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Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda)  
Pikaohje yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille siitä, miten tiedot tallennetaan 
Vardaan käyttöliittymän kautta 
 

Mikä Varda on? 
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) sisältää koko Suomen kattavat tiedot varhaiskasvatustoimijoista, 
varhaiskasvatuksen toimipaikoista ja työntekijöistä sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän 
huoltajistaan. Vardan tietoja käytetään mm. varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa, 
viranomaistehtävien hoidossa sekä tutkimustyössä. Lisäksi niistä tehdään tilastoja kansalliseen ja 
kansainväliseen käyttöön. Vardasta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Vardan ylläpidosta vastaa 
Opetushallitus. 
 

Kuka tallentaa tietoja Vardaan? 
Varhaiskasvatusta järjestävät kunnat ja kuntayhtymät ovat tallentaneet Vardaan tietoja vuodesta 2019. 
Vuoden 2020 alusta tallennusvelvoite laajenee koskemaan myös yksityisiä varhaiskasvatuksen 
palvelutuottajia. Näitä ovat yksityiset perhepäivähoitajat sekä ryhmäperhepäiväkodit ja päiväkodit, joilla on 
varhaiskasvatustoimintaa varten Y-tunnus ja jotka ovat tehneet kunnalle ilmoituksen yksityisten 
varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta. 
 

Mitä tietoja tallennetaan? 
Tietoja tallennetaan kahdessa vaiheessa: palveluntuottajaa, toimipaikkoja ja lapsia koskevat tiedot 1.1.2020 
lähtien, huoltajia ja työntekijöitä koskevat tiedot 1.9.2020 lähtien. Tarkemmat ohjeet siitä, mitä tietoja 
tallennetaan, saat Vardan tietoluettelosta. Palveluntuottajaa, toimipaikkoja ja lapsia koskevan 
tietoluettelon löydät osoitteesta https://confluence.csc.fi/x/_Y8RBQ. Sivulta 
https://confluence.csc.fi/x/AsmPB löydät linkkejä infoihin ja koulutuksiin. Vardaa voit käyttää suomeksi tai 
ruotsiksi. 
 

Toimi näin: 

1. Rekisteröidy osoitteessa https://virkailija.opintopolku.fi/varda-rekisterointi/ 
Rekisteröitymisen voi tehdä henkilö, jolla on yrityksen virallisiin tietoihin merkitty oikeus asioida 
yrityksen puolesta. Rekisteröityessäsi tarvitset suomalaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai 
varmennekortin, joilla voit tunnistautua vahvasti. Rekisteröitymisessä nimeät Vardan pääkäyttäjän 
oikeudet saavan henkilön, joka vastaa organisaatiosi käyttöoikeuksista Vardassa. Päiväkodissa 
pääkäyttäjiä täytyy olla vähintään 2. Kunta käsittelee eli hyväksyy tai hylkää rekisteröitymisen. 
Lisätietoa rekisteröitymisestä: https://confluence.csc.fi/x/XIV4BQ 
 

2. Luo käyttäjätunnukset 
Kun rekisteröityminen on hyväksytty, Vardan pääkäyttäjä saa sähköpostiinsa linkin, josta pääsee 
luomaan itselleen käyttäjätunnuksen ja tämän jälkeen päiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin 
pääkäyttäjänä kutsumaan Vardaan muita käyttäjiä. Pääkäyttäjä ja tietojen tallentaja voivat olla 
sama henkilö. Vardaan voi antaa myös katseluoikeudet, joilla näkee palveluntuottajan sinne 
tallentamat tiedot. Lisätietoa käyttöoikeuksista: https://confluence.csc.fi/x/9ZOoB. 

 

3. Tallenna tiedot Vardaan käyttöliittymän kautta 
Tiedot Vardaan tallennetaan Opetushallituksen Opintopolku.fi-palvelussa olevan käyttöliittymän 
kautta osoitteessa https://virkailija.opintopolku.fi/varda. Video-ohjeita käyttöliittymän käyttöön 
löydät suomeksi Opetushallituksen Youtube-kanavalta: https://1u.fi/JGT2D. 
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Kun olet tallentanut tiedot, varmista tallennuksen onnistuminen. Tietojen laadun testaamiseen liittyvän 
ohjeistuksen löydät osoitteesta https://confluence.csc.fi/x/FKioB. 
 

Muista jatkossa päivittää tiedot 
Yksityinen palveluntuottaja vastaa siitä, että Vardaan tallennetut tiedot ovat sisällöltään oikein ja ajan 
tasalla. Uusien ja muuttuneiden tietojen päivitykset tehdään käyttöliittymän kautta kuukauden 15. ja 
viimeiseen päivään mennessä. 
 

Kerro Vardasta lasten huoltajille 
Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen tallentamisesta täytyy aina kertoa asianosaisille eli 
rekisteröidyille. Tämä on rekisterinpitäjän eli tietojen tallentajan velvollisuus. Sinun tulee siis tiedottaa 
Vardaan tallentamistasi lasten ja huoltajien tiedoista huoltajille sekä työntekijätiedoista työntekijöillesi. 
Lisäksi sinun tulee laatia tietosuojaseloste. Opetushallitus on valmistanut materiaaleja, joita voit hyödyntää 
Vardasta tiedottaessasi (mallitiedote) ja tietosuojaselostetta tehdessäsi (mallilausekkeet). Materiaalit 
löytyvät osoitteesta https://confluence.csc.fi/x/_Y8RBQ.   
 

Mistä saan apua Vardan käyttöönottoon ja käyttöön? 
 
Vardan asiakaspalvelu palvelee sähköisesti osoitteessa varda@opintopolku.fi. Tukea käyttöönottoon saat 
myös koulutuksista, Varda-klinikoilta sekä Vardaa käsittelevästä verkkopalvelusta suomeksi ja ruotsiksi. 
Lisää asiakaspalvelusta: https://confluence.csc.fi/x/36OoB  
 
Linkkejä käyttöönoton ja käytön koulutuksiin: https://confluence.csc.fi/x/AsmPB 
 
Ohjevideot Vardan käyttöliittymästä Opetushallituksen Youtube-kanavalla: https://1u.fi/JGT2D 
 
Opetushallituksen määräys, tietoluettelo, ohje ja materiaalit Vardasta tiedottamiseen: 
https://confluence.csc.fi/x/_Y8RBQ  
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