ESR-hankkeissa 2014-2020 kerättävät henkilötason tiedot
Henkilötason tietojen keräämisvelvoite
Hankkeeseen osallistuvien henkilötason tietojen keräämis- ja tallentamisvelvoite koskee Kestävää kehitystä
ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavia hankkeita.
Henkilörekisterivelvoitteet ja tietosuoja
ESR-hankkeissa kerättävät tiedot ovat luonteelta sellaisia, että ne muodostavat henkilörekisterin. Hankkeen
tulee noudattaa henkilörekisterin muodostamista ja hallinnoimista koskevaa kansallista lainsäädäntöä eli
henkilötietolakia (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523). Seurantatietojen säilyttämisessä
tulee erityistä huomiota kiinnittää arkaluonteisten tietojen käsittelyyn liittyviin velvoitteisiin.
Osallistujan käsite
Osallistujalla tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, jotka hyötyvät suoraan hankkeessa toteutettavista toimenpiteistä ja joita varten on varattu erityismäärärahoja (hankkeen rahoitusta). Osallistujiksi lasketaan kaikki
ne, jotka voidaan tunnistaa ja joilta voidaan kysyä heidän ominaisuuksistaan (alla luetelluista henkilötason
tiedoista).
Osallistujiksi lasketaan henkilöt, jotka osallistuvat hankkeen toimintaan lyhyenkin hetken, ei kuitenkaan
hankkeen henkilöstöä tai hankkeessa alihankkijoina toimivia kouluttajia, konsultteja tai muita
asiantuntijoita, jotka työskentelevät hankkeelle. Tiedotustoimenpiteiden kohteina olevia henkilöitä ei
myöskään lasketa osallistujiksi. Osallistuviin ei myöskään lasketa esimerkiksi hankkeen info- tai
tiedotustilaisuuksiin, tulosten levittämisseminaareihin tai muihin vastaaviin kertaluonteisiin tilaisuuksiin
osallistuneita henkilöitä.
Käytännössä suurimmassa osassa hankkeita on aina osallistuja, vaikka kyse olisi toimintamallin
kehittämisestä ilman varsinaisia asiakaskohderyhmiä. Myös henkilöt, jotka osallistuvat mallin kehittämiseen
mutta jotka eivät työskentele hankkeessa, lasketaan osallistujiksi. Vain hankkeena toteutettavat pelkät
tutkimukset, selvitykset, tiedotuskampanjat tai vastaavat voivat olla hankkeita, joissa ei ole osallistujia.

Osallistuja koskevat yhteiset tuotosindikaattorit eli henkilötason tiedot
Osallistujia koskevat yhteiset tuotosindikaattorit, jotka kerätään henkilön aloittaessa hankkeen
toimenpiteen sekä henkilön päättäessä toimenpiteen/toimenpiteet hankkeessa.
Kaikki osallistujia koskevat tiedot esitetään sukupuolen mukaan jaoteltuina.
—
—
—
—
—
—
—
—

työttömät, mukaan lukien pitkäaikaistyöttömät*
pitkäaikaistyöttömät*
työelämän ulkopuolella olevat*
työelämän ulkopuolella olevat, jotka eivät ole koulutuksessa*
työlliset, mukaan lukien itsenäiset ammatinharjoittajat*
alle 25-vuotiaat*
yli 54-vuotiaat*
työttöminä, pitkäaikaistyöttömät mukaan lukien, tai työelämän ulkopuolella olevat yli 54-vuotiaat
osallistujat, jotka eivät ole koulutuksessa*

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

henkilöt, joilla on alemman perusasteen (ISCED 1) tai ylemmän perusasteen (ISCED 2) koulutus*
henkilöt, joilla on keskiasteen (ISCED 3) tai ylemmän keskiasteen (ISCED 4) koulutus*
henkilöt, joilla on korkea-asteen koulutus (ISCED 5–8)*
osallistujat, jotka elävät työttömissä kotitalouksissa*
osallistujat, jotka elävät työttömissä kotitalouksissa, joissa on huollettavana olevia lapsia*
osallistujat, jotka elävät yhden aikuisen kotitalouksissa, joissa on huollettavana olevia lapsia*
maahanmuuttajat, ulkomaalaistaustaiset henkilöt, vähemmistöt (myös marginalisoituneet yhteisöt
kuten romanit)**
osallistujina olevat vammaiset henkilöt**
muut heikossa asemassa olevat**
asunnottomat tai asuntomarkkinoilta syrjäytyneet* (voi perustua otokseen)
maaseutualueilla asuvat*1 (voi perustua otokseen)

Tähdellä (*) merkittyjen indikaattoreiden osalta toimitetut tiedot ovat direktiivin 95/46/EY 7 artiklassa
tarkoitettuja henkilötietoja. Niiden käsittely on tarpeen rekisterinpitäjälle asetetun lakisääteisen
velvollisuuden täyttämiseksi (direktiivin 95/46/EY 7 artiklan c alakohta). Direktiivin 95/46/EY 2 artiklassa
esitetään rekisterinpitäjän määritelmä.
Kahdella tähdellä (**) merkittyjen indikaattoreiden osalta toimitetut tiedot ovat direktiivin 95/46/EY 8
artiklassa tarkoitettuja erityisiä tietoryhmiä. Jollei tarvittavien suojatoimien toteuttamista muuta johdu,
jäsenvaltiot voivat tärkeää yleistä etua koskevasta syystä säätää muista kuin direktiivin 95/46/EY 8 artiklan
2 kohdassa säädetyistä poikkeuksista joko kansallisella lailla tai valvontaviranomaisen päätöksellä
(direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 4 kohta).

Tietojen täydellisyysvaatimuksen vuoksi komissiolle ei voida raportoida yhtä henkilöä koskevia
seurantatietoja, jos joku seuraaviin seurantietoluokkiin kuuluvista tiedoista puuttuu: ikä, sukupuoli,
työmarkkinatilanne, koulutustaso, kotitalouden tilanne. Näiden tietojen suhteen tulee siten olla erityisen
tarkkaavainen, jotta jokin yksittäinen tieto ei jää puuttumaan.

Tietojen keräämiseen ja tallentamiseen käytettävistä työkaluista ohjeistetaan myöhemmin.

1

Tiedot kerätään pienempien hallinnollisten yksiköiden tasolla (paikallisten hallintoyksiköiden (LAU) tasolla 2)
yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1) mukaisesti.

