
   
  

 

 

 

 

 
 

LUONNOS 20.1.2022 
 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun 
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annettua 
lakia. Laissa säädettäisiin varhaiskasvatuksen digitaalisesta laadunarviointijärjestelmästä, jonka 
avulla varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat voisivat täyttää lakisääteistä tehtä-
väänsä arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arvi-
ointiin. Lisäksi järjestelmän avulla Kansallinen koulutuksen arviointikeskus voisi toteuttaa ul-
koisia varhaiskasvatusta koskevia arviointeja, tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palvelun-
tuottajia arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa sekä kehittää varhaiskasvatuksen ar-
viointia. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös järjestelmän yhteisrekisterinpitäjyydestä ja 
varhaiskasvatuksen tietovarannon tietojen hyödyntämisestä järjestelmässä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2022. 

—————  
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PERUSTELUT 

1  Asian tausta ja valmiste lu  

Varhaiskasvatuksen digitaalisen laadunarviointijärjestelmän kehitys liittyy pääministeri Sanna 
Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen varhaiskasvatuksen laatukriteerien laatimi-
sesta. Järjestelmää on tarkoitus käyttää laatukriteerien käyttöönottoon varhaiskasvatuksen jär-
jestäjillä ja palveluntuottajilla. Järjestelmän kehitys sisältyy Kansallisen koulutuksen arviointi-
keskuksen toimintaa ohjaavaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosille 2020–2023 sekä 
varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon Oikeus Oppia -kehittämisohjelmaan.  

Esitys on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kansal-
linen koulutuksen arviointikeskus ovat kehittäneet ja tuottaneet yhteistyössä syksystä 2020 läh-
tien varhaiskasvatuksen digitaalista laadunarviointijärjestelmää. 
 
Hallituksen esityksen luonnoksesta on pyydetty lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä. Esitysluon-
nos on ollut lausunnolla 20.1.–18.2.2022. 
 
Hallituksen esityksen valmisteluasiakirjat ovat julkisessa palvelussa osoitteessa 
https://okm.fi/kaikki-okm-hankkeet tunnuksella OKM065:00/2021. 
 
 
2  Nykyti la  ja  sen arvioint i  

2.1 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintaa ohjaava lainsäädäntö 

Varhaiskasvatusta, kuten kaikkea kansallista koulutusta, koskeva arviointitoiminta on säädetty 
kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tehtäväksi. Kansallisesta koulutuksen arviointikes-
kuksesta (jäljempänä arviointikeskus) säädetään Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuk-
sesta annetussa laissa (1295/2013). Arviointikeskus on itsenäinen ja riippumaton koulutuksen 
arviointiviranomainen, joka toimii Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) mukaan Ope-
tushallituksen erillisyksikkönä. Arviointikeskus tuottaa arviointiin perustuvaa tietoa koulutus-
poliittista päätöksentekoa sekä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten. 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on sitä koskevan lain 2 §:n 
mukaan toteuttaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja 
koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja laissa säädetyn mää-
räajoin tehtävän arviointisuunnitelman mukaisesti. Arviointisuunnitelman hyväksyy opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tehtävänä on myös kehittää 
varhaiskasvatuksen ja koulutuksen arviointia sekä tukea varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kou-
lutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Lisäksi 
lain mukaan tehtävänä on huolehtia muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtä-
viksi. 

Arviointikeskuksen lakisääteiset tehtävät muodostuvat oppimistulosten arvioinnista, varhais-
kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen teema- ja järjestelmäarvioinneista sekä laatujärjestel-
mien arvioinneista, kuten korkeakoulujen auditoinneista. Teema-arvioinnit kohdistuvat johon-
kin sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Kohteena voi olla myös tietyn koulutusmuodon 
tilan arviointi. Järjestelmäarvioinneissa voidaan lisäksi tarkastella koulutusjärjestelmän koko-
naisuutta tai sen osa-aluetta, esimerkiksi oppilaiden saaman tuen toteutumista. 
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Arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:ssä säädetään arviointikeskuksen tiedonsaantioikeuk-
sista. Lainkohdan mukaan arviointikeskuksella on oikeus saada varhaiskasvatuksen järjestäjiltä 
ja palvelujentuottajilta, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä Opetushallitukselta maksutta 
ja salassapitosäännösten estämättä muita kuin korkeakoulujen opiskelijoita koskevat 2 §:n 1 ja 
2 kohdassa säädettyjen arviointitehtävien suorittamiseksi välttämättömät henkilötiedot, jotka 
liittyvät esimerkiksi varhaiskasvatuksen osallistumiseen, varhaiskasvatuksen laajuuteen ja jär-
jestelmätapoihin,  kasvatusta varten laadittuihin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä varhaiskasva-
tuksen tukeen. Lisäksi arviointikeskuksella on oikeus saada myös muita annettuun varhaiskas-
vatukseen, opetukseen tai tukeen liittyviä tietoja, jotka ovat arviointitehtävän suorittamiseksi 
välttämättömiä. Edellä mainituilla tiedoilla tarkoitetaan myös Opetushallituksen ylläpitämiin 
henkilötietorekistereihin ja tietovarantoihin sisältyviä tietoja.  

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(1317/2013) säädetään muun muassa arviointikeskuksen toimintaperiaatteista. Asetuksen 1 §:n 
mukaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointitoiminnassa noudatetaan arvioin-
nin riippumattomuuden ja kehittävän arvioinnin periaatteita. Arviointikeskuksen tulee olla riip-
pumaton toimintansa, menetelmiensä ja arviointien tulosten suhteen. Arvioinnin on oltava myös 
monipuolista, avointa ja oikeudenmukaista sekä luotettavaa ja vertailukelpoista (HE 117/2013 
vp, s. 31).  
 
Kehittävän arvioinnin periaate korostaa osallistavuutta, arvioinnin toteuttajan ja arviointiin osal-
listuvan välistä luottamusta sekä koulutusorganisaation vastuuta toimintansa kehittämisestä. 
Kehittävälle arvioinnille on tunnusomaista, että tietoa hankitaan toiminnan vahvuuksista sekä 
kehittämiskohteista ja toimintaa kehitetään jo arviointiprosessin aikana.1  

Asetuksen 1 §:n mukaan arviointikeskuksen tulee julkistaa arvioinneissa käytetyt arviointipe-
rusteet ja arviointien tulokset. Tämän lisäksi arviointikeskuksen tulee huolehtia tiedonvälityk-
sestä sidosryhmille. Tämä tarkoittaa julkistamisen lisäksi aktiivista tiedottamista arviointien 
keskeisistä tuloksista (HE 117/2013 vp, s. 31).  

2.2 Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila 

Varhaiskasvatuksen järjestäjillä ja yksityisillä palveluntuottajilla on varhaiskasvatuslain 
(540/2018) 24 §:ssä säädetty velvoite arvioida antamaansa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus-
lain 24 §:n 1 momentin mukaan varhaiskasvatuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata var-
haiskasvatuslain tarkoituksen toteuttamista ja tukea varhaiskasvatuksen kehittämistä ja edistää 
lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Laissa ei kuitenkaan säädetä tar-
kemmin, mitä järjestäjien ja palveluntuottajien tulisi arvioida tai miten arviointi toteutetaan. 
Myös arviointimenetelmät ovat järjestäjien ja palveluntuottajien itse valittavissa. Itsearviointi-
tehtävän lisäksi varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien tulee osallistua toimintansa 
ulkopuoliseen arviointiin. Vastaavista arviointivelvoitteista säädetään muiden koulutusasteiden 
osalta perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (714/2018), ammatillisesta koulutuksesta anne-
tussa laissa (531/2017), ammattikorkeakoululaissa (932/2014) ja yliopistolaissa (558/2009). 
Varhaiskasvatuksen arvioinnista säädettäessä lähtökohtana onkin ollut, että lakiin sisällytetään 
vastaavanlainen säännös kuin muissa koulutuspuolen laeissa (HE 341/2014 vp, s. 21).  

Varhaiskasvatuslain 24 § velvoittaa järjestäjiä ja yksityisiä palveluntuottajia julkaisemaan arvi-
ointiensa keskeiset tulokset. Pykälässä ei kuitenkaan säädetä tarkemmin, miten, missä ja millä 

                                                      
1 Moitus, S. & Kamppi, P. (2020). Kehittävä arviointi Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa. 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Tiivistelmät 8:2020. 



   
  

 

 5  

 
 

 

laajuudella tulokset tulee julkistaa, vaan julkistamistavat on jätetty varhaiskasvatuksen järjestä-
jän ja palveluntuottajan päätettäväksi. 

Lainsäädännön ohella velvoittavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 
2018) ohjaavat varhaiskasvatuksen sisällöllistä ja tavoitteellista kehittämistä. Velvoitteesta huo-
limatta varhaiskasvatuksessa ei ole vielä vakiintunutta arviointikulttuuria. Vuonna 2017 arvi-
ointikeskus toteutti selvityksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa järjestäjien laadunhallinnan ja 
itsearvioinnin käytäntöjä. Selvitys osoitti, että varhaiskasvatuksen järjestäjät ja yksityiset pal-
veluntuottajat ovat eri vaiheissa laadunhallinnassaan sekä toimintansa arvioinnin käytäntöjen 
kehittämisessä. Kyselyyn vastasi yhteensä 316 varhaiskasvatuksen järjestäjää (220 kunnallista 
ja 96 yksityistä palveluntuottajaa). Selvityksen mukaan suuri osa järjestäjien ja palveluntuotta-
jien käyttämistä laadunhallinnan malleista tai viitekehyksistä eivät tukeneet varhaiskasvatuksen 
sisällöllistä kehittämistä kuten lainsäädäntö ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyt-
tävät.2 Lisäksi järjestäjien ja palveluntuottajien käsitykset vaihtelevat siitä, mitä itsearvioinnilla 
tavoitellaan ja mitä varhaiskasvatuksen laadulla tarkoitetaan.3 Tulokset ovat yhtenevät sosiaali- 
ja terveysministeriön toimesta laaditun varhaiskasvatusta koskevan selvityksen kanssa, jonka 
mukaan järjestäjien laadunhallintakäytänteet vaihtelivat kuntien välillä.4 

Arviointikeskuksen selvityksen mukaan jokin systemaattinen varhaiskasvatuksen itsearvioinnin 
tapa oli käytössä noin 67 prosentilla selvitykseen vastanneista järjestäjistä ja palveluntuottajista. 
Järjestäjät hyödynsivät toimintansa itsearvioinnissa muun muassa valmiita laadunhallinnan 
malleja, asiakas- ja työtyytyväisyyskyselyjä, palaute- ja kehityskeskusteluja sekä palavereja. 
Osa käytetyistä laadunhallinnan malleista on alun perin kehitetty liike- ja talouselämän arvioin-
tiin. Erilaisten ja toisistaan poikkeavien arviointikäytäntöjen hyödyntäminen tekee kentästä 
pirstaleisen. Selvitys osoittaa, että varhaiskasvatuksen sisällöllistä arviointia on tarpeen vahvis-
taa.5 Varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin kehittämistä puoltaa myös arviointikeskuksen vuo-
sina 2016–2017 toteuttama perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja 
itsearviointikäytäntöjen arviointi.6 Vaikka perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta järjestä-
jien itsearviointi on ollut lakisääteistä kahdenkymmenen vuoden ajan, sen toteuttaminen oli tu-
losten mukaan valtaosin alkavalla tasolla. Tulokset vahvistavat käsitystä, ettei lakisääteisyys 
sinällään takaa kehittyneitä itsearvioinnin rakenteita, vaan järjestäjät tarvitsevat tuekseen työ-
kaluja, järjestelmiä sekä koulutusta laadunhallintansa kehittämiseksi. 

2.3 Varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittäminen 

Arviointikeskus tukee järjestäjiä ja palveluntuottajia arvioinnin ja laadunhallinnan kehittämi-
sessä muun muassa yhtenäistämällä käsitystä siitä, mitä itsearvioinnilla ja varhaiskasvatuksen 
                                                      
2 Mikkola, A., Repo, L., Vlasov, J., Paananen, M. & Mattila, V. (2017). Varhaiskasvatuksen arvioinnin 
nykytila. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 22:2017. 
3 Alila, K. (2017). Finnish Country Note on Transitions in ECEC. Review of Policies and Practices for 
Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education. Publications of the Minis-
try of Education and Culture, Finland 2017:27. 
4 Alila, K. (2003). Laadun kehittäminen ja ohjaustoiminta varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Sosiaali- ja 
terveysministeriön selvityksiä 2003:1. 
5 Mikkola, A., Repo, L., Vlasov, J., Paananen, M. & Mattila, V. (2017). Varhaiskasvatuksen arvioinnin 
nykytila. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 22:2017. 
6 Harjunen, E., Hietala, R., Lepola, L., Räisänen, A.  & Korpi, A. (2017). Arvioinnilla luottamusta. Pe-
rusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet. Kansallinen 
koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 4:2017. 
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laadulla tarkoitetaan varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2018 ar-
viointikeskus laati Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjan.7 
Asiakirja toimii arviointiteoreettisena perustana ja tavoitteenasettajana varhaiskasvatuksen ar-
vioinnin kehittämistyössä niin kansallisella kuin paikallisella tasolla.  

Asiakirjassa esitellään varhaiskasvatuksen arvioinnin ja kehittämisen malli sekä laatuindikaat-
torit, jotka johdettiin varhaiskasvatuslaista, varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä kan-
sallisesta ja kansainvälisestä tutkimuksesta varhaiskasvatuksen laadun keskeisistä tekijöistä. 
Varhaiskasvatuksen arviointia koskevat keskeiset käsitteet ja niiden merkitykset kumpuavat 
suomalaisesta8 ja yleiseurooppalaisesta laadunmäärittelystä.9 Indikaattoreilla tarkoitetaan laa-
tusuosituksia, jotka kuvaavat tiivistetyssä muodossa hyvää ja tavoiteltavaa varhaiskasvatusta ja 
antavat suuntaviivoja kansallisesti yhtenäiselle arvioinnille.  

Varhaiskasvatuksen laatu on käsitteenä suhteellinen ja yhteydessä niihin arvoihin, joita kullakin 
hetkellä pidetään yhteiskunnassa tärkeänä. Varhaiskasvatuksen arvot tehdään näkyviksi ja 
konkreettisiksi toimintaa ohjaaviksi päämääriksi varhaiskasvatuksen toimintaa tukevien raken-
teiden ja laatua säätelevien prosessien sekä niitä kuvaavien indikaattorien kautta.10 Laadun ra-
kennetekijät liittyvät toiminnan puitteisiin ja luovat reunaehtoja pedagogisen toiminnan toteut-
tamiselle eli laadun prosessitekijöille. Laadun prosessitekijät puolestaan kuvaavat pedagogiikan 
ydintoimintoja ja yksikön pedagogista toimintakulttuuria, joilla on suora yhteys lapsen koke-
muksiin. Laadun rakenne- ja prosessitekijät ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään 
ja niitä tuleekin tarkastella rinnakkain.11   

                                                      
7 Vlasov, J., Salminen, J., Repo, L., Karila, K., Kinnunen, S., Mattila, V., Nukarinen, T., Parrila, S. & 
Sulonen, H. (2018). Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset. Kansallinen koulu-
tuksen arviointikeskus. Julkaisut 24:2018. 
8 Esimerkiksi Alila, K. (2013). Varhaiskasvatuksen laadun ohjaus ja ohjauksen laatu. Laatupuhe var-
haiskasvatuksen valtionhallinnon asiakirjoissa 1972–2012. Acta Universitatis Tamperensis 1824. Tam-
pere: Tampere University Press sekä Hujala, E. Puroila, A.-M., Parrila-Haapakoski, S. & Nivala, V. 
(1998). Päivähoidosta varhaiskasvatukseen. Oulu: Varhaiskasvatus 90. 
9 Esimerkiksi Moser, T., Leseman, P., Melhuish, E., Broekhuizen, M. & Slot, P. (2017). European 
Framework of Quality and Wellbeing Indicators. CARE: Curriculum & Quality Analysis and Impact 
Review of European Early Childhood Education and Care, Utrecht University. http://ecec-
care.org/fileadmin/careproject/Publications/reports/D6_3_CARE_Framework_of_Quality_and_Wellbe-
ing_Indicators.pdf ja European Quality Framework for Early Childhood and Care (2014). Proposal for 
key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care. Report of the Working 
Group on Early Childhood Education and Care under the auspices of the European Commission. 
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-
framework_en.pdf  
10 European Quality Framework for Early Childhood and Care (2014). Proposal for key principles of a 
Quality Framework for Early Childhood Education and Care. Report of the Working Group on Early 
Childhood Education and Care under the auspices of the European Commission. https://ec.europa.eu/as-
sets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf 
11 Vlasov, J., Salminen, J., Repo, L., Karila, K., Kinnunen, S., Mattila, V., Nukarinen, T., Parrila, S. & 
Sulonen, H. (2018). Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset. Kansallinen koulu-
tuksen arviointikeskus. Julkaisut 24:2018. sekä Opetus- ja koulutussanasto (OKSA) : 2 laitos. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:10.  
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Arviointikeskus on muodostanut laatuindikaattoreiden pohjalta tutkimusperusteisia arviointi-
työkaluja. Arviointityökalut sisältävät väittämämuotoisia laatukriteereitä sekä arviointia syven-
täviä itsearviointikysymyksiä. Talvella 2021 arviointikeskus pilotoi arviointityökaluja 153:ssa 
satunnaisesti valitussa kunnallisessa ja yksityisessä päiväkodissa.12 Pilotin tulosten perusteella 
enemmistö varhaiskasvatuksen henkilöstöstä piti arviointityökaluja ja niihin sisältyviä laatukri-
teereitä ja itsearviointikysymyksiä toimivina. Henkilöstön mukaan työkalut tukivat itsearvioin-
tia ja lapsiryhmän henkilöstön yhteistä pedagogista keskustelua. Myös enemmistö johtajista ar-
vioi työkalujen tukevan päiväkodin toiminnan kehittämistä. 

2.4 Varhaiskasvatuksen tietotuotanto  

Varhaiskasvatuksen tietotuotantoa on viime vuosina kehitetty ottamalla käyttöön varhaiskasva-
tuksen tietovaranto Varda. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta ja tietovarantoon tallennetta-
vista tietosisällöistä säädetään varhaiskasvatuslain 13 luvussa. Varhaiskasvatuksen tietovaran-
toon tallennetaan tietoa varhaiskasvatuksen järjestäjistä ja palveluntuottajista, toimipaikoista, 
varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, varhaiskasvatuksen asiakasmak-
suista sekä henkilöstöstä. Ennen tietovarantoa varhaiskasvatuksesta kerättiin säännöllisin eril-
listiedonkeruin tilastot, jotka kattoivat varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärät. Muun 
muassa kuntien ja yksityisten palveluntuottajien toimipaikoista, varhaiskasvatuksen asiakas-
maksuista ja henkilöstöstä ei ollut kansallisia, säännöllisesti kerättyjä tietoja. Tietovarannon 
käyttöönoton myötä varhaiskasvatuksen kansallinen tietopohja on vahvistunut ja monipuolistu-
nut.  

Varhaiskasvatuslain 67 §:n mukaan tietovarannon yhteisrekisterinpitäjinä toimivat Opetushal-
litus sekä kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja. Opetushallitus ylläpitää varhais-
kasvatuslain 73 §:n 2 momentin mukaan varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelua, jonka avulla 
tietovarannon tietoja voi luovuttaa teknisen rajapinnan avulla tai katseluyhteydellä julkisen hal-
linnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) 22 ja 23 §:n mukaisesti. 
Varhaiskasvatuksen tietovarantoon sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle varhais-
kasvatustietojen luovutuspalvelun avulla viranomaisen lakiin tai laissa säädettyyn tehtävään pe-
rustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla, salassa pidettäviä tietoja kuitenkin vain, jos tiedon anta-
misesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään. 

3  Tavoit teet  

Esityksellä mahdollistettaisiin varhaiskasvatuksen digitaalisen laadunarviointijärjestelmän 
käyttöönotto. Lisäksi esityksen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatusta ja sen arviointia sekä 
tukea varhaiskasvatuksen laatukriteerien käyttöönottoa varhaiskasvatuksen järjestäjillä ja pal-
veluntuottajilla.  

Hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa varhaiskasvatusta koskevaa tietopohjaa. Otta-
malla käyttöön kansallisesti yhtenäinen laadunarviointijärjestelmä mahdollistetaan yhtenäisen, 
luotettavan ja kumuloituvan arviointitiedon tuottaminen, jota voidaan hyödyntää varhaiskasva-
tuksen järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien toiminnan kehittämistyössä. Esityksessä pe-
rustettavaksi ehdotetulla laadunarviointijärjestelmällä tuotettaisiin myös kansallista arviointitie-
toa varhaiskasvatuksen systemaattiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen koko maassa. 
 
 

                                                      
12 Harkoma, S., Vlasov, J. & Marjanen, J. (2021). Varhaiskasvatuksen kansallisten arviointityökalujen 
pilotointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 13:2021. 
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4  Ehdotukset  ja  ni iden vaikutukset  

4.1 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan, että kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetussa laissa 
säädetään varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmästä, jonka avulla voitaisiin kerätä tietoa 
ja tuottaa analyyseja varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi niin paikallisella kuin kansallisella 
tasolla. Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän tehtävänä olisi tukea varhaiskasvatuk-
sen järjestäjiä ja palveluntuottajia sekä Kansallista koulutuksen arviointikeskusta niiden nykyis-
ten lakisääteisten arviointitehtävien toteuttamisessa.  

Järjestelmä tarjoaisi varhaiskasvatuksen järjestäjille ja palveluntuottajille työkalun toteuttaa 
varhaiskasvatuslain 24 §:ssä säädettyä arviointivelvoitetta. Laadunarviointijärjestelmä olisi en-
nen kaikkea väline, jota voisi hyödyntää varhaiskasvatuksen arvioinnin ja sitä seuraavan kehit-
tämisen tukena. Vastuu laadunhallinnan suunnittelusta ja toteuttamisesta säilyisi paikallisella 
tasolla. Kun varhaiskasvatuksen järjestäjä tai palveluntuottaja arvioisi tuottamaansa varhaiskas-
vatusta järjestelmän avulla, arviointiteeman ja -työkalujen valinta tehtäisiin paikallisella tasolla 
järjestäjän tai palveluntuottajan ja näiden toimipaikkojen kehittämisen tarpeista käsin. Arvioin-
tikeskus voisi käyttää järjestelmää soveltuvin osin ulkoisten varhaiskasvatusta koskevien kan-
sallisten ja alueellisten teema- ja järjestelmäarviointien toteuttamiseen, varhaiskasvatuksen jär-
jestäjien ja palveluntuottajien tukemiseen sekä varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittämiseen. 

Järjestelmä sisältäisi tutkimusperustaisia kansallisia arviointityökaluja, joiden avulla varhais-
kasvatuksen järjestäjät, -palveluntuottajat sekä arviointikeskus tuottaisivat jatkossa systemaat-
tista ja kumuloituvaa tietoa varhaiskasvatuksesta sekä varhaiskasvatustoiminnasta. Arviointi-
keskus muodostaisi myös järjestelmän tiedoista tietoaineistoja varhaiskasvatuksen ja varhais-
kasvatuksen laadunarvioinnin kehittämisen tueksi. Järjestelmä on kansallisella tasolla uusi, eikä 
vastaavaa kansallista järjestelmää ole olemassa muille koulutusasteille.  

Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmällä tehtävät arvioinnit toteutettaisiin kehittävän 
arvioinnin periaatteen mukaisesti. Järjestelmällä toteutettavien arviointien tarkoituksena on 
tuottaa sellaista tietoa, jota varhaiskasvatuksen järjestäjät ja yksityiset palveluntuottajat sekä 
heidän henkilöstönsä voivat hyödyntää kehittäessään toimintaansa ja sen laatua. 

Järjestelmässä on tarkoitus hyödyntää olemassa olevia rekistereitä ja tietojärjestelmiä. Lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka mahdollistaisi varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallen-
nettujen tietojen käyttämisen laadunarviointijärjestelmällä toteutettavissa arvioinneissa.  

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän yhteisrekiste-
rinpitäjyydestä sekä rekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä ja vastuista, jotka perustuisivat tieto-
suoja-asetuksen sisältämään yleisesti sovellettaviin säännöksiin. Itsearvioinneissa käsiteltävien 
henkilötietojen osalta rekisterinpitäjinä toimisivat Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja 
arvioinnin toteuttava varhaiskasvatuksen järjestäjä tai palveluntuottaja yhdessä. Ulkoisissa ar-
vioinneissa arviointikeskus toimisi yksin rekisterinpitäjänä.  

4.2 Pääasialliset vaikutukset 

4.2.1 Taloudelliset vaikutukset  

Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmää kehitetään osana pääministeri Sanna Marinin 
hallituksen hallitusohjelman mukaista varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa parantavaa Oi-
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keus Oppia -kehittämisohjelmaa. Järjestelmän kehitykseen on varattu vuosille 2020-2022 ra-
hoitusta yhteensä 1 278 000 euroa. Kehityksen kustannukset rahoitetaan opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön momentilta 29.10.20.5. Laadunarviointijärjestelmän kehittämisen kustannuksista vas-
taa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Järjestelmän arvioidut ylläpitokulut ovat 450 000 euroa vuodessa sisältäen tähän liittyvän tek-
nisen tuen ja arviointikeskuksen asiantuntijan työpanoksen järjestelmässä.  

Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat ovat jo nyt varhaiskasvatuslain 24 §:n nojalla 
velvollisia arvioimaan tuottamaansa toimintaa. Järjestelmä toimisi välineenä tämän lakisäätei-
sen velvoitteen täyttämiseen. Laadunarviointijärjestelmän käyttö olisi kunnille ja yksityisille 
palveluntuottajille maksutonta ja itsearviointien osalta vapaaehtoista. Esityksellä ei ole kuntiin 
tai yksityisiin varhaiskasvatuksen palveluntuottajiin taloudellisia vaikutuksia. Keskitetyn jär-
jestelmän käyttäminen saattaa kansallisella tasolla tuottaa myös kustannussäästöjä, sillä järjes-
telmän käyttöönottamalla kunnan tai yksityisen palveluntuottajan ei tarvitse hankkia omaa eril-
listä järjestelmää arviointitiedon keräämiseen tai hallinnoida itse varhaiskasvatuksen laatukri-
teerien sisältöä. Arviointitietojen keräämiseen käytetty virkatyön tarve vähenee, kun käytössä 
on sähköinen järjestelmä ja yhtenäiset työkalut. Lisäksi seurantatiedon kertyminen järjestel-
mään mahdollistaa varhaiskasvatuksen kehittämisen pitkäjänteisesti. Järjestelmässä hyödynne-
tään arvioinnin toteuttajan varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallentamia tietoja taustatietoina. 
Tämä vähentää arvioinnin toteuttamiseen vaadittavaa työpanosta. 
 
Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallennettujen tietojen hyödyntäminen varhaiskasvatuksen 
laadunarviointijärjestelmässä edellyttää rajapinnan kehittämistä. Varhaiskasvatuslain 73 §:n 2 
momentin mukaan Opetushallitus ylläpitää varhaiskasvatuksen tietovarantoon liittyvää varhais-
kasvatustietojen luovutuspalvelua, jonka avulla tietovarannon tietoja voi luovuttaa teknisen ra-
japinnan avulla tai katseluyhteydellä tiedonhallintalain 22 ja 23 §:n mukaisesti. Rajapinnan ke-
hittämiskustannuksen arvioidaan olevan Opetushallitukselle 15 000 euroa. Kehittämiskustan-
nukset katetaan järjestelmän kehittämisbudjetista. 
 
 
4.2.2 Viranomaisvaikutukset 

Vaikutukset varhaiskasvatuksen järjestäjiin ja palveluntuottajiin 
 
Järjestelmä toimisi välineenä varhaiskasvatuslain 24 §:ssä varhaiskasvatuksen järjestäjille ja 
palveluntuottajille säädetyn arviointivelvoitteen täyttämisessä. Järjestelmän käyttöönotto ei laa-
jentaisi varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien lakisääteistä arviointivelvoitetta. 
Järjestelmän käyttö olisi järjestäjille ja palveluntuottajille maksutonta ja itsearviointien osalta 
vapaaehtoista. Järjestelmää itsearviointeihin käyttäville varhaiskasvatuksen järjestäjille ja pal-
veluntuottajille tulisi yhteisrekisterinpitäjyyden myötä esityksessä ehdotetut rekisterinpitäjän 
vastuut ja velvollisuudet. Olemassa olevan arviointivelvoitteen takia voidaan katsoa, että var-
haiskasvatuksen järjestäjien tai palveluntuottajien tulee jo nyt toimia toteuttamiensa itsearvioin-
tien rekisterinpitäjänä. Järjestelmän käyttöönotto ei näin toisi niille uusia tehtäviä vaan helpot-
taisi itsearviointitiedon keräämistä. Järjestelmä edellyttää käyttäjiltä kuitenkin osaamista ja re-
sursseja käsitellä kerättyä arviointitietoa, jotta sen pohjalta voidaan muodostaa arviointitulokset. 
 
Varhaiskasvatuslain 24 §:n mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien tulee 
osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin, mikä yleisimmin tarkoittaa Kansallisen koulu-
tuksen arviointikeskuksen suorittamaa arviointia. Järjestelmän käyttöönotto ei muuttaisi tätä ny-
kyistä varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien lakisääteistä velvoitetta osallistua 
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arviointikeskuksen arviointeihin, vaan tarjoaisi arviointikeskukselle välineen toteuttaa arvioin-
teja järjestelmän avulla.    
 
Vaikutukset Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen 
 
Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle tulisi uusi tehtävä järjestelmän ylläpitäjänä ja re-
kisterinpitäjänä. Lisäksi arviointikeskus tuottaisi tietoaineistoja järjestelmään tallennetusta tie-
dosta. Järjestelmän kehitystyön ei arvioida aiheuttavan arviointikeskukselle merkittävää uutta 
työtä lain voimaantulon jälkeen, sillä arviointikeskus on yhteistyössä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön kanssa valmistellut ja kehittänyt laadunarviointijärjestelmää vuodesta 2019. Arviointi-
keskukselle ehdotetut keskeiset uudet lakisääteiset tehtävät liittyisivät järjestelmän ylläpitovai-
heeseen vuodesta 2023 eteenpäin. Tehtävän suorittamiseksi Kansalliselle koulutuksen arvioin-
tikeskukselle varattaisiin 0,5-1 henkilötyövuotta, jotka sisältyisivät osiossa 4.2.1. kuvattuihin 
ylläpitokustannuksiin. 
 
Muut viranomaisvaikutukset  
 
Opetushallitus ylläpitää varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelua, jonka avulla tietovarannon 
tietoja voi luovuttaa teknisen rajapinnan avulla tai katseluyhteydellä tiedonhallintalain 22 ja 23 
§:n mukaisesti. Ehdotetun järjestelmän arvioidaan Opetushallitukselle tarkoittavan luvussa 
4.2.1. tarkoitetun rajapinnan kehittämistä ja siihen liittyvää tiedon luovutuksen lainmukaisuu-
den tarkastelua. Lisäksi arviointikeskus on Opetushallituksen alainen erillisyksikkö ja arvioin-
tikeskuksen tiedonhallintalain mukaisena tiedonhallintayksikkönä toimii Opetushallitus. Ope-
tushallituksen tehtäväksi tulisi päivittää lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 5 §:n mukai-
nen tiedonhallintamalli järjestelmän osalta yhteistyössä arviointikeskuksen kanssa. 

Osana ehdotuksessa esitetyn järjestelmän käyttöönottoa varhaiskasvatuksen tietovarantoon li-
sättäisiin uusi tallennettava tietokenttä, työntekijän työsähköpostiosoite. Sähköpostisoite haet-
taisiin laadunarviointijärjestelmään tilanteessa, jossa työntekijän taustatiedot on tallennettu tie-
tovarantoon. Työntekijän sähköpostiosoite kuuluu varhaiskasvatuslain 70 §:n 2 momentin 1 
kohdassa tarkoitettuihin yhteystietoihin ja sen tallentaminen ei näin ollen edellyttäisi varhais-
kasvatuslain muutosta, eikä asian huomioimista tässä esityksessä ehdotetuissa pykälissä. Var-
haiskasvatuksen tietovarannon rekisterinpitäjille, Opetushallitukselle, varhaiskasvatuksen jär-
jestäjille ja palveluntuottajille, tiedon lisäämisen arvioidaan tuottavan kertaluonteisen ja työ-
määrältään kohtuullisen tehtävän. Tiedon lisääminen edellyttäisi Opetushallitukselta tietovaran-
nosta annetun dokumentaation päivitystä sekä tietokentän lisäämistä tietovarantoon ja sen käyt-
töliittymään. Varhaiskasvatuksen järjestäjältä ja palveluntuottajalta tiedon lisääminen edellyt-
täisi uuden tiedon tallentamista tietovarantoon. Tiedon lisäämisen tietovarantoon arvioidaan 
varhaiskasvatuksen järjestäjillä ja palveluntuottajilla vähentävän laadunarviointijärjestelmässä 
itsearviointien lähettämiseen liittyvää manuaalista työtä sekä ulkoisissa arvioinneissa arviointi-
keskuksesta heille kohdistuvia tietopyyntöjä arviointiin osallistuvien työntekijöiden sähköpos-
tiosoitteista. Sähköpostiosoitteen tallentaminen varhaiskasvatuksen tietovarantoon ei olisi 
aluksi pakollista, sillä järjestelmän käyttö itsearviointeihin on varhaiskasvatuksen järjestäjille ja 
palveluntuottajille vapaaehtoista. Sähköpostiosoitteen lisäämisen tiedonhallintavaikutuksia on 
kuvattu luvussa 4.2.4. 
 
4.2.3 Vaikutuksen lapsiin ja perheisiin 

Ehdotuksessa ehdotetaan perustettavaksi varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä, jonka 
avulla kehitetään varhaiskasvatuksen laatua sekä varhaiskasvatuksen arviointia. Varhaiskasva-
tuksen vaikuttavuutta koskevat tutkimukset ja suositukset painottavat sitä, että vain laadukas 
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varhaiskasvatus tuottaa positiivisia vaikutuksia lapsen kehitykseen, oppimiseen ja hyvinvoin-
tiin. Laatutekijöiden kokonaisvaikutus on merkityksellinen vaikuttavuuden näkökulmasta, ei 
niinkään yksittäinen laatutekijä. Keskeisiksi laatutekijöiksi nostetaan tutkimuksissa usein hen-
kilöstön osaaminen ja koulutus, työolot ja ammatilliset kehittymismahdollisuudet. Lisäksi lap-
siryhmien koko sekä kasvatus- ja opetushenkilöstön ja lasten välinen suhdeluku ovat merkittä-
viä laatutekijöitä. Myös varhaiskasvatuksen pedagogiset käytännöt, sensitiivinen vuorovaikutus 
ja lasten osallisuus sekä yhteistyö huoltajien kanssa ovat keskeisiä laadun edellytyksiä.13 Nämä 
laatutekijät vaikuttavat olennaisesti varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muodostumiseen. 
Laadukkaista elementeistä koostuva varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri mahdollistaa lasten, 
huoltajien ja ammattilaisten osallisuuden toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.  

Yhdenvertaisuuden edistäminen 

Ehdotettavan varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän yhtenä tavoitteena on mahdollis-
taa varhaiskasvatuksen arviointiperusteinen kehittäminen ja siten edistää lasten yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia osallistua heidän sen hetkistä hyvinvointiaan ja hyvää arkeaan tukevaan laa-
dukkaaseen varhaiskasvatukseen. Järjestelmä sisältäisi kansallisesti yhtenäisiä, tutkimusperus-
teisia arviointityökaluja, joilla varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat ympäri Suo-
mea voivat toteuttaa itsearviointejaan.  

Tutkimusten mukaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen osallistumisella on yhteys lasten kog-
nitiiviseen kehitykseen ja myöhempään koulumenestykseen.14 Varhaiskasvatuksella on osoi-
tettu olevan positiivisia hyötyjä erityisesti heikommista sosioekonomisista taustoista tuleville 
lapsille.15 Lisäksi varhaiskasvatus on tutkimusten pohjalta hyvä keino ehkäistä lasten syrjäyty-
mistä.16 Arviointikeskuksen arvioinnin mukaan varhaiskasvatuksen laadussa on kuitenkin ha-
vaittu olevan paikoin puutteita.17 Järjestelmän kautta toteutetulla arvioinnilla ja sitä seuraavalla 
tietopohjaisella kehittämisellä voidaan tukea varhaiskasvatuksen kehittämistä tasaisesti koko 
maassa. Esitys vahvistaisi näin lasten yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa.  

                                                      
13 Karila,  K.  (2016).  Vaikuttava  varhaiskasvatus.  Tilannekatsaus  toukokuu  2016.  Opetushallituk-
sen  raportti  ja  selvitys 2016:6. 
14 Esimerkiksi Sylva, K., Melhuish, E. C., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. & Taggart, B. (2004). The 
Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) Project. Effective Pre-School Education. London: 
DfES /Institute of Education, University of London sekä Hall, J.S., Sylva, K., Sammons, P., Melhuish, 
E., Siraj-Blatchford, I. & Taggart, B. (2013). Can preschool protect young children’s cognitive and so-
cial development? Variation by center quality and duration of attendance. School Effectiveness & 
School Improvement, 24(2), 155–176.  
15 Esimerkiksi Burger, K. (2010). How does early childhood care and education affect cognitive devel-
opment? An international review of the effects of early interventions for children from different social 
backgrounds. Early Childhood Research Quarterly, 25, 140–165 sekä Kosonen, T. & Huttunen, K. 
(2018). Kotihoidon tuen vaikutus lapsiin. Tutkimuksia 115. Palkansaajien tutkimuslaitos. 
16 Esimerkiksi Karila, K. (2016). Vaikuttava varhaiskasvatus. Tilannekatsaus toukokuu 2016. Opetus-
hallituksen raportti ja selvitys 2016:6 sekä Sipilä, J. & Österbacka, E. (2013). Enemmän ongelmien eh-
käisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikutta-
vuus. Valtiovarainministeriön julkaisuja 11, Helsinki. 
17 Repo, L., Paananen, M., Eskelinen, M., Mattila, V., Lerkkanen, M., Gammelgård, L., Ulvinen, J., 
Marjanen, J., Kivistö, A., Hjelt, H. (2019). Varhaiskasvatuksen laatu arjessa: Varhaiskasvatussuunnitel-
mien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 
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Lasten kuuleminen, osallisuus sekä vaikutusmahdollisuuksien edistäminen 
 
Esityksessä ehdotettua järjestelmää voisi tulevaisuudessa käyttää arviointeihin, joissa arviointi-
tiedon tuottajina toimisivat varhaiskasvatuksessa olevat lapset tai heidän huoltajansa. Tämä li-
säisi lasten ja huoltajien osallisuutta ja heidän näkökulmiensa esiintuomista varhaiskasvatuksen 
arvioinnissa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tämä toteuttaisi varhaiskasvatuslain 3 §:n 1 mo-
mentin 9 kohtaan kirjattua tavoitetta, jonka mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on varmis-
taa lapsen mahdollisuutta osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lasten osalli-
suuden ja lapsilta saatavan tiedon edistäminen on olennaista, jotta varhaiskasvatusta suunnitel-
taessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä voidaan huomioida lapsen etu varhais-
kasvatuslain 4 §:n mukaisesti.  
 
Esitys edistäisi myös varhaiskasvatuslain 20 §:n 1 momenttiin kirjattua osallisuuden ja vaikut-
tamisen edistämistä, jonka mukaan lapsen mielipide ja toivomukset on selvitettävä ja otettava 
huomioon hänen ikänsä ja kehityksensä edellyttämällä tavalla hänen varhaiskasvatustaan suun-
niteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa. Arviointikeskuksen arviointien mukaan lasten osalli-
suus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa eivät kaikkialla toteudu varhaiskasvatuslain edel-
lyttämällä tavalla.18  
 
Järjestelmän käyttö voi kuitenkin heikentää lapsen etua, jos arviointi toteutetaan yksipuolisesti. 
Varhaiskasvatuksen laadun ajassa ja kulttuurissa muotoutuvan luonteen vuoksi kriteeriperus-
teisten arviointityökalujen ulkopuolelle voi jäädä sellaisia asioita, joiden arvioiminen on lapsen 
edun ja oikeuksien toteutumisen sekä lapsen kohtaaman laadun kannalta välttämätöntä. On tär-
keää huolehtia siitä, että varhaiskasvatuksen arviointia toteutetaan monipuolisesti ja myös 
muilla tavoilla kuin laadunarviointijärjestelmän kautta. Näin voidaan varmistaa, että arvioin-
nilla voidaan tavoittaa lapsen tai lapsiryhmän kokemus tilanteesta, riippumatta siitä, millaisilla 
kriteereillä toimintaa arvioidaan.  

Mikäli ehdotettua järjestelmää hyödynnetään lasten kuulemisessa, laadun arvioinnissa tulee 
aina huomioida pienten lasten parissa tapahtuvan toiminnan sensitiivinen luonne. Sensitiivinen 
lähestymistapa tulee huomioida erityisesti siinä, miten ja millaista tietoa lapsilta kerätään osana 
arviointia. Tiedonkeruun tilanne tulisi olla lapsen näkökulmasta myönteinen eikä asettaa lasta 
hankalaan tilanteeseen. Lisäksi lapsille tulisi tarjota heille ymmärrettävällä tavalla tietoa siitä, 
miten tietoa tullaan hyödyntämään osana arviointia ja varhaiskasvatuksen kehittämistä. Kansal-
lisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 §:n 3 kohdan mukaan arviointikeskuk-
sen tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä arviointia ja laadunhallintaa koskevissa 
asioissa. Arviointikeskus tuottaa tutkimusperusteista materiaalia siihen, kuinka lapsia voitaisiin 
lapsen ikä ja kehitys huomioiden ottaa tarkoituksenmukaisesti mukaan varhaiskasvatuksen ar-
viointiin ja huolehtii tarvittavasta koulutuksesta ja ohjeistuksesta arvioinnin toteuttajille lasten 
kuulemisessa ja heidän osallistuessaan arviointeihin.  
 

                                                      
18 Juutinen, J., Siippainen, A., Marjanen, J., Sarkkinen, T., Lundkvist, M., Mykkänen, A., Raitala, M., 
Rissanen, M-J., & Ruokonen, I. (2021). Pedagogisia jatkumoita ja ilmaisun iloa! Viisivuotiaiden peda-
gogiikka ja taito- ja taidekasvatuksen nykytila varhaiskasvatuksessa. Kansallinen koulutuksen arviointi-
keskus. Julkaisut 9:2021 sekä Repo, L., Paananen, M., Eskelinen, M., Mattila, V., Lerkkanen, M., Gam-
melgård, L., Ulvinen, J., Marjanen, J., Kivistö, A., Hjelt, H. (2019). Varhaiskasvatuksen laatu arjessa: 
Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Kansallinen koulu-
tuksen arviointikeskus. 
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Myös lasten vanhemmille tai muille huoltajille järjestelmä mahdollistaisi osallistumisen ja vai-
kuttamisen oman lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin var-
haiskasvatuslain 20 §:n 2 momentin mukaisesti. Esitys vahvistaisi varhaiskasvatuslain 20 §:n 3 
momentin mukaista lasten ja heidän vanhempiensa tai muiden huoltajien säännöllistä mahdol-
lisuutta osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin.     
 
Järjestelmän käytön vaikutukset lapsiin ja perheisiin 

Järjestelmään ei tallennettaisi varhaiskasvatuksen tietovarannosta lasten tai huoltajien taustatie-
toja. Toimenpiteellä minimoitaisiin järjestelmään tallentuvia henkilötietoja ja varmistettaisiin, 
että arviointi ei kohdistu lapseen, vaan varhaiskasvatustoimintaan. Esitys vahvistaisi näin lapsen 
ja hänen perheensä etua ja tietosuojaa. 
 
Järjestelmän käyttö voi heikentää lapsen etua, mikäli arviointijärjestelmän tai sillä toteutettujen 
arviointien vaikutuksia ja vaikuttavuutta ei seurata. Arviointikeskus kerää palautetta arviointi-
työkalujen toimivuudesta sekä siitä, miten, millä laajuudella ja mihin tarkoitukseen järjestelmää 
käytetään. 
 
4.2.4 Tietosuoja- ja tiedonhallintavaikutukset  

Kansallinen liikkumavara 

Laadunarviointijärjestelmään liittyvä henkilötietojen käsittely kuuluisi yleisen tietosuoja-ase-
tuksen (luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) an-
nettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679) soveltamisalaan. Kun on kyse 
tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta henkilötietojen käsittelystä, kansallinen eri-
tyislainsäädäntö on mahdollista silloin, kun tietosuoja-asetus nimenomaisesti jättää jäsenvalti-
oille kansallista sääntelyliikkumavaraa. 

Sääntelyliikkumavaraa voidaan ensinnäkin käyttää, kun henkilötietojen käsittely perustuu tie-
tosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, eli kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Esityksessä ehdotetaan, että kansallisesta koulutuk-
sen arviointikeskuksesta annetussa laissa säädettäisiin varhaiskasvatuksen laadunarviointijär-
jestelmästä, jonka avulla varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat sekä arviointikeskus 
voisivat täyttää niiden nykyisiä lakisääteisiä arviointitehtäviään. Henkilötietojen käsittely olisi 
tarpeen järjestelmässä toteutettavissa arvioinneissa. Esityksessä ehdotetaan henkilötietojen kä-
sittelyä koskevaa erityissääntelyä laadunarviointijärjestelmään tallennettavista henkilötiedoista 
ja henkilötietojen käyttötarkoituksesta. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena olisi var-
haiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien osalta varhaiskasvatuslain 24 §:ssä säädetyn 
arviointivelvoitteen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen osalta sitä koskevan lain 2 
§:n 1 kohdassa säädetyn tehtävän toteuttaminen. Ehdotetussa 7 §:ssä säädettäisiin laadunarvi-
ointijärjestelmän käytöstä edellä mainittuihin tehtäviin. Henkilötietojen käsittelyn lainmukai-
suus järjestelmällä toteutettavien sekä ulkoisten että itsearviointien osalta perustuisi siis tieto-
suoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.  
 
Lisäksi lakiehdotuksen 7 §:ssä ehdotetaan säädettävän arviointikeskuksen tehtäväksi tuottaa 
laadunarviointijärjestelmään tallennetuista vastaustiedoista ja varhaiskasvatuksen tietovaran-
nosta haetuista arviointeja täydentävistä taustatiedoista kansallista ja paikallista varhaiskasva-
tuksen ja varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin kehittämistä tukevia tietoaineistoja. Tietoaineis-
tojen tuottaminen edellyttäisi henkilötietojen käsittelyä, sillä vaikka vastauksiin ei tallentuisi 
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niin sanottuja suoria tunnistetietoja, voi järjestelmään tallentuva vastaustieto olla välillisesti tun-
nistettavissa, jolloin sitä käsitellään henkilötietona. Mainittu pykälä toimisi henkilötietojen kä-
sittelyn oikeusperusteena.   
 
Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti lakisääteiseen velvoitteeseen perustuvalle 
lainsäädännölle on, että sen on täytettävä yleisen edun mukainen tavoite ja sen on oltava oikea-
suhtaista sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden. Lisäksi kansallisen erityissäänte-
lyn on oltava selkeää, täsmällistä ja sen soveltamisen on oltava ennakoitavaa. Ottaen huomioon 
tietosuoja-asetuksen suoran sovellettavuuden sekä perustuslakivaliokunnan lailla säätämistä 
koskevan viimeaikaisen tulkintakäytännön (ks. erityisesti PeVL 14/2018 vp), erityissääntely tu-
lisi rajoittaa vain välttämättömimpään. 

Järjestelmässä tapahtuva henkilötietojen käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta 
syystä, sillä järjestelmän avulla varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat sekä arvioin-
tikeskus voivat täyttää niille laissa säädettyjä tehtäviään. Lisäksi järjestelmän kautta toteute-
tuilla arvioinneilla ja niitä seuraavalla tietopohjaisella kehittämisellä voitaisiin parantaa varhais-
kasvatuksen laatua koko maassa. Sääntelyn voidaan katsoa olevan oikeasuhtaista, koska sään-
tely on rajattu koskemaan vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia arvioinnin toteuttamisen ja 
järjestelmän käyttötarkoituksen kannalta.  

Yhteisrekisterinpitäjyys 
 
Sääntelyliikkumavaraa käytettäisiin myös laadunarviointijärjestelmän yhteisrekisterinpitäjistä 
säädettäessä. Laadunarviointijärjestelmän yhteisrekisterinpitäjinä toimisivat järjestelmällä to-
teutettavissa itsearvioinneissa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus sekä arvioinnin toteut-
tava varhaiskasvatuksen järjestäjä tai palveluntuottaja. Järjestelmällä toteuttavien ulkoisten ar-
viointien osalta rekisterinpitäjänä toimisi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.  
 
Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisterinpitäjän velvoitteet tietojen sisällöstä ja virheet-
tömyydestä kuuluisivat itsearvioinnin toteuttavalle kunnalle, kuntayhtymälle tai yksityiselle 
palveluntuottajalle. Ulkoisissa arvioinneissa vastaava velvoite kuuluisi Kansalliselle koulutuk-
sen arviointikeskukselle. Itsearvioinnin toteuttava varhaiskasvatustoimija vastaisi myös rekis-
teröidyn oikeuksista varhaiskasvatuksen tietovarannosta haettujen henkilötietojen oikaisemisen 
osalta. Lisäksi varhaiskasvatustoimija vastaisi itsearvioinneissa rekisteröidyn informoinnista si-
ten kuin tietosuoja-asetuksen III luvussa säädetään. On perusteltua, että kun kunkin varhaiskas-
vatustoimijan tietovarantoon tallentamia tietoja hyödynnetään itsearvioinneissa, vastaa tiedon 
tietovarantoon tallentanut varhaiskasvatustoimija myös laadunarviointijärjestelmässä näiden 
tietojen täsmällisyydestä, rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen sekä rekisteröidyn in-
formoimisesta.   

Järjestelmän ylläpitäjänä Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle kuuluvia velvoitteita 
olisivat rekisterin käytettävyys, eheys ja muuttumattomuus sekä tietojen suojaaminen ja säilyt-
täminen. Arviointikeskus vastaisi myös tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesta rekiste-
röidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen järjestelmään tallennettujen vastaustietojen osalta. 
Koska varhaiskasvatuksen järjestäjä tai palveluntuottaja ei pääsisi muokkaamaan annettuja vas-
tauksia, pystyisi ainoastaan arviointikeskus oikaisemaan vastaukseen tallentuneen epätarkan tai 
virheellisen henkilötiedon. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus vastaisi myös järjestel-
mästä tapahtuvan tietojen luovutuksen lainmukaisuudesta. Lisäksi arviointikeskus vastaisi 
muista yleisessä tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjälle säädetyistä velvollisuuksista, joita ei 
säädetä varhaiskasvatuksen järjestäjän tai palveluntuottajan velvollisuudeksi. 



   
  

 

 15  

 
 

 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tiedonhallintalain mukainen tiedonhallintayksikkö 
on Opetushallitus, sillä Opetushallituksesta annetun lain mukaan Kansallinen koulutuksen arvi-
ointikeskus on Opetushallituksen erillisyksikkö. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus nou-
dattaa Opetushallituksen ohjeita tiedonhallinnan järjestämisestä ja ohjeistamisesta. 

Järjestelmässä käsiteltävät henkilötiedot 
 
Digitaalinen laadunarviointijärjestelmä sisältäisi kansalliset varhaiskasvatuksen laatuindikaat-
torit ja niiden pohjalta luodut arviointityökalut, tiedot toteutetuista ja käynnissä olevista arvi-
oinneista sekä arvioinnin toteuttavan varhaiskasvatuksen järjestäjän tai palveluntuottajan arvi-
oinnin vastaustiedot. Laadunarviointijärjestelmässä käsiteltäisiin järjestelmän käyttöoikeuksien 
haltijoiden henkilötietoja sekä arvioinnin tiedonkeruuvaiheessa arviointiin osallistuvien työnte-
kijöiden henkilötietoja. Lisäksi järjestelmässä käsiteltäisiin perhepäivähoitajien ja ryhmäperhe-
päivähoitajien henkilötietoja tilanteessa, jossa arviointiin vastaa perhepäivähoitaja tai ryhmä-
perhepäiväkoti, jonka toimipaikan tai yrityksen varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallennettu 
nimi sisältää kyseisen perhepäivähoitajan nimen.  
 
Varhaiskasvatuksen tietovarannosta järjestelmään haettaisiin rajapinnan avulla arvioinnin to-
teuttavan järjestäjän tai palveluntuottajan taustatiedot sekä arviointiin vastaavan varhaiskasva-
tuksen työntekijän taustatiedot, jos vastaajan tiedot on tallennettu tietovarantoon. Tietovaran-
toon tallennetaan varhaiskasvatuksen järjestäjällä tai palveluntuottajalla palvelussuhteessa ole-
vat kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstöön kuuluvat työntekijät, varhaiskasvatuksen avustajat 
ja päiväkodin johtajat. Tiedonkeruun päätyttyä osa tiedonkeruuvaiheessa käsitellyistä henkilö-
tiedoista poistettaisiin, ja järjestelmään tallennettu vastaus ei sisältäisi vastaajan nimi- tai yh-
teystietoja. Tietosuoja-asetuksen 4 artiklan mukaan henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnis-
tettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Järjestelmään tal-
lentuva vastaustieto voi olla välillisesti tunnistettavissa, minkä takia sitä käsiteltäisiin järjestel-
mässä henkilötietona.  

Jos arviointiin osallistuvien vastaajien taustatietoja ei tallenneta varhaiskasvatuksen tietovaran-
toon, tiedonkeruun käynnistämisvaiheessa vastaanottajien sähköpostiosoitteet lisättäisiin järjes-
telmään käsin. Jos arviointiin vastaavat huoltajat, varhaiskasvatuksen järjestäjä tai palveluntuot-
taja voi muodostaa huoltajille yhteisen ryhmälinkin vastaamiseen. Varhaiskasvatuksessa ole-
ville lapsille tai heidän huoltajilleen ei haettaisi taustatietoja varhaiskasvatuksen tietovaran-
nosta. 
 
Arvioinnin yhteydessä tietovarannon henkilötasoisia taustatietoja käsiteltäisiin kahdessa järjes-
telmän eri sovelluksessa: vastaussovelluksessa ja niin sanotussa taustatietosovelluksessa. Arvi-
oinnin tiedonkeruuvaiheessa arvioinnin toteuttajan edustajaa, kuten päiväkodin johtajaa, varten 
erilliseen taustatietosovellukseen haettaisiin varhaiskasvatuksen tietovarannosta arviointiin 
osallistuvan toimipaikan kaikkien työntekijöiden yksilöivä tunniste, kutsumanimi, sukunimi, 
sähköpostiosoite ja tehtävänimike. Yksilöivänä tunnisteena ei käytettäisi työntekijän henkilö-
tunnusta. Nämä tiedot tallennettaisiin järjestelmän erilliselle taustatietosovellukselle arvioinnin 
tiedonkeruun ajaksi vain niille työntekijöille, joille arviointi lähetetään. Arvioinnin tiedonke-
ruun päättymispäivämäärän jälkeen nämä taustatiedot poistettaisiin kyseiseltä sovellukselta. 
Tiedot tallennettaisiin tiedonkeruun ajaksi, jotta arvioinnin toteuttaja voi hallinnoida lähetystie-
toja ja esimerkiksi tarkastella, kenelle lähetys on epäonnistunut. Erillään taustatietosovelluk-
sesta toimisi vastaussovellus. Sovelluksessa käsiteltäisiin järjestelmään tallentuvia vastauksia. 
Sovellukseen haettaisiin varhaiskasvatuksen tietovarannosta arviointilomakkeeseen vastaaville 
työntekijöille kyseisen henkilön tehtävänimike, tutkinto ja kelpoisuus, jos työntekijä löytyy tie-
tovarannosta. Nämä tiedot tallentuisivat osaksi vastausta ja poistettaisiin vasta, jos arviointivas-
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taus poistetaan. Vaikka yksittäiseen vastaukseen ei tallentuisi henkilön nimi- tai sähköpostitie-
toa, on mahdollista, että vastaaja olisi esimerkiksi pienellä paikkakunnalla välillisesti tunnistet-
tavissa taustatietojen kautta. Vastauksia käsiteltäisiin siksi henkilötietona. 
 
Järjestelmässä käsiteltävien henkilötietojen näkyvyyttä rajattaisiin varhaiskasvatuksen järjes-
täjä- ja palveluntuottajakohtaisilla sekä toimipaikkakohtaisilla käyttöoikeuksilla. Järjestelmässä 
ei käsiteltäisi erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja. Arviointijärjestelmän henkilötieto-
jen käsittelyn ei katsota aiheuttavan luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien kannalta 
korkeaa riskiä, sillä varhaiskasvatuksen tietovarannosta haettavia taustatietoja rajoitettaisiin 
käyttötapauskohtaisesti. 
 
Järjestelmän vastaustietoihin tallentuu välillisesti tunnistettavaa henkilötietoa. Tietosuoja-ase-
tuksen 5 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan henkilötietoja on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoi-
tusten toteuttamista varten. Kun alkuperäinen käyttötarkoitus lakkaa, tiedot tulee hävittää tai 
arkistoida. Järjestelmässä ei käsiteltäisi erityisiä henkilötietoryhmiä, eikä käsittelyn arvioida 
myöskään muodostavan korkeaa riskiä rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille. Tämän takia 
henkilötietojen säilytysaika määräytyisi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tämä noudattaisi 
myös perustuslakivaliokunnan uudempaa lausuntokäytäntöä.   

Työntekijän työsähköpostiosoite 

Osana ehdotuksessa esitetyn järjestelmän käyttöönottoa varten varhaiskasvatuksen tietovaran-
toon lisättäisiin uusi tallennettava tietokenttä, työntekijän työsähköpostiosoite. Tietoa ei ole en-
nestään saatavilla keskitetysti. Sähköpostisoite haettaisiin laadunarviointijärjestelmään tilan-
teessa, jossa työntekijän taustatiedot on tallennettu tietovarantoon. Työsähköpostiosoite on hen-
kilötieto. Tiedon käsittelyn minimoimiseksi sähköpostiosoite poistettaisiin laadunarviointijär-
jestelmästä arvioinnin tiedonkeruuvaiheen päätyttyä. Opetushallitus selvitti syksyllä 2021 vii-
deltä suurelta henkilöstöhallinnon järjestelmätoimittajalta näkökulmia sähköpostitiedon lisää-
miseen. Järjestelmätoimittajien mukaan tietokenttä on järjestelmissä valmiina, mutta se ei ole 
kaikissa järjestelmissä pakollinen tallennettava tieto. Tiedon lisääminen tietovarantoon ei vaa-
tisi suuria muutoksia henkilöstöhallinnon järjestelmien tietomalleihin, mutta edellyttäisi tiedon 
tallentamista varhaiskasvatuksen järjestäjällä ja palveluntuottajalla sekä uuden tietokentän li-
säämistä järjestelmäintegraatioihin. Työntekijän sähköpostiosoitteen tallentamisen lainsäädän-
nöllisiä edellytyksiä on kuvattu luvussa 4.2.2.  
 

5  Muut toteuttamisva ihtoehdot 

5.1 Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Järjestelmän toteuttaminen 

Valmistelussa on arvioitu mahdollisuutta olla toteuttamatta digitaalista varhaiskasvatuksen laa-
dunarviointijärjestelmää. Tämä tarkoittaisi, että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen 
varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit ja niistä johdetut arviointityökalut julkaistaisiin, mutta 
niiden käyttöönotto sekä käyttöönottoon tarvittavat välineet jäisivät varhaiskasvatuksen järjes-
täjän ja palveluntuottajan tehtäväksi. On mahdollista, että indikaattoreiden sisältö, päivittämi-
nen ja niistä johdettujen arviointityökalujen kehittäminen ajan myötä erkaantuisi, sillä tämä 
mahdollistaisi varhaiskasvatuksen järjestäjä- ja palveluntuottajakohtaiset muokkaukset työka-
luihin sekä niiden eriytyvät tulkinnat. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen vuonna 2017 
toteuttaman selvityksen valossa on myös mahdollista, että osa varhaiskasvatuksen järjestäjistä 
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ja palveluntuottajista ei toteuttaisi arviointivelvoitettaan. Varhaiskasvatuksen järjestäjä- ja pal-
veluntuottajakohtaiset toteutukset edellyttäisivät myös jokaiselta varhaiskasvatuksen järjestä-
jältä ja palveluntuottajalta erillistä resursointia. Keskitetyn varhaiskasvatuksen digitaalisen ar-
viointijärjestelmän avulla arviointikeskus voi ohjata ja tukea varhaiskasvatuksen laadunarvioin-
tia kansallisesti. Lisäksi keskitetyn laadunarviointijärjestelmän myötä varhaiskasvatuksen jär-
jestäjä- ja palveluntuottajakohtaisten toteutusten määrä vähenisi. Järjestelmän avulla voitaisiin 
tuottaa jatkossa pitkäjänteisesti systemaattista ja kumuloituvaa tietoa varhaiskasvatuksesta sekä 
varhaiskasvatustoiminnasta, ja arviointikeskus voisi muodostaa järjestelmän tiedoista tietoai-
neistoja varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin kehittämisen tueksi.  

Rekisterinpitäjät 

Esitystä valmistellessa on vaihtoehtona arvioitu mallia, jossa varhaiskasvatuksen digitaalisen 
laadunarviointijärjestelmän rekisterinpitäjistä ei säädettäisi. Tällöin arvioinnin toteuttavan var-
haiskasvatuksen järjestäjän ja arviointikeskuksen tulisi sopia keskenään rekisterinpitoon liitty-
vien tehtävien ja vastuiden jakamisesta sekä järjestelmän käytöstä. On mahdollista, että tällöin 
itsearviointitietojen tallentaminen laadunarviointijärjestelmään ja varhaiskasvatuksen tietova-
rannosta taustatiedoiksi haettujen tietojen käyttö jäisi tulkinnanvaraiseksi. Ei voida myöskään 
pitää tarkoituksenmukaisena, että jokaisen varhaiskasvatuksen järjestäjän tulisi laatia arviointi-
keskuksen kanssa sopimus vastuualueiden ja tehtävien määrittämiseksi. Säätämällä laadunarvi-
ointijärjestelmän yhteisrekisterinpitäjyydestä varmistettaisiin, että vastuunjako rekisterinpitä-
jien välillä on selkeä ja että rekisterinpitovastuun osalta ei jää kattamatta mitään tehtäviä. 

Arviointien julkisuus 

Esitystä valmistellessa arviointikeskus on tuonut esiin tarpeen selvittää arviointitietojen julki-
suus- ja salassapitokysymyksiä laajemmin kaikkien koulutusasteiden näkökulmasta.  

Arviointikeskuksen mukaan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestäjien tuke-
minen toimipaikka- ja oppilaitoskohtaisessa laadunarvioinnin ja arviointityön kehittämisessä on 
haastavaa. Toimipaikka- ja oppilaitoskohtaiset arvioinnit tulisi toteuttaa arviointikeskuksen toi-
mintaa ohjaavan kehittävän arvioinnin periaatteen pohjalta, mutta tämä on haastavaa arviointien 
tulosten ollessa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 
nojalla julkisia. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuotta-
jan sekä perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa toimintaa sekä 
osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Etenkin annetun varhaiskasvatustoiminnan ar-
vioinnin ollessa kyseessä arvioinnit toteutetaan pääsääntöisesti itsearviointeina. Arviointikes-
kuksesta annettujen säädösten mukaan arviointikeskuksen toiminnassa noudatetaan kehittävän 
arvioinnin periaatetta. Kehittävän arvioinnin periaatteet korostavat luottamuksellisuutta, mikä 
tarkoittaa muun muassa sitä, että arviointeihin osallistuvien tulee voida kertoa avoimesti onnis-
tumista, kehittämistarpeista ja epäkohdista ilman pelkoa sanktioista. Tämä koskee myös arvi-
ointikeskuksen tehtävää tukea arvioinnin toteuttajia arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asi-
oissa.  

Toimipaikka- ja oppilaitoskohtaisten arviointien toteuttaminen edellyttää tähän liittyvien asia-
kirjojen julkisuutta niiden valmistuttua. Asiakirjojen julkisuus voi johtaa toimipaikkojen tai op-
pilaitosten vertailuasetelmien muodostumiseen sekä heikentää varhaiskasvatuksen ja opetuksen 
järjestäjien edellytyksiä toteuttaa lakisääteistä arviointivelvoitettaan jatkossa. Tilanne voi muun 
muassa johtaa siihen, ettei arviointeihin haluta enää osallistua tai vastausten luotettavuus heik-
kenee, kun vastausten käsittelyn luottamuksellisuutta arvioinnissa ei voida taata. Vastausten 
luotettavuus voi tässä tilanteessa heikentyä myös sen kautta, että arviointeihin tulee paine vas-
tata todellisuutta positiivisemmin.  
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Vertailuasetelmat voivat myös johtaa koulutuksellisen tasa-arvon heikkenemiseen edistämällä 
alueellista eriytymistä sekä heikentää halukkuutta hakeutua töihin varhaiskasvatukseen ja pe-
rusopetukseen. Suomalaisen koulutuspolitiikan ohjaavana periaatteena on laadukas ja turvalli-
nen lähikoulu. Koulutuksen arvioinnista säädettäessä sivistysvaliokunta on todennut mietinnös-
sään (SiVM 3/1998 vp, s. 21), ettei arviointitulosten julkaiseminen missään tapauksessa saa 
johtaa koulujen paremmuusjärjestykseen asettamiseen eikä leimata kouluja, opettajia ja oppi-
laita tasoltaan heikoiksi ja hyviksi yksipuolisin perustein. Tämä on tärkeä periaate myös var-
haiskasvatuksessa. 

Toimipaikka- ja oppilaitoskohtaisten arviointien kehittämisen huomioiminen ei ole mahdollista 
varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmästä säätämisen yhteydessä, vaan tällainen arvi-
ointitietojen julkisuuskysymysten tarkastelu tulee tehdä erikseen omana kokonaisuutenaan. Toi-
mipaikka- ja oppilaslaitoskohtaisten arviointien kehittäminen edellyttäisi julkisuuslain muu-
tosta.  

5.2 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot 

Varhaiskasvatuksen arvioinnin käytännöt vaihtelevat maittain. Useissa maissa laadunarvioinnin 
sijaan puhutaan valvonnasta tai seurannasta (monitoring). OECD:n vuonna 2015 toteuttamaan 
selvityksen mukaan varhaiskasvatuksen laadun valvonta ja arviointi vaihtelee kansainvälisesti 
ja maiden käytössä olevat systeemit ja käytännöt eroavat toisistaan laajasti. Yhteistä eri maille 
on kuitenkin pyrkimys kehittää varhaiskasvatuksen laatua laajasti useilla laadun osa-alueilla. 
Itsearviointi on yleisin sisäisen valvonnan väline ja sitä toteuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstö. 
Itsearvioinnin tarkoituksena on parantaa henkilöstön ammatillista kehitystä ja pedagogisia käy-
täntöjä.19 Henkilöstön ammatillisuuteen ja pedagogisiin käytäntöihin kohdistuva arviointi sisäl-
tyy useimmiten laadun prosessitekijöihin. 

Tarkastustoiminta on kansainvälisesti yleisin ulkoisen valvonnan väline ja se kohdistuu varhais-
kasvatuspalvelujen laatuun sekä henkilöstön toimintaan. Tarkastuksia tekevät koulutetut am-
mattilaiset ja niitä käytetään usein palveluiden rakenteisiin liittyvän laadun arviointiin. Valvon-
nassa keskitytään ensisijaisesti kansallisten määräysten ja säädösten noudattamiseen. Tarkas-
tusten kohteena ovat yleensä esimerkiksi henkilöstön ja lapsen suhdeluku, turvallisuusmääräyk-
set, henkilöstön pätevyys, terveys- ja hygieniasäännöt ja tiloja koskevien standardien noudatta-
minen. Yleisimpiä tarkastuksen välineitä ovat havainnoinnit, haastattelut ja sisäisen dokumen-
taation analyysi.20 Suomessa vastaavat tehtävät kuuluvat aluehallintovirastoille sekä Valviralle. 

Itsearviointia korostavan laadunhallinnan etuna on se, että tietoa kerätään ennen kaikkea järjes-
täjien, palveluntuottajien ja henkilöstön oman toiminnan kehittämiseksi. Itsearviointiin keskit-
tyvän järjestelmän vahvuus on keskinäinen luottamus.21 Irlantilaisessa perusopetusta koske-

                                                      
19 OECD (2015). Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care, 
OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264233515-en  
20 OECD (2015). Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care, 
OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264233515-en 
21 Harjunen, E., Hietala, R., Lepola, L., Räisänen, A.  & Korpi, A. (2017). Arvioinnilla luottamusta. Pe-
rusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet. Kansallinen 
koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 4:2017; Moitus, S. & Kamppi, P. 2020. Kehittävä arviointi Kan-
sallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Tiivistelmät 
8:2020.   
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vassa tutkimuksessa ulkoiseen valvontaan ja tarkastuksiin perustuvaa laadunhallintaa on kriti-
soitu muun muassa siitä, että kohteena olevat opettajat joutuvat liiallisen valvonnan ja tarkkai-
lun kohteeksi. Jatkuva valvonta voi johtaa luottamuksen menetykseen, ammatillisen autono-
mian rapistumiseen sekä pelkoon oman työn menettämisestä.22 

5.3 Varhaiskasvatuksen arviointi muissa Pohjoismaissa  

Ehdotettua lainsäädäntöä on arvioinnin näkökulmasta tarkasteltu suhteessa muiden Pohjoismai-
den varhaiskasvatusta koskevaan lainsäädäntöön. Varhaiskasvatus kuuluu kaikissa Pohjois-
maissa opetusministeriön hallinnonalalle ja järjestämisperiaatteissa on havaittavissa yhtäläi-
syyksiä. Islantia lukuun ottamatta kaikissa Pohjoismaissa lapsilla on lakisääteinen oikeus var-
haiskasvatukseen, joka alkaa pääsääntöisesti heti lapsen syntymän jälkeen. Arviointikeskuksen 
selvityksen mukaan yhteistä on lisäksi se, että kaikissa Pohjoismaissa vastuu varhaiskasvatus-
palveluiden järjestämisestä on paikallisella tasolla. Varhaiskasvatusta arvioidaan sisäisesti ja 
ulkoisesti ja päätökset itsearvioinnissa käytettävistä menetelmistä tehdään alueellisella tai pai-
kallisella tasolla. Kaikissa Pohjoismaissa varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö lisäksi edel-
lyttää laatimaan erilaisia järjestäjä- ja toimipaikkakohtaisia suunnitelmia, jotka ohjaavat var-
haiskasvatuksen paikallisen tason arviointia ja tasalaatuisuutta.23 

Ruotsi  

Ruotsissa varhaiskasvatuksesta (förskola) säädetään koululaissa (Skollag 2010:800) ja päävas-
tuu varhaiskasvatuksen laadunvarmistuksesta on kansallisella tasolla. Kansallinen opetusvirasto 
(Skolverket) valvoo, seuraa ja arvioi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toteuttamista. Koulu-
asioiden tarkastusvirasto (Skolinspektionen) vastaa, että varhaiskasvatuksen järjestäjät noudat-
tavat koululaissa ja kansallisessa opetussuunnitelman perusteissa varhaiskasvatukselle asetet-
tuja tavoitteita. 

Kunnat ovat vastuussa varhaiskasvatuksen järjestämisestä, sen laadusta ja paikallisesta arvioin-
nista. Kunnat vastaavat lisäksi yksityisen varhaiskasvatuksen laadunvalvonnasta. Käytetyt me-
netelmät kuitenkin vaihtelevat paikallisesti. Arvioinnin voi suorittaa riippumaton ulkopuolinen 
tutkija ja/tai koulun henkilökunta tai johto kuullen lisäksi vanhempia ja lapsia. Varhaiskasva-
tuksen arvioinnin yleisenä tavoitteena on tuottaa raportti opetussuunnitelmassa asetettujen ta-
voitteiden saavuttamisesta ja suunnitelluista toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamisen edistä-
miseksi.24  

Norja 

Varhaiskasvatuksesta säädetään laissa päiväkodeista (Lov om barnehager, Lov-2005-06-17 Nr 
64). Norjassa ei ole ulkoista laadunvarmistusjärjestelmää, vaan vastuu toiminnan laadun sisäi-
sestä arvioinnista on päiväkodeilla. Varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan lain ja velvoittavan 

                                                      
22 Skerritt, C. (2020). School autonomy and the surveillance of teachers. International journal of leader-
ship in education https://doi.org/10.1080/13603124.2020.1823486 
23 Mikkola, A., Repo, L., Vlasov, J., Paananen, M., & Mattila, V. (2017). Varhaiskasvatuksen arvioin-
nin nykytila. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 22:2017. 
24 Mikkola, A., Repo, L., Vlasov, J., Paananen, M., & Mattila, V. (2017). Varhaiskasvatuksen arvioin-
nin nykytila. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 22:2017; Eurydice 2021a. Sweden. 
Quality assurance in early childhood education and care. European Commission. EACEA National Pol-
icies Platform. Eurydice. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assur-
ance-early-childhood-and-school-education-71_en 
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varhaiskasvatuksen kansallisen viitekehyksen (Rammeplan for Barnehagens). Viitekehyksessä 
määritellään varhaiskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt, toimintaa ohjaavat arvot sekä pedagogiset 
lähestymistavat, mutta arviointimenetelmistä päätetään paikallisesti. Kunnat toimivat julkisen 
ja yksityisen varhaiskasvatuksen paikallisen tason valvontaviranomaisina ja valvovat lisäksi 
palveluiden laatua. Päiväkodeilla on velvollisuus laatia varhaiskasvatuksen kansallisen viiteke-
hyksen pohjalta pedagoginen suunnitelma, jossa kuvataan, miten varhaiskasvatukselle asetetut 
tavoitteet saavutetaan ja miten toimintaa arvioidaan.  

Opetusministeriön alainen koulutusvirasto UDIR (Utdanningsdirektoratet) vastaa varhaiskas-
vatuksen kansallisen tason kehittämisestä valvonnasta. Aluetasolla toimivien hallintoelinten 
(Fylkesmannen) tehtävänä on valvoa, että kunnat huolehtivat niille päivähoitolaissa säädetyistä 
tehtävistä. UDIR vastaa varhaiskasvatusta koskevan tilastotiedon keräämisestä. Tietoa kerätään 
vuosittain sähköisen tietojärjestelmän (BASIL) kautta kaikista Norjan päiväkodeista. Tietoa 
käytetään varhaiskasvatuksen laadunhallinnassa ja arvioinnin työkalujen rakentamisessa. Tu-
lokset ovat pääosin julkisia.25  

Tanska  

Tanskassa varhaiskasvatusta koskeva sääntely sisältyy päivähoitolakiin (Lov om Dagtilbud nr 
1326 af 09/09/2020). Kunnilla on vastuu varhaiskasvatuksen järjestämisestä, laadun arvioin-
nista sekä riittävien resurssien allokoinnista toiminnan toteuttamiseen. Vuonna 2007 säädetty 
päivähoitolaki (Dagtilbudsloven) on ainoa kansallisen tason normiohjauksen väline. Tanskassa 
ei ole kansallista opetussuunnitelmaa, vaan päiväkodit ovat velvoitettuja laatimaan yksikköta-
soisia pedagogisia opetussuunnitelmia. 

Päivähoitolain mukaan kunnat voivat arvioida varhaiskasvatusta haluamallaan tavalla. Kuntien 
on kuitenkin tehtävä näkyväksi arvioinnin tavat ja huolehdittava, että arviointi on säännöllistä. 
Laissa määritellään kuusi sisällöllistä teemaa, jotka ovat lapsen kehitys, sosiaaliset taidot, kielen 
kehitys, keho ja liike, luonto ja kulttuuriset arvot ja joiden toteutumiseen paikallisen tason arvi-
oinnin tulee kohdistua.26 Paikalliset viranomaiset ohjeistavat suunnitelmien laatimisessa ja ar-
vioivat niiden toteutumista vähintään joka toinen vuosi.27 Henkilöstön, lasten ja lasten huolta-
jien osallistumista toiminnan arviointiin pidetään tärkeänä. Tanskassa ei ole varhaiskasvatuksen 
kansallista valvontavirastoa. Kansallisella tasolla EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) tekee 

                                                      
25 Mikkola, A., Repo, L., Vlasov, J., Paananen, M. & Mattila, V. (2017). Varhaiskasvatuksen arvioinnin 
nykytila. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 22:2017; Eurydice 2021c. Norway. Quality 
assurance in early childhood education and care. European Commission. EACEA National Policies 
Platform. Eurydice. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/norway/quality-assurance-
early-childhood-and-school-education_en 
26 Sylva, K., Ereky-Stevens, K. & Aricescu, A-M. (2015). Curriculum Quality Analysis and Impact Re-
view of European Early Childhood Education and Care (ECEC): Overview of European ECEC curric-
ula and curriculum template, Utrecht University. http://ecec-care.org/fileadmin/careproject/Publica-
tions/reports/CARE_WP2_D2_1_European_ECEC_Curricula_and_Curriculum_Template.pdf 
27 The Danish Ministry for Children and Social Affairs (2017). Starting Strong V: Transition from Early 
Childhood Education and Care to Primary Education – Background report – Denmark. The Ministry for 
Children and Social Affairs, Denmark. http://www.oecd.org/edu/school/SS5-country-background-re-
port-denmark.pdf 
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varhaiskasvatuksen arviointeja, kerää ja välittää tietoa sekä kehittää varhaiskasvatuksen arvi-
ointia tukevia työkaluja ja varhaiskasvatuksen järjestäjien arviointiosaamista.28  

Islanti  

Varhaiskasvatuksesta säädetään päiväkotilaissa (Lög um leikskóla 2008 nr. 90). Edellä mainittu 
laki sekä siihen pohjautuva kansallinen opetussuunnitelman viitekehys (Aðalnámskrá leikskóla 
á ensku) ohjaavat kansallista varhaiskasvatuksen laadunhallintaa ja arviointia. Varhaiskasva-
tuksen kansallisista arvioinneista huolehtii opetus-, tiede- ja kulttuuriministeriö. Vastuu varhais-
kasvatuksen järjestämisestä ja laadunhallinnasta on kunnilla.  

Opetussuunnitelman viitekehyksessä määritellään varhaiskasvatustoiminnan kehittämistä, yh-
teistyötä ja arviointia koskevat kansalliset linjaukset. Esikoulut päättävät kuitenkin itse toimin-
nan arvioinnissa käytettävistä kriteereistä ja menetelmistä. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon 
esikoulun paikalliset ominaispiirteet ja niitä tulee päivittää säännöllisesti. Henkilöstön, lasten ja 
lasten huoltajien osallistumista varhaiskasvatuksen arviointiin pidetään tärkeänä toimintaa oh-
jaavana arvona. Lain mukaan esikouluilla on velvollisuus tuottaa opetusministeriölle arviointi-
tietoa, joka koskee koulujen toimintaa, sisäisen arvioinnin tuloksia sekä suunniteltuja esikoulu-
kohtaisia parannuksia. Paikallisten viranomaisten tulee lisäksi varmistaa, että arvioinnit johtavat 
toiminnan kehittämiseen.29 

6  Lausuntopalaute  

Täydennetään lausuntokierroksen jälkeen.  

7  Säännöskohta iset  perustelut  

7 §. Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä ja sen käyttötarkoitus. Lakiin ehdotetaan 
lisättäväksi kumotun 7 §:n tilalle uusi säännös, jossa säädettäisiin varhaiskasvatuksen laadunar-
viointijärjestelmästä ja järjestelmän käyttötarkoituksesta.  

Pykälän 1 momentin mukaisesti varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä olisi tarkoitettu 
kansalliseen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien käyttöön arviointien to-
teuttamista ja toiminnan kehittämistä varten. Järjestelmän tarkoituksena olisi kerätä ja tuottaa 
arviointitietoa varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi.  

Ehdotetussa 2 momentissa säädettäisiin arviointikeskuksen tehtäväksi varhaiskasvatuksen laa-
dunarviointijärjestelmän ylläpitäminen. Laadunarviointijärjestelmän ja arviointikeskuksen kes-
keisenä tehtävänä olisi tuottaa sekä varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien että 
                                                      
28 Mikkola, A., Repo, L., Vlasov, J., Paananen, M. & Mattila, V. (2017). Varhaiskasvatuksen arvioinnin 
nykytila. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 22:2017 ; Eurydice 2021c. Denmark. Qual-
ity assurance in early childhood education and care. European Commission. EACEA National Policies 
Platform. Eurydice. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/denmark/quality-assurance-
early-childhood-and-school-education_en 
29 OECD (2016). Education Policy Outlook: Iceland. OECD Publishing, Paris. 
http://www.oecd.org/edu/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Iceland.pdf; Mikkola, A., Repo, 
L., Vlasov, J., Paananen, M. & Mattila, V. (2017). Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila. Kansallinen 
koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 22:2017; Eurydice 2021d. Island. Quality assurance in early 
childhood education and care. European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assurance-30_en 
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arviointikeskuksen järjestelmällä tekemistä arvioinneista tietoaineistoja, joita voitaisiin hyö-
dyntää varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin kehittämisessä kansallisella 
ja paikallisella tasolla. Arviointikeskus voisi tuottaa tietoaineistoja esimerkiksi arviointien to-
teuttamisesta ja kansallisista kehittämiskohteista. Arviointikeskus voisi käyttää järjestelmää ja 
hyödyntää järjestelmään kertyvää tietoa myös 2 §:n 1, 3 ja 4 kohdassa säädettyjen tehtäviensä 
suorittamisessa. Arviointikeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on 2 §:n 1 kohdan mukaan toteut-
taa varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja. 
Järjestelmän on tarkoitus toimia jatkossa välineenä tämän arviointitehtävän toteuttamisessa. Li-
säksi arviointikeskus voisi järjestelmällä tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä laadunhallintaa 
koskevissa asioissa sekä kehittää varhaiskasvatuksen arviointia. Järjestelmää voisi vastaavasti 
hyödyntää myös varhaiskasvatuksen palveluntuottajiin liittyen.  

Laadunarviointijärjestelmän tarkoituksena olisi myös toimia välineenä varhaiskasvatuksen jär-
jestäjien ja palveluntuottajien lakisääteisten arviointitehtävien toteuttamisessa. Ehdotetun 3 mo-
mentin mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjät ja yksityiset palveluntuottajat voisivat täyttää jär-
jestelmällä niille varhaiskasvatuslain 24 §:ssä säädettyä velvoitetta arvioida antamaansa var-
haiskasvatusta. Itsearvioinneissa käytettävät menettelytavat on jätetty varhaiskasvatuksen jär-
jestäjien ja palveluntuottajien päätösvaltaan, eikä varhaiskasvatuslaissa säädetä siitä, miten var-
haiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien tulisi arvioinnit toteuttaa. Laadunarviointijär-
jestelmä tarjoaisi välineen itsearviointivelvoitteen täyttämiseen, mutta järjestelmän käyttö it-
searviointeihin olisi varhaiskasvatuksen järjestäjille ja palveluntuottajille vapaaehtoista. Var-
haiskasvatustoimijat voisivat siis jatkossakin valita toimintansa itsearviointiin jonkin muun ta-
van.  

Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa varhaiskasvatusta koskevat ulkoiset teema- ja järjestel-
mäarvioinnit toteutettaisiin mahdollisuuksien mukaan digitaalisen järjestelmän kautta. Mikäli 
arviointikeskus käyttäisi järjestelmää 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin toteuttamiseen, 
tulisi ehdotetun 4 momentin mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan osal-
listua arviointiin järjestelmän kautta. Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat ovat jo 
nykyisinkin varhaiskasvatuslain 24 §:n nojalla velvollisia osallistumaan toimintansa ulkopuoli-
seen arviointiin. Järjestelmän käyttöönotto ei muuttaisi varhaiskasvatustoimijoiden velvoitetta 
osallistua arviointikeskuksen arviointeihin, vaan tarjoaisi arviointikeskukselle välineen toteut-
taa arviointeja järjestelmän avulla.  

7 a §. Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmään tallennettavat tiedot. Lakiin ehdote-
taan lisättäväksi uusi 7 a § varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmään tallennettavista tie-
doista. Pykälän tarkoituksena olisi mahdollistaa varhaiskasvatuslain 13 luvussa säädettyyn var-
haiskasvatuksen tietovarantoon tallennettujen tietojen käyttäminen järjestelmän taustatietoina. 
Näin laadunarviointijärjestelmässä hyödynnettäisiin olemassa olevia tietovarannon tietoja ja vä-
hennettäisiin varhaiskasvatustoimijoiden tarpeetonta päällekkäistä tietojenkäsittelyä.  

Pykälän 1 momentissa tarkoitettuja arviointien vastaustietoja käytettäisiin arviointitulosten 
muodostamiseen. Järjestelmään tallennetut vastaukset eivät siis olisi vielä arvioinnin varsinaisia 
lopputuloksia, vaan aineistoa, joiden pohjalta arviointitulokset määritellään. Arvioinnin toteut-
tava varhaiskasvatuksen järjestäjä tai palveluntuottaja täydentäisi järjestelmään tallentamiaan 
vastauksia muilla aineistoilla, esimerkiksi huoltajilta, lapsilta, henkilöstöltä ja sidosryhmiltä ke-
rätyllä arviointitiedoilla tai organisaation toimintaa koskevalla tilastotiedolla. Kehittävä arvi-
ointi on keskeinen arviointikeskuksen toimintaa ohjaava periaate, josta säädetään Kansallisesta 
koulutuksen arviointikeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:ssä. Myös laadunarvi-
ointijärjestelmällä tehtävät varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien itsearvioinnit 
toteutettaisiin kehittävän arvioinnin periaatetta noudattaen. Näin ollen itsearviointien tuloksissa 
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määriteltäisiin varhaiskasvatuksen järjestäjän tai palveluntuottajan toiminnan vahvuudet, kehit-
tämiskohteet, kehittämistoimenpiteet ja seurannan toimenpiteet.   

Arvioinneissa syntyvien asiakirjojen julkisuus määräytyy julkisuuslain mukaan. Korkeimman 
hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä on katsottu, että peruskoulun oppilailta vapaaehtoisesti 
kerättyihin tietoihin perustuvaa tietoaineistoa voidaan pitää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 16 
kohdan perusteella salassapidettävänä tutkimuksen perusaineistona. Sen sijaan koulukohtaisten, 
oppimaan oppimista koskeneiden opetustoimen oman kehittämistoiminnan käyttöön tarkoitet-
tujen kouluarvioinnin tulosten on katsottu olevan julkisia (KHO 2005:26). Ratkaisun voidaan 
katsoa soveltuvan myös varhaiskasvatuksen arviointeihin ottaen huomioon, että lakiin kirjattu 
itsearviointivelvoite on saman sisältöinen perusopetus- ja varhaiskasvatuslaissa. Näin ollen laa-
dunarviointijärjestelmään tallennettavat arviointien vastaustiedot olisivat julkisuuslain 24 §:n 1 
momentin 16 kohdan perusteella salassapidettäviä.  

Ehdotetun 2 momentin mukaan laadunarviointijärjestelmään tallennettuja vastauksia ja niistä 
muodostettuja arviointituloksia voitaisiin täydentää varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallen-
netuilla varhaiskasvatuslain 70 §:n 2 momentin 1‒5 kohdissa tarkoitetulla varhaiskasvatuksen 
henkilöstöä koskevilla tiedoilla sekä muilla järjestelmän käyttötarkoituksen kannalta tarpeelli-
silla varhaiskasvatuksen järjestäjää, palveluntuottajaa tai toimipaikkaa koskevilla tiedoilla. Var-
haiskasvatuksen tietovarannosta haettavat tiedot sisältäisivät pääsääntöisesti arvioinnin toteut-
tavan toimijan, sen arviointiin osallistuvien toimipaikkojen sekä näiden toimipaikkojen työnte-
kijöiden tietoja. Henkilöstön tiedoista käsiteltäväksi voisivat tulla työntekijän yksilöivä tun-
niste, kutsumanimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja tehtävänimike. Edellä mainittuja henkilötie-
toja käsittelisi arvioinnin toteuttajan edustaja, kuten päiväkodin johtaja. Tiedot tallennettaisiin 
arvioinnin tiedonkeruun ajaksi vain niistä työntekijöistä, joille arvioinnin toteuttaja lähettää ar-
viointilomakkeen. Lisäksi arviointilomakkeeseen vastaavista työntekijöistä haettaisiin varhais-
kasvatuksen tietovarannosta kyseisen henkilön tehtävänimike, tutkinto ja kelpoisuus. Nämä tie-
dot tallentuisivat osaksi vastausta ja poistettaisiin vasta, jos vastaus poistetaan. Järjestelmään 
tallennettavien varhaiskasvatuksen henkilöstön tietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin esityk-
sessä jaksossa 4.2.4.  

Vastauksia ja arviointituloksia voitaisiin täydentää myös muilla järjestelmän käyttötarkoituksen 
kannalta tarpeellisilla varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallennetuilla varhaiskasvatuksen jär-
jestäjää, palveluntuottajaa tai toimipaikkaa koskevilla tiedoilla. Näillä tiedoilla tarkoitettaisiin 
esimerkiksi toimijatasoista tietoa voimassa olevien toimipaikkojen määrästä, henkilöstön mää-
rästä ja lapsimäärästä sekä tietoja täydennyskoulutukseen osallistumisesta. Tietoja käsiteltäisiin 
vain järjestelmän käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisessa laajuudessa.  

7 b §. Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän yhteisrekisterinpitäjät ja vastuiden jako. 
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 b §, jossa säädettäisiin varhaiskasvatuksen laadunarvioin-
tijärjestelmän rekisterinpidosta. 

Tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa on säädetty yhteisrekisterinpitäjyydestä. Sen mu-
kaan, mikäli vähintään kaksi rekisterinpitäjää määrittää yhdessä käsittelyn tarkoitukset ja kei-
not, ne ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Rekisterinpitäjät määrittelevät keskinäisellä järjestelyllä ja 
läpinäkyvällä tavalla kunkin osapuolen vastuun mainitussa asetuksessa vahvistettujen velvoit-
teiden noudattamiseksi, erityisesti rekisteröityjen oikeuksien käytön ja tietosuoja-asetuksen ar-
tiklan 13 ja 14 mukaisten tietojen toimittamista koskevien tehtäviensä osalta, paitsi jos ja siltä 
osin kuin rekisterinpitäjiin sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
määritellään rekisterinpitäjien vastuualueet. 



   
  

 

 24  

 
 

 

Tietosuoja-asetuksessa on säädetty rekisterinpitäjän velvoitteista. Tietosuoja-asetuksen kansal-
linen liikkumavara mahdollistaa lähinnä rekisterinpitäjän velvollisuuksien ulottamisen tilantei-
siin, joihin se ei suoraan asetuksen nojalla soveltuisi. Koska tietosuoja-asetus on suoraan sovel-
lettavaa lainsäädäntöä, tulee kansallisen erityislainsäädännön rajoittua asetuksen antamaan kan-
salliseen liikkumavaraan. Kansallisessa erityislainsäädännössä ei tulisi säätää muista rekisterin-
pitäjän velvoitteista. Tietosuoja-asetuksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä voidaan kui-
tenkin määritellä rekisterinpitäjän vastuualueet. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yhteisrekisterinpitäjyydestä. Kun kunta, kuntayhtymä tai 
yksityinen palveluntuottaja toteuttaisi itsearvioinnin laadunarviointijärjestelmällä, järjestel-
mässä käsiteltävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjän vastuut jakautuisivat arvioinnin to-
teuttavalle varhaiskasvatuksen järjestäjälle tai palveluntuottajalle sekä arviointikeskukselle. 
Yksityiset palveluntuottajat pitäisivät sisällään varhaiskasvatuspalveluita tuottavat yritykset, 
yhteisöt, säätiöt sekä yksityiset elinkeinonharjoittajat, kuten yksityiset päiväkodit ja perhepäi-
vähoitajat. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tarkemmin yhteisrekisterinpitäjien välisestä rekisterinpi-
toon liittyvästä vastuunjaosta tietosuoja-asetusta täydentäen. Kukin rekisterinpitäjänä toimiva 
kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja vastaisi tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitetusta täsmällisyydestä, 16 artiklan mukaisesta rekisteröidyn oi-
keudesta tietojen oikaisemiseen varhaiskasvatuksen tietovarannosta haettujen tietojen osalta 
sekä 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta rekisteröidyn informoimisesta. Varhaiskasvatuksen 
järjestäjät ja palveluntuottajat vastaavat rekisterinpitäjinä edellä mainituista tehtävistä myös 
varhaiskasvatuksen tietovarannossa varhaiskasvatuslain 67 §:n nojalla. On perusteltua, että kun 
kunkin varhaiskasvatustoimijan tietovarantoon tallentamia tietoja hyödynnetään itsearvioin-
neissa, vastaa tiedon tietovarantoon tallentanut varhaiskasvatustoimija myös laadunarviointijär-
jestelmässä näiden tietojen täsmällisyydestä, rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen 
sekä rekisteröidyn informoimisesta.   

Arviointikeskus vastaisi laadunarviointijärjestelmän yleisestä toiminnasta sekä teknisistä edel-
lytyksistä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten. Lisäksi arviointikeskus vastaisi 
järjestelmän tietojen luovutuksesta. Arviointikeskus vastaisi myös tietosuoja-asetuksen 16 ar-
tiklan mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen järjestelmään tallennettujen 
vastaustietojen osalta. Koska varhaiskasvatuksen järjestäjä tai palveluntuottaja ei pääsisi muok-
kaamaan annettuja vastauksia, pystyisi ainoastaan arviointikeskus oikaisemaan vastaukseen tal-
lentuneen epätarkan tai virheellisen henkilötiedon. 

Pykälän 2 momentin tarkoituksena on varmistaa tietosuoja-asetuksessa tarkoitetun yhteisrekis-
terinpidon osalta selkeä ja läpinäkyvä vastuunjako. Siltä osin kuin laissa ei erikseen säädettäisi 
tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisterinpitovelvollisuuksien ja -vastuiden jakautumisesta var-
haiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien sekä arviointikeskuksen kesken, arviointikes-
kus vastaisi rekisterinpitäjän tehtävistä.  

Ehdotetun 3 momentin mukaan, jos 1 momentissa tarkoitettu rekisterinpitäjä lakkaa eivätkä ky-
seisen rekisterinpitäjän tehtävät siirry toiselle oikeushenkilölle, kyseisten laadunarviointijärjes-
telmään tallennettujen tietojen osalta rekisterinpitäjänä toimisi arviointikeskus. Näin tiedot säi-
lyisivät järjestelmässä ja olisivat edelleen tarvittaessa arviointikeskuksen hyödynnettävissä esi-
merkiksi tietoaineistojen muodostamiseen varhaiskasvatuksen järjestäjän lakkaamisesta huoli-
matta.  
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Ehdotetun 4 momentin mukaan toteuttaessaan varhaiskasvatukseen tai varhaiskasvatuksen jär-
jestäjän toimintaan liittyviä ulkoisia arviointeja arviointikeskus toimisi järjestelmän rekisterin-
pitäjänä. Tällöin arviointikeskus vastaisi yksin rekisterinpitäjälle asetetuista tehtävistä ja vel-
voitteista.  

Ehdotetun 5 momentin mukaan järjestelmän lokitiedoista muodostuu lokitietorekisteri, jonka 
rekisterinpitäjänä toimisi arviointikeskus.  

8  Voimaantulo  

Ehdotetaan, että laki tulee voimaan 1.9.2022.  

Tarkoituksena on, että varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä otettaisiin käyttöön vuo-
sien 2022–2023 vaihteessa. Ehdotetulla voimaantuloajalla varmistettaisiin, että varhaiskasva-
tuksen tietovarannosta haettavat taustatiedot ovat käytettävissä järjestelmän käyttöönottovai-
heessa.  

9  Suhde perustuslaki in  ja säätämisjärjestys  

Sivistykselliset oikeudet ja oikeus sosiaaliturvaan 

Varhaiskasvatuksen kannalta huomioitavia keskeisiä perusoikeuksia ovat perustuslain 
(731/1999) 16 §:n mukaiset sivistykselliset oikeudet ja 19 §:n mukainen oikeus sosiaaliturvaan. 
Perustuslakivaliokunta on aikaisemman lausuntokäytäntönsä mukaisesti katsonut, että varhais-
kasvatusta koskevaa sääntelyä arvioidaan hallinnonalan siirrosta huolimatta ensisijaisesti perus-
tuslain 19 §:n 3 momentin mukaisena sosiaalipalveluna. Perustuslaillisessa arvioinnissa tulee 
kuitenkin huomioida, että varhaiskasvatuksen järjestämiseen ei enää nykyisin sovelleta sosiaa-
lihuollon järjestelmiä koskevia säädöksiä. Perustuslaissa perusoikeutena turvatun perusoikeu-
den sisältöä voidaan pitää autonomisena suhteessa varhaiskasvatuslakiin. Varhaiskasvatus to-
teuttaa ensisijaisesti perustuslain 19 §:n 3 momentissa asetettua julkisen vallan velvollisuutta 
tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hy-
vinvointi ja yksilöllinen kasvu. Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan säännöksen tarkoi-
tusta toteuttavista tukijärjestelmistä voidaan esimerkkeinä mainita lasten päivähoitojärjestelmä, 
sekä lapsiperheiden aineellinen tukeminen esimerkiksi tukijärjestelmän ja verotuksellisten toi-
menpiteiden kautta (HE 309/1993 vp, s. 71—72; PeVL 25/2012 vp, s. 2). 

Hallinnonalan siirto sekä varhaiskasvatuslain uudistamisen yhteydessä tehdyt muutokset ovat 
tuoneet perustuslailliseen arviointiin mukaan myös perustuslain 16 §:n 2 momentin mukaisen 
sivistyksellisten oikeuksien elementit (PeVL 12/2015 vp, s 3 ja PeVL 17/2018 vp, s. 2). Var-
haiskasvatuksen järjestäminen toteuttaa perustuslain 16 §:n 2 momentissa julkiselle vallalle ase-
tettua velvollisuutta turvata jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tar-
peidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä 
estämättä. Tämä julkisen vallan velvoite ilmenee varsinkin varhaiskasvatuslain sisällöllisissä 
tavoitteissa, esimerkiksi lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa, jonka mukaisesti varhaiskasvatuk-
sen tavoitteena on ”tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja kou-
lutuksellisen tasa-arvon toteuttamista.” Varhaiskasvatusta tuleekin perustuslain näkökulmasta 
arvioida sekä sosiaalisena että sivistyksellisenä oikeutena.   

Varhaiskasvatuslain 24 §:n 1 momentin mukaan varhaiskasvatuksen arvioinnin tarkoituksena 
on turvata varhaiskasvatuslain tarkoituksen toteuttamista ja tukea varhaiskasvatuksen kehittä-
mistä ja edistää lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Arviointi on tärkeä 
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väline varhaiskasvatuksen laadun edistämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Esityksessä ehdo-
tetun varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän yhtenä tavoitteena on mahdollistaa var-
haiskasvatuksen arviointiperusteinen kehittäminen ja siten edistää lapsen mahdollisuutta osal-
listua hänen sen hetkistä hyvinvointia tukevaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi 
järjestelmällä voidaan tuottaa kansallista arviointitietoa varhaiskasvatuksen systemaattiseen ja 
pitkäjänteiseen kehittämiseen koko maassa. Ehdotettu sääntely siten edistää perustuslain 19 §:n 
3 momentissa tarkoitettua lapsen hyvinvointia, yksilöllistä kasvua ja perheiden kasvatustehtä-
vää sekä 16 §:ssä tarkoitettuja sivistyksellisiä oikeuksia. 

Yksityiselämä ja henkilötietojen suoja 

Esitys on valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen myös perustuslain 10 §:ssä säädetyn yk-
sityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta, sillä esityksessä tarkoitetussa laadunarviointi-
järjestelmässä käsiteltäisiin varhaiskasvatuksen henkilöstön henkilötietoja. Perustuslain 10 § 
turvaa yksityiselämän suojan perusoikeutena jokaiselle. Pykälän 1 momentin mukaan henkilö-
tietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkinnan 
mukaan henkilötietojen suoja osittain sisältyy samassa momentissa turvatun yksityiselämän 
suojan piiriin.  

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 14/2018 vp katsonut lähtökohtaisesti olevan 
riittävää, että henkilötietojen suojaa ja käsittelyä koskeva sääntely on yhteensopivaa tietosuoja-
asetuksen kanssa. Henkilötietojen suoja tulisi valiokunnan mukaan turvata ensisijaisesti yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja kansallisen yleislainsäädännön nojalla. Erityislainsäädäntö tulisi rajata 
vain välttämättömään tietosuoja-asetuksen antaman kansallisen liikkumavaran puitteissa (PeVL 
14/2018 vp, s. 4). Kansallista liikkumavaraa käytettäessä on perustuslakivaliokunnan mukaan 
otettava huomioon perus- ja ihmisoikeuksista seuraavat vaatimukset (PeVL 14/2018 vp, PeVL 
1/2018 vp, PeVL 25/2005 vp). Erityislainsäädännön tarpeellisuutta tulisi arvioida riskiperustei-
sen lähestymistavan mukaisesti: mitä korkeampi riski käsittelystä aiheutuu luonnollisen henki-
lön oikeuksille ja vapauksille, sitä perustellumpaa yksityiskohtaisempi sääntely on (PeVL 
14/2018 vp, s. 5). 

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt henkilötietojen suojan kannalta tärkeänä sään-
telykohteena rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitävien henkilötietojen sisältöä, niiden sallittuja 
käyttötarkoituksia, mukaan luettuna tietojen luovutettavuus, sekä tietojen säilytysaikaa henki-
lörekisterissä ja rekisteröidyn oikeusturvaa. Henkilötietojen käsittelyä koskevan sääntelyn lain-
tasolla tulee olla kattavaa ja yksityiskohtaista (ks. esim. PeVL 1/2018 vp, s. 2, PeVL 31/2017vp, 
s. 2). 

Esityksessä ehdotetaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa erityissääntelyä, kuten säännökset 
laadunarviointijärjestelmään tallennettavista henkilötiedoista ja tietojen käyttötarkoituksesta. 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös laadunarviointijärjestelmän rekisterinpitäjistä. Esi-
tys rakentuu sille lähtökohdalle, että tietosuoja-asetusta täydentäviä säännöksiä on mahdollista 
säätää, koska kyseessä on asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoittama käsittelype-
ruste, eli käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Tieto-
suoja-asetuksen 6 artiklan mukaan kansallisen liikkumavaran käytön on lisäksi oltava yleisen 
edun mukaista ja oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden. Kansallisen 
liikkumavaran käyttöä on selostettu ja perusteltu tarkemmin jaksossa 4.2.4. Mainitussa koh-
dassa esitetyillä perusteilla katsotaan, että esityksessä ehdotettu henkilötietojen erityissääntely 
olisi yleisen edun mukaista ja oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun päämäärään nähden. Esityksessä 
ei ehdoteta erityisiä henkilötietoryhmiä tai arkaluonteisia henkilötietoja koskevaa sääntelyä. 
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Rekisterinpitäjästä säätäminen on mahdollista kansallisen liikkumavaran puitteissa yleisen tie-
tosuoja-asetuksen perusteella. Rekisterinpitäjä määritellään tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 
kohdassa, jonka mukaan rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä koskevat erityiset kriteerit voi-
daan vahvistaa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jos henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Jär-
jestelmän rekisterinpitäjinä toimisivat itsearvioinneissa arvioinnin toteuttava varhaiskasvatuk-
sen järjestäjä tai palveluntuottaja sekä Kansallinen koulutuksen arviointikeskus yhdessä. Sää-
detyt rekisterinpitäjät olisivat tietosuoja-asetuksen 26 artiklan tarkoittamia yhteisrekisterinpitä-
jiä. Silloin kun kyse on yhteisrekisterinpidosta, tietosuoja-asetus jättää jäsenvaltioille liikkuma-
varaa siltä osin, säädetäänkö laissa yhteisrekisterinpitäjien vastuualueista ja millä tavoin niistä 
olisi säädettävä. Lakiehdotuksen 7 b §:ssä säädettäisiin yksityiskohtaisesti siitä, millä tavalla 
rekisterinpitäjän tehtävät jakautuisivat yhteisrekisterinpitäjien kesken. Ehdotetun pykälän ta-
voitteena on, että kaikki tietosuoja-asetukseen perustuvat rekisterinpitäjän tehtävät ja vastuut 
tulevat katetuiksi ja että ne olisivat osoitettuna sille taholle, joka pystyy ne tosiasiallisesti to-
teuttamaan. Lisäksi yhteisrekisterinpitäjyyttä koskevalla sääntelyllä varmistettaisiin, että rekis-
terinpitäjien tehtävänjako on tehokas myös suhteessa rekisteröityyn.  

Esityksessä ei ehdoteta säädettäväksi järjestelmään tallennettavien henkilötietojen säilyty-
sajasta, vaan tietojen säilytys määräytyisi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. EU:n tietosuojalain-
säädännön uudistamista edeltäneessä lausuntokäytännössään perustuslakivaliokunta on pitänyt 
säilytysajoista säätämistä yhtenä perustuslain 10 §:n kannalta tärkeistä sääntelykohteista (ks. 
esim. PeVL 51/2002 vp, s. 2—3 ja PeVL 25/2005 vp, s. 5—6). Perustuslakivaliokunta on kat-
sonut, että säilytysaikaa koskevan sääntelyn tulee lain tasolla olla kattavaa ja yksityiskohtaista 
ja että säilytysaikaa koskeviin säännöksiin tulee sisällyttää aikamääre (esim. PeVL 20/2006 vp). 
Perustuslakivaliokunta on kuitenkin tuoreemmassa lausuntokäytännössään todennut, ettei ole 
estettä sille, että henkilötietojen suojaan liittyvät sääntelyn kattavuuden, täsmällisyyden ja tark-
karajaisuuden vaatimukset voidaan joiltain osin täyttää myös yleisellä Euroopan unionin ase-
tuksella tai kansalliseen oikeuteen sisältyvällä yleislailla (PeVL 14/2018 vp, PeVL 2/2018 vp, 
PeVL 31/2017 vp). Valiokunnan uudempi lausuntokäytäntö tarkoittaa käytännössä sitä, että eri-
tyissääntelyä henkilötietojen säilytysajoista tulisi välttää, ellei kyse ole arkaluonteisista henki-
lötiedoista taikka muutoin käsittelystä, josta voi aiheutua korkea riski henkilön oikeuksille ja 
vapauksille. Esityksessä ei ehdoteta arkaluonteisiin henkilötietoihin kuuluvien tietojen käsitte-
lyä, eikä esityksessä ehdotettavan käsittelyn arvioida myöskään aiheuttavan korkeaa riskiä re-
kisteröityjen oikeuksille ja vapauksille.   

Edellä mainituilla perusteilla lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa säätämisjärjestyksessä. 

 
Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Lakiehdotus 
 

Laki 

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lakiin (1295/2013) siitä 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 koskevia ar-
viointeja sekä kerätään ja tuotetaan arviointitietoa varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi.  

Arviointikeskus ylläpitää laadunarviointijärjestelmää ja tuottaa 7 b §:ssä tarkoitetuista tie-
doista kansallista ja paikallista varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin ke-
hittämistä tukevia tietoaineistoja. Lisäksi arviointikeskus voi käyttää järjestelmää 2 §:n 1, 3 ja 
4 kohdissa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseen. 

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

Kun arviointikeskus toteuttaa 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin laadunarviointijärjestel-
mällä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan tulee osallistua järjestelmällä toteu-
tettavaan arviointiin.  
 

 
7 a § 

Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmään tallennettavat tiedot 

Laadunarviointijärjestelmään tallennetaan vastaustietoja, joita käytetään arviointitulosten 
muodostamiseksi kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti siten kuin valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja voidaan täydentää varhaiskasvatuksen tietovaran-
toon tallennetuilla varhaiskasvatuslain 70 §:n 2 momentin 1‒5 kohdissa tarkoitetulla varhais-
kasvatuksen henkilöstöä sekä muilla järjestelmän käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisilla var-
haiskasvatuksen järjestäjää, palveluntuottajaa tai toimipaikkaa koskevilla tiedoilla. 

 
 

7 b § 

Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän yhteisrekisterinpitäjät ja vastuiden jako 

Kun varhaiskasvatuksen järjestäjä tai tuottaja arvioi laadunarviointijärjestelmän avulla anta-
maansa varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain 24 §:n mukaisesti, järjestelmän yhteisrekisterin-
pitäjänä toimivat arvioinnin toteuttava kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja sekä 
arviointikeskus. 

Kukin rekisterinpitäjänä toimiva kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja vastaa 
tallentamiensa tietojen luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
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näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tieto-
suoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, jäljempänä 
yleinen tietosuoja-asetus, 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta täsmällisyydestä, 16 
artiklan mukaisesta tietojen oikaisemisesta sekä 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta rekiste-
röidyn informoimisesta. Arviointikeskus vastaa laadunarviointijärjestelmän yleisestä toimin-
nasta sekä teknisistä edellytyksistä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten. Arvi-
ointikeskus vastaa järjestelmästä tapahtuvan tietojen luovutuksen lainmukaisuudesta sekä tek-
nisen rajapinnan ja katseluyhteyden avaamisen edellytysten tutkimisesta. Lisäksi arviointikes-
kus vastaa 16 artiklan mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen tallennettujen 
vastaustietojen 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 rekisterin-
pitäjänä toimii arviointikeskus. 

Toteuttaessaan laadunarviointijärjestelmällä 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin arvioin-
tikeskus toimii järjestelmän rekisterinpitäjänä. 

Arviointikeskus kerää lokitietoa palvelun käytöstä. Lokitiedoista muodostuu lokitietorekis-
teri, jonka rekisterinpitäjänä toimii arviointikeskus. 
 

 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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Pääministeri 

Sanna Marin 

 
 
 
 

Opetusministeri Li Andersson 
 


