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Tietosuojailmoitus 

Tiedoksi henkilöille, joiden antamia tietoja käsitellään ”Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien 

toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa” arvioinnissa. 

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Kansallinen koulutuksen 
arviointikeskus (Karvi) 
PL 380 (Hakaniemenranta 6) 
00531 HELSINKI 
kirjaamo@karvi.fi 
+358 29 533 55 00 

Tietosuojavastaava Jyrki Tuohela 
tietosuoja@oph.fi 

Yhteishenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Lassi Kannel 
Arviointiasiantuntija 
lassi.kannel@karvi.fi 
+358 29 533 5566 
 
Julia Kuusiholma-Linnamäki 
Arviointiasiantuntija 
julia.kuusiholma-linnamaki@karvi.fi 
+358 29 533 5551 

Rekisterin nimi Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien 
toteutuminen päiväkodeissa ja 
perhepäivähoidossa-arviointi. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn 
oikeusperuste 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) 
toteuttaa Paikallisten 
varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen 
päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa-arvioinnin 
osana lakisääteisiä tehtäviään. 
 
Arviointi pohjautuu kolmeen kyselyaineistoon. 
Ensimmäinen kysely on suunnattu päiväkotien 
johtajille, toinen päiväkodeissa työskentelevälle 
henkilöstölle ja kolmas perhepäivähoitajille. 
 
Kyselyiden tietosisältöjä käytetään 
vastaajaryhmien kartoittamiseksi. Kunta, yksikkö- 
tai vastaajakohtaisia tietoja ei raportoida. 

Rekisterin tietosisältö Kaikkien vastaajien osalta: työskentelykunta, 
työnantaja, toimipaikan toimintamuoto, 
ammattinimike, koulutus ja työkokemus. 
 
Päiväkodin johtajakyselyn osalta taustatietoja ovat 
lisäksi johtamiskokonaisuuden laajuus sekä 
työnkuvan sisältö. 
 



Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja 
perhepäivähoitajien osalta myös ammattinimikettä 
ja työskentelykieltä kysytään. 

Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan kyselyillä. 

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi? Arvioinnin toteuttavat Karvin henkilöstöön kuuluva 
projektipäällikkö ja muu projektihenkilöstö. Tietoja 
voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan 
lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa 
tai rekisteröidyn suostumuksella. 

Kauanko henkilötietojasi säilytetään? Aineistot ovat projektipäällikön ja muun 
projektiryhmän käytettävissä siihen asti, kunnes 
arviointi on päättynyt eli vuoden 2023 loppuun 
asti. Arviointiaineistot arkistoidaan Karvin 
Tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. Aineiston 
säilytysajat pohjautuvat lainsäädäntöön. 

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista 
(art 32 kohta 1) Tietojen suojaus 

Rekisteriin pääsyä määrittelee Karvin 
käyttövaltuuspolitiikka, jossa on määritetty 
tunnusten myöntämisperusteet, poistoperusteet 
sekä salasanakäytännöt. Virkailijoilla on käytössään 
rekisterin käyttöpolitiikka- ja tietoturvaohjeistus. 
Palvelussa tietojen käsittely on mahdollista vain 
henkilöille, joiden tehtäviin se kuuluu. 
Järjestelmien teknisestä tietoturvasta huolehditaan 
ja tietoturvapoikkeamia seurataan, sekä niihin 
reagoidaan. 

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen? Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi 
koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää 
tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on 
myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä 
tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että 
henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä 
tietosuoja-asetusta. 
 
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvät 
pyynnöt toimitetaan sähköisenä Kansallisen 
koulutuksen arviointikeskuksen kirjaamoon 
kirjaamo@karvi.fi tai postitse osoitteeseen: 
Kansallinen koulutuksen 
arviointikeskus (Karvi) 
PL 380 (Hakaniemenranta 6) 
00531 HELSINKI 

 


