
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

28-11-2022 

Förmågaren 

1. Personuppgiftsansvarig 

Stadsstyrelsen 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Stadskansliet / Chefen för immigrations- och sysselsättningsärenden 

Enligt beslutet om Helsingfors stadsstyrelses ansvar och uppgifter i anslutning till 

registerföringen i stadskansliet 7.3.2022 § 182 är chefen för immigrations- och 

sysselsättningstjänster som utsetts av näringslivsdirectören registeransvarig. 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Samordnare för arbetsförmågan, Stadskansliet / Arbetskraft och invandring 



Kontaktuppgifter 

Helsingfors stad, Registratorskontoret PB 10 (Norra esplanaden 11–13) 00099 Helsingfors 

stad 

4. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Ändamål med behandlingen 

Ändamålet för behandling av personuppgifter är att utnyttja information samlad med 

enkäten Förmågaren om arbets- och funktionsförmågan för att bedöma servicebehovet 

hos klienter inom det kommunala sysselsättningsförsöket, att genomföra servicen och 

uppfölja servicens effekt samt att anonymisera och leverera data till Arbetshälsoinstitutet 

för produktion av statistik om arbets- och funktionsförmåga. 

Rättslig grund för behandlingen 

Personuppgifter behandlas med stöd av artikel 6 punkt 1 a i EU:s allmänna 

dataskyddsförordning. Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes 

personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. 

 

I registret behandlas särskilda personuppgifter om arbets- och funktionsförmåga. 

Behandlingen är tillåten med stöd av artikel 9, mom. 2 punkt a i EU:s allmänna 

dataskyddsförordning, enligt vilken den registrerade uttryckligen har lämnat sitt samtycke 

till behandlingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. 

Central lagstiftning 

• EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

• Dataskyddslag (1050/2018)  

• Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 

• Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) 



5. Registrets datainnehåll 

De personuppgifter som behandlas är den registrerades namn, personbeteckning samt  

klientens svar på enkäten Förmågaren  

 

Förmågarens enkätmaterial består av följande delar:  

Bakgrundsinformation (bl.a. ålder, kön) 

Välbefinnande (bl.a. allmän funktionsförmåga, upplevd arbetsförmåga) 

Delaktighet (social funktionsförmåga och socialt umgänge) 

Sinne (psykisk funktionsförmåga) 

Vardag (hur man klarar sig i vardagen) 

Färdigheter (bl.a. kognitiv funktionsförmåga, kompetens) 

Kroppen (fysisk funktionsförmåga) 

Bakgrundsinformation (bl.a. utbildning) 

Arbete & framtid (bl.a. sysselsättningsläge, ändringsönskemål) 

6. Regelmässig utlämning av personuppgifter 

Inga uppgifter överlämnas från registret. 

Uppgifterna i registret lämnas inte ut utanför EU eller EES. 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

Uppgifterna lagras under hela kundrelationen, dock minst så länge som kommunförsöket 

med sysselsättning pågår. 

8. Källor för personuppgifterna 

Uppgifterna fås från den registrerade själv. 
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