285 00 

 

Mejladress 
kontakt@jarfalla.se 
Webbplats 
www.jarfalla.se 

mailto:kontakt@jarfalla.se
http://www.jarfalla.se/


 
 

Lisätietoja jättämiesi henkilötietojen käsittelystä             
 

Järfällan kunnalle on tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi sen suhteen, miten käsittelemme antamiasi 

henkilötietoja. Kerromme sen vuoksi avoimesti, miten keräämme, käsittelemme ja jaamme sinua koskevat 

tietomme. 

Henkilötietovastaava 

Kunnan lapsi- ja nuorisolautakunta (Barn- och Ungdomsnämnden, Järfälla kommun, organisaationumero: 212000-

0043) on kunnan henkilötietovastaava elin, joka päättää käsittelyn tavoitteista ja menetelmistä. 

Yhteystiedot:  

Postiosoite: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla 

Puh. 08-580 285 00 

Tietosuoja-asiamies 

Sigrid Arnamo 
Yhteystiedot:  

Sähköposti: dataskydd@jarfalla.se  

Postiosoite: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla 

Puh. 08-580 285 00 

Henkilötietojasi käsitellään seuraavalla tavalla 

Henkilötietosi kerätään, jotta voisimme käsitellä yhteystietojasi, jotka koskevat muualla kuin  Järfällan kunnassa 
väestökirjoilla olevia. Sinua koskevia henkilötietoja ei kerätä eikä käsitellä EU:n/ETA:n ulkopuolella. 
 
Laillinen peruste sille, että me henkilötietovastaavana saamme käsitellä henkilötietojasi, on viranomaistoiminta ja 

yleisen intressin mukainen tehtävä. 

Henkilötietosi tallennetaan tarvittavan ajanjakson ajaksi, jotta voisimme käsitellä asiasi ja seurata tehtyä päätöstä 
tietojen tallentamisesta lautakunnan omien käsittelyohjeiden mukaisesti. Henkilötietojasi säilytetään 
tallennusjakson jälkeen arkistolain (1990:782) sekä lapsi- ja nuorisolautakunnan käsittelyohjeiden mukaisesti. 

Henkilötietojen luovuttaminen 

Henkilötietojasi voidaan jakaa muiden kuntien kanssa hallinnoidaksemme ja käsitelläksemme yhteystietojasi , jotka 
koskevat henkilöitä, jotka eivät ole väestökirjoilla Järfällan kunnassa. 
 
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa julkisuusperiaatteen mukaisesti, jos joku pyytää saada nähtäväkseen Järfällan 
kunnan hallussa olevia julkisia asiakirjoja, jos tiedot eivät ole salassapidon alaisia.   

Henkilötietoavustajat 

Tiedot tallennetaan digitaalisesti  lapsi- ja oppilashallinnon tietojärjestelmään, diaari- ja asiankäsittelyjärjestelmään 
sekä asiaan kuuluvien asiankäsittelijöiden tietojärjestelmään. 
 
Henkilötietojesi käsittelylle asettamiemme tavoitteiden täyttämiseksi jaamme henkilötietosi yrityksille, jotka 
tarjoavat palveluja meille henkilötietovastaavana. Nämä yritykset saavat käsitellä henkilötietoja vain antamiemme 
selvien ohjeiden mukaisesti, eivätkä nämä yritykset voi käyttää tietojamme omiin tarkoitusperiinsä. Ne ovat lakien ja 
sopimusten mukaisesti velvollisia suojelemaan sinua koskevia tietoja. 
 
SINUN OIKEUTESI  
Tietoturvalainsäädäntö takaa sinulle koko joukon oikeuksia suhteessa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyyn. 

Käsittelemme henkilötietojasi siinä määrin kuin se on välttämätöntä oikeuksiesi turvaamiseksi. 

 



Oikeus käsitellä sinua koskevia henkilötietoja 

Jos Järfällan kunta käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada maksutta tietoja tästä käsittelystä. Jos näin on, 
sinulla on oikeus saada tietoja siitä, miten sinua koskevia henkilötietoja käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada 
kopio Järfällan kunnan käsittelemistä henkilötiedoistasi. 
Edellä oleva ei kuitenkaan koske tietoja, joita emme saa lain tai muun säädöksen tai jonkin säädöksen tuella tehdyn 
päätöksen mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille. Sinulla on lisäksi oikeus saada korjatuksi virheelliset 
henkilötietosi tai täydentää puutteellisia henkilötietojasi. Nämä tiedot saa nähtäväksi e-palvelustamme saatavan 
rekisteriotteen avulla. 
 

Korjauksen pyytäminen 

Sinulla on edelleen oikeus pyytää sinua koskevan virheellisen tiedon korjaamista, jos tämä tieto on mielestäsi 

virheellinen tai puutteellinen. 

 

Tulevaisuutta koskeva suostumuksen peruuttaminen 

Siinä määrin kuin käsittelemme  henkilötietojasi antamasi suostumuksen tuella, sinulla on oikeus milloin tahansa 

peruuttaa henkilötietosi käsittelylle antamasi suostumuksesi. Pidä mielessä, että suostumuksen peruuttaminen ei 

vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen. 

 

Tietojen poistaminen 

Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus vaatia sinua koskevien henkilötietojen poistamista esimerkiksi peruuttaessasi 
suostumuksesi tietojen käsittelyyn. Jos sinulla on oikeus poistattaa henkilötietosi, merkitsee tämä sitä, että Järfällan 
kunnan tulee viivytyksettä poistaa tietosi. 
 

Käsittelyn rajoittaminen 

Sinulla on tietyin edellytyksin myös oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä on voimassa sinä 
aikana, jolloin vaatimuksesi on käsiteltävänä. Rajoitus merkitsee sitä, että Järfällan kunta ei saa tehdä mitään muuta 
henkilötiedoillasi kuin jatkaa niiden tallentamista. 
 

Tietojen siirto vaadittaessa 

Tietyin edellytyksin ja silloin kun se on teknisesti mahdollista, sinulla on edelleen oikeus saada luovutettavaksi 
itsellesi sinua koskevat henkilötiedot Järfällan kunnalta sellaisessa muodossa, että ne voidaan siirtää jollekin toiselle 
henkilötietovastaavalle, ns. tietojen siirto. Tämä merkitsee, että meille jättämistäsi tiedoista tehdään yhteenveto, 
joka jätetään meiltä jäsennetyssä ja elektronisessa muodossa. 
 

Älä suostu automaattiseen päätöksentekoon 

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu jonkinlaiseen automaattiseen 
päätöksentekoon, jos tällaisesta päätöksestä voi olla sinulle oikeudellisia seuraamuksia tai jolla voi olla vastaavalla 
tavalla vaikutuksensa sinuun. 
 

Yhteydenotto toimenpidettä vaadittaessa 

Halutessasi jonkin toimenpiteen suorittamista oikeuksiesi suhteen pyydämme sinua ottamaan yhteyden Järfällan 
kunnan tietoturva-asiamieheen. 
 

Valitukset 

Ellet olet tyytyväinen omien henkilötietojesi käsittelyyn tai koet, että sinua koskevia tietoja on käsitelty virheellisesti, 

sinulla on oikeus jättää valitus valvontaviranomaiselle, joka on Tietosuojan tarkastuslaitos (Datainspektionen). 

 
 


