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1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi 
Opetushallitus  
ja 
Hyvinvointipalvelujen lautakunta 
 
 
Osoite 
PL 380 00531 PL 380, 00531 Helsinki (käyntiosoite Hakaniemenranta 6, 00530 
Helsinki)  
 
 
Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 
 

  
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
sähköposti kirjaamo@oph.fi, opetushallitus@oph.fi, puhelinvaihde 029 533 
1000 
 
05 26911, kirjaamo@ruokolahti.fi 
 
  

2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 
Nimi 
Varhaiskasvatuspäällikkö Sari Kokkonen, Sari.Kokkonen@ruokolahti.fi , puh. 
044 4491 350 
 
 
Osoite 
Metsolantie 11, 56100 Ruokolahti 
 
 
 
Tietosuojavastaava 
Matti Backman, Matti.Backman@ruokolahti.fi, 044 4491 203 
 
  

3. Rekisterin nimi  
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda 
 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus 
 

 
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka 
sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, 
varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen 
henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään 
varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään 
lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamisessa, hallinnon toiminnan 
tehostamisessa, varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa sekä 
varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa. 
Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. 
 

 
5. Rekisterin tietosisältö ja 
henkilötietojen käsittelijät 
 
 

 
Ruokolahden kunta tallentaa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta seuraavat 
tiedot Vardaan: 
 

• nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja 
yhteystiedot 

• toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa 
• hakemuksen toimittamispäivämäärä 
• päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä 
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• varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön 
liittyvät tiedot 

• tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona 
varhaiskasvatuksen järjestämismuoto Osa tiedoista on kerätty lapsen huoltajilta 
varhaiskasvatuspaikan hakemisen yhteydessä, osan tiedoista varhaiskasvatuksen 
järjestäjä tallentaa suoraan Vardaan.  
 
Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten 
väestötietojärjestelmään merkityistä huoltajista seuraavat tiedot: 
 

• nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja 
yhteystiedot 

• varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko  

• maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä 
 
Niiden lapsen perheeseen kuuluvien vanhempien tietoja, jotka eivät ole lapsen 
huoltajia, ei tallenneta Vardaan. 
 Oppijanumero on Opetushallituksen antama pysyvä tunnus, jota käytetään 
henkilön yksilöintiin Opetushallituksen palveluissa. Lapsen ja huoltajan 
oppijanumeron kautta kansalaisuutta, sukupuolta, äidinkieltä, kotikuntaa ja 
yhteystietoja koskevat ajantasaiset tiedot päivitetään Digi- ja 
väestötietovirastosta. 
 
Ruokolahden kunta siirtää varhaiskasvatuksessa olevaa lasta koskevat tiedot 
operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä Daisystä tiedot Vardaan 
järjestelmäintegraation avulla 1.1.2019 lähtien sekä huoltajia koskevat tiedot 
1.9.2019 lähtien. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet  

 
Tiedot siirretään operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä Daisystä 
Vardaan järjestelmäintegraation avulla. 
 
 
 
 
 
 

 
7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 
 

 
Opetushallitus vastaa tietovarannon ylläpidosta ja tietojen luovuttamisesta 
esimerkiksi viranomaisten käyttöön. Ylläpitotehtäviin liittyen Opetushallitus 
antaa mm. määräyksiä ja ohjeita varhaiskasvatustoimijoille. 
 
 
 
 
 
 

8. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 
9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

 
A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto) 
Ei ole 
 
 



 
 
 
B. Tietojärjestelmän aineisto 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee 
vaitiolovelvollisuus. Käyttöoikeuden saaminen päivähoitojärjestelmään 
edellyttää kirjallista vaitiolositoumusta. Vaitiolovelvollisuus jatkuu 
palvelussuhteen päätyttyä. Varda-järjestelmä sijaitsee Opetushallituksen 
tietoturvallisissa tiloissa. Tiedot siirretään Daisy-järjestelmästä Vardaan teknisen 
järjestelmäintegraation kautta. Yhteys on salattu. Daisy-tietojärjestelmässä 
säilytetään niitä henkilötietoja jotka asiakas tai hänen edustajansa täydentää. 
 
 
 
 
 
 

10. Rekisteröidyn 
tarkastustoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja 
käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot 
koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen. 

11. Tietojen oikaisu ja 
poistaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen 
käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita 
"Oikeus tulla unohdetuksi". 

12. Ilmoitusvelvoite 
henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista 
tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos 
loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on 
rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle. 
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