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Rekisterin nimi Päästökaupparekisterin sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä REKA 

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: Jonna Makkonen 
Osoite: Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki 
Muut yhteystiedot: 029 5050 100 
rekisteri@energiavirasto.fi      

Tietosuojavastaava Nimi: Aino Yli-Karro 
Osoite: Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki 
Muut yhteystiedot: kirjaamo@energiavirasto.fi 
puh. 029 5050088 

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus sekä käsittelyn 
oikeusperuste 

REKA on Energiaviraston käytössä oleva rekisteri. 
 
REKA on sähköinen asiointijärjestelmä ja se on tarkoitettu siihen, että 
Energiavirasto voi huolehtia velvollisuuksistaan Unionin rekisterin 
(myöhemmin päästökaupparekisteri) kansallisena valvojana.  
 
Päästökaupparekisteri on erillinen järjestelmä, jota ylläpitää Euroopan 
komissio. Päästökaupparekisterin avulla eri tahot voivat hoitaa velvoitteensa, 
joilla varmistetaan päästöjen väheneminen kansainvälisten sopimusten 
mukaisesti. Seloste henkilötietojen käsittelystä päästökaupparekisterissä on 
luettavissa englanniksi täällä. 
 
REKA järjestelmän avulla varsinaisen päästökaupparekisterin käyttäjät voivat 
tehdä sitä koskevia hakemuksia sähköisesti ja Energiaviraston omat käyttäjät 
voivat käsitellä näitä hakemuksia. Järjestelmällä on siis sekä ulkoisia että 
Energiaviraston sisäisiä käyttäjiä. 
 
Hakemuksella voi: 
 

- Pyytää uuden tilin avaamista (useita eri tilityyppejä) 
- Pyytää olemassa olevan tilin siirtämistä vanhalta omistajalta uudelle  
- Pyytää muutoksia tilien edustajiin (poistoja tai lisäyksiä) 
- Pyytää muutosta tilin käyttöoikeuksiin (säännöt, jotka määrittävät 

millaisia siirtoja tililtä voi tehdä ja tarvitaanko aina hyväksyntä 
toiselta edustajalta) 

 
Hakemusten teko, käsittely ja päättäminen tapahtuu pääosin REKA-
järjestelmässä. Joitain tarkastuksia tehdään järjestelmän ulkopuolella ja 
tällöin järjestelmään merkitään vain tarkastuksen tulos. Näitä tarkastuksia on 
kuvattu tarkemmin myöhemmin tässä selosteessa. 
 
Henkilötietoja käsitellään siinä määrin kuin se on tarpeen hakemusten 
käsittelyä ja tilien hallinnointia varten. 
 
 

mailto:kirjaamo@energiavirasto.fi
mailto:kirjaamo@energiavirasto.fi
https://ec.europa.eu/clima/sites/registry/privacy_en.htm
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Oikeusperusteet: 
 
Henkilötietojen käsittely REKA-järjestelmässä perustuu siten seuraaviin 
säädöksiin:  

- päästökauppalaki (311/2011);  
- laki lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010); 
- komission asetus (EU) N:o 389/2013; 
- komission delegoitu asetus (EU) 2019/1122 (jäljempänä 

”rekisteriasetus”); ja 
- laki Kioton mekanismien käytöstä (109/2007). 

 
Lisäksi henkilötietoja kerätään, koska Energiavirastolla on rekisteriasetuksen 
67 artiklaan perustuva velvollisuus estää ja ehkäistä rikollista toimintaa, 
erityisesti rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tästä johtuen 
Energiavirasto on velvollinen tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa, kuten 
laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 
(444/2017) edellyttää.      
 
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 (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta). Käsittely 
on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun 
mukaisen tehtävän suorittamiseksi. 
 

Keräämämme henkilötiedot Rekisteröityjen ryhmät ja niistä kerättävät henkilötiedot 
 
Ryhmä 1: Ulkoiset käyttäjät 
 
Ulkoiset käyttäjät tunnistautuvat REKA-järjestelmään Suomi.fi-tunnistuksella. 
Tunnistautumisessa tarkistetaan valtuutus ja järjestelmään siirretään vain 
tieto tästä valtuutuksesta ja valtuutetun nimi. 
 
Henkilötietoja kerätään tilinedustajista. Jos tilinomistaja on organisaatio, 
kerätään henkilötietoja myös tilinomistajan johtajista. Jos tilinomistaja on 
yksityishenkilö, kerätään henkilötietoja myös tilinomistajasta.  
 
Tilinedustajista ja niistä tilinomistajista, jotka ovat yksityishenkilöitä, 
kerätään seuraavat henkilötiedot: 
 

• nimi, 

• yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
(voivat olla henkilökohtaiset tai yrityksen tiedot), ja 

• henkilötunnus. 
 
Näiden lisäksi Energiavirasto tarkastaa henkilön rikosrekisteritiedot, 
henkilöllisyyden ja vakituisen asuinpaikan. Jos tilinomistaja on 
yksityishenkilö, tarkastetaan myös, onko tilinomistajalla avoin pankkitili 
jossain ETA:n jäsenvaltiossa. 
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Tarkastukset tehdään REKA-järjestelmän ulkopuolella lähtökohtaisesti niin, 
että Energiavirasto pyytää tiedot muilta viranomaisilta. Jos tämä ei ole 
mahdollista, henkilön pitää toimittaa tarvittavat asiakirjat Energiavirastolle 
itse REKA-järjestelmän ulkopuolella. Asiakirjoja tai muiden viranomaisten 
antamia tietoja ei tallenneta suoraan REKA-järjestelmään, vaan järjestelmään 
tulee ainoastaan tieto, onko tarkastus onnistunut. 
 
Jos hakemus koskee organisaation vapaaehtoisen tilin avausta, 
Energiavirasto tarkastaa myös organisaation johtajan rikosrekisteritiedot 
sekä todellisten edunsaajien nimen syntymäajan kansalaisuuden ja 
päätäntävallan tai omistajuuden tyypin. Tarkastukset tehdään REKA-
järjestelmän ulkopuolella ja järjestelmään tallennetaan vain tieto, onko 
tarkastus onnistunut. 
 
Energiavirasto käsittelee valtuutettujen edustajien henkilötunnuksia 
lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Tietosuoja-asetuksen 10 artiklan 
mukaisia rikosrekisteritietoja käsitellään rekisteriasetuksen liitteen IV 
kohdassa 8 ja liitteen VIII kohdassa 5 mainittujen velvoitteiden perusteella.  
 
Erityisiä henkilötietoja ei käsitellä.  
 
Ryhmä 2: Energiaviraston pääkäyttäjät 
 
Energiaviraston pääkäyttäjät tunnistautuvat järjestelmään Suomi.fi-
tunnistuksella. Tunnistautumisessa tarkistetaan käyttöoikeus ja 
järjestelmään siirretään vain tieto tästä käyttöoikeudesta ja käyttäjän 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. 
 
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.  
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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 Henkilötietoja on tarkoitus säilyttää järjestelmässä niin kauan, kuin se on 
tarpeen viraston lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Avoimien 
tilien ja niiden edustajien tiedot ovat järjestelmässä niin kauan, kuin tili on 
auki ja kyseiset edustat ovat tilillä. Jos henkilö ei ole enää edustaja millään 
avoimella tilillä, tämän henkilötiedot poistetaan 5 vuoden jälkeen sekä 
päästökaupparekisteristä että REKA-järjestelmästä. 
 
Asiakirjojen arkistoinnin osalta säilytysajat perustuvat 
arkistonmuodostussuunnitelmaan ja Kansallisarkiston päätökseen 
Energiaviraston asiakirjatietojen pysyvästä säilytyksestä. 
 

Henkilötietojen tietolähteet Henkilötietoja kerätään suoraan käyttäjiltä hakemuksen kysymyksillä tai 
erikseen pyydettävillä asiakirjoilla.  
 
Lisäksi tietoja saadaan päästökaupparekisteristä, väestörekisteristä, 
kaupparekisteristä ja oikeusrekisterikeskukselta.  
 

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 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. 
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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. 

 

 


