
Utbildningsstyrelsens beskrivning av handlingars offentlighet  
Syftet med beskrivningen av handlingars offentlighet är göra det lättare att hitta information och vid behov 

göra en begäran om information till Utbildningsstyrelsen och ämbetsverkets fristående enheter, 

studentexamensnämnden eller Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Med 

Utbildningsstyrelsen avses i denna beskrivning alla dessa tre myndigheter. 

Beskrivningen av handlingars offentlighet ger en översikt över hur Utbildningsstyrelsens ärenderegister och 

informationshanteringen som berör tjänsteproduktion har strukturerats, samt vilka uppgifter som ingår och 

i vilken omfattning uppgifterna behandlas. Beskrivningen omfattar de offentliga uppgifter som ingår i 

ärenderegistret och informationshanteringen som berör tjänster. 

Beskrivningen innehåller också information om hur och var man kan begära om att få uppgifter.  

Utbildningsstyrelsens ärenderegister och uppgiftsinnehåll 

Ärenderegistret innehåller information om de ärenden som har inkommit till eller upprättats av 

ämbetsverket, deras behandlingsskeden och åtgärder samt övriga handlingar eller uppgifter som berör 

åtgärderna. Uppgifterna som ärenderegistret omfattar ingår i Utbildningsstyrelsens 

ärendehanteringssystem, operativa system, material i pappersform samt nationella tjänster och register 

som ämbetsverket upprätthåller. 

Behandlingen av personuppgifter som ingår i Utbildningsstyrelsens ärenderegister grundar sig på 

lagstadgade uppdrag. Personuppgifter samlas in och behandlas enbart i den mån det är nödvändigt för att 

utföra ämbetsverkets uppgifter. 

En del av uppgifterna som behandlas finns tillgängliga via ett tekniskt gränssnitt, men detta kan förutsätta 

ett avtal med Utbildningsstyrelsen. Många av Utbildningsstyrelsens tjänster och därtill hörande information 

finns även på ämbetsverkets webbplats.  

Nedan beskrivs skilt för sig de informationsresurser som ingår i ärenderegistret och 

informationshanteringen som berör tjänster. 

Begäran om information  

Närmare anvisningar om hur du gör en begäran om information ur ämbetsverkets material finns på 
Utbildningsstyrelsens webbsida Praxis för utlämnande av information och begäran om uppgifter.  
 

Utbildningsstyrelsens informationsresurser 

Med en informationsresurs avses här den helhet som bildas av uppgiftsinnehåll som behövs för 

Utbildningsstyrelsens lagstadgade uppgifter samt ämbetsverkets övriga uppgifter och tjänster och för olika 

preciserande registeruppgifter. Nedan kan du läsa separat för varje tjänst vilka uppgifter som används och 

var, samt hur du kan göra en begäran om information som berör dem. 

Separata beskrivningar som gjorts upp för olika informationssystem innehåller också information om 

uppgifter som behandlas i anslutning till dem.   

• Allmän förvaltning 

• Finansiering 

• Internationell verksamhet och därtill hörande samarbete 

• Fostran, utbildning och vägledning som gäller examina 

• Examina  

https://www.oph.fi/sv/tjanster/praxis-overlamning-av-information-och-begaranden-om-uppgifter


• Studentexamen 

• Utvärdering av utbildning 

• Ansökan till utbildning och antagning av studerande 

• Utbildningsstyrelsens läromedel och publikationer samt avgiftsbelagd serviceverksamhet 

• Nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning Koski 

• Nationella informationsresursen inom småbarnspedagogik Varda 

Allmän förvaltning 
Informationsresursen för allmän förvaltning används för att leda, styra, följa upp samt utveckla och stödja 

Utbildningsstyrelsens verksamhet.  

Uppgiftsinnehåll 

De centrala uppgiftsinnehåll som ingår i den allmänna förvaltningens informationsresurs behandlas i 

anslutning till bland annat följande uppgifter: 

• för att leda, styra, planera, utveckla och följa upp verksamheten 

• för att tillsätta olika projekt-, styr- och arbetsgrupper samt kommittéer och nämnder och för deras 

verksamhet 

• för revisionsverksamhet 

• för att svara på begäranden om utlåtanden och utredningar eller förfrågningar 

• för att delta i lagstiftningsprocesser och tillämpningen av lagstiftning 

• för hederstitlar, utmärkelser och statens tjänsteutmärkelsetecken 

• för personalärenden 

• för ekonomiförvaltning 

• för informationshantering 

• för kommunikation 

Informationssystem 

Uppgifter som berör allmän förvaltning behandlas och förvaras i regel i ärendehanteringssystemet ASHA. 

Därtill behandlas uppgifter i följande system: 

• Huvudsystemet för ekonomi- och personförvaltningen Kieku 

• Rekryteringssystemet Valtiolle.fi 

• Systemet för behandling av upphandlingar och inköpsfakturor Handi 

• Rese- och kostnadshanteringssystemet M2 

• Systemet för konkurrensutsättning och avtalshantering Cloudia 

• Kundbetjäningssystemet Requeste  

Begäran om information  

Du kan göra en begäran om information med e-post till adressen kirjaamo@oph.fi.  

Begäran om information kan också skickas med post till adressen Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 

Helsingfors, eller lämnas in på besöksadressen Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors (vardagar kl. 8.00–16.15). 

Om du vill ha information om förvaltningsärenden som berör utvärderingen av utbildning, vänligen gör en 

begäran om information till NCU:s registratur på adressen kirjaamo@karvi.fi. 

Finansiering 
Informationsresursen för finansiering används för att stödja utvecklingsprojekt inom utbildningen, 
undervisnings- och kulturväsendet i kommunerna samt internationaliseringen av det finländska samhället.  

https://www.palkeet.fi/yhdessa-kehittaen/handi.html
https://cloudia.com/fi/yksityisyydensuoja/
mailto:kirjaamo@oph.fi


 
Mera information om Utbildningsstyrelsens finansieringstjänster 

Uppgiftsinnehåll 

De centrala uppgiftsinnehåll som ingår i den informationsresurs som finansieringshelheten bildar behandlas 

i anslutning till bland annat följande uppgifter: 

• statsunderstöd 

• understöd som delas ut via internationella program 

• undervisnings- och kulturväsendets finansieringssystem 

En noggrannare förteckning över uppgifterna finns i Utbildningsstyrelsens uppgiftsklassificering. 

Informationssystem 

Uppgifterna som berör finansieringen behandlas i huvudsak i sina egna operativa system, men olika 

material och tillhörande registreringsuppgifter som ingår i ärenderegistret sparas i regel i 

ärendehanteringssystemet ASHA.  

Informationssystem som används i anslutning till informationsresursen för finansieringen är till exempel: 

• Statsunderstödssystemet VAJ  

• Undervisnings- och kultursektorns statsandelssystem VALOS 

• Statistik om statsandelar Vipunen.fi 
• Informationssystem som används i anslutning till flera av Europeiska unionens och Nordiska rådets 

program 

Begäran om information  

Du kan göra en begäran om information med e-post till adressen kirjaamo@oph.fi.  

Begäran om information kan också skickas med post till adressen Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 

Helsingfors, eller lämnas in på besöksadressen Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors (vardagar kl. 8.00–16.15). 

 

Internationell verksamhet och därtill hörande samarbete 
Informationsresursen som bildas av uppgifterna som berör internationell verksamhet och därtill hörande 

samarbete används för att stödja utvecklingen av utbildningen och internationaliseringen av det finländska 

samhället. 

Mera information om Utbildningsstyrelsens arbete för att främja internationalisering 

Uppgiftsinnehåll 

De centrala uppgiftsinnehåll som ingår i informationsresursen för internationell verksamhet och därtill 

hörande samarbete behandlas i anslutning till bland annat följande uppgifter: 

• för att styra, planera och utveckla internationell verksamhet 

• för internationella samarbetsprogram och nätverk samt för utbyte av information 

• för undervisning i det finska språket och den finska kulturen vid utländska universitet 

• för internationell praktik, tjänstemannautbyten och stipendieprogram 

• för utbildningsexport 

En noggrannare förteckning över uppgifterna finns i Utbildningsstyrelsens uppgiftsklassificering. 

https://www.oph.fi/sv/tjanster/finansieringstjanster
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613566
https://www.oph.fi/sv/statistik/statistiktjansten-vipunen
mailto:kirjaamo@oph.fi
https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering


Informationssystem 

Uppgiftsinnehållen i ärenderegistret som ingår i informationsresursen för internationell verksamhet och 

därtill hörande samarbete behandlas och förvaras i ärendehanteringssystemet ASHA. 

Därtill används ett flertal digitala tjänster och webbplatser, där man samlar information om internationellt 

kunnande och internationalisering för utbildningsorganisationernas, arbetsgivarnas och enskilda 

medborgares behov.  

Läs mer om Utbildningsstyrelsens tjänster som stöder internationalisering 

Begäran om information  

Du kan göra en begäran om information med e-post till adressen kirjaamo@oph.fi.  

Begäran om information kan också skickas med post till adressen Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 

Helsingfors, eller lämnas in på besöksadressen Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors (vardagar kl. 8.00–16.15). 

 

Fostran, utbildning och vägledning som gäller examina 
Informationsresursen som bildas av uppgifter som berör fostran, utbildning och vägledning som gäller 

examina används för att styra och stödja verksamheten hos utbildningsanordnarna och anordnarna av 

småbarnspedagogik samt i skolorna och läroanstalterna. Informationsresursen innehåller också uppgifter 

om utmärkelser och tävlingar inom undervisnings- och bildningsväsendet. 

Uppgiftsinnehåll 

De centrala uppgiftsinnehåll som ingår i informationsresursen för fostran, utbildning och vägledning som 

gäller examina behandlas i anslutning till bland annat följande uppgifter: 

• anvisningar som berör fostran, undervisning och utbildning 

• planering och utarbetande av principiella riktlinjer för fostran, undervisning och utbildning (till 

exempel grunder för läroplaner för olika utbildningsformer och examensgrunder) 

• försöks- och utvecklingsverksamhet som berör utbildning 

• utmärkelser och tävlingar inom undervisnings- och bildningsväsendet 

En noggrannare förteckning över uppgifterna finns i Utbildningsstyrelsens uppgiftsklassificering. 

Informationssystem 

Gällande grunder för planen för småbarnspedagogik, läroplansgrunder och examens- och 

utbildningsgrunder:  

• Tjänsten eGrunder 

Tidigare grunder för planen för småbarnspedagogik, läroplansgrunder och examens- och 

utbildningsgrunder samt övrig information som gäller fostran, utbildning och vägledning för examina 

behandlas och förvaras i ärendehanteringssystemet ASHA. 

Begäran om information  

De grunder för planen för småbarnspedagogik, läroplansgrunder samt examens- och utbildningsgrunder 

som nu är i kraft hittar du i tjänsten eGrunder. 

Begäran om information som gäller övriga material skickas med e-post till adressen kirjaamo@oph.fi.  

https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering
mailto:kirjaamo@oph.fi
https://eperusteet.opintopolku.fi/sv
https://eperusteet.opintopolku.fi/sv
file:///C:/Users/03041160/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T048KWA1/kirjaamo@oph.fi


Begäran om information kan också skickas med post till adressen Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 

Helsingfors, eller lämnas in på besöksadressen Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors (vardagar kl. 8.00–16.15). 

 

Examina  
Informationsresursen som bildas av uppgiftsinnehåll som berör examina används  

• för att erkänna examina som avlagts utomlands 

• för att stödja erkännandet av finländska examina utomlands 

• för att ordna examen i undervisningsförvaltning, språk- och translatorsexamina samt för att 

upprätthålla uppgifterna om avlagda examina 

• för att ordna övriga utbildningar som riktar sig till utbildningssektorn och för att upprätthålla därtill 

hörande uppgifter om prestationer 

• för att ordna fristående examina inom yrkesutbildningen samt för att upprätthålla uppgifterna i 

registret över rättstolkar. 

Uppgiftsinnehåll 

De centrala uppgiftsinnehåll som ingår i informationsresursen för examina behandlas i anslutning till bland 

annat följande uppgifter: 

• för att planera och genomföra enskilda utbildningsevenemang 

• för att ordna utbildning och undervisning 

• för att erkänna och jämföra examina 

• för att verkställa, upprätthålla och utveckla examina 

En noggrannare förteckning över uppgifterna finns i Utbildningsstyrelsens uppgiftsklassificering. 

Informationssystem 

Uppgiftsinnehållen som bildar informationsresursen för examina behandlas och förvaras i huvudsak i 

ärendehanteringssystemet ASHA. Informationssystem som används i anslutning till informationsresursen 

för examina är till exempel: 

• Registret över auktoriserade translatorer 

• Registret över rättstolkar 

• Utbildningsstyrelsens examensregister och webbsidan om examen i undervisningsförvaltning och 

förberedande utbildning 

• Tjänsten för identifiering av den egna yrkesskickligheten Jagkan.fi 

Begäran om information 

Begäran om information som berör auktoriserade translatorer skickas till adressen 

auktoris.lautakunta@oph.fi. 

Begäran om information som gäller övriga material skickas med e-post till adressen kirjaamo@oph.fi.  

Begäran om information kan också skickas med post till adressen Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 

Helsingfors, eller lämnas in på besöksadressen Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors (vardagar kl. 8.00–16.15). 

 

Studentexamen 
Informationsresursen som bildas av uppgifterna som berör studentexamen används för att styra, ordna och 
verkställa studentexamen.  

http://www03.oph.fi/kaantajat/defaultsve.asp
https://www.oph.fi/sv/tjanster/registret-over-rattstolkar
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oti_tietosuojaseloste_1.pdf
https://www.oph.fi/sv/tjanster/examen-i-undervisningsforvaltning-och-forberedande-utbildning#e5e594ea
https://www.oph.fi/sv/tjanster/examen-i-undervisningsforvaltning-och-forberedande-utbildning#e5e594ea
https://osaan.fi/img/Registerbeskrivning_Jagkan_14_22_2015.pdf
mailto:auktoris.lautakunta@oph.fi
file:///C:/Users/03041160/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T048KWA1/kirjaamo@oph.fi


Uppgiftsinnehåll 

De centrala uppgiftsinnehåll som ingår i informationsresursen som berör studentexamen behandlas i 

anslutning till bland annat följande uppgifter: 

• anvisningar gällande studentexamen 

• förnyande av studentexamen 

• uppgörande av provuppgifter för studentexamen 

• anmälan till studentexamen och specialarrangemang 

• bedömning av studentexamen 

• överinseende av anordnandet av studentexamen 

• övning i användandet av provsystemet i studentexamen 

En noggrannare förteckning över uppgifterna finns i Utbildningsstyrelsens uppgiftsklassificering. 

Informationssystem 

• Studentexamensregistret  

• Abitti.fi 

• Statistik Vipunen.fi 

Begäran om information 

Studentexamensnämnden upprätthåller information om studentexamen på sin webbplats 

studentexamen.fi.  

Begäran om information som gäller övriga uppgiftsinnehåll skickas med e-post till adressen 

lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. 

 

Utvärdering av utbildning  
Inom verksamheten för utvärderingen av utbildning tar man fram information och 

utvecklingsrekommendationer för det lokala, regionala och nationella beslutsfattandet samt för 

utvecklingsarbete och internationella jämförelser. Informationsresursen som bildas av helheten för 

utvärdering av utbildning används för att stödja beslutsfattandet, utvecklingsarbetet och kvalitetsledningen 

som anknyter till utbildning.   

Mera information om utvärderingen av utbildning: Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) 

Uppgiftsinnehåll 

De centrala uppgiftsinnehåll som ingår i informationsresursen som utvärderingen av utbildning bildar 

behandlas i anslutning till bland annat följande uppgifter: 

• för att planera och utveckla utvärderingen av utbildningen 

• för utvärderingsverksamhet som berör utbildning och som stöd för kvalitetsledningen 

• för avgiftsbelagda utvärderingstjänster 

Informationsmaterial 

I informationslagret för utbildningsutvärdering finns centralt informationsmaterial som bl.a. behandlas 

inom följande verksamheter:    

• planering och utveckling av utbildningsutvärdering  

• utbildningsutvärdering, till exempel  

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/informationsservice/dataskyddsbeskrivning-for-studentexamensregistret
https://www.abitti.fi/?lang=sv_se
https://www.oph.fi/sv/statistik/statistiktjansten-vipunen
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv
mailto:lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
https://karvi.fi/sv


o nationella utvärderingar av lärresultat 

o tema- och systemutvärderingar 

o utvärderingar av kvalitetshanteringssystem, till exempel auditeringar av högskolor 

• Stöd för kvalitetshantering 

• Avgiftsbelagda utvärderingstjänster 

En noggrannare förteckning över uppgifterna finns i Utbildningsstyrelsens uppgiftsklassificering. 

Informationssystem 

Uppgifter som berör utvärderingen av utbildning behandlas i NCU:s egna informationssystem och förvaras i 

ärendehanteringssystemet ASHA. 

Begäran om information 

Begäran om att använda utvärderingsinformation för forskningsändamål samt övriga begäranden om 
information och förfrågningar skickas till adressen kirjaamo@karvi.fi.  

 

Ansökan till utbildning och antagning av studerande 
Informationsresursen som bildas av uppgifterna om ansökan till utbildning och antagning av studerande 

används för kommunikation som berör utbildning vid läroanstalter och högskolor i Finland samt i anslutning 

till ansökan till utbildning. 

Uppgiftsinnehåll 

Elevantagningsregistret innehåller information om  
• ansökan till utbildning 
• resultatet av antagningen av studerande 
• mottagandet av studieplats 
• anmälan som studerande 

 
I registret finns uppgifter om dem som har ansökt till gymnasieutbildning, yrkesutbildning, 
högskoleutbildning, handledande eller förberedande utbildning samt utbildning inom fritt bildningsarbete 
som riktar sig till läropliktiga. 
 
Därtill behandlas uppgifterna som ingår i informationsresursen för ansökan till utbildning och antagning av 

studerande i anslutning till följande: 

• tjänster för antagning av studerande 

En noggrannare förteckning över uppgifterna finns i Utbildningsstyrelsens uppgiftsklassificering. 

 

Informationssystem 

• Elevantagningsregistret, dataskyddsbeskrivning  

o Utbildningsutbud 
o Organisationstjänst 

• Webbtjänsten Studieinfo.fi 

o Tjänster för elever och studerande (Min Studieinfo) 
• Statistik Vipunen.fi 

 

Begäran om information 

Uppgifter som gäller ansökan till utbildning upprätthålls i tjänsten Studieinfo.fi. 

mailto:kirjaamo@karvi.fi
https://studieinfo.fi/wp/dataskyddsbeskrivning/dataskyddsbeskrivning-for-studieinfos-antagningsregister/
https://opintopolku.fi/wp/sv/
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
https://www.oph.fi/sv/statistik/statistiktjansten-vipunen
https://opintopolku.fi/wp/sv/


Om du inte hittar den information du behöver i tjänsten, skicka en begäran om information enligt 

kontaktuppgifterna nedan: 

• ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning eller handledande eller förberedande utbildning: 

neuvonta@opintopolku.fi 

• Yrkeshögskolornas ansökningsservice 

• Universitetens ansökningsservice 

Övriga begäranden om information kan skickas till adressen: aineistopyynnot@oph.fi. 
 

Utbildningsstyrelsens läromedel och publikationer samt avgiftsbelagd serviceverksamhet  
Informationsresursen används för att producera avgiftsbelagda och avgiftsfria läromedel, olika 

publikationer och för att ordna utbildningsevenemang samt andra tjänster. 

Uppgiftsinnehåll 

De centrala uppgiftsinnehåll som ingår i den helhet som läromedel och publikationer bildar behandlas i 

anslutning till bland annat följande uppgifter: 

• för beställningsevenemang, seminarier och föreläsningar 

• för att planera och genomföra enskilda utbildningsevenemang 

• för avgiftsbelagd konsultation och övrigt motsvarande sakkunnigarbete 

• för att planera publikationsverksamhet 

• för att producera avgiftsfria publikationer, broschyrer och andra tryckprodukter 

• för att producera avgiftsbelagda publikationer 

• för att producera läromedel med liten spridning 

• för adresstjänster 

En noggrannare förteckning över uppgifterna finns i Utbildningsstyrelsens uppgiftsklassificering. 

Informationssystem 

Material som ingår i informationsresursen behandlas och förvaras i huvudsak i ärendehanteringssystemet 

ASHA. 

Publikationer och läromedel som publicerats av Utbildningsstyrelsen och ämbetsverkets fristående enheter 

finns även tillgängliga på nätet: 

Utbildningsstyrelsens statistik, läromedel och publikationer  

Publikationer som getts ut av Nationella centret för utbildningsutvärdering 

Begäran om information 

Begäran om information skickas till adressen kirjaamo@oph.fi.  

 

Nationella uppgifter om studieprestationer och examina 
Den nationella informationsresursen Koski som Utbildningsstyrelsen upprätthåller används för uppgifter 

om studieprestationer och examina inom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, 

handledande och förberedande utbildning samt fritt bildningsarbete. Därtill används informationsresursen 

för medborgarnas och olika kommunala och nationella aktörers behov. 

 

mailto:neuvonta@opintopolku.fi
https://studieinfo.fi/wp/yrkeshogskola/yrkeshogskolornas-ansokningsbyraer-och-ansokningsservice/
https://studieinfo.fi/wp/universitet/universitetens-ansokningsservice/
mailto:aineistopyynnot@oph.fi
https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer
https://karvi.fi/publication/
file:///C:/Users/03041160/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T048KWA1/kirjaamo@oph.fi


 

Uppgiftsinnehåll 

Utbildningsanordnarna har sedan år 2018 sparat uppgifter om elevers och studerandes enskilda 

studieprestationer och avlagda examina i informationsresursen Koski. Informationsresursen innehåller 

också uppgifter om studierätter och centrala innehåll och krav på kunnande som ingått i avlagda examina. 

Ägare till uppgifterna som finns i informationsresursen är de som sparat uppgifterna i 
informationsresursen. Utbildningsstyrelsen ansvarar för insamlingen av uppgifter för registren, för 
informationstjänsten och för kundrådgivningen.  
 

Informationssystem 

• Ärenderegistret för uppgifter om studieprestationer och examina (Koski), beskrivning av tjänsten, 
dataskyddsbeskrivning 

• Tjänsten för planeringen av de personliga studierna, ePUK, beskrivning av tjänsten 
• Webbtjänsten Studieinfo.fi 

o Personliga tjänster för elever och studerande (Min Studieinfo) 
• Statistik Vipunen.fi 

 

Begäran om information 

I informationsresursen Koski samlas all information från en elevs eller studerandes enskilda 
studieprestationer till hela examina. Tjänsten innehåller också uppgifter om elevens eller den studerandes 
studierätter samt uppgifter om centrala innehåll och krav på kunnande som ingår i examen som en 
studerande avlagt. Begäran om information kan endast gälla dina egna uppgifter eller uppgifterna för ett 
barn som du är vårdnadshavare till. 
 
Informationsresursen Koski: koski@opintopolku.fi 
 
Tjänsten ePUK: ehoks@opintopolku.fi 
 
Begäran om information kan skickas till adressen: aineistopyynnot@oph.fi. 
 

Nationella uppgifter om småbarnspedagogik 
 Den nationella informationsresursen inom småbarnspedagogiken, Varda, används för att upprätthålla 

uppgifter om aktörerna inom småbarnspedagogik, verksamhetsställena, barnen som deltar i 

småbarnspedagogisk verksamhet och deras vårdnadshavare samt om personalen inom 

småbarnspedagogik. Uppgifterna används bland annat i myndigheternas verksamhet. 

Om informationsresursen föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). 

Mera information om Varda 

Uppgiftsinnehåll 

Utbildningsstyrelsen ansvarar för insamlingen av uppgifter för registren, för informationstjänsterna och för 
kundrådgivningen. Uppgifterna som sparats i Varda beskrivs i informationsresursens uppgiftsförteckning. 
Uppgifterna används för de ändamål som föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik. Majoriteten av 
uppgifterna sparas i Varda direkt av aktörerna inom småbarnspedagogik. 
 

Informationssystem 

https://www.oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-koski
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/koski-palvelun-tietosuojaseloste/
https://opintopolku.fi/ehoks/
https://opintopolku.fi/wp/sv/
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
https://www.oph.fi/sv/statistik/statistiktjansten-vipunen
mailto:aineistopyynnot@oph.fi
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatuksen+tietovaranto
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613098&preview=/190613098/190618430/Varda_F%C3%B6rteckning%20%C3%B6ver%20uppgifterna%20som%20ska%20f%C3%B6ras%20in%20i%20informationsresursen_1_6_2020.pdf


• Varda 
• Webbtjänsten Studieinfo.fi 

o Tjänster för elever och studerande (Min Studieinfo) 
 

Begäran om information 

Informationsresursen Varda: varda@opintopolku.fi 

Begäran om information kan skickas till adressen: aineistopyynnot@oph.fi. 

https://www.oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda
https://opintopolku.fi/wp/sv/
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
mailto:varda@opintopolku.fi
mailto:aineistopyynnot@oph.fi

