REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

15.9.2017

Nimi

Energiavirasto
Osoite

Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 029 5050 000, kirjaamo@energiavirasto.fi
Nimi
2
Tero Liikkanen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Lintulahdenkuja 4
koskevissa 00530 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
029 5050 073, tero.liikkanen@energiavirasto.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Päästökaupan sähköinen asiointijärjestelmä (FINETS)

5
Rekisterin
tietosisältö

Toiminnanharjoittajat-osio sisältää perustiedot toiminnanharjoittajista:
• yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, työnimike, puhelinnumero, fax, sähköpostiosoite
• toiminnanharjoittajan virallinen osoite
• ilmaisjaon yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, työnimike, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Energiavirasto hyödyntää päästölupien käsittelyssä, parannusraporttien käsittelyssä, laitoskäynnin
väliin jättämisen hakemusten käsittelyssä, todentajien hyväksynnässä, päästöjen raportoinnissa,
päästöjen todentamisessa, päästökaupan valvonnassa sekä laitosten vuosittaisten tuotantotietojen
ilmoittamisessa sähköistä asiointijärjestelmää (FINETS). Nämä toiminnot edellyttävät myös
henkilötietojen saamista, jotta sidosryhmiin voidaan olla yhteydessä heidän asioihin liittyen.

Todentajat-osio sisältää perustiedot todentajista
• yhteyshenkilön puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
• todentajayrityksen virallinen osoite
• todentajan virallisen yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, työnimike, puhelinnumero sekä
sähköpostiosoite
Työntekijät-osio sisältää seuraavat tiedot Energiaviraston omista työntekijöistä:
• etunimi, sukunimi, virkanimike, sähköpostiosoite
Päästöluvat-osio sisältää seuraavat tiedot laitoksella päästöjen tarkkailusta vastaavasta henkilöstä:
• etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti
Todentajalupa-osio sisältää seuraavia tietoa auditoijista, johtavista auditoijista ja riippumattomista
katselmoijista:
• etunimi, sukunimi, työnimike, puhelinnumero, fax, sähköpostiosoite, syntymäaika
• osa tiedoista kopioituu Todentamisraportti-osioon, joka sisältää seuraavia tietoja teknisistä
asiantuntijoista: etunimi, sukunimi ja tehtävä todentamisessa
Lisäksi Todentajalupa-osio sisältää seuraavat tiedot todentajan puolesta valtuutetuista henkilöistä:
• etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Järjestelmä kerää myös käyttäjistä lokitietoa, joka on käytettävissä vain järjestelmän pääkäyttäjillä.

6
Toiminnanharjoittajat, todentajat, Energiavirasto.
Säännönmukaiset tietolähteet
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7
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei toimiteta tietoa EU:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

FINETS-järjestelmän käyttöoikeuksiin liittyvät valtakirjat säilytetään Energiaviraston turvakaapissa,
johon on rajoitettu pääsy. Valtakirjat sisältävät käyttäjän sukunimen, etunimen, henkilötunnuksen,
puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen. Lisäksi lomake sisältää
toiminnanharjoittajan/todentajanyhtiön nimen, y-tunnuksen, prokuristien nimet ja allekirjoitukset.
Ennen TUPAS-kirjautumistavan käyttöönottoa kaikkien käyttäjien osalta (2012), osa päästöluvista,
päästöselvityksistä sekä lausunnoista toimitettiin virastoon postitse. Nämä tulosteet sisälsivät
henkilötietoja. Näitä säilytetään Energiaviraston arkistossa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Järjestelmän kehittämisestä vastaa kulloinkin tehtävän erillisen sopimuksen perusteella näitä
palveluja tuottava yhtiö. Yhtiön henkilöillä on pääsy järjestelmän sisältämiin henkilötietoihin.
Kyseisistä henkilöistä on teetetty suojelupoliisin perusmuotoiset turvallisuusselvitykset. Toiminta on
turvattu erillisillä salassapitosopimuksilla.
Pääsy järjestelmän sisältämiin henkilötietoihin on pääkäyttäjillä, hyväksyjillä, viraston palveluksessa
olevilla konsulteilla (pääkäyttäjäoikeudet), katselijaoikeuksin varustetuilla viraston työntekijöillä sekä
muilla viranomaisilla, joilla on järjestelmään katselijaoikeudet (osaan tiedoista). Järjestelmä käyttö
edellyttää tunnistautumista verkkopankkitunnuksia (TUPAS-tunnistus) käyttämällä.
Energiaviraston raporttipalvelimelta on saatavissa raportteja, joihin on kerätty henkilötietoja.
Raporttien lukuoikeus on rajattu osalle Energiaviraston henkilökunnasta.
Järjestelmän tuotantoympäristön palvelimia säilytetään turvatussa paikassa ylläpidosta vastaavan
yrityksen tiloissa. Testiympäristöä ylläpidetään eri paikassa saman yrityksen toimesta.

