TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterin nimi

Päästökaupan sähköinen asiointijärjestelmä FINETS (kaudelle
2021-2030)

Rekisterinpitäjä

Nimi: Energiavirasto
Y-tunnus: 1738354-6
Osoite: Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot: puh. 029 5050 000 (vaihde),
kirjaamo@energiavirasto.fi

Rekisterinpitäjän edustaja
(yhteyshenkilö)

Nimi: Tiina Rautalin
Osoite: Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki
Yhteystiedot: 029 5050 036, paastolupa@energiavirasto.fi

Tietosuojavastaava

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus sekä käsittelyn
oikeusperuste

Nimi: Tero Liikkanen
Osoite: Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki
Yhteystiedot: 029 5050 073, paastolupa@energiavirasto.fi
Nimi: Aino Yli-Karro
Osoite: Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot: kirjaamo@energiavirasto.fi
puh. 029 5050088
Rekisteri on Energiaviraston käytössä.
FINETS on sähköinen asiointijärjestelmä, joka on tarkoitettu
päästökaupan piiriin kuuluville toiminnanharjoittajille sekä
Energiaviraston sisäisille käyttäjille. Päästökaupan piirissä olevat
toiminnanharjoittajat voivat jättää järjestelmässä
päästölupahakemuksen ja tarkkailusuunnitelman
hyväksymishakemuksen päästökauppakaudelle 2021-2030.
Henkilötietoja käsitellään päästölupa- ja
tarkkailusuunnitelmahakemusten käsittelyn ja hallinnoinnin sekä
niihin liittyvän tiedottamisen yhteydessä sen verran, kun on
tarpeellista edellä mainitun käsittelyn tarkoituksen kannalta.
Oikeusperusteet:
Henkilötietojen käsittely perustuu päästökauppalakiin
(311/2011), työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen
kasvihuonekaasujen päästölupahakemuksen sisällöstä,
asetukseen kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja
raportoinnista (TEM:n tarkkailuasetus) ja asetukseen
päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän
suorittamisesta (TEM:n todentamisasetus) sekä komission
asetuksiin (EU) N:o 2018/2066 Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista sekä
komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 muuttamisesta
(komission päästöjen tarkkailuasetus) ja (EU) N:o 2018/2067 ja
2020/2084 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöraporttien ja
tonnitietokilometrien todentamisesta ja todentajien
akkreditoinnista (komission todentamisasetus).
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Henkilötietojen käsittely perustuu siten tältä osin lakisääteisten
velvoitteiden noudattamiseen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1
kohdan c alakohta) ja yleisen edun mukaisten tehtävien
suorittamiseen sekä julkisen vallan käyttämiseen (tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta). Käsittely on tarpeen ja
oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen
tehtävän suorittamiseksi.
Kuvaus rekisteröityjen
ryhmistä ja
henkilötietoryhmistä

Rekisteröityjen ryhmät ja niistä kerättävät henkilötiedot
Ryhmä 1: Toiminnanharjoittajien edustajat.
Yleiset kerättävät henkilötiedot perustuvat Suomi.fi-valtuutuksiin,
jota edellytetään järjestelmään kirjautumiseksi. Näistä tiedoista
FINETS-järjestelmään tallennetaan valtuutetun
• nimi
Lisäksi edustaja tallentaa toiminnanharjoittajan tietoihin
tarkkailun- ja raportoinnin- sekä ilmaisjaon yhteyshenkilöille
seuraavat yhteystiedot
• työnimike, nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Lisäksi edustaja tallentaa päästölupahakemuksen tietoihin
laitoksen yhteyshenkilölle seuraavat yhteystiedot
• nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Lisäksi usean toiminnanharjoittajan yhteisen
päästölupahakemuksen tietoihin yhteiselle yhteydenpitotaholle
seuraavat edustajat tallentavat yhteystiedot
• nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Henkilötunnuksia ei käsitellä järjestelmässä.
Erityisiä henkilötietoja ei käsitellä järjestelmässä.
Ryhmä 2: Energiaviraston pääkäyttäjät
Energiaviraston pääkäyttäjät tunnistautuvat järjestelmään
Suomi.fi-valtuutuksella. Näistä tiedoista FINETS-järjestelmään
tallennetaan hakemuksen käsittelyn tietoihin valtuutetun
• nimi

Henkilötietojen
vastaanottajat ja
vastaanottajaryhmät

Energiavirasto voi luovuttaa henkilötietoja ainoastaan voimassa
olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa.
Viranomaisen asiakirjojen ja tietojen julkisuudesta
säädetään viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999). Tietoja luovutetaan pyydettäessä julkisuuslain 13 § ja
16 §:n edellytysten mukaisesti.
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Lähtökohtaisesti kenellä tahansa on oikeus saada viranomaiselta
julkisia asiakirjoja ja tietoja, vaikka näihin sisältyisikin
henkilötietoja. Kuitenkin viranomaisen henkilörekisteriin
sisältyviä henkilötietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain 16 §:n
edellytysten mukaisesti kopiona, tulosteena tai sähköisessä
muodossa vain, jos luovutuksensaajallakin on henkilötietojen
suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus
tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.
Julkinen asiakirjakin saattaa sisältää julkisuuslain 24 §:n
perusteella salassa pidettäviä tietoja, joiden luovuttamista on
rajoitettu. Nämä tiedot voivat olla luonteeltaan henkilötietoja.
Salassa pidettäviä tietoja voidaan antaa nähtäväksi tai luovuttaa
vain asianomaisen suostumuksella, asianosaiselle tai lakiin
perustuvan oikeuden nojalla esimerkiksi toiselle viranomaiselle.
Mikäli yritys on esittänyt yhteyshenkilön tiedot salassa
pidettäviksi julkisuuslain tai muun lainsäädännön nojalla,
Energiavirasto selvittää tiedon salassa pidettävyyden viran
puolesta ennen tietojen nähtäväksi antamista tai luovuttamista.
Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus saada laissa
säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä
päästökauppalain täytäntöönpanoa ja seurantaa varten
välttämättömiä tietoja päästökauppaviranomaiselta,
ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä sekä
toiminnanharjoittajilta (päästökauppalaki 67 § toinen
momentti). Nämä tiedot voivat olla myös henkilötietoja.
Lisäksi Energiavirastolla on oikeus luovuttaa
salassapitosäännösten estämättä tietoja
Finanssivalvonnalle, keskusrikospoliisille ja rahanpesun
selvittelykeskukselle, tilastokeskukselle ja Suomen
ympäristökeskukselle sekä veroviranomaiselle niiden
tehtävien hoitamiseksi (päästökauppalaki 67 a §). Nämä tiedot
voivat olla myös henkilötietoja.
Henkilötietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella
luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa myös muille viranomaisille, mikäli näillä on
oikeus käsitellä kyseisiä henkilötietoja.
Lupa tietoja luovuttamiseen teknisen käyttöyhteyden avulla
voidaan myöntää valtion tai kunnan viranomaiselle, yhteisölle tai
elinkeinonharjoittajalle, joka toiminnassaan jatkuvasti tarvitsee
rekisterin tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten.
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Tietojen siirto kolmansiin
maihin EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille
järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään pysyvästi. Tietojen pysyvä säilytys perustuu
Kansallisarkiston päätökseen 17.2.2020,
AL/5192/07.01.01.03.02/2017.

Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen profilointi /
automaattinen
päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattisen päätöksenteon tukena.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tieto tietojen käsittelystä
Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada rekisterinpitäjältä
vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai
että niitä ei käsitellä.
Oikeus saada pääsy tietoihin
Jos rekisteröityä koskevia henkilötietoja käsitellään,
rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada pääsy
henkilötietoihin. Rekisterinpitäjän on pääsääntöisesti
toimitettava hänelle jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista, jos
rekisteröidyn tietoja käsitellään.
Oikeus vaatia tietojen oikaisemista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja
virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus vaatia, että
rekisterinpitäjä rajoittaa hänen henkilötietojensa käsittelyä mm.
tilanteissa, joissa rekisteröity kiistää henkilötietojen
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paikkansapitävyyden tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoja
saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan
rekisteröidyn suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi
tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen
vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty
rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
tietosuojalainsäädäntöä. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita
muita hallinnollisia muutoksenhaku- tai oikeussuojakeinoja.
Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena toimii
tietosuojavaltuutettu.

