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1 Johdanto

Tämä dokumentti kuvaa Päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän yleiset 
käyttöperiaatteet sekä ohjelmiston eri toiminnot. 

Käyttöohjeen lisäksi suositellaan omien pikaohjeiden laatimista eri käyttötilantei-
siin. Nämä pikaohjeet voivat sisältää ohjelman toimintojen lisäksi toimintatapoihin 
liittyviä ohjeita. 

 

2 Sisäänkirjautuminen 

2.1 Yleistä 

Päästökaupan sähköinen asiointijärjestelmä toimii osoitteessa https://www.paas-
tolupa.fi.  

Päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmä vaatii toimiakseen laajakaista-yhtey-
teen kytketyn tietokoneen, jonka suorituskyky riittää normaaliin Internet-selai-
luun ja tekstinkäsittelyyn. 

Järjestelmää käytetään XHTML-standardin mukaisella Internet-selaimella. Tällai-
sia selaimia ovat mm. MS Internet Explorer 6.0 ja uudemmat IE-selaimet sekä 
uusimmat Mozilla-, Netscape- ja Opera-selaimet. Lisäksi tiettyjä tulostuksia var-
ten käytettävällä työasemalla tulee olla asennettuna Adobe Acrobat Reader tai 
muu PDF-tiedostojen katseluohjelma. 

2.2 Kirjautumissivun käyttö 

Päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu on esitetty seuraa-
vassa kuvassa. Järjestelmään kirjaudutaan TUPAS-tunnistuksella. Järjestelmän yl-
läpitäjät luovat käyttöoikeudet todentajille. 

 
Kuva 1 Pankin valitseminen 
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Järjestelmän tunnistautuminen hoidetaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla ns. 
Tupas-tunnistuksen avulla. Siinä käyttäjä tunnistetaan henkilötunnuksen perus-
teella ja varmistus henkilöllisyydestä saadaan oman pankin varmistuksella. Tupas-
tunnistus tapahtuu kuten normaali nettipankkiin kirjautuminenkin. Tupas-tunnistus 
aloitetaan painamalla oman pankin logoa. 

Lopetettaessa työskentely tulee järjestelmästä poistua oikein. Tämä on neuvottu 
tarkemmin kohdassa 3.5.  

2.3 Istunnon vanhentuminen 

Ohjelmisto sulkee automaattisesti itsensä, jos sillä ei ole tehty mitään tiettyyn ai-
kaan. Aika säädetään järjestelmäkohtaisesti ja se on säädetty oletusarvoisesti puo-
leen tuntiin. Tämän jälkeen pitää järjestelmään kirjautua uudelleen sisään. 

 

3 Ohjelmiston perustoiminta 

3.1 Ohjelmiston rakenne 

Päästökaupan sähköinen asiointijärjestelmä jakaantuu pääosioihin, joissa jokai-
sessa on vaihteleva määrä alitoimintoja. Pääosioita ja alitoimintoja voidaan halu-
tessa sulkea oikeuksin vain rajatun käyttäjäjoukon käyttöön. Pääosiot todentajille 
ovat: 

 Päästöselvitykset 

 Todentajaluvat 

 Todentamisraportit 

 Laitoskäynnin väliin jättäminen 

 Oman todentajayrityksen tiedot 

 Kirjaudu ulos 

3.2 Ohjelmistossa liikkuminen 

3.2.1 Navigointi päävalikon avulla 

Halutun sivun valinta tapahtuu vasemmalla olevan päävalikon kautta, josta valitaan 
haluttu pääosio napsauttamalla sen nimeä. Tästä on esimerkki seuraavassa ku-
vassa. 
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Kuva 2 Pääsivun valinta 

 
3.2.2 Tietokortit 

Tietokorteissa on tietokortista riippuen useita eri osioita, jotka on eroteltu otsikoin. 
Tämä on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 3 Tietokortit 

 
3.3 Toimintojen käyttö 

3.3.1 Toimintopainikkeet 

Toimintopainikkeet ovat sivun yläreunassa. Niissä ovat pääsääntöisesti tärkeimmät 
ja useimmin käytetyt sivujen toiminnot. Esimerkki painikkeista on seuraavassa ku-
vassa. 

 

Kuva 4 Toimintopainikkeet 
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Painikkeissa on tekstillä kerrottu, mitä niiden napsauttamisesta tapahtuu, esimer-
kiksi TALLENNA JA PALAA. Tällä painikkeella tallennetaan tehdyt muutokset ja palataan 
edelliselle sivulle. Ohjelmistossa käytettyjen toimintopainikkeiden toiminnot on ku-
vattu seuraavassa taulukossa. 

Painike Toiminnon kuvaus 
PALAA Palaa tallentamatta juuri syötettyjä tietoja edelliselle tasolle 

TALLENNA Tallentaa juuri syötetyt tiedot 

TALLENNA JA PALAA Tallentaa juuri syötetyt tiedot ja palaa edelliselle tasolle 

POISTA Poistaa valitun kohteen 

EDELLINEN Siirtyy tallentamatta juuri syötettyjä tietoja edelliselle sa-
man tason sivulle 

SEURAAVA Siirtyy tallentamatta juuri syötettyjä tietoja seuraavalle sa-
man tason sivulle 

TALLENNA JA JATKA Tallentaa ja siirtyy seuraavalle saman tason sivulle 

ALLEKIRJOITA Painike tallentaa juuri syötetyt tiedot ja lukitsee valitun koh-
teen 

TULOSTA SUPPEA Tulostaa suppean yhteenvedon valitusta kohteesta 

TULOSTA LAAJA Tulostaa laajan yhteenvedon valitusta kohteesta 

TULOSTA KAIKKI Tulostaa allekirjoitusversion* valitusta kohteesta 

 *FINETS-järjestelmässä otettiin käyttöön TUPAS-tunnistau-
tuminen 2012, jonka vuoksi allekirjoitettuja päästöselvityksiä 
ei tarvitse toimittaa Energiavirastolle vuodesta 2013 alkaen 

 

3.3.2 Näkymien sisäiset toiminnot 

Myös näkymien sisällä on tiettyjä toiminnallisia painikkeita. Painikkeet ovat vastaa-
van näköisiä kuin muutkin, esimerkiksi HAE MUUTOSTA. Osa toiminnoista tapahtuu 
tämän näköisen linkin kautta linkkiä napsauttamalla. 

3.4 Liitetiedostojen hallinta 

Järjestelmässä on useissa tietokorteissa toiminto, joka mahdollistaa liitetiedostojen 
lisäämisen, poistamisen sekä lataamisen omalle työasemalle. Toiminto on seuraa-
van kuvan mukainen. 



  5 (24) 
   
   
 
 

 

 

 

Kuva 5 Liitetiedostojen hallinta 

 
Liitetiedostojen lisääminen tapahtuu seuraavasti: 

1. Valitaan liitetiedostolle tyyppi ”Liitetiedoston tyyppi” valikosta 

2. Syötetään liitetiedoston kuvaus 

3. Painetaan ”Valitse tiedosto” painiketta ja haetaan haluttu tiedosto käytetylle 
työasemalle näkyvältä levyltä 

4. Tarvittaessa merkitään liite salaiseksi merkitsemällä raksi kohtaan ”Salai-
nen” ja valitsemalla salassapitoperuste 

5. Painetaan LISÄÄ LIITETIEDOSTO painiketta 

 
Huom! Liitettävät tiedostot tulee olla pdf-muodossa, pois lukien kohtuuttomien kus-
tannusten laskelmat (näille on oma liitetiedostotyyppinsä). 

Listalla näkyvä liitetiedosto voidaan avata napsauttamalla sen nimeä. Liitetiedosto 
voidaan poistaa painamalla POISTA painiketta. 

3.5 Järjestelmästä poistuminen 

Järjestelmän käyttö lopetetaan napsauttamalla vasemman reunan valikon Kirjaudu 
ulos -linkkiä. Tällöin järjestelmä sulkee istunnon. Muista aina poistua järjestel-
mästä tällä tavalla, kun lopetat sen käytön! 

 

4 Oman todentajayrityksen tiedot 

4.1 Todentajalista 

Todentaja voi katsoa ja muokata kaikkien todentajayritysten tietoja joihin hänellä 
on oikeudet päävalikon kohdassa ”Oman todentajayrityksen tiedot”.  
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Kuva 6 Todentajalista 

 
Listalla olevia todentajia voidaan hakea todentajan nimen, y-tunnuksen ja kotipai-
kan perusteella. 

Haku suoritetaan syöttämällä hakukenttään haluttu hakuarvo ja painamalla 
HAE -painiketta. Haun jälkeen listalla näytetään vain hakuehdot täyttävät todenta-
jat. 

Sivulla näytetään kerralla oletusarvoisesti 10 todentajaa. Loput todentajat näkyvät 
toisilla välilehdillä, joihin johtavat linkit ovat listan yläpuolella. 

4.2 Todentajan tietokortti 

Seuraavassa kuvassa on esitetty todentajan tietokortti. 
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Kuva 7 Todentajan tietokortti 

 
Osa todentajan tietokortin tiedoista on esitäytetty Energiaviraston toimesta. To-
dentajan tietokortille syötetään seuraavat tiedot, joista tähdellä merkityt tiedot 
ovat pakollisia: 

 Todentajan yhteystiedot  

 Laskutustiedot 

 Virallisen yhteyshenkilön tiedot 
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Sähköpostiosoite-kenttiin voi syöttää useamman sähköpostiosoitteen puolipisteellä 
(;) eroteltuna. Kaikkiin virallisen yhteyshenkilön Sähköpostiosoite-kenttään 
syötettyihin osoitteisiin lähetetään FINETS-järjestelmästä lähtevät viestit (esim. 
tieto todentamisraportin aloittamisesta, tieto todentajaluvan hyväksymisestä jne.). 

 
Syötetyt tiedot tallennetaan painamalla TALLENNA -painiketta. Tämän jälkeen voi-
daan palata todentajalistaan painamalla PALAA -painiketta. 

 

5 Todentajaluvat 

5.1 Todentajalupalista 

Todentajalupalistassa näkyvät kaikkien käyttäjään liitettyjen todentajayritysten to-
dentajaluvat. Todentajalupalista on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 8 Todentajalupalista 

 
5.1.1 Todentajalupien haku 

Listalla olevia todentajalupia voidaan hakea: 

 Todentajaluvan numeron 

 Todentajatunnuksen 

 Todentajayrityksen nimen 

 Todentajaluvan alkamispäivämäärän 

 Todentajaluvan päättymispäivämäärän JA/TAI 

 Todentajaluvan tilan perusteella 

Haku suoritetaan syöttämällä hakukenttiin halutut hakuarvot ja painamalla 
HAE -painiketta. Haun jälkeen todentajalupalistalla näytetään vain hakuehdot täyt-
tävät todentajaluvat. 
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Sivulla näytetään kerralla oletusarvoisesti 10 todentajalupaa. Loput todentajaluvat 
näkyvät toisilla välilehdillä, joihin johtavat linkit ovat listan yläpuolella. 

5.2 Todentajalupien tilat 

Todentajalupalistalla näkyy kunkin todentajaluvan kohdalla sen senhetkinen tila. 
Kullekin todentajaluvalle voidaan suorittaa sen tilasta riippuen eri toimintoja. Tilat 
sekä kussakin tilassa olevalle todentajaluvalle tehtävät mahdolliset toiminnot on 
esitetty seuraavassa taulukossa. 

Todentajaluvan tila Mahdolliset toiminnot 
Hakemus aloittamatta JÄTÄ HAKEMUS, POISTA 
Hakemus kesken POISTA, MUOKKAA 
Hylätty KATSO LISÄTIEDOT 
Hyväksytty HAE MUUTOSTA, HAE PERUUTUSTA 
Hyväksytty, korvattu KATSO LISÄTIEDOT 
Hyväksytty, muutosta haettu - 
Hyväksytty, peruutusanomus jätetty SELAA PERUUTUSHAKEMUKSIA 
Odottaa hyväksyntää KATSO LISÄTIEDOT 
Palautettu täydennettäväksi MUOKKAA 
Peruutettu KATSO LISÄTIEDOT, SELAA PERUU-

TUSHAKEMUKSIA 
 

5.3 Todentajaluvan muokkaaminen (ilman lupamuutosta) 

Todentajaluvan lupamuutosta vaatimattomien tietojen muokkaaminen tapahtuu 
siirtymällä todentajalupalistasta halutun todentajaluvan tietokorttiin napsautta-
malla todentajaluvan diaarinumeroa. Tämän jälkeen avautuvassa todentajaluvan 
tietokortissa, joka on kuvattu tarkemmin kohdassa 5.5, voidaan muokata ainoas-
taan tietokortin eri sivujen lukitsemattomia tietoja, kuten todentajan puolesta val-
tuutetun henkilön tietoja. Muokattujen tietojen tallentaminen tapahtuu painamalla 
TALLENNA -painiketta. Lukittujen tietojen muokkaaminen vaatii lupamuutoksen, 
jonka hakeminen on esitetty seuraavassa kohdassa. 

5.4 Todentajalupamuutoksen hakeminen 

Todentajalupamuutoksen hakeminen aloitetaan painamalla halutun todentajaluvan 
kohdalla olevaa HAE MUUTOSTA -painiketta. Tämän jälkeen käyttäjä ohjataan voi-
massa olevan todentajaluvan tiedoilla esitäytettyyn todentajalupahakemuksen tie-
tokorttiin, jonka toiminnot on kuvattu seuraavassa kohdassa. 

Aiemmin aloitettua lupamuutosta pääsee jatkamaan painamalla halutun todentaja-
luvan kohdalla olevaa MUOKKAA –painiketta. 

5.5 Todentajaluvan tietokortit 

5.5.1 Todentajaluvan tietokortti 1/4 - Todentajaorganisaatio 

Todentajaluvan tietokortin sivu 1/4 on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 9 Todentajaluvan tietokortti ¼ 

 
Todentaja tietokortille 1/4 syötetään seuraavat todentajalupatiedot, joista ohjel-
mistossa tähdellä merkityt ovat pakollisia: 

 Alkamispäivämäärä 

 Päättymispäivämäärä 

 Haettavat pätevyysalueet 

Luvan hakijan tiedot ja yhteyshenkilön yhteystiedot kopioituvat tietokortille toden-
tajayrityksen tietokortilta. Näitä tietoja pääsee muokkaamaan kohdasta ”Oman to-
dentajayrityksen tiedot”. 
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Tiedot syötetään niiden kohdalla oleviin syöttökenttiin ja tallennetaan painamalla 
TALLENNA -painiketta. Tämän jälkeen voidaan siirtyä tietokortin seuraavalle sivulle 
painamalla  SEURAAVA -painiketta. 

5.5.2 Todentajaluvan tietokortti 2/4 – Henkilöt 

Todentajaluvan tietokortin sivu 2/4 on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 10 Todentajaluvan tietokortti 2/4 

 
Todentajaluvan tietokortille 2/4 syötetään seuraavat todentajalupatiedot, joista oh-
jelmistossa tähdellä merkityt ovat pakollisia: 

 Johtavat auditoijat 

 Auditoijat 

 Riippumattomat katselmoijat 
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 Todentajayrityksen vahvistuskäytäntö 

 Todentajan puolesta valtuutetut henkilöt todentamisraportin vahvista-
miseksi 

Esim. uuden johtavan auditoijan lisääminen lupahakemukseen tapahtuu painamalla 
LISÄÄ –painiketta. Tällöin siirrytään kohdassa 5.6 esitettyyn johtavan auditoijan tie-
tokorttiin.  

Päästökauppatodentajien tilat Energiaviraston hyväksymisprosessin eri vaiheissa 
on kuvattu kohdassa 5.2. 

Johtavan auditoijan poistaminen tapahtuu painamalla poistettavaksi halutun hen-
kilön kohdalla olevaa POISTA –painiketta. 

Muut tiedot syötetään niiden kohdalla oleviin syöttökenttiin ja tallennetaan paina-
malla TALLENNA -painiketta. Tämän jälkeen voidaan siirtyä tietokortin seuraavalle 
sivulle painamalla SEURAAVA -painiketta. 

5.5.3 Todentajaluvan tietokortti 3/4 – Akkreditointitiedot 

Todentajaluvan tietokortin sivu 3/4 on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 11 Todentajaluvan tietokortti ¾ 

 
Todentaja tietokortille 3/4 syötetään seuraavat todentajalupatiedot, joista ohjel-
mistossa tähdellä merkityt ovat pakollisia: 

 Todentajan akkreditointi tai sertifiointi 

 Luvan myöntänyt jäsenmaa 

 Akkreditointielimen arvio hakijan pätevyydestä 

Tiedot syötetään niiden kohdalla olevien radiopainikkeiden ja tekstikenttien avulla 
ja tallennetaan painamalla TALLENNA -painiketta. Tämän jälkeen voidaan siirtyä tie-
tokortin seuraavalle sivulle painamalla SEURAAVA -painiketta. 

5.5.4 Todentajaluvan tietokortti 4/4 – Liitteet ja vahvistaminen 

Todentajaluvan tietokortin sivu 4/4 on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 12 Todentajaluvan tietokortti 4/4 

 
Todentaja tietokortille 4/4 syötetään seuraavat todentajalupatiedot, joista ohjel-
mistossa tähdellä merkityt ovat pakollisia: 

 Hakemuksen julkisuus 

 Liitteet 

 Todentajaksi hakevien tahojen julkistaminen 

Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti painamalla ALLEKIRJOITA -painiketta. ALLEKIR-
JOITA -painiketta painettaessa todentajalupahakemus lukittuu, eikä mitään siinä an-
nettuja tietoja voida enää painikkeen painamisen jälkeen muokata. Samalla lukittu 
todentajalupahakemus lähetetään automaattisesti Energiavirastoon käsiteltäväksi. 
Mikäli ALLEKIRJOITA -painiketta on painettu vahingossa, tai todentajalupahakemuksen 
tietoja halutaan muokata sen lukittumisen jälkeen, tulee todentajayrityksen edus-
tajan ottaa välittömästi yhteyttä Energiaviraston pääkäyttäjään. 

5.6 Todentajahenkilön tietokortti 

Todentajahenkilön tietokortti on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 13 Todentajahenkilön tietokortti 

 
Todentajahenkilön tietokortille syötetään todentajahenkilöstä riippuen seuraavia 
tietoja, joista ohjelmistossa tähdellä merkityt ovat pakollisia: 

 Henkilötiedot 

 Haetut pätevyysalueet 

Tiedot syötetään niiden kohdalla olevien syöttökenttien avulla ja tallennetaan pai-
namalla TALLENNA -painiketta. Tämän jälkeen voidaan palata edelliseen näyttöön 
painamalla PALAA -painiketta. 

5.7 Todentajaluvan peruuttaminen 

Todentajaluvan peruutusanomuksen jättäminen tapahtuu painamalla todentajalu-
palistasta halutun todentajaluvan kohdalla olevaa HAE PERUUTUSTA –painiketta. Täl-
löin siirrytään seuraavassa kuvassa esitettyyn todentajaluvan peruutushakemuk-
sen tietokorttiin. 
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Kuva 14 Todentajaluvan peruutushakemuksen tietokortti 

 
Todentaja peruutushakemuksen tietokortille syötetään seuraavat tiedot, joista oh-
jelmistossa tähdellä merkityt ovat pakollisia: 

 Haettu todentajaluvan päättymispäivämäärä 

 Peruuttamisen syy 

 Allekirjoitus 

Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti painamalla ALLEKIRJOITA -painiketta. ALLEKIR-
JOITA -painiketta painettaessa todentajaluvan peruutushakemus lukittuu, eikä mi-
tään siinä annettuja tietoja voida enää painikkeen painamisen jälkeen muokata. 
Samalla lukittu todentajaluvan peruutushakemus lähetetään automaattisesti Ener-
giavirastoon käsiteltäväksi. Mikäli ALLEKIRJOITA -painiketta on painettu vahingossa, 
tai hakemuksen tietoja halutaan muokata sen lukittumisen jälkeen, tulee todenta-
jayrityksen edustajan ottaa välittömästi yhteyttä Energiaviraston pääkäyttäjään. 
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6 Päästöselvitykset 

6.1 Päästöselvityslista 

Päästöselvityslistassa näkyvät kaikki päästöselvitykset, joiden todentajaksi on va-
littu käyttäjään liitetty todentajayritys. Halutun päästöselvityksen voi avata, tulos-
taa ja palauttaa halutessaan toiminnanharjoittajalle täydennettäväksi todentamis-
raporttilistan kautta. Päästöselvityksiä pääsee tarkastelemaan myös päästöselvi-
tyslistan KATSO -painikkeen kautta. Päästöselvityslista on esitetty seuraavassa ku-
vassa. 

 

Kuva 15 Päästöselvityslista 

 
6.1.1 Päästöselvitysten haku 

Listalla olevia päästöselvityksiä voidaan hakea: 

 Päästöluvan numeron 

 Päästöluvan tai lupamuutoksen diaarinumeron   

 Toiminnanharjoittajan nimen 

 Laitoksen nimen 

 Vuoden JA/TAI  

 Päästöselvityksen tilan perusteella 

Haku suoritetaan syöttämällä hakukenttiin halutut hakuarvot ja painamalla 
HAE -painiketta. Haun jälkeen päästöselvityslistalla näytetään vain hakuehdot täyt-
tävät päästöselvitykset. 

Sivulla näytetään kerralla oletusarvoisesti 10 päästöselvitystä. Loput päästöselvi-
tykset näkyvät toisilla välilehdillä, joihin johtavat linkit ovat listan yläpuolella. 
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7 Todentamisraportit 

7.1 Todentamisraporttilista 

Todentamisraporttilistassa näkyvät kaikki aiemmin jätetyt tai keskeneräiset toden-
tamisraportit, sekä todentamisraportit joiden laatiminen voidaan aloittaa. Todenta-
misraporttilistassa näkyvät vain ne raportit, joihin käyttäjällä on oikeus. Todenta-
misraporttilista on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 16 Todentamisraporttilista 

 
Tietyn toiminnanharjoittajan tietyn vuoden päästöselvityksiä koskeva, esitäytetty 
todentamisraportti tulee näkyviin toiminnanharjoittajan valitseman todentajayri-
tyksen todentajahenkilöille, kun toiminnanharjoittaja on allekirjoittanut oman käyt-
töliittymänsä kautta laitoksen kaikki kyseiseen vuoteen liittyvät päästöselvitykset. 

Todentamisraporttilistassa näkyy kunkin raportin tila, sekä raporttiin liittyviä toi-
mintopainikkeita. Todentamisraporttien tilat muuttuvat sitä mukaa, kun raporttien 
antaminen ja päästöselvitysten käsittely etenevät. Todentamisraporttien mahdolli-
set tilat sekä niihin liittyvät toimintopainikkeet on kuvattu kohdassa 7.2. 

7.1.1 Todentamisraporttien haku 

Listalla olevia todentamisraportteja voidaan hakea: 
 

 Päästöluvan numeron 

 Päästöluvan tai lupamuutoksen diaarinumeron   

 Toiminnanharjoittajan nimen 

 Laitoksen nimen 

 Todentamisraportin tilan 

 Vuoden  

Haku suoritetaan syöttämällä hakukenttiin halutut hakuarvot ja painamalla 
HAE -painiketta. Haun jälkeen todentamisraporttilistalla näytetään vain hakuehdot 
täyttävät raportit. 

Sivulla näytetään kerralla oletusarvoisesti 10 raporttia. Loput todentamisraportit 
näkyvät toisilla välilehdillä, joihin johtavat linkit ovat listan yläpuolella. 
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7.2 Todentamisraporttien tilat 

Todentamisraporttilistalla näkyy kunkin raportin kohdalla sen senhetkinen tila. Kul-
lekin todentamisraportille voidaan suorittaa sen tilasta riippuen eri toimintoja. Tilat 
sekä kussakin tilassa olevalle raportille tehtävät mahdolliset toiminnot on esitetty 
seuraavassa taulukossa. 

Todentamisraportin tila Mahdolliset toiminnot 
Odottaa todentamisraporttia JÄTÄ TODENTAMISRAPORTTI 
Todentamisraportti kesken MUOKKAA 
Päästöselvityksiä palautettu täydennet-
täväksi 

- 

Selvitys palautettu täydennettynä MUOKKAA 
Odottaa todentamisraportin kuittausta KATSO 
Palautettu täydennettäväksi MUOKKAA 
Odottaa riippumattoman katselmoijan 
allekirjoitusta 

ALLEKIRJOITA 

Odottaa valtuutetun henkilön allekirjoi-
tusta 

ALLEKIRJOITA 

Valmis KATSO 
 

7.3 Päästöselvitykseen tutustuminen 

Todentamisraporttiin liittyviin päästöselvityksiin päästään kohdassa 7.6.1 kuvatun 
todentamisraportin tietokortin kautta. Päästöselvityksiä pääsee tarkastelemaan 
myös kohdassa 6.1 esitetyn päästöselvityslistan kautta. 

Avatussa päästöselvityksessä vähämerkityksisyyksien raja-arvot ylittäneiden pääs-
tölähteiden ja lähdevirtojen kohdalla on ylittymisilmoitus, jonka järjestelmä on au-
tomaattisesti laskenut päästöselvityksen allekirjoittamisen yhteydessä. 

Mikäli jonkin tai joidenkin erittäin vähämerkityksisten lähdevirtojen raja-arvot ylit-
tyvät, tulee ylittymisilmoitus kaikkien erittäin vähämerkityksisten lähdevirtojen 
kohdalle pois lukien biopolttoaineet. 

Mikäli jonkin tai joidenkin vähämerkityksisten lähdevirtojen raja-arvot ylittyvät, tu-
lee ylittymisilmoitus vähämerkityksisten lähdevirtojen kohdalle pois lukien biopolt-
toaineet. 

Todentaja ottaa kantaa ylittymisestä johtuvan virheen suuruuteen ja raportoi siitä 
todentamisraportissaan. 

 

Kuva 17 Ylittymisilmoitus 
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7.4 Päästöselvityksen palauttaminen täydennettäväksi 

Päästöselvityksen palauttaminen täydennettäväksi tapahtuu avaamalla haluttu 
päästöselvitys, siirtymällä SEURAAVA -painikkeen avulla päästöselvityksen sivulle 3/3 
ja painamalla sivun alalaidassa näkyvää PALAUTA TÄYDENNETTÄVÄKSI –painiketta. Pa-
lautukseen liittyvät, toiminnanharjoittajalle välittyvät kommentit voidaan antaa 
painikkeen yläpuolella sijaitsevaan tekstikenttään. Päästöselvityksen palauttamisen 
jälkeen selvitykseen liittyvää todentamisraporttia ei voi muokata ennen kuin toi-
minnanharjoittaja on jättänyt päästöselvityksen uudelleen täydennettynä. Toiminto 
on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 18 Päästöselvityksen palauttaminen täydennettäväksi 

 
7.5 Todentamisraportin aloittaminen 

Todentamisraportin jättäminen aloitetaan painamalla halutun laitoksen kohdalla 
olevaa JÄTÄ TODENTAMISRAPORTTI -painiketta. Jo aloitettua todentamisraporttia pääs-
tään muokkaan painamalla MUOKKAA -painiketta Tämän jälkeen käyttäjä ohjataan 
esitäytettyyn todentamisraportin tietokorttiin, jonka toiminnot on kuvattu seuraa-
vassa kohdassa. 

7.6 Todentamisraportin tietokortit 

7.6.1 Todentamisraportin tietokortti 1/4 – Todennettava päästöselvitys 

Todentamisraportin tietokortti 1/4 on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 19 Todentamisraportin tietokortti 1/4 

 
Todentamisraportin tietokortti 1/4 on esitäytetty todennettavan kohteen tiedoilla. 
Todennettavat päästöselvitykset voidaan avata ja haluttaessa tulostaa ”Todennet-
tavat päästöselvitykset” -väliotsikon alla olevien linkkien kautta. Tämän jälkeen 
voidaan siirtyä tietokortin seuraavalle sivulle painamalla SEURAAVA -painiketta. 

7.6.2 Todentamisraportin tietokortti 2/4 – Todentajan tiedot 

Todentamisraportin tietokortti 2/4 on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 20 Todentamisraportin tietokortti 2/4 

 
Todentamisraportin tietokortilla 2/4 näkyvät voimassaolevan todentajaluvan mu-
kaiset todentajan tiedot. Todentamiseen osallistuneet henkilöt ilmoitetaan yksitel-
len valitsemalla haluttu henkilö, sekä hänen roolinsa tietokortilla olevista alasveto-
valikoista ja painamalla tämän jälkeen LISÄÄ AUDITOIJA -painiketta. Todentamiseen 
osallistuneita henkilöitä voidaan poistaa lausunnosta painamalla poistettavan hen-
kilön kohdalla olevaa POISTA -painiketta. 

Todentamiseen osallistuneet muut henkilöt voidaan lisätä todentamisraporttiin ns. 
asiantuntijoina kirjoittamalla lisättävän asiantuntijan nimi sekä tehtävä todentami-
sessa tietokortin tekstikenttiin ja painamalla LISÄÄ ASIANTUNTIJA -painiketta. Asiantun-
tijoita poistetaan todentamisraportista vastaavasti kuin todentajahenkilöitäkin. 

Tietokortin tiedot tallennetaan painamalla TALLENNA -painiketta. Tämän jälkeen voi-
daan siirtyä tietokortin seuraavalle sivulle painamalla SEURAAVA -painiketta. 

7.6.3 Todentamisraportin tietokortti 3/4 - Todentajan lausunto 

Todentamisraportin tietokortti 3/4 on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 21 Todentamisraportin tietokortti 3/4 

 
Todentamisraportin tietokortilla 3/4: 

 Todetaan onko päästöselvitys tyydyttävä  

 Todetaan onko todentaja käynyt laitoksella, perustellaan mikäli laitoskäyntiä 
ei ole tehty ja ilmoitetaan tarkastuksen suorittajat 

 Otetaan kantaa päästöselvityksen puutteisiin, virheisiin ja väärintulkintoihin 

 Otetaan kantaa parannussuosituksiin 

 Ilmoitetaan päästöoikeuksiin vaikuttavista kapasiteetin, tuotannon ja toi-
minnan muutoksista  

Lisäksi tietokortilla otetaan kantaa mahdollisten edellisen vuoden puutteiden, vir-
heiden ja väärintulkintojen sekä parannussuositusten korjaamiseen ja toteuttami-
seen. Tietokortille saa näkyviin myös aiempien vuosien parannussuositukset paina-
malla kyseisen kohdan +-painiketta. Parannussuosituksen yhteydessä on linkki 
päästöjen tarkkailun parannusten ja puutteiden korjausten raportista tehtyyn pää-
tökseen. 

Mikäli toiminnanharjoittaja on hakenut laitoskäynnin väliin jättämistä, näytetään, 
mikä päätös laitoskäynnin suhteen on tehty sekä linkki kyseiseen päätökseen. 

Tiedot tallennetaan painamalla TALLENNA -painiketta. Tämän jälkeen voidaan siirtyä 
tietokortin seuraavalle sivulle painamalla SEURAAVA -painiketta. 
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Huom! On erityisen tärkeää, että mahdolliset puutteet, virheet ja väärin-
tulkinnat sekä parannussuositukset merkitään oikeisiin kohtiin, koska jär-
jestelmä luo tarvittaessa näiden vastausten perusteella toiminnanharjoit-
tajalle parannusraporttipohjan päästöjen tarkkailun parannuksia ja puut-
teiden korjaamista varten. 

7.6.4 Todentamisraportin tietokortti 4/4 – Liitteet ja vahvistaminen 

Todentamisraportin tietokortti 4/4 on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 22 Todentamisraportin tietokortti 4/4 

 
Todentamisraportin tietokortilla 4/4 voidaan liittää raporttiin mahdolliset liitteet ja 
salassa pidettävät tiedot sekä allekirjoittaa todentamisraportti seuraavassa koh-
dassa kuvatulla tavalla. 

7.7 Todentamisraportin allekirjoittaminen 

Todentamisraportin allekirjoittaminen tapahtuu todentamisraportin tietokortin si-
vulla 4/4. Todentamisraportti allekirjoitetaan sähköisesti painamalla ALLEKIRJOITA -
painiketta.  

ALLEKIRJOITA -painiketta painettaessa todentamisraportti lukittuu, eikä mitään siinä 
annettuja tietoja voida enää painikkeen painamisen jälkeen muokata. Mikäli alle-
kirjoituksia kuitenkin vielä puuttuu, voidaan ensimmäiset allekirjoitukset poistaa ja 
raportin lukitus vapauttaa painamalla KUMOA ALLEKIRJOITUKSET -painiketta. Todenta-
misraporttiin tarvittavien allekirjoitusten määrä (3 tai 4 kappaletta) voidaan valita 
todentajayrityskohtaisesti todentajalupahakemuksen yhteydessä. 
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Todentamisraportti, johon on täytetty kaikki vaadittavat allekirjoitukset, lähetetään 
toiminnanharjoittajalle kuitattavaksi. Todentamisraportin allekirjoittamisen jälkeen 
käyttöliittymässä ilmoitetaan tietojen viennin onnistumisesta.  

Ongelmatapauksissa yhteyttä voi ottaa Energiavirastoon, FINETS-järjestelmän yl-
läpitäjään (paastolupa@energiavirasto.fi). 

Järjestelmä lähettää todentamisraportin valmistumisen yhteydessä sähköpostivies-
tin raporttiin liittyvän selvityksen ja päästöluvan yhteyshenkilöille. Mikäli toden-
tamisraporttia ei allekirjoiteta TUPAS-tunnistautumista käyttäen (esim. 
jos kyseessä ulkomainen todentaja), tulee todentamisraportti tulostaa ja 
toimittaa toiminnanharjoittajalle käsin allekirjoitettuna. Toiminnanhar-
joittajan on toimitettava todentamisraportti Energiavirastoon. Todenta-
misraportti on tällöin allekirjoitettava sellaisten henkilöiden toimesta, 
joilla on yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeus. 

 

 


