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1 Yleistä REKA-järjestelmästä 

 

Pikalinkki: tästä suoraan hakemuksenteko-ohjeeseen 

Päästökaupparekisterin sähköinen asiointijärjestelmä REKA on Energiaviraston hallinnoima 

sovellus ja se on toistaiseksi tarjolla vain suomen kielellä.  

Järjestelmä on tarkoitettu erilaisten päästökaupparekisteriä (unionin rekisteriä) koskevien 

hakemusten tekemiseen. Tällaisia ovat tällä hetkellä: 

1. pakollisen päästöoikeustilin avauspyyntö (kiinteät laitokset ja lentoyhtiöt), 

2. todentajan rekisteröityminen (”tili” rekisterissä), 

3. vapaaehtoisen päästöoikeustilin avauspyyntö (kaupankäyntitili tai ns. FI-tili), 

4. tilin haltuunotto (esimerkiksi luvan siirtyessä toiselle toiminnanharjoittajalle), 

5. edustajanmuutospyyntö (olemassa olevien tilien edustajien poisto tai lisäys), sekä 

6. tilin käyttösääntöjen muuttaminen (millaiset siirrot sallitaan tililtä). 

Nykyiset tilinomistajat voivat tehdä REKA-järjestelmässä muita, paitsi tilin sulkemishake-

muksia.  

 

Hakemus on tällä hetkellä tehtävä lomakkeella, jos kyseessä on: 

1. täysin uusi tilinomistaja,  

2. tilin sulkemispyyntö (vapaaehtoiset tilit, toiminnanharjoittajan tilin sulkemista ei tar-

vitse erikseen pyytää), 

3. tilanne, jossa joku tilinedustajista (tai kukaan yrityksen puolesta allekirjoittavista 

henkilöistä) ei voi saada Suomi.fi-valtuutusta, 

4. tilanne, jossa järjestelmän käyttö ei onnistu suomen kielellä. 

Edellä olevissa tilanteissa ota yhteys Energiaviraston rekisteritiimiin sähköpostitse (rekis-

teri[at]energiavirasto.fi). 

 

Järjestelmää käytetään selaimen kautta. Seuraavassa luvussa kuvataan tarkemmin käyt-

töönottoa ja käyttöoikeuksia. 
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2 REKAn käyttöönotto 

 

2.1 Valtuudet 

Hakemusten tekemistä ja allekirjoittamista varten tilinedustajilla (eli varsinaisessa pääs-

tökaupparekisterissä tileillä olevat käyttäjät) ja allekirjoittajilla (eli yrityksen puolesta alle-

kirjoittavalla henkilöllä, vrt. nimenkirjoittaja) pitää olla oikeat Suomi.fi-valtuutukset.  

Valtuuksia ei tarvita varsinaisen päästökaupparekisterin käyttöön, joten nykyisten edus-

tajien ei tarvitse saada valtuutusta välittömästi. Valtuutus tarvitaan kuitenkin REKA-jär-

jestelmässä asiointiin, joten valtuutuksen on oltava kunnossa viimeistään silloin, kun uusi 

hakemus tehdään  

Huom! 

 

Valtuutuksia annettaessa on huomioitava käytettävä valtuutustyyppi. Molemmat REKA-

järjestelmässä käytettävät valtuudet on tyyppiä asiointivaltuus. 

 

Varsinaisia valtuutuksia, ts. mihin tehtävään tai toimintaan henkilö valtuutetaan, 

puolestaan kutsutaan nimellä valtuusasia. 

 

Edustajat tarvitsevat valtuuden valtuusasiaan ’Päästökaupparekisteriin liittyvien ha-

kemusten tekeminen’. Valtuutuksella voi:  

1. tehdä hakemuksia REKA-järjestelmässä, 

2. allekirjoittaa REKA-järjestelmässä tehdyn hakemuksen omasta puolesta (hyväksyy 

itsensä lisäämisen tilille sekä siihen liittyvät tilivaatimusten mukaiset tarkistukset), ja 

3. katsella REKA-järjestelmässä tehtyihin hakemuksiin tulevia täydennyspyyntöjä ja 

vastata niihin. 

Allekirjoittajat tarvitsevat valtuuden valtuusasiaan ’Päästökaupparekisteriä koske-

vien hakemusten allekirjoittaminen’. Valtuutuksella voi: 

1. allekirjoittaa REKA-järjestelmässä tehdyn hakemuksen tilinomistajan puolesta. 

Samalle henkilölle voidaan antaa molemmat valtuutukset. Jos tilinomistaja haluaa, se voi 

antaa allekirjoitusvaltuutuksen (REKA-järjestelmää varten) myös henkilölle, jolla ei muu-

ten ole yrityksen yleistä nimenkirjoitusoikeutta. 

  

https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12746751/Ohje-p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6oikeustilien-omistajia-ja-edustajia-koskevat-vaatimukset.pdf/4e33300a-4416-5f88-839a-ff5a862dcc3b/Ohje-p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6oikeustilien-omistajia-ja-edustajia-koskevat-vaatimukset.pdf?t=1609429172095
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2.1.1 Valtuutuksen antaminen ja poistaminen 

Valtuuttaminen tehdään Suomi.fi-palvelussa ja Energiaviraston valtuusasiat löytyvät kate-

goriasta Energiahuolto.  

Suomi.fi-sivustolta löytyvät tarkemmat ohjeet siihen, miten yritys voi antaa valtuuden tai 

miten henkilö voi pyytää itselleen valtuutusta.  

Huom! 

Jatkossa yritys vastaa täysin itse valtuuksien hallinnoinnista. Jos valtuutettu henkilö läh-

tee yrityksestä, yrityksen valtuuttajan täytyy mitätöidä kyseisen henkilön valtuus  

asioida yrityksen puolesta. 

 

Jos Suomi.fi-tunnistautumisessa tai valtuuksien käytössä on ongelmia, apua saa Väestö-

rekisterikeskuksen Kansalaisneuvonnasta https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI   

 

2.2 Rajoitukset 

Suomi.fi-valtuudet voi antaa vain sellaiselle henkilölle, jolla on suomalainen henkilötunnus.  

 

2.3 Järjestelmään kirjautuminen 

REKA-järjestelmä on osoitteessa reka.energiavirasto.fi. Etusivun yläosassa on linkki, jonka 

kautta kirjaudutaan sisään järjestelmään. Kirjautuessa käyttäjä tunnistetaan Suomi.fi-tun-

nistuksen avulla. Tunnistautumisessa voi käyttää pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai 

varmennekorttia. 

 

 

  

  

https://www.suomi.fi/valtuudet/
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista
https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI
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3 Hakemukset 

 

3.1 Pikaohje hakemuksen tekemiseen  

Seuraavassa on pikaohje hakemuksen tekemiseen REKA-järjestelmässä. Ohje on yleinen 

ja se toimii parhaiten, jos käyttäjällä on jo aiempaa kokemusta REKA-järjestelmästä. Myö-

hemmissä luvuissa on tarkempaa kuvausta erilaisista näkymistä ja yksityiskohtaisemmat 

ohjeet mm. erilaisista hakemustyypeistä ja hakemuksen allekirjoittamisesta.  

 

1. Kirjaudu REKA-järjestelmään (vaatii oikean asiointivaltuuden). 

2. Klikkaa yläpalkissa ”Hakemukset”. 

 

3. Klikkaa ”Aloita uusi hakemus” –painiketta. 

 

4. Valitse hakemustyyppi sekä tilinomistaja sekä tallenna. 

 

5. Klikkaa ”Täytä hakemuslomake” -linkkiä. 
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6. Varsinaiset kysymykset saat esiin klikkaamalla auki hakemuksen välilehden. 

 

7. Kysymykset riippuvat hakemustyypistä ja joissain tapauksissa ensimmäiset valinnat 

vaikuttavat siihen millaisia jatkokysymyksiä lomakkeelle tulee. Esimerkkikuva on pa-

kollisen päästöoikeustilin avaushakemuksesta. 
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8. Osa kysymyksistä (esimerkkikuvassa poistettavan edustajan tiedot) tulevat esiin pai-

niketta painamalla. Tällöin avautuvan haitarin (eli kysymyskokonaisuuden) otsikko on 

aina aluksi ”uusi/ny” ja kysymyksiin vastatessa otsikoksi vaihtuu ensimmäisen kysy-

myskohdan vastaus. 

 

Jos hakemuksella halutaan lisätä/poistaa useampia tilinedustajia, käyttäjän on pai-

nettava uudelleen ”Lisää edustaja” tai ”Poista edustaja” -painiketta. Tällöin lomak-

keelle avautuu kysymykset uudelle lisättävälle/poistettavalle tilinedustajalle. 

9. Jotkut tiedot ovat pakollisia ja jos hakemuksen yrittää lähettää allekirjoitettavaksi 

ilman pakollisia kohtia, järjestelmä huomauttaa tästä. Käyttäjä voi ”Tarkista lomak-

keen tiedot”-painiketta painamalla tarkistaa, ovatko kaikki pakolliset kentät täytetty.  
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11. Kaikissa hakemuksissa viimeinen kohta on Allekirjoitus. Varsinainen allekirjoitus ta-

pahtuu erikseen ja allekirjoittajat saavat erikseen kehotesähköpostiviestin REKA-jär-

jestelmästä. Sähköpostiviesti lähtee hakemuksessa mainituille (uusille) edustajille 

sekä siihen osoitteeseen, joka lisätään sähköposti-kenttään. 

 

12. Kun lomake on täytetty, painetaan lopuksi ”Tallenna ja julkaise” -painiketta. 

 

13. Hakemukset pitää allekirjoittaa ennen kuin ne otetaan käsittelyyn. Hakemuksen alle-

kirjoittaa aina joku yrityksen siihen valtuuttama henkilö sekä ne henkilöt, jotka on 

lisätty tilinedustajina kyseisellä hakemuksella (tarkemmin valtuutuksista ja allekirjoi-

tuksesta luvussa 2.1). Linkki allekirjoitusnäkymään löytyy ”Hakemukset”-sivulta. 
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15. Allekirjoitusnäkymässä näkyy, moniko on jo allekirjoittanut hakemuksen ja sieltä löy-

tyy linkki varsinaiseen hakemukseen (ts. mitä ollaan allekirjoittamassa). Hakemus 

allekirjoitetaan painamalla ”Allekirjoita hakemus” -painiketta ja hakemus hylätään 

painamalla ”Hylkää hakemus” -painiketta. Hylätty hakemus ei tule käsittelyyn ja sen 

teko täytyy aloittaa alusta.  

 

Huom! 

Jos samalla henkilöllä on valtuutus allekirjoittaa yrityksen puolesta ja tehdä hake-

muksia, pitää allekirjoitus tehdä silti erikseen molemmissa rooleissa (jos hakemus 

muuten vaatii sitä). Esim. jos tehdään tilinavaushakemus, jossa uusiksi edustajiksi 

tulevat Maija ja Matti ja Maijalla on valtuutus allekirjoittaa yrityksen puolesta, pitää 

siis Maijan allekirjoittaa hakemus kaksi kertaa ja Matin kerran. 

16. Kun tarvittavat allekirjoitukset on tehty, hakemus tulee käsittelyyn.  

Jos hakemuksen täyttäminen halutaan keskeyttää, se onnistuu valitsemalla ”Tallenna 

keskeneräisenä” -painiketta. Tällöin hakemus tallentuu luonnoksena ja sen täyttä-

mistä voi jatkaa myöhemmin Hakemukset-sivulla ”Täytä hakemus” -linkistä. 

Valitsemalla ”Sulje, ei tallenneta” -painike, tallentamattomat tiedot katoavat ja käyt-

täjä palaa Hakemukset-sivulle. Jos hakemuslomakkeelta poistuu esimerkiksi klikkaa-

malla yläpalkin ”Hakemukset”-linkkiä, tallentamattomat tiedot katoavat lomakkeelta. 
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3.2 Hakemus-näkymä 

Hakemusten teko, allekirjoitus ja katselu tapahtuu Hakemukset-sivulla. 

 

Sisään kirjautunut käyttäjä näkee luettelossa kaikki omaan tilinomistajaan liittyvät hake-

mukset, jotka on tehty tässä REKA-järjestelmässä (vanhassa REKA-järjestelmässä tehdyt 

hakemukset eivät näy listassa).  

Jos useampi eri tilinomistaja on valtuuttanut henkilön tekemään tai allekirjoittamaan ha-

kemuksia REKA-järjestelmässä, näkyy luettelossa useampaan tilinomistajaan liittyviä ha-

kemuksia. Vastaavasti, jos valtuutusta ei ole annettu, ei hakemuksiakaan näe, vaikka hen-

kilö olisi muutoin esim. nimetty tilin valtuutetuksi edustajaksi. 

Esim. Maija on tilinedustajana kahden eri yrityksen, Päästäjät Oy ja HiiliDiili Oy, tileillä 

unionin rekisterissä. Vain Päästäjät Oy on antanut Maijalle Suomi.fi-valtuutuksen REKA-

järjestelmää varten, joten Maija näkee järjestelmässä vain Päästäjät Oy:n tietoja. 

 

 

 

Hakemusluettelossa näkyvät seuraavat asiat: 

Asianosainen: tilinomistaja, jota hakemus koskee (esim. Yritys Ab Oy) 

Asianumero: asianumero näkyy vasta kun asia on tullut käsittelyyn eli kun se on allekir-

joitettu. Kun hakemusta vasta luodaan (tai se on tallennettu luonnoksena), näkyy tässä 

sarakkeessa linkki ”Täytä hakemuslomake”, jolloin linkistä pääsee täyttämään hakemus-

lomakkeen. Asianumeroa klikkaamalla pääsee katselemaan hakemuksen tietoja mutta sitä 

ei voi enää muuttaa. 

Hakemustyyppi: hakemuksen tyyppi (esim. edustajanmuutoshakemus) 
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Tila: sarake kertoo hakemuksen tilanteen. Tilat ovat: 

Tila Mitä tila tarkoittaa 

Aloittamatta Hakemuksen pohja on luotu, lomakkeelle ei ole täytetty vielä 

mitään. 

Luonnos Hakemusta on alettu täyttää ja se on tallennettu keskeneräi-

senä. 

Allekirjoitettavana Hakemus on täytetty kokonaan ja seuraavaksi tilinomistajan val-

tuuttamien henkilöiden pitää allekirjoittaa se (tarkemmin allekir-

joituksista on kerrottu luvussa 4) 

Allekirjoitus hylätty Joku allekirjoittajista on hylännyt hakemuksen ts. kieltäytynyt 

allekirjoittamasta. Hakemus ei tule lainkaan käsiteltäväksi. 

Hakemus lähetetty Kun kaikki tarvittavat allekirjoitukset on tehty, hakemus tulee 

käsittelyyn. Kun tietoa tästä tallennetaan järjestelmään, hake-

muksen tila lyhyen aikaa hakemus lähetetty. 

Vireillä Hakemus on tullut käsittelyyn. Hakemukselle on luotu asi-

anumero ja se käsitellään käsittelyajan puitteissa (vaihtelee ha-

kemustyypeittäin). 

Valmis Hakemus on käsitelty ja ratkaistu. Varsinainen päätös toimite-

taan tilinomistajan tietoon erikseen. 

 

Aloituspäivä: Sarake on valmiina näyttämään asian vireilletulopäivän. Ensimmäisessä 

versiossa ei ole vielä tätä ominaisuutta. 

Käsittelijä: Jos hakemuksella on tietty käsittelijä, näkyy tämän nimi sarakkeessa. Käsit-

telijä voi vaihtua. Kaikissa asioissa voi esimerkiksi lisätietoja pyytää keneltä tahansa pääs-

tökaupparekisterin asiantuntijalta. 

Asiankäsittely: sarakkeessa on linkki, jonka kautta voi nähdä hakemuksen tiedot 

Allekirjoita hakemus: jos hakemus pitää allekirjoittaa, näkyy tässä sarakkeessa linkki 

varsinaiseen allekirjoitusnäkymään. Linkki näkyy kaikille käyttäjille, jotka näkevät hake-

muksen luettelossa mutta vain allekirjoittajat pääsevät linkin kautta allekirjoitusnäky-

mään. Allekirjoituksista on tarkemmin luvussa 4. 
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3.3 Hakemustyypin valinta 

Uusi hakemus alkaa ”Aloita uusi hakemus” -painikkeesta. Jos käyttäjällä on vain valtuutus 

allekirjoittaa hakemuksia tilinomistajan puolesta, ei tämä painike ole tarjolla.  

 

Painiketta painamalla avautuu sivu, jossa valitaan hakemustyyppi ja tilinomistaja. Jos 

käyttäjällä on useamman eri tilinomistajan antama valtuutus, näkee hän vaihtoehtoina 

nämä kaikki tilinomistajat. 

 

Hakemustyyppejä on viisi:  

Tilinedustajan muutoshakemuksella  

voi pyytää edustajien lisäämistä tai poistamista tileiltä. 

 

Tilin käyttösääntöjen muutoksella  

voi pyytää muutosta siihen, millaisia tilisiirtoja tililtä sallitaan. 

 

Pakollisen tilin avauspyynnöllä  

voi pyytää toiminnanharjoittajan tilin ja ilma-aluksen käyttäjän tilin avaamista sekä re-

kisteröidä todentaja unionin rekisteriin (ts. todentajan ”tilin” avaaminen). 

 

Tilin haltuunotolla  

voi pyytää yhden tai useamman toiminnanharjoittajan tilin siirtoa uuden omistajan ni-

miin, kaupankäyntitilin siirtämistä uuden omistajan nimiin (rajoitetuissa tapauksissa) 

sekä ilma-aluksen käyttäjän siirtymistä Suomen osioon unionin rekisteristeriä.  

 

Vapaaehtoisen tilin avauspyynnöllä  

voi pyytää kaupankäyntitilin (EU-tili) tai henkilön päästöoikeustilin (FI-tili) avaamista. 
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Kun hakemustyyppi ja tilinomistaja on valittu, tallennetaan tiedot ”Tallenna”-painikkeella. 

Jos valinnat haluaa perua, valitaan ”Peruuta”-painike. Tällöin käyttäjä palaa takaisin Ha-

kemukset-sivulle. 

 

Hakemuslomake on nyt luotu tarkempaa täyttämistä varten. Se näkyy luettelon ylimpänä 

ja sen tila on ”Aloittamatta”. Varsinaisen lomakkeen pääsee täyttämään klikkaamalla 

”Täytä hakemuslomake” -linkkiä.  
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3.4 Hakemustyypit 

3.4.1 Tilinedustajan muutoshakemus 

Tilinedustajan muutoshakemuksella voi pyytää edustajien lisäämistä tai poistamista ti-

leiltä.  Samalla hakemuksella voi pyytää muutoksia sekä EU- että FI-tileihin ja siihen 

voidaan liittää useamman eri ihmisen tiedot (esim. pyytää yhden henkilön poistoa kaikilta 

tileiltä ja kahden lisäämistä osalle tileistä). Hakemus on kuitenkin aina tilinomistajakoh-

tainen. 

Tarvittavat valtuudet: 

’Päästökaupparekisteriin liittyvien hakemusten tekeminen’-valtuutus: Henkilölle, joka te-

kee hakemuksen ja kaikille henkilöille, jotka ovat hakemuksessa mainittuja uusia (lisät-

täviä) edustajia. 

’Päästökaupparekisteriä koskevien hakemusten allekirjoittaminen’-valtuutus: Henkilölle, 

joka allekirjoittaa hakemuksen yrityksen puolesta. 

1. Luotuasi hakemuslomakkeen luvun 3.3. ohjeilla, näet sen Hakemukset-sivun luette-

lossa. Valitse seuraavaksi ”Täytä hakemuslomake” -linkki. 

 

2. Sinulle avautuu hakemuslomake ja varsinaiset kysymykset tulevat esiin aktivoimalla 

”Tilinedustajan muutoshakemus” -välilehti. 
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3. Jos haluat poistaa yhden tai useamman tilinedustajan, valitse ”Poista edustaja” -pai-

nike (jos haluat vain lisätä edustajia voit hypätä suoraan kohtaan 6). 

 

4. ”Poista edustaja” -painikkeesta avautuvat poistettavaa edustajaa koskevat kysymyk-

set. Osion otsikko on aluksi ”uusi/ny” vaikka kyse olisi poistosta. Kun täytät ensim-

mäisenä olevan etunimi-kentän, vaihtuu otsikoksi tämä nimi.   
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5. Jos haluat poistaa useamman eri edustajan samalla hakemuksella, palaa ylöspäin ja 

paina uudestaan ”Poista edustaja” -painiketta. Seuraavaan poistettavaan tilinedusta-

jaan liittyvät kysymykset tulevat aiemmin täytetyn alle. 

 

Näin voit pyytää samalla hakemuksella useiden eri tilinedustajien poistamista yhtä 

aikaa. Jokaisen henkilön kohdalla on mahdollista valita eri tilit, joilta tämä poistetaan. 
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6. Jos haluat lisätä yhden tai useamman tilinedustajan, valitse ”Lisää edustaja” -painike.  
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7. ”Lisää edustaja” -painikkeesta avautuvat lisättävää edustajaa koskevat kysymykset. 

Osion otsikko on aluksi ”uusi/ny”. Kun täytät ensimmäisenä olevan etunimi-kentän, 

vaihtuu otsikoksi tämä nimi.   

 

Uudelle tilinedustajalle pitää määritellä rooli tilillä. Roolit eroavat hiukan EU- ja FI-

tilien välillä mutta yhteistä näille on, että muutosten jälkeen tilillä on oltava vähintään 

yksi edustaja, joka voi aloittaa tapahtumia ja vähintään yksi käyttäjä, joka voi hy-

väksyä tapahtumia.  

Huom!  

Uudella tilinedustajalla on oltava oma URID, jotta hakemukseen voi täyttää 

kaikki vaadittavat tiedot. URID on päästökaupparekisterin yksilöllinen käyt-

täjätunniste ja käyttäjän pitää luoda se itse. Ohje päästökaupparekisterin 

käyttöönotosta löytyy Energiaviraston sivuilta. 

https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12746751/Ohje-unionin-rekisteri-uusi-kayttaja.pdf/36b494c2-e1da-a4be-62a5-b239af781750/Ohje-unionin-rekisteri-uusi-kayttaja.pdf?t=1633360716698
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8. Jos haluat lisätä useamman eri edustajan samalla hakemuksella, palaa ylöspäin ja 

paina uudestaan ”Lisää edustaja” -painiketta. Seuraavaan lisättävään tilinedustajaan 

liittyvät kysymykset tulevat aiemmin täytetyn alle. 

 

Vinkki!  

Lukemisen helpottamiseksi jo 

täytetyt tiedot saa piiloon klikkaa-

malla kysymysosan otsikkoa 

(tässä tapauksessa ”Mikko”). 

Klikkaamalla uudestaan nimeä, 

tulee kysymysosio taas näkyviin. 

Varo painamasta Delete, koska 

sillä   täytetyt tiedot poistetaan.
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9. Hakemuslomakkeen viimeinen osa koskee allekirjoitusta. Varsinainen allekirjoittami-

nen tapahtuu erikseen ja hakemus vaatii allekirjoituksen henkilöltä, jonka tilinomis-

taja on valtuuttanut nimenomaan allekirjoittamaan hakemuksia. Jokaisen hakemuk-

sessa lisätyn tilinedustajan pitää allekirjoittaa hakemus omasta puolestaan. 

Viimeinen täytettävä kenttä on hakemuksen tilinomistajan puolesta allekirjoittavan 

sähköpostiosoite. REKA-järjestelmä lähettää viestin kaikille uusille tilinedustajille (sii-

hen osoitteeseen, joka annetaan hakemuslomakkeessa ”Lisää edustaja”-osassa) sekä 

siihen osoitteeseen, joka annetaan tässä viimeisessä kentässä.  

Allekirjoittamista on kuvattu tarkemmin luvussa 4. 
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10. Kun tarvittavat kentät on täytetty, pitää hakemus vielä tallentaa ja julkaista. Tämä 

tapahtuu painamalla hakemuksen yläosasta ”Tallenna ja julkaise” -painiketta. 

 

Painikkeen painamisen jälkeen palaat Hakemukset-sivulle ja hakemuksen tilaksi on 

vaihtunut ”Allekirjoitettavana”. Kun tarvittavat allekirjoitukset on tehty (tarkemmin 

luvussa 4), hakemus otetaan käsittelyyn.  

Jos hakemuksesta puuttuu jokin pakollinen tieto, tallennus ja julkaisu ei onnistu, vaan 

järjestelmä kertoo puuttuvat tiedot. Ennen tallennusta ja julkaisua voit tarkistaa 

ovatko pakolliset kentät täytetty valitsemalla ”Tarkista lomakkeen tiedot” -painike.  

Sinun on mahdollista keskeyttää hakemuksen tekeminen ja tallentaa keskeneräinen 

lomake valitsemalla ”Tallenna keskeneräisenä” -painike. Tällöin palaat takaisin Hake-

mukset-sivulle ja hakemuksen tilaksi on vaihtunut ”Luonnos”. Voit jatkaa hakemuk-

sen täyttöä ”Täytä hakemuslomake” -linkin kautta. 

11. Hakemuksen käsittelyn aikana on mahdollista, että Energiavirasto joutuu pyytämään 

lisätietoja hakemukseen liittyen. Jos hakemus on tehty REKA-järjestelmässä, tehdään 

täydennyspyynnöt yleensä sen kautta. Täydennyspyyntöjä on kuvattu tarkemmin lu-

vussa 5. 
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3.4.2 Käyttösääntöjen muutos 

Tilien käyttösääntöjä koskevalla muutoshakemuksella voi pyytää muutosta siihen, millai-

sia turvavaatimuksia EU-tileihin liittyy: 

• sallitaanko (tai kielletäänkö) siirrot vain yhden ihmisen toimesta luotettavien tilien 

luettelossa oleville tileille, ja 

• saako toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän tililtä tehdä siirtoja tilille, 

joka ei ole jo valmiiksi luotettujen tilien luettelossa (kaupankäyntitililtä tämä on 

aina mahdollista). 

Tilinomistaja voi valita, että tilien käyttösäännöt eroavat toisistaan. Esimerkiksi niin, että 

yhdeltä toiminnanharjoittajan tililtä saa tehdä siirtoja ilman toista edustajaa ja muilta ei. 

Tarvittavat valtuudet: 

’Päästökaupparekisteriin liittyvien hakemusten tekeminen’-valtuutus: Henkilölle, joka te-

kee hakemuksen REKA-järjestelmässä. 

’Päästökaupparekisteriä koskevien hakemusten allekirjoittaminen’-valtuutus: henkilölle, 

joka allekirjoittaa hakemuksen yrityksen puolesta. 

1. Luotuasi hakemuslomakkeen luvun 3.3. ohjeilla, näet sen Hakemukset-sivun luette-

lossa. Valitse seuraavaksi ”Täytä hakemuslomake” -linkki. 

 

2. Sinulle avautuu hakemuslomake ja varsinaiset kysymykset tulevat esiin valitsemalla 

”Tilin käyttösääntöjen muutos” -välilehti  
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3. Ensimmäisessä kohdassa valitaan ne tilit, joilta voi tehdä siirron ilman toisen tilin-

edustajan hyväksymistä (huom! siirto yhden ihmisen voimin onnistuu vain, jos vas-

taanottava tili on jo luotettavien tilien luettelossa). 

 

Alasvetovalikosta voit valita esimerkiksi EU-tilit tai jonkun tietyn tilityypin (kuten toi-

minnanharjoittajan päästöoikeustilit). Vaihtoehtoisesti voit valita ”Osalta tileistä” jol-

loin kysymyksen alle aukeaa uusi vastauskenttä. Tähän vastauskenttään voit kirjoit-

taa ne tilinumerot, joilta siirrot ilman toista tilinedustajaa sallitaan. 

 

4. Toisessa kohdassa valitaan ne omat tilit, joilta voi tehdä siirron sellaiselle tilille, joka 

ei ole valmiiksi alkuperäisen tilin luotettavien tilien luettelossa (ts. vastaanottajaluet-

telossa) 

 

Tämän kysymyksen kohdalla alasvetovalikosta voit valita laajemman joukon tilejä tai 

vaihtoehdon ”Osalta tileistä” jolloin pääset yksilöimään tarkemmin mitä tilejä tarkoi-

tat. 

5. Hakemuslomakkeen viimeinen osa koskee allekirjoitusta. Varsinainen allekirjoittami-

nen tapahtuu erikseen ja hakemus vaatii allekirjoituksen henkilöltä, jonka tilinomis-

taja on valtuuttanut nimenomaan allekirjoittamaan hakemuksia.  



  25 (55) 

   

   

       

       

 

 

Viimeinen täytettävä kenttä on tilinedustajan puolesta hakemuksen allekirjoittavan 

sähköpostiosoite. REKA-järjestelmä lähettää allekirjoituksen kehoteviestin siihen 

osoitteeseen, joka annetaan tässä viimeisessä kentässä.  

Allekirjoittamista on kuvattu tarkemmin luvussa 4. 

 

6. Kun tarvittavat kentät on täytetty, pitää hakemus vielä tallentaa ja julkaista. Tämä 

tapahtuu painamalla hakemuksen yläosasta ”Tallenna ja julkaise” -painiketta. 

 

Painikkeen painamisen jälkeen palaat Hakemukset-sivulle ja hakemuksen tilaksi on 

vaihtunut ”Allekirjoitettavana”. Kun allekirjoitus on tehty (tarkemmin luvussa 4), ha-

kemus otetaan käsittelyyn.  

Jos hakemuksesta puuttuu jokin pakollinen tieto, tallennus ja julkaisu eivät onnistu, 

vaan järjestelmä kertoo puuttuvat tiedot. Ennen tallennusta ja julkaisua voit tarkistaa 

ovatko pakolliset kentät täytetty painamalla ”Tarkista lomakkeen tiedot” -painiketta.  

Sinun on mahdollista keskeyttää hakemuksen tekeminen ja tallentaa keskeneräinen 

lomake valitsemalla ”Tallenna keskeneräisenä”. Tällöin palaat takaisin Hakemukset-

sivulle ja hakemuksen tilaksi on vaihtunut ”Luonnos”. Voit jatkaa hakemuksen täyttöä 

”Täytä hakemuslomake” -linkistä. 

7. Hakemuksen käsittelyn aikana on mahdollista, että Energiavirasto joutuu pyytämään 

lisätietoja hakemukseen liittyen. Jos hakemus on tehty REKA-järjestelmässä, tehdään 

täydennyspyynnöt yleensä sen kautta. Täydennyspyyntöjä on kuvattu tarkemmin lu-

vussa 5. 
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3.4.3 Pakollisen tilin avauspyyntö  

Pakollisen tilin avauspyynnöllä voi pyytää uuden toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin 

tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin avaamista. Todentajat voivat käyttää tätä 

hakemustyyppiä omaan rekisteröitymiseen (ts. todentajan ”tilinavaus”). 

Tarvittavat valtuudet: 

’Päästökaupparekisteriin liittyvien hakemusten tekeminen’-valtuutus: Henkilölle, joka te-

kee hakemuksen ja kaikille henkilöille, jotka hakemuksessa nimetään tilinedustajiksi. 

’Päästökaupparekisteriä koskevien hakemusten allekirjoittaminen’-valtuutus: Henkilölle, 

joka allekirjoittaa hakemuksen yrityksen puolesta. 

1. Luotuasi hakemuslomakkeen luvun 3.3. ohjeilla, näet sen Hakemukset-sivun luette-

lossa. Valitse seuraavaksi ”Täytä hakemuslomake” -linkki. 

 

2. Sinulle avautuu hakemuslomake ja varsinaiset kysymykset tulevat esiin aktivoimalla 

”Pakollisen tilin avauspyyntö” -välilehti. 

 

3. Hakemuksessa kysytään aluksi, onko tilinomistaja uusi vai vanha. Tällä hetkellä täy-

sin uudet tilinomistajat (eli joille tämä olisi ensimmäinen tilinavaus) eivät voi tehdä 

hakemusta REKA-järjestelmässä, joten kysymyksen voi joko ohittaa (vastaaminen ei 

ole pakollista) tai siihen voi vastata ”ei”.  
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4. Ensimmäinen varsinainen kysymys on, millainen päästöoikeustili halutaan avata. Jat-

kokysymykset riippuvat tästä valinnasta ja kohdissa 5–8 on kerrottu tarkemmin kus-

takin tilityypistä.  

 

5. Toiminnanharjoittajan päästöoikeustiliä avatessa pitää hakemuksessa kertoa 

uuden laitoksen tiedot (erityisesti vastaavan päästöluvan numero) sekä laitoksen yh-

teystiedot.  

 

Uudelle toiminnanharjoittajan tilille pitää määritellä käyttösäännöt eli voiko yksi edus-

taja tehdä yksin siirtoja, jos vastaanottaja on jo luotettavien tilien luettelossa sekä 

voiko tililtä tehdä siirtoja (kahden edustajan voimin) tilille, joka ei ole luotettavien 

tilien luettelossa.  

Viimeinen kenttä tilin tiedoissa on tilin nimi. Nimen voi valita vapaasti mutta se kan-

nattaa valita niin, että tili on helppo erottaa muista tileistä nimen perusteella. 
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6. Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustiliä avatessa hakemuksessa pitää kertoa 

tarkemmin mistä ilma-aluksen käyttäjästä on kyse. Ilma-aluksen käyttäjän päästöoi-

keustilille pitää määritellä käyttösäännöt. Käyttösäännöillä tarkoitetaan sitä voiko yksi 

edustaja tehdä yksin siirtoja, jos vastaanottaja on jo luotettavien tilien luettelossa 

sekä voiko tililtä tehdä siirtoja (kahden edustajan voimin) tilille, joka ei ole vielä luo-

tettavien tilien luettelossa. 

 

Viimeinen kenttä tilin tiedoissa on tilin nimi. Nimen voi valita vapaasti mutta se kan-

nattaa valita niin, että tili on helppo erottaa muista tileistä nimen perusteella. 

7. Todentajan rekisteröinnissä (ts. todentajan ”tilin” avaamisessa) ainoa tarvittava 

tieto on ”tilille” annettava nimi. 
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8. Tilityyppiin liittyvien kysymysten jälkeen on vuorossa tilille tulevien tilinedustajien 

tiedot. Toiminnanharjoittajan ja ilma-aluksen käyttäjän kohdalla tilille pitää nimetä 

vähintään kaksi tilinedustajaa, todentajan tilille riittää yksi. 

Toiminnanharjoittajan ja ilma-aluksen käyttäjän Tilinedustajat-kohta: 

 

Todentajan Tilinedustajat-kohta: 
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9. Painamalla ”Lisää edustaja”-painiketta, aukeavat uutta edustajaa koskevat kysymyk-

set. Kysymykset ovat muutoin identtiset kaikissa tilityypeissä (kts. kuva alla) mutta 

viimeisenä olevaa roolia ei kysytä todentajien kohdalla. 

 

Toiminnanharjoittajan ja ilma-aluksen käyttäjän kohdalla roolin valinta on tär-

keää. Tilillä pitää olla vähintään yksi tilinedustaja, joka voi aloittaa tapahtumia (kuten 

tilisiirto) ja yksi, joka voi hyväksyä tapahtumia.  

Huom!  

Uudella tilinedustajalla on oltava oma URID, jotta hakemukseen voi täyttää 

kaikki vaadittavat tiedot. URID on päästökaupparekisterin yksilöllinen käyt-

täjätunniste ja käyttäjän pitää luoda se itse. Ohje päästökaupparekisterin 

käyttöönotosta löytyy Energiaviraston sivuilta. 

https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12746751/Ohje-unionin-rekisteri-uusi-kayttaja.pdf/36b494c2-e1da-a4be-62a5-b239af781750/Ohje-unionin-rekisteri-uusi-kayttaja.pdf?t=1633360716698
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10. Voit lisätä toisen (tai useamman) tilinedustajan palaamalla ylöspäin ja painamalla 

uudestaan ”Lisää edustaja” -painiketta. Seuraavaan lisättävän tilinedustajaan liittyvät 

kysymykset tulevat aiemmin täytetyn alle.  

  

Vinkki!  

Lukemisen helpottamiseksi jo 

täytetyt tiedot saa piiloon klikkaa-

malla kysymysosan otsikkoa 

(tässä tapauksessa ”Aku”).  Klik-

kaamalla uudestaan nimeä, tulee 

kysymysosio taas näkyviin. 

Varo painamasta Delete, koska 

sillä   täytetyt tiedot poistetaan.

 

11. Hakemuslomakkeen viimeinen osa koskee allekirjoitusta. Varsinainen allekirjoittami-

nen tapahtuu erikseen ja hakemus vaatii allekirjoituksen henkilöltä, jonka tilinomis-

taja on valtuuttanut nimenomaan allekirjoittamaan hakemuksia. Jokaisen hakemuk-

sessa lisätyn tilinedustajan pitää allekirjoittaa hakemus omasta puolestaan. 

Viimeinen täytettävä kenttä on hakemuksen tilinomistajan puolesta allekirjoittavan 

sähköpostiosoite. REKA-järjestelmä lähettää viestin kaikille uusille tilinedustajille 

(osoitteisiin, jotka annetaan hakemuslomakkeessa ”Lisää edustaja”-osassa) sekä sii-

hen osoitteeseen, joka annetaan tässä viimeisessä kentässä.  

Allekirjoittamista on kuvattu tarkemmin luvussa 4. 
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12. Kun tarvittavat kentät on täytetty, pitää hakemus vielä tallentaa ja julkaista. Tämä 

tapahtuu painamalla hakemuksen yläosasta ”Tallenna ja julkaise” -painiketta. 

 

Painikkeen painamisen jälkeen palaat Hakemukset-sivulle ja hakemuksen tilaksi on 

vaihtunut ”Allekirjoitettavana”. Kun tarvittavat allekirjoitukset on tehty (tarkemmin 

luvussa 4), hakemus otetaan käsittelyyn.  

Jos hakemuksesta puuttuu jokin pakollinen tieto, tallennus ja julkaisu eivät onnistu, 

vaan järjestelmä kertoo puuttuvat tiedot. Ennen tallennusta ja julkaisua voit tarkistaa 

onko kaikki pakolliset kohdat täytetty valitsemalla ”Tarkista lomakkeen tiedot” -pai-

nike.  

Sinun on mahdollista keskeyttää hakemuksen tekeminen ja tallentaa keskeneräinen 

lomake valitsemalla ”Tallenna keskeneräisenä” -painike. Tällöin palaat takaisin Hake-

mukset-sivulle ja hakemuksen tilaksi on vaihtunut ”Luonnos”. Voit jatkaa hakemuk-

sen täyttöä ”Täytä hakemuslomake” -linkin kautta. 

13. Hakemuksen käsittelyn aikana on mahdollista, että Energiavirasto joutuu pyytämään 

lisätietoja hakemukseen liittyen. Jos hakemus on tehty REKA-järjestelmässä, tehdään 

täydennyspyynnöt yleensä sen kautta. Täydennyspyyntöjä on kuvattu tarkemmin lu-

vussa 5. 
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3.4.4 Vapaaehtoisen tilin avauspyyntö 

Vapaaehtoisen tilin avauspyynnöllä voi pyytää kaupankäyntitilin (ns. EU-tili) tai henkilön 

päästöoikeustilin (ns. FI-tili) avaamista. Sekä yritykset (tai muut vastaavat toimijat) että 

tavalliset ihmiset voivat avata molemman tyyppisiä tilejä eli nimi ei viittaa siihen, että 

esimerkiksi henkilön päästöoikeustili olisi tarkoitettu vain luonnollisille henkilöille. 

Suurin ero EU- ja FI-tilien välillä on, että FI-tileillä ei voi säilyttää tavallisia tai ilma-

aluksen käyttäjien päästöoikeuksia. FI-tileillä on mahdollista säilyttää joitain sellaisia 

hankeyksiköitä, joita ei voi enää käyttää EU-tileillä. Tileillä on jonkin verran eroja mm. 

tilinedustajan roolien, käyttösääntöjen ja viiveiden välillä.  

Tarvittavat valtuudet: 

’Päästökaupparekisteriin liittyvien hakemusten tekeminen’-valtuutus: Henkilölle, joka te-

kee hakemuksen ja kaikille henkilöille, jotka hakemuksessa nimetään uusiksi tilinedusta-

jiksi. 

’Päästökaupparekisteriä koskevien hakemusten allekirjoittaminen’-valtuutus: Henkilölle, 

joka allekirjoittaa hakemuksen yrityksen puolesta. 

1. Luotuasi hakemuslomakkeen luvun 3.3. ohjeilla, näet sen Hakemukset-sivun luette-

lossa. Valitse seuraavaksi ”Täytä hakemuslomake” -linkki. 

 

2. Sinulle avautuu hakemuslomake ja varsinaiset kysymykset tulevat esiin aktivoimalla 

”Vapaaehtoisen tilin avauspyyntö” -välilehti. 
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3. Hakemuksessa kysytään aluksi, onko tilinomistaja uusi vai vanha. Tällä hetkellä täy-

sin uudet tilinomistajat (eli joille tämä olisi ensimmäinen tilinavaus) eivät voi tehdä 

hakemusta REKA-järjestelmässä, joten kysymyksen voi joko ohittaa (vastaus ei ole 

pakollinen) tai siihen voi vastata ”ei”.  

 

4. Ensimmäinen varsinainen kysymys on, millainen päästöoikeustili halutaan avata.  

 

5. Jos valitset Kaupankäyntitilin, pitää uudelle tilille määrittää käyttösääntö eli voiko ti-

liltä tehdä siirtoja vain yhden tilinedustajan voimin. Henkilön päästöoikeustiliä ava-

tessa ei kysymystä siirtojen sallimisesta tule. Molemmissa tapauksissa tilille pitää an-

taa nimi.  
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6. Tiliin liittyvien kysymysten jälkeen tulee tilinedustajia koskeva osio. Kohta tulee esille 

vasta sen jälkeen, kun tilityyppi on valittu ja tarkempi ohje sekä edustajaa koskevat 

kysymykset riippuvat valitusta tilityypistä.  

Alla olevassa kuvassa näkyy Tilinedustajat-kohta Kaupankäyntitilin tapauksessa. 

Henkilön päästöoikeustilin tapauksessa näkymä on pitkälti samanlainen.  

 

7. Painamalla ”Lisää edustaja”-painiketta, aukeavat uutta edustajaa koskevat kysymyk-

set. Kysymykset ovat muutoin identtiset, mutta viimeisenä olevassa Rooli-kohdassa 

on eri vaihtoehdot riippuen tilityypistä. 
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Kaupankäyntitilillä pitää olla vähintään yksi tilinedustaja, joka voi aloittaa tapahtu-

mia (kuten tilisiirto) ja yksi, joka voi hyväksyä tapahtumia. 

Henkilön päästöoikeustilillä pitää olla vähintään kaksi valtuutettua edustajaa. 

Huom!  

Uudella tilinedustajalla on oltava oma URID, jotta hakemukseen voi täyttää 

kaikki vaadittavat tiedot. URID on päästökaupparekisterin yksilöllinen käyt-

täjätunniste ja käyttäjän pitää luoda se itse. Ohje päästökaupparekisterin 

käyttöönotosta löytyy Energiaviraston sivuilta.  

8. Voit lisätä toisen (tai useamman) tilinedustajan palaamalla ylöspäin ja painamalla 

uudestaan ”Lisää edustaja” -painiketta. Seuraavaan lisättävään tilinedustajaan liitty-

vät kysymykset tulevat aiemmin täytetyn alle.  

 

Vinkki!  

Lukemisen helpottamiseksi jo 

täytetyt tiedot saa piiloon klikkaa-

malla kysymysosan otsikkoa 

(tässä tapauksessa ”Aku”). Klik-

kaamalla nimeä uudestaan tule-

vat tämän edustajan kysymykset 

taas esiin. 

Varo painamasta Delete, koska 

sillä täytetyt tiedot poistetaan.

  

https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12746751/Ohje-unionin-rekisteri-uusi-kayttaja.pdf/36b494c2-e1da-a4be-62a5-b239af781750/Ohje-unionin-rekisteri-uusi-kayttaja.pdf?t=1633360716698
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9. Hakemuslomakkeen viimeinen osa koskee allekirjoitusta. Varsinainen allekirjoittami-

nen tapahtuu erikseen ja hakemus vaatii allekirjoituksen henkilöltä, jonka tilinomis-

taja on valtuuttanut nimenomaan allekirjoittamaan hakemuksia. Jokaisen hakemuk-

sessa lisätyn tilinedustajan pitää allekirjoittaa hakemus omasta puolestaan. 

Viimeinen täytettävä kenttä on hakemuksen tilinomistajan puolesta allekirjoittavan 

sähköpostiosoite. REKA-järjestelmä lähettää viestin kaikille uusille tilinedustajille (sii-

hen osoitteeseen, joka annetaan hakemuslomakkeessa ”Lisää edustaja”-osassa) sekä 

siihen osoitteeseen, joka annetaan tässä viimeisessä kentässä.  

Allekirjoittamista on kuvattu tarkemmin luvussa 4. 

 

Huom! Allekirjoituskohdan ohjeteksti riippuu tilityypin valinnasta. Yllä olevassa ku-

vassa on Kaupankäyntitiliä koskeva teksti ja Henkilön päästöoikeustiliä koskevassa 

tekstissä viitataan sitä koskeviin rekisteriasetuksen pykäliin. 
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10. Kun tarvittavat kentät on täytetty, pitää hakemus vielä tallentaa ja julkaista. Tämä 

tapahtuu painamalla hakemuksen yläosasta ”Tallenna ja julkaise” -painiketta. 

 

Painikkeen painamisen jälkeen palaat Hakemukset-sivulle ja hakemuksen tilaksi on 

vaihtunut ”Allekirjoitettavana”. Kun tarvittavat allekirjoitukset on tehty (tarkemmin 

luvussa 4), hakemus otetaan käsittelyyn.  

Jos hakemuksesta puuttuu jokin pakollinen tieto, tallennus ja julkaisu eivät onnistu, 

vaan järjestelmä kertoo puuttuvat tiedot. Ennen tallennusta ja julkaisua voit tarkistaa 

onko kaikki pakolliset kohdat täytetty valitsemalla ”Tarkista lomakkeen tiedot” pai-

nike.  

Sinun on mahdollista keskeyttää hakemuksen tekeminen ja tallentaa keskeneräinen 

lomake valitsemalla ”Tallenna keskeneräisenä” -painike. Tällöin palaat takaisin Hake-

mukset-sivulle ja hakemuksen tilaksi on vaihtunut ”Luonnos”. Voit jatkaa hakemuk-

sen täyttöä ”Täytä hakemuslomake” -linkin kautta. 

11. Hakemuksen käsittelyn aikana on mahdollista, että Energiavirasto joutuu pyytämään 

lisätietoja hakemukseen liittyen. Jos hakemus on tehty REKA-järjestelmässä, tehdään 

täydennyspyynnöt yleensä sen kautta. Täydennyspyyntöjä on kuvattu tarkemmin lu-

vussa 5. 
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3.4.5 Tilin haltuunotto 

Tilin haltuunottohakemuksella voi pyytää: 

1. yhden tai useamman toiminnanharjoittajan tilin siirtämistä uuden omistajan nimiin, 

2. kaupankäyntitilin siirtämistä uuden omistajan nimiin, jos uusi omistaja syntyy vanhan 

sulautuessa tai jakautuessa, tai 

3. ilma-aluksen käyttäjän tilin siirtämistä Suomen osioon päästökaupparekisteriä 

Hakemuksessa voi pyytää samalla useamman toiminnanharjoittajan tilin haltuunottoa tai 

useamman kaupankäyntitilin haltuunottoa mutta ei kuitenkaan useamman erilaisen tilin 

haltuunottoa. 

Tarvittavat valtuudet: 

’Päästökaupparekisteriin liittyvien hakemusten tekeminen’-valtuutus: Henkilölle, joka te-

kee hakemuksen ja kaikille henkilöille, jotka hakemuksessa nimetään haltuunotettavan 

tilin tai tilien edustajiksi. 

’Päästökaupparekisteriä koskevien hakemusten allekirjoittaminen’-valtuutus: Henkilölle, 

joka allekirjoittaa hakemuksen yrityksen puolesta. 

1. Luotuasi hakemuslomakkeen luvun 3.3. ohjeilla, näet sen Hakemukset-sivun luette-

lossa. Valitse seuraavaksi ”Täytä hakemuslomake” -linkki. 

 

 

2. Sinulle avautuu hakemuslomake ja varsinaiset kysymykset tulevat esiin aktivoimalla 

”Tilin haltuunotto” -välilehti. 
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3. Hakemuksessa kysytään aluksi, onko tilinomistaja uusi vai vanha. Tällä hetkellä täy-

sin uudet tilinomistajat (eli joille tämä olisi ensimmäinen tilinavaus) eivät voi tehdä 

hakemusta REKA-järjestelmässä, joten kysymyksen voi joko ohittaa (kysymys ei ole 

pakollinen) tai siihen voi vastata ”ei”.  

 

4. Ensimmäinen varsinainen kysymys on, millaisen päästöoikeustilin haltuunotosta on 

kyse. Jatkokysymykset riippuvat tästä valinnasta ja kohdissa 5–8 on kerrottu tarkem-

min kustakin tilityypistä.  
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5. Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin haltuunotossa hakemukselle voi lisätä 

useamman haltuunotettavan tilin tiedot. Painamalla ”lisää haltuunotettava tili” -pai-

niketta saat esiin tarkemmat kysymykset tileistä. 

 

Tärkein haltuunotettavaa tiliä koskevat tieto on vastaavan päästöluvan numero. Näin 

oikea tili on mahdollista tunnistaa ja erityisesti uuden omistajan ei tarvitse vielä tietää 

varsinaista tilinumeroa. 
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Haltuunotettaville tileille pitää määritellä myös käyttösäännöt. Ensimmäinen käyttö-

sääntö on, voiko tilinedustaja tehdä yksin siirtoja, jos siirron vastaanottava tili on jo 

lähdetilin luotettavien tilien luettelossa (eli vastaanottajaluettelossa).  Toinen käyttö-

sääntö on voiko omalta tililtä tehdä siirtoja (kahden edustajan voimin) sellaiselle ti-

lille, joka ei ole luotettavien tilien luettelossa.  

Viimeinen kenttä tilin tiedoissa on tilin nimi. Nimen voi valita vapaasti mutta se kan-

nattaa valita niin, että tili on helppo erottaa muista tileistä nimen perusteella. 

6. Jos on tarve hakea samalla useamman toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin hal-

tuunottoa, se onnistuu palaamalla hakemuksessa ylöspäin ja painamalla uudestaan 

”lisää haltuunotettava tili” -painiketta. Toisen haltuunotettavan tilin kysymykset tule-

vat aiemmin täytetyn alle ja samalla tavalla voi lisätä haltuunotettavat toiminnanhar-

joittajan tilit. 

 

 

Vinkki!  

Lukemisen helpottamiseksi jo 

täytetyt laitoksen tiedot saa pii-

loon klikkaamalla kysymysosan 

otsikkoa (tässä tapauksessa ”FI-

1234567890”). Klikkaamalla uu-

destaan lupanumeroa kysymyk-

set tulevat taas esiin. 

 Varo painamasta Delete, koska 

sillä   täytetyt tiedot poistetaan.
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7. Kaupankäyntitiliä haltuunottaessa hakemukseen voi liittää useamman kaupan-

käyntitilin tiedot. Painamalla ”lisää haltuunotettava tili” -painiketta saat esiin tarkem-

mat kysymykset omistajaa vaihtavasta tilistä. Painamalla painiketta uudelleen, tulee 

aiemmin lisätyn tilin tietojen alle seuraavaan haltuunotettavaan tiliin liittyvät kysy-

myskentät. 

 

Haluttu tili pitää yksilöidä tarkasti tilinumerolla. Hakemuksessa on kerrottava peruste 

haltuunottoon, sillä kaupankäyntitili ei voi vaihtaa omistajaa mistä tahansa syystä. 

Ainoastaan, jos uusi tilinomistaja on vanhan oikeusseuraaja eli syntynyt esimerkiksi 

vanhan tilinomistajan sulautumisen seurauksena, voi kaupankäyntitilin siirtää uudelle 

omistajalle.  

Haltuunotettaville tileille pitää määritellä käyttösäännöt eli voiko tilinedustaja tehdä 

yksin siirtoja, jos vastaanottaja on jo luotettavien tilien luettelossa. Tällä hetkellä 

lomakkeessa kysytään virheellisesti, sallitaanko siirrot luotettavien tilien lu-

ettelon ulkopuolisille tileille. Tämä on kuitenkin aina mahdollista kaupan-

käyntitililtä eikä sitä voida estää. 

Viimeinen kenttä tilin tiedoissa on tilin nimi. Nimen voi valita vapaasti mutta se kan-

nattaa valita niin, että tili on helppo erottaa muista tileistä nimen perusteella. 
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8. Ilma-aluksen käyttäjän haltuunotossa voi hakea vain yhtä haltuunottoa kerral-

laan. Jos valitset haltuunoton tyypiksi ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin hal-

tuunoton, tulevat tähän liittyvät kysymykset suoraan näkyviin. 

Ilma-aluksen käyttäjän tietojen lisäksi haltuunotettavalle tilille pitää antaa nimi sekä 

valita käyttösäännöt. Käyttösäännöt määrittävät sen voiko tililtä tehdä siirtoja vain 

yhden edustajan toimesta (jos vastaanottaja on jo luotettavien tilien luettelossa) ja 

voiko tililtä siirtää sellaiselle tilille, joka ei ole valmiiksi luotettavien tilien luettelossa. 
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9. Tilityyppiin liittyvien kysymysten jälkeen on vuorossa tilille tulevien tilinedustajien 

tiedot.  

 

Painamalla ”Lisää edustaja”-painiketta, aukeavat tulevaa tilinedustajaa koskevat ky-

symykset.   
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Roolia valitessa pitää huomioida se, että tilillä pitää olla vähintään yksi tilinedustaja, 

joka voi aloittaa tapahtumia (kuten tilisiirto) ja yksi, joka voi hyväksyä tapahtumia. 

Hakemuksessa voi määritellä tarkemmin mille tileille henkilö tulee. Jos samalla hake-

muksella halutaan ottaa haltuun esimerkiksi useampi toiminnanharjoittajan päästö-

oikeustili, kaikille ei ole kuitenkaan pakko valita samoja edustajia.  

Huom!  

Uudella tilinedustajalla on oltava oma URID, jotta hakemukseen voi täyttää 

kaikki vaadittavat tiedot. URID on päästökaupparekisterin yksilöllinen käyt-

täjätunniste ja käyttäjän pitää luoda se itse. Ohje päästökaupparekisterin 

käyttöönotosta löytyy Energiaviraston sivuilta. 

10. Voit lisätä toisen (tai useamman) tilinedustajan palaamalla ylöspäin ja painamalla 

uudestaan ”Lisää edustaja” -painiketta. Seuraavaan lisättävään tilinedustajaan liitty-

vät kysymykset tulevat aiemmin täytetyn alle.  

 

Vinkki!  

Lukemisen helpottamiseksi jo 

täytetyt tiedot saa piiloon klikkaa-

malla kysymysosan otsikkoa 

(tässä tapauksessa ”Aku”).  Klik-

kaamalla nimeä uudestaan saa 

kysymykset uudestaan esiin. 

Varo painamasta Delete, koska 

sillä   täytetyt tiedot poistetaan.

  

https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12746751/Ohje-unionin-rekisteri-uusi-kayttaja.pdf/36b494c2-e1da-a4be-62a5-b239af781750/Ohje-unionin-rekisteri-uusi-kayttaja.pdf?t=1633360716698
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11. Hakemuslomakkeen viimeinen osa koskee allekirjoitusta. Varsinainen allekirjoittami-

nen tapahtuu erikseen ja hakemus vaatii allekirjoituksen henkilöltä, jonka tilinomis-

taja on valtuuttanut nimenomaan allekirjoittamaan hakemuksia. Jokaisen hakemuk-

sessa mainitun tilinedustajan pitää allekirjoittaa hakemus omasta puolestaan. 

Viimeinen täytettävä kenttä on hakemuksen tilinomistajan puolesta allekirjoittavan 

sähköpostiosoite. REKA-järjestelmä lähettää viestin kaikille uusille tilinedustajille (sii-

hen osoitteeseen, joka annetaan hakemuslomakkeessa ”Lisää edustaja”-osassa) sekä 

siihen osoitteeseen, joka annetaan tässä viimeisessä kentässä.  

Allekirjoittamista on kuvattu tarkemmin luvussa 4. 

 

12. Kun tarvittavat kentät on täytetty, pitää hakemus vielä tallentaa ja julkaista. Tämä 

tapahtuu painamalla hakemuksen yläosasta ”Tallenna ja julkaise” -painiketta. 

 

Painikkeen painamisen jälkeen palaat Hakemukset-sivulle ja hakemuksen tilaksi on 

vaihtunut ”Allekirjoitettavana”. Kun tarvittavat allekirjoitukset on tehty, hakemus ote-

taan käsittelyyn. Jos hakemuksesta puuttuu jokin pakollinen tieto, tallennus ja jul-

kaisu eivät onnistu, vaan järjestelmä kertoo puuttuvat tiedot. Ennen tallennusta ja 

julkaisua voit tarkistaa ovatko pakolliset kentät täytetty valitsemalla ”Tarkista lomak-

keen tiedot” -painike.  

Sinun on mahdollista keskeyttää hakemuksen tekeminen ja tallentaa keskeneräinen 

lomake valitsemalla ”Tallenna keskeneräisenä” -painike. Tällöin palaat takaisin Hake-

mukset-sivulle ja hakemuksen tilaksi on vaihtunut ”Luonnos”. Voit jatkaa hakemuk-

sen täyttöä ”Täytä hakemuslomake” -linkin kautta. 

13. Hakemuksen käsittelyn aikana on mahdollista, että Energiavirasto joutuu pyytämään 

lisätietoja hakemukseen liittyen. Jos hakemus on tehty REKA-järjestelmässä, tehdään 

täydennyspyynnöt yleensä sen kautta. Täydennyspyyntöjä on kuvattu tarkemmin lu-

vussa 5. 



  48 (55) 

   

   

       

       

 

 

 

4 Hakemuksen allekirjoittaminen 

Hakemukset pitää allekirjoittaa ennen kuin ne otetaan käsittelyyn. Hakemuksen allekirjoit-

taa aina joku yrityksen siihen valtuuttama (kts. luku 2.1) henkilö sekä ne henkilöt, jotka 

on lisätty tilinedustajina kyseisellä hakemuksella. 

Esimerkki 1: Maija tekee tilinedustajan muutoshakemuksen, jossa Päästäjät Oy:n toimin-

nanharjoittajan tililtä poistetaan kokonaan Mikko ja lisätään uutena edustajana Maija itse.  

Hakemus vaatii kaksi allekirjoitusta eli yhden Maijalta (koska hän on uusi edustaja) ja 

yhden henkilöltä, joka voi tehdä allekirjoituksen Päästäjät Oy:n puolesta.  

Jos Maija on saanut valtuutuksen sekä hakemusten tekoon, että allekirjoittamiseen, voi 

Maija itse allekirjoittaa hakemuksen kahdesti. 

 

Esimerkki2: Maija tekee tilinedustajan muutoshakemuksen, jossa Päästäjät Oy:n toimin-

nanharjoittajan tililtä poistetaan ainoastaan Mikko. Tällöin hakemus vaatii vain yhden al-

lekirjoituksen eli allekirjoitus tarvitaan vain Päästäjät Oy:n puolesta allekirjoittavalta hen-

kilöltä. 

 

Jos Maijalla on valtuutus allekirjoittaa yrityksen puolesta, voi hän allekirjoittaa hakemuk-

sen. Jos taas Maijalla on vain valtuutus hakemuksen tekemiseen, pitää jonkun toisen 

henkilön (eli henkilön, jolla on valtuutusallekirjoittaa yrityksen puolesta) tehdä allekirjoi-

tus. 

 

4.1 Miten allekirjoitetaan 

Kun hakemus on täytetty ja julkaistu muuttuu hakemuksen tilaksi ”allekirjoitettavana”. 

Samalla REKA-järjestelmä lähettää allekirjoittajille sähköpostiviestin, jossa muistutetaan 

allekirjoittamisesta.  

Sähköpostiviesti lähetetään hakemuksessa ilmoitettuihin osoitteisiin. Mahdollisille uusille 

edustajille niihin osoitteisiin, jotka heille on ilmoitettu ja yhtiön puolesta allekirjoittavalle 

henkilölle siihen osoitteeseen, joka ilmoitetaan lomakkeen viimeisessä allekirjoitusta kos-

kevassa kohdassa.   

Huom! 

Allekirjoittaminen ei sinällään vaadi sähköpostiviestin saamista. Jos valtuutukset ja lomak-

keessa ilmoitetut henkilötunnukset ovat oikein, voi allekirjoituksen tehdä kirjautumalla 

REKA-järjestelmään. Tämä koskee myös yrityksen puolesta allekirjoittajaa eli jokainen, 

jolla on valtuutus hakemusten allekirjoittamiseen, voi tehdä sen riippumatta siitä kenelle 

kehote sähköpostiviesti lähti. 
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1. Allekirjoittamista varten kirjaudu REKA-järjestelmään osoitteessa reka.energiavi-

rasto.fi (kts. luku 2.3). Jos olet juuri täyttänyt hakemuksen, ja olet yksi allekirjoitta-

jista, sinun ei tarvitse erikseen kirjautua ulos välissä vaan voit suoraan jatkaa koh-

dasta 3. 

2. Valitse oikeasta yläreunasta kohta Hakemukset ja klikkaa siitä. 

 

3. Avautuvalla Hakemukset-sivulla näet luettelon hakemuksista. Luettelossa näkyvät si-

nut valtuuttaneen tilinomistajan (tai tilinomistajien) hakemukset. Hakemukset näky-

vät oletuksena uusimmasta vanhimpaan, joten allekirjoitusta vaativa hakemus on to-

dennäköisesti listan yläpäässä. 

Allekirjoitusta odottavan hakemuksen tila on ”allekirjoitettavana” ja sen kohdalla on 

oikeassa reunassa linkki ”allekirjoita hakemus”. Tästä klikkaamalla pääset allekirjoi-

tusnäkymään. 

 
 

Huom!  

 

Linkki ”allekirjoita hakemus” näkyy kaikille käyttäjille, jotka voivat nähdä hakemuk-

sen mutta vain ne, jotka voivat allekirjoittaa, pääsevät linkin kautta eteenpäin. Jos 

esimerkiksi hakemus vaatisi vain tilinomistajan puolesta allekirjoittamisen eikä käyt-

täjällä ole siihen valtuutusta (eli vain valtuutus hakemuksen tekoon), ei linkin kautta 

pääse allekirjoittamaan. 
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4. Allekirjoitusnäkymässä kerrotaan, millaista hakemusta olet allekirjoittamassa (hake-

mustyyppi) ja mihin rekisteriasetuksen kohtaan hakemus ja siihen liittyvät tarkis-

tukset perustuvat. Näkymässä olevasta linkistä voi tarkistaa hakemuksen sisällön 

ennen allekirjoitusta.  

 

Sivulla näkyy, kuinka monta allekirjoitusta tarvitaan ja kuinka moni on jo allekirjoit-

tanut hakemuksen (tai hylännyt sen). 

 
 

5. Jos haluat allekirjoittaa hakemuksen valitse ”Allekirjoita hakemus”. Valitsemalla 

”Hylkää hakemus” se hylätään. Hylätty hakemus ei tule käsittelyyn ja sen teko täy-

tyy aloittaa alusta.  

 
 

Huom! Jos samalla henkilöllä on kaksi erilaista valtuutusta eli valtuutus allekirjoittaa 

yrityksen puolesta ja valtuutus tehdä hakemuksia, pitää allekirjoitus tehdä silti erik-

seen molemmissa rooleissa (jos hakemus muuten vaatii sitä). Uudelleen allekirjoit-

taminen ei kuitenkaan vaadi järjestelmästä ulos kirjautumista välillä. 
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Esim. Maija on tehnyt tilinavaushakemuksen, jossa tilinedustajiksi nimetään Maija ja 

Matti. Hakemus vaatii allekirjoitukset molemmilta uuden tilin tilinedustajilta sekä 

joltain, joka voi allekirjoittaa hakemuksen tilinomistajan puolesta. Jos Maijalla on 

valtuutus tilinomistajan puolesta allekirjoittamiseen, pitää Maijan allekirjoittaa hake-

mus kahdesti (eli omasta ja yrityksen puolesta) ja Matin vain kerran (eli omasta 

puolestaan).  

 

 

6. Kun allekirjoitus on tehty, järjestelmä kertoo tämän onnistuneen ja voit palata ta-

kaisin Hakemukset-sivulle.  

 

Jos kaikkia allekirjoituksia ei ole vielä tehty ja valitset uudestaan ”allekirjoita hake-

mus”, näkyy allekirjoitusnäkymässä päivittynyt tieto allekirjoitusten määrästä sekä 

maininta siitä, että olet jo reagoinut hakemukseen. Jos voisit allekirjoittaa hake-

muksen toisessa roolissa, allekirjoitus- ja hylkäys-painikkeet olisivat edelleen tar-

jolla.  

 

 
 

7. Kun tarvittavat allekirjoitukset on tehty, hakemus tulee käsittelyyn Energiaviras-

toon. Hakemus saa asianumeron ja sen tilaksi tulee ”vireillä”. Hakemus käsitellään 

vuorollaan käsittelyajan puitteissa.  
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5 Täydennyspyyntö 

Toisinaan hakemukset vaativat täydentämistä. Hakemuksesta voi esimerkiksi puuttua jo-

kin tieto tai Energiavirastolla voi muuten tulla tarve kysyä tarkemmin jostain hakemukseen 

liittyvästä asiasta. 

Tällaisissa tilanteissa käsittelijä voi lähettää hakemuksen tekijälle ja muille tarpeellisille 

henkilöille täydennyspyynnön. REKA-järjestelmässä tehdyissä hakemuksissa pyyntö tulee 

sähköisesti järjestelmän kautta. 

Jos hakemus vaatii jonkinlaista täydennystä, saat aiheesta sähköpostiviestin. Viesti tulee 

osoitteesta kirjaamo@energiavirasto.fi. Viestin otsikko on ”Uusi viesti REKA-palvelussa” ja 

viestissä on linkki, jota seuraamalla pääset lukemaan varsinaisen täydennyspyynnön. 

Tyypillisesti viesti lähetetään sille henkilölle, joka teki hakemuksen, sekä kaikille niille, 

jotka liittyvät oleellisesti asiaan. Esimerkiksi tilinavaushakemuksessa viesti lähtee kaikille 

henkilöille, jotka mainitaan hakemuksessa tilinedustajina. 

Linkin avulla täydennyspyynnön pääsee lukemaan kuka tahansa henkilö, jolla on tilinomis-

tajan antama valtuutus tehdä hakemuksia REKA-järjestelmässä. Toisaalta, vaikka joku 

muu henkilö saisi linkin käsiinsä, ei tämä pääse lukemaan täydennyspyyntöä, jos hänellä 

ei ole asianmukaista valtuutusta. 

5.1 Täydennyspyyntöön vastaaminen 

1. Kun saat sähköpostiviestin, jossa kerrotaan, että sinua odottaa viesti REKA-palve-

lussa, voit seurata viestin linkkiä ts. avaa linkin osoite selaimessa. 

2. Sinun on kirjauduttava sisään suomi.fi-tunnistuksen kautta eli samaan tapaan kuin 

kirjaudut muutenkin sisään REKA-järjestelmään. 

3. Varsinainen viesti on Energiaviraston viestijärjestelmässä. Sähköpostiviestissä olevan 

linkin kautta pääset suoraan oikealle sivulle, jossa näet hakemuksesta tehdyn täy-

dennyspyynnön sekä mahdolliset siihen liittyvät liitteet.  
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4. Voit vastata viestiin kirjoittamalla vastauksen ”Viesti…”-kenttään ja valitsemalla sen 

jälkeen ”Lähetä viesti” alareunasta.  

 

Mikäli olet saanut useammalta tilinomistajalta valtuutuksen tehdä hakemuksia REKA-

järjestelmässä, voit vastatessa valita minkä tilinomistajan nimissä annat vastauksen. 
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5. Täydennykseen voi liittää pdf-muotoisia asiakirjoja. Joissain tapauksissa liitetoimintoa 

voi hyödyntää hakemuskäsittelyssä tarvittavien asiakirjojen toimittamiseen. Useim-

miten erikseen pyydettävistä asiakirjoista tarvitaan joko alkuperäinen kappale tai 

ne sisältävät tietoja, joita ei voi toimittaa sähköisesti. Näissä tapauksissa pyy-

detyt asiakirjat pitää toimittaa esimerkiksi postitse. 

 
Täydennyspyynnössä kerrotaan erikseen, 

jos tarvitsemme joitain asiakirjoja ja miten 

ne pitää toimittaa Energiavirastolle! 

 

 

 



  55 (55) 

   

   

       

       

 

 

 

6. Voit merkitä viestin yhteyteen, jos viesti sisältää salassa pidettäviä tietoja. Päästö-

kaupparekisteriin liittyvät asiakirjat ovat salassa pidettäviä rekisteriasetuksen perus-

teella, joten tätä ei tarvitse erikseen valita. 

 

7. Kun olet vastannut täydennyspyyntöön, näet vastauksesi harmaalla pohjalla ja voit 

lähettää lisää viestejä asiaan liittyen. Jos toinen tilinedustaja kirjautuisi katselemaan 

täydennyspyyntöä, näkee hän samalla aiemmat vastaukset viestiin. 

8. Samaan asiaan voi tulla lisää täydennyspyyntöjä. Nämä tulevat joko samaan ketjuun, 

ja näet ne aikajärjestyksessä samalla sivulla, tai niistä tehdään erillinen täyden-

nyspyyntö. Tällöinkin saat sähköpostiviestin, jossa kerrotaan REKA-palvelussa odot-

tavasta viestistä ja mukana on linkki, jota seuraamalla pääset lukemaan viestin. 

Huom!  

Täydennyspyyntöön voi vastata vain rajallisen ajan ja määräaika kerrotaan yleensä 

itse täydennyspyyntöviestissä.  

 

 

 


