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Laki
Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lakiin (1295/2013) sii-

tä lailla 372/2017 kumotun 7 §:n tilalle uusi 7 § sekä uusi 7 a ja 7 b § seuraavasti:

7 §

Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä ja sen käyttötarkoitus

Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmällä toteutetaan varhaiskasvatusta koske-
via arviointeja sekä kerätään ja tuotetaan arviointitietoa varhaiskasvatuksen kehittämisen
tueksi.

Arviointikeskus toimii laadunarviointijärjestelmän ylläpitäjänä. Arviointikeskus voi
käyttää järjestelmää 2 §:n 1, 3 ja 4 kohdassa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseen. Lisäk-
si arviointikeskus tuottaa 7 a §:ssä tarkoitetuista tiedoista tietoaineistoja edellä mainittuja
tehtäviä ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat voivat täyttää järjestelmällä niille
varhaiskasvatuslain 24 §:ssä säädettyä velvoitetta arvioida antamaansa varhaiskasvatusta.

Kun arviointikeskus toteuttaa 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin laadunarviointi-
järjestelmällä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan tulee osallistua järjes-
telmällä toteutettavaan arviointiin.

7 a §

Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmään tallennettavat tiedot

Laadunarviointijärjestelmään tallennetaan tietoja arviointeihin osallistuvan henkilöstön
sekä niihin osallistuvien lasten ja heidän vanhempiensa tai muiden huoltajiensa vastauk-
sista. Tietoja käytetään arviointitulosten muodostamiseksi kehittävän arvioinnin periaat-
teen mukaisesti.

Arviointikeskus, varhaiskasvatuksen järjestäjä tai palveluntuottaja voi arviointeja to-
teuttaessaan täydentää 1 momentissa tarkoitettuja tietoja varhaiskasvatuksen tietovaran-
toon tallennetuilla varhaiskasvatuslain 70 §:n 2 momentin 1–5 kohdassa tarkoitetuilla var-
haiskasvatuksen henkilöstöä koskevilla tiedoilla sekä muilla järjestelmän käyttötarkoituk-
sen kannalta tarpeellisilla varhaiskasvatuksen järjestäjää, palveluntuottajaa tai toimipaik-
kaa koskevilla tiedoilla.
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7 b §

Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän yhteisrekisterinpitäjät ja vastuiden jako

Kun varhaiskasvatuksen järjestäjä tai tuottaja arvioi laadunarviointijärjestelmän avulla
antamaansa varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain 24 §:n mukaisesti, järjestelmän yhteis-
rekisterinpitäjinä toimivat arvioinnin toteuttava kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palve-
luntuottaja sekä arviointikeskus.

Kukin rekisterinpitäjänä toimiva kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja
vastaa tallentamiensa tietojen luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsitte-
lyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-
asetus) 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta täsmällisyydestä, 16 artiklan mu-
kaisesta tietojen oikaisemisesta varhaiskasvatuksen tietovarannosta haettujen henkilötie-
tojen osalta sekä 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta rekisteröidyn informoimisesta. Arvi-
ointikeskus vastaa laadunarviointijärjestelmän yleisestä toiminnasta sekä teknisistä edel-
lytyksistä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten. Arviointikeskus vastaa
järjestelmän tietojen luovutuksesta sekä teknisen rajapinnan ja katseluyhteyden avaami-
sen edellytysten tutkimisesta. Lisäksi arviointikeskus vastaa mainitun asetuksen 16 artik-
lan mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen tallennettujen vastaustie-
tojen osalta, sekä muista rekisterinpitäjän velvollisuuksista, joita ei tässä laissa säädetä
varhaiskasvatuksen järjestäjän tai palveluntuottajan velvollisuudeksi.

Jos 1 momentissa tarkoitettu rekisterinpitäjä lakkaa eivätkä kyseisen rekisterinpitäjän
tehtävät siirry toiselle oikeushenkilölle, kyseisten järjestelmään tallennettujen tietojen
osalta rekisterinpitäjänä toimii arviointikeskus.

Toteuttaessaan laadunarviointijärjestelmällä 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ar-
viointikeskus toimii järjestelmän rekisterinpitäjänä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
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