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Päikky-palvelua käyttävät varhaiskasvatuksen palveluntarjoajat ylläpitävät omaa tarkempaa 
rekisteriselostettaan varhaiskasvatuksen rekistereistä. Palveluntarjoajan rekisteriseloste 
löytyy useimmiten heidän omalta internetsivultaan. 

 
Rekisterin nimi 
 
Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Päikky. 
 
Rekisterinpito 
 
Rekisterin pitäjänä toimii Päikky-tietojärjestelmän avulla varhaiskasvatuksen 
sähköisiä palveluita tarjoava palveluntuottaja. 
 
Asiakastyötä tekevät tietojärjestelmän käyttäjät vastaavat asiakkaidensa 
tietojen käsittelystä, rekisteröidyn informoinnista ja tarkastusoikeuden 
toteuttamisesta. 
 
Rekisterin tekninen ylläpito 
 
mukavaIT Oy toimii rekisterin teknisenä ylläpitäjänä vastaten tietojärjestelmän 
ylläpidosta, suojauksesta ja saatavuudesta. 
 
Rekisterin käyttötarkoitus 
 
Päikky - varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä toimii apuvälineenä 
varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisessa ja palveluiden ohjaamisessa.  
 
Rekisterin peruste 
 
Asiakassuhde, joka perustuu varhaiskasvatuslakiin (36/1973) ja 
varhaiskasvatuksen maksulakiin (1503/2016), sekä 
varhaiskasvatuksenpalveluntarjoajan päätöksiin perustuva rekisteri. 
 
Rekisterin tietosisältö 
 

• Asiakkaan henkilötiedot 
o Henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

• Henkilökunnan henkilötiedot 
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o Henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
• Lapsen sijoitustiedot 
• Lapsen palvelutarpeen tiedot 
• Lapsen erityistarpeet (allergia, erityisruokavalio, lääkitys, yleiset ohjeet) 
• Toimintayksikkötiedot 
• Perhepäivähoitajien toimintatiedot ja henkilötiedot 
• Hoitoajat, hoitoaikavaraukset, hoitoaikaleimaukset ja poissaolotiedot 
• Tilastointitietoja 

 
Rekisterin tiedot ovat käytettävissä tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajoituksin. 
 
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
 
Asiakastiedot saadaan palveluntuottajan asiakastietojärjestelmästä, 
työntekijöiden kirjaamina tai suoraan työntekijöiltä/huoltajilta/asiakkaalta. 
 
Työntekijöiden tiedot saadaan palveluntuottajan 
työvuorosuunnitteluohjelmistosta tai työntekijöiden kirjaamina. 
 
Lasten hoitoaikoja ja leimauksia siirretään palveluntuottajan 
asiakastietojärjestelmään. 
 
Työntekijöiden työaikaleimauksia siirretään palveluntuottajan 
työvuorosuunnitteluohjelmistoon. 
 
Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja voidaan luovuttaa viranomaistahoille,  
esim. Kansaneläkelaitokselle. Henkilö voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja 
julkaisun.  
 
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin 
 
Henkilörekisteri yhdistyy palveluntarjoajan mahdollisen varhaiskasvatuksen 
asiakasjärjestelmän henkilörekisteriin teknisen integraation kautta. Tällöin 
Päikky-tietojärjestelmän henkilörekisteri on alisteinen kyseiselle rekisterille 
täydentäen sitä. 
 
Rekisterin suojaaminen 
 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.  
Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. 
 
Järjestelmä sijaitsee mukavaIT Oy:n hallinnoimilla palvelimilla. 
Järjestelmän käyttö edellyttää voimassaolevaa käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
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Kaikki palvelussa välitettävä tieto on salattu parhaiden käytäntöjen mukaisesti 
HTTPS-protokollan ja siihen liittyvän SSL/TLS-salaustekniikan avulla 
 
 
Rekisterin tietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen 
 
Asiakaskohtaisia tietoja säilytetään Päikky-tietojärjestelmän aktiivikannassa. 
Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan asiakassopimuksen ja 
viranomaisten voimassaolevia määräyksiä. 
 
Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja voidaan luovuttaa viranomaistahoille, esim. 
Kansaneläkelaitokselle. Henkilö voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun.  
 


