Tietosuojaseloste
1.Rekisterinpitäjä

Nimi: Energiavirasto
Y-tunnus: 1738354-6
Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot: puh. 029 5050 000 (vaihde),
kirjaamo@energia.fi
2. Yhteyshenkilö
Nimi: Jani Torniainen
rekisteriä koskevissa
Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
asioissa
Yhteystiedot: puh. 029 5050 056,
tuotantotuki@energiavirasto.fi
3.Tietosuojavastaavan Nimi: Viivi Varila
yhteystiedot
Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00350 Helsinki
Muut yhteystiedot: kirjaamo@energiavirasto.fi,
puh. 029 5050 000
4. Rekisterin nimi
Tuotanto- ja kompensaatiotuen sähköinen
asiointijärjestelmä (SATU)
5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Tuotanto- ja kompensaatiotuen sähköisen
asiointijärjestelmän (myöhemmin ”järjestelmä”) on
perustettu uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön
tuotantotuesta annetun lain (1396/2010, myöhemmin
”tuotantotukilaki”) ja päästökaupan epäsuorien
kustannusten kompensoimisesta annetun lain (138/
2017, myöhemmin ”kompensointilaki”) mukaisten
tukijärjestelmien hallinnointiin. Järjestelmää käytetään
sähkön tuottajien voimalaitosten hyväksymismenettelyyn
ja todentajien hyväksymiseen tuotantotukijärjestelmään
sekä tuotantotuen ja kompensaatiotuen hakemiseen ja
maksatukseen. Järjestelmä koostuu tietokannasta,
järjestelmän liiketoimintalogiikan toteuttavasta
sovelluksesta ja eri toimijoille tarkoitetuista
käyttöliittymistä.
Tausta
Sähkön tuottajat hakeutuvat tukijärjestelmään ja tekevät
maksatushakemuksensa SATU-järjestelmässä.
Energiavirasto tekee päätökset sähkön tuottajien
voimalaitosten hyväksymisestä syöttötariffijärjestelmään
(Tuotantotukilaki 15 §) sekä tuen maksatuksista
(Tuotantotukilaki 28 §). Järjestelmän kautta voidaan
myös muuttaa hyväksymispäätöstä (Tuotantotukilaki 19
§) tai se voidaan peruuttaa (Tuotantotukilaki 20 §).
Lisäksi järjestelmässä voidaan myös päättää
hyväksymispäätöksen raukeamisesta (Tuotantotukilaki 18
§). Energiavirasto hyväksyy tuotantotukilain 38 §:ssä
tarkoitetun todentajan sekä muussa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa hyväksytyn
todentajan (Tuotantotukilaki 39.3 §). Todentajan
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hyväksymispäätöstä voidaan muuttaa tai se voidaan
peruuttaa (Tuotantotukilaki 42 §). Tuotantotuen
todentaja voi tehdä järjestelmän avulla asiaan liittyviä
hakemuksia, varmennuksia ja selvityksiä.
Kompensaatiotukijärjestelmän osalta
toiminnanharjoittajat tekevät tukihakemuksensa ja
Energiavirasto antaa päätökset tuen myöntämisestä
SATU-järjestelmässä. Kompensaatiotuen todentaja voi
tehdä asiaa liittyviä todennuksia ja selvityksiä.
Käyttötarkoitus
SATU on sähköinen asiointijärjestelmä, joka on
tarkoitettu sekä Energiaviraston sisäisille ja ulkoisille
käyttäjille. SATU:ssa on julkinen ja suojattu puoli.
Suojattuun puoleen pääsevät ainoastaan SATU:ssa
asioivat tahot. Muut Internetin käyttäjät pääsevät
julkiselle puolelle tarkastelemaan tiettyjä julkisia tietoja.
SATUun toimitetaan sekä siellä käsitellään tuotanto- ja
kompensaatiotukeen sekä todentamiseen liittyviä asioita.
Henkilötietoja käsitellään tuotantotuki-,
kompensaatiotuki- ja todentajalupahakemusten,
todentamisraporttien sekä maksatushakemusten
käsittelyn ja hallinnoinnin sekä niihin liittyvän
tiedottamisen yhteydessä.
6. Rekisterin
tietosisältö

Energiavirasto voi käsitellä ja tallettaa seuraavia
henkilötietoja SATU:ssa:
• Sähkön tuottajan tuotantotuen liittyvien asioiden
yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, työnimike,
puhelinnumero, sähköpostiosoite.
• Toiminnanharjoittajan päästökaupan
kompensaatiotukeen liittyvien asioiden
yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, työnimike,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
• Todentajan yhteyshenkilön etu- ja sukunimi,
työnimike, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
• Todentajayhtiön puolesta valtuutettujen henkilöiden
nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Todentamisraporteissa todentamiseen mahdollisesti
osallistuneen muun asiantuntijan nimi, yritys ja
tehtävä todentamisessa.
• Tuotantotukitodentajien hyväksymishakemusten
liitteenä olevien CV:iden sisältämät henkilötiedot.
• Tuotantotuessa valtakirjalla valtuutetun henkilön
etu- ja sukunimi, henkilötunnus, työnimike,
puhelinnumero, sähköpostiosoite.
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•

Energiaviraston sisäisten käyttäjien etu- ja
sukunimi, virkanimike ja sähköpostiosoite.

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Toiminnanharjoittajien ja todentajayhtiöiden edustajat
sekä Energiavirasto.

8. Tiedon säilytysaika

Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin on se
Energiaviraston lakisääteisten tehtävien toteuttamisen
kannalta tarpeen.
Energiavirasto on velvollinen säilyttämään 10 vuotta
tietoja koskien kompensaatiotuen myöntämisen kaikkia
toimenpiteitä (Kompensaatiolaki 32.2 §). Tietoja
säilytetään SATU-järjestelmässä sekä Arkissa.
Paperisten valtakirjalomakkeiden säilytysaika on 10
vuotta.

9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

10. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Energiaviraston sisäisten käyttäjien nimet ja
sähköpostiosoitteet luovutetaan Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen tukien
maksamisen liittyvien tietojen yhteydessä.
Tuotantotukilain 44 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan
työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus saada laissa
säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä
Energiaviraston laissa säädettyjä tehtäviä hoitaessaan
saamiaan tietoja edelleen toimitettavaksi toimivaltaiselle
Euroopan unionin toimielimille tai unionin muulle elimelle,
jos Euroopan unionin lainsäädännössä tai muussa
Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa liittyvässä
velvoitteessa sitä edellytetään.
Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.
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11. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A: Tekniset toimenpiteet
Järjestelmään kirjautuminen
Järjestelmään kirjaudutaan turvallisella tavalla vahvan
tunnistautumisen menetelmää käyttäen. Energiaviraston
sisäiset ja ulkopuoliset käyttäjät kirjautuvat
pankkitunnuksilla SATU:n suojattuun käyttöliittymään.
Kirjautumisessa ja käyttäjien tunnistamisessa on
käytössä ulkopuolinen käyttöoikeuksien
hallintajärjestelmä UbiLogin.
Tuen saajien tai todentajien tiedot eivät näy muille
käyttäjille kuin järjestelmän pääkäyttäjille tai ylläpitäjille.
Tuen saajan edustajina olevien luonnollisten henkilöiden
henkilöllisyys varmennetaan henkilötunnuksen avulla.
Oikeushenkilön tiedot ja nimenkirjoitusoikeudet
varmistetaan kaupparekisteristä. Henkilötietojen ja
nimenkirjoitusoikeuksien tarkastamisella pyritään
estämään väärinkäytökset.
B: Organisatoriset toimenpiteet
Pääsy sähköisessä muodossa oleviin tietoihin on rajattu
käyttöoikeuksin rooleihin perustuen. SATU:n varsinaiseen
asiankäsittelyjärjestelmään on pääsy Energiavirastossa
rajoitettu koskemaan vain SATU:n hallinnointiin
oikeutettuja henkilöitä. Sähkön tuottajat,
toiminnanharjoittajat ja todentajat valtuuttavat
käyttäjänsä SATU:n valtakirjalla. Näitä valtakirjoja
käsittelevät vain SATU:n ja käyttöoikeuksien
hallintajärjestelmä UniLoginin hallinnointiin oikeutetut
henkilöt. Tuotantotuen valtakirjalomakkeet säilytetään
lukitussa kassakaapissa.

12. Rekisteröidyn
oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus saada pääsy häntä koskeviin
henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2
mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
B. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään
koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö
osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
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C. Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan
rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman
aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta
lakisääteisissä rekistereissä.
D. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
EU 2016/679:n 18 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus tietyin edellytyksin vaatia rekisterin
pitäjää rajoittamaan rekisteröidyn henkilötietojen
käsittelemistä.
E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä
toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu
suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään
automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus
saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä
toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö
osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta
lakisääteisissä rekistereissä.
F. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
EU 2016/679:n 21 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on tietyin edellytyksin oikeus vastustaa häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyä. Oikeutta
vastustaa henkilötietojen käsittelyä ei sovelleta,
mikäli käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja
perusteltu syy.
G. Automaattiset päätökset
EU 2016/679:n 22 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen
kohteeksi, joka perustuu pelkästään
automaattiseen käsittelyyn ja jolla on häntä
koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa
häneen merkittävästi.
H. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU 2016/679:n 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo,
että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
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13. Tietoja
käsittelevät tahot

SATU:n suojattuun asiankäsittelyjärjestelmään pääsy on
Energiavirastossa rajoitettu koskemaan vain SATU:n
hallinnointiin oikeutettuja henkilöitä.

