REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

3.10.2017

Nimi

Energiavirasto
Osoite

Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 029 5050 000, kirjaamo@energiavirasto.fi
Nimi
2
Jani Torniainen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Lintulahdenkuja 4
koskevissa 00530 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
029 5050 056, jani.torniainen@energiavirasto.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Tuotanto- ja kompensaatiotuen sähköinen asiointijärjestelmä (SATU)
Tuotanto- ja kompensaatiotuen sähköisen asiointijärjestelmän (myöhemmin ”järjestelmä")
tietojärjestelmää käytetään sähkön tuotantotukien ja päästökaupan kompensaatiotukien
hallinnoimiseen. Järjestelmä koostuu tietokannasta, järjestelmän liiketoimintalogiikan toteuttavasta
sovelluksesta ja eri toimijoille tarkoitetuista käyttöliittymistä.
Tietojärjestelmää käytetään sähkön tuottajien, toiminnanharjoittajien ja todentajien hyväksymiseen
tukijärjestelmään ja tuen maksatukseen.
Energiavirasto luo sähköiseen asiointijärjestelmään tuen saajan ”etusivun” tuen saajan toimittaman
perustietolomakkeen perusteella. Tuen saajan tulee ilmoittaa perustietolomakkeessa vaaditut tiedot,
jotka kirjataan järjestelmään. Luotaessa etusivua, varmistetaan tuen saajan edustajina olevien
luonnollisten henkilöiden henkilöllisyys henkilötunnuksen avulla. Oikeushenkilön tiedot ja
nimenkirjoitusoikeudet varmistetaan kaupparekisteristä. Henkilötietojen ja nimenkirjoitusoikeuksien
tarkastamisella pyritään estämään väärinkäytökset.
Tuen saajan perustietoja ovat:
a)
Tuen saajan tiedot (nimi, y-tunnus, kotipaikka);
b)
Virallinen osoite;
c)
Yhteyshenkilön tiedot (nimi, työnimeke, puhelinnro, sähköpostiosoite); ja
d)
Tuen maksamista varten IBAN-tilinro ja BIC-koodi.
Laitokset -osio sisältää perustiedot tuen saajan laitoksista. Perustietoja ovat laitoksen nimi ja
paikkatiedot. Laitokset –osion kautta tuen saajat voivat tehdä asiaan liittyviä hakemuksia ja
ilmoituksia.
Energiavirasto luo sähköiseen asiointijärjestelmään todentajan ”etusivun” todentajan toimittaman
perustietolomakkeen perusteella. Todentajan tulee ilmoittaa perustietolomakkeessa vaaditut tiedot,
jotka kirjataan järjestelmään. Luotaessa etusivua, varmistetaan todentajan edustajina olevien
luonnollisten henkilöiden henkilöllisyys henkilötunnuksen avulla. Todentajana olevan oikeushenkilön
tiedot ja nimenkirjoitusoikeudet varmistetaan kaupparekisteristä. Henkilötietojen ja
nimenkirjoitusoikeuksien tarkastamisella pyritään estämään väärinkäytökset.
Todentajat -osio sisältää perustiedot todentajasta. Perustietoja ovat:
a)
Todentajan tiedot (nimi, y-tunnus, kotipaikka);
b)
Virallinen osoite;
c)
Yhteyshenkilön tiedot (nimi, työnimeke, puhelinnro, sähköpostiosoite).
Tuotantotuen todentaja voi tehdä järjestelmän avulla asiaan liittyviä hakemuksia, varmennuksia ja
selvityksiä. Kompensaatiotuen todentaja voi tehdä asiaa liittyviä todennuksia ja selvityksiä.
Lisäksi tietojärjestelmässä on palveluväylä- ja käyttäjälokiin, työntekijöihin, oikeuksien hallintaan,
sähköpostiviesti- ja kielitermieditorin hallintaan sekä lupapohjiin liittyviä tietoja. Järjestelmään kuuluu

myös ns. julkinen puoli, jonka kautta internetin käyttäjät pääsevät tarkastelemaan tiettyjä julkisia
tietoja.
Järjestelmän kehittämisestä vastaa kulloinkin tehtävän erillisen sopimuksen perusteella näitä
palveluja tuottava yhtiö. Yhtiön henkilöillä on pääsy järjestelmän sisältämiin henkilötietoihin. Toiminta
on turvattu erillisillä salassapitosopimuksilla.

5
Rekisterin
tietosisältö

Tuen saajien tiedot (tuotantotuen sähkön tuottajat ja kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat),
laitostiedot ja todentajatiedot, kuten edellä kohdassa henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus on kuvattu.
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Tuen saajat (sähköntuottajat ja toiminnanharjoittajat), Todentajat, Energiavirasto
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Palkeet (Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus), tukien maksamiseen liittyvät tiedot.
Tietojen
säänTEM (Työ- ja elinkeinoministeriö), tukitiedoista koontitietoja.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei toimiteta tietoa EU:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteriin liittyy manuaalista aineistoa kuten:
a)
Tuen saajien ja todentajien perustietolomakkeet;
b)
Valtakirjalomakkeet; ja
c)
Laitosten perustietolomakkeet.
Valtakirjalomakkeet sisältävät henkilötunnuksia. Nämä lomakkeet säilytetään lukitussa kaapissa.
Lomakkeiden säilytysaika on 10 vuotta.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Järjestelmän käyttö edellyttää tunnistautumista verkkopankkitunnuksia (TUPAS-tunnistus)
käyttämällä.
Energiaviraston tuottamat ja ylläpitämät, rekisterin hallinnoinnissa tarvittavat aputiedostot henkilön ja
organisaation tunnisteista, rekisteriin liittyvistä yhteydenotoista sekä tietokantahauista säilytetään
salattuna ja ainoastaan niiden hallinnointiin oikeutettujen henkilöiden hallinnassa.
Tuen saajien tai todentajien tiedot eivät näy muille käyttäjille kuin järjestelmän pääkäyttäjille tai
ylläpitäjille.
Järjestelmän ylläpitoon liittyvät tiedot:
Järjestelmän ylläpitäjällä on pääsy kaikkeen järjestelmään tallennettuun tietoon. Seuraavat
järjestelmän tietoryhmien käyttöoikeudet ovat ainoastaan järjestelmän ylläpitäjällä (viraston
henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä).
a)
Käyttäjäloki;
b)
Työntekijät;
c)
Oikeushallinta;
d)
Kielitermieditori;
e)
Sähköpostiviestieditori;
f)
Muita ylläpitoon liittyviä editoreja.
Järjestelmän tuotantoympäristön palvelimia säilytetään turvatussa paikassa ylläpidosta vastaavan
yrityksen tiloissa. Testiympäristöä ylläpidetään eri paikassa saman yrityksen toimesta.

