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1 Johdanto 

Tämä ohje on laadittu tiiviiksi tietopaketiksi koskien päästöoikeuksien ilmaisjako-
hakemuksen jättämistä jakokaudelle 2021-2025.  

Hakemukset vuosien 2021-2025 päästöoikeuksien ilmaisjaolle tulee jättää 

kansalliselle viranomaiselle 31.5.2019 mennessä.   

Ohjeistus ja määräaika hakemuksen jättämiselle koskevat päästökaupan vakiintu-
neita laitoksia, mikä tarkoittaa laitoksia, joille on myönnetty päästölupa 30.6.2019 
mennessä1.  

Ilmaisjakoon liittyvät viranomaistehtävät siirtyvät työ- ja elinkeinoministeriöstä 
Energiavirastoon vuodesta 2021 alkaen. Vuosien 2019-2020 aikana Energiavirasto 

ja TEM tekevät yhteistyötä ilmaisjaon viranomaistehtäviin liittyen. 

Euroopan komissio on antanut asiaan kuuluvat säädökset ja laatinut niihin liittyvän 
ohjeistuksen.  Energiavirasto julkaisee valmiit komission ohjeet kotisivuillaan osoit-
teessa: https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako. 

Monen asian valmistelu koskien 4. päästökauppakauden ilmaisjakoa on vielä kes-
ken EU-tasolla. Toiminnanharjoittajia tiedotetaan ja ohjeistetaan sitä mukaa kun 

lainsäädäntö ja ohjeet tarkentuvat.  

Päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyy 4. kaudella useita hallintopäätöksiä. Päätökset 
antaa Energiavirasto. Päätöksistä peritään maksuperustelain mukaisesti maksut, 
joka määritellään TEM:n maksuasetuksella2. Alla on listattu maksuasetukseen esi-
tetyt hinnat:  

Päätös maksutta myönnettävistä päästöoikeuksista  2200 euroa  

Päätös maksutta myönnettävistä päästöoikeuksista annetun pää-
töksen muuttamisesta 

1200 euroa  

Päätös päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitel-
man hyväksymisestä 

1500 euroa  

Päätös päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitel-
man hyväksymisestä annetun päätöksen muuttamisesta.  

600 euroa  

 

Kolmannen päästökauppakauden päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyvissä asioissa 
asioidaan edelleen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.   

                                         
1 Mikäli laitokselle myönnetään päästölupa 30.6.2019 jälkeen, on kyse komission päästöoikeuksien ilmais-

jakoasetuksen mukaisesta uudesta toiminnanharjoittajasta. Määräaika uusilla toiminnanharjoittajilla poik-
keaa vakiintuneiden laitosten määräajasta. Jos laitokselle on myönnetty päästölupa vuoden 2019 aikana 
kesäkuun loppuun mennessä, hakemuksen voi jättää 28.6.2019 mennessä. Mahdollisen uuden laitoksen 
toiminnanharjoittaja voi olla yhteydessä osoitteeseen ilmaisjako2021-2030@energiavirasto.fi.   
2 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeino-
ministeriön asetuksen (869/2016) muuttamisesta on astunut voimaan 2.4.2019.  

https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
mailto:ilmaisjako2021-2030@energiavirasto.fi
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Tarkemmat yhteystiedot on listattu tämän ohjeen lopussa. 

 

2 Päästöoikeuksien ilmaisjako 2021-2030 

Neljäs päästökauppakausi jakautuu kahteen päästöoikeuksien ilmaisjaon jakokau-

teen. Kummallekin jakokaudelle päästöoikeuksia haetaan ja myönnetään maksutta 
erikseen. Ensimmäisen jakokauden hakemukset käsitellään yhteistyössä työ- ja 
elinkeinoministeriön ja Energiaviraston kesken. Tämä ohje ohjeistaa 1. jakokauden 
hakemuksen jättämisessä.  

 

 

 

Päästöoikeuksien ilmaisjako pohjautuu 4. päästökauppakaudella komission päästö-
oikeuksien ilmaisjakoasetukseen (FAR). Asetusta täydentävät komission 10 oh-
jetta, mihin ilmaisjakoa hakevan toiminnanharjoittajan suositellaan tutustuvan. Jo 
julkaistut ohjeet 1-6, 8 ja 9 ovat saatavilla englannin kielisinä Energiaviraston ko-
tisivuilta. Ohjeet 1, 2, 5 ja 6 ovat käännetty suomeksi.  

GD 1: General guidance to the allocation methodology (Yleisohje) 

GD 2: Guidance on determining the allocation at installation level (Laitostason il-
maisjako-ohje) 

GD 3: Data collection guidance (Tiedonkeruuohje) 

GD 4: Verification of FAR Baseline Data Reports and validation of Monitoring Meth-
odology Plans (Todentajaohje) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.059.01.0008.01.FIN&toc=OJ:L:2019:059:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.059.01.0008.01.FIN&toc=OJ:L:2019:059:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.059.01.0008.01.FIN&toc=OJ:L:2019:059:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.059.01.0008.01.FIN&toc=OJ:L:2019:059:TOC
https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd1_general_guidance_en.pdf/a3ef9a3e-9eb1-4b52-6307-f6fcf7fda0a2/p4_gd1_general_guidance_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd1_general_guidance_fi.pdf/e82a34ac-f9d8-18b8-d65d-4efc366536a6/p4_gd1_general_guidance_fi.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd2_allocation_methodologies_en.pdf/f4f8b04e-1b1c-8781-59f9-5f9d9a155627/p4_gd2_allocation_methodologies_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd2_allocation_methodologies_en.pdf/f4f8b04e-1b1c-8781-59f9-5f9d9a155627/p4_gd2_allocation_methodologies_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd2_allocation_methodologies_fi.pdf/c82d6f58-7f0c-11dd-53e6-76624bb064eb/p4_gd2_allocation_methodologies_fi.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd2_allocation_methodologies_fi.pdf/c82d6f58-7f0c-11dd-53e6-76624bb064eb/p4_gd2_allocation_methodologies_fi.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd2_allocation_methodologies_fi.pdf/c82d6f58-7f0c-11dd-53e6-76624bb064eb/p4_gd2_allocation_methodologies_fi.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd2_allocation_methodologies_fi.pdf/c82d6f58-7f0c-11dd-53e6-76624bb064eb/p4_gd2_allocation_methodologies_fi.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd3_data_collection_en.pdf/38c43fbb-f945-a138-cf69-7c5b5b9b20ba/p4_gd3_data_collection_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd3_data_collection_en.pdf/38c43fbb-f945-a138-cf69-7c5b5b9b20ba/p4_gd3_data_collection_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd3_data_collection_en.pdf/38c43fbb-f945-a138-cf69-7c5b5b9b20ba/p4_gd3_data_collection_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd4_verification_far_baseline_en.pdf/5581bc79-a303-60a2-f0bf-8c672e6cad66/p4_gd4_verification_far_baseline_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd4_verification_far_baseline_en.pdf/5581bc79-a303-60a2-f0bf-8c672e6cad66/p4_gd4_verification_far_baseline_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd4_verification_far_baseline_en.pdf/5581bc79-a303-60a2-f0bf-8c672e6cad66/p4_gd4_verification_far_baseline_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd4_verification_far_baseline_en.pdf/5581bc79-a303-60a2-f0bf-8c672e6cad66/p4_gd4_verification_far_baseline_en.pdf.pdf
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GD 5: Guidance on Monitoring and Reporting in Relation to the Free Allocation Rules  
(Tarkkailu- ja raportointiohje) 

GD 6: Cross-Boundary Heat Flows (Laitosrajat ylittävät lämpövirrat)  

GD 8: Waste gases and process emissions sub-installation (Jätekaasut ja proses-
sipäästöt)  

GD 9: Sector-specific guidance (Toimialakohtaiset ohjeet) 

 

Todentajia ohjeistetaan lisäksi erillisellä Energiaviraston todentajaohjeella. 

Päästöoikeuksien ilmaisjako EU:ssa tulee 4. päästökauppakaudella pohjautumaan 
monilta osin samoihin menettelyihin ja toimintamalleihin kuin kuluvalla päästö-
kauppakaudella. Komission ohjeissa 1,2 ja 5 on kuvattu yksityiskohtaisemmin il-

maisjaon rakennetta ja muutoksia kuluvaan kauteen nähden.  

Yksi keskeinen muutos on tarkkailuvelvoitteen laajentuminen päästötiedoista myös 
päästöoikeuksien ilmaisjakotietojen puolelle. Päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkai-
luvelvoite on astunut voimaan 28.2.2019 alkaen. Laitoksella tulee jatkossa olla eril-
linen tarkkailusuunnitelma päästötiedoille sekä päästöoikeuksien ilmaisjakotie-
doille. Ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelma (MMP) tulee olla todentajan var-
mentama ja Energiaviraston hyväksymä. Se toimitetaan hyväksyttäväksi ilmaisja-

kohakemuksen yhteydessä. Tarkkailumenetelmäsuunnitelmasta on kerrottu tar-
kemmin luvussa 3.2 sekä komission ohjeessa 5. 

  

3 Päästöoikeuksien ilmaisjakohakemuksen rakenne 

Ilmaisjakohakemus koostuu kolmesta osasta, mitkä kaikki tulee jättää saman-
aikaisesti 31.5.2019 mennessä. Vajaata hakemusta ei voi jättää.  

 

 

 

3.1 Perustietoselvitys 

Perustietoselvityksessä ilmoitetaan laitoksen historiatiedot vuosilta 2014-2018 ver-
tailuarvojen sekä laitoksen historiallisen tuotantotason määrittämiseksi päästöoi-
keuksien ilmaisjakoa varten. Tiedot kerätään komission Excel-lomakkeella, mikä 
toiminnanharjoittajan tulee täyttää.  Komission ohje numero 3 ohjeistaa tarkemmin 
lomakkeen täytössä.  

https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd5_mr_guidance_en.pdf/dbe6a7db-c048-4acc-ed78-00dec8c5e988/p4_gd5_mr_guidance_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd5_mr_guidance_en.pdf/dbe6a7db-c048-4acc-ed78-00dec8c5e988/p4_gd5_mr_guidance_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd5__M%26R+guidance+for+FAR_fi_7.5.2019.pdf/d5c6c9a1-d852-5186-3472-4410999ac101/p4_gd5__M%26R+guidance+for+FAR_fi_7.5.2019.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd6_cross-boundary_heat_flows_en.pdf/c996873c-fa52-e535-35e0-62a0431cb4ae/p4_gd6_cross-boundary_heat_flows_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd6_cross-boundary_heat_flows_fi.pdf/26685f80-31b2-e1a9-3123-0d8a43ca22f3/p4_gd6_cross-boundary_heat_flows_fi.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd8_waste_gases_process_emissions_en.pdf/6d57766f-2518-67a8-2a81-9d62d288a200/p4_gd8_waste_gases_process_emissions_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd8_waste_gases_process_emissions_en.pdf/6d57766f-2518-67a8-2a81-9d62d288a200/p4_gd8_waste_gases_process_emissions_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd9_sector_specific_guidance_en.pdf/efdedb05-89ef-8964-64e5-b16c4498b71d/p4_gd9_sector_specific_guidance_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12760579/todentajaohje.pdf/3f6a86e4-63c7-9a3a-5b84-bc852eac1935/todentajaohje.pdf.pdf
hhttps://www.energiavirasto.fi/ohjeet-ja-lomakkeet2
hhttps://www.energiavirasto.fi/ohjeet-ja-lomakkeet2
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd3_data_collection_en.pdf/38c43fbb-f945-a138-cf69-7c5b5b9b20ba/p4_gd3_data_collection_en.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd3_data_collection_en.pdf/38c43fbb-f945-a138-cf69-7c5b5b9b20ba/p4_gd3_data_collection_en.pdf.pdf
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Mikäli laitoksen osa ei ole viitejaksolla ollut toiminnassa yhtään kokonaista kalen-
terivuotta normaalin toiminnan aloittamisen jälkeen, täytetään lomake vain osit-
tain. Ohjeet täyttämiseen pyydetään työ- ja elinkeinoministeriöstä osoitteesta il-
maisjako2020@tem.fi  

Perustietoselvitys (komission laatima Excel-lomake) jätetään Excel-liit-
teenä päästöoikeuksien ilmaisjakohakemuksen yhteydessä. Hakija voi käyt-

tää suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä lomaketta.  

Suomen- ja englanninkieliset lomakepohjat ovat ladattavissa Energiaviraston koti-
sivuilta.  

3.2 Tarkkailumenetelmäsuunnitelma  

Tarkkailumenetelmäsuunnitelma, MMP (monitoring methodology plan) koskee pe-
rustietoselvityksessä ilmoitettujen tietojen sekä tulevalla päästökauppakaudella 
vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailua. MMP:n tulee sisältää kuvaukset sekä 
perustietoselvityksessä raportoitavien historiatietojen tarkkailumenetelmistä että 
vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailumenetelmistä.  

MMP:n laadinta kannattaa aloittaa historiatietojen tarkkailumenetelmien kuvaami-
sesta ja niiden jälkeen jatkaa vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailumenetel-
mien kuvaamiseen. Vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailumenetelmien osalta 
MMP:tä voi vielä täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen. Mikäli MMP:n laadinta 
on hakemusta jätettäessä vielä kesken vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailu-
menetelmien osalta, tulee asiasta ilmoittaa MMP:n lisätiedoissa. Tarkkailuvelvoite 
on kuitenkin voimassa jo 28.2.2019 alkaen. 

Tarkkailumenetelmien kuvauksissa tulee selkeästi erotella historiatietojen tarkkai-

lumenetelmät ja vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailumenetelmät. Komission 
ohjeessa 5 ohjeistetaan tarkemmin MMP:n sisällöstä. 

Komissio on tehnyt Excel-lomakepohjan MMP:ssä edellytettäviä tietoja varten, joka 
englanninkielinen versio on saatavilla Energiaviraston kotisivuilta. MMP:tä ei kui-
tenkaan toimiteta hakemuksen yhteydessä Excel-lomakepohjalla, vaan 
vastaavat tiedot kuin Excel-lomakkeessa kirjataan suoraan sähköiseen 
asiointijärjestelmään. Lomakepohjaa voi käyttää tietojen keruun apuna.  

Kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusuunnitelma tehdään edelleen erikseen kuten 
aikaisemmin. 

3.3 Hakemuksen todentaminen ja todentajaraportti  

Todentajan tulee todentaa sekä perustietoselvitys että MMP ja jättää näistä yksi 
yhteinen todentamisraportti toiminnanharjoittajan hakemuksen liitteeksi. MMP:n 
osalta todentajan tulee keskittyä varmistamaan, että historiatietojen osalta tark-
kailu on komission ilmaisjakoasetuksen mukainen. Mikäli todentaja huomaa selviä 
ilmaisjakoasetuksen vastaisuuksia vuosittain raportoitavien tietojen tarkkailussa, 
tulee todentajan tehdä näistäkin merkintä todentamisraporttiin. Päähuomio MMP:n 
todentamisessa on kuitenkin historiatietojen tarkkailumenetelmissä. 

mailto:ilmaisjako2020@tem.fi
mailto:ilmaisjako2020@tem.fi
mailto:ilmaisjako2020@tem.fi
mailto:ilmaisjako2020@tem.fi
https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd5__M%26R+guidance+for+FAR_fi_7.5.2019.pdf/d5c6c9a1-d852-5186-3472-4410999ac101/p4_gd5__M%26R+guidance+for+FAR_fi_7.5.2019.pdf.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/MMP_template_COM_en_2019-03-04.xlsx/b0ef81ea-7e2a-a248-5ff1-99ede7dfacf5
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/MMP_template_COM_en_2019-03-04.xlsx/b0ef81ea-7e2a-a248-5ff1-99ede7dfacf5
https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako
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Komission todentamisasetus AVR edellyttää, että todentajan tulee käydä laitoksella 
ilmaisjakotietojen todentamisen yhteydessä. Päästöselvityksen todentamista kos-
kevan laitoskäynnin yhteydessä voi myös suorittaa ilmaisjakotietojen todentamisen 
samalla laitoskäynnillä. Aiemmin tehty vuoden 2018 päästöselvistä koskeva laitos-
käynti voidaan katsoa riittäväksi, mikäli todentajan riskitarkastelun mukaan tämä 
on perusteltua, laitos on offshore- tai muu vastaava laitos ja todentaja pystyy sa-

maan tarvittavat tiedot todentamista varten muutoin. Todentamisesta ohjeistetaan 
tarkemmin komission ohjeessa 4.  

 

 

4 Päästöoikeuksien ilmaisjakohakemuksen jättäminen  

Päästöoikeuksien ilmaisjakohakemus kaudelle 2021-2025 jätetään Energiaviraston 
uuteen sähköiseen FINETS päästöoikeuksien ilmaisjako -järjestelmään.  

Järjestelmä on erillinen päästökaupan nykyisestä FINETS-järjestelmästä. Järjestel-
mään kirjaudutaan henkilökohtaisin tunnuksin. Tunnistautuminen uuteen järjestel-
mään tapahtuu samoin kuin vanhaan Suomi.fi-palvelun kautta. 

Voidakseen asioida uudessa järjestelmässä ja hakeakseen päästöoikeuksien ilmais-
jakoa, on toiminnanharjoittajan valtuutettava asiamies asioimaan järjestelmässä 
toiminnanharjoittajan puolesta.  

4.1 Toiminnanharjoittajan asiamiehenä toimiminen sähköistä hakemusta jätettäessä 

Toiminnanharjoittajan on valtuutettava yrityksen tai yhteisön sisäisesti asiamies, 
joka tunnistautuu Energiaviraston sähköiseen järjestelmään jättämään sähköisen 

hakemuksen. Edustajana toimiva asiamies antaa selvityksen toimivallastaan täyt-
tämällä järjestelmässä alla kuvassa olevan kohdan, jossa mainitaan asiamiehen 
toimivallasta. Tämä kohta on kaikille samanlainen siitä huolimatta, onko valtuutus 
tehty jo Suomi.fi-palvelun kautta. 

 

 

 

Jos asiamies toimii useamman toiminnanharjoittajan puolesta hakemusta jätettä-
essä, kyseisten toiminnanharjoittajien on valtuutettava asiamies toimimaan kaik-
kien toiminnanharjoittajien puolesta. Asiamiehen tulee pystyä osoittamaan toimi-
valtuutensa Energiaviraston sitä kysyessä. 

https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12979704/p4_gd4_verification_far_baseline_en.pdf/5581bc79-a303-60a2-f0bf-8c672e6cad66/p4_gd4_verification_far_baseline_en.pdf.pdf
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Yhteisten laitosten toiminnanharjoittajat eivät voi rajata, kenelle muut yhteisen lai-
toksen toiminnanharjoittajat antavat käyttöoikeuksia järjestelmään, vaan kukin toi-
minnanharjoittaja valtuuttaa omat asiamiehensä järjestelmään. 

Kaikki järjestelmän käyttöliittymässä annetut tiedot tai tehdyt oikeustoimet teh-
dään yrityksen nimissä ja sitä sitovasti. 

Tietoa tunnistautumisesta ja valtuutuksesta Suomi.fi-palvelussa 

Toiminnanharjoittajan valtuuttaessa asiamiehen tunnistautumaan Suomi.fi -palve-
lussa hakeakseen päästöoikeuksia maksutta toiminannanharjoittajan puolesta tu-
lee huomioida seuraavat seikat: 

Suomi.fi-valtuuksissa valtuutuksen FINETS-järjestelmän käyttäjäksi voi antaa: 

• kaupparekisteriin merkitty yrityksen toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan si-
jainen 

• kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edus-
taa yritystä yksin (prokura on henkilökohtainen eikä siksi ole riittävä val-
tuuttamaan yrityksen puolesta) 

• kaupparekisteriin tai YTJ:än merkitty yksityinen elinkeinonharjoittaja 

• tai henkilö, jolle joku edellä mainituista on antanut oikeuden luoda valtuuk-
sia kyseisen yrityksen nimissä. 

Toiminnanharjoittajan tulee huomioida, että toimitusjohtaja voi tunnistautua 
Suomi.fi -palvelussa ja voi näin ollen jättää hakemuksen yksin järjestelmään. Toi-
minnanharjoittajana toimivan yrityksen tai yhteisön tulee näin ollen huolehtia yri-

tyksen tai yhteisön sisäisesti, että toimitusjohtajalla on valtuus toimia asiamiehenä 
tässä asiassa. 

Useimmiten yritystä tai yhteisöä edustetaan kahden nimenkirjoitusoikeuden omaa-
van henkilön toimesta. Tämän vuoksi käytännössä vain toimitusjohtaja tai toimi-
tusjohtajan sijainen voi luoda valtuudet Suomi.fi -palvelussa. Jos toiminannanhar-
joittajalla ei ole toimitusjohtajaa ja nimenkirjoitussääntö ei salli yksin edustamista, 
toiminnanharjoittajan tulee ottaa yhteyttä Energiavirastoon osoitteeseen ilmais-
jako2021-2030(a)energiavirasto.fi. 

Energiavirasto suosittelee, että päästöoikeuksia maksutta hakevat tutustuvat 
Suomi.fi -palveluun hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä, jos toiminnanhar-
joittaja valtuuttaa asiamiehen Suomi.fi -palvelun kautta Energiaviraston sähköi-
seen järjestelmään. 

Jos toiminnanharjoittaja on ulkomaalainen yritys tai yhteisö, joka ei ole rekisteröi-
tynyt kaupparekisteriin tai sen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö on ulkomaalai-
nen, toiminnanharjoittajan tulee ottaa yhteyttä Energiavirastoon osoitteeseen il-
maisjako2021-2030(a)energiavirasto.fi. 
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Tunnistautumisen ja valtuutuksen oikeusvaikutukset 

Kun nimenkirjoitusoikeudellinen, toimitusjohtaja tai muu valtuutuksen saanut on 
tunnistautunut Suomi.fi -palvelun kautta, hän voi käydä täyttämässä Energiaviras-
ton sähköisen hakemuslomakkeen päästöoikeuksien hakemiseksi maksutta. Tun-
nistautumalla Energiavirasto katsoo hakemuksen allekirjoitetuksi päästöoikeuksia 
maksutta hakevan toiminnanharjoittajan nimissä ja sitä sitovaksi.  

Valtuutukset tulee selvittää hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä ja jos toi-
minnanharjoittajalla on ongelmia tunnistautumisessa järjestelmään, toiminnanhar-
joittajan tulee ottaa yhteyttä Energiavirastoon ennen hakemuksen jättämistä. 

Käyttäjä voi itse hakea valtuutta asioida yrityksen puolesta FINETS-järjestelmässä. 
Tällöin käyttäjä tekee Suomi.fi -palvelussa valtuuspyynnön, jonka yrityksen val-

tuuttaja vahvistaa Suomi.fi-valtuuksissa. 

Suomi.fi -palvelussa valtuuden asiaksi valitaan listalta Energiahuolto-> Päästölupa- 
ja päästöselvitystietojen toimittaminen. Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuutta-
jan puolesta asioida päästöjen tarkkailuun ja raportointiin, päästölupiin ja päästö-
oikeuksien ilmaisjakoon liittyvissä asioissa. 

Lisätietoa valtuuden pyytämisestä ja valtuuspyyntöjen saapumisesta valtuuttajalle 
löytyy: https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/pyyda-asiointival-
tuutta-henkilona 

Jos toiminnanharjoittaja haluaa poistaa henkilöiden käyttöoikeuksia FINETS-järjes-
telmästä, tulee tämä tehdä vastaavasti suomi.fi-valtuutuksen kautta. Huomioithan, 
että jatkossa yritys vastaa täysin itse valtuuksien hallinnoinnista. Mikäli valtuutettu 
henkilö lähtee yrityksestä, yrityksen valtuuttajan täytyy mitätöidä kyseisen henki-

lön valtuus asioida yrityksen puolesta.  

Tarkempaa tietoa suomi.fi-valtuutuksesta annetaan palvelun kotisivulla. 

 

4.2 Järjestelmään kirjautuminen ja hakemuksen täyttö  

1. FINETS päästöoikeuksien ilmaisjako -palvelu löytyy osoitteesta ilmaisjako.paasto-

lupa.fi. 

 

2. Etusivulla paina ”KIRJAUDU SISÄÄN”. 

 

 
 

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/pyyda-asiointivaltuutta-henkilona
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/pyyda-asiointivaltuutta-henkilona
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/pyyda-asiointivaltuutta-henkilona
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/pyyda-asiointivaltuutta-henkilona
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista
http://ilmaisjako.paastolupa.fi/
http://ilmaisjako.paastolupa.fi/
http://ilmaisjako.paastolupa.fi/
http://ilmaisjako.paastolupa.fi/
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3. Valitse tunnistautumistapa ja kirjaudu 

 

4. Aloita hakemuksen tekeminen painamalla ”Luo uusi hakemus”. 

 
 

 
 

5. Valitse listalta laitos, jolle päästöoikeuksien ilmaisjakoa haetaan ja paina ”Luo ha-

kemus” 

 
 

 

6. Täytä perustietoselvitys- ja tarkkailumenetelmäsuunnitelmalomakkeet. Varsinainen 
perustietoselvitys liitetään lomakkeelle Excel-tiedostona.  

7. Kun lomakkeet on täytetty ja ne ovat valmiina todennettavaksi paina ”Lähetä to-

dennettavaksi”. 
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4.3 Hakemuksen jättäminen  

Kun todentaja on tehnyt ja allekirjoittanut todentamisraportin, tulee hakemus vielä 
toiminnanharjoittajan katselmoitavaksi ennen lähettämistä käsittelyyn. Hakemuk-
sen voi lähettää käsittelyyn ”Lähetä käsiteltäväksi”-painikkeesta.  

Huom! Lähetys voi kestää hetken aikaa. Odota sulkematta selainta. 

5 Päästöoikeuksien ilmaisjakohakemuksen käsittely  

Hakemus tulee vireille, kun toiminnanharjoittaja jättää todennetun hakemuksen 
asiointijärjestelmän kautta määräaikaan mennessä.  
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5.1 Perustietoselvitys ja päätös maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämi-
sestä  

Hakemuksen tultua vireille, TEM vastaa laitoksen perustietoselvityksen käsittelystä 
ja tietojen toimittamisesta komissiolle. Mikäli tiedoissa havaitaan puutteita tai lisä-
selvityksen tarvetta, toiminnanharjoittajalle lähetetään täydennyspyyntö FINET 
päästöoikeuksien ilmaisjako -järjestelmän kautta.  

Työ- ja elinkeinoministeriö toimittaa määräajassa tulleissa hakemuksissa toimitetut 
ja asianmukaisesti täydennetyt perustiedot komissiolle 30.9.2019 mennessä. Ko-
mission ilmaisjakoasetuksen mukaan komissio hyväksyy tämän jälkeen listan lai-
toksista, jotka ovat oikeutettuja samaan maksutta jaettavia päästöoikeuksia jako-
kaudella 2021-2025.  

Laitoskohtaiset päästömäärät lasketaan, kun komissio on määritellyt päästöoikeuk-
sien ilmaisjaon laskennassa käytettävät vertailuarvot sekä mahdollisen korjausker-
toimen. Vertailuarvot määritetään erillisellä säädöksellä tämän hetkisen tiedon mu-
kaan loppukesästä vuonna 2020.  

Tämän jälkeen Energiavirasto:  

• laskee laitoksen historiatietojen ja sovellettavien vertailuarvojen perusteella 

laitokselle alustavan päästöoikeusmäärän,  

• kuulee toiminnanharjoittajaa alustavasta päästöoikeusmäärästä 

• ilmoittaa päästöoikeusmäärän komissiolle. 

Komissio arvioi ilmoitettuja päästöoikeusmääriä kokonaisuutena, 

• varmistaa, että myönnettävä kokonaismäärää on päästökauppadirektiivin 
mukainen 

• ja tarvittaessa määrittää monialaisen korjauskertoimen. 

Tämän jälkeen Energiavirasto tarvittaessa kuulee toiminnanharjoittajaa muuttu-
neesta päästöoikeusmäärästä ja tekee lopullisen päätöksen ilmaisjaon myöntämi-
sestä. Laitoskohtaiset päätökset tullaan tämän hetken tiedon mukaan tekemään 

vuoden 2020 lopulla.  

Päätös on maksullinen ja se laskutetaan päätöksen saaneelta toiminnanharjoitta-
jalta erikseen. Hinnat ovat esitetty tämän oheen alussa.  

Päätös kattaa vuosien 2021-2025 päästöoikeuksien ilmaisjaon. 

5.2 Tarkkailuvelvoite ja päätös MMP:n hyväksymisestä  

Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla tietoja MMP:n mukaisesti. Energiavirasto 
käsittelee laitoksen tarkkailumenetelmäsuunnitelman. Mikäli tiedoissa ha-
vaitaan puutteita tai lisäselvityksen tarvetta, toiminnanharjoittajalle lähetetään 
täydennyspyyntö FINETS päästöoikeuksien ilmaisjako -järjestelmän kautta.  



  14 (15) 
Dnro 747/302/2019   
   
30.8.2019   
  
  

 

 

Päätös MMP:n hyväksymisestä on maksullinen ja se laskutetaan päätöksen saa-
neelta toiminnanharjoittajalta erikseen. Hinnat ovat esitetty tämän oheen alussa. 

MMP:n muutoksista tulee ilmoittaa Energiavirastolle. Mikäli muutos on merkittävä, 
hyväksytään muutos hallintopäätöksellä, mistä peritään maksu. Mikäli muutos on 
vähäinen, päätetään asian käsittely muutoin.  

Tarkkailussa tapahtuvien muutosten ilmoittamisesta tullaan toiminnanharjoittajia 
ohjeistamaan erikseen.  

 

6 Vuosittaiset tuotantoilmoitukset  

Ilmaisjakoasetuksen mukaan laitosten tulee vuosittain ilmoittaa tuotantotiedot 
kansalliselle viranomaiselle. 

Myönnettyä päästöoikeuksien määrää muutetaan, mikäli laitoksen tuotantotaso 
muuttuu 15 % tai enemmän. Muutos arvioidaan kahden vuoden keskiarvona. Myön-
nettyä päästöoikeusmäärää ei neljännellä päästökauppakaudella tulla muuttamaan 
kapasiteetin muutosten takia, ainoastaan tuotantotason muutosten perusteella.  

Muuttuneesta päästöoikeusmäärästä tehdään päätös. Muutospäätös on maksulli-
nen ja se laskutetaan päätöksen saaneelta toiminnanharjoittajalta erikseen. Hinnat 
ovat esitetty tämän oheen alussa. 

Vuosittaisten tuotantotietojen ilmoittamista koskevan sääntelyn ja ohjeistuksen 
valmistelu on vielä kesken. Komissiossa on valmisteilla erillinen säädös, missä tar-
kennetaan menettelyjä ja aikataulua vuosittaisten tietojen ilmoittamiselle.  

Toiminnanharjoittajia tullaan ohjeistamaan vuosittaisten tietojen ilmoittamisesta 
erikseen.  

 

7 Yhteydenotot 

Työ- ja elinkeinoministeriö  

Kaikki 3. päästökauppakauden ilmaisjakoasiat paastokauppa2013@tem.fi 

4. kauden hakemuksen perustietoselvitykseen liittyvät kysymykset  
paastokauppa2020@tem.fi 

Hakemuksen täyttämistä koskevat tapaamiset juha.rajala@tem.fi 

Energiavirasto 

4. kauden hakemuksen tarkkailumenetelmäsuunnitelmaan (MMP), FINETS-asioin-
tijärjestelmään liittyvät kysymykset ja uusien osallistujien päästöoikeuksien ilmais-
jakoon liittyvät kysymykset: ilmaisjako2021-2030@energiavirasto.fi 

mailto:paastokauppa2013@tem.fi
mailto:paastokauppa2020@tem.fi
mailto:juha.rajala@tem.fi
mailto:ilmaisjako2021-2030@energiavirasto.fi
mailto:ilmaisjako2021-2030@energiavirasto.fi
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Yleisempiä päästöoikeuksien ilmaisjakoon ja sen hakemiseen liittyviä kysymyksiä 
voi lähettää sekä Energiavirastoon että työ- ja elinkeinoministeriöön. 

 


