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Miksi henkilötietojasi käsitellään arvioinnissa? 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekee koulutuksen arviointeja osana lakisääteisiä 

tehtäviään. Arvioinnit pohjautuvat muun aineiston lisäksi myös tilasto- ja rekisteriaineistoihin. Jotta 

aineistojen perusteella voidaan tehdä luotettavia päätelmiä, tarvitaan osallistujista riittävät taustatiedot.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa luotettava arvioinnin toteuttaminen. 

Henkilötietojen käsittely on tarpeen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lakisääteisen tehtävän 

toteuttamiseksi. 

Tietojen käsittelyn oikeusperusteet: 
 
Lakisääteinen velvoite (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c). Käsittely perustuu seuraavaan lainsäädäntöön:  
 

• Tietojen käsittelyperusteena on Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 §:n 1 
momentin kohdan 1 mukaisesti toteuttaa koulutukseen ja varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen, 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja 5 §:ssä 
tarkoitetun arviointisuunnitelman mukaisesti. Arvioinnin toteutus perustuu opetus- ja 
kulttuuriministeriön hyväksymään Kansalliseen koulutuksen arviointisuunnitelmaan 2020–2023. 
 

Mistä saamme henkilötietosi ja mistä tiedoista on kyse? 

Käsittelemme arvioinnissa AVOP-palautekyselyn ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn tietoja 

vuosilta 2018–2022. Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot: 

• Ammattikorkeakoulu 

• Sukupuoli 

• Kansalaisuus 

• Äidinkieli 

• Ikä valmistuessa 

• Koulutusala 

• Tutkinnon taso 

• Valintavuosi 

• Valmistumisajankohta 

• Koulutuskieli 
 

Saamme tiedot ammattikorkeakouluilta, jotka päättävät tietojen luovuttamisesta. Karvi vastaa tietojen 

säilyttämisestä ja käsittelystä luovuttamisen jälkeen. Karvi toimii luovutettujen tietojen rekisterinpitäjänä. 
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Ketkä vastaanottavat henkilötietojasi? 

Henkilötietojasi käsittelevät vain arvioinnin toteuttamisesta vastaavat Karvin henkilöstöön kuuluvat 

henkilöt (Veera Hakamäki-Stylman, Raisa Hievanen, Mari Huhtanen, Jerome Kaihari). Tietoja ei luovuteta 

millekään taholle.  

Kauanko henkilötietojasi säilytetään? 

Henkilötiedot ovat arvioinnista vastaavien henkilöiden käytettävissä siihen asti, kunnes arviointi on 

päättynyt. Arvioinnin suunniteltu päättymisajankohta on 31.12.2023. Tämän jälkeen tiedot tuhotaan. 

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. 

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 

Rekisteri sijaitsee Karvin / Valtorin tietoturvallisessa teknisessä ympäristössä suojatuissa ja valvotuissa 

tiloissa. Rekisterissä on käytössä Valtorin tarjoamat tekniset tiedonsuojausmenetelmät, kuten palomuuri- ja 

muiden tieto-liikennelaitteiden suojaukset ja valvonta. 

Palvelimella olevat rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. 

Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen 

fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin.  

Toiminnan asianmukaisuuden valvomiseksi toteutetaan tarvittaessa hallinnollisia kontrolleja.  

Palvelimelta on mahdollista tarkistaa, kenen toimesta henkilötietoja on tallennettu, muutettu tai siirretty. 

Karvin tietosuojayhteyshenkilö toimii aktiivisesti henkilötietoja käsittelevän henkilöstön osaamisen 

parantamiseksi. 

Rekisteri on tarkoitettu Karvin sisäiseen käyttöön arvioinnin toteuttamiseksi. 

Tietojen käyttöoikeus on vain Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen palveluksessa olevilla henkilöillä 

työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Palvelimella sijaitsevan tiedot sisältävän kansion käyttöoikeus 

on rajattu vain niihin työntekijöihin, jotka toteuttavat kyseistä arviointia.  

 

 


