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1 Tausta ja tarkoitus 

Nämä ehdot ja edellytykset (jäljempänä ”Palveluehdot”) koskevat lämmön ja jäähdytyksen al-
kuperätakuurekisterin Tilinhaltijoita ja Käyttäjiä. Näissä palveluehdoissa on kuvattu ehdot, joi-
den mukaisesti Energiaviraston ylläpitämää lämmön ja jäähdytyksen sähköistä alkuperätakuu-
rekisteriä tulee käyttää, sekä millä ehdoin Energiavirasto tarjoaa lämmön ja jäähdytyksen al-
kuperän varmistamiseksi palveluja alkuperätakuurekisterin välityksellä. Palveluehdot perustu-
vat lakiin energian alkuperätakuista (1050/2021, jäljempänä ”energian alkuperätakuulaki”) 
sekä valtioneuvoston asetukseen energian alkuperätakuista (1081/2021, jäljempänä ”alkupe-
rätakuuasetus”), joita alkuperätakuujärjestelmässä toimivat ovat velvollisia noudattamaan. 

2 Määritelmät 

Näissä palveluehdoissa tarkoitetaan: 

1) Aggregoijalla valtuutettua Tilinhaltijaa, joka hallinnoi Energiantuotantolaitoksen hal-
tijan puolesta tämän Energiantuotantolaitosta Rekisterissä, ja toimii siellä Energian-
tuotantolaitoksen haltijan nimissä alkuperätakuisiin, kuten niiden myöntämiseen ja 
peruuttamiseen, liittyvissä asioissa. 

2) Alkuperätakuulla sähköistä asiakirjaa, joka toimii näyttönä siitä, että tietty energia-
osuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ydinvoimalla, tehokkaalla 
yhteistuotannolla tai hukkalämmöstä tai -kylmästä. 

3) Arviointilaitoksella valvontaviranomaisen hyväksymää ETA-alueella toimivaa yhtei-
söä, joka täyttää arviointilaitokselle lain energian alkuperätakuista 25 §:n 1 momen-
tissa säädetyt vaatimukset. 

4) Energiantuotantolaitoksella Tilinhaltijan omistamaa tai tämän Lämmön ja jäähdytyk-
sen rekisterissä hallinnoimaa energiantuotantolaitosta, jonka tämä on lisännyt Läm-
mön ja jäähdytyksen rekisteriin. 

5) Energiantuotantolaitoksen haltijalla energiantuotantolaitoksen omistavaa luonnol-
lista henkilöä tai oikeushenkilöä. 

6) Lämmön ja jäähdytyksen rekisterillä tai Rekisterillä lämmön ja jäähdytyksen säh-
köistä alkuperätakuurekisteriä. 

7) Rekisterin ylläpitäjällä lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjää 
Energiavirastoa. 

8) Palveluehdoilla näitä kulloinkin voimassa olevia palveluehtoja ja niissä kuvattuja eh-
toja ja edellytyksiä Lämmön ja jäähdytyksen rekisterin käyttämiselle. 

9) Tilinhaltijalla Lämmön ja jäähdytyksen rekisteriin rekisteröitynyttä toimijaa, jolla on 
tili tai tilejä Lämmön ja jäähdytyksen rekisterissä. Rekisterissä Tilinhaltijana toimii 
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organisaatio, joka on yksilöity hakemuksessa tilinhaltijan rekisteröimiseksi lämmön ja 
jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriin.  

10) Käyttäjällä Lämmön ja jäähdytyksen rekisterin käyttäjää, jolla voi olla eritasoisia oi-
keuksia tilien ja energiantuotantolaitosten hallinnointiin, kuten oikeudet hallinnoida 
oman Tilinhaltijansa Rekisterissä olevia alkuperätakuutilejä, niillä olevia alkuperäta-
kuita ja Tilinhaltijalle rekisteröityjä Energiantuotantolaitoksia. 

3 Tilinhaltijan velvollisuudet ja rekisterin käyttö 

3.1 Palveluehtojen hyväksyminen ja valtuutus 

Tilinhaltijoina toimivat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevia tässä dokumen-
tissa kuvattuja Palveluehtoja dnro 3582/460/2021 sekä noudattamaan Rekisterin ylläpitäjän 
päivittyviä ohjeita dnro 125/070002/2022. Palveluehtojen hyväksyminen ja niiden noudatta-
minen ovat edellytys rekisteröitymiselle ja Lämmön ja jäähdytyksen rekisterin käytölle. Tilin-
haltijaksi hakeutuessaan Tilinhaltija ilmoittaa Rekisterin ylläpitäjälle Käyttäjän tai Käyttäjiä toi-
mimaan puolestaan Lämmön ja jäähdytyksen rekisterissä. Mikäli Käyttäjä ei ole henkilö, jolla 
on Tilinhaltijana toimivan yrityksen nimenkirjoitusoikeus yksin, tulee Tilinhaltijan toimittaa 
Käyttäjän valtakirja. Valtakirja toimitetaan Lämmön ja jäähdytyksen rekisteriin hakeutumisen 
yhteydessä. Tilinhaltijan valtuuttama Käyttäjä voi lisätä Rekisteriin uusia Käyttäjiä, jotka toimi-
vat Rekisterissä Tilinhaltijan puolesta eri tasoisin oikeuksin.  

Tilinhaltija vastaa valtuuttamiensa Käyttäjien sekä näiden valtuutettujen Käyttäjien lisäämien 
Käyttäjien toimista Lämmön ja jäähdytyksen rekisterissä. Palveluehdot velvoittavat Tilinhalti-
jaa sekä tämän kulloisiakin valtuutettuja tai muita Käyttäjiä, eikä valtuutettujen tai muiden 
Käyttäjien vaihtuminen vapauta Tilinhaltijaa Palveluehtojen noudattamisesta. 

Aggregoijana toimiva Tilinhaltija on velvollinen toimittamaan Energiantuotantolaitoksen hal-
tijan antaman valtakirjan Lämmön ja jäähdytyksen rekisterin ylläpitäjälle Energiantuotantolai-
toksen Rekisteriin lisäämisen yhteydessä. Aggregoija vastaa kaikista Energiantuotantolaitok-
sen nimissä tehtävistä toimenpiteistä Lämmön ja jäähdytyksen rekisterissä.  

3.2 Rekisteriin hakeutuminen ja sieltä poistaminen 

3.2.1 Rekisteriin liittyminen ja tilien avaaminen 

Rekisteriin hakeutuvan toimijan on toimitettava Rekisterin ylläpitäjälle tämän erikseen ilmoit-
tamat dokumentit Tilinhaltijan rekisteröimiseksi. 

Lämmön ja jäähdytyksen rekisterin ylläpitäjä hyväksyy ja lisää Tilinhaltijan Lämmön ja jäähdy-
tyksen rekisteriin päätöksellä tilinhaltijan rekisteröimisestä tai vastaavasti hylkää hakemuksen 
hallintopäätöksellä. Hakijalle avataan Rekisterin ylläpitäjän toimesta tili, jonka jälkeen tämä 
voi toimia Tilinhaltijana. 
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3.2.2 Tilinhaltijan ja Energiantuotantolaitoksen deaktivointi  

Tilinhaltija voi hakea rekisteröimänsä organisaation tai Energiantuotantolaitoksen deaktivoi-
mista pyytämällä sitä kirjallisesti Energiavirastolta. Ilmoituksen perusteella Rekisterin ylläpi-
täjä tekee tarvittavat toimenpiteet Tilinhaltijan tai Energiantuotantolaitoksen deaktivoi-
miseksi.  

Tilinhaltijan näistä palveluehdoista sekä muista Rekisterin ylläpitäjän laatimista ohjeista joh-
tuvat velvoitteet päättyvät, kun Tilinhaltijan organisaatio on pysyvästi deaktivoitu Lämmön ja 
jäähdytyksen rekisterissä, kaikki jo aiheutuneet maksut on maksettu, myönnetyt alkuperäta-
kuut on peruutettu tai ne ovat mitätöityneet ja mahdolliset siirrot on suoritettu ja Energiavi-
rasto on tehnyt tarvittavat toimenpiteet tilinhaltijan pysyväksi deaktivoimiseksi.  

Energiantuotantolaitosta deaktivoitaessa Tilinhaltija vastaa siitä, että Energiantuotantolaitok-
sen Alkuperätakuiden myönnöt, siirrot, peruutukset ja muut mahdolliset toimenpiteet ovat 
ajan tasalla. 

Tarkempia tietoja Tilinhaltijan ja Energiantuotantolaitoksen deaktivoinnista on Energiaviras-
ton ohjeessa dnro 125/070002/2022 ja Energiaviraston verkkosivuilla. 

3.3 Todentaminen 

Energiantuotantolaitoksen lämmön ja jäähdytyksen tuotantotapa ja energialähteet on toden-
nettava energian alkuperätakuulain mukaisesti ennen kuin Energiantuotantolaitoksen tuotta-
malle lämmölle ja jäähdytykselle tai hukkalämmölle ja -jäähdytykselle voidaan myöntää Alku-
perätakuita.  

Hyväksyttyjä todentamistapoja ovat energian alkuperätakuulain ja asetuksen mukaan Arvioin-
tilaitoksen antama todentamistodistus, eurooppalaisessa energian alkuperätodistusjärjestel-
mässä (European Energy Certificate System, EECS) suoritettu todentaminen sekä uusiutuvilla 
energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 15 §:n nojalla tehty 
hyväksymispäätös ja päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa kos-
keva toiminnanharjoittajan hakemus. Energiantuotantolaitoksen haltijan tulee huolehtia, että 
sen rekisteröimän Energiantuotantolaitoksen todentamistodistus on asianmukaisesti tehty, 
virheetön ja voimassa.  

3.4 Alkuperätakuiden myöntäminen ja peruuttaminen 

Alkuperätakuita haetaan ja ne myönnetään tuotantojaksoittain. Yhdelle tuotantojaksolle on 
mahdollista hakea Alkuperätakuita vain kerran. Alkuperätakuita tulee hakea Energiaviraston 
ilmoittamaan määräpäivään mennessä. 

Energiaviraston määräyksen dnro 58/000002/20221 mukaan alkuperätakuulain 10 §:n tarkoit-
tama uusiutuvilla energialähteillä tuotetuksi ilmoitetun lämmön tai jäähdytyksen taikka huk-
kalämmön tai -kylmän alkuperän varmentamisvelvoite tulee täyttää peruuttamalla edeltävälle 

 
1 Tulossa voimaan maaliskuussa 2022. Määräys vastaa pitkälti määräystä dnro 1392/002/2020. 
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kalenterivuodelle kohdistettavat alkuperätakuut kuluvan vuoden maaliskuun 31. päivään 
mennessä Lämmön ja jäähdytyksen rekisterissä. 

Tarkempia tietoja varmennusvelvoitteesta, alkuperätakuiden hakemisesta, siirtämisestä ja pe-
ruuttamisesta sekä Lämmön ja jäähdytyksen rekisterin käyttämisestä on Energiaviraston oh-
jeessa dnro 125/070002/2022 ja Energiaviraston verkkosivuilla. 

4 Tietojärjestelmät 

Energiavirasto käyttää alkuperätakuiden myöntämiseen alkuperätakuulain vaatimaa sähköistä 
Rekisteriä, jonka käyttäminen edellyttää muun muassa nykyaikaista verkkoselainta ja tunnis-
tautumiseen käytettävää mobiilisovellusta. Tilinhaltija on velvollinen hankkimaan omalla kus-
tannuksellaan Rekisterin käyttämiseen tarvitsemansa tietojärjestelmän sekä tietoliikenneyh-
teydet. Tilinhaltija on vastuussa siitä, että se ja sen Käyttäjät käyttävät riittäviä ja nykyaikaista 
tekniikkaa edustavia menetelmiä ja teknologioita, jotka varmistavat Rekisterin käyttöön liitty-
vän tietoturvan. 

5 Tiedonantovelvollisuus 

Tilinhaltija vastaa siitä, että sen rekisteröimiseksi Rekisterin ylläpitäjälle toimitetut tiedot ovat 
ajantasaisia ja totuudenmukaisia. Lisäksi Tilinhaltija vastaa siitä, että tämän Energiantuotan-
tolaitoksen haltijan roolissa alkuperätakuiden myöntämiseksi toimittamat, energian alkuperä-
takuulain 11 § ja 15 §:ssä säädetyt tiedot ovat ajantasaisia ja totuudenmukaisia. 

Tilinhaltijan on ilmoitettava Rekisterin ylläpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä kaikista muu-
toksista tiedoissa, jotka on toimitettu Tilinhaltijan rekisteröimistä varten tai muutoksista tilin 
Käyttäjien tiedoissa. Lisäksi Tilinhaltija on velvollinen ilmoittamaan Rekisterin ylläpitäjälle kai-
kista Tilinhaltijan hallinnoimien Energiantuotantolaitosten tietojen teknisistä tai juridisista 
muutoksista. 

Energiantuotantolaitoksen haltija on lähtökohtaisesti vastuussa Energiantuotantolaitosta kos-
kevien tietojen toimittamisesta Rekisterin ylläpitäjälle. Energiantuotantolaitoksen haltija voi 
valtuuttaa Aggregoijan toimittamaan tiedot puolestaan. Alkuperätakuulain ja alkuperätakuu-
asetuksen vaatimukset sitovat tästä huolimatta sekä Energiantuotantolaitoksen haltijaa että 
Aggregoijaa.  

Energiavirasto toimii energian alkuperätakuulain 29 §:n mukaisena valvontaviranomaisena. 
Valvontaviranomaisella on oikeus saada lain 31 §:n nojalla energianmyyjältä sekä energian-
tuotantolaitoksen haltijalta kyseisen pykälän tarkoittamat uusiutuvaa lämpöä ja jäähdytystä 
sekä hukkalämpöä ja -jäähdytystä koskevat lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudat-
tamisen valvontaa varten välttämättömät tiedot. Energiaviraston tiedonsaantioikeudesta lisää 
kappaleessa 8. 

6 Maksut ja niiden perusteet 

Rekisterin ylläpitäjä perii maksuja Tilinhaltijoilta. Energiaviraston maksullisista suoritteista, nii-
den maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista säädetään 
kulloinkin voimassa olevassa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa. 
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Tilinhaltija vastaa kaikkien Tilinhaltijalta sekä sen tileille liitetyiltä Energiantuotantolaitoksilta 
perittävien maksujen, mukaan lukien tilinhaltijan ja energiantuotantolaitoksen rekisteröimistä 
koskevien maksujen sekä Lämmön ja jäähdytyksen rekisterin käyttömaksun, asianmukaisesta 
suorittamisesta Rekisterin ylläpitäjälle. Tämä koskee myös Aggregoijaa, joka on siten vas-
tuussa kaikkien sen tileille liitettyjen Energiantuotantolaitosten maksujen suorittamisesta Re-
kisterin ylläpitäjälle. Aggregoija ja tämän tilille rekisteröidyn Energiatuotantolaitoksen haltija 
voivat kuitenkin Lämmön ja jäähdytyksen rekisterin ulkopuolella sopia maksujen jakamisesta 
keskinäisesti.  

Rekisterin ylläpitäjä toimittaa Tilinhaltijalle Rekisterin käyttömaksun määräytymisen perus-
teet. Tilinhaltijalla on mahdollisuus pyytää lisäselvitystä siitä, mistä maksu koostuu sekä sen 
määräytymisen perusteista. Tilinhaltijan rekisteröimistä koskevan maksun muutoksenhakuoh-
jeet on eritelty tilinhaltijan rekisteröimistä koskevassa Energiaviraston päätöksessä. Energian-
tuotantolaitoksen rekisteröimistä ja rekisterin käyttömaksua koskevien maksujen muutoksen-
hakuohjeet on eritelty kutakin maksua koskevassa laskussa. 

Tilinhaltijan maksamia maksuja ei palauteta Energiantuotantolaitoksen poistamisen perus-
teella. Tilinhaltijan poistuessa Rekisteristä kesken laskutuskauden Rekisterin ylläpitäjällä on 
oikeus laskuttaa myönnettyjen Alkuperätakuiden perusteella määräytyvä Lämmön ja jäähdy-
tyksen alkuperätakuurekisterin käyttömaksu laskutuskauden kuluneelta osalta. 

Energian alkuperätakuulain 39 §:n mukaan kyseisen lain mukaiset Energiaviraston perimät 
maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täy-
täntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).  

Energian alkuperätakuulakiin liittyvät, Energiaviraston rekisterin käytöstä ja rekisterissä toimi-
misesta Energiaviraston perimät maksulliset suoritteet on määritetty kulloinkin voimassa ole-
vassa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa Energiaviraston maksullisista suoritteista. Linkki 
kulloinkin voimassa olevaan maksuasetukseen sekä kulloinkin voimassa olevat maksut löyty-
vät Energiaviraston verkkosivuilta.  

7 Virheet takuiden myöntämisessä 

Jos Tilinhaltija havaitsee virheen Alkuperätakuun myöntämisessä, peruuttamisessa tai käsitte-
lyssä, tulee Rekisterin ylläpitäjälle ilmoittaa asiasta niin pian kuin mahdollista. Mikäli Alkupe-
rätakuun myöntämisessä, peruuttamisesta tai käsittelyssä on virhe, tai virhe johtuu Rekisterin 
luvattomasta käytöstä tai sen toimintahäiriöstä, Rekisterin ylläpitäjä ja Tilinhaltija tekevät yh-
teistyötä ja käyttävät kaikki perusteltavissa olevat keinot sen varmistamiseksi, ettei virheestä 
seuraa oikeudetonta hyötyä. Rekisterin ylläpitäjä ei ole velvollinen korjaamaan virheitä, jotka 
johtuvat Tilinhaltijan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä ja joista ei seuraa oikeudetonta 
hyötyä Tilinhaltijalle. 

Mikäli ilmenee, että jonkin Alkuperätakuun tiedot ovat virheellisiä (riippumatta siitä johtuuko 
virheellisyys kyseisen Tilinhaltijan toiminnasta tai laiminlyönnistä), Rekisterin ylläpitäjä on oi-
keutettu poistamaan kyseiset Alkuperätakuut ja muut samantyyppiset Alkuperätakuut. 
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8 Tarkastus- ja Tiedonsaantioikeus  

Energiavirasto toimii energian alkuperätakuulain 29 §:n mukaisena valvontaviranomaisena. 
Valvontaviranomaisella on oikeus saada lain 31 §:n nojalla energianmyyjältä sekä energian-
tuotantolaitoksen haltijalta kyseisen pykälän tarkoittamat uusiutuvaa lämpöä ja jäähdytystä 
sekä hukkalämpöä ja -jäähdytystä koskevat lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudat-
tamisen valvontaa varten välttämättömät tiedot. 

Hallituksen esityksen 87/2021 perustelujen mukaan valvontaviranomaisen 31 §:n mukainen 
oikeus salassapitosäännösten estämättä saada sähkön sekä kaasun ja vedyn alkuperätakuure-
kisterien ylläpitäjiltä sekä arviointilaitokselta alkuperätakuulain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten noudattamisen valvontaa varten välttämättömiä tietoja voi koskea esimerkiksi asiakir-
joja, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta (julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 
kohta). Rekisterin ylläpitäjiin kohdistuva 31 §:n mukainen tiedonsaantioikeus koskisi tietoja, 
jotka liittyvät esimerkiksi alkuperätakuiden myöntämiseen ja peruuttamiseen. Arviointilaitok-
sen osalta näitä tietoja voisivat olla todentamistehtävien suorittamiseen liittyvät asiakirjat. 

Energiavirastolla on valvontaviranomaisena energian alkuperätakuulain 32 §:n mukaan oikeus 
päästä energianmyyjän, energiantuotantolaitoksen haltijan, sähkön sekä kaasun ja vedyn al-
kuperätakuurekisterin ylläpitäjän ja arviointilaitoksen hallinnassa oleviin tiloihin, jos se on 
energian alkuperätakuulaissa tarkoitetun valvonnan kannalta tarpeen, sekä tehdä siellä tar-
kastuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Tämä oikeus käsittää hal-
lituksen esityksen 87/2021 mukaan kaikki ne tilat ja alueet, joiden olosuhteilla on merkitystä 
arvioitaessa alkuperätakuulainsäädännön noudattamista. Tarkastuksessa on noudatettava, 
mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään. Lisäksi valvontaviranomaisella on tarkastusta 
suorittaessaan oikeus ottaa energianmyyjän, energiantuotantolaitoksen haltijan, sähkön, kaa-
sun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjän ja arviointilaitoksen asiakirjat ja muuta aineis-
toa haltuunsa, jos se on tarkastuksen tavoitteiden toteuttamisen kannalta välttämätöntä. Ai-
neisto tulee palauttaa viipymättä, kun tarkastuksen suorittaminen ei enää edellytä aineiston 
hallussapitoa. 

9 Salassapito ja tietojen säilytys 

Tilinhaltijan Lämmön ja jäähdytyksen rekisterissä jakamat tiedot eivät lähtökohtaisesti sisällä 
lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) nojalla salassa 
pidettäviä tietoja. 

Jos Tilinhaltijan rekisteriin toimittamat tiedot sisältävät Tilinhaltijan mukaan sellaisia tietoja, 
jotka ovat salassa pidettäviä, ne pyydetään merkitsemään selkeästi sekä ilmoittamaan perus-
telut miksi ja minkä lainkohdan perusteella tieto on salassa pidettävää tietoa. 

Tietoja, jotka viranomaisen tulee pitää salassa julkisuuslain nojalla ovat esimerkiksi liikesalai-
suudet (julkisuuslain 24 § 1 momentin 20 kohta). Liikesalaisuudella tarkoitetaan liiketoiminnan 
kannalta merkityksellisiä tietoja, joita Tilinhaltija ei ole tarkoittanut yleisön tietoon ja joiden 
pitämiseen poissa julkisuudesta Tilinhaltijalla voidaan katsoa olevan erityinen intressi. Liikesa-
laisuutta ei ole Tilinhaltijan tai sen liiketoimintaa koskeva yleisesti tunnettu tieto tai tieto, joka 
on hankittavissa julkisista lähteistä tai julkisista lähteistä saatavan tiedon yhdistämisellä. 
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Tiedon negatiivinen luonne ei yksinään tee tietoa salassa pidettäväksi, vaan myös muiden sa-
lassapitovaatimusedellytysten tulee täyttyä. Salassapitoa arvioidaan objektiivisesti Tilinhalti-
jan salassapitotahdosta riippumatta.  

Rekisterin ylläpitäjä arvioi asian salassa pidettävyyden, ja sillä on harkinta- ja ratkaisuvalta asi-
assa. Mikäli Rekisterin ylläpitäjä on hakemuksessa tai Lämmön ja jäähdytyksen rekisterissä an-
nettujen tietojen salassapidosta eri mieltä Tilinhaltijan kanssa, varataan tälle mahdollisuus lau-
sua tietojen salassapidosta. 

Alkuperätakuulain 35 §:n mukaan energianmyyjän on huolehdittava siitä, että lain 31 §:n 1 ja 
2 momentissa tarkoitettujen tietojen luotettavuus voidaan varmistaa kuuden vuoden ajan sen 
kalenterivuoden päättymisestä, jota tiedot koskevat. Lisäksi Energiantuotantolaitoksen halti-
jan on huolehdittava siitä, että lain 31 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tietojen luotettavuus 
voidaan varmistaa kuuden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jota tiedot koske-
vat. 

Rekisterien ylläpitäjä huolehtii siitä, että alkuperätakuun myöntämistä, siirtämistä, peruutta-
mista ja mitätöintiä koskevien tietojen luotettavuus voidaan varmistaa kuuden vuoden ajan 
sen kalenterivuoden päättymisestä, jota tiedot koskevat alkuperätakuulain 35 §:n mukaisesti. 

10 Tietosuoja 

Rekisterin ylläpitäjä käsittelee energian alkuperätakuulaissa säädettyjä tehtäviään hoitaes-
saan henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitteita, joihin sisältyy nimitieto. Tietoja käsitellään en-
nen kaikkea tilanteissa, joissa Rekisteriin merkittäisiin Energiantuotantolaitosten haltijoiden ja 
muiden Tilinhaltijoiden yhteystietoja. Rekisterin ylläpitäjän tehtävien asianmukainen hoitami-
nen voi edellyttää henkilötietojen käsittelyä myös muissa tilanteissa energian alkuperätakuu-
lain ja hallituksen esityksen 87/2021 mukaisesti. 

Rekisterin ylläpitäjän tehtävät ovat julkisia hallintotehtäviä, ja näiden hoitamiseksi henkilötie-
tojen käsittely on tietyissä tilanteissa tarpeen. Energian alkuperätakuulain 22 § muodostaa 
hallituksen esityksen mukaan tarvittavan kansallisen oikeusperusteen yleisen tietosuoja-ase-
tuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaiselle Rekisterin ylläpitäjän tehtävänsä hoitamista 
varten suorittamalle henkilötietojen käsittelylle. 

Tilinhaltija ja Käyttäjä hyväksyvät Lämmön ja jäähdytyksen rekisterin käyttämiselle tarpeellis-
ten henkilötietojensa käsittelyn. Lisätietoja tietojen käsittelystä ja tietosuojasta Energiaviras-
tossa löytyy sivustolta https://energiavirasto.fi/tietosuoja. 

11 Palveluehtojen rikkominen 

Energian alkuperätakuulain mukaisena valvontaviranomaisena toimiessaan Energiavirasto voi 
energian alkuperätakuulain 33 §:n nojalla kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla an-
nettua säännöstä tai määräystä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vas-
taista menettelyä tai määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettua säännöstä tai 
määräystä, täyttämään velvollisuutensa tai muulla tavoin oikaisemaan rikkomuksensa tai lai-
minlyöntinsä. Valvontaviranomainen voi tehostaa antamaansa kieltoa tai määräystä 
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uhkasakolla taikka teettämis- tai keskeyttämisuhalla. Uhkasakosta sekä teettämis- ja keskeyt-
tämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990). 

Hallituksen esityksen 87/2021 mukaan valvontaviranomainen voi siten 33 §:n mukaan kieltää 
energianmyyjää, energiantuotantolaitoksen haltijaa tai arviointilaitosta jatkamasta tai toista-
masta säännösten tai muun energian alkuperätakuulain nojalla annetun määräysten vastaista 
menettelyä sekä määrätä säännöksen tai määräyksen rikkojan täyttämään velvollisuutensa tai 
muulla tavoin oikaisemaan rikkomuksensa tai laiminlyöntinsä. Pykälässä tarkoitetut kiellot ja 
määräykset voivat liittyä esimerkiksi velvollisuuteen varmentaa energian alkuperä alkuperäta-
kuulla (7-10 §:t). Valvontaviranomaisen 33 §:n nojalla antamaa kieltoa tai määräystä olisi lain 
38 §:n nojalla muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakutuomioistuin 
toisin määrää.  

12 Palveluehtojen muuttaminen ja voimaantulo 

Nämä Rekisterin palveluehdot astuvat voimaan 4.3.2022. Lämmön ja jäähdytyksen rekisterin 
ylläpitäjällä on oikeus tehdä muutoksia Lämmön ja jäähdytyksen rekisterin palveluehtoihin.  

Ajantasaiset Palveluehdot ja ohjeet julkaistaan Energiaviraston verkkosivuilla www.energiavi-
rasto.fi. Palveluehtojen ja ohjeiden muutoksista tiedotetaan Tilinhaltijoiden ilmoittamiin yh-
teystietoihin sekä Energiaviraston verkkosivuilla. 

13 Sovellettava lainsäädäntö ja muutoksenhaku 

Tilinhaltijan sekä tämän Käyttäjien tulee Rekisteriä käyttäessään noudattaa kulloinkin voi-
massa olevaa alkuperätakuulakia, alkuperätakuuasetusta, sekä Energiaviraston päivittyviä oh-
jeita ja määräyksiä. Ajan tasalla oleva ohjeet ja määräykset löytyvät Energiaviraston verkkosi-
vuilta. Tilinhaltijan tulee seurata säännösten, ohjeiden ja määräysten kehittymistä ja muutok-
sia. Energiavirasto tiedottaa Tilinhaltijoita mahdollisuuksien mukaan ohjeiden, määräysten ja 
lainsäädännön muutoksista. 

Lämmön ja jäähdytyksen rekisterin perustamisen ja ylläpidon sekä Rekisterin toimintojen 
osalta noudatetaan lakia energian alkuperätakuista (1050/2021). 

Lämmön ja jäähdytyksen rekisterin käyttöä koskevista ja muista Lämmön ja jäähdytyksen re-
kisteriin liittyvistä maksuista säädetään kulloinkin voimassa olevassa työ- ja elinkeinoministe-
riön asetuksessa Energiaviraston maksullisista suoritteista. 

Muutoksenhakuohje Energiaviraston päätökseen ja siitä mahdollisesti seuraavaan maksuun 
liitetään päätöksen yhteyteen. Sellaista maksua koskeva muutoksenhakuohje, josta ei ole 
tehty erikseen päätöstä, on laskun yhteydessä. 
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