
 

Rekisteriseloste  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

28.11.2022 

Kykyviisari 

1. Rekisterinpitäjä 

Kaupunginhallitus 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Kaupunginkanslia / Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja 

Kaupunginhallituksen rekisterinpitoon liittyviä vastuita ja tehtäviä kaupunginkansliassa 

koskevan päätöksen 7.3.2022 § 182 mukaisesti rekisterin vastuuhenkilönä toimii 

elinkeinojohtajan nimittämänä maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja. 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 

Tehtävänimike 

Työkykykoordinaattori, Kaupunginkanslia / Työvoima ja maahanmuutto 

Yhteystiedot 

Helsingin kaupunki, Kirjaamo PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), 00099 Helsingin kaupunki 



4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn tarkoitukset 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Kykyviisari-kyselyillä saadun 

työ- ja toimintakykyä koskevan tiedon hyödyntäminen työllisyyden kuntakokeilun 

asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa, toteutuksessa ja palvelujen vaikuttavuuden 

seurannassa sekä tietojen anonymisoiminen ja toimittaminen Työterveyslaitokselle työ- ja 

toimintakykyä koskevien tilastojen tuottamiseksi. 

Käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohdan 

perusteella. Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai 

useampaa erityistä tarkoitusta varten. 

 

Rekisterissä käsitellään työ- ja toimintakykyyn liittyviä erityisiä henkilötietoja. Käsittely on 

luvallista EU:n yleisen tietoja-asetuksen 9 artiklan 2. mom. a-kohdan perusteella, jonka 

mukaan rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen 

käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten. 

Keskeinen lainsäädäntö 

• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  

• Tietosuojalaki (1050/2018)  

• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

• Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) 

5. Rekisterin tietosisältö 

Käsiteltävät henkilötiedot ovat rekisteröidyn nimi, henkilötunnus sekä  

asiakkaan Kykyviisari-kyselyyn antamat vastaukset.  

 



Kykyviisari-kyselyaineisto koostuu seuraavista osioista:  

Esitiedot (mm. ikä, sukupuoli) 

Hyvinvointi (mm. yleinen toimintakyky, koettu työkyky ) 

Osallisuus (sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalinen kanssakäyminen) 

Mieli (psyykkinen toimintakyky) 

Arki (arjesta selviytyminen) 

Taidot (mm. kognitiivinen toimintakyky, osaaminen) 

Keho (fyysinen toimintakyky) 

Taustatiedot (mm. koulutustausta) 

Työ ja tulevaisuus (mm. työllisyystilanne, muutostoiveet) 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisteristä ei tehdä luovutuksia. 

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

7. Tietojen säilytysajat 

Tietoja säilytetään asiakkuuden ajan, kuitenkin vähintään työllisyyden kuntakokeilun 

voimassaoloajan. 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. 


	Kykyviisari
	1. Rekisterinpitäjä
	2. Rekisterin vastuuhenkilö
	Tehtävänimike

	3. Rekisterin yhteyshenkilö
	Tehtävänimike
	Yhteystiedot

	4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste
	Käsittelyn tarkoitukset
	Käsittelyn oikeusperuste
	Keskeinen lainsäädäntö

	5. Rekisterin tietosisältö
	6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
	7. Tietojen säilytysajat
	8. Henkilötietojen tietolähteet


