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1. Personuppgiftsansvarig 

Nämnden för fostran och utbildning har delegerat den personuppgiftsansvarigas uppgifter 

till sektorchefen för fostran och utbildning (Nämnden för fostran och utbildning 20.11.2018, 

§ 250) 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Direktören, gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Datasystemchefen för fostran och utbildning 

Kontaktuppgifter 

Elektroniska kontaktuppgifter: Stadens e-tjänst https://asiointi.hel.fi Kontaktuppgifter: 

Helsingfors stad Fostrans- och utbildningssektorn/Dataförvaltningen PB 51300 

(Töysägatan 2 D) 00099 Helsingfors stadLeipätekstiä 



4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för 

behandlingen 

Ändamål med behandlingen 

Ändamålet med behandling av personuppgifter i registret är att ordna, förverkliga och följa 

upp verkstadsverksamhet för unga. 

Ändamålet med behandling av personuppgifter i registret är att söka till en utbildning och 

en tjänst, avlägga studier och en del av en examen samt hela examen och ordna 

arbetsprövning.  

Registret används för att administrera och övervaka de registrerades studier, 

undervisningsarrangemang och studieresultat, samt för att administrera handledningen av 

registrerade i arbetsprövning och deras stödåtgärder. 

Som undervisningsarrangemang klassificeras också att söka till en utbildning eller en 

tjänst, dokument över stöd för studierna, dokument över den registrerades studie- och 

karriärplanering. 

Rättslig grund för behandlingen 

Artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsförordning: 

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller 

för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.; 

c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 

personuppgiftsansvarige; 

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 

den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning 



Central lagstiftning 

• EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

• Dataskyddslagen (1050/2018)  

• Ungdomslagen (1285/2016) 

 

5. Innehåll i registret 

Uppgifter om den unge samlas in för att man ska kunna planera träningen, visa hur den 

unges färdigheter och kunskaper utvecklats och visa resultaten av träningen och den 

unges övriga servicebehov. Uppgifter samlas in hos den unge själv och hos den 

myndighet, eller den som sköter ett offentligt uppdrag, som hänvisat den unge till 

verkstaden samt genom iakttagelser av den unges framsteg inom träningen. 

Uppgifter om den unge: Namn, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, 

kontaktuppgifter, närmaste kontaktperson, kontaktpersonens telefonnummer, namn och 

kontaktuppgifter för en vårdnadshavare till en ung person under 18 år, utbildningsuppgifter 

(studier, studiesituation, kortutbildningar och tillståndsbevis, korta kurser/utbildningar och  

delexamina) 

Uppgifter om verkstadsverksamhet för den unge: den unges mål och handledningsplan, 

intervjuer (intervjuarna, intervjuarnas anteckningar), arbetserfarenhet, ställning på 

arbetsmarknaden, verkstad och grupp, sysselsättningstjänster och verkstadens 

avtalsuppgifter (avtal, fortsättningsavtal, pauser under verkstaden), nätverksuppgifter 

(varifrån den unge har kommit, t.ex. uppsökande ungdomsarbete), gemensamma 

anteckningar och beslut, utbildarens anteckningar, arbetstränarens anteckningar, 

rehabiliterande utbildares anteckningar, arbetsförmåga och lärande, utbildarens 

utbildningsinnehåll, arbetstränarens utbildningsinnehåll, rehabiliterande utbildarens 

utbildningsinnehåll, projekt och beställningsarbeten som utförts under verkstaden, 

verkstadsperiodens slutuppgifter, uppgifter om avbruten verkstadsperiod (orsaker, datum 

och tilläggsinformation), den studerandes kontakttagning (kontakttagning, möten med 

studiehandledaren/läraren och andra ärenden), avtalstyp, identifiering av kunnande, 



ansökningens ifyllningsdag, ansökningsönskemål, den unges beskrivning av sig själv och 

sin situation, intressen, verkstad, grupp, arbetsprövningens längd, intygsuppgifter 

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut 

De uppgifter om en ung person som erhållits i samband med skötseln av uppgifter inom 

verkstadsverksamheten för unga får lämnas vidare till andra myndigheter eller andra som 

sköter offentliga uppdrag endast med den unges samtycke. Om den unge är minderårig, 

krävs också vårdnadshavarens samtycke. En minderårig ung person får dock besluta om 

utlämnandet av uppgifter om honom eller henne själv enligt sin utvecklingsnivå. 

Uppgifterna ska förstöras genast när de inte längre är nödvändiga för skötseln av 

verkstadens uppdrag, dock senast fyra år från det att uppgifterna fördes in i registret.  

Den som ordnar verkstadsverksamhet för unga och den som är anställd hos denne får inte 

utan den unges samtycke för utomstående röja vad de i samband med skötseln av 

uppgifter som avses i denna lag har fått veta om den unges personliga förhållanden, 

hälsotillstånd eller ekonomiska situation eller förmåner eller stödåtgärder som den unge 

åtnjuter. Om den unge är minderårig, krävs också vårdnadshavarens samtycke. En 

minderårig ung person får dock besluta om utlämnandet av uppgifter om honom eller 

henne själv enligt sin utvecklingsnivå. 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

• avtal om arbetsprövning, allt efter behov, högst 4 år 

• samtycke till utlämnande av uppgifter, allt efter behov, högst 4 år  

• tillstånd till fotografering, allt efter behov, högst 4 år 

• mellanutvärderingar, allt efter behov, högst 4 år 

• förmågareenkäten (fi. kykyviisari) och resultaten, allt efter behov, högst 4 år  

• kompetensintyg, förvaras permanent 

• intyg över verkstadsperiod, allt efter behov, högst 4 år 



8. Källor för personuppgifterna 

Personuppgifterna fås huvudsakligen från sökandeblanketten för ungas verkstäder. 

Blanketten fylls i av den unge som söker till verkstadsverksamheten eller ansvarig 

tjänsteman. Uppgifterna om den unge kompletteras under klientrelationen av 

verkstädernas experter. 

 


