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rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus pi-
tää vastuullisena rekisterinpitäjänä rakennus-
ten energiatodistustietojärjestelmää. Tietojär-
jestelmää pidetään:

1) rakennuksen energiatodistuksesta anne-
tussa laissa (50/2013) tarkoitettujen energia-
todistusten laatimista varten;

2) energiatodistusten laatimisen valvomi-
seksi;

3) todistusten ja niissä olevien tietojen
käytön valvomiseksi;

4) todistusten laatijoiden valvomiseksi;
5) tietopalvelutehtäviä varten.
Tietojärjestelmään kuuluu rekisteri raken-

nuksen energiatodistuksesta annetun lain
12 §:ssä tarkoitetuista energiatodistusten laa-
tijoista, energiatodistusrekisteri sekä valvon-
tatietorekisteri.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, henkilötie-
tojen salassa pitämiseen ja luovuttamiseen
sovelletaan viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia (621/1999) sekä
muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilö-
tietolakia (523/1999).

2 §

Rekisteri energiatodistusten laatijoista

Rekisteriin energiatodistusten laatijoista
saadaan tallentaa:

1) energiatodistuksen laatijan nimi, henki-
lötunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhe-
linnumero, toiminta-alue, toiminnan sähkö-
postiosoite ja internetosoite sekä yrityksen
nimi;

2) tieto pätevyyden vaativuustasosta ja pä-
tevyyden voimassaoloaika.

Energiatodistuksen laatijan merkitseminen
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rekisteriin edellyttää sitä, että rekisteröitävä
antaa suostumuksensa siihen, että hänen ni-
mensä, pätevyytensä ja sen voimassaoloaika
sekä hänen ilmoittamansa toiminta-alue saa-
daan pitää yleisessä tietoverkossa saatavilla.
Rekisteröitävä voi pyytää myös ilmoitta-
mansa puhelinnumeron, postiosoitteen, säh-
köpostiosoitteen, toiminnan internetosoitteen
ja yrityksen nimen pitämistä yleisessä tieto-
verkossa saatavilla.

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun
lain 16 §:ssä tarkoitettu pätevyyden toteaja
ilmoittaa rekisteröintiä pyytäneiden ja suostu-
muksensa tietojen saatavilla pitoon antanei-
den rekisteritiedot Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskukselle teknisen käyttöyhteyden
avulla, kun henkilön pätevyys on todettu tai
uusittu.

Rekisteriin merkittyjen on ilmoitettava re-
kisteriin ilmoittamiensa tietojen muutoksista
viipymättä rekisterinpitäjälle.

3 §

Energiatodistusrekisteri

Energiatodistusrekisteriin saadaan tallen-
taa:

1) energiatodistuksen kohteena olevan ra-
kennuksen tai rakennuksen osan nimi, osoite,
rakennustunnus, energiatodistuksen laatija,
laatimispäivä, yrityksen nimi ja todistustun-
nus;

2) rakennuksen energiatehokkuutta ku-
vaava tunnus, rakennuksen laskennallinen
kokonaisenergiankulutus ja toimenpiteet
energiatehokkuuden parantamiseksi säästö-
vaikutuksineen;

3) rakennuksen energiatodistuksesta anne-
tussa laissa ja sen nojalla annetuissa säädök-
sissä määritellyt muut energiatodistuksessa
ilmoitettavat tekniset tiedot.

Energiatodistuksen laatija tallentaa tiedot
energiatodistusrekisteriin teknisen käyttöyh-
teyden avulla. Todistus saa todistustunnuksen
ja rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavan
tunnuksen rekisteriin tallennettujen tietojen
perusteella.

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun
lain 17 §:ssä tarkoitetulla kevennetyllä ener-
giatodistusmenettelyllä tehtävän todistuksen
tietoja ei tallenneta rekisteriin.

4 §

Energiatodistuksen laatiminen ja
allekirjoittaminen

Energiatodistus laaditaan siten, että ener-
giatodistuksen laatija tallentaa energiatodis-
tusrekisteriin todistuksen laatimisessa tarvit-
tavat tiedot ja allekirjoittaa energiatodistuk-
sen vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja
sähköisistä allekirjoituksista annetun lain
(617/2009) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla
kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella.
Energiatodistus katsotaan valvontaviranomai-
selle toimitetuksi silloin, kun se on allekirjoi-
tettu edellä mainitulla tavalla.

Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta
energiatodistukseen, joka laaditaan käyttä-
mällä kevennettyä energiatodistusmenettelyä.

5 §

Julkinen tietopalvelu

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus pi-
tää yleisessä tietoverkossa saatavilla energia-
todistusten laatijoita koskevaan rekisteriin
merkittyjä tietoja laatijan nimestä, pätevyy-
den tasosta ja voimassaoloajasta sekä toi-
minta-alueesta (julkinen tietopalvelu). Henki-
lötunnusta ei saa pitää saatavilla. Rekisterissä
oleva postiosoite, sähköpostiosoite, puhelin-
numero, toiminnan internet-osoite sekä yri-
tyksen nimi saadaan pitää saatavilla energia-
todistuksen laatijan pyynnöstä. Tiedot tulee
poistaa julkisesta tietopalvelusta välittömästi
sen jälkeen, kun on saatu tieto laatijan kuole-
masta.

Julkisessa tietopalvelussa saa olla energia-
todistusrekisteriin merkittyjä tietoja, ei kui-
tenkaan yhden tai kaksi huoneistoa käsittä-
välle asuinrakennukselle tehtyyn energiato-
distukseen liittyviä tietoja. Saatavilla saadaan
pitää seuraavia tietoja:

1) rakennuksen nimi, osoite, valmistumis-
vuosi, käyttötarkoitusluokka ja energiatehok-
kuusluokka;

2) todistustunnus, todistuksen laatija, to-
distuksen laatimispäivä ja viimeinen voimas-
saolopäivä;

3) lämmitetty nettoala, lämmitysjärjestel-
män kuvaus, ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus,
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laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoener-
giankulutus energiamuodoittain ja käytetty
energiamuodon kerroin;

4) energiatehokkuutta parantavat toimen-
piteet.

6 §

Valvontatietorekisteri

Valvontatietorekisteriin saadaan tallentaa:
1) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-

kuksen päätös tai muu toimi energiatodistuk-
sen laatijan toimintaan, energiatodistuksen
laatimiseen tai sen tai siinä olevien tietojen
käyttöön tai käytön laiminlyöntiin liittyvässä
valvonta-asiassa;

2) valvontaa varten rakennuksen omista-
jalta tai muulta todistuksen hankkimisesta
vastuussa olevalta, energiatodistuksen laati-
jalta taikka viranomaiselta tietopyynnön pe-
rusteella saatu sekä muutoin valvontaa varten
keskukselle toimitettu tarpeellinen tieto mu-
kaan lukien tarpeelliset henkilötunnukset ky-
seessä olevien henkilöiden riittäväksi yksilöi-
miseksi;

3) energiatodistuksen laatijoita koskevasta
rekisteristä poistettu tieto, joka on tarpeen
valvonnan toteuttamiseksi;

4) energiatodistusrekisteristä poistettu
tieto, joka on tarpeen valvonnan toteuttami-
seksi.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
merkitsee tiedot rekisteriin.

7 §

Tietojen poistaminen energiatodistusten
laatijoita koskevasta rekisteristä ja

energiatodistusrekisteristä

Energiatodistuksen laatijaa koskevat tiedot
poistetaan energiatodistusten laatijoita koske-
vasta rekisteristä, kun:

1) laatija ilmoittaa lopettavansa toimin-
tansa tai pyytää muutoin tietojensa poista-
mista rekisteristä pysyvästi tai määräaikai-
sesti;

2) laatijapätevyyden voimassaoloaika
päättyy eikä pätevyyden toteaja ole ilmoitta-

nut pätevyyden uusimisesta Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskukselle;

3) laatijalle on annettu todistusten laati-
miskielto;

4) laatijan osalta toiminnan harjoittamisen
yleiset edellytykset eivät enää täyty;

5) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
on saanut tiedon laatijan kuolemasta.

Energiatodistusta koskevat tiedot poiste-
taan energiatodistusrekisteristä, kun:

1) todistuksen voimassaoloaika on päätty-
nyt;

2) todistukselle on annettu käyttökielto.

8 §

Tietojen poistaminen valvontatietorekiste-
ristä ja tietojen luovuttaminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuk-
selle toimitettu tieto poistetaan valvontatieto-
rekisteristä valvontatoimenpiteiden päätyttyä,
kuitenkin viimeistään seuraavasti:

1) energiatodistuksen laatijaa koskeva
tieto kymmenen vuoden kuluttua tiedon re-
kisteröimisestä valvontatietorekisteriin;

2) energiatodistusta koskeva tieto kahden
vuoden kuluttua tiedon rekisteröimisestä val-
vontatietorekisteriin;

3) muu valvontaa varten saatu tieto viiden
vuoden kuluttua tiedon rekisteröimisestä val-
vontatietorekisteriin.

Valvontaa varten saatuja tietoja ei saa luo-
vuttaa edelleen.

9 §

Maksullisuus

Suoritteiden maksullisuudesta ja perittä-
vien maksujen suuruudesta säädetään valtion
maksuperustelain (150/1992) nojalla.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2015.

Pätevyyden toteajien tulee ilmoittaa Asu-
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misen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle
energiatodistusten laatijoita koskevaan rekis-
teriin tarvittavat tiedot niistä energiatodistus-

ten antajista ja energiatodistusten laatijoista,
joiden pätevyys on todettu tai uusittu ennen
tämän lain voimaantuloa.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen
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