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Miksi henkilötietojasi käsitellään arvioinneissa? 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa teema-, järjestelmä- ja oppimistulosarviointeja 

osana lakisääteisiä tehtäviään. Arvioinnit ovat erilaisia arviointityypistä ja arvioinnin tavoitteista riippuen, 

mutta periaatteet niissä ovat samat: tarkoituksena on tuottaa tietoa opetuksen kehittämiseen ja 

päätöksentekoon, varmistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja opetuksen laatua sekä toimia informaatio-

ohjauksen ja kehittämisen välineenä. Systemaattinen tiedonhankinta tuottaa tietoa kansalliselle ja 

alueelliselle tasolle, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä kouluille. Jotta arvioinneista voidaan tehdä 

luotettavia johtopäätöksiä, tarvitaan osallistujista riittävät taustatiedot.  

Näin ollen: 

- henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa luotettava arvioinnin toteuttaminen 

- henkilötietojen käsittely on tarpeen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lakisääteisen 

tehtävän toteuttamiseksi 

Tulokset raportoidaan vain kansallisella tasolla eikä tuloksista ole mahdollista tunnistaa yksittäistä 

oppilaitosta tai vastaajaa. 

Mistä saamme henkilötietosi ja mistä tiedoista on kyse? 

Karvi saa arviointeja varten tarvitsemansa henkilötiedot järjestäjän yhteyshenkilöltä tai palvelujen 

tuottajalta, julkisilta verkkosivuilta (koulun/oppilaitoksen rehtorin yhteystiedot), rehtoreilta ja 

kouluilta/oppilaitoksilta. Tyypillisesti henkilöstöä ja järjestäjän tai palvelujen tuottajan sidosryhmiä 

koskeviin tietoihin sisältyvät nimi, työtehtävä ja taustaorganisaatio. Ohja-hankkeen opetus-, ohjaus- ja 

johtohenkilöstölle toteutettavaan kyselyyn vastataan nimettömästi. Taustatietona kyselyssä kysytään 

vastaajan tehtävänimike ja oppilaitos.  

Ketkä vastaanottavat henkilötietojasi? 

Arvioinnin toteuttavat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen henkilöstöön kuuluvat projektipäälliköt 

sekä kyseiseen projektiin nimetyt muut työntekijät. Lisäksi arvioinnissa on mukana Karvin nimittämä, Karvin 

ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä. Kysely toteutetaan Webropol-kyselynä. 

Kauanko henkilötietojasi säilytetään? 

Henkilötiedot ovat kyseisen arvioinnin projektihenkilöstön käytettävissä siihen asti, kunnes arviointi on 

päättynyt.  

Arvioinnin päätyttyä arvioinnin aineisto anonymisoidaan ja arkistoidaan pysyvästi.  

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. 
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