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Uppgifter om personalen förs in i Varda senare än planerat 
 

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har beslutat att 
kommunerna och samkommunerna på grund av tekniska skäl börjar föra in 
uppgifter om personalen i Varda ungefär 6 till 12 månader senare än den 
ursprungliga tidsplanen. Beslutet har understötts av styrgruppen som styr 
utvecklingen av Varda och som består av Vardas personuppgiftsansvariga, 
myndigheterna som använder informationsresursen och representanter för 
staten och undervisningsförvaltningen. Kommunerna och samkommunerna 
skulle ursprungligen börja föra in uppgifter om personalen inom 
småbarnspedagogik från och med 1.9.2019.  

 
Ändringen av tidtabellen inverkar inte i övrigt på ibruktagandet av Varda; 
kommunerna och samkommunerna kommer fortfarande att börja föra in 
uppgifter om vårdnadshavarna från och med 1.9.2019. 
 
Uppgiftshelheterna förs in enligt följande tidsordning: 

• 1.9.2019: kommuner och samkommuner: uppgifter om vårdnadshavarna 
och avgifterna 

• 1.1.2020: privata aktörer inom småbarnspedagogik: uppgifter om 
organisationen, verksamhetsställena och barnen 

• 1.9.2020: privata aktörer inom småbarnspedagogik: uppgifter om 
personalen, vårdnadshavarna och avgifterna 

• år 2020: kommuner och samkommuner: uppgifter om personalen 
 
Utbildningsstyrelsen ger i maj 2019 en anvisning åt kommunerna och 
samkommunerna angående den ändrade tidtabellen för införandet av 
uppgifter om personalen. Samtidigt ger Utbildningsstyrelsen en föreskrift om 
uppgiftsförteckningen som berör uppgifterna som ska föras in om personalen. 
Kommunen ska utgående från uppgiftsförteckningen föra in de uppgifter som 
Varda förutsätter i det system från vilket uppgifterna om personalen sedan 
kommer att överföras eller sparas i Varda. 

 
Uppgifterna om personalen förs in senare än planerat för att kunna säkerställa 
att kommunerna, samkommunerna och systemleverantörerna har tillräckligt 
med tid för att utveckla och testa systemintegrationerna som behövs och för 
att se till att uppgifterna som ska föras in är kompatibla med Varda. Därtill 
finns det tid för att ordna handledning och utbildning åt kommunerna, 
samkommunerna och systemleverantörerna. 
 
Om informationsresursen för småbarnspedagogiken föreskrivs i lagen om 
småbarnspedagogik. I Varda samlas uppgifter om anordnarna av 
småbarnspedagogik, verksamhetsställena och barnen som deltar i 
småbarnspedagogisk verksamhet samt om deras föräldrar och 
vårdnadshavare och om personalen. Varda tas i bruk i kommunerna och 
samkommunerna år 2019. År 2020 tas Varda också i bruk hos de privata 
aktörerna inom småbarnspedagogik. Varda upprätthålls av 
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Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet svarar för 
styrningen av informationsresursen. 
 
Ytterligare upplysningar:  
Utbildningsstyrelsens kundtjänst i frågor som berör Varda: 
varda@opintopolku.fi   
Lagen om småbarnspedagogik (540/2018): 
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180540  
Information om styrningen av Varda: 
https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Vardan+ohjaus 
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