
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus

Koulutuskeskus Salpaus hallinnoi Malva-maahanmuuttajat 
valmentaen työelämään -hanketta kumppaneinaan LAB-
ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia AOKK. Hankkeessa 
edistetään maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja 
työelämävalmiuksien kehittymistä Päijät-Hämeen ja Uudenmaan 
alueella. Hankkeessa etsitään keinoja tuoda 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamista paremmin 
esiin ja keinoja vähentää työllistymisen esteitä. Hankkeessa 
toimitaan työpaikkaohjaajien tukena ja autetaan kehittämään 
yrityksiin kieli- ja kulttuuritietoista, voimavaralähtöistä 
työpaikkaohjausta sekä siihen soveltuvia mobiileja tuki- ja 
ohjauskäytänteitä.

Rekisterinpitäjän 
tiedot

Mari Lampinen
mari.lampinen@salpaus.fi
puh. 044 708 0862

Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa

Paasikivenkatu 7
15110 Lahti

Rekisterin 
tietosisältö

ESR -asetuksessa (EU 1304/2013) on määritelty, mitä tietoja 
tulee kerätä kaikista ESR -toimiin osallistuneista. Keräämme ja 
tallennamme siten hankkeen kohderyhmän henkilöiltä ESR-
lomakkeiden mukaisia tietoja:  

• Henkilön tunniste- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, 
sähköposti ja puhelinnumero 
• Työllisyystilanne: mahdollinen työttömyyden kesto, työelämän 
ulkopuolella olo tai työssä oloon liittyvät tiedot 
• Koulutus: suoritetun koulutuksen aste 
• Kotitalouden tilanne: työttömyyteen, huollettavana oleviin 
lapsiin ja kotitaloudessa olevien aikuisten lukumäärään liittyvät 
tiedot 
• Muut taustatekijät: ulkomaalaistaustaisuus tai vähemmistöön 
kuuluminen, vammaisuus, aseman heikkous työmarkkinoilla, 
asunnottomuus 

Kaikkiin kysymyksiin ei kuitenkaan ole pakko vastata, jolloin 
osallistujan on tullut valita aloituslomakkeella vaihtoehto "En 
halua vastata" ja tämä tieto tallennetaan rekisteriin.

Osallistujilta kertään myös toiminnoissa tietoja, joiden pohjalta 
toimintaa voidaan suorittaa heille soveltuvalla ja mielekkäällä 
tavalla. Kohderyhmästä kerättyihin sähköisesti tallennettuihin 
tietoihin on hankkeen henkilöstöstä pääsy ainoastaan niillä, 
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Tietojen 
säilyttämisaika

Hankkeessa kerätyt tiedot säilytetään rahoittajan edellyttämän 
ajan mahdollista hanketarkastusta varten.

Henkilötietojen 
käsittelyn peruste

Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
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Koska aloitus- ja lopetusilmoituslomakkeet kuvaavat osallistujan 
sen hetkistä tilannetta, ei tietojen muuttaminen tai poistaminen 
jälkikäteen ole pääsääntöisesti mahdollista. Lomakkeella olevia 
perustietoja (nimi, osoite ja yhteystiedot) voidaan päivittää. 
Tietojen päivittäminen vaatii uuden allekirjoitetun lomakkeen 
antamisen ESR-hankkeen toteuttajalle. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, 
milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun 
toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 

Oikeus vaatia 
tietojen korjaamista

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti hankkeeseen osallistuja 
voi pyytää ja saada nähtäväkseen palveluun tallennetut itseään 
koskevat henkilötiedot. Osallistuja voi myös pyytää 
henkilötietojaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tietopyynnöstä 
tulee selkeästi käydä ilmi, että pyyntö koskee ESR Henkilö - 
palveluun tallennettuja tietoja. Tietopyyntö tulee toimittaa 
kirjallisesti TEM:in kirjaamoon.

Tarkastusoikeus

Tietojen luovuttaja eli toimenpiteeseen osallistuva henkilö tai 
hankkeessa jäjestettyihin tilaisuuksiin osallistuja.

Säännönmukaiset 
tietolähteet

joiden tehtävänkuvan toteuttamiseksi se on välttämätöntä. 
Digitaaliset aineistot säilytetään osatoteuttajaorganisaatioiden 
ylläpitämillä tietoturvallisilla palvelimilla ja pääsy tiedostoihin on 
vain hankehenkilökunnalla henkilökohtaisilla
tunnistautumisella. 

Lisäksi keräämme tietoja hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin 
osallistujilta ilmoittautumisen yhteydessä nimen, organisaation, 
sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. 

Tietojen siirto 
EU/ETA -alueen 
ulkopuolelle

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle.

Hankkeessa kerättyjä tietoja (esitetty kohdassa 5) luovutetaan 
ESR-henkilötietorekisteriin EURA 2014 -seurantajärjestelmään 
ESR -asetuksen (EU 1304/2013) mukaisesti.  

Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset

Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet

Hankkeisiin osallistuvien henkilöiden täyttämät lomakkeet 
säilytetään kulunvalvotuissa tiloissa suljetussa kaapissa. Kaikki 
manuaalisesti kerätty aineisto, joka sisältää tietoja henkilöistä 
säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden kanssa noudatetaan 
tarkkoja tietosuojakäytänteitä. 

Aloitus- ja lopetuslomakkeiden tiedot tallennetaan ESR-
hankkeiden EURA 2014 -järjestelmään. Hallintoviranomainen 
myöntää EURA 2014 -järjestelmän teknisellä käyttöyhteydellä 
tallennusoikeuden palveluun sellaisen ESR-hankkeen 
toteuttajalle, jonka hanke sisältää toimenpiteitä, joista 
rekisteröintivelvollisuus syntyy. Rekisterin käyttäminen edellyttää 
käyttäjän vahvaa tunnistautumista hanketoteuttajan KATSO-
tunnistuksella. 

Muut hankkeen digitaaliset aineistot säilytetään 
osatoteuttajaorganisaatioiden ylläpitämillä tietoturvallisilla 
palvelimilla ja pääsy tiedostoihin on vain hankehenkilökunnalla 
henkilökohtaisilla tunnistautumisella.
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Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet

ESR-asetuksesta 1304/2013 ja yleisasetuksesta 1303/2013 
tuleva sitova velvoite antaa jäsenmaalle oikeuden kerätä ja 
käsitellä henkilöitä koskevia tietoja ohjelman toteutumisen 
seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten. 
Osallistujista rekisteröityjä tietoja ei käytetä eikä luovuteta 
mihinkään muihin tarkoituksiin. Lakisääteisen velvoitteen 
johdosta osallistujia koskevia tietoja ei voida myöskään poistaa 
rekisteristä.

henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 
tietolainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
mukaiset oikeudet:
a)Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
b)Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
c)Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen. 
d)Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
e)Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Tietosuojavastaava Tietosuojavastaava:
tietosuoja@salpaus.fi

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat lomakkeet löytyvät os. 
https://www.salpaus.fi/info/tietosuoja/
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