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Tiedote varhaiskasvatuksen tietovarannosta 
 
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja huoltajien 
tietoja 1.9.2020 alkaen 
 
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. 
 
Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien sekä 
lapsen vanhempien tai muiden huoltajien (jäljempänä huoltajien) tiedot 1.9.2019 lähtien.  
 
Käsiteltävät henkilötiedot 
 
Varhaiskasvatuksen järjestäjänä toimiva kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja 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 

• 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. 
 

Haapajärven kaupunki siirtää varhaiskasvatuksessa olevaa lasta koskevat tiedot operatiivisesta 
varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä (Abilita Päivähoito ja Päikky) tiedot Vardaan järjestelmäintegraation 
avulla 1.1.2019 lähtien sekä huoltajia koskevat tiedot 1.9.2020 lähtien.  
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Rekisterinpitäjät 
 
Rekisterinpitäjinä Vardassa toimivat Opetushallitus sekä kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset 
palveluntuottajat. Opetushallituksen tietosuojavastaavana toimii Jyrki Tuohela, tietosuoja(at)oph.fi. 
Haapajärven kaupungin tietosuojavastaavana toimii Hallintosihteeri, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi, puh. 
044 445 6115. Rekisterinpitäjänä toimiva kunta on vastuussa siitä, että tallentaa tiedot Vardaan ja tiedot 
ovat oikein ja ajantasaiset. 
 
Tietojen luovuttaminen 
 
Tietovarantoon ei lähtökohtaisesti sovelleta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 
tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä. Vardaan tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten 
lakisääteiseen toimintaan. Lasten tietoja luovutetaan Kansaneläkelaitokselle vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi 
henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellisiä tutkimuksia varten. Ajantasainen lista viranomaisista, joille 
luovutetaan Vardasta tietoja viranomaistehtävien hoitoon, löytyy sivulta 
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=78154135.  
 
Vardan ylläpitoon ja kehittämiseen osallistuvat palveluntarjoajat (henkilötietojen käsittelijät) pääsevät 
tarkastelemaan Vardan sisältämiä henkilötietoja Opetushallituksen määrittämässä laajuudessa. 
 
Henkilötietojen säilytysaika 
 
Lasta ja hänen huoltajiaan koskevat tiedot säilytetään tietovarannossa, kunnes viisi vuotta on kulunut sen 
kalenterivuoden päättymisestä, jona lapsen oikeus varhaiskasvatukseen päättyi. Oppijanumero sekä ne 
yksilöivät tunnistetiedot, joiden perusteella oppijanumero on annettu, säilytetään pysyvästi. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
 
Lapsen huoltajalla on oikeus saada tietoa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen ja omien henkilötietojensa 
käsittelystä sekä saada pääsy Vardaan tallennettuihin henkilötietoihin (Tietosuoja-asetus, 15 artikla), oikeus 
Vardaan merkittyjen tietojen oikaisemiseen (16 artikla) sekä henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen (18 
artikla). Lisäksi Vardaan rekisteröidyn lapsen huoltajalla on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle. 
Tarkemmat ohjeet oikeuksien toteuttamiseksi löytyvät tietosuojaselosteesta osoitteesta 
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/.  
 
 
Lisätiedot: 

• Rekisteröityjen informointi: www.haapajarvi.fi  

• Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa 

https://www.oph.fi/varda  (suomi) ja https://www.oph.fi/sv/varda  (ruotsi) 

• Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: 

https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/ 

• Oppijanumerorekisterin tietosuojaseloste: 

https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/oppijanumeronrekisterin-tietosuojaseloste/  

• Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540  

https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=78154135
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/
http://www.haapajarvi.fi/
https://www.oph.fi/varda
https://www.oph.fi/sv/varda
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/oppijanumeronrekisterin-tietosuojaseloste/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
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Information letter template on the national data warehouse for early childhood 
education and care 
Information on the children taking part in early childhood education and their guardians is recorded in 
the national data warehouse for early childhood education and care Varda 
 
The data warehouse for early childhood education and care (Varda) is a national data warehouse that 
contains information on ECEC actors and units, the children attending early childhood education and care, 
the children’s guardians, and ECEC personnel. Provisions on the data warehouse are laid down in the Act on 
early childhood education and care (540/2018). The data stored in the data warehouse is used in 
performing the statutory official tasks, improving the efficiency of administration, developing early 
childhood education and care, making decisions, and in the evaluation, statistics, monitoring and research 
carried out in early childhood education and care. The data warehouse is maintained by the Finnish 
National Agency for Education. 
 
Under the Act on early childhood education and care, municipalities have the obligation to record 
information on the children in Varda as from 1 January 2019 and the personal data of the children's parents 
or other guardians (hereinafter the guardians) as from 1 September 2019. 
 
Processed personal data 
The municipality, the joint municipal authority or the private service provider acting as the ECEC organiser 
records the following information in Varda about a child attending early childhood education and care: 

• name, personal identity code, learner ID, mother tongue, municipality of residence and contact 
details 

• the ECEC unit the child attends 

• submission date of the application 

• start and end dates of the decision or agreement 

• scope of the right to early childhood education and care in hours and information on the use of 
this right 

• indication that early childhood education and care is organised as non-standard hour child care 

• the form in which early childhood education and care is organised 
Some of the information has been collected from the child's guardians in connection with their application 
for a place in early childhood education and care, while some of it is recorded directly in Varda by the ECEC 
organiser.  
 
The following information on persons who have been entered in the Population Information System as 
guardians of children attending early childhood education and care is recorded in Varda: 

• name, personal identity code, learner ID, mother tongue, municipality of residence and contact 
details 

• the amount of the client fee for early childhood education and care  

• family size referred to in the Act on client fees in early childhood education and care  

• start and end date of a payment decision. 
Information on those parents in the child's family who are not the child’s guardians is not recorded in 
Varda. 
 
The learner ID is a permanent identifier issued by the Finnish National Agency for Education for 
individualising a person in the Agency’s services. The learner ID of the child and the guardian is used for 
updating the information on citizenship, gender, mother tongue, municipality of residence and contact 
details from the Digital and Population Data Services Agency. 



 
 

 
 
 

OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 
00531 Helsinki 

puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
oph.fi 

 

The City of Haapajärvi will transfer the information on the child attending early childhood education and 
care from the operational ECEC information system (Abilita Päivähoito and Päikky) to Varda through system 
integration as from 1.1.2019 and the data on the guardians as from 1.9.2020.  
 
Controllers 
The Finnish National Agency for Education, municipalities, joint municipal authorities and private service 
providers act as controllers of Varda. The Data Protection Officer of the Finnish National Agency for 
Education is Jyrki Tuohela, tietosuoja(at)oph.fi. The Data Protection Officer in The City of Haapajärvi is 
Administrative Secretary, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi, phone 044 445 6115. The municipality is 
responsible for recording the information in Varda and ensuring that the information is correct and up to 
date. 
 
Disclosure of data 
As a rule, the provisions on the disclosure of data laid down the Act on the openness of government 
activities (621/1999) are not applied to the data warehouse. The information recorded in Varda may be 
disclosed for the statutory activities of the authorities. Information on the children is disclosed to the Social 
Insurance Institution of Finland as from 2020. In addition, personal data may be disclosed for the purposes 
of scientific research. An up-to-date list of the authorities to which information from Varda is disclosed for 
official tasks can be found at https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=78154135.  
Service providers participating in the maintenance and development of Varda (processors of personal data) 
have access to the personal data contained in Varda to the extent specified by the Finnish National Agency 
for Education. 
 
Storage period of personal data 
The information on the child and the child’s guardians will be kept in the data warehouse until five years 
have elapsed since the end of the calendar year in which the child's right to early childhood education and 
care ended. The learner ID and the unique identification data based on which the learner ID has been 
issued will be retained permanently. 
 
Data subject’s rights 
The child’s guardian has the right to be informed about the processing of personal data of the child 
attending early childhood education and their own personal data and to have access to the personal data 
recorded in Varda (General Data Protection Regulation, Article 15), the right to rectify the information 
entered in Varda (Article 16) and the right to restrict the processing of the personal data (Article 18). In 
addition, the guardian of a child registered in Varda has the right to file a complaint with the Data 
Protection Ombudsman. More detailed instructions for the implementation of the rights are available in 
the privacy statement (in Finnish) at https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-
tietosuojaseloste/.  
 
Further information: 

• Informing of data subjects: www.haapajarvi.fi 

• National data warehouse for early childhood education and care Varda on the Finnish National Agency for Education’s 

web service https://www.oph.fi/varda (in Finnish) and https://www.oph.fi/sv/varda (in Swedish) 

• Privacy statement of the national data warehouse for early childhood education and care (in Finnish): 

https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/  

• Privacy statement of the learner ID register (in Finnish): 

https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/oppijanumeronrekisterin-tietosuojaseloste/  

• Act on early childhood education and care (540/2018): https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2018/20180540, 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540 (in Finnish) 

 

https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=78154135
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/
http://www.haapajarvi.fi/
https://www.oph.fi/varda
https://www.oph.fi/sv/varda
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/oppijanumeronrekisterin-tietosuojaseloste/
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2018/20180540
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

