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Opetushallituksen tiedote varhaiskasvatustoimijan rekisteröityjen informointiin / 
varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten huoltajat 
 
Tiedote varhaiskasvatuksen tietovarannosta 16.8.2019 
 
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten 
huoltajien tietoja 
 
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen 
tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, 
varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. 
Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. 
edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan 
varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon 
ylläpidosta vastaa Opetushallitus. 
 
Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot 
varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista Vardaan 1.9.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot 
sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat: 

 nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot 

 varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo 

 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko 

 maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä 

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä 
olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot. 
 
Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään 
seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot: 
 

 nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, 
äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot. 

 
Kuntamme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan 
järjestelmäintegraation avulla 1.9.2019 lähtien. 
 
Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan Kurikan kaupungin nettisivuilla www.kurikka.fi, 
varhaiskasvatuksen sivuilla varda sekä päätöksenteko, hallinto ja talousstrategiat, säännöt ja 
rekisteriselosteet. 
 
Lisätiedot: 
Rekisteröityjen informointi: Kurikan kaupungin nettisivuilla www.kurikka.fi, varhaiskasvatuksen sivuilla 
varda sekä päätöksenteko, hallinto ja talousstrategiat, säännöt ja rekisteriselosteet. 

 

 https://oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda  (suomi) ja 

https://oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda (ruotsi)  

https://oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda
https://oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda
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 Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540
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Data on the guardians of children taking part in early childhood education and care are kept in 
the data warehouse Varda 

16.8.2019 

Varda, the national data warehouse for early childhood education and care, is a national data 
warehouse that was launched at the beginning of 2019. It contains information on actors in early 
childhood education and care, locations where early childhood education and care takes place, 
children in early childhood education and care, the guardians of the children, and early childhood 
education and care personnel. Provisions on the data warehouse are contained in the Act on early 
childhood education and care. The data warehouse will be used to promote the development of 
early childhood education and care and facilitate decision-making, to compile statistics and carry 
out research in this field, and to perform official duties. The data warehouse will be maintained by 
the Finnish National Agency for Education. 

Under the Act on Early Childhood Education and Care a municipality or joint municipal authority 
has the obligation to store information on guardians of children in early childhood education and 
care into Varda as of 1 September 2019. The information that is to be stored includes personal 
information on guardians. Personal information to be stored in Varda includes: 

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

 The client fee for early childhood education and care and the value of the service voucher 
 The size of the family in accordance with the Act on Client Fees in Early Childhood 

Education and Care 
 The starting and end dates of the decision on payment 

With respect to the set of guardians, only the information of children taking part in early childhood 
education and care, as well as that of the guardians are stored in Varda. 

Through the learner ID register maintained by the Finnish National Agency for Education, the 
following personal data of the data subject will also be linked to Varda:  

 name, learner ID and personal identity code or other similar identifying data, nationality, 
gender, mother tongue, and the required contact details. 

Our municipality/joint municipal authority will transfer information from our operative ECEC 
information system to Varda through system integration from 1.9.2019.  

For more information on the rights of those registered in Varda see www.kurikka.fi   
varhaiskasvatus varda and päätöksenteko, hallinto ja talousstrategiat, säännöt ja rekisteriselosteet. 
 
 
 
 

http://www.kurikka.fi/
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Further information: 

Information for data subjects: www.kurikka.fi   
varhaiskasvatus varda and päätöksenteko, hallinto ja talousstrategiat, säännöt ja rekisteriselosteet. 

 National data warehouse for early childhood education and care Varda on the Finnish 

National Agency for Education’s web service https://oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-

tietovaranto-varda  (in Finnish) and and https://oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-

inom-smabarnspedagogiken-varda (in Swedish)  

 Privacy statement for the national data warehouse for early childhood education and care: 

https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/ (in Finnish)   

 Act on early childhood education and care (540/2018): 

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

 

http://www.kurikka.fi/
https://oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda
https://oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda
https://oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda
https://oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

