
 
DATASKYDDSBESKRIVNING  
 
Meddelande till den registrerade om behandlingen av personuppgifter inom den offentliga 
rättshjälpen, ekonomi- och skuldrådgivningen samt allmänna intressebevakningen  
vid Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå som är del utav Sydvästra Finlands rättshjälps- 
och intressebevakningsdistrikt.  
 
 
1. Den personuppgiftsansvarige  
 
Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt  
Mirja Alho  
förvaltningssekreterare  
Tfn. 050 431 6988  
mirja.alho@oikeus.fi   
Elin Fellman-Suominen  
förvaltningssekreterare  
Tfn. 050 326 4105  
elin.fellman-suominen@oikeus.fi   
 
Dataskyddsombud  
Teemu Jokinen  
teemu.jokinen@oikeus.fi   
029 566 1921  
Vice dataskyddsombud  
Asta Ruokolainen  
asta.ruokolainen@oikeus.fi   
050 325 4066  
 
 
2. Syftet med och rättslig grund för behandlingen  
 
Behandlingen grundar sig på lag (artikel 6 punkt 1 c)  
Statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt ordnar lagstadgade rättshjälps- och 
intressebevakningstjänster som produceras av distriktens rättshjälpsbyråer och intressebevaknings-
byråer. På Åland produceras tjänsterna av en rättshjälps- och intressebevakningsbyrå (1 § 1 mom. i 
lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt).  
 
Rättshjälpsbyråerna fattar beslut om rättshjälp enligt rättshjälpslagen, ger rättshjälp enligt 
rättshjälpslagen och sköter advokatuppdrag enligt lagen om advokater.  
 
Rättshjälpsbyråerna tillhandahåller ekonomi- och skuldrådgivningstjänster som avses i lagen om 
ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017).  
 
Intressebevakarna sköter ekonomiska ärenden och ärenden som gäller personen för huvudmän som 
de har tillförordnats. Personuppgifter hanteras vid skötsel av dessa uppdrag. Uppdragen bestäms med 
stöd av lagen om förmyndarverksamhet enligt beslut av förmyndarmyndigheten (magistrat) eller 
domstol. Intressebevakning kan förordnas med stöd av lagen om förmyndarverksamhet, barnskydds-
lagen eller förundersökningslagen. Uppgifterna används även för övervakning av skötseln och 
utveckling av uppdragen. 
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Personuppgifter hanteras vid skötsel av dessa uppdrag.  
Uppgifterna används även för övervakning av skötseln och utveckling av uppdragen.  
 
Behandlas särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9; 

- som behövs för att upprätta rättsliga anspråk  
- som behövs då tjänster ges som avses i 1 § i lagen om ekonomisk rådgivning och 

skuldrådgivning  
- som behövs vid hanteringen av uppdrag som förordnats med stöd av lagen om förmyndar-

verksamhet, barnskyddslagen eller förundersökningslagen. Registreringen kan omfatta 
medlemskap i fackförbund och hälsouppgifter 
 

Behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter baserar sig på lag (artikel 6 c).  
 
 
3. Kategorier av registrerade och personuppgiftsgrupper i anslutning till dem  
 
Registret utgörs av ärendehanteringsprogram som står till rättshjälps- och intressebevaknings-
byråernas förfogande och som omfattar kundregister, dokumenthanteringsprogram, arkiv i 
pappersformat.  
 
Inom rättshjälpsverksamheten omfattande även ekonomi- och skuldrådgivningen, kan om en person 
följande uppgifter sparas för skötseln av de lagstadgade uppgifterna:   

- namn, personbeteckning, eller om det inte finns tillgängligt uppgifter om födelsetid och -ort  

- yrke, utbildning, arbetserfarenhet  

- uppgifter om företagsverksamhet (nuvarande och/eller avslutad)  

- familjeförhållanden 

- makes namn, personbeteckning, yrke och uppgifter om ekonomisk ställning  

- barnens namn, personbeteckning och uppgifter om ekonomisk ställning  

- expartners kontaktinformation  

- skatte- och inkomstuppgifter för andra som lever i hushållet  

- ärendenummer som systemet skapat  

- adress och telefonnummer eller andra kontaktuppgifter samt förbud att lämna ut kontakt-
uppgifter  

- språk, medborgarskap och civilstånd  

- uppgifter om hälsotillstånd till den del det förutsätts för att uppfylla de lagstadgade 
skyldigheterna  

- uppgifter om ekonomisk ställning och boendeform  
 
Inom intressebevakningsverksamheten kan om en person kan följande uppgifter sparas för skötseln av 
de lagstadgade uppgifterna:  

- namn, personbeteckning, eller om det inte finns tillgängligt uppgifter om födelsetid och -ort  

- personnummer som systemet skapat  

- adress och telefonnummer eller andra kontaktuppgifter samt förbud att lämna ut kontakt-
uppgifter  

- språk, medborgarskap och civilstånd  

- medlemskap i fackförbund  

- uppgifter om hälsotillstånd till den del det förutsätts för att uppfylla de lagstadgade 
skyldigheterna  

 



Inom rättshjälpsverksamheten omfattande även ekonomi- och skuldrådgivningen, kan följande 
uppgifter sparas om ärendet och hanteringen av ärendet:  

- handlingar, uppgifter och fotografier som är nödvändiga för att sköta advokatuppdraget och 
ekonomi-och skuldrådgivningsuppdraget  

- ansökningar, beslut och avtal  

- uppgifter om huvudmannens förmögenhet och om utgifter inkomster samt skulder  

- uppgifter om borgenärerna och skulderna  
 
Inom intressebevakningsverksamheten kan om ärendet och hanteringen av ärendet följande sparas: 

- huvudmannens åtgärder, handlingar, uppgifter och fotografier förknippade med intresse-
bevakningen  

- ansökningar, beslut och avtal  

- uppgifter om huvudmannens förmögenhet och inkomster samt skulder  

- bokföring över skötseln av ärendet och redovisningsperiodens händelser och tillhörande 
nödvändiga verifikationer  

- uppgifter om transaktioner  

- huvudmannens anhöriga och vårdare samt deras kontaktuppgifter  
 
Följande uppgifter kan sparas om tjänstemän: 

- namn  

- tjänstebeteckning  

- användarbehörighet  

- vidtagna åtgärder  
 
 
4. Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifterna  
 
Inom rättshjälpsverksamheten omfattande även ekonomi- och skuldrådgivningen:  

- beslut om rättshjälp i domstolsärende till domstolen 
- till andra parter endast med huvudmannens samtycke 
- för tillsynsmyndigheten ålägger även lagen om förhindrande av penningtvätt och av 

finansiering av terrorism skyldigheter i fråga om utlämnande av uppgifter  
 
Inom intressebevakningsverksamheten: 

- uppgift om huvudmannens kundförhållande till intressebevakningsbyrån lämnas regelmässigt 
för utredning av jävssituationer till byråns rätthjälpsenhet som verkar i samma lokaler  

- personuppgifter utlämnas regelmässigt till den övervakande förmyndarmyndigheten  
- personuppgifter utlämnas för skötsel av lagstadgade intressebevakningsuppgifter och för att 

ansöka om förmåner  
- rättsregistercentralen behandlar uppgifterna och dessutom utlämnas uppgifter till Skatte-

förvaltningen, FPA, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna, städernas sociala myndigheter, 
finansieringsinstitut och vårdinrättningar 

 
 
5. Överföring av personuppgifter till tredjeländer  
 
Uppgifter ur registret utlämnas eller överförs inte utanför Europeiska unionen och inte heller utanför 
det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  
 



Om uppdraget och huvudmannens intressen (enligt artikel 49) förutsätter det, kan översändande av 
personuppgifter utanför EES bli nödvändigt. Då ombesörjs tillräckligt skydd. Utlämnandet sker endast 
med huvudmannens samtycke då det inte gäller inom intressebevakningsverksamheten.  
 
 
6. Utsatta tider för avförande av olika uppgiftskategorier  
 
Vid avförande av uppgifter iakttas Arkivbildningsplanen.  
 
Inom rättshjälpsverksamheten omfattande även ekonomi- och skuldrådgivningen:  

- uppgifter om uppdraget utplånas 10 år efter att uppdraget har slutförts 
- registeruppgifterna (som sparats för utredning av jäv) utplånas efter 25 år 
- i fråga om evig förvaring utplånas inte stickproven  
- åtgärdsuppgifterna om rättshjälpsuppdraget förvaras för evigt:  

o kunden: efternamn, förnamn, personbeteckning. Om personbeteckning saknas, 
födelsedatum, asylsökandens kundnummer  

o ärende: ärendegrupp (koduppsättning ärendegrupp, ärende (koduppsättning ärende), 
ärendets art  

o biträde: biträdets namn, period. Om det finns flera biträden, indelas biträdena under 
biträdesperioden från det nyaste till det äldsta  

o självriskuppgifter: Period, grundsjälvrisk, tilläggssjälvrisk (koduppsättning beslutets 
status)  

o fataljer: Begynnelsedatum, utsatt dag och utsatt tidpunkt, gjord (ja/nej), slag av 
fatalje, förklaring  

o påminnelser  
o fakturor  
o åtgärder  
o slutdatum: Slutdatum, förlikning  
o arkivåtgärd  
o behandlingens slutresultat (koduppsättning behandlingens slutresultat)  

- Inom ekonomi- och skuldrådgivning finns inte material som förvaras för evigt.  
 
Inom intressebevakningsverksamheten: 

- i fråga om beslut och ansökningar om förmåner utplånas uppgifterna två år efter att giltighets-
tiden har gått ut  

- skattehandlingar utplånas efter fem år i början av året efter debiteringsåret  
- allt material utplånas 6 år efter att intressebevakningen har upphört 

 
 
7. Varifrån kommer personuppgifterna  
 
Inom rättshjälpsverksamheten omfattande även ekonomi- och skuldrådgivningen:  

- sökanden eller huvudmannen, myndigheterna bl.a. skattemyndigheterna, BDS, KTJ, Trafi, 
utmätningen, polisen, domstolarna, bankerna, magistraten, församlingarna, borgenärerna  

 
Inom intressebevakningsverksamheten: 

- huvudmannen, Anhöriga/närstående samt Myndigheter och organisationer (magistraten, 
banker, FPA m.fl.).  Intressebevakaren har enligt 89 § i lagen om förmyndarverksamhet on rätt 
att få de uppgifter som är nödvändiga för att sköta uppdraget 

 
 
 



8. Den registrerades rätt att kontrollera uppgifter som finns sparade i registret.  
 
Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som finns sparade i 
registret och rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Begäran om uppgifter kan lämnas till byråns 
ledande offentliga rättsbiträde.  
 
Den registrerade har rätt att lämna in besvär till tillsynsmyndigheten. (Datatillsynsmannen)  
 
Gard Larpes  
Ledande offentligt rättsbiträde  
Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå  
Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt  
gard.larpes@om.fi  
Torggatan 16, 22100 Mariehamn  
Tel. 029 56 61800 


