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1 
Yhteisrekisterin 
pitäjät 

1.Opetushallitus 
PL 280, 00531 Helsinki 
puh. 029 533 10000 
e-mail: kirjaamo@oph.fi 

  
  

  

 2. Kustavin kunnan sosiaalilautakunta 
Keskustie 7, 23360 Kustavi 
puh. 02 8426600,   
e-mail: kustavi@kustavi.fi 

  
  

2 Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Rekisteriasioista Varhaiskasvatuksen johtaja Anni Häkli 
vastaava henkilö ja puh. 044 737 4895 
tietosuojavastaava  

 Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
 Anja Nuppumäki 
 puh. 040 742 6613 

3 
Rekisterin nimi 

 
Varhaiskasvatuksen tietovaranto, Varda 
Lisätietoja Opetushallituksen verkkopalvelusta, osoitteesta: 
https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda 

4 
Henkilötietojen 
kä- sittelyn 
tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus- 
perusta 

 
Vardan tarkoituksena on 
 
1) mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen 

kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen henkilön itsensä tai tämän laillisen 
edustajan ja tietoja tarvitsevien viranomaisten ja tutkijoiden käytettäväksi. 

2) turvata laissa määriteltyjen varhaiskasvatustietojen yhdenmukaisuus ja 
luotettavuus sekä tehostaa hallinnon toimintaa. 

3) edistää oikeaan ja riittävään tietoon perustuvaa varhaiskasvatuksen kehittämistä 
ja päätöksentekoa. 

 
Viranomaiset voivat käyttää lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia 
Vardaan tallennettuja tietoja. Vardaan tallennettuja tietoja voidaan käyttää lisäksi 
varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa. 
 
Oikeusperusteet: Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 
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5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistettävät 
rekisteröidyn henkilötiedot: 
 
nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, 
sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot 
 
Kustavin kunta siirtää Daisy-tietojärjestelmästä Vardaan seuraavat henkilötiedot: 
 
- nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot 
- toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa 
- hakemuksen toimittamispäivämäärä 
- päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä 
- varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvä tiedot 
- tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona 
- varhaiskasvatuksen järjestämismuoto 

 
- varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen huoltajaa koskevat henkilötiedot: 

• nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot 
• varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo 
• varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko 
• maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä 

 
Henkilötunnuksen käsittelylle on laissa säädetty peruste. 
 
Erityisiä henkilötietoja ei kerätä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä 
henkilötietoja ei käsitellä. 

 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
- Kustavin kunnan Daisy-tietojärjestelmä 
- Väestörekisterikeskus 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Ajantasaiset tiedot säännönmukaisista luovutuksensaajista: 
(https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatuksen+tietovaranto)  
 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellisiä tutkimuksia varten. 
 
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun 
eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. 
 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille. 
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8 
Tietojen säilytys- 
ajat 

 
Lasta ja lapsen huoltajia koskevat tiedot säilytetään tietovarannossa kunnes viisi 
vuotta on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona lapsen 12 §:ssä 
tarkoitettu oikeus varhaiskasvatukseen päättyi. 
 
Oppijanumero sekä ne yksilöivät tunnistetiedot, joiden perusteella oppijanumero 
on annettu, säilytetään pysyvästi. 
 
Henkilötiedot, joiden säilytysaika on päättynyt, hävitetään rekisteristä vuosittain. 
 

9 
Rekisterin suojauk- 
sen periaatteet 

 
Henkilötiedot on tallennettu Opetushallituksen ylläpitämään sähköiseen 
tietojärjestelmään, Vardaan, jonka ylläpitoon ja kehittämiseen osallistuvat 
palveluntarjoajat (henkilötietojen käsittelijät) pääsevät tarkastelemaan rekisterin 
sisältämiä henkilötietoja Opetushallituksen määrittämässä laajuudessa. 

10 
Tietojen tarkastus, 
oikaisu ja poista- 
misoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja- 
asetuksen artiklat 
15 - 17) 

 
Tietoja voi pyytää toimittamalla Opetushallitukselle Rekisteritietojen 
tarkastuslomakkeen (https://opintopolku.fi/wp/wp-
content/uploads/2019/02/Rekisteritietojen-tarkastus-1.1.docx) 

 
Oikeus Vardaan merkittyjen tietojen oikaisemiseen: 
 

• Oikaisupyyntö osoitetaan ensisijaisesti Kustavin kunnalle, jonka internet-
sivuilla on saatavissa tarkastus- ja oikaisupyyntöön käytettävä lomake 
http://www.kustavi.fi/tietosuoja  Pyynnön voi myös esittää vierailemalla 
henkilökohtaisesti kunnanvirastolla.  
 

• Oikaisupyyntö voidaan tehdä myös Opetushallitukselle, joka ohjaa sen 
edelleen Kustavin kunnalle. Oikaisuvaatimukset opetushallitukselle tehdään 
Rekisteritietojen korjauslomakkeella (https://opintopolku.fi/wp/wp-
content/uploads/2019/02/Rekisteritietojen-korjaus-1.1.docx)  

 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Vardassa:  
 

• Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista koskeva kirjallinen vaatimus on 
toimitettava opetushallitukselle. 
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11 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 

 

12 
Sisältyykö henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
automaattista pää- 
töksentekoa, kuten 
profilointia? 

 
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profiloin- 
tia. 

13 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät asiat 

 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti 
jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko: 
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami- 

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kus- 
tannukset 

— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea 

 
Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteetto- 
muus tai kohtuuttomuus. 

14 
Rekisteröidyn vali- 
tusoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja- 
asetuksen artikla 
77) 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kat- 
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sano- 
tun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeus- 
suojakeinoja. 

 


