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1 Johdanto

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

 

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 toiminnanharjoittajille. 

 
Kuva 1 Tunnistautumistavan 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 
aikaan. Aika säädetään järjestelmäkohtaisesti ja se on säädetty oletusarvoisesti 
puoleen tuntiin. Tämän jälkeen pitää järjestelmään kirjautua uudelleen sisään. 

 

3 Ohjelmiston perustoiminta 

3.1 Ohjelmiston rakenne 

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

 Toiminnanharjoittajan yhteenveto 
 Organisaatioiden tiedot 
 Päästöluvat 
 Päästöselvitykset 
 Todentamisraportit 
 Laitoskäynnin väliin jättäminen 
 Parannusraportit 
 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, esimerkiksi Päästöselvitykset. Tästä on 
esimerkki seuraavassa kuvassa. 
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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. 
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Kuva 3 Tietokortti 

 
3.2.3 Valintalistat ja taulukot 

Tietokorteilla voi olla erilaisia valintalistoja, joista valitaan haluttu kohde napsaut-
tamalla sen nimeä, esimerkiksi Kevyt polttoöljy, vähärikkinen. 
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Kuva 4 Valintalista 

 

3.3 Toimintojen käyttö 

3.3.1 Toimintopainikkeet 

Toimintopainikkeet ovat tietokorttien yläreunassa. Niissä ovat pääsääntöisesti tär-
keimmät ja useimmin käytetyt tietokorttien toiminnot. Esimerkki painikkeista on 
seuraavassa kuvassa. 

 
Kuva 3 Toimintopainikkeet 

  
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 tietokortille 

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

TALLENNA JA JATKA Tallentaa ja siirtyy seuraavalle saman tason tietokortille 

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 
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 *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. 

 
Kuva 4 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 
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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 Toiminnanharjoittajan yhteenveto 

Toiminnanharjoittajan yhteenvetosivulla voi tarkastella toiminnanharjoittajan lai-
toksia koskevien päästöselvitysten ja päästölupien tiloja eri vuosina. Tarkasteltava 
vuosi valitaan alasvetovalikosta sivun yläosasta. 

 
Kuva 5 Toiminnanharjoittajan yhteenveto 
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5 Organisaatioiden tiedot 

5.1 Toiminnanharjoittajalista 

Toiminnanharjoittaja voi katsoa ja muokata kaikkien organisaatioiden tietoja joihin 
hänellä on oikeudet päävalikon kohdassa ”Organisaatioiden tiedot”. 

 

Kuva 6 Toiminnanharjoittajalista 

 
Listalla olevia toiminnanharjoittajia voidaan hakea toiminnanharjoittajan nimen, y-
tunnuksen ja kotipaikan perusteella. 

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

Sivulla näytetään kerralla oletusarvoisesti 10 toiminnanharjoittajaa. Loput toimin-
nanharjoittajat näkyvät toisilla välilehdillä, joihin johtavat linkit ovat listan yläpuo-
lella. 

5.2 Toiminnanharjoittajan tietokortti 

Seuraavassa kuvassa on esitetty toiminnanharjoittajan tietokortti. 
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Kuva 7 Toiminnanharjoittajan tietokortti 

 
Osa toiminnanharjoittajan tietokortin tiedoista on esitäytetty Energiaviraston toi-
mesta. Toiminnanharjoittajan tietokortille syötetään seuraavat tiedot, joista täh-
dellä merkityt tiedot ovat pakollisia: 

 Yhteyshenkilön nimi, työnimike, puhelinnumero, FAX-numero ja sähköpos-
tiosoite  

 Laskutustiedot 

Sähköpostiosoite-kenttään voi syöttää useamman sähköpostiosoitteen puolipis-
teellä (;) eroteltuna. Kaikkiin Sähköpostiosoite-kenttään syötettyihin osoitteisiin lä-
hetetään FINETS-järjestelmästä lähtevät viestit (esim. tieto päästöluvan palautta-
misesta täydennettäväksi, tieto päästöluvan hyväksymisestä jne.). 
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Kun tiedot on syötetty kyseisiin kenttiin, ne tallennetaan painamalla TALLENNA -pai-
niketta. Tämän jälkeen voidaan palata toiminnanharjoittajalistaan painamalla PALAA 
-painiketta. 

 
6 Päästöluvat 

6.1 Päästölupalista 

Päästölupalistassa näkyvät kaikkien käyttäjään liitettyjen laitosten päästöluvat. 
Päästölupalista on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 
Kuva 8 Päästölupalista 

 
6.1.1 Päästölupien haku 

Listalla olevia päästölupia voidaan hakea: 

 Päästöluvan numeron 

 Päästöluvan tai lupamuutoksen diaarinumeron 

 Toiminnanharjoittajan nimen 

 Laitoksen nimen 

 Päästöluvan tilan 

 Alkamispäivämäärän JA/TAI 

 Päättymispäivämäärän perusteella 

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

Sivulla näytetään kerralla oletusarvoisesti 10 päästölupaa. Loput päästöluvat näky-
vät toisilla välilehdillä, joihin johtavat linkit ovat listan yläpuolella. 
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6.2 Päästölupien tilat 

Päästölupalistalla näkyy kunkin päästöluvan kohdalla sen senhetkinen tila. Kullekin 
päästöluvalle voidaan suorittaa sen tilasta riippuen eri toimintoja. Tilat sekä kussa-
kin tilassa olevalle päästöluvalle tehtävät mahdolliset toiminnot on esitetty seuraa-
vassa taulukossa. 

 
Päästöluvan tila Mahdolliset toiminnot 
Hakemus aloittamatta JÄTÄ HAKEMUS, POISTA 
Hakemus kesken POISTA, MUOKKAA 
Hylätty KATSO  
Hyväksytty HAE MUUTOSTA, HAE PERUUTUSTA 
Hyväksytty, kausi päättynyt KATSO (paina diaarinumerosta) 
Hyväksytty, korvattu KATSO 
Hyväksytty, muutosta haettu KATSO 
Hyväksytty, peruutusanomus jätetty KATSO, SELAA PERUUTUSHAKEMUK-

SIA 
Hyväksytty, peruutushakemus kesken KATSO, SELAA PERUUTUSHAKEMUK-

SIA 
Muutoshakemus kesken MUOKKAA, POISTA 
Odottaa hyväksyntää KATSO  
Palautettu täydennettäväksi MUOKKAA 

 
Peruutettu SELAA PERUUTUSHAKEMUKSIA 
Peruutushakemus palautettu täydennet-
täväksi 

SELAA PERUUTUSHAKEMUKSIA 

Peruutushakemus täydennetty, odottaa 
hyväksyntää 

SELAA PERUUTUSHAKEMUKSIA 

 
6.3 Päästöluvan muokkaaminen (ilman lupamuutosta) 

Päästöluvan lupamuutosta vaatimattomien tietojen muokkaaminen tapahtuu siirty-
mällä päästölupalistasta halutun päästöluvan tietokorttiin napsauttamalla päästö-
luvan diaarinumeroa. Tämän jälkeen avautuvassa päästöluvan tietokortissa, joka 
on kuvattu tarkemmin kohdassa 6.5, voidaan muokata ainoastaan tietokortin muo-
kattavissa olevia tietoja, kuten laitoksen yhteystietoja. Muokattujen tietojen tallen-
taminen tapahtuu painamalla TALLENNA -painiketta. Lukittujen tietojen muokkaami-
nen vaatii lupamuutoksen, jonka hakeminen on esitetty kohdassa 6.4. 

6.4 Päästölupamuutoksen hakeminen 

Päästölupamuutoksen hakeminen aloitetaan painamalla halutun päästöluvan koh-
dalla olevaa HAE MUUTOSTA -painiketta. Tämän jälkeen käyttäjä ohjataan voimassa 
olevan päästöluvan tiedoilla esitäytettyyn päästölupahakemuksen tietokorttiin, 
jonka toiminnot on kuvattu seuraavassa kohdassa. 
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6.5 Päästöluvan tietokortit 

6.5.1 Päästöluvan tietokortti 1/6 – Organisaatio 

Päästöluvan tietokortti 1/6 on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 
Kuva 9 Päästöluvan tietokortti 1/6 

 
Päästöluvan tietokortille 1/6 syötetään seuraavat päästölupatiedot, joista ohjelmis-
tossa tähdellä merkityt ovat pakollisia: 

 Alkupäivämäärä 
 Päättymispäivämäärä 
 Luvan mahdollisten muiden hakijoiden tiedot (yhteinen päästölupahake-

mus) 
 

Luvan hakijan ja toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön tiedot siirtyvät tietokortille 
automaattisesti toiminnanharjoittajan tietokortilta kohdasta ”Organisaatioiden tie-
dot”. 

Tiedot syötetään niiden kohdalla oleviin syöttökenttiin ja tallennetaan painamalla 
TALLENNA -painiketta. Tämän jälkeen voidaan siirtyä seuraavalle tietokortille paina-
malla SEURAAVA -painiketta. 
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6.5.2 Päästöluvan tietokortti 2/6 – laitoksen tiedot 

Päästöluvan tietokortti 2/6 on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 10 Päästöluvan tietokortti 2/6 

 
Päästöluvan tietokortille 2/6 syötetään seuraavat päästölupatiedot, joista ohjelmis-
tossa tähdellä merkityt ovat pakollisia: 

 Laitoksen tiedot 
 Laitoksen harjoittama toiminta 
 Laitoksen yleiskuvaus 

 
Tiedot syötetään niiden kohdalla oleviin syöttökenttiin ja tallennetaan painamalla 
TALLENNA -painiketta. Tämän jälkeen voidaan siirtyä seuraavalle tietokortille paina-
malla SEURAAVA -painiketta. 

6.5.3 Päästöluvan tietokortti 3/6 – Tiedonhallinta ja laatu 

Päästöluvan tietokortti 3/6 on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 11 Päästöluvan tietokortti 3/6 

 
Päästöluvan tietokortille 3/6 syötetään seuraavat päästölupatiedot, joista ohjelmis-
tossa tähdellä merkityt ovat pakollisia: 

 Ympäristöluvan tiedot 

 Tiedonhallinta 

 Laadunvarmistus 

 Tarkkailusuunnitelman laatu ja parantaminen 

 Kontrollitoimet 

Tiedot syötetään niiden kohdalla oleviin syöttökenttiin ja tallennetaan painamalla 
TALLENNA -painiketta. Tämän jälkeen voidaan siirtyä seuraavalle tietokortille paina-
malla SEURAAVA -painiketta. 

6.5.4 Päästöluvan tietokortti 4/6 – Listat 

Päästöluvan tietokortti 4/6 on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 12 Päästöluvan tietokortti 4/6 

 
Uuden näytteenottosuunnitelman, menettelyn tai mittalaitteen lisääminen tapahtuu 
kirjoittamalla sen tiedot kenttiin ja painamalla LISÄÄ –painiketta. 

Näytteenottosuunnitelman, menettelyn tai mittalaitteen poistaminen tapahtuu pai-
namalla poistettavaksi halutun kohteen kohdalla olevaa POISTA –painiketta. 

Tietokortilla näkyvät tiedot tallennetaan painamalla TALLENNA -painiketta. Tietokor-
tilta poistutaan PALAA tai PALAA JA TALLENNA painikkeilla. 

Näytteenottosuunnitelmien, menettelyiden ja mittalaitteiden tietoja pääsee muok-
kaamaan painamalla sen nimeä. Esimerkiksi mittalaitteen tietokortti on esitetty 
seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 13 Mittalaitteen tietokortti 

 
6.5.5 Päästöluvan tietokortti 5/6 – Päästölähteet 

Päästöluvan tietokortti 5/6 on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 14 Päästöluvan tietokortti 5/6 

 
Päästöluvan tietokortille 5/6 syötetään seuraavat päästölupatiedot, joista ohjelmis-
tossa tähdellä merkityt ovat pakollisia: 

 Tarkkailusta vastaavan henkilön tiedot 

 Laitoksen vuotuiset kokonaispäästöt  

 Arvioitu vuotuinen käyttötuntimäärä ja kokonaispäästöt 

 Hiilidioksidin siirto  

 Päästölähdetiedot 

Uuden päästölähteen lisääminen lupahakemukseen tapahtuu valitsemalla oikeat 
päästölähteen tyypit ja CRF-koodin alasvetovalikoista, kirjoittamalla päästölähteen 
nimen ja painamalla LISÄÄ PÄÄSTÖLÄHDE –painiketta. Päästölähteen sekä siihen liitty-
vän tarkkailusuunnitelman tietoja pääsee muokkaamaan päästölähteen tietokortin 
kautta, johon siirrytään napsauttamalla halutun päästölähteen nimeä. Päästöläh-
teen tietokortti on kuvattu tarkemmin kappaleessa 6.6. 
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Päästölähteen poistaminen tapahtuu painamalla poistettavaksi halutun päästöläh-
teen kohdalla olevaa POISTA –painiketta. 

Tietokortilla näkyvät tiedot tallennetaan painamalla TALLENNA -painiketta. Tämän 
jälkeen voidaan siirtyä seuraavalle tietokortille painamalla SEURAAVA -painiketta. 

6.5.6 Päästöluvan tietokortti 6/6 – Liitteet ja vahvistaminen 

Päästöluvan tietokortti 6/6 on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 15 Päästöluvan tietokortti 6/6 

 
Päästöluvan tietokortille 6/6 syötetään seuraavat päästölupatiedot, joista ohjelmis-
tossa tähdellä merkityt ovat pakollisia. 

 Lisätiedot 

 Liitteet 
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 Päästölupahakemuksen julkisuus 

 Allekirjoitus 

Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti painamalla ALLEKIRJOITA -painiketta. ALLEKIR-
JOITA -painiketta painettaessa päästölupahakemus lukittuu, eikä mitään siinä an-
nettuja tietoja voida enää painikkeen painamisen jälkeen muokata. Samalla lukittu 
päästölupahakemus lähetetään automaattisesti Energiavirastoon käsiteltäväksi. Mi-
käli ALLEKIRJOITA -painiketta on painettu vahingossa, tai päästölupahakemuksen tie-
toja halutaan muokata sen lukittumisen jälkeen, tulee laitoksen edustajan ottaa 
välittömästi yhteyttä Energiaviraston pääkäyttäjään. 

6.6 Päästölähteen tietokortti 

Päästölähteen tietokortti on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 16 Päästölähteen tietokortti 

 
Päästölähteen tietokortille syötetään (päästölähteen tyypistä riippuen) seuraavat 
tiedot, joista ohjelmistossa tähdellä merkityt ovat pakollisia: 
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 Päästöjen mittaustiedot (valitaan Kyllä mikäli käytetään jatkuvatoimista 
päästömittausta CEMS) 

 Yleiset tiedot 

 Päästölähteessä käytettävät polttoaineet, materiaalit ja massavirrat sekä 
niiden vähämerkityksisyydet 

Uuden polttoaineen, materiaalin tai massavirran (päästölähteen tyypistä riippuen) 
lisääminen lupahakemukseen tapahtuu valitsemalla haluttu nimike alasvetovali-
kosta ja sen vähämerkityksisyys ja painamalla LISÄÄ –painiketta. Halutun polttoai-
neen, materiaalin tai massavirran tarkkailusuunnitelmatietoja pääsee muokkaa-
maan polttoaineen, materiaalin tai massavirran tietokortin kautta, johon siirrytään 
napsauttamalla halutun polttoaineen, materiaalin tai massavirran nimeä. Polttoai-
neen, materiaalin tai massavirran tietokortti on kuvattu tarkemmin seuraavassa 
kohdassa. 

Polttoaineen, materiaalin tai massavirran poistaminen tapahtuu painamalla poistet-
tavaksi halutun polttoaineen, materiaalin tai massavirran kohdalla olevaa POISTA –
painiketta. 

Muut tietokortin tiedot syötetään niiden kohdalla oleviin syöttökenttiin ja tallenne-
taan painamalla TALLENNA -painiketta. 

6.7 Polttoaineen, materiaalin tai massavirran tietokortti 

Polttoaineen, materiaalin tai massavirran tietokortti on esitetty seuraavassa ku-
vassa. 
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Kuva 17 Polttoaineen, materiaalin tai massavirran tietokortti 

 
Polttoaineen, materiaalin tai massavirran tietokortin rakenne riippuu polttoaineesta 
ja määrittämistasosta. Tietokortille syötettävä tieto riippuu myös aikaisemmin tie-
tokortille tehdyistä valinnoista. Tiedot syötetään alasvetovalikoiden, radiopainikkei-
den ja vapaiden tekstikenttien kautta. 

Tietokortilla voi myös valita aiemmin tietokortilla 4/6 määritellyn mittalaitteen tai 
näytteenottosuunnitelman. Tarvittaessa voi myös määrittää uuden mittalaitteen tai 
näytteenottosuunnitelman.  

Muut tietokortin tiedot syötetään niiden kohdalla oleviin syöttökenttiin ja tallenne-
taan painamalla TALLENNA -painiketta. Tietokortti voidaan myös tallentaa kesken-
eräisenä määrittämistasojen valinnan jälkeen. 

6.8 Päästöluvan peruuttaminen 

Päästöluvan peruutusanomuksen jättäminen tapahtuu painamalla päästölupalis-
tasta halutun päästöluvan kohdalla olevaa HAE PERUUTUSTA –painiketta. Tällöin siir-
rytään seuraavassa kuvassa esitettyyn päästöluvan peruutushakemuksen tieto-
korttiin. 
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Kuva 18 Päästöluvan peruutushakemuksen tietokortti 

 
Päästöluvan peruutushakemuksen tietokortille syötetään seuraavat tiedot, joista 
ohjelmistossa tähdellä merkityt ovat pakollisia: 

 Haetun päästöluvan päättymispäivämäärä 

 Peruuttamisen syy 

 Allekirjoitus 

Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti painamalla ALLEKIRJOITA -painiketta. ALLEKIR-
JOITA -painiketta painettaessa päästöluvan peruutushakemus lukittuu, eikä mitään 
siinä annettuja tietoja voida enää painikkeen painamisen jälkeen muokata. Samalla 
lukittu peruutushakemus lähetetään automaattisesti Energiavirastoon käsiteltä-
väksi. Mikäli ALLEKIRJOITA -painiketta on painettu vahingossa, tai päästöluvan peruu-
tushakemuksen tietoja halutaan muokata sen lukittumisen jälkeen, tulee laitoksen 
edustajan ottaa välittömästi yhteyttä Energiaviraston pääkäyttäjään. 

7 Päästöselvitykset 

7.1 Päästöselvityslista 

Päästöselvityslistassa näkyvät kaikki aiemmin jätetyt tai keskeneräiset päästösel-
vitykset, sekä päästöselvitykset joiden jättäminen voidaan aloittaa. Päästöselvitys-
listassa näkyvät vain niiden laitosten selvitykset, joihin käyttäjällä on oikeus. Pääs-
töselvityslista on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 19 Päästöselvityslista 

 
Päästöselvityksen jättäminen voidaan aloittaa, kun: 

 Päästölupa on ollut kalenterivuoden loppuun asti voimassa ja kalenterivuosi 
on päättynyt TAI 

 Päästölupa on päättynyt kesken kalenterivuoden 

Esimerkiksi 1.1.2013 alkaen voimassa olleen päästöluvan osalta vuoden 2013 pääs-
töselvityksen jättäminen voidaan aloittaa 1.1.2014 klo 00.00. Vastaavasti päästö-
lupaan, joka on ollut voimassa 1.1.2013 – 15.8.2013, liittyvän päästöselvityksen 
jättäminen voidaan aloittaa 16.8.2013 klo 00.00. 

7.1.1 Päästöselvitysten haku 

Listalla olevia päästöselvityksiä voidaan hakea: 

 Päästöluvan numeron  

 Päästöluvan tai lupamuutoksen diaarinumeron   

 Toiminnanharjoittajan nimen 

 Laitoksen nimen 

 Päästöselvityksen tilan JA/TAI 

 Vuoden 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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7.2 Päästöselvitysten tilat 

Päästöselvityslistalla näkyy kunkin päästöselvityksen kohdalla sen senhetkinen tila. 
Kullekin päästöselvitykselle voidaan suorittaa sen tilasta riippuen eri toimintoja. Ti-
lat sekä kussakin tilassa olevalle päästöselvitykselle tehtävät mahdolliset toiminnot 
on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Päästöselvityksen tila Mahdolliset toiminnot 
Aloittamatta JÄTÄ PÄÄSTÖSELVITYS 
Päästöselvitys kesken MUOKKAA 
Odottaa todentamisraporttia KATSO 
Palautettu täydennettäväksi MUOKKAA 

KATSO LISÄTIEDOT 
Todennettu KATSO 

 

7.3 Päästöselvityksen aloittaminen ja aiemmin aloitetun päästöselvityksen jatkami-
nen 

Päästöselvityksen jättäminen aloitetaan painamalla halutun päästöselvityksen koh-
dalla olevaa JÄTÄ PÄÄSTÖSELVITYS -painiketta. Tämän jälkeen käyttäjä ohjataan esi-
täytettyyn päästöselvityksen tietokorttiin, jonka toiminnot on kuvattu seuraavassa 
kohdassa. 

Kesken olevaa päästöselvitystä pääsee muokkaamaan painamalla MUOKKAA nappia. 

7.4 Päästöselvityksen tietokortit 

7.4.1 Päästöselvityksen tietokortti 1/3 – Laitos 

Päästöselvityksen tietokortti 1/3 on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 20 Päästöselvityksen tietokortti 1/3 

 
Päästöselvityksen tietokortilla 1/3 näytetään yhteenveto toiminnanharjoittajan ja 
laitoksen tiedoista. Tietokortin alareunassa näytetään raportointivuosi. Tietokortille 
1/3 ei tarvitse täyttää mitään tietoja. Mikäli toiminnanharjoittajan tai laitoksen tie-
doissa on muutettavaa ovat muutokset tehtävä toiminnanharjoittajan tietokortilla. 
Tietokortille 2/3 voi siirtyä painamalla SEURAAVA –painiketta. 

7.4.2 Päästöselvityksen tietokortti 2/3 – Päästöjen raportointi 

Päästöselvityksen tietokortti 2/3 on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 21 Päästöselvityksen tietokortti 2/3 

 
Tietokortti on osittain esitäytetty päästöluvan tiedoilla. Päästöselvityksen tietokor-
tilla 2/3 näkyvät laitokseen päästöluvan perusteella kuuluvat päästölähteet sekä 
niille ilmoitetut päästöt. Päästölähteen päästöt ilmoitetaan kappaleessa 7.5 kuvatun 
päästölähteen tietokortilla, johon siirrytään napsauttamalla päästölähteen nimeä. 

Tietokortilla näkyvät tiedot tallennetaan painamalla TALLENNA -painiketta. Tämän 
jälkeen voidaan siirtyä tietokortin seuraavalle sivulle painamalla SEURAAVA -paini-
ketta. 

7.4.3 Päästöselvityksen tietokortti 3/3 – Todentajan valinta ja vahvistaminen 

Päästöselvityksen tietokortti 3/3 on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 22 Päästöselvityksen tietokortti 3/3 

 
Päästöselvityksen tietokortille 3/3 syötetään seuraavat päästöselvitystiedot, joista 
ohjelmistossa tähdellä merkityt ovat pakollisia: 

 Todentajan valinta 

 Lisätiedot 

 Päästöselvityksen luottamukselliset tiedot 

 Allekirjoitus 

Päästöselvityksen tietokortilla 3/3 voidaan hallita myös päästöselvitykseen liitettyjä 
liitetiedostoja. Toiminto on kuvattu tarkemmin kappaleessa 3.4. 
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Todentajan valinta tapahtuu valitsemalla haluttu todentaja kohdassa ”Todentajan 
valinta” näkyvästä alasvetovalikosta ja painamalla tämän jälkeen TALLENNA –paini-
ketta. Alasvetovalikossa näkyvät kaikki todentajat, jotka on oikeutettu todenta-
maan käsiteltävään laitokseen liittyviä päästölähdeprosesseja. 

Muut tietokortin tiedot syötetään niiden kohdalla oleviin syöttökenttiin ja tallenne-
taan painamalla TALLENNA -painiketta. Päästöselvitys lähetetään todennettavaksi al-
lekirjoittamalla se. Toiminto on kuvattu kappaleessa 7.7. 

7.5 Päästölähteen tietokortti 

Päästölähteen tietokortti on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 23 Päästölähteen tietokortti 

 
Päästölähteen tietokortti on esitäytetty tarkkailusuunnitelman tietokortin tiedoista. 
Näitä tietoja ei voi muuttaa täytettäessä päästöselvitystä. Mikäli nämä tiedot ovat 
muuttuneet on muutokset tehtävä tarkkailusuunnitelman tietokortille. 

Lisäksi päästölähteen tietokortilla on listattu päästölähteessä päästölupaan liittyvän 
tarkkailusuunnitelman mukaan käytettävät polttoaineet (fossiiliset, bio- ja seka-
polttoaineet), syötemateriaalit sekä massavirrat. Polttoaineen, materiaalin tai mas-
savirran kulutustiedot syötetään polttoaineen, materiaalin tai massavirran tietokor-
tilla, johon siirrytään napsauttamalla halutun polttoaineen, materiaalin tai massa-
virran nimeä. Tietokortin toiminta on kuvattu seuraavassa kohdassa. 
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Päästölähteen tietokortilla näkyvät tiedot tallennetaan painamalla TALLENNA -paini-
ketta. Tämän jälkeen voidaan palata päästöselvityksen tietokortille 2/3 painamalla 
PALAA -painiketta. 

7.6 Polttoaineen, materiaalin tai massavirran tietokortti 

Polttoaineen, materiaalin tai massavirran tietokortti on esitetty seuraavassa ku-
vassa. 

 

Kuva 24 Polttoaineen, materiaalin tai massavirran tietokortti 
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Polttoaineen, materiaalin tai massavirran tietokortille syötetään valitusta polttoai-
neesta, materiaalista tai massavirrasta riippuvat tiedot, joista ohjelmistossa täh-
dellä merkityt ovat pakollisia. Energiasisältö voidaan joko laskea itse ja syöttää 
kenttään tai antaa järjestelmän laskea arvo syötettyjen polttoainetietojen perus-
teella painamalla LASKE ENERGIASISÄLTÖ -painiketta.  Vastaava voidaan tehdä päästö-
määrälle painamalla LASKE PÄÄSTÖMÄÄRÄ -painiketta. 

Polttoaineen, materiaalin tai massavirran tietokortilla näkyvät tiedot tallennetaan 
painamalla TALLENNA -painiketta. Tämän jälkeen voidaan palata päästölähteen tie-
tokorttiin painamalla PALAA -painiketta. 

7.7 Päästöselvityksen allekirjoittaminen 

Päästöselvityksen allekirjoittaminen/vahvistaminen tapahtuu kappaleessa 7.4.3 
kuvatulla päästöselvityksen tietokortilla 3/3. Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti 
painamalla ALLEKIRJOITA -painiketta. 

ALLEKIRJOITA -painiketta painettaessa päästöselvitys lukittuu, eikä mitään siinä an-
nettuja tietoja voida enää painikkeen painamisen jälkeen muokata. Samalla lukittu 
päästöselvitys lähetetään automaattisesti valitun todentajan todennettavaksi.  

Mikäli ALLEKIRJOITA -painiketta on painettu vahingossa tai päästöselvityksen tietoja 
halutaan muokata sen lukittumisen jälkeen, tulee laitoksen edustajan ottaa välittö-
mästi yhteyttä Energiaviraston pääkäyttäjään (paastolupa@energiavirasto.fi). 

7.8 Lähdevirtojen vähämerkityksisyyden automaattitarkastus 

Päästöselvityksen allekirjoittamisen jälkeen järjestelmä suorittaa automaattisen 
tarkistuksen lähdevirtojen vähämerkityksisyyksien oikeellisuuksista. Mikäli vähä-
merkityksisyyksien raja-arvot ovat ylittyneet, tulee ylittymisilmoitus kyseisten 
päästölähteiden ja lähdevirtojen kohdalle. 

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 sekä erittäin vähämerkityksisten että vähämerkityksisten läh-
devirtojen kohdalle pois lukien biopolttoaineet. 

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

 

Kuva 25 Päästöjen raja-arvojen ylittymisilmoitus 
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8 Todentamisraportit 

8.1 Todentamisraporttilista 

Todentamisraporttien listauksessa näkyvät kaikki jätettyihin päästöselvityksiin liit-
tyvät todentamisraportit, jotka valittu todentaja on saanut valmiiksi (eli vähintään 
kolme valitun todentajan edustajaa on allekirjoittanut todentamisraportin). Listassa 
näkyvät todentamisraportit ovat siis joko tilassa ”odottaa toiminnanharjoittajan 
kuittausta” tai tilassa ”valmis”. Todentamisraporttien listaus on esitetty seuraa-
vassa kuvassa. 

 

Kuva 26 Todentamisraporttien listaus 

 
Listasta pääsee katsomaan haluttua todentamisraporttia KATSO -painiketta paina-
malla. Todentajan valmiiksi saattama todentamisraportti, joka on tilassa ”odottaa 
toiminnanharjoittajan kuittausta” tulee kuitata, kuittausmenettely on esitetty seu-
raavassa kohdassa. 

8.2 Todentamisraportin kuittaaminen 

Todentamisraportin kuittaaminen tapahtuu edellisessä kohdassa esitetyn todenta-
misraporttien listauksen kautta painamalla todentamisraportin kohdalla näkyvää 
KUITTAA -painiketta. Kuitattu todentamisraportti muuttuu tilaan ”valmis”. 

 

Kuva 27 Todentamisraportin kuittaaminen 

 
9 Parannusraportit 

Parannusraportit on jaoteltu raportteihin alempien määrittämistasojen tai fall back 
–menetelmän käytöstä ja raportteihin päästöjen tarkkailun parannuksista ja puut-
teiden korjauksista. Haluttuihin raportteihin pääsee painamalla raportin tekstiä. 
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Kuva 30 Parannusraporttien valikko 

 

9.1 Parannusraporttien listaus 

Parannusraporttien listauksessa näkyvät kaikki aiemmin jätetyt tai keskeneräiset 
parannusraportit sekä raportit, joiden jättäminen voidaan aloittaa. Parannusraport-
tien listauksessa näkyvät vain niiden laitosten raportit, joihin käyttäjällä on oikeus. 
Parannusraporttien listaus on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 31 Parannusraporttien listaus 

 
Raportti alempien määrittämistasojen tai fall back –menetelmän käytöstä voidaan 
jättää vuoden alusta lähtien. Raportti päästöjen tarkkailun parannuksista ja puut-
teiden korjauksista voidaan jättää, kun toiminnanharjoittaja on kuitannut paran-
nuksia tai puutteita sisältävän raportointivuotta koskevan todentamisraportin. 

9.1.1 Parannusraporttien haku 

Listalla olevia raportteja voidaan hakea: 

 Toiminnanharjoittajan nimen 

 Laitoksen nimen 

 Parannusraportin tilan JA/TAI 

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

Sivulla näytetään kerralla oletusarvoisesti 20 parannusraporttia. Loput raportit nä-
kyvät toisilla välilehdillä, joihin johtavat linkit ovat listan yläpuolella. 

9.2 Parannusraporttien tilat 

Parannusraporttien listauksessa näkyy kunkin raportin kohdalla sen senhetkinen 
tila. Kullekin raportille voidaan suorittaa sen tilasta riippuen eri toimintoja. Tilat 
sekä kussakin tilassa olevalle raportille tehtävät mahdolliset toiminnot on esitetty 
seuraavassa taulukossa. 

Parannusraportin tila Mahdolliset toiminnot 
Aloittamatta JÄTÄ RAPORTTI 
Kesken MUOKKAA, POISTA 
Palautettu täydennettäväksi MUOKKAA, POISTA 
Odottaa hyväksyntää KATSO 
Odottaa hyväksyntää (esittelyssä) KATSO 
Odottaa hylkäystä (esittelyssä) KATSO 
Hyväksytty KATSO 
Hylätty KATSO 

 

9.3 Parannusraportin aloittaminen ja aiemmin aloitetun raportin jatkaminen 

Parannusraportin jättäminen aloitetaan painamalla halutun raportin kohdalla olevaa 
JÄTÄ RAPORTTI -painiketta. Tämän jälkeen käyttäjä ohjataan esitäytettyyn parannus-
raportin tietokorttiin, jonka toiminnot on kuvattu seuraavassa kohdassa. 

Kesken olevaa raporttia pääsee muokkaamaan painamalla MUOKKAA nappia. 

9.4 Parannusraportin tietokortti 

9.4.1 Raportti alempien määrittämistasojen tai fall back –menetelmän käytöstä 

Parannusraportti on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 32 Raportti alempien määrittämistasojen tai fall back –menetelmän käytöstä 

 

Raporttiin syötetään seuraavat tiedot, joista ohjelmistossa tähdellä merkityt ovat 
pakollisia: 

 Artiklan 69 kohdan 2 tai 3 mukainen raportointi 

 Raportin luottamukselliset tiedot 

 Allekirjoitus 

Raportin tiedot syötetään syöttökenttiin ja tallennetaan painamalla TALLENNA -paini-
ketta. Raportissa voidaan hallita myös siihen liitettyjä liitetiedostoja. Toiminto on 
kuvattu tarkemmin kappaleessa 3.4. 
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Raportti lähetetään käsiteltäväksi allekirjoittamalla se. Raportti allekirjoitetaan säh-
köisesti painamalla ALLEKIRJOITA -painiketta. ALLEKIRJOITA -painiketta painettaessa ra-
portti lukittuu, eikä mitään siinä annettuja tietoja voida enää painikkeen painami-
sen jälkeen muokata. Samalla lukittu raportti lähetetään automaattisesti Energia-
viraston käsiteltäväksi.  

Mikäli ALLEKIRJOITA -painiketta on painettu vahingossa tai parannusraportin tietoja 
halutaan muokata sen lukittumisen jälkeen, tulee laitoksen edustajan ottaa välittö-
mästi yhteyttä Energiaviraston pääkäyttäjään (paastolupa@energiavirasto.fi). 

9.4.2 Raportti päästöjen tarkkailun parannuksista ja puutteiden korjauksista 

Parannusraportti on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 33 Raportti päästöjen tarkkailun parannuksista ja puutteiden korjauksista 

 
Raporttiin syötetään seuraavat tiedot, joista ohjelmistossa tähdellä merkityt ovat 
pakollisia: 

 Toiminnanharjoittajan suunnitelma sääntöjenvastaisuuksien korjaamiseksi 
(jos todentamisraporttiin merkitty puutteita, virheitä tai väärintulkintoja) 

 Toiminnanharjoittajan vastaus parannussuosituksiin (jos todentamisraport-
tiin merkitty parannussuosituksia) 

 Raportin luottamukselliset tiedot 

 Allekirjoitus 

Raportin tiedot syötetään syöttökenttiin ja tallennetaan painamalla TALLENNA -paini-
ketta. Raportissa voidaan hallita myös siihen liitettyjä liitetiedostoja. Toiminto on 
kuvattu tarkemmin kappaleessa 3.4. 
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Raportti lähetetään käsiteltäväksi allekirjoittamalla se. Raportti allekirjoitetaan säh-
köisesti painamalla ALLEKIRJOITA -painiketta. ALLEKIRJOITA -painiketta painettaessa ra-
portti lukittuu, eikä mitään siinä annettuja tietoja voida enää painikkeen painami-
sen jälkeen muokata. Samalla lukittu raportti lähetetään automaattisesti Energia-
viraston käsiteltäväksi.  

Mikäli ALLEKIRJOITA -painiketta on painettu vahingossa tai parannusraportin tietoja 
halutaan muokata sen lukittumisen jälkeen, tulee laitoksen edustajan ottaa välittö-
mästi yhteyttä Energiaviraston pääkäyttäjään (paastolupa@energiavirasto.fi). 


