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Henkilötietojen käsittelyseloste toisiolain mukaisten tietojen käsittelystä Findata-ympäristössä 

1. Rekisterinpitäjän nimi Atostek Oy 
Hermiankatu 3 A 
33720 Tampere 
Y-tunnus: 1571997-4 

2. Tietosuojavastaava Jaakko Perkiö 
jaakko.perkio@atostek.com 
+358 44 2787 599 

3. Yhteystiedot henkilötietoja koskevissa 
asioissa 

tietosuoja@atostek.com 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Toisiolaissa säädetty tieteellinen tutkimuskäyttö. 
5. Henkilötietojen käsittelyn perusta Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 

(552/2019) 45 §, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 
1 kohta e alakohta, erityisten henkilötietoryhmien osalta 
9 artikla 2 kohta g alakohta. 

6. Tietosisältö Atostek käsittelee Findatan sille luovuttamaa sosiaali- ja 
terveystietoja sisältävää henkilötietoaineistoa. Findata 
luovuttaa Atostekille Kelan Kanta-palveluun tallennetut 
tiedot rekisteröidyistä. Findata pseudonymisoi tiedot 
ennen luovutusta.  

7. Säännönmukaiset tietolähteet Findata luovuttaa käsiteltävät henkilötiedot Atostekille 
kertaluontoisesti, jonka jälkeen säännönmukaisia 
tietolähteitä ei ole. 

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät Henkilötietoja käsittelevät Atostekin työntekijöistä ne 
henkilöt, jotka Findata on hyväksynyt 
tietolupahakemuksessa tietojen käsittelijöiksi. 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Henkilötietoja ei luovuteta Atostekin ulkopuolelle. 
Henkilötiedoista johdetut tutkimustulokset käyvät 
tarvittaessa läpi Findatan prosessin, jossa varmistetaan 
tulosten anonyymius. 

10. Tietojen säilytysaika Atostek säilyttää sosiaali- ja terveystietoa vain käsittelyn 
ja sen oikeellisuuden kannalta välttämättömän ajan. 
Tietoa säilytetään tietoluvan voimassaoloajan.  

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

12. Tietojen suojauksen periaatteet Henkilötietoaineiston käsittely tapahtuu Findatan 
tarjoamassa tietoturvallisessa ympäristössä, Kapselissa. 
Käsittelijät käyttävät Kapselia vain tähän tarkoitukseen 
osoitetulla tietokoneella.  
 
Henkilötietoaineisto on suojattu tietoturvallisuudesta ja 
pääsynhallinnasta huolehtien. Käyttäjät tunnistetaan 
vahvasti, tiedonsiirto tapahtuu salattuna ja 
käyttöympäristö on eriytetty vain tätä käyttötarkoitusta 
varten. Aineisto on digitaalisessa muodossa. 
Henkilötietojen käsittely on mahdollista vain henkilöille, 
joiden tehtäviin se kuuluu.  
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13. Rekisteröityjen oikeudet Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet: 
• Oikeus saada pääsy tietoihin 
(tietosuojasetuksen 15 artikla) 
• Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla) 
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla) 
• Vastustamisoikeus (21 artikla). 
 
Atostek ei voi tunnistaa henkilöä henkilötiedoista eikä 
tietää kuuluuko rekisteröity tietoaineistoon, sillä 
tunnistetiedot ovat pseudonymisoituja. Lisäksi Atostek ei 
pysty muuttamaa eikä poistamaan mitään Findatan 
luovuttamaa henkilötietoa. Mikäli rekisteröity haluaa 
käyttää oikeuksiaan, tulee hänen ensin asioida Findatan 
kanssa ja mikäli asia vaatii toimenpiteitä Atostekilta pitää 
pyytää henkilökohtainen pseudonymisointitunniste 
Findatalta ja toimittaa se Atostekille.  
 
Oikeuksien käyttöä koskevat konkreettiset 
menettelytapaohjeet löytyvät Findatan internet sivuilta 
osoitteesta https://www.findata.fi/tietoa-
meista/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely/ 

14. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, 
jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa 
on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen 
käsittelyssä rikotaan EU tietosuoja- asetusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 
 
Valvontaviranomaisen tiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 


