
Varhaiskasvatustietojen katselunäkymän käyttöohje 

 

Voit tarkastella huollettavasi henkilö- ja varhaiskasvatustietoja Opetushallituksen Oma Opintopolku -
palvelun kautta. 

Katselunäkymän käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista Oma Opintopolku -palvelun 
Varhaiskasvatustiedot -osioon sekä voimassa olevaa huoltajuutta. Palvelu tarkistaa automaattisesti 
Väestötietojärjestelmästä, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä huoltajan oikeus asioida alaikäisen 
lapsensa puolesta. Tunnistautumisessa Opetushallituksen varhaiskasvatustietojen katselunäkymään 
noudatetaan tiettyjä ehtoja, joilla määritellään, milloin huoltaja voi ja ei voi asioida lapsensa 
puolesta. Mikäli lapsella on turvakielto, Vardaan tallennettuja tietoja ei näytetä varhaiskasvatustietojen 
katselunäkymässä huoltajalle. 

Palvelu on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi. Kieltä voi vaihtaa tunnistautuessa sekä kirjautumisen 
jälkeen. 

Kirjautuminen Oma Opintopolkuun 

Varhaiskasvatustietojen katselunäkymään kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista Oma 
Opintopolku -palvelussa. Huoltaja tunnistautuu 

 pankkitunnuksilla 
 varmennekortilla 
 mobiilivarmenteella 

Lisätietoja vahvasta tunnistautumisesta löydät suomi.fi -palvelun sivulta. 

Huollettavan valinta 

Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen saavut sivulle, jolta voit valita sen huollettavan, jonka tietoja 
haluat katsella. Valitse huollettava ja etene tämän jälkeen varhaiskasvatustietojen katseluun. 

Jos haluat katsella toisen huollettavasi tietoja, sinun täytyy kirjautua ensin ulos ensimmäisen 
huollettavasi katselunäkymästä, tunnistautua palveluun uudelleen ja valita toisen huollettavasi tiedot. 

Tietojen katselu 

Katselunäkymässä voit tarkastella huollettavasi Vardaan tallennettuja henkilö- ja varhaiskasvatustietoja. 
Vardaan on tallennettu varhaiskasvatuspäätökset ja -suhteet 1.1.2019 alkaen. Tietojen tallennus 
perustuu varhaiskasvatuslakiin (540/2018).  

Tietojen korjaaminen 

Mikäli huomaat, että tietoja puuttuu tai mikäli tiedoissa on virheitä, ilmoita niistä varhaiskasvatuksen 
järjestäjälle. Varhaiskasvatuksen järjestäjän sähköpostiosoitteen löydät katselunäkymässä olevan Onko 
tiedoissa virhe? -linkin yhteydestä. Henkilötiedoissa olevat muutostarpeet tulee ilmoittaa 
Väestötietojärjestelmään maistraatin kautta. 

Poistuminen palvelusta 

Kun haluat lopettaa huollettavasi tietojen katselun, poistu palvelusta klikkaamalla Kirjaudu ulos -
painiketta, joka tulee näkyviin, kun valitset sivun yläreunassa näkyvän lapsesi nimen. 

Tyhjennä selaimesi välimuisti poistuessasi Oma Opintopolusta etenkin, jos käytät yhteiskäytössä 
olevaa tietokonetta verkkoyhteydellä esim. kirjastossa. Välimuistin tyhjentämisellä varmistat itsellesi 

https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=85045414
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta/vahva-tunnistautuminen-verkkoasiointiin


palvelun käytön turvallisuuden. Selaimen ollessa auki voit kokeilla näppäinyhdistelmää Ctrl + Shift + 
Delete välimuistin tyhjentämiseksi. 

Rekisteröityjen informointi 

Tutustu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaiseen rekisteröityjen informoimiseen 
(tietosuojaseloste): 

 Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) 

Saavutettavuusseloste  

 Tutustu varhaiskasvatustietojen katselunäkymän saavutettavuusselosteeseen. 

https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=97599844

