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Införandet av barnens uppgifter i Varda
• Aktören inom småbarnspedagogik ser i egenskap av personuppgiftsansvarig i Varda till att uppgifterna 

förs in i Varda och att de är korrekta och uppdaterade.
• Information om hur barnets uppgifter ska föras in i Varda i fråga om tvåårig förskoleundervisning finns 

i informationshelheten om Varda på adressen 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Lapsen+tiedot#Lapsentiedot-Kaksivuotinenesiopetuskokeilu. 
• Hur inverkar försöket med tvåårig förskoleundervisning på införandet av barnens uppgifter i 

Varda?
- I Varda för man in uppgifterna om småbarnspedagogik som ges utöver 

förskoleundervisningen. Uppgifter om förskoleundervisning förs in i Utbildningsstyrelsens 
KOSKI-tjänst. Om ett barn har deltagit i småbarnspedagogiken innan hen börjar i 
förskoleundervisningen och förskoleundervisningen medför att timantalet per vecka i 
småbarnspedagogiken minskar eller på annat sätt inverkar på uppgifterna om 
småbarnspedagogiken som ska föras in i Varda, ska de nya uppgifterna föras in i Varda. Även 
nya uppgifter om avgifter ska föras in i Varda, om ändringarna i barnets småbarnspedagogik 
innebär att klientavgiften minskar. För Vardas del är det inte relevant om barnet deltar i 
förskoleundervisning i ett eller två års tid. 
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Studentnummer

• Barnets studentnummer ska sparas i försöksregistret för försöket med tvåårig 
förskoleundervisning.

• Studentnumret är en bestående kod som ges en person och som används i 
Utbildningsstyrelsens registerhelhet för att identifiera personen då 
personuppgifter sparas, behandlas och lämnas ut. 

• Barnet får ett studentnummer då hens uppgifter för första gången sparas i 
registerhelheten. Av studentnumren och andra uppgifter som behövs för att 
identifiera en person bildas ett studentnummerregister.

• I studentnummerregistret sparas också personens namn och personbeteckning 
eller andra identifikationsuppgifter. Uppgifterna som sparas i 
studentnummerregistret förvaras där permanent.

• Studentnummerregistret upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.
• 884/2017 och 568/2019, 3§
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Studentnumret i Vardas användargränssnitt

• För ett barn som har en personbeteckning skapas automatiskt ett 
studentnummer då barnets uppgifter för första gången förs in i Varda eller 
KOSKI.

• Om barnet saknar personbeteckning ska barnets grunduppgifter först föras in i 
studentnummerregistret, varefter barnets uppgifter kan sparas i Varda med 
studentnumret.

• Studentnumret syns i Varda bland annat under vyerna För in uppgifter och 
Granska uppgifter i anslutning till barnets grunduppgifter.

• Studentnumret syns också på Excel-rapporten som Varda-huvudanvändaren kan 
ta fram över uppgifterna om samtliga barn som har gällande uppgifter om 
deltagandet i småbarnspedagogik. 
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Tack!

Du når Vardas kundtjänst på adressen varda@opintopolku.fi

mailto:varda@opintopolku.fi

