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Vardan henkilöstö-kokonaisuuden käyttöönotto lykkääntyy 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat päättäneet käynnistää 
toimenpiteet Vardan kuntia ja kuntayhtymiä koskevan henkilöstö-
kokonaisuuden käyttöönoton lykkäämiseksi teknisten syiden vuoksi noin 6 – 
12 kuukaudella. Vardan rekisterinpitäjistä, sitä hyödyntävistä viranomaisista ja 
valtion opetushallinnon edustajista koostuva Vardan kehittämistä ohjaava 
ohjausryhmä on puoltanut käyttöönoton lykkäämistä. Alkuperäinen Vardan 
henkilöstö-kokonaisuuden käyttöönotto kuntissa ja kuntayhtymissä olisi ollut 
1.9.2019. 
 
Henkilöstö-kokonaisuuden käyttöönoton lykkääntymisellä ei ole vaikutusta 
muihin Vardan käyttöönottoihin; kunnissa ja kuntayhtymissä Vardan huoltaja-
kokonaisuuden käyttöönotto tapahtuu edelleen 1.9.2019. 
 
Kokonaisuudessaan Vardan tulevat käyttöönotot ovat aikajärjestyksessä: 

• 1.9.2019: kunnat ja kuntayhtymät: huoltaja- ja maksutiedot 

• 1.1.2020: yksityiset varhaiskasvatustoimijat: organisaatio-, toimipaikka- ja 
lasten tiedot 

• 1.9.2020: yksityiset varhaiskasvatustoimijat: henkilöstö- sekä huoltaja- ja 
maksutiedot 

• vuosi 2020: kunnat ja kuntayhtymät: henkilöstötiedot 
 
Opetushallitus tulee antamaan kunnille ja kuntayhtymille ohjeen henkilöstö-
kokonaisuuden käyttöönoton lykkääntymisestä toukokuussa 2019. Samalla 
Opetushallitus antaa määräyksen Vardan henkilöstö-kokonaisuuden 
tietoluetteloksi. Kunnan tulee tuottaa tietoluettelon pohjalta Vardan vaatimat 
sisällöt ennen käyttöönottoa siihen järjestelmään, josta henkilöstötiedot 
Vardaan siirretään/tallennetaan. 

 
Henkilöstö-kokonaisuuden käyttöönoton lykkäämisellä on mahdollista 
varmistua siitä, että järjestelmien välisten integraatioiden tekemiseen, 
testaukseen ja tietosisältöjen Varda-yhteensopivuuden toteuttamiseen on 
kunnissa, kuntayhtymissä ja järjestelmätoimittajilla tarpeeksi aikaa. Lisäksi 
aikaa jää kuntien, kuntayhtymien ja järjestelmätoimittajien ohjeistamiseen ja 
kouluttamiseen. 
 
Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa. 
Vardaan kerätään tietoja varhaiskasvatuksen järjestäjistä, toimipaikoista ja 
varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten vanhemmista ja huoltajista sekä 
varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Vuonna 2019 Varda otetaan käyttöön 
kunnissa ja kuntayhtymissä. Vuonna 2020 Vardan käytön aloittavat myös 
yksityiset varhaiskasvatustoimijat. Vardan ylläpitäjänä toimii Opetushallitus. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Vardan ohjauksesta. 
 
Lisätietoja:  
Opetushallituksen asiakaspalvelu: varda@opintopolku.fi  

mailto:varda@opintopolku.fi
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Varhaiskasvatuslaki (540/2018): 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540  
Tietoa Vardan ohjauksesta: 
https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Vardan+ohjaus 
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