
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2008 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008 N:o 806—810

S I S Ä L L Y S
N:o Sivu
806 Laki jätelain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2501
807 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 20 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2503
808 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2504
809 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta . . 2515
810 Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 110 §:n muuttamisesta . . . . . 2520

L a k i

N:o 806

jätelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 27 ja 28 §, sellaisena

kuin niistä on 27 § laissa 452/2004, sekä
lisätään 47 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 747/2007, uusi 3 momentti seuraavasti:

27 §

Jätteen haltijan kustannusvastuu ja käsitte-
lystä perittävä maksu

Jätteen haltija tai edellinen haltija vastaa
jätteestä aiheutuvista kustannuksista, jollei
tuottajavastuun osalta 3 a luvusta muuta
johdu.

Jätteen käsittelystä aiheutuviin kustannuk-
siin ja siitä perittävään maksuun on sisällytet-
tävä käsittelypaikan perustamisesta, käytöstä,
käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta aiheu-
tuvat kustannukset, mukaan lukien ympäris-
tönsuojelulain 42 §:n 3 momentissa sääde-
tystä kaatopaikan vakuudesta tai muusta vas-
taavasta järjestelystä aiheutuvat kustannukset

sekä kaatopaikan käytöstä poistamisesta ja
jälkihoidosta aiheutuvat arvioidut kustannuk-
set vähintään 30 vuoden ajalta.

28 §

Kunnan jätemaksu

Kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään
jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä
sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi
jätemaksua. Jätemaksu voi muodostua yh-
destä tai useasta maksusta.

Jätteen käsittelystä on kuitenkin kannet-
tava jätemaksu, jolla katetaan ainakin 27 §:n
2 momentissa tarkoitetut kustannukset.
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47 §

Jätteen siirto käsiteltäväksi Suomeen

— — — — — — — — — — — — —
Muuta kuin ongelmajätettä saa kuitenkin

siirtää 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitet-

tuun käsittelypaikkaan, jos siirto perustuu jä-
tehuollon yhteistyöhön Suomen ja Ruotsin tai
Suomen ja Norjan kunnan kesken.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki
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Valtioneuvoston asetus

N:o 807

ympäristönsuojeluasetuksen 20 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
muutetaan 18 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000)

20 §:n 2 momentti seuraavasti:

20 §

Kaatopaikkaa koskevan lupapäätöksen
määräykset

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun

määräyksen tulee perustua arvioon siitä, mi-
ten kauan kaatopaikka aiheuttaa vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympäristölle sen jäl-
keen, kun se on poistettu käytöstä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2008

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Neuvotteleva virkamies Klaus Pfister

Neuvoston direktiivi 1999/31/EY (31999L0031); EYVL N:o L 182, 16.7.1999, s. 1

2503



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 808

kiinteistötoimitusmaksusta

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta
12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (558/1995) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
1434/2001:

1 §

Soveltamisala ja määritelmät

Tätä asetusta sovelletaan kiinteistötoimi-
tusmaksusta annetun lain (558/1995) 1 §:ssä
tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja
tehtävistä perittäviin työkorvauksiin ja toimi-
tuskorvauksiin sekä kiinteistötoimitusmaksun
määräämisperusteisiin.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) kiinteähintaisella toimituksella toimi-

tusta tai toimenpidettä, josta kiinteistötoimi-
tusmaksu määrätään toimituskorvauksena;

2) aikaveloitteisella toimituksella toimi-
tusta tai toimenpidettä, josta kiinteistötoimi-
tusmaksu määrätään työkorvauksena.

2 §

Työkorvauksen tuntihinta

Tuntihinta työkorvauksen määräämistä
varten toimitukseen tai tehtävään käytetyltä
kultakin alkavalta puolelta tunnilta on osateh-
tävittäin:

Osatehtävä Tuntihinta
euroa/tunti

1) Toimituksen valmistelu ja asia-
kirjojen valmistaminen 75 ≠
2) Toimituskokous 75 ≠
3) Toimituksen maastotyöt 75 ≠
4) Jaon suunnittelu 75 ≠
5) Arviointi- ja korvauskäsittely 75 ≠

Toimituksen yhteydessä suoritetun aikave-
loitteisen toimituksen työkorvauksen määrää-
misessä käytetään tuntihintana 75 euroa kul-
takin alkavalta puolelta tunnilta liitteenä ole-
vaa maksutaulukkoa 1 soveltaen.

3 §

Kiinteistötoimitusmaksu lohkomisesta

Lohkomisesta määrätään kiinteistötoimi-
tusmaksu toimituskorvauksena, joka muodos-
tuu perusmaksusta ja kiinteistönmuodostus-
maksusta. Perusmaksu on 390 euroa toimi-
tukselta. Lisäksi määrätään kultakin lohko-
kiinteistöltä ja saajakiinteistöltä kiinteistön-
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muodostusmaksu liitteenä olevien maksutau-
lukoiden 2—4 mukaisesti. Muun toimituksen
yhteydessä suoritetusta lohkomisesta ei kui-
tenkaan määrätä perusmaksua.

Lohkomisen yhteydessä suoritetusta 4—10
§:ssä tarkoitetusta toimituksesta tai toimenpi-
teestä määrätään kiinteistötoimitusmaksu
mainittujen säännösten ja 11 §:n mukaisesti.
Muista toimituksista ja toimenpiteistä määrä-
tään maksu 2 §:n 2 momentin mukaisesti
työkorvauksena, ellei kysymyksessä ole 3
momentissa tarkoitettu toimenpide, jonka
kiinteistötoimitusmaksu sisältyy lohkomi-
sesta määrättävään toimituskorvaukseen.

Jos lohko- tai kantakiinteistön hyväksi pe-
rustetaan emäkiinteistön alueelle yksityisistä
teistä annetun lain (358/1962) mukainen oi-
keus tai muu kuin kiinteistönmuodostamis-
lain (554/1995) 154 a §:ssä tarkoitettu rasite
taikka lohkokiinteistölle annetaan osuus emä-
kiinteistön osuudesta yhteiseen alueeseen,
toimenpiteen kiinteistötoimitusmaksu sisäl-
tyy lohkomisesta määrättävään toimituskor-
vaukseen. Sama koskee toimituskustannuksia
koskevien korvausten määrittämis- ja tiliteh-
täviä. Mitä tässä momentissa säädetään loh-
kokiinteistöstä, koskee myös määräalasta ja
saajakiinteistöstä muodostettua kiinteistöä.
Mitä tässä momentissa säädetään emäkiin-
teistöstä, koskee soveltuvilta osin tontin tai
yleisen alueen muodostajakiinteistöä.

Jos asianosaiset tekevät halkomisessa sopi-
muksen halottavan kiinteistön yhteisomistus-
suhteen purkamisesta sen jälkeen, kun alku-
kokous tai siinä tämän sopimuksen tekemi-
selle annettu määräaika on päättynyt, lohko-
miseksi muutetusta toimituksesta määrätään
kiinteistötoimitusmaksu kuten halkomisesta.

4 §

Toimituskorvaus yhteisalueosuuden siirtämi-
sestä kiinteistöön tai muodostamisesta tilaksi

Jos kiinteistöstä luovutettu osuus tai mää-
räosa osuudesta yhteiseen alueeseen siirre-
tään toiseen kiinteistöön tai muodostetaan ti-
laksi, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu
toimituskorvauksena, joka muodostuu perus-
maksusta ja siirtomaksusta. Perusmaksu on
190 euroa toimitukselta. Jos edellä tässä py-
kälässä tarkoitetun toimituksen yhteydessä

suoritetaan 3, 5 tai 6 §:ssä tarkoitettu toimi-
tus, josta maksu määrätään toimituskorvauk-
sena, perusmaksu on kuitenkin 390 euroa
toimitukselta. Lisäksi määrätään kustakin
osuuden siirtämisestä ja tilaksi muodostami-
sesta siirtomaksuna 110 euroa. Jos kiinteis-
töön siirretään samasta kiinteistöstä useam-
man kuin yhden yhteisen alueen osuuksia tai
samasta kiinteistöstä luovutetut eri yhteisten
alueiden osuudet muodostetaan yhdeksi ti-
laksi, tällaisesta siirtämisestä tai tilaksi muo-
dostamisesta määrätään vain yksi siirto-
maksu. Muun toimituksen yhteydessä suori-
tetusta yhteisalueosuuden siirrosta tai tilaksi
muodostamisesta ei kuitenkaan määrätä pe-
rusmaksua.

5 §

Toimituskorvaus sopimukseen perustuvasta
tilusvaihdosta

Kiinteistönmuodostamislain 58 §:ssä tar-
koitetusta kiinteistöjen omistajien sopimuk-
seen perustuvasta tilusvaihdosta määrätään
kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauk-
sena, joka muodostuu perusmaksusta ja tilus-
vaihtomaksusta. Perusmaksu on 390 euroa
toimitukselta. Lisäksi määrätään kustakin ti-
lusvaihdosta tilusvaihtomaksu liitteenä ole-
vien maksutaulukoiden 2—4 mukaisesti.
Maksu määrätään vaihdettujen alueiden yh-
teenlasketun pinta-alan perusteella sekä kiin-
teistönmuodostamislain 56 §:n 2 momentin
mukaisessa tapauksessa vaihdetun alueen
pinta-alan perusteella. Muun toimituksen yh-
teydessä suoritetusta sopimukseen perustu-
vasta tilusvaihdosta ei kuitenkaan määrätä
perusmaksua.

6 §

Toimituskorvaus vesijätön ja yhteisen alueen
lunastamisesta

Vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisesta
määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimitus-
korvauksena, joka muodostuu perusmaksusta
ja lunastusmaksusta. Perusmaksu on 390 eu-
roa toimitukselta. Lisäksi määrätään kultakin
lunastuksen perusteella kiinteistöön tai muu-
hun rekisteriyksikköön siirretyltä alueelta tai
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siirretyiltä alueilta lunastusmaksu liitteenä
olevan maksutaulukon 5 mukaisesti. Muun
toimituksen yhteydessä suoritetusta vesijätön
tai yhteisen alueen lunastamisesta ei kuiten-
kaan määrätä perusmaksua.

7 §

Kiinteistötoimitusmaksu rajankäynnistä

Kiinteistönmuodostamislain mukaisesta re-
kisteriyksikön rajankäynnistä, joka suorite-
taan erikseen tai kiinteähintaisen toimituksen
yhteydessä, määrätään kiinteistötoimitus-
maksu toimituskorvauksena. Toimituskor-
vaus muodostuu perusmaksusta ja rajankäyn-
timaksusta. Kiinteähintaisen toimituksen yh-
teydessä suoritetusta rajankäynnistä ei kui-
tenkaan määrätä perusmaksua. Perusmaksu
on 190 euroa toimitukselta. Jos rajankäynnin
yhteydessä suoritetaan 3, 5 tai 6 §:ssä tarkoi-
tettu toimitus, josta maksu määrätään toimi-
tuskorvauksena, perusmaksu on kuitenkin
390 euroa toimitukselta.

Rajankäyntimaksuksi määrätään, ellei 3
momentissa säädetä toisin, 40 euroa käytyä
rajaa määräävää kutakin rajapistettä sekä ra-
javiittaa kohti, 60 euroa kutakin rajankäyntiin
osallista rekisteriyksikköä kohti sekä lisäksi
0,80 euroa kutakin alkavaa maa-alueella käy-
tyä rajametriä kohti.

Jos kysymyksessä on kiinteistönmuodosta-
mislain 108 §:ssä tarkoitettu rajankäynti, ra-
jankäyntimaksuksi määrätään 40 euroa kuta-
kin rakennettua, siirrettyä tai korjattua raja-
merkkiä kohti ja 40 euroa kutakin rajankäyn-
tiin osallista rekisteriyksikköä kohti.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta
rajankäynnistä määrätään kiinteistötoimitus-
maksu työkorvauksena 2 §:n 1 momentin
mukaisesti. Aikaveloitteisen toimituksen yh-
teydessä suoritetusta rajankäynnistä määrä-
tään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena
2 §:n 2 momentin mukaisesti.

8 §

Kiinteistötoimitusmaksu oikeuden tai rasit-
teen lakkauttamisesta taikka käyttömääräyk-

sen muuttamisesta

Jos asianosaiset ovat sopineet yksityisistä
teistä annetun lain mukaisen tien tai oikeuden

lakkauttamisesta taikka tien tai oikeuden
käyttämistä koskevien määräysten muuttami-
sesta, sopimukseen perustuvasta toimenpi-
teestä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toi-
mituskorvauksena, jos sopimus on toimitettu
toimitusinsinöörille kirjallisena taikka teh-
dään toimituksen alkukokouksessa ennen
asian varsinaista käsittelyä. Sama koskee
kiinteistönmuodostamislain mukaisen rasit-
teen poistamista tai sen käyttämistä koske-
vien määräysten muuttamista.

Toimituskorvaus muodostuu perusmak-
susta ja rasitemaksusta. Perusmaksu on 190
euroa toimitukselta. Jos toimituksen yhtey-
dessä suoritetaan 3, 5 tai 6 §:ssä tarkoitettu
toimitus, josta maksu määrätään toimituskor-
vauksena, perusmaksu on kuitenkin 390 eu-
roa toimitukselta. Muun toimituksen yhtey-
dessä suoritetusta toimenpiteestä ei määrätä
perusmaksua. Rasitemaksuksi määrätään 55
euroa kutakin osallista rekisteriyksikköä
kohti.

Jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide
erillisenä toimenpiteenä suoritettuna perustu
1 momentin mukaisesti asianosaisten sopi-
mukseen, siitä määrätään kiinteistötoimitus-
maksu työkorvauksena. Työkorvausta ei kui-
tenkaan saa määrätä vastaavasta sopimukseen
perustuvasta toimenpiteestä määrättävää toi-
mituskorvausta pienemmäksi. Työkorvauk-
sen määräämisessä käytetään tuntihintana 75
euroa kultakin alkavalta puolelta tunnilta.

9 §

Kiinteistötoimitusmaksu rasitteen tai tie-
oikeuden perustamisesta taikka siirtämisestä

lohkomisen yhteydessä

Jos asianosaiset ovat sopineet, että lohko-
misen yhteydessä perustetaan siinä muodos-
tetun kiinteistön hyväksi lohkomisen ulko-
puoliseen rekisteriyksikköön kohdistuva kiin-
teistönmuodostamislain 154 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu rasite taikka yksityisistä
teistä annetussa laissa tarkoitettu tieoikeus tai
muu kulkuyhteyttä varten tarpeellinen oikeus,
sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä
määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimitus-
korvauksena, jos sopimus on toimitettu toi-
mitusinsinöörille kirjallisena taikka tehdään
toimituksen alkukokouksessa ennen asian
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varsinaista käsittelyä. Sama koskee lohkomi-
sessa muodostettua kiinteistöä palvelevan ai-
kaisemmin perustetun rasitteen tai oikeuden
siirtämistä lohkomisen ulkopuolisen rekiste-
riyksikön alueella toiseen paikkaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimitus-
korvaus muodostuu rasitemaksusta, joka on
90 euroa jokaista sellaista rekisteriyksikköä
kohti, jonka alueelle rasitteita tai oikeuksia
perustetaan taikka jonka aluetta rasitteen tai
oikeuden siirto koskee.

Jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide
perustu 1 momentin mukaisesti asianosaisten
sopimukseen, siitä määrätään kiinteistötoimi-
tusmaksu työkorvauksena. Työkorvausta ei
kuitenkaan saa määrätä vastaavasta sopimuk-
seen perustuvasta toimenpiteestä määrättävää
toimituskorvausta pienemmäksi. Työkor-
vauksen määräämisessä käytetään tuntihin-
tana 75 euroa kultakin alkavalta puolelta tun-
nilta.

10 §

Toimituskorvaus kiinnityksestä tai kirjatusta
eläkeoikeudesta vapauttamista koskevassa

asiassa

Jos toimituksen yhteydessä tehdään rat-
kaisu asiassa, joka koskee muodostettavan
rekisteriyksikön taikka rekisteriyksikköön
siirrettävien alueiden tai yhteisalueosuuksien
vapauttamista kiinnityksestä tai kirjatusta elä-
keoikeudesta, toimenpiteen kiinteistötoimi-
tusmaksuksi määrätään 140 euron toimitus-
korvaus kutakin edellä mainittua rekisteriyk-
sikköä kohti. Jos edellä mainittuja ratkaisuja
tehdään sellaisten rekisteriyksikköjen osalta,
joihin kohdistuvat samat kiinnitykset tai kir-
jatut eläkeoikeudet, rekisteriyksikköjä kohti
määrätään kuitenkin vain yksi toimituskor-
vaus.

11 §

Kiinteistötoimitusmaksu toimituksen tai toi-
menpiteen jäädessä sikseen, peruuntuessa tai

rauetessa

Jos kiinteähintainen toimitus jätetään sik-
seen, peruutetaan tai raukeaa, siitä määrätään
kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena.

Työkorvausta ei kuitenkaan saa määrätä vas-
taavasta suoritetusta toimituksesta tai toimen-
piteestä perittävää toimituskorvausta suurem-
maksi. Työkorvauksen määräämisessä käyte-
tään tuntihintana 75 euroa kultakin alkavalta
puolelta tunnilta.

12 §

Toimituksen yhteydessä tehty muu toimitus
tai toimenpide

Jos 4—8 §:ssä tarkoitetun toimituksen yh-
teydessä tehdään muu toimitus tai toimen-
pide, sen osalta määrätään erillinen toimitus-
korvaus tai työkorvaus sen mukaisesti, kuin
asianomaisesta toimituksesta tai toimenpi-
teestä tässä asetuksessa säädetään.

13 §

Toimituskorvaus kiinteistöjen yhdistämisestä

Hakemuksesta suoritettavasta kiinteistöjen
yhdistämisestä määrätään kiinteistötoimitus-
maksu toimituskorvauksena. Toimituskor-
vaus on kiinteistönmuodostamislain 214 §:n
1 momentin mukaisesta yhdistämisestä 123
euroa kahdesta kiinteistöstä ja 41 euroa jokai-
sesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä.
Toimituskorvaus on kiinteistönmuodostamis-
lain 214 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan
mukaisesta yhdistämisestä 250 euroa kah-
desta kiinteistöstä ja 41 euroa jokaisesta
muusta yhdistettävästä kiinteistöstä.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös yhteismetsälain (109/2003) 39 §:n 2
momentissa tarkoitettuun kiinteistön yhdistä-
miseen yhteismetsään.

14 §

Veloitushinnan määräytymisen ajankohta

Toimitusten, toimenpiteiden ja tehtävien
työkorvauksen määräämisessä käytetään kun-
kin työn suorittamisen ajankohtana voimassa
olleita tuntihintoja, jollei jäljempänä säädetä
toisin.

Toimituskorvaus kiinteähintaisesta toimi-
tuksesta määrätään loppukokouksen ajankoh-
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tana voimassa olevan toimituskorvauksen
mukaisena. Jos tällaisesta toimituksesta tai
toimenpiteestä on määrättävä kiinteistötoimi-
tusmaksu työkorvauksena 11 §:n mukaan,
sen määräämisessä käytetään loppukokouk-
sen tai peruuttamis- taikka raukeamispäätök-
sen ajankohtana voimassa olleita tuntihintoja.

Kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä
suoritetun toimituksen, toimenpiteen tai teh-
tävän työkorvauksen määräämisessä käyte-
tään loppukokouksen tai peruuttamis- taikka
raukeamispäätöksen ajankohtana voimassa
olleita tuntihintoja.

15 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2010.

Jos ennen tämän asetuksen voimaantuloa
vireille tulleesta 7 §:n 1 momentissa tai
8 §:ssä tarkoitetusta toimituksesta tulisi tä-
män asetuksen voimaan tullessa voimassa ol-
leiden säännösten mukaan määrätä kiinteistö-
toimitusmaksu työkorvauksena ja tämän ase-
tuksen mukaan toimituskorvauksena, toimi-
tuksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään
myös tämän asetuksen voimaantulon jälkeen
työkorvauksena. Sama koskee myös sellaista
8 §:ssä tarkoitettua toimenpidettä, joka teh-
dään ennen tämän asetuksen voimaantuloa
vireille tulleen aikaveloitteisen toimituksen
yhteydessä.

Tämän asetuksen voimaantulon ajankoh-
tana keskeneräisenä olleen kiinteähintaisen
toimituksen yhteydessä tehtävästä toimituk-
sesta tai toimenpiteestä, josta aikaisemmin
tuli määrätä kiinteistötoimitusmaksu työkor-
vauksena ja tämän asetuksen mukaan toimi-
tuskorvauksena, määrätään kiinteistötoimi-
tusmaksu toimituskorvauksena myös niiden
töiden osalta, jotka on tehty ennen tämän
asetuksen voimaantuloa.

Jos ennen 1 päivää kesäkuuta 2007 vireille
tulleesta muusta toimituksesta kuin lohkomi-
sesta oli aikaisempien säännösten mukaan
tullut määrätä kiinteistötoimitusmaksu työ-
korvauksena ja kiinteistötoimitusmaksusta

annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen (616/2007), jäljempänä vuoden 2007
maksuasetus, mukaan toimituskorvauksena,
tällaisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksu
määrätään myös sanotun asetuksen voimaan-
tulon jälkeen työkorvauksena. Edellä sanottu
koskee myös toimitusta, joka tehdään ennen
vuoden 2007 maksuasetuksen voimaantuloa
vireille tulleen muun toimituksen kuin lohko-
misen yhteydessä.

Vuoden 2007 maksuasetuksen voimaantul-
lessa keskeneräisenä olleesta sellaisesta loh-
komisesta tai lohkomisen yhteydessä tehtä-
västä toimituksesta tai toimenpiteestä, josta
aikaisemmin tuli määrätä kiinteistötoimitus-
maksu työkorvauksena ja vuoden 2007 mak-
suasetuksen mukaan toimituskorvauksena,
kiinteistötoimitusmaksu määrätään toimitus-
korvauksena myös niiden töiden osalta, jotka
on tehty ennen sanotun asetuksen voimaantu-
loa.

Jos ennen 1 päivää toukokuuta 2004 aloi-
tettu halkominen on muuttunut tai muuttuu
lohkomiseksi, toimituksesta määrätään kiin-
teistötoimitusmaksu ennen sanottua ajankoh-
taa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Jos lohkomisen tai lohkomisen yhteydessä
suoritetun muun toimituksen, toimenpiteen
tai tehtävän kiinteistötoimitusmaksu taikka
kiinteistötoimitusmaksu asiassa, joka koskee
kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta
vapauttamista, tulee määrättäväksi työkorva-
uksena, kiinteistötoimitusmaksu määrätään
ennen kiinteistötoimitusmaksusta annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(1561/2001) voimaantuloa tehdyistä töistä
työaika- ja yleiskustannuskorvauksena 31
päivänä joulukuuta 2001 voimassa olleiden
päiväpalkkojen ja yleiskustannuskorvauksen
perusteella ja sanotun ajan jälkeen tehdyistä
töistä toimituksen loppukokouksen tai pe-
ruuttamis- taikka raukeamispäätöksen ajan-
kohtana voimassa olleen asetuksen mukai-
sena työkorvauksena.

Jos ennen 1 päivää toukokuuta 1994 vi-
reille tulleesta halkomisesta olisi tullut mää-
rätä maanmittausmaksu pinta-alakorvauk-
sena, tällaisen toimituksen kiinteistötoimitus-
maksu määrätään ennen sanottua ajankohtaa
voimassa olleen päätöksen mukaisena pinta-
alakorvauksena.
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Edellä 5—6 momentissa tarkoitettuihin ai-
kaisempiin säännöksiin perustuva markka-
määräinen päiväpalkka ja pinta-alakorvaus

muutetaan euromääräiseksi jakamalla se lu-
vulla 5,94573 sekä pyöristämällä näin saatu
arvo lähimpään senttiin.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen
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Liite 
 
Taulukko 1 
 
Toimituksen yhteydessä suoritetun aikaveloitteisen toimituksen työkorvauksen mää-
räämisessä käytetään kultakin alkavalta puolelta tunnilta seuraavaa tuntihintaa:  
 

Toimitus tai toimenpide Tuntihinta  
euroa/tunti 

1) Erillisen alueen käsittely 75 € 
2) Yhteisalueosuuden siirto tai tilaksi muodostaminen 75 € 
3) Erityisen etuuden käsittely  75 € 
4) Erityisen oikeuden käsittely  75 € 
5) Yhteisen alueen muodostaminen tai alueen liittämi-

nen yhteiseen alueeseen  
 

75 € 
6) Halkominen tai muu jako  75 € 
7) Korvausten määrittäminen, tilit 75 € 
8) Muut rasitetoimenpiteet 75 € 
9) Rasitteen perustaminen tai siirto  75 € 
10) Alueen erottaminen yhteiseksi  75 € 
11) Karttaan liittyvät lisätyöt 75 € 
12) Osakasselvitys 75 € 
13) Muu kiinteistönmääritys 75 € 
14) Rasitteen poisto tai käyttömääräyksen muutos  75 € 
15) Muu lisätehtävä 75 € 
16) Rajankäynti  75 € 
17) Tilusvaihto ja tilusjärjestely 75 € 
18) Vesijätön tai yhteisen alueen lunastaminen 75 € 
19) Rakennuspaikan tai tontin osan lunastaminen 75 € 
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Taulukko 2 
 
Lohkomisen kiinteistönmuodostusmaksut 
Sopimukseen perustuvan tilusvaihdon tilusvaihtomaksut 
 
 
Lohkomisessa lohko-
kiinteistön tai saaja-
kiinteistöön siirretty-
jen alueiden pinta-ala 
enintään ha. 
Sopimukseen perus-
tuvassa tilusvaihdossa 
vaihdettujen alueiden 
pinta-ala yhteensä 
enintään ha. 

 
Lohkomisessa kiinteistönmuodostusmaksu jokaiselta lohkokiinteistöl-
tä ja saajakiinteistöltä, kun toimituksessa on muodostettu taulukoissa 
2—4 tarkoitetuilla lohkomisilla yhteensä maksusarakkeen a), b) tai c) 
mukainen määrä kiinteistöjä; tai 
 
sopimukseen perustuvassa tilusvaihdossa tilusvaihtomaksu jokaisesta 
kahden kiinteistön kesken tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samo-
jen kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta (ns. ketjutilusvaihto) 
maksusarakkeen a) mukaan 
 
 

 a) yksi tai kaksi uutta 
kiinteistöä tai 
sopimukseen perustu-
va tilusvaihto  

b) kolme tai neljä uut-
ta kiinteistöä 

c) viisi tai useampi 
uusi kiinteistö 

0,1 500 € 350 € 300 € 
1  570 € 400 € 330 € 
5  760 € 630 € 530 € 

20 1100 € 840 € 710 € 
60 1680 € 1300 € 1100 € 

100 1940 € 1670 € 1670 € 
200 3100 € 3000 € 3000 € 
300 4200 € 4200 € 4200 € 
400 5300 € 5300 € 5300 € 
500 6400 € 6400 € 6400 € 

Kukin seuraava  
alkava 100 ha 

 
1000 € 

 
1000 € 

 
1000 € 

 
Emäkiinteistöjen tai muodostajakiinteistöjen lukumäärän vaikutus lohkomisen kiinteistötoimi-
tusmaksuun: Jos lohkokiinteistö muodostuu useamman kuin yhden emäkiinteistön alueista, 
korotetaan tällaisen lohkokiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostus-
maksua 10 prosenttia kutakin lisäemäkiinteistöä kohti. Jos alue siirretään lohkomalla saaja-
kiinteistöön, korotetaan saajakiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodos-
tusmaksua 10 prosenttia saajakiinteistöä ja lisäemäkiinteistöä kohti. Mitä edellä on sanottu 
emäkiinteistöstä, koskee myös kiinteistönmuodostamisasetuksen (1189/1996) 19 §:ssä tarkoi-
tettua tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä.



 N:o 808  
  

 

2512

Taulukko 3  
 
Lohkominen ja sopimukseen perustuva tilusvaihto, kun maksuvelvollinen on avannut 
rajalinjat ja pyykittänyt rajat ennen toimituskokousta. Työt on tehty niille asetettujen 
vaatimusten mukaisesti kokonaisuudessaan hyväksyttävästi. 
 
 
Lohkomisessa lohko-
kiinteistön tai saaja-
kiinteistöön siirretty-
jen alueiden pinta-ala 
enintään ha. 
Sopimukseen perus-
tuvassa tilusvaihdossa 
vaihdettujen alueiden 
pinta-ala yhteensä 
enintään ha. 

 
Lohkomisessa kiinteistönmuodostusmaksu jokaiselta lohkokiinteistöl-
tä ja saajakiinteistöltä, kun toimituksessa on muodostettu taulukoissa 
2—4 tarkoitetuilla lohkomisilla yhteensä maksusarakkeen a), b) tai c) 
mukainen määrä kiinteistöjä; tai 
 
sopimukseen perustuvassa tilusvaihdossa tilusvaihtomaksu jokaisesta 
kahden kiinteistön kesken tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samo-
jen kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta (ns. ketjutilusvaihto) 
maksusarakkeen a) mukaan 
 
 

 a) yksi tai kaksi uutta 
kiinteistöä tai 
sopimukseen perustu-
va tilusvaihto 

b) kolme tai neljä uut-
ta kiinteistöä 

c) viisi tai useampi 
uusi kiinteistö 

0,1 390 € 270 € 230 € 
1  440 € 320 € 290 € 
5  590 € 440 € 380 € 

20 770 € 570 € 500 € 
60 1000 € 880 € 790 € 

100 1250 € 1200 € 1200 € 
200 1800 € 1600 € 1600 € 
300 2200 € 2200 € 2200 € 
400 2700 € 2700 € 2700 € 
500 3300 € 3300 € 3300 € 

Kukin seuraava  
alkava 100 ha 

 
400 € 

 
400 € 

 
400 € 

 
Jos maksuvelvollisen tekemää tai teettämää työtä on tarpeen täydentää sen lisäksi, että maan-
mittaustoimisto tarkastaa töiden kelpoisuuden, kiinteistönmuodostusmaksu tai tilusvaihtomak-
su voidaan määrätä taulukon 3 perusteella sillä edellytyksellä, että täydennystyö on vähäinen 
ja se voidaan tehdä maastomittaustöiden yhteydessä. 
 
Emäkiinteistöjen tai muodostajakiinteistöjen lukumäärän vaikutus lohkomisen kiinteistötoimi-
tusmaksuun: Jos lohkokiinteistö muodostuu useamman kuin yhden emäkiinteistön alueista, 
korotetaan tällaisen lohkokiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostus-
maksua 10 prosenttia kutakin lisäemäkiinteistöä kohti. Jos alue siirretään lohkomalla saaja-
kiinteistöön, korotetaan saajakiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodos-
tusmaksua 10 prosenttia saajakiinteistöä ja lisäemäkiinteistöä kohti. Mitä edellä on sanottu 
emäkiinteistöstä, koskee myös kiinteistönmuodostamisasetuksen 19 §:ssä tarkoitettua tontin 
tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä. 
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Taulukko 4 
 
Ilman maastotöitä tehty lohkominen tai sopimukseen perustuva tilusvaihto sekä lohko-
minen tai sopimukseen perustuva tilusvaihto, joissa maksuvelvollinen on suorittanut 
kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt ennen toimituskokousta. Työt on tehty niille 
asetettujen vaatimusten mukaisesti kokonaisuudessaan hyväksyttävästi.  
 
 
Lohkomisessa lohko-
kiinteistön tai saaja-
kiinteistöön siirretty-
jen alueiden pinta-ala 
enintään ha. 
Sopimukseen perus-
tuvassa tilusvaihdossa 
vaihdettujen alueiden 
pinta-ala yhteensä 
enintään ha. 

 
Lohkomisessa kiinteistönmuodostusmaksu jokaiselta lohkokiinteistöl-
tä ja saajakiinteistöltä, kun toimituksessa on muodostettu taulukoissa 
2—4 tarkoitetuilla lohkomisilla yhteensä maksusarakkeen a), b) tai c) 
mukainen määrä kiinteistöjä; tai 
 
sopimukseen perustuvassa tilusvaihdossa tilusvaihtomaksu jokaisesta 
kahden kiinteistön kesken tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samo-
jen kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta (ns. ketjutilusvaihto) 
maksusarakkeen a) mukaan 
 
 

 a) yksi tai kaksi uutta 
kiinteistöä tai 
sopimukseen perustu-
va tilusvaihto  

b) kolme tai neljä uut-
ta kiinteistöä 

c) viisi tai useampi 
uusi kiinteistö 

0,1 310 € 220 € 190 € 
1  350 € 240 € 220 € 
5  500 € 330 € 280 € 

20 560 € 390 € 350 € 
60 600 € 500 € 480 € 

100 650 € 610 € 590 € 
200 770 € 750 € 750 € 
300 880 € 880 € 880 € 
400 990 € 990 € 990 € 
500 1100 € 1100 € 1100 € 

Kukin seuraava  
alkava 100 ha 

 
100 € 

 
100 € 

 
100 € 

 
Jos maksuvelvollisen tekemää tai teettämää työtä on tarpeen täydentää sen lisäksi, että maan-
mittaustoimisto tarkastaa töiden kelpoisuuden, kiinteistönmuodostusmaksu tai tilusvaihtomak-
su voidaan määrätä taulukon 4 perusteella. Edellytyksenä on tällöin, että täydennystyöstä 
maanmittaustoimistolle aiheutuvat työaika- ja muut kustannukset ovat vähäisiä verrattuna nii-
hin kustannuksiin, joita maanmittaustoimistolle olisi aiheutunut siinä tapauksessa, että kysei-
nen työ olisi tullut kokonaan sen suoritettavaksi. 
 
Emäkiinteistöjen tai muodostajakiinteistöjen lukumäärän vaikutus lohkomisen  kiinteistötoimi-
tusmaksuun:  Jos lohkokiinteistö muodostuu useamman kuin yhden emäkiinteistön alueista, 
korotetaan tällaisen lohkokiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodostus-
maksua 10 prosenttia  kutakin lisäemäkiinteistöä  kohti. Jos alue siirretään lohkomalla saaja-
kiinteistöön, korotetaan saajakiinteistön edellä olevan taulukon mukaista kiinteistönmuodos-
tusmaksua 10 prosenttia saajakiinteistöä ja lisäemäkiinteistöä kohti. Mitä edellä on sanottu 
emäkiinteistöstä, koskee myös kiinteistönmuodostamisasetuksen 19 §:ssä tarkoitettua tontin 
tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä. 
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Vesipinta-alan vaikutus kiinteistönmuodostusmaksun ja tilusvaihtomaksun määräämisessä: 
Jos lohkokiinteistöön tai saajakiinteistöön siirrettyihin alueisiin kuuluu vain vesialuetta ja loh-
kominen suoritetaan ilman maastotöitä, vähennetään edellä olevan taulukon mukaisen kiinteis-
tönmuodostusmaksun määrästä 30 prosenttia. Vesialueella voi olla vähäisiä luotoja ja kareja 
tai vähäistä maa-aluetta. Sama korjaus tehdään tilusvaihtomaksua määrättäessä, jos sopimuk-
seen perustuvassa tilusvaihdossa vaihdettuihin alueisiin kuuluu vain vesialuetta ja tilusvaihto 
suoritetaan ilman maastotöitä. 
 
 
 
 
Taulukko 5 
 
Vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisen lunastusmaksut 
 
 
Vesijätöstä tai yhteisestä alueesta 
lunastetun ja kiinteistöön siirre-
tyn alueen pinta-ala enintään ha. 
 

 
Lunastusmaksu jokaiselta kiinteistöltä, 
johon lunastettavaa aluetta on siirretty. 

0,1 580 € 
0,5 680 € 
1 880 € 
2 1090 € 
5                           1620 € 

10 2200 € 
20 2500 € 

Kukin seuraava alkava 10 ha 500 € 
 
Kun kiinteistöön lunastetaan alueita kahdesta tai useammasta vesijätöstä, lunastusmaksu mää-
rätään kiinteistöön siirrettyjen vesijättöjen yhteenlasketun pinta-alan perusteella. Kun kiinteis-
töön lunastetaan alueita kahdesta tai useammasta yhteisestä alueesta, lunastusmaksu määrä-
tään kiinteistöön siirrettyjen yhteisten alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella.  
 
Edellä oleva taulukko koskee sellaisia lunastamisia, joissa lunastetaan alueita yksityisestä ve-
sijätöstä taikka sellaisesta yhteisestä vesijätöstä tai muusta yhteisestä alueesta, jonka osakas-
kunta on järjestäytynyt. 
 
Jos aluetta lunastetaan osaksikin sellaisesta yhteisestä vesijätöstä tai muusta yhteisestä aluees-
ta, jonka osakaskunta ei ole järjestäytynyt, korotetaan edellä olevan taulukon mukaista lunas-
tusmaksua 20 prosenttia.  
 
Mitä edellä olevassa taulukossa sanotaan kiinteistöstä, koskee myös muuta kiinteistönmuodos-
tamislain 66 §:ssä tarkoitettua rekisteriyksikköä. 
 
 
 



Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

N:o 809

sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995
annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 16 d §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1172/2004:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan tasevastuun täyt-
tämiseen sekä taseselvitykseen liittyvään tie-
donvaihtoon sähkömarkkinoiden osapuolten
välillä.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) arkipäivällä viikonpäiviä maanantaista

perjantaihin lukuun ottamatta itsenäisyyspäi-
vää, vapunpäivää, joulu- tai juhannusaattoa
sekä muita arkipäiviksi sattuvia pyhäpäiviä;

2) toimituskuukaudella kalenterikuukautta,
jonka aikana sähköntoimitus tapahtuu;

3) sähkönmyyjän vaihtumisella sähkön-
käyttöpaikan avoimen toimittajan vaihtu-
mista;

4) nykyisellä myyjällä sähkönmyyjää, joka
toimittaa sähkönkäyttöpaikkaan sähköener-
giaa ennen sähkönmyyjän vaihtumista;

5) uudella myyjällä sähkönmyyjää, joka on
tehnyt ennen sähkönmyyjän vaihtumista il-
moituksen uuden sähköntoimituksen alkami-
sesta sähkönkäyttöpaikkaan.

2 luku

Toimituksen alkamiseen ja päättymiseen
liittyvät ilmoitukset

3 §

Ilmoitus avoimen toimituksen alkamisesta ja
päättymisestä

Avoimen toimittajan, joka toimittaa asiak-
kaalleen kaiken tämän tarvitseman sähkön,
on ilmoitettava enintään kolme kuukautta ja
vähintään 14 päivää ennen avoimen toimituk-
sen alkamista ja päättymistä toimituksesta
sen toisen osapuolen taseselvittäjälle sekä ja-
keluverkonhaltijalle, jos tämä ei toimi osa-
puolen taseselvittäjänä. Jos avoimella toimit-
tajalla ei ole ollut aikaisemmin toimitusta
kyseiseen jakeluverkkoon, ilmoitus on teh-
tävä mainitussa määräajassa myös toimittajan
omalle taseselvittäjälle. Ilmoitukseen on si-
sällyttävä sähkönkäyttöpaikan tunnus, avoi-
men toimittajan sopimustunnus sekä tieto toi-
mituksen alkamis- tai päättymispäivästä.
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Avoin toimittaja on velvollinen tekemään
1 momentissa mainitut ilmoitukset vähintään
30 päivää ennen avoimen toimituksen alka-
mista, jos toimituksen aloittaminen edellyttää
sähkönkäyttöpaikan mittauslaitteiston vaihta-
mista.

Tässä pykälässä säädetyistä ilmoitusajoista
voidaan poiketa sähköntoimituksen alkami-
sen nopeuttamiseksi, jos sähkönkäyttäjän
sähkönkäyttöpaikka vaihtuu muuton seurauk-
sena.

4 §

Ilmoitus tasapainottavan avoimen toimituk-
sen alkamisesta ja päättymisestä

Avoimen toimittajan, joka tasapainottaa
asiakkaan sähkön tuotannon ja hankinnan
sekä käytön ja toimituksen erotuksen toimit-
tamalla puuttuvan sähkömäärän tai vastaanot-
taa ylijäämän kunkin tunnin aikana, on ilmoi-
tettava enintään kolme kuukautta ja vähintään
14 päivää ennen avoimen toimituksen alka-
mista ja päättymistä toimituksesta sen toisen
osapuolen taseselvittäjälle sekä tasesähköyk-
sikölle.

5 §

Ennakkoilmoitus kiinteästä toimituksesta

Kiinteän toimituksen osapuoli on uuden
toimitussuhteen alkaessa velvollinen ilmoitta-
maan tasevastaavalleen tarvittavat tiedot toi-
mitussuhteesta viimeistään 14 päivää ennen
kiinteän toimituksen alkamista.

Kiinteän toimituksen osapuoli on velvolli-
nen ilmoittamaan viimeistään 45 minuuttia
ennen kiinteää toimitusta:

1) tasevastaavalleen osapuolittain eritellyn
summatiedon hankkimistaan ja toimittamis-
taan kiinteistä toimituksista;

2) avoimelle toimittajalleen summatiedon
hankkimistaan ja toimittamistaan kiinteistä
toimituksista.

Tasevastaava on velvollinen ilmoittamaan
viimeistään 20 minuuttia ennen kiinteää toi-
mitusta tasesähköyksikölle osapuolittain eri-
tellyn summatiedon sähkötaseeseensa sisälty-
vistä, tasevastaavien välisiin sähkötaseisiin
vaikuttavista kiinteistä toimituksista.

6 §

Elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuus
kiinteästä toimituksesta kuluttajalle

Jos kiinteän toimituksen osapuolena on ku-
luttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitettu ku-
luttaja, on toimituksen toisena osapuolena
oleva elinkeinonharjoittaja velvollinen huo-
lehtimaan myös kuluttajalle kuuluvan ilmoi-
tusvelvollisuuden täyttämisestä.

7 §

Ilmoitus voimajärjestelmää tukevasta toimi-
tuksesta

Ilmoitukset valtakunnallisen tasevastuun
hoitamiseen tarvittavista sähkökaupoista sekä
sähköjärjestelmän häiriöiden yhteydessä te-
hotasapainon palauttamiseksi tarvittavista toi-
mituksista voidaan tehdä taseselvittäjille kun-
kin tunnin aikana.

8 §

Verkonhaltijan ilmoitukset nykyiselle myy-
jälle sähkönmyyjän vaihtuessa

Jakeluverkonhaltijan on välitettävä 3 §:ssä
tarkoitettu ilmoitus uuden sähköntoimituksen
alkamisesta nykyiselle myyjälle kahden arki-
päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottami-
sesta.

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava ny-
kyiselle myyjälle toimituksen päättymishet-
ken mittarilukema 10 arkipäivän kuluessa toi-
mituksen päättymisestä.

9 §

Sähkönmyyjän ilmoitus toimituksen jatkumi-
sesta

Nykyisen myyjän on ilmoitettava jakelu-
verkonhaltijalle kahden arkipäivän kuluessa
8 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen
vastaanottamisesta, jos uutta toimitusta ei
voida aloittaa. Ilmoituksen saa tehdä vain
siinä tapauksessa, että nykyisen myyjän voi-
massa oleva määräaikainen sähkönmyyntiso-
pimus päättyy uuden toimituksen ilmoitettua
alkamispäivää myöhemmin.
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Jakeluverkonhaltijan on viimeistään seu-
raavan arkipäivän kuluessa 1 momentissa tar-
koitetun ilmoituksen vastaanottamisesta il-
moitettava uudelle myyjälle, että toimitusta ei
voida aloittaa.

10 §

Verkonhaltijan ilmoitukset uudelle myyjälle
sähkönmyyjän vaihtuessa

Jakeluverkonhaltijan on vahvistettava uu-
delle myyjälle tieto sähköntoimituksen alka-
misesta sekä samalla lähetettävä sähkönkäyt-
töpaikassa voimassa oleva vuosikulutusarvio
viiden arkipäivän kuluessa toimituksen alka-
mista koskevan ilmoituksen vastaanottami-
sesta. Jakeluverkonhaltija on velvollinen toi-
mittamaan tiedot uudelle myyjälle myös siinä
tapauksessa, että nykyinen myyjä laiminlyö
9 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuutensa.

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava uu-
delle myyjälle toimituksen alkamisajankoh-
dan mittarilukema sekä lukemaan perustuva
tase-energiaennuste ja vuosikulutusarvio 10
arkipäivän kuluessa uuden toimituksen alka-
misesta. Jos sähkönmyyjän vaihtumisen yh-
teydessä sähkönkäyttöpaikassa vaihdetaan
mittauslaitteisto, jakeluverkonhaltijan on li-
säksi ilmoitettava uudelle myyjälle mittaus-
laitteiston vaihdosta.

3 luku

Taseselvitykseen liittyvät ilmoitukset

11 §

Verkonhaltijan ilmoitusvelvollisuus taseselvi-
tyksessä

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava alus-
tavasti sähkön toimitusta seuraavana arkipäi-
vänä tasesähköyksikölle sähkömarkkinoiden
osapuolten verkkoon tulevien tai verkosta
lähtevien toimitusten summatiedot taseselvi-
tystä varten. Lopulliset ilmoitukset toimitus-
ten summatiedoista on tehtävä 14 päivän ku-
luessa toimituspäivästä. Tasesähköyksikön
tehtävänä on välittää summatiedot edelleen
osapuolten tasevastaaville.

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava alus-
tavasti sähkön toimitusta seuraavana arkipäi-

vänä tai sähkön toimittajan kanssa sopimansa
ajan kuluessa sähkön toimittajille sähkömark-
kinoiden osapuolia koskevat, taseselvityksen
yhteydessä lasketut toimitukset tasevastuun
täyttämistä ja laskutusta varten. Lopulliset il-
moitukset sähkön toimituksista on tehtävä 14
päivän kuluessa toimituspäivästä.

Verkonhaltijan ja mittauksen muun suorit-
tajan on ilmoitettava alustavasti sähkön toi-
mitusta seuraavana arkipäivänä taseselvittä-
jälle taseselvityksessä ja laskutuksessa tarvit-
tavat mittaustiedot käyttöpaikka- tai mittaus-
kohtaisesti. Lopulliset ilmoitukset sähkön toi-
mituksista on tehtävä 14 päivän kuluessa toi-
mituspäivästä.

12 §

Tasevastaavan ilmoitusvelvollisuus taseselvi-
tyksessä

Tasevastaavan on ilmoitettava alustavasti
kahden arkipäivän kuluessa sähkön toimituk-
sesta tasesähköyksikölle taseeseensa lasketta-
vat sähkönhankinnat ja toimittamansa avoi-
met toimitukset taseselvitystä varten. Toimi-
tuskuukauden lopulliset ilmoitukset sähkön-
hankinnoista ja avoimista toimituksista on
tehtävä 14 päivän kuluessa 11 §:n 1 momen-
tissa mainitun jakeluverkonhaltijan lopullisen
ilmoitusajan päättymisestä.

Tasevastaavan on ilmoitettava alustavasti
kahden arkipäivän kuluessa sähkön toimituk-
sesta tai sähkön toimittajan ja sähkön vas-
taanottajan kanssa sopimansa ajan kuluessa
sähkön toimittajille ja vastaanottajille tasesel-
vityksen yhteydessä lasketut toimitukset tase-
vastuun täyttämistä ja laskutusta varten. Toi-
mituskuukauden lopulliset ilmoitukset säh-
kön toimituksista on tehtävä 14 päivän ku-
luessa 11 §:n 1 momentissa mainitun jakelu-
verkonhaltijan lopullisen ilmoitusajan päätty-
misestä.

13 §

Tasesähköyksikön ilmoitusvelvollisuus tase-
selvityksessä

Tasesähköyksikön on välitettävä 11 §:n 1
momentissa tarkoitetut jakeluverkonhaltijoi-
den ilmoittamat summatiedot sähkömarkki-
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noiden osapuolten sähkönhankinnoista ja
avoimista toimituksista viivytyksettä osa-
puolten tasevastaaville. Lopulliset ilmoituk-
set toimitusten summatiedoista on välitettävä
15 päivän kuluessa toimituspäivästä.

Tasesähköyksikön on ilmoitettava alusta-
vasti kolmen arkipäivän kuluessa sähkön toi-
mituksesta tasevastaavalle tasesähköyksikön
ja tasevastaavan väliset toimitukset. Toimi-
tuskuukauden lopulliset ilmoitukset sähkön-
hankinnoista ja avoimista toimituksista on
tehtävä kuukauden kuluessa 11 §:n 1 momen-
tissa mainitun jakeluverkonhaltijan lopullisen
ilmoitusajan päättymisestä.

Tasesähköyksikön on ilmoitettava alusta-
vasti kolmen arkipäivän kuluessa sähkön toi-
mituksesta ulkomaiselle osapuolelle valta-
kunnan rajat ylittävät toimitukset. Toimitus-
kuukauden lopullinen ilmoitus toimituksista
on tehtävä kuukauden kuluessa 11 §:n 1 mo-
mentissa mainitun jakeluverkonhaltijan lo-
pullisen ilmoitusajan päättymisestä.

4 luku

Tiedonvaihtotavat

14 §

Sanomien yhteensopivuuden varmistaminen

Sähkömarkkinoiden osapuolet ovat velvol-
lisia varmistamaan ennen tiedonvaihdon
aloittamista, että heidän lähettämänsä 3 ja
8—10 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset täyttävät
tämän asetuksen mukaiset sanomia koskevat
standardit ja että heidän tietojärjestelmänsä
pystyvät vastaanottamaan näiden standardien
mukaisia sanomia.

15 §

Sanomien muodot

Tämän asetuksen mukaiset ilmoitukset on
tehtävä EDIFACT ISO 9735 -standardin käy-
täntöjä noudattaen.

Ilmoitusten tekemisessä on noudatettava
seuraavia menettelyjä:

1) 3 ja 8—10 §:n mukaiset ilmoitukset on
tehtävä Ediel Nordic Forumin hyväksymän

PRODAT.F97A –sanoman ja siihen liittyvän
kulloinkin voimassa olevan sovellusohjeen
sekä Energiateollisuus ry:n hyväksymän ra-
portin ”Ediel–sanomavälityksen yleiset so-
vellusohjeet” mukaisesti;

2) 4 §:n mukaiset ilmoitukset on tehtävä
järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkon-
haltijan hyväksymällä tavalla;

3) 5 §:n 2 ja 3 momentin mukaiset ilmoi-
tukset on tehtävä Ediel Nordic Forumin hy-
väksymän Extended DELFOR.D96A –sano-
man ja siihen liittyvän kulloinkin voimassa
olevan sovellusohjeen sekä Energiateollisuus
ry:n hyväksymän raportin ”Ediel–sanomavä-
lityksen yleiset sovellusohjeet” mukaisesti;

4) 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n 1 momentin
mukaiset ilmoitukset on tehtävä Ediel Nordic
Forumin hyväksymän MSCONS.D96A –sa-
noman ja siihen liittyvän kulloinkin voimassa
olevan sovellusohjeen sekä Energiateollisuus
ry:n hyväksymän raportin ”Ediel–sanomavä-
lityksen yleiset sovellusohjeet” mukaisesti.

16 §

Viranomaisen antamat tiedot standardeista

Energiamarkkinavirasto antaa tietoja suo-
men ja ruotsin kielellä 15 §:ssä tarkoitetuista
standardeista ja sovellusohjeista.

5 luku

Voimaantulo

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä jou-
lukuuta 2008.

Asetuksen 3 luvun mukaiset määräajat tu-
levat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.
Siihen saakka tiedonvaihtoon sovelletaan tä-
män asetuksen voimaan tullessa voimassa ol-
leita määräaikoja.

Tällä asetuksella kumotaan sähkökauppo-
jen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa
noudatettavasta menettelystä 4 päivänä elo-
kuuta 1998 annettu kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön päätös (602/1998) siihen myöhem-
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min tehtyine muutoksineen sekä sähkökaup-
pojen selvittämiseen liittyvien sanomien
muodosta 21 päivänä heinäkuuta 1999 an-

nettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
(825/1999) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies Arto Rajala
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Kirkolliskokouksen päätös

N:o 810

Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 110 §:n muuttamisesta

Annettu Valamon luostarissa Heinävedellä 25 päivänä marraskuuta 2008

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
muutetaan 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen

110 §:n 1 momentti seuraavasti:

110 §

Todistusten allekirjoittaminen

Kirkonkirjoihin perustuvat todistukset, ot-
teet ja jäljennökset antaa kirkkoherra, seura-
kunnan muu pappi ja kirkon keskusrekiste-

rissä sen johtaja tai hänen määräämänsä re-
kisterisihteeri.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä päätös tulee voimaan tammikuun 1.
päivänä 2009.

Valamon luostarissa 25 päivänä marraskuuta 2008

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa

LEO

Kirkolliskokouksen sihteeri Harri Tajakka
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