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Ohje tuotantotasoraportoinnista 

Päästöoikeuksien ilmaisjakoa hakeneiden laitosten osalta tulee toimittaa vuosittain 

todennettu tuotantotasoraportti Energiavirastolle. Tuotantotasoraportointi tapah-

tuu FINETS päästöoikeuksien ilmaisjako -asiointijärjestelmän kautta osoitteessa 

https://ilmaisjako.paastolupa.fi/. Vuonna 2021 tuotantotasoraportit tulee jät-

tää todennettuina FINETS päästöoikeuksien ilmaisjako -järjestelmän 

kautta viimeistään 3.9.2021. 

FINETS päästöoikeuksien ilmaisjako -asiointijärjestelmän käyttö edellyttää Suomi.fi 

-valtuuksia. Valtuusasia palvelussa asiointiin on ”Päästölupa- ja päästöselvitystie-

tojen toimittaminen”. 

Jos Suomi.fi-valtuuttamisessa on ongelmia, ottakaa ensisijaisesti yhteys Digi- ja 

väestöviraston neuvontaan https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neu-

vonta/tietoa-yrityssuomi-puhelinpalvelusta. 

Tuotantotasoraportointiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa olkaa yh-

teydessä osoitteeseen ilmaisjako@energiavirasto.fi. 

Ohje raportointitiedoston lataamiseksi ja tallentamiseksi järjestelmään 

Raportointitiedoston lataaminen 

1. Mene osoitteeseen https://ilmaisjako.paastolupa.fi/ ja kirjaudu sisään. Paina sivun ylä-

reunasta painiketta Tuotantotasoraportit.  

 

2. Kirjaudu raportointiin painamalla Kirjaudu järjestelmään. 

 

 

3. Raportit sivulla näkyy laitoskohtaiset raportit omilla riveillään. Energiaviraston lataama 

esitäytetty raportointitiedosto (Excel) löytyy painamalla linkistä Raportin tiedot. 

https://ilmaisjako.paastolupa.fi/
mailto:ilmaisjako@energiavirasto.fi
https://ilmaisjako.paastolupa.fi/
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4. Lataa raportointitiedosto haluamaasi hakemistoon painamalla dokumentin nimeä. Täytä 

tarvittavat tiedot raportointitiedostoon. 

 

Täytetyn raportointitiedoston tallentaminen järjestelmään 

1. Avaa ko. laitoksen raportointilomake järjestelmässä joko raporttien päänäkymän linkistä 

Ei diaarinumeroa tai Raportin tiedot -sivulla olevasta painikkeesta Raporttilomake. 

2. Avaa lomakkeen välilehti 2. Raportti ja lisää liiterivi kohdassa ”Tuotantotasoraportti/uu-

den osallistujan tietoselvitys”. 

 

3. Lisää avautuvalle riville tiedosto ja vastaa liitteen julkisuuteen liittyviin kysymyksiin. 

4. Tallenna. 

5. Tarkista raportin tiedoista, että tiedosto on tallentunut raportin liitteisiin. Raportin tietoi-

hin pääsee joko lomakkeen painikkeesta Avaa liitteiden hallinta (uusi selainvälilehti) tai 

hakunäkymän Raportin tiedot -linkistä. 
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Tuotantotasoraportin lähettäminen todennettavaksi 

1. Tarkista, että täyttämäsi raportointitiedosto on tallentunut raportin tietoihin (ks. edel-

linen kohta 5.) 

2. Valitse todentajayhtiö raportointilomakkeella. Huom! Tallentamisen jälkeen valitse-

masi todentajayhtiön käyttäjillä on pääsy ko. laitoksen raportin tietoihin. 

 

3. Lisää paikka kohdassa Allekirjoitus. 

 

4. Tallenna. 

5. Lähetä raportti todennettavaksi lomakkeen yläreunan painikkeella Lähetä todennet-

tavaksi. 
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Tuotantotasoraportin lähettäminen Energiavirastoon 

Tuotantotasoraportin tai uuden osallistujan tietoselvityksen voi lähettää Energiavi-

rastoon sitten, kun todentaja on allekirjoittanut todentamisraportin. Kun todenta-

misraportti on allekirjoitettu, näkyy tuotantotasoraportin tilana Raportit -sivulla ’To-

dennettu’. Järjestelmä lähettää myös toiminnanharjoittajan ilmaisjaon yhteystie-

toihin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tiedon todennetusta raportista. 

Todentamisraportin pääsee katsomaan Raportit -sivun Todentamisraportin tiedot -

linkistä ja valitsemalla sieltä Todentamisraporttilomake. 

 

 

Todennetun tuotantotasoraportin/uuden osallistujan tietoselvityksen lähettämis-

painike löytyy raportointilomakkeelta. Raportointilomakkeelle pääsee joko suoraan 

Raportit -sivun Ei diaarinumeroa -linkistä tai kohdasta Raportin tiedot ja sieltä Ra-

porttilomake. 

 

 

Lähetä raportti lomakkeen yläosan painikkeesta Lähetä raportti Energiavirastolle. 
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Lähettämisen jälkeen raportti saa diaarinumeron ja sen tilaksi muuttuu ’Lähetetty’. 

 


