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L a k i

N:o 642

ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun lain

(596/2006) 21 § seuraavasti:

21 §

Korvaukset määräaikaisessa palvelus-
suhteessa

Ulkoasiainhallinnon määräaikaisessa vir-
kasuhteessa olevalla sekä ulkoasiainhallinnon
virkaan määräajaksi nimitetyllä, ulkomaan-
edustukseen määrätyllä virkamiehellä on oi-
keus tässä laissa säädettyihin korvauksiin.

Hänelle maksettavan varustautumiskorvauk-
sen määrä on kuitenkin 50 prosenttia 6 §:ssä
tarkoitetun varustautumiskorvauksen mää-
rästä.

Mitä 1 momentissa säädetään varustautu-
miskorvauksesta, ei sovelleta määräaikaiseen
avustajaan.

HE 2/2007
HaVM 1/2007
EV 2/2007
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2007.

Lakia sovelletaan jo 1 päivästä helmikuuta
2007 tai sen jälkeen määräajaksi nimitettyyn.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 643

Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) voimaansaattami-
sesta ja terveyssäännöstön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-

sesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn peruspalveluministerin esittelystä, sääde-
tään:

1 §
Genevessä 23 päivänä toukokuuta 2005

hyväksytty Maailman terveysjärjestön kan-
sainvälinen terveyssäännöstö (2005), jonka
eduskunta on hyväksynyt 16 päivänä tammi-
kuuta 2007 ja jonka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 2 päivänä maaliskuuta 2007, tu-
lee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2007 niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Maailman terveysjärjestön kansainvälisen

terveyssäännöstön (2005) lainsäädännön

alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta 2 päivänä maaliskuuta 2007 annettu,
myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osal-
taan hyväksymä laki (254/2007) tulee voi-
maan 15 päivänä kesäkuuta 2007.

3 §
Terveyssäännöstön muut kuin lainsäädän-

nön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuk-
sena voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä ke-

säkuuta 2007.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 51/2007)
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Valtioneuvoston asetus

N:o 644

viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden
välittämisvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä,

muutetaan viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedot-
teiden välittämisvelvollisuudesta 25 päivänä syyskuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuk-
sen (838/2003) 3 §:n 1 momentti, 4 § ja 5 §:n 3 momentti seuraavasti:

3 §

Viranomaistiedotteen välittämisestä päättä-
vät viranomaiset

Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu tele-
yritys on velvollinen välittämään hätätiedot-
teen, jos se tulee välitettäväksi pelastus-, po-
liisi- tai rajavartioviranomaiselta, lentopelas-
tuskeskukselta taikka hätäkeskukselta. Sätei-
lyturvakeskuksen, Ilmatieteenlaitoksen tai
Tiehallinnon toimialalla ilmenneessä vaara-
tai uhkatilanteessa teleyritys on velvollinen
välittämään myös Säteilyturvakeskuksen, Il-
matieteenlaitoksen tai Tiehallinnon liikenne-
keskuksen antaman ensimmäisen hätätiedot-
teen.

4 §

Hätätiedotteen välityspiste

Hätätiedote annetaan 2 §:n 1 momentissa
tarkoitetun teleyrityksen välitettäväksi hätä-
keskuksen, poliisin johtokeskuksen, merivar-
tioston johtokeskuksen, rajavartioston esi-

kunnan, Tiehallinnon liikennekeskuksen tai
lentopelastuskeskuksen kautta.

5 §

Hätätiedotteen välitysjärjestelmä

— — — — — — — — — — — — —
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain

7 §:n 1 momentissa tarkoitetun ohjelmistolu-
van nojalla radioverkossa tai digitaalisen
maanpäällisen joukkoviestintäverkon kanava-
nipussa B toimiva teleyritys sekä Yleisradio
Oy ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että
radioverkossa ja digitaalisessa maanpäälli-
sessä joukkoviestintäverkossa välitettävien
hätätiedotteiden välitysjärjestelmään liittyvä
laite on asianmukaisesti kytketty järjestel-
mään ja toiminnassa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Viestintäministeri Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies Maaret Suomi
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Valtioneuvoston asetus

N:o 645

sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä
elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 5 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
253/2007, seuraavasti:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelu-
kunta

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä
toimii valtioneuvoston asettama sosiaali- ja
terveydenhuollon neuvottelukunta sosiaali- ja
terveydenhuollon kansallisten tavoitteiden
kokoamista ja toimeenpanoa sekä valtakun-
nallisten ja alueellisten toimijoiden yhteis-
työn toteuttamista varten.

2 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukun-
nan kokoonpano

Valtioneuvosto nimeää neuvottelukunnan
puheenjohtajaksi sen valtioneuvoston jäse-
nen, joka vastaa kunnallisista sosiaali- ja ter-
veyspalveluista, sekä neuvottelukunnan vara-
puheenjohtajan, enintään 15 jäsentä ja kulle-
kin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Neuvottelukuntaa asetettaessa tulee ottaa
huomioon, että ainakin sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö ja Suomen Kuntaliitto ovat edustet-
tuina neuvottelukunnassa.

Neuvottelukunnan yhteydessä toimivien

jaosten puheenjohtaja ja toinen varapuheen-
johtaja nimetään neuvottelukunnan jäsenistä.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä asian-
tuntijoita.

3 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukun-
nan jaokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelu-
kunnan yhteydessä toimii kolme jaosta. Kus-
sakin on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjoh-
tajaa sekä enintään 12 jäsentä. Jaosten jäse-
nillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alue- ja kes-
kushallinnon ohjaus- ja valvontatoimenpiteitä
valmistelevan jaoksen puheenjohtaja edustaa
sosiaali- ja terveysministeriötä. Jaoksen vara-
puheenjohtajat nimetään sosiaali- ja terveys-
ministeriön esityksestä. Jaoksessa tulee olla
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-
miskeskuksen, lääninhallitusten sosiaali- ja
terveysosastojen, Kansanterveyslaitoksen,
Työterveyslaitoksen sekä Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen edustus. Jaokseen voi-
daan nimetä tarvittaessa muitakin sosiaali- ja
terveydenhuollon keskus- ja aluehallinnon
toimijoita.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelu-
kunnan aluejaoksen puheenjohtaja edustaa
sosiaali- ja terveysministeriötä. Jaoksen vara-
puheenjohtajista toinen nimetään sosiaali- ja
terveysministeriön ja toinen Suomen Kunta-
liiton esityksestä. Jaoksen jäseninä ovat aina-
kin sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten
johtoryhmien puheenjohtajat, lääninhallitus-
ten sosiaali- ja terveysosastojen sekä sosiaa-
lialan osaamiskeskusten edustaja. Lisäksi ja-
oksessa tulee olla edustettuna perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon asiantun-
temus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelu-
kunnan sosiaali- ja terveysjärjestöihin liitty-
viä asioita käsittelevän jaoksen puheenjohtaja
edustaa sosiaali- ja terveysministeriötä. Jaok-
sen varapuheenjohtajista toinen nimetään so-
siaali- ja terveysministeriön ja toinen sosi-
aali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen esi-
tyksestä. Jaoksen jäseniä nimettäessä tulee
ottaa huomioon, että sosiaali- ja terveysalan
kansalaisjärjestöt ovat kansallisen kehittämis-
ohjelman toimeenpanon kannalta kattavasti
edustettuna. Lisäksi yksi jäsen nimetään
Raha-automaattiyhdistyksen esityksestä.

4 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliset joh-
toryhmät

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelu-
kunnan tukena toimii viisi sosiaali- ja tervey-
denhuollon alueellista johtoryhmää. Alueelli-
set johtoryhmät nimetään neljäksi vuodeksi
kerrallaan siten, että niiden toimikausi vastaa
sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukun-
nan toimikautta.

Kullakin alueellisella johtoryhmällä on
oma toimialue. Alueellisten johtoryhmien toi-
mialueet muodostetaan käyttäen aluepohjana
vastaavaa aluejakoa, jota on käytetty muo-
dostettaessa erikoissairaanhoitolain 9 §:ssä
(1062/1989) tarkoitettuja erityisvastuualueita.

5 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten
johtoryhmien tehtävät

Alueellisten johtoryhmien tehtävänä on tu-

kea alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun
lain 5 §:ssä (253/2007) tarkoitetun kansalli-
sen kehittämisohjelman valmistelua sekä
edistää ja seurata osaltansa ohjelman toteutu-
mista. Johtoryhmien tulee laatia alueellisen
kehittämistoiminnan toteuttamissuunnitelma,
jonka avulla voidaan tukea kansallisten ta-
voitteiden toteuttamista johtoryhmän toimi-
alueella. Johtoryhmä voi tehdä myös esityk-
siä neuvottelukunnalle toimenpiteistä, joilla
voidaan edistää kansallisen kehittämisohjel-
man toimenpanoa. Johtoryhmien tulee hoitaa
myös ne tehtävät, jotka määrätään erikseen
sosiaali- ja terveysministeriön asettamispää-
töksessä taikka neuvottelukunta määrää.

6 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten
johtoryhmien kokoonpano

Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää sosi-
aali- ja terveydenhuollon alueellisten johto-
ryhmien puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja jäsenet Suomen Kuntaliiton esityksestä.

Alueellisten johtoryhmien puheenjohta-
jaksi ja varapuheenjohtajaksi nimetään kun-
nan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaava
henkilö.

Alueelliseen johtoryhmään nimetään enin-
tään 15 jäsentä ja heille henkilökohtaiset va-
rajäsenet. Jäseniä nimettäessä tulee ottaa huo-
mioon, että johtoryhmä on koottu alueellises-
ti edustavaksi. Sosiaalihuollon, perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoi-
den tulee olla tasapuolisesti edustettuina joh-
toryhmässä. Lisäksi johtoryhmässä tulee olla
sosiaalialan osaamiskeskusten ja kansallisen
kehittämisohjelman alueellisen kokoamisen
ja toimeenpanon kannalta tarpeellisten mui-
den alueellisten toimijoiden edustus. Johto-
ryhmiä muodostettaessa tulee myös huolehtia
siitä, että kielelliset näkökohdat otetaan huo-
mioon.

7 §

Korvaukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelu-
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kunnan, sen jaosten ja alueellisten johtoryh-
mien puheenjohtajien, varapuheenjohtajien,
jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten ja
asiantuntijoiden matkakustannusten korvaa-
misessa sovelletaan valtion virka- ja työehto-
sopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä ke-
säkuuta 2007.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos Lauri Pelkonen
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Oikeusministeriön asetus

N:o 646

oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2007

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetun oikeusministeriön työjärjestyksen

(670/2006) 11 § 5 momentti ja 54 §:n 2 kohta,
muutetaan 11 §:n 4 momentti, 17 §, 19 §:n 2 momentin 4 kohta, 20 §, 53 §:n 2 kohta ja

54 §:n 3 kohta, sekä
lisätään 21 §:ään uusi 5 a kohta, seuraavasti:

11 §

Yksiköt ja vastuualueet

— — — — — — — — — — — — —
Hallintoyksikössä on demokratian, hallin-

toasioiden, henkilöstöasioiden, kieliasioiden,
sisäisten palvelujen, tietopalvelujen ja vaalien
vastuualue. Hallintoyksikköön kuuluu myös
johdon tuki, joka on tehtävissään kansliapääl-
likön alainen.
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Oikeushallinto-osaston hallinnonalaa koske-
vat tehtävät

Osasto huolehtii tuomioistuimia, ulosotto-
laitoksen yksiköitä, oikeusaputoimistoja,
Konkurssiasiamiehen toimistoa, Kuluttajarii-
talautakuntaa, Oikeusrekisterikeskusta ja tuo-
marinvalintalautakuntaa koskevista tulosoh-
jaustehtävistä.

19 §

Kriminaalipoliittisen osaston tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Osaston tehtävänä on myös:

— — — — — — — — — — — — —
4) käsitellä Rikosseuraamusalan koulutus-

keskusta, rikoksentorjuntaneuvostoa, Yhdis-
tyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa
Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia ja
henkilövahinkoasiain neuvottelukuntaa kos-
kevat asiat.

20 §

Kriminaalipoliittisen osaston hallinnonalaa
koskevat tehtävät

Osasto huolehtii Rikosseuraamusvirastoa,
Valtakunnansyyttäjänvirastoa, Rikosseuraa-
musalan koulutuskeskusta, Euroopan kri-
minaalipolitiikan instituuttia ja rikoksentor-
juntaneuvostoa koskevista tulosohjaustehtä-
vistä.
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21 §

Hallintoyksikön tehtävät

Hallintoyksikön tehtävänä on huolehtia:
— — — — — — — — — — — — —

5 a) kansalaisvaikuttamisen edistämisestä
— — — — — — — — — — — — —

53 §

Kriminaalipoliittisen osaston osastopäällikön
ratkaisuvalta

Kriminaalipoliittisen osaston osastopääl-
likkö ratkaisee:
— — — — — — — — — — — — —

2) nimittämisen määräaikaiseen virkasuh-
teeseen aluevankilan johtajaksi, johtavaksi
ylilääkäriksi ja Kriminaalihuoltolaitoksen

aluetoimiston johtajaksi, siltä osin kuin asia
kuuluu ministeriön toimivaltaan,
— — — — — — — — — — — — —

54 §

Kriminaalipoliittisen osaston apulaisosasto-
päällikön ratkaisuvalta

Apulaisosastopäällikkö ratkaisee:
— — — — — — — — — — — — —

3) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen
ja henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan oi-
keusministeriön ratkaistaviksi säädetyt henki-
löstöasiat noudattaen 62—66 §:ssä säädettyjä
periaatteita.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä ke-
säkuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2007

Oikeusministeri Tuija Brax

Kansliapäällikkö Kirsti Rissanen
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 647

hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta ja päästöistä laadittavasta selvityksestä

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä heinäkuuta
2004 annetun päästökauppalain (683/2004) 59 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan päästökauppalain
(683/2004) soveltamisalaan kuuluvan laitok-
sen hiilidioksidipäästöjen tarkkailuun ja pääs-
töistä annettavaan selvitykseen.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) EY:n tarkkailuohjeella Euroopan yhtei-

söjen komission päätöstä Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY
mukaisten ohjeiden vahvistamisesta kasvi-
huonekaasupäästöjen tarkkailua ja rapor-
tointia varten päästökauppakaudella
2008—2012;

2) toiminnolla päästökauppalain sovelta-
misalaan kuuluvassa laitoksessa harjoitetta-
vaa toimintaa;

3) toimintotiedolla tietoa, jonka perusteella
laitoksen vuotuiset hiilidioksidipäästöt laske-
taan, ja joka polttolaitosten osalta perustuu
käytetyn polttoaineen määrän ja sen teholli-
sen lämpöarvon tuloon tai polttoon syötet-
tyyn energiamäärään sekä teollisten proses-
sien osalta prosessien raaka-ainemäärään,
tuotannon määrään taikka prosessin tai sen
osan suorituskykyyn;

4) lähdevirralla tarkoitetaan tiettyä poltto-
aine- tai raaka-ainetyyppiä, jonka käyttö, tai
tuotetta, jonka valmistus aiheuttaa hiilidioksi-
dipäästöjä ja jonka perusteella päästö laske-
taan;

5) tarkkailumenetelmällä menetelmää, jota
käytetään päästöjen määrittämisessä mukaan
lukien määrittämistason valinta ja valinta
siitä tarkkaillaanko päästöjä laskentaan vaiko
päästömittaukseen perustuvalla menettelyllä;

6) määrittämistasolla menetelmää, jota
käytetään toimintotiedon, päästökertoimen ja
hapettumiskertoimen tai muuntokertoimen
määrittämiseen EY:n tarkkailuohjeessa mää-
ritellyillä tarkkuuksilla;

7) kokonaispäästöillä päästökauppalain so-
veltamisalaan kuuluvan laitoksen hiilidioksi-
dipäästöjä, jotka eivät kuitenkaan sisällä hii-
lidioksidineutraalien aineiden päästöjä;

8) hiilidioksidineutraalilla aineella ei-fos-
siilista, biohajoavaa, eloperäistä, kasveista,
eläimistä tai mikro-organismeista peräisin
olevaa ainetta;

9) seospolttoaineella polttoainetta, joka on
fossiilisen polttoaineen ja hiilidioksidineut-
raalin aineen seos;

10) lämpöarvolla polttoaineen tehollista
lämpöarvoa käyttökosteudessa;

11) päästökertoimella tietyn polttoaine-
määrän, energiamäärän tai raaka-ainemäärän
sisältämän hiilen hapettuessa taikka tietyn
raaka-ainemäärän käytössä tai tuotemäärän
tuotannossa syntyvän hiilidioksidin määrää;

12) hapettumiskertoimella lukua, joka il-
maisee, mikä osa polttoaineen sisältämästä
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hiilestä hapettuu hiilidioksidiksi tarkastelta-
vassa palamisprosessissa;

13) muuntokertoimella lukua, joka ilmai-
see, mikä osa kemialliseen prosessiin syöte-
tyn raaka-aineen hiilestä hapettuu hiilidioksi-
diksi;

14) siirretyllä hiilidioksidilla tarkkailta-
vasta laitoksesta EY:n tarkkailuohjeessa tar-
koitetulla tavalla ja tarkoituksessa tuotteeseen
tai toiseen laitokseen siirretystä hiilestä tai
hiiliyhdisteestä peräisin olevaa hiilidioksidia;

15) päästöselvityksellä toiminnanharjoitta-
jan laitoksensa hiilidioksidipäästöistä kulta-
kin kalenterivuodelta päästökauppaviran-
omaiselle laatimaa selvitystä.

3 §

Päästöjen tarkkailua ja päästöistä annetta-
vaa selvitystä koskevat periaatteet

Päästökauppalain soveltamisalaan kuulu-
vien laitosten hiilidioksidipäästöjen tarkkailu
on toteutettava ja päästöistä annettava päästö-
selvitys on laadittava siten, että:

1) laitoksen päästöjen tarkkailu ja pääs-
töistä annettava selvitys kattavat kaikki pääs-
tökauppalain soveltamisalaan kuuluvat hiili-
dioksidipäästöt (kattavuusperiaate);

2) eri vuosien päästöjen tarkkailu, rapor-
tointi ja raportoidut tiedot ovat keskenään
vertailukelpoisia, tämän kuitenkaan estämättä
tarkkailumenetelmien muutosta päästökaup-
paviranomaisen luvalla, jos raportoitavien
tietojen tarkkuus paranee (johdonmukaisuus-
periaate);

3) päästöjen määrittämisessä tehdyt oletuk-
set, käytettyjen lähteiden viittaukset, toimin-
totiedot, päästökertoimet, hapettumiskertoi-
met ja muuntokertoimet sekä mahdolliset
muut päästöjen määrittämisessä käytetyt tie-
dot ja menetelmät on selvitetty, koottu, ana-
lysoitu, raportoitu ja tallennettu tavalla, joka
antaa todentajalle ja päästökauppaviranomai-
selle mahdollisuuden selvittää jälkikäteen
päästöjen ja niiden määrittämisen luotetta-
vuuden (avoimuus- ja läpinäkyvyysperiaate);

4) päästöjen tarkkailun ja päästöistä annet-
tavan selvityksen tavoitteena on päästöjen ar-
vioinnin suurin saavutettavissa oleva tark-
kuus soveltamalla päästötiedon tuottamiseen
ylimpiä saavutettavissa olevia määrittämista-

soja, jotka ovat teknillisesti mahdollista to-
teuttaa ja joiden toteuttaminen ei johda koh-
tuuttoman suuriin kustannuksiin (kustannus-
tehokkuusperiaate);

5) päästöselvitys kuvaa laitoksen päästöjä
totuudenmukaisesti ja luotettavasti siten, ettei
päästöjä ole tarkoituksellisesti yli- tai aliarvi-
oitu ja että epävarmuustekijät on minimoitu;
päästöselvityksessä ja sen sisältämissä tie-
doissa ei saa olla olennaisia puutteita, virheitä
tai väärintulkintoja (oikeellisuusperiaate).

6) toiminnanharjoittajan tulee päästöjen
tarkkailussa pyrkiä päästötiedon laadun ja
tarkkuuden jatkuvaan ylläpitämiseen ja pa-
rantamiseen (jatkuvan parantamisen peri-
aate).

4 §

EY:n tarkkailuohjeen soveltaminen

Laitoksen hiilidioksidipäästöjen tarkkailu-
menetelmän valintaan, tarkkailun toteuttami-
seen ja päästöjen määrittämiseen sovelletaan
EY:n tarkkailuohjetta, jollei tässä asetuksessa
toisin säädetä.

5 §

Siirretyn hiilidioksidin tarkkailu ja ilmoitta-
minen

Toiminnanharjoittajalta toiselle siirretty,
fossiilisesta polttoaineesta tai raaka-aineesta
peräisin oleva hiilidioksidimäärä voidaan
päästökauppaviranomaisen luvalla vähentää
sen laitoksen hiilidioksidipäästöstä, josta
päästö on peräisin edellyttäen, että vähennys
tehdään myös hiilidioksidipäästöjen kansalli-
sessa inventaariossa.

Siirrettyä hiilidioksidimäärää tarkkailee ja
siitä päästöselvityksessä ilmoittaa sen laitok-
sen toiminnanharjoittaja, jonka laitokselta
siirretty hiilidioksidimäärä on peräisin.

Kansallisen inventaarion periaatteiden mu-
kaisesti päästökauppaviranomainen voi tar-
vittaessa määrittää siirtokertoimen, joka il-
maisee sen osuuden, joka siirretystä hiilidiok-
sidista sallitaan vähennettäväksi laitoksen
päästöselvityksessä.

3161N:o 647



2 luku

Poikkeukset päästöjen tarkkailuun ja
tarkkailumenetelmän muuttaminen

6 §

Kohtuuttomien kustannusten ja teknillisen
mahdottomuuden huomioon ottaminen

Päästökauppaviranomainen voi kohtuutto-
mien kustannusten välttämiseksi tai teknilli-
sen mahdottomuuden vuoksi hyväksyä:

1) EY:n tarkkailuohjeen edellyttämiä mää-
rittämistasoja alempien määrittämistasojen
käytön; tai

2) ei-akkreditoidun laboratorion käytön.

7 §

Kohtuuttomien kustannusten määrittäminen

Päästöjen tarkkailun tarkkuutta lisäävän
toimenpiteen kustannuksia voidaan pitää
kohtuuttomina, jos nämä ovat suuremmat
kuin toimenpiteellä aikaansaatavan tarkkuu-
den parantumisen taloudellinen arvo.

Päästöjen määrittämisen tarkkuutta paran-
tavan toimenpiteen taloudellinen arvo saa-
daan kertomalla toimenpiteellä aikaansaadun
tarkkuuden parantuminen (tonnia CO2) pääs-
töoikeuden hinnalla 18,5 ≠/tonni.

Jos päästöjen määrittämisen tarkkuuden
määrällistä parantumista ei voida luotetta-
vasti arvioida saatujen tietojen perusteella tai
jos kysymyksessä on tiedon laadun paranta-
minen, sovelletaan vuosille 2005—2007
päästöoikeuksia saaneen laitoksen kohtuutto-
man kustannuksen raja-arvona kustannusta,
joka on 1 prosenttia laitokselle vuodelle 2006
myönnettyjen päästöoikeuksien määrästä ker-
rottuna edellä 2 momentissa esitetyllä päästö-
oikeuden hinnalla. Ensimmäisen päästöluvan
vuonna 2006 tai sen jälkeen saaneen laitok-
sen kohtuuttoman kustannuksen raja-arvona
käytetään vastaavan päästömäärän omaavan,
koko päästökauppajakson 2005—2007 toimi-
neen laitoksen vuoden 2006 päästöoikeuksien
määrää.

Päästökauppaviranomainen voi pyytää toi-
minnanharjoittajalta kohtuuttoman kustan-
nuksen arviointiin tarvittavia lisätietoja.

8 §

Laitoksen oma tarkkailumenetelmä

Jos EY:n tarkkailuohjeen alhaisimmankin
määrittämistason soveltaminen tiettyyn läh-
devirtaan tai tiettyihin lähdevirtoihin ei ole
teknisesti mahdollista tai tällaisen määrittely-
tason soveltaminen johtaa kohtuuttomiin kus-
tannuksiin, päästökauppaviranomainen voi
hyväksyä toiminnanharjoittajan oman tark-
kailumenetelmän EY:n tarkkailuohjeen liit-
teen I jaksossa 5.3. edellyttämin ehdoin.

9 §

Vähän päästöjä aiheuttavat laitokset

Päästökauppaviranomainen voi myöntää
EY:n tarkkailuohjeen liitteen I jakson 16 mu-
kaisia poikkeuksia sellaisten laitosten päästö-
jen tarkkailuun, joiden vuotuisten päästöoi-
keuksien määrä päästökauppakaudella
2008—2012 on keskimäärin alle 25 000 ton-
nia hiilidioksidia.

10 §

Muut poikkeukset päästöjen tarkkailumene-
telmiin

Päästökauppaviranomainen voi myös
muissa kuin 8 ja 9 §:ssä säädetyissä tapauk-
sissa hyväksyä toiminnanharjoittajan ehdo-
tuksesta ja perustellusta syystä EY:n tarkkai-
luohjeen mukaisesta tarkkailumenetelmästä
poikkeavan tarkkailumenetelmän tai menette-
lyn. Toiminnanharjoittajan on tällöin osoitet-
tava ehdottamansa menetelmän tai menette-
lyn tarkkuuden ja luotettavuuden vastaavan
laitokselta vaadittua tarkkuutta ja luotetta-
vuutta siltä osin kuin menetelmä tai menet-
tely poikkeaa EY:n tarkkailuohjeesta.

11 §

Energiatasemenetelmän käyttö polttoaineen
toimintotiedon määrittämiseen

Laitoksen polttoaineen toimintotieto voi-
daan määrittää myös energiatasemenetel-
mällä edellyttäen, että laitoksella on käytös-
sään SFS-EN 12952-15-standardin mukainen
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tai tätä vastaava energiataselaskentamene-
telmä ja että tällä menetelmällä saavutettu
toimintotiedon määrittämisen tarkkuus vastaa
EY:n tarkkailuohjeessa kyseisen laitoksen
toimintotiedon määrittämiseltä vaadittua tark-
kuutta.

Energiatasemenetelmää käyttävältä laitok-
selta edellytetään, että se tarkkailusuunnitel-
massaan esittää käyttämänsä energiataseme-
netelmän yksityiskohtaisen kuvauksen, tase-
rajat, analyysin menetelmään sisältyvien suu-
reiden määrittämisen epävarmuudesta ja näi-
den yhteisvaikutuksesta toimintotiedon mää-
rittämisen epävarmuuteen sekä lisäksi
ulkopuolisen asiantuntijan arvion siitä, että
käytetty menetelmä vastaa 1 momentissa sää-
dettyjä vaatimuksia. Analyysi ja ulkopuolisen
asiantuntijan arvio on esitettävä kattilakohtai-
sesti.

Energiatasetta päästöjen laskentaan käyttä-
vältä laitokselta edellytetään lisäksi, että sillä
on automaatiojärjestelmä energiataseen las-
kennassa tarvittavien mittaustietojen kokoa-
mista ja dokumentoimista varten.

Mikäli energiatasemenetelmällä ei päästö-
lupaa haettaessa ole 2 momentissa tarkoitet-
tua ulko-puolisen asiantuntijan arviota, toi-
minnanharjoittajan tulee tarkkailusuunnitel-
massa esittää aikataulu, jonka puitteissa arvi-
ointi suoritetaan.

Laitoksen muu kuin energiatasemenetel-
mää soveltavan polttoaineen toimintotiedon
määrittämiseen on käytettävä polttoainevir-
taan ja teholliseen lämpöarvoon perustuvaa
menetelmää vähintään niillä epävarmuusta-
soilla, joita EY:n tarkkailuohje kyseisiltä
polttoainevirroilta edellyttää.

12 §

Energiatasemenetelmän käyttö hiilidioksidi-
neutraaleilla polttoaineilla tuotetun energia-

määrän määrittämiseen

Mikäli energiatasemenetelmää käytetään
hiilidioksidineutraaleilla polttoaineilla tuote-
tun energiamäärän määrittämiseen, sovelle-
taan, mitä 11 §:ssä säädetään lukuun otta-
matta pykälän 2 ja 4 momentissa säädettyä
energiatasemenetelmän yksityiskohtaista ku-
vausta, analyysiä menetelmään liittyvien suu-
reiden epävarmuudesta sekä ulkopuolisen

asiantuntijan arviota käytettävästä menetel-
mästä ja tämän tarkkuudesta.

13 §

Tarkkailumenetelmän muuttaminen

Jos hyväksytyissä tarkkailumenetelmissä
havaitaan puutteita tai virheitä, toiminnanhar-
joittajan on ilmoitettava niistä välittömästi
päästökauppaviranomaiselle sekä ehdotettava
menetelmien täydentämistä tai muuttamista
puutteiden ja virheiden korjaamiseksi.

Toiminnanharjoittajan on ehdotettava
päästökauppaviranomaiselle tarkkailumene-
telmän muuttamista, jos päästöjen laskentaan
tarvittava tieto on saatavissa tarkemmin kuin
voimassaolevassa tarkkailusuunnitelmassa on
määritelty.

3 luku

Päästökertoimien, lämpöarvojen, hapettu-
miskertoimien, hiilipitoisuus- ja koostu-
mustietojen sekä seospolttoaineen biomas-

saosuuden määrittäminen

14 §

Päästökertoimia, lämpöarvoja, hapettumis-
kertoimia, hiilipitoisuuksia ja koostumustie-
toja sekä seospolttoaineen hiilidioksidineut-
raalien aineiden osuuksia määrittävät labo-

ratoriot

Laitoskohtaisten päästökerrointen, tehollis-
ten lämpöarvojen, hapettumiskertoimien, hii-
lipitoisuuksien, koostumustietojen ja seos-
polttoaineen hiilidioksidineutraalien aineiden
osuuksien määrittäminen on toteutettava toi-
minnanharjoittajan omassa tai sen ulkopuoli-
sessa laboratoriossa, joilla on SFS-EN
ISO/IEC 17025-standardin mukainen akkre-
ditointi edellä mainittujen suureiden määrittä-
miseen tarvittaviin menetelmiin tai jotka mai-
nitun standardin mukaisesti akkreditoidussa
laboratoriossa tehtävin vertailumittauksin
osoittavat täyttävänsä määrityksessä käytettä-
vän menetelmän tarkkuusvaatimukset ky-
seessä olevien suureiden määrittämiseen.

Akkreditointia ei kuitenkaan tarvitse sellai-
sen laitoksen laboratorio, joka määrittää aino-
astaan polttoaineen kosteuspitoisuuden. Täl-
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laiselta laboratoriolta edellytetään määritettä-
vänä olevan polttoaineen kosteuspitoisuuden
määrittämiseen tarkoitettua standardisoitua
menetelmää tai jollei tällaista ole, parhaan
käytännön mukaista menetelmää sekä lait-
teiston säännöllistä kalibrointia.

15 §

Tiedot mittalaitteista ja niiden kalibroinnista

Toiminnanharjoittajan on laitosta koske-
vassa tarkkailusuunnitelmassa esitettävä
päästökauppaviranomaiselle:

1) luettelo päästöjen tarkkailussa laitok-
sella käytettävistä polttoaineen tai materiaalin
määrän ja ominaisuuksien mittauslaitteista
sekä mahdollisista muista laitoksella sijaitse-
vista päästöjen tarkkailussa käytettävistä mit-
talaitteista;

2) edellä mainittujen mittalaitteiden tyyp-
pitiedot ja tunnisteet sekä valmistajan ilmoit-
tama mittalaitteen epävarmuusväli; sekä

3) kalibrointisuunnitelma, josta käy ilmi
mittalaitteen viimeisin kalibrointiajankohta
sekä suunnitellut kalibrointivälit päästökaup-
pakaudella 2008—2012.

16 §

Päästökerrointen, hiilipitoisuustietojen ja
koostumustietojen määrittäminen

Lähdevirralle, jolle toiminnanharjoittaja on
EY:n tarkkailuohjeen perusteella velvollinen
määrittämään toimintokohtaisen päästöker-
toimen, hiilipitoisuuden tai koostumuksen,
taikka lähdevirralle, jonka koostumus voi
vaihdella päästökauppajakson aikana, maini-
tut tiedot on määritettävä standardisoiduilla
menetelmillä 14 §:n mukaisesti käyttäen
EY:n tarkkailuohjeen kyseiseltä laitokselta
edellyttämää määrittämistasoa jollei se ole
teknisesti mahdotonta tai johda kohtuutto-
miin kustannuksiin.

Toiminnanharjoittaja voi käyttää 1 mo-
mentissa mainitun lähdevirran päästöjen
määrittämiseen myös polttoaineen toimittajan
määrittämiä päästökertoimia, hiilipitoisuus-
tietoja tai koostumustietoja, jos ne on määri-
telty 14 §:n mukaisesti.

Lähdevirralle, jolle toiminnanharjoittaja

voi EY:n tarkkailuohjeen perusteella käyttää
maakohtaista päästökerrointa, hiilipitoisuus-
tietoa ja koostumustietoa, taikka lähdevir-
ralle, jolle näiden tietojen määrittäminen on
EY:n tarkkailuohjeen esittämillä määrittämis-
tasoilla teknisesti mahdotonta tai johtaa koh-
tuuttomiin kustannuksiin, käytetään Suo-
messa Tilastokeskuksen julkaisemaa päästö-
kerrointa, hiilipitoisuustietoa tai koostumus-
tietoa. Jos Tilastokeskuksen päästökerrointa,
hiilipitoisuutta tai koostumustietoa ei ole,
voidaan käyttää toiminnanharjoittajan esittä-
mää määritystapaa niiden määrittämiseksi,
edellyttäen että päästökauppaviranomainen
on hyväksynyt määritystavan.

Toiminnanharjoittajan on varmistettava,
että päästöjen laskennassa käytettävät päästö-
kertoimet vastaavat laitoksen päästöjen tark-
kailussa käytettyjen polttoaineiden tehollisia
lämpöarvoja.

17 §

Tehollisten lämpöarvojen määrittäminen

Laitoksessa, jossa toiminnanharjoittaja
EY:n tarkkailuohjeen perusteella on velvolli-
nen määrittämään toiminto- ja eräkohtaiset
polttoaineiden teholliset lämpöarvot, on nämä
määritettävä standardoiduilla menetelmillä 14
§:n mukaisesti käyttäen EY:n tarkkailuohjeen
kyseiseltä laitokselta edellyttämää määrittä-
mistasoa.

Päästökauppaviranomaisen luvalla voidaan
lämpöarvoina käyttää myös polttoainekaupan
maksuperusteena olevia lämpöarvoja edellyt-
täen, että ne on määritetty 14 §:n mukaisesti
käyttäen EY:n tarkkailuohjeen laitokselta
edellyttämää tehollisen lämpöarvon määrittä-
mistasoa ja standardoitua lämpöarvon määrit-
tämismenetelmää.

Polttoaineelle, jonka toiminto- tai eräkoh-
taista polttoaineen lämpöarvoa ja päästöker-
rointa ei tarvitse määrittää, käytetään Tilasto-
keskuksen julkaisemia arvoja.

18 §

Hapettumis- ja muuntokerrointen määrittä-
minen

Hapettumiskerrointa on käytettävä, jos
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päästökertoimessa tai jossakin muussa pääs-
töjen määrittämiseen käytettävässä tiedossa
ei oteta huomioon hapettumattoman polttoai-
neen osuutta.

Kansallisina hapetuskertoimina käytetään
kiinteille polttoaineille lukua 0,990 ja muille
polttoaineille lukua 0,995.

Mikäli laitoksen toimintotieto tai päästö-
kerroin on määritelty tavalla, joka ottaa huo-
mioon palamattoman polttoaineen osuuden,
hapettumiskertoimena käytetään lukua 1,00.

Kemiallisten prosessien muuntokertoimena
käytetään lukua 1,00.

Päästökauppaviranomainen voi toiminnan-
harjoittajan esityksestä hyväksyä myös
muunlaisen hapettumis- tai muuntokertoimen
käytön edellyttäen, että se kuvaa tarkemmin
hapettumis- tai muuntoprosessin tulosta ja on
määritetty EY:n tarkkailuohjeen edellyttä-
mällä tavalla.

4 luku

Päästöselvitys ja tietojen säilyttäminen

19 §

Päästöselvitys

Päästöselvitys annetaan päästökauppavi-
ranomaisen vahvistamalla kaavakkeella.
Päästöselvityksestä on käytävä ilmi:

1) laitoksen nimi, sijaintipaikka, yhteystie-
dot ja laitoksen päästöluvan numero;

2) päästöjen tarkkailusta vastaavan yhteys-
henkilön osoite, puhelinnumero, telekopionu-
mero ja sähköpostiosoite;

3) mihin päästökauppalain 2 §:n 1 momen-
tin alakohtiin laitoksen toiminta kuuluu;

4) laitoksella käytetty päästöjen määritys-
tapa (laskentaan tai päästöjen mittaukseen pe-
rustuva määritys);

5) laitoksen päästökauppalain soveltamis-
alaan kuuluvat kokonaispäästöt;

6) jos päästöt on määritetty laskennalli-
sesti, tieto laskelmaan käytetyistä toimintotie-
doista, päästökertoimista, lämpöarvoista, ha-
pettumiskertoimista tai tieto siitä, että hapet-
tumiskertoimet sisältyvät päästökertoimiin,
sekä lisäksi muuntokertoimet ja niiden mää-

rittämisessä tehdyt oletukset ja käytetyt mää-
rittämistasot; jos laskelman tai sen osan pe-
rustana on käytetty massa-tase- tai energiata-
semenetelmää, tulee esittää kaikki mainitussa
laskelmassa käytetyt tiedot;

7) jos päästöt tai osa niistä on määritetty
mittaamalla, tieto 5 kohdassa esitetyistä pääs-
tötiedoista, tiedot mittausmenetelmien epä-
varmuudesta (määrittämistasoista) sekä hy-
väksyttävä päästöjen varmennuslaskelma;

8) laitoksella raportointikauden aikana teh-
dyt muutokset, jotka ovat voineet vaikuttaa
päästöihin;

9) laitoksella käytettyjen hiilidioksidineut-
raalien polttoaineiden laatu ja näiden tuotta-
mat energiamäärät; sekä

10) laitokselta siirretyn hiilidioksidin
määrä, hiilidioksidin vastaanottava laitos,
polttoaine- tai materiaalinimike, josta siirretty
hiilidioksidi on peräisin sekä polttoaine- tai
materiaalinimike, johon hiilidioksidi on si-
toutunut.

Päästöselvityksessä polttoaineet luokitel-
laan Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen
mukaisesti.

20 §

Päästötietojen tallentaminen, ilmoittaminen
ja säilyttäminen

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava
siitä, että laitoksen päästöjen tarkkailussa ja
päästöselvityksessä esitetyt tarkkailutiedot,
niiden taustaksi tehdyt oletukset, määritetyt
toiminto-tiedot, käytetyt päästö-, hapettumis-
ja muuntokertoimet sekä niiden taustaksi teh-
dyt mittaukset ja laskelmat on tallennettu ja
ilmoitettu siten, että todentajan on mahdol-
lista varmistua tarkkailujärjestelmän ja sen
tuloksena saatujen päästötietojen luotettavuu-
desta ja tarkkuudesta.

Edellä sanotut tiedot on säilytettävä 10
vuotta siitä vuodesta lukien, jolloin niitä kos-
keva selvitys on annettu.

21 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä ke-
säkuuta vuonna 2007.
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Tällä asetuksella kumotaan hiilidioksidi-
päästöjen tarkkailusta ja päästöistä laaditta-
vasta selvityksestä 11 päivänä elokuuta 2004
annettu kauppa- ja teollisuusministeriön ase-
tus (741/2004). Kumottavaa asetusta sovelle-

taan kuitenkin tämän asetuksen sijasta pääs-
tökauppakautta 2005—2007 koskevien hiili-
dioksidipäästöjen tarkkailuun ja päästöistä
annettavaan selvitykseen.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies Seppo Oikarinen
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