
Ajankohtaista unionin 
rekisterissä



Aiemmin tänä keväänä on tullut voimaan  Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU 2016/1191) joka helpottaa kansalaisten vapaata liikkuvuutta ja 
asiakirjojen esittämistä.

Vaikka jatkossakin ulkomailla asuvien uusien edustajien tulee toimittaa todisteet 
asuinpaikasta ja rikosrekisteritiedoista sekä joissain tapauksissa 
henkilöllisyydestä, helpottuu toimittaminen hieman. Helpotukset eivät 
kuitenkaan koske yrityksiä ja muita juridisia henkilöitä.

Asiakirjoihin ei tarvita enää apostillea joskin mahdolliset kopiot tulee todistaa 
oikeaksi (ja toimittaa postitse). Käännöstä ei myöskään enää erikseen tarvita jos 
asiakirjan liitteenä on monikielinen vakiolomake (ja suomen-, ruotsin- ja 
englanninkieliset asiakirjat eivät tarvitse tätäkään).
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Uusia käytäntöjä



Suurimman osan ei tarvitse toimittaa edelleenkään mitään asiakirjoja jos 
edustaja asuu Suomessa ja hänellä on suomalainen henkilötunnus. 

Tällöin Energiavirasto tarkistaa tiedot itse muilta viranomaisilta.

Tarkempaa tietoa tilivaatimuksista löytyy Energiaviraston sivuilta. Uudet 
sivut avautuvat huomenna ja siellä vaatimukset löytyvät valitsemalla 
Toimialat -> Päästökauppa -> Päästökaupparekisteri ja sitten sivun 

alareunasta Ohjeet.
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Uusia käytäntöjä



Suuri osa meille toimitetuista hakemuksista sekä edustajien toiminnasta unionin 
rekisterissä on moitteetonta ja ajallaan tapahtuvaa. Kuitenkin muutamat ongelmat 
toistuvat usein ja haluaisimme muistuttaa näistä:

• Hakemuksissa tulee olla asianmukaiset allekirjoitukset. Mikäli hakemusta ei ole 
allekirjoitettu siten kuin kaupparekisteriotteessa ilmoitetaan, emme voi 
hyväksyä hakemusta vaan se lähetetään täydennettäväksi.

• Edustajien yhteystietojen tulee olla ajan tasalla. Jos numerosi tai 
sähköpostiosoitteesi muuttuu tulisi se vaihtaa viipymättä sekä unionin 
rekisteriin SEKÄ EU login järjestelmään. Väärät tiedot voivat estää käytön ja 
esim. unohtuneen salasanan palautuksen.
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Vanhoja käytäntöjä



• Tilillä tulee olla edustajina oikeat ja ajantasaiset henkilöt. Vaikka tiliä ei muuten 
käytettäisi paljoa, tarvitaan vähintään palautuksiin 2 eri edustajaa ja liian 
myöhään tehty edustajanmuutospyyntö voi jäädä käsittelemättä ajoissa. 

• Hakemukset tulisi tehdä ensisijaisesti REKA-asiankäsittelyjärjestelmässä 
(reka.energiavirasto.fi). Hakemuksen voi tehdä kuka tahansa tilin nykyisistä 
edustajista jos näillä vain on suomalainen henkilötunnus.

– Asioiden käsittely on nopeampaa näin erityisesti kun asia tulee heti vireille

– Ulkomaisten edustajien ja aivan uusien yritysten kohdalla joudutaan käyttämään 
toistaiseksi paperilomakkeita
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Vanhoja käytäntöjä



Keskiviikkona 3.4. aamupäivällä palautukset oli hoitanut n. 53 % 
kiinteistä laitoksista eli melkein puolella palautus (tai jopa 

päästöjen ilmoittaminen) on vielä kesken.

Aikaa on, vielä, mutta suosittelemme erittäin lämpimästi kaikkia 
hoitamaan tämän ajoissa pois. Erityisesti jos ongelmia ilmenee, 

on parempi mitä enemmän aikaa selvittelyille jää.
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Palautustilanne



Päästöoikeuksien palautus on välitön eli heti kun palautussiirto on käynnistetty JA 
HYVÄKSYTTY tulee se voimaan. Onnistumisen voi katsoa myös esimerkiksi 

omalta velvoitteiden noudattaminen välilehdeltä.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että mikäli ennen palautusta tulee tehdä vaikka 
siirtoja omien tilien välillä tai hankkia oikeuksia välittäjältä, liittyy siirtoihin 

käytännössä aina joitain viiveitä.

Viiveistä ja hyväksyntätarpeista voi lukea Energiaviraston sivuilta. Taulukot 
aiheista löytyvät kohdasta Alan toimijat -> Päästökauppa -> 

Päästökaupparekisteri -> Käyttöohjeet.
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Viiveet ja hyväksynnät



Mikäli päästöoikeuksia jää palauttamatta, 

määrätään niistä ylitysmaksu,

jonka suuruus on 

n. 105 e

per palauttamaton päästöoikeus

(korotetaan vuosittain yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin mukaisesti)
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Viiveet ja hyväksynnät



Soft tokens
Nykyisin unionin rekisteriin kirjaudutaan EU Login -järjestelmän kautta 
matkapuhelimeen tulevan tekstiviestikoodin avulla. 

Tämän tilalle tulee ns. soft token eli puhelimeen ladattava sovellus joka antaa 
kirjautumiskoodin.

Arvio on, että soft tokenit tulevat käyttöön keväällä 2020. Pidämme edustajat 
ajan tasalla aikataulusta ja muutoksesta tulee myös selkeät ohjeet myöhemmin.

Tulevaisuuden uutisia
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Kausi 2021-2030

Tulevan kausi lähestyy ja rekisteripuolella kannattaa huomioida siihen liittyen 
päästöoikeuksien ja hankeyksiköiden kelpoisuudet.

Kauden 2013-2020 oikeuksia SAA käyttää ensi kaudella mutta tämän hetken 
tiedon mukaan hankeyksiköt EIVÄT kelpaa enää silloin (paitsi keväällä 2021 
tehtävissä palautuksissa).

Kannattaa myös huomioida, että tulevan kauden oikeudet eivät käy tällä kaudella! 
Keväällä 2021, kun viimeisen kerran hoidetaan kauden 2013-2020 velvollisuuksia, 
EI VOI käyttää uuden kauden oikeuksia palautusvelvoitteeseen! -> Huomioikaa 
tämä oikeuksia ostaessanne, myydessänne ja säästäessänne.

Tulevaisuuden uutisia
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Unionin rekisteriin liittyvissä asioissa lisää tietoja saa 

sähköpostitse rekisteri@energiavirasto.fi 

tai puhelimitse 029 5050 100 
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Lisätietoja



Jonna Makkonen

Tekninen asiantuntija

Puh: 029 5050 043

Jonna.makkonen@energiavirasto.fi

Kiitos!
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