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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään? / Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Miestämö on miesten työllisyyteen ja tasa-arvoon keskittyvä hanke.   

Hankkeen toimenpiteenä rakennetaan miesten työllistymisen tueksi hybriditoimintaympäristö niin 

verkkoon, kampuksille kuin olemassa oleviin yhteistyökumppaneiden kohtaamispaikkoihin.  

Hankkeen avulla halutaan tehdä näkyväksi sellaista osaamista, joka on hankittu työn ja opiskelun 

ulkopuolelta sekä tunnistaa se osaksi työnhakua ja urasuunnittelua.  

Hanke tuottaa työllisyysasioiden parissa työskenteleville ammattilaisille tietoa asioista ja ilmiöistä 

joita esiintyy syrjäytymisen syinä enemmän miehillä kuin naisilla ja jotka olisi hyvä huomioida 

ohjauksessa ja valmennuksessa sekä palveluissa.  

Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. 

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen. 

 

Mitä tietoja keräämme? / Rekisterin tietosisältö 

Keräämme   ja   tallennamme   henkilöiltä   seuraavia   tietoja   hankkeen tilaisuuksiin 

ilmoittautumisen   tai   osallistumisen   yhteydessä: nimi, organisaatio, työtehtävä, puhelinnumero   

ja sähköposti. 

ESR-hankkeeseen osallistuvista henkilöistä tulee EU-lainsäädännön mukaan kerätä henkilötason 

tietoja. ESR-henkilörekisterin tietosuojaselosteen ja tietoa ESR-hankkeeseen osallistuvilta 

kerättävistä   henkilötiedoista   löydät   osoitteesta: https://www.rakennerahastot.fi/esr-hankkeen-

osallistujille1 

 

 

 



Millä perusteella keräämme tietoja? / Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

ESR-hankkeiden vaatimukset projektiin osallistuneiden todentamiseksi sekä yhteydenpito Miestämö-

hankkeen toimintoihin osallistuviin organisaatioihin ja yksityishenkilöihin vaatii henkilötietojen 

keräämisen. 

 

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme / Tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä yhteystietoja yleisistä tietolähteistä, kuten 

julkisilta www-sivustoilta. 

 

Kenelle tietoja siirretään? / Tietojen siirto tai luovuttaminen  

Hankehenkilöstöllä on pääsy hankkeen aikana rekisterin henkilötietoihin. Henkilötietoja ei luovuteta 

hankkeen ulkopuolisille tahoille. 

Keräämme ilmoittautumisia tapahtumiin Webrobol järjestelmän kautta. 

ESR:n hankkeiden osalta tiedot siirtyvät anonyymisti Euroopan komissiolle.  

Palautteen ja muiden kyselyjen keräämiseen voidaan käyttää LABin e-lomaketta tai Webropol-

palvelua (linkki Webropolin tietosuojailmoitukseen: https://webropol.fi/wp-

content/uploads/2019/10/Tietosuojaseloste-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4-ja-

asiakasrekisterist%C3%A4_.pdf)    

Verkkoalustana     käytetään     LABin     Moodle –verkko-oppimisympäristöä. 

 

Minne tietoja siirretään? / Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle 

 

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

 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen / Rekisterin suojauksen periaatteet 

Digitaaliset aineistot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun ja tietoturvallisilla    palvelimilla    ja    

pääsy    tietoihin    on    vain    hankehenkilökunnalla. Paperisessa muodossa olevat henkilötiedot 

säilytetään lukitussa kaapissa. Hankkeisiin osallistuvien henkilöiden täyttämät ESR-lomakkeet 

säilytetään kulunvalvotuissa  tiloissa  lukitussa  kaapissa.  ESR-lomakkeiden tiedot  tallennetaan 

EURA2014-järjestelmän  ESR  Henkilö -palveluun  rahoittajan  edellyttämällä  tavalla,  

jonka jälkeen lomakkeet hävitetään rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten 

tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (358/2014) 30 §:ssä säädetyllä tavalla. 

 

 

 



Kuinka kauan aineistoa säilytetään? / Säilytysajat 

Kerättyä aineistoa säilytetään hankkeen ajan 1.1.2021-30.11.2022. 

Arkistoitavaa aineistoa kuten ESR-lomakkeita säilytetään    rahoittajan    ohjeiden    mukaisesti    

vähintään    10    vuotta    hankkeen päättymispäivästä.  Aineistoa voidaan säilyttää ja käyttää 

henkilön suostumukseen perustuen   hankkeen   päättymisen   jälkeen   mahdollisiin   tutkimus-,   

kehittämis- ja opetustarkoituksiin (pääosin aineistoa, joka ei sisällä henkilötietoja). ESR-lomakkeiden 

tiedot säilytetään ja arkistoidaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti. 

 

Millaista päätöksentekoa? / Automatisoitu päätöksenteko  

Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa. 

 

Oikeutesi / Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu 

suostumukseen.  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, 

että häntä koskevien 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. 

 

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä 

pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tutkimusrekisterin tiedot 

Miestämö- hybridillä työelämään hankkeen reksiteri 

1.1.2021-30.11.2022 

Rekisterinpitäjä 

Miestämö- hybridillä työelämään hankkeen rekisteri on  LAB-ammattikorkeakoulun rekisteri.     

LAB-ammattikorkeakoulu Oy 

Y-tunnus 2630644-6 

Lappeenrannan kampus 

Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta 

helpdesk@lut.fi 

Yhteyshenkilön tiedot 

Harri Sarjanoja 

Lappeenrannan kampus 

Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta 

harri.sarjanoja@lab.fi 

050 434 6642 

Projektin vastuullinen johtaja  

Harri Sarjanoja 

Lappeenrannan kampus 

Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta 

harri.sarjanoja@lab.fi 

050 434 6642 

Hankkeen suorittajat 

Projektipäällikkö, asiantuntijat    ja    mahdollisesti    hankkeen toteutukseen osallistuvat harjoittelijat 

sekä opiskelijat 

LAB:n tietosuojavastaava 

Lakimies Anne Himanka 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta 

Puhelinnumero: 050 564 4623 

Sähköposti: tietosuoja@lut.fi 


