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Organisaatio   LAIHIAN KUNTA        

          

Rekisterin nimi Varhaiskasvatuksen, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä 

leikkitoiminnan tietojärjestelmä (Daisy)  

  

Rekisterinpitäjä   Laihian kunta / sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta  
    

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

varhaiskasvatuksen johtaja Maija Kajaala, puh. 050 4422 617 

  

Organisaation tietosuojavastaava  

asianhallintasihteeri Liisa Nikkilä, puh. 040 4836 316  

  

Laihian kunta, PL 13, 66401 Laihia  

etunimi.sukunimi@laihia.fi  
Puh (06) 4750 411, Fax (06) 4771 224  

  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  
  

Varhaiskasvatuksen ja koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan 
toiminnanohjausjärjestelmänä toimii Daisy. Daisyllä hoidetaan Laihian kunnan 
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, sekä koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan 
edellyttämät tehtävät. Järjestelmään kuuluvat Daisymanager ja mDaisy – 
puhelinsovellus. Huoltajat käyttävät saman järjestelmän DaisyNet- ja DaisyFamily-
sovellusta, sekä eDaisy – sähköistä asiointia. 
 
Lisäksi se toimii yhteydenpitovälineenä työntekijöiden ja vanhempien välillä. 
 
-Hakemukset 
-Päätökset 
- työntekijät 
- Päiväkodin johto, varhaiskasvatuksen johto, vanhemmat 
- Lasten sisään- ja uloskirjaukset, poissaolot, lomat, laskutus 
- Työntekijöiden sisään- ja uloskirjaukset, koulutukset, lomat, poissaolot 
- Raportoinnit, koonnit ja lomakkeet, työaikasuunnittelu 
- Tiedottaminen, viestintä ja lupakyselyt 
- Ruokatilausten hallinta 
- Palvelusopimusten alaisten tietojen ylläpito ja hallinta 
- Allergiatiedot 
- Yhteystiedot 

    

  Toimintaa ohjaa Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus.  
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
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Rekisterin tietosisältö  
Daisy sisältää asiakasrekisterin ja henkilökuntarekisterin. 
 
Rekisteriin tallennetaan asiakkaista seuraavat tiedot: henkilötunnus, nimi, 
osoitetiedot, yhteystiedot, lapsen erityisruokavalio, äidinkieli, sukupuoli, siviilisääty, 
kotikunta, varahakijan/varahakijoiden nimet ja puhelinnumerot, tulotiedot ja 
varhaiskasvatuksen palveluiden käyttöhistoria. 
Henkilökunnasta tallennetaan seuraavat tiedot: henkilötunnus, nimi, titteli, 
toimipiste ja varhaiskasvatuksen palveluiden käyttöhistoria. henkilötietoja on 
mukana myös pedagogisten asiakirjojen ja tukitoimien rekisterissä. 
 
Tietojen säilyttämistä ohjaa tiedonohjaussuunnitelma. 
 
Rekisterin tiedot ovat käytettävissä tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajauksin.   

 

Säännönmukaiset tietolähteet  
Lasten tiedot ja työntekijöiden tiedot kirjataan Daisyyn huoltajien antamien tietojen 
perusteella. Annetut perustiedot voidaan tarkistaa VRK:sta. Yksityisen 
päiväkotihoidon palvelusetelijärjestelmän osalta tietoja antavat lisäksi yksityiset 
palveluntuottajat. Tietoja täydennetään asiakkaan tai hänen edustansa antamien 
tietojen perusteella..  

  

Henkilötietojen säilytysaika / säilytysajan määrittämiskriteerit  
  
asianhallinnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti  

  

Missä henkilötietoja säilytetään ja suojauksen periaatteet  
  
Manuaalinen aineisto  

Tulostettu materiaali säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään määräajoin 

asianmukaisesti.  

  

ATK:lla käsiteltävät tiedot  

Järjestelmäntoimittajat hoitavat rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen 

hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja 

salassapitovelvollisuutta. 

 

Käyttöoikeudet ja niiden hallinta 

 

 tietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. 

 

 käyttöoikeudet on annettu käyttäjäryhmittäin. Käyttöoikeus on vain niillä 

rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoa työtehtävissään. 
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 työntekijöillä on oikeus tarkastella ryhmänsä lasten ja huoltajien seuraavia 

tietoja: hoitoaikavaraukset, hoitoaikakirjaukset, allergiat, lupa-asiat, yhteystiedot, 

uskonto/elämänkatsomus ja muut perheen kanssa sovitut asiat, 

varhaiskasvatussuunnitelma, viestintä (ryhmä-/henkilötasolla). 

 työntekijöillä ryhmissä käytössä oleva Daisy -mobiilisovellus on lukittu 

avautumaan vain ryhmän työntekijöille ja pääkäyttäjille NFC-tunnisteella. Lapsen ja 

perheen tarkempien tietojen tarkastelu vaatii aina tunnistautumisen. 

 käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois tehtävistä. 

 

 Huoltajien tunnistautumisessa hyödynnetään vahvaa tunnistautumista. 

 

Mihin henkilötietoja luovutetaan  
  

Säännöllisesti luovutetaan tiedot varhaiskasvatuksen toimipaikoista, lapsista, 

henkilöstöstä ja lasten huoltajista: 

- opetushallituksen ylläpitämään kansalliseen Varda -varhaiskasvatuksen 

tietovarantoon 

- viranomaisille, kuten Kela 

 

Huoltajan suostumuksella sovittuja tietoja voidaan myös julkaista päiväkotien 

somekanavissa. 

 

Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelijärjestelmän osalta tietoja luovutetaan lisäksi 

yksityiselle palveluntuottajalle.  

 

Henkilötietojen luovuttaminen tai siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle  
  

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

     

Tietojen tarkistus  
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus 

toteutetaan viivytyksettä ja sen käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana 

toteutettuna. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa.  

 

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai toimittamalla 

tietopyyntö Laihian kunnan kirjaamoon. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan 

ennen tietojen antamista ja tiedot antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö.   

  

 Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä 

saada kopiot niistä kirjallisena. (EU:n tietosuoja-asetus).  

  

Tietojen korjaus   
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 

vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
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henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos 

tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.  

  

Tiedon korjauspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai toimittamalla 

korjauspyyntö Laihian kunnan kirjaamoon. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan 

ennen tietojen korjaamista. (EU:n tietosuoja-asetus)  

                  

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  
  

Varhaiskasvatusjärjestelmässä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei 

luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen. 

Rekisteröidyn ei siis tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa. 


