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• Kauden 2021-2030 hakemukset ovat nyt jätettävissä uudessa FINETS-järjestelmässä osoitteessa 

https://finets.energiavirasto.fi . 

• FINETS-järjestelmän käyttäjäksi tulee rekisteröityä Suomi.fi -palvelun kautta. Valtuuden asiaksi valitaan 

listalta ”Päästölupa- ja päästöselvitystietojen toimittaminen”. Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan 

puolesta asioida päästöjen tarkkailuun ja raportointiin, päästölupiin ja päästöoikeuksien ilmaisjakoon 

liittyvissä asioissa.

• Valtuus on sama kuin kauden 2013-2020 FINETS:iin tai FINETS päästöoikeuksien ilmaisjakoon.

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

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/tietoa-yritys-suomi-puhelinpalvelusta . Jos 

valtuuttaminen ei Digi- ja väestöviraston mukaan onnistu Suomi.fi-valtuuksien avulla, ottakaa yhteys 

sähköpostitse paastolupa@energiavirasto.fi.
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Toiminnanharjoittajan tiedot
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Toiminnanharjoittajan tiedot

• Toiminnanharjoittajan tietoja pääsee tarkistamaan/muokkaamaan yläreunan valikosta 

Toiminnanharjoittaja ja valitsemalla halutun yhtiön riviltä linkin Toiminnanharjoittajan tiedot

• Toistaiseksi muutokset toiminnanharjoittajan tietoihin tulee päivittää sekä uuteen FINETS-järjestelmään, että 

kauden 2013-2020 FINETS:iin!



Toiminnanharjoittajan tietojen ylläpito

• Toiminnanharjoittajan tiedoissa yhtiöiden perustiedot (esim. nimi ja y-tunnus) ovat 

Energiaviraston lisäämiä ja ylläpitämiä. Muita tietoja on esitäytetty kauden 2013-2020 

FINETS:stä haetuilla tiedoilla.

• Toiminnanharjoittaja voi ylläpitää edustamansa yhtiön osoitetietoja.

• Osoitteeksi ilmoitetaan osoite, johon asiaa koskevat päätökset ja muut asiakirjat 

voidaan lähettää postitse.

• Toiminnanharjoittaja ylläpitää tarkkailun ja raportoinnin yhteystietoja

• Energiavirasto ottaa yhteyttä tässä ilmoitettuun henkilöön toiminnanharjoittajan 

hakemuksiin ja raportteihin liittyvissä asioissa. Lisäksi Energiaviraston tiedotteet ja 

muut yhteydenotot lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen. Annettavan sähköisen 

yhteystiedon tulee olla sellainen, jota seurataan aktiivisesti. Yhteystieto on pidettävä 

ajan tasalla. Sähköpostiosoitteita voi ilmoittaa useampia.

• Hakemusten täydennyspyynnöt toimitetaan tässä ilmoitetun yhteyshenkilön lisäksi 

myös päästölupahakemuksessa ilmoitetulle laitoksen yhteyshenkilölle, mikäli tämän on 

ilmoitettu olevan eri kuin tarkkailun ja raportoinnin yhteyshenkilö.

• Tarkkailun ja raportoinnin yhteyshenkilön tietojen lisäksi täytetään/ylläpidetään 

tarvittaessa ilmaisjaon yhteyshenkilön tietoja.

• Huom! Vielä toistaiseksi FINETS päästöoikeuksien ilmaisjako –järjestelmään 

yhteystiedot haetaan kauden 2013-2020 FINETS:n puolelta.
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Päästöluvan hakeminen



• Niille laitoksille, joilla on voimassa oleva päästölupa, on lisätty kauden 2021-2030 hakemuspohjat 

järjestelmään.

• Päästölupahakemusta pääsee täyttämään joko Hakemukset-näkymän diaarinumerolinkistä (tässä vaiheessa 

ei vielä diaarinumeroa) tai valitsemalla Mene hakemukseen ja sieltä Hakemuksen tiedot -painiketta.
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Päästölupahakemuksen aloittaminen



• Painikkeet:

– TALLENNA = tallentaa lomakkeen tiedot

– PAKOLLISTEN KENTTIEN TARKISTUS = tarkistaa onko pakolliset kentät täytetty ja ilmoittaa, mikäli näin ei ole

– SULJE TALLENTAMATTA = sulkee lomakkeen tallentamatta tietoja

– LÄHETÄ LOMAKE = lähettää lomakkeen Energiaviraston käsiteltäväksi

– i= avaa kysymyskohtaisen ohjetekstin/sulkee sen

• Suosittelemme tallentamaan usein!

• Täydennyspyyntö -välilehdellä näkyy käsittelijän täydennyspyyntö ja määräaika, mikäli hakemus on 

palautettu täydennettäväksi.
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Hakemuksen toiminnot



• Päästöluvan perustietoja on esitäytetty hakemukselle ja niitä lisätään automaattisesti käsittelyn edetessä.

• Päästöluvan alkupäivämääränä on oletuksena 1.1.2021 ja lupa tullaan myöntämään toistaiseksi. Määräaikaista päästölupaa 

voi hakea vain erityisestä syystä.
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Päästölupahakemus: 1. Päästöluvan tiedot



Päästölupahakemus: 2. Laitoksen ja luvan hakijan tiedot –
Laitoksen osoitetiedot

• Lisää laitoksen sijaintipaikka ja osoitetiedot

• Sijaintipaikka voi olla esim. teollisuusalueen nimi

• Sijaintiosoitteella tarkoitetaan osoitetta, jossa laitos 

sijaitsee. Ilmoita katuosoite, älä postilokeronumeroa.
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Päästölupahakemus: 2. Laitoksen ja luvan hakijan tiedot –
Laitoksen koordinaatit

• Laitoksen koordinaatit lisätään ETRS-TM35FIN-standardimenettelyn 

mukaisesti ilmaistuna.

• Ilmoita koordinaatit kolmen desimaalin tarkkuudella.

• Apuna voit tarvittaessa käyttää osoitteessa 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/ olevaa "karttapaikka"-palvelua. 

• Karttapaikka-palvelun "muunna"- toiminnolla voit myös muuntaa muista 

koordinaattijärjestelmistä saatuja tietoja ETRS-TM35FIN - järjestelmän 

koordinaateiksi. Ilmoita laitoksen "keskipisteen koordinaatit". 

• Pikaohje koordinaattien hakemiseen: 1) Mene kansalaisen 

karttapaikka-palveluun. 2) Kirjoita laitoksen osoite ja valitse oikea kunta 

listalta. Karttanäkymä siirtyi oikeaan osoitteeseen. 3) Tarkista, että laitos 

on karttanäkymän keskellä (jos ei, niin liikuta karttaa niin, että laitos on 

keskellä). 4) ETRS-TM35FIN mukaiset koordinaatit tulevat suoraan 

näkyviin muodossa (muodossa N=, E=).
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Päästölupahakemus: 2. Laitoksen ja luvan hakijan tiedot –
Yhteydet muihin laitoksiin

• Vastaa ”kyllä”, jos laitoksella on tekninen tai toiminnallinen yhteys toiseen päästökauppalaitokseen tai 

päästökaupan ulkopuoliseen laitokseen.

• Ilmoita tällöin ne laitokset ja toiminnanharjoittajat, joiden kanssa on tekninen tai toiminnallinen yhteys.

• Lisäksi esitä vapaamuotoinen kuvaus yhteyksistä tekstikenttään ja lisää tarvittaessa kaaviokuva 

hakemuksen liitteeksi välilehdellä 4. Kerro millaisista yhteyksistä on kyse. Lisää yksinkertaistettu 

kaaviokuva, jos yhteyksiä on useita tai jos se helpottaa tilanteen kuvaamista.
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Päästölupahakemus: 2. Laitoksen ja luvan hakijan tiedot –
Luvan hakija

Luvan hakija

• Luvan hakija taulukossa näytetään toiminnanharjoittajan perustiedot ja kysytään, onko laitoksen yhteyshenkilö sama kuin 

toiminnanharjoittajan yhteyshenkilö.

• Jos yhteyshenkilö on eri, täytetään laitoksen yhteyshenkilön yhteystiedot. Tällöin hakemusten täydennyspyynnöt 

lähetetään toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön lisäksi tässä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
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Yhteinen päästölupahakemus

• Päästölupa ja päästöjen tarkkailusuunnitelma voivat erityisestä syystä koskea useamman toiminnanharjoittajan samalla 

sijaintipaikalla olevaa yhtä tai useampaa laitosta. Mikäli haetaan yhteistä lupaa, valitaan kaikki yhteisen luvan 

toiminnanharjoittajat luvan hakija -listalta (CTRL + valitse).

• Mikäli haetaan yhteistä lupaa, tulee tästä esittää perustelut, sekä nimetä yhteinen yhteydenpitotaho.



Päästölupahakemus: 3. Laitoksen toiminta ja 
ympäristöluvat – Laitoksen toiminta
• Laitoksen harjoittamalla toiminnolla tarkoitetaan toimintoa, jonka kautta laitos kuuluu päästökauppalain (311/2011) 

soveltamisalaan. Toiminnot on lueteltu lain 2 §:ssä. Lisää toiminto ja toiminnon tuotantokapasiteetti/nimellinen 

kokonaislämpöteho sekä yksikkö. Tarvittaessa toimintoja voi lisätä useampia.

• Mikäli laitoksen toiminto on Muut direktiivin 2003/87/EY 24 artiklan mukaisesti hyväksytyt toiminnot, eli ns. opt-in, 

kysytään lisäksi tarkentavia kysymyksiä.

• Mikäli verkkoon tuotetun kaukolämmön osuus tuotetusta kokonaislämmöstä on yli 50 %, katsotaan laitoksen 

pääasialliseksi tarkoitukseksi lämmön tuottaminen kaukolämpöverkkoon. 14



Päästölupahakemus: 3. Laitoksen toiminta ja ympäristöluvat –
Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaiset luvat

• Onko laitoksella voimassa oleva ympäristölupa?

– Kyllä: Liitä laitoksen ympäristölupapäätös.

– Kyllä, uusi hakemus vireillä: Liitä laitoksen ympäristölupapäätös.

– Ei: Lisää selvitys siitä, miksi laitoksella ei ole ympäristölupaa.

– Ei, hakemus vireillä: Lisää selvitys asiasta.

– Ei, laitos kuuluu YSL:n mukaisen rekisteröintimenettelyn piiriin: Liitä viranomaisen lähettämä ilmoitus rekisteröinnistä.

• Tarvitaan tieto siitä, että laitos saa ympäristönsuojelua koskevien säännösten nojalla harjoittaa toimintaa 

ja että laitoksella on voimassa oleva ympäristölupa (ei tarvitse olla vielä lainvoimainen). 

• Liitä viimeisin voimassa oleva ympäristölupapäätös, josta käy ilmi se, että laitos saa ympäristönsuojelua 

koskevien säännösten nojalla harjoittaa toimintaa. Lisäksi päätöksestä tulee käydä ilmi se, mihin asti 

päätös on voimassa.
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Päästölupahakemus: Liitteiden hallinta

• Uudessa FINETS:ssä liitteet lisätään hakemuslomakkeilla, mutta liitteiden hallinta tapahtuu hakemuksen tiedoissa.

• Esimerkki liitteen lisäämisestä:
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1. Lisätään liite omasta hakemistosta 2. Lisätty liite näkyy kentässä 3. Tallennetaan, jolloin liite -kenttä tyhjenee

4. Hakemuslomakkeelle lisätyt ja tallennetut liitteet näkyvät Hakemuksen tiedot –sivulla, jonne pääsee joko 
Hakemukset –sivun laitosrivin linkistä Mene hakemukseen tai hakemuslomakkeen viimeisen välilehden 
painikkeesta Avaa liitteiden hallinta (uusi selainvälilehti).



Päästölupahakemus: 4. Liitteet, hakemuksen julkisuus ja 
allekirjoittaminen

• Viimeisellä välilehdellä voi tarvittaessa lisätä muita liitteitä päästöluvan hakemiseen liittyen (lisää liiterivi).

• Ilmoitetaan sisältääkö hakemuslomake salassa pidettäviä tietoja (+perustelu, jos sisältää).

• Lisätään tarvittaessa lisätietoja.

• Lisätään allekirjoituspaikka

– Allekirjoittajan nimi ja aika tallennetaan hakemuksen lähetyksen yhteydessä automaattisesti

• Päästölupahakemus lähetetään Energiaviraston käsiteltäväksi Lähetä -painikkeella.

• Päästölupahakemus lähetetään ennen tarkkailusuunnitelmaa.

17



Kiitos!

Onko kysyttävää?


