Tietosuojaseloste
1.Rekisterinpitäjä

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi: Energiavirasto
Y-tunnus: 1738354-6
Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot: puh. 029 5050 000 (vaihde),
kirjaamo@energia.fi
Nimi: Tero Liikkanen
Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot: puh. 029 5050 073,
tero.liikkanen@energiavirasto.fi

Nimi: Tiina Rautalin
Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot: puh. 029 5050 036,
tiina.rautalin@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
Päästökaupan sähköinen asiointijärjestelmä (FINETS)
5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Lainsäädännöllinen perusta
Henkilötietojen käsittely perustuu päästökauppalakiin
(311/2011), työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen
kasvihuonekaasujen päästölupahakemuksen sisällöstä,
asetukseen kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja
raportoinnista päästökauppakaudella 2013—2020 (TEM:n
tarkkailuasetus) ja asetukseen päästökaupan todentajien
hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta
päästökauppakaudella 2013—2020 (TEM:n
todentamisasetus) sekä komission asetuksiin (EU) N:o
601/2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista
(komission päästöjen tarkkailuasetus) ja (EU) N:o
600/2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta
kasvihuonekaasupäästöraporttien ja tonnitietokilometrien
todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista (komission
todentamisasetus).
Tausta
Päästökauppalain mukaan sen soveltamisalaan kuuluvilla
laitoksilla tulee olla päästölupa (8 §). Päästöluvan
myöntää Energiavirasto. Lisäksi lain soveltamisalaan
kuuluvien toiminnanharjoittajien on vuosittain maaliskuun
loppuun mennessä, toimitettava Energiavirastolle
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tyydyttäväksi todennettu päästöselvitys edellisen
kalenterivuoden hiilidioksidipäästöistä (56 §). Laitoksen
päästölupa voidaan myös muuttaa (12 §) tai se voidaan
peruuttaa (16 §). Päästökauppalain mukaan
päästökauppaviranomainen hyväksyy 57 §:ssä
tarkoitetun todentajan sekä tietyin ehdoin muussa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
akkreditoidun tai sertifioidun todentajan (61 ja 62 §).
Todentajan hyväksymispäätöstä voidaan muuttaa (63 §)
tai se voidaan peruuttaa (64 §). TEM:n
tarkkailuasetuksen mukaan toiminnanharjoittajan on
toimitettava komission päästöjen tarkkailuasetuksen 69
artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa
päästökauppaviranomaisen hyväksyttäväksi mainitussa
säännöksessä tarkoitettu tarkkailumenetelmien
parantamista koskeva raportti (21 §). TEM:n
todentamisasetuksen mukaan toiminnanharjoittaja voi
hakea päästökauppaviranomaiselta lupaa suorittaa
laitoksen todentaminen ilman 1 momentissa tarkoitettua
laitoskäyntiä. Lupaa on haettava
päästökauppaviranomaisen vahvistamalla lomakkeella
viimeistään todentamista edeltävän vuoden lokakuun 31
päivänä (8 §).

6. Rekisterin
tietosisältö

FINETS:n käyttötarkoitus
FINETS on sähköinen asiointijärjestelmä, joka on
tarkoitettu sekä Energiaviraston ulkoisille, että sisäisille
käyttäjille. FINETS:iin toimitetaan sekä siellä käsitellään
edellä mainittuja päästölupiin, päästöjen ilmoittamiseen,
todentamiseen sekä tuotantotietoihin liittyviä asioita.
Henkilötietoja käsitellään päästölupa- ja
todentajalupahakemusten, päästöselvitysten,
todentamisraporttien, parannusraporttien, laitoskäynnin
väliin jättämistä koskevien hakemusten sekä
tuotantotietolomakkeiden käsittelyn ja hallinnoinnin sekä
niihin liittyvän tiedottamisen yhteydessä. Lisäksi
ilmaisjaon piirissä olevat laitokset ilmoittavat FINETS:ssä
vuosittaiset tuotantotiedot työ- ja elinkeinoministeriölle.
Työ- ja elinkeinoministeriö käyttää toiminnanharjoittajien
yhteystietoja ilmaisjakoon liittyvässä yhteydenpidossa.
Energiavirasto voi käsitellä ja tallettaa seuraavia
henkilötietoja FINETS:ssä:
•

Toiminnanharjoittajan päästölupiin liittyvien
asioiden yhteyshenkilön nimi, työnimike,
puhelinnumero, fax ja sähköpostiosoite
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•

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmaisjaon yhteyshenkilön nimi, työnimike,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Todentajan yhteyshenkilön nimi, työnimike,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Laitoksen päästöjen tarkkailusta vastaavan henkilön
nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Todentajayhtiön johtavien auditoijien, auditoijien
sekä riippumattomien katselmoijien nimi,
työnimike, puhelinnumero, fax, sähköpostiosoite,
syntymäaika ja pätevyysalueet
• Todentajayhtiön puolesta valtuutettujen henkilöiden
nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Todentamisraporteissa todentamiseen mahdollisesti
osallistuneen muun asiantuntijan nimi, yritys ja
tehtävä todentamisessa
• Todentajalupahakemusten liitteenä olevien CV:iden
sisältämät henkilötiedot
• Energiaviraston sisäisten käyttäjien nimi,
virkanimike ja sähköpostiosoite
Toiminnanharjoittajien ja todentajayhtiöiden edustajat.

8. Tiedon säilytysaika

Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin on se
Energiaviraston lakisääteisten tehtävien toteuttamisen
kannalta tarpeen.

9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa työ- ja
elinkeinoministeriölle päästöoikeuksien ilmaisjakoa
koskevaa yhteydenpitoa ja tiedottamista varten.
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).
Lisäksi Energiavirastolla on oikeus luovuttaa
salassapitosäännösten estämättä tietoja
Finanssivalvonnalle, keskusrikospoliisille ja rahanpesun
selvittelykeskukselle, tilastokeskukselle ja Suomen
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ympäristökeskukselle sekä veroviranomaiselle niiden
tehtävien hoitamiseksi (päästökauppalaki 67 a §).

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

Ei siirretä.

11. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A: Tekniset toimenpiteet
Järjestelmään kirjautuminen
Järjestelmään kirjaudutaan turvallisella tavalla vahvan
tunnistautumisen menetelmää käyttäen. Energiaviraston
ulkopuoliset ja sisäiset käyttäjät kirjautuvat
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai
varmennekortilla FINETS:n käyttöliittymään.
Kirjautumisessa ja käyttäjien tunnistamisessa on
käytössä ulkopuolinen käyttöoikeuksien
hallintajärjestelmä Auth0.
FINETS:n laitteisto ja lokitiedot
Laitteistojen ja lokitietojen säilyttäminen kuuluu rekisterin
ylläpitäjälle.
B: Organisatoriset toimenpiteet
Pääsy sähköisessä muodossa oleviin tietoihin on rajattu
käyttöoikeuksin rooleihin perustuen. FINETS:n
varsinaiseen asiankäsittelyjärjestelmään pääsy on
Energiavirastossa sekä työ- ja elinkeinoministeriössä
rajoitettu koskemaan vain FINETS:n hallinnointiin
oikeutettuja henkilöitä. Toiminnanharjoittajat valtuuttavat
käyttäjänsä Suomi.fi- järjestelmän kautta tai FINETS:in
valtakirjalla. Todentajat valtuuttavat käyttäjänsä
FINETS:iin valtakirjalla. Näitä valtakirjoja käsittelevät
vain FINETS:n ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä
Auth0:n hallinnointiin oikeutetut henkilöt.
Valtakirjalomakkeet säilytetään lukitussa kassakaapissa.
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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.
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 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.
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
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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.
13. Tietoja
käsittelevät tahot

FINETS:n varsinaiseen asiankäsittelyjärjestelmään pääsy
on Energiavirastossa sekä työ- ja elinkeinoministeriössä
rajoitettu koskemaan vain FINETS:n hallinnointiin
oikeutettuja henkilöitä.

