
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2010 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2010 N:o 34—36

S I S Ä L L Y S
N:o Sivu
34 Laki lentoliikenteen päästökaupasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
35 Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalista annetun asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta . 333
36 Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

L a k i

N:o 34

lentoliikenteen päästökaupasta

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää lento-
liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä
kustannustehokkaasti ja taloudellisesti.

Tällä lailla pannaan täytäntöön direktiivin
2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan
sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasu-
jen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2008/101/EY (lentoliikenteen pääs-
tökauppadirektiivi).

2 §

Soveltamisala

Tämä laki koskee Euroopan unionin jäsen-
valtion alueella sijaitsevalta lentopaikalta läh-
tevien tai tällaiselle lentopaikalle jäsenval-
tiosta tai kolmannesta maasta saapuvien len-
tojen hiilidioksidipäästöjä.

Tätä lakia sovelletaan niihin ilma-aluksen
käyttäjiin, joilla on Liikenteen turvallisuusvi-
raston tai muun toimivaltaisen Suomen viran-
omaisen myöntämä lentoliikenteen harjoitta-
misen yhteisistä säännöistä yhteisössä anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1008/2008 mukainen voi-
massa oleva liikennelupa sekä niihin ilma-
alusten käyttäjiin, jotka on lentoliikenteen
päästökauppadirektiivin 18 a artiklan 3 koh-
dan luettelossa mainittu kuuluviksi Suomen
viranomaisten valvontaan.

Tämä laki ei koske sotilaslentoja sotilas-
ilma-aluksilla, tulli- ja poliisilentoja, etsintä-
ja pelastustoimintaan liittyviä lentoja, palon-
sammutuslentoja, humanitaarisia avustuslen-
toja eikä kiireellisiä sairaankuljetuslentoja.

Edellä 3 momentissa tarkoitetuista len-
noista ja muista kasvihuonekaasujen päästö-
oikeuksien kaupan järjestelmän toteuttami-
sesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin
96/61/EY muuttamisesta annetussa Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2003/87/EY (yleinen päästökauppadirektiivi)
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liitteen 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista
lennoista, joihin ei sovelleta tätä lakia, sääde-
tään tarkemmin liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksella.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) päästöillä ilma-aluksesta Euroopan

unionin jäsenvaltion alueella sijaitsevalta len-
topaikalta lähtevien tai tällaiselle lentopai-
kalle saapuvien lentojen hiilidioksidipäästöjä;

2) päästöoikeudella yleisessä päästökaup-
padirektiivissä tarkoitettua oikeutta päästää
hiilidioksidipäästöjä ilmaan yhtä hiilidioksi-
ditonnia vastaava määrä tiettynä ajanjaksona;

3) lentoliikenteen päästöoikeudella tämän
lain mukaisesti ilma-aluksen käyttäjälle jaet-
tavaa tai myytävää päästöoikeutta, joka on
käytettävissä ainoastaan lentoliikenteen pääs-
tökaupassa;

4) päästökauppakaudella ajanjaksoa, jonka
pituudesta säädetään 5 §:ssä;

5) ilma-aluksen käyttäjällä luonnollista
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää
ilma-alusta sen suorittaessa päästökaupan pii-
riin kuuluvaa ilmailutoimintaa, tai jos kysei-
nen henkilö ei ole tiedossa tai ilma-aluksen
omistaja ei ole yksilöinyt käyttäjää, ilma-
aluksen omistajaa;

6) lentoliikenteen aiemmilla päästöillä
ilma-alusten vuotuisten päästöjen keskiarvoa
vertailuvuosina 2004, 2005 ja 2006;

7) vertailuluvulla Euroopan yhteisöjen ko-
mission määrittämää lukua, joka saadaan ja-
kamalla maksutta jaettavien lentoliikenteen
päästöoikeuksien kokonaismäärä ilma-alus-
ten käyttäjien ilmoittamien tonnikilometri-
määrien summalla ja jonka perusteella määri-
tetään tämän lain soveltamisalaan kuuluville
lentoyhtiöille maksutta jaettavien päästöoi-
keuksien määrä;

8) ilmastosopimuksella ilmastonmuutosta
koskevaa Yhdistyneiden Kansakuntien puite-
sopimusta (SopS 61/1994);

9) liitteen I sopimuspuolella ilmastosopi-
muksen liitteessä I mainittua sopimuspuolta,
jolla on ilmastonmuutosta koskevan Yhdisty-
neiden Kansakuntien puitesopimuksen Kio-
ton pöytäkirjassa (SopS 13/2005), jäljempänä

Kioton pöytäkirja, määrätty määrällinen
päästörajoitus tai päästöjen vähentämisvel-
voite ja joka on ratifioinut Kioton pöytäkir-
jan;

10) hanketoiminnalla toimintaa, jonka yksi
tai useampi liitteen I sopimuspuoli on hyväk-
synyt Kioton pöytäkirjan 6 tai 12 artiklan ja
Kioton pöytäkirjan perusteella tehtyjen pää-
tösten mukaisesti;

11) päästövähennysyksiköllä yksikköä,
joka on peräisin toisessa ilmastosopimuksen
liitteessä I mainitussa valtiossa toteutetun
hanketoiminnan tuloksena saadusta päästövä-
henemästä ja joka on myönnetty Kioton pöy-
täkirjan 6 artiklan ja Kioton pöytäkirjan pe-
rusteella tehtyjen päätösten mukaisesti;

12) sertifioidulla päästövähennyksellä yk-
sikköä, joka on peräisin ilmastosopimuksen
liitteeseen I kuulumattomassa valtiossa toteu-
tetun hanketoiminnan tuloksena saadusta
päästövähenemästä ja joka on myönnetty
Kioton pöytäkirjan 12 artiklan ja Kioton pöy-
täkirjan perusteella tehtyjen päätösten mukai-
sesti.

4 §

Ilma-aluksen käyttäjän velvollisuudet

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun
ilma-aluksen käyttäjän on:

1) tarkkailtava päästöjään ja tonnikilomet-
rejään, laadittava vuosittain selvitys päästöis-
tään ja huolehdittava selvityksen todentami-
sesta;

2) toimitettava tarkkailusuunnitelma Lii-
kenteen turvallisuusviraston hyväksyttäväksi
neljä kuukautta ennen toisen ja sitä seuraa-
vien päästökauppakausien alkua;

3) palautettava Energiamarkkinavirastolle
vuosittain edellisenä kalenterivuotena aiheut-
tamiaan lentoliikenteen kokonaispäästöjä
vastaava määrä päästöoikeuksia;

4) toimitettava maksutta jaettavien lentolii-
kenteen päästöoikeuksien hakemista varten
tarpeelliset tiedot Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle; sekä

5) ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle toiminnan muutoksista, päästöjen
tarkkailua koskevista muutoksista ja ilma-
aluksen käyttäjän vaihtumisesta.
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5 §

Päästökauppakaudet ja lentoliikenteen
päästöoikeuksien kokonaismäärä

Ensimmäinen päästökauppakausi alkaa 1
päivänä tammikuuta 2012 ja päättyy 31 päi-
vänä joulukuuta 2012. Ilma-alusten käyttä-
jille ensimmäisellä kaudella jaettavien lento-
liikenteen päästöoikeuksien kokonaismäärä
on 97 prosenttia lentoliikenteen aiemmista
päästöistä.

Toinen päästökauppakausi alkaa 1 päivänä
tammikuuta 2013 ja päättyy 31 päivänä jou-
lukuuta 2020. Tällä päästökauppakaudella ja
sen jälkeisillä päästökauppakausilla ilma-
alusten käyttäjille myönnettävien lentoliiken-
teen päästöoikeuksien kokonaismäärä on 95
prosenttia lentoliikenteen aiemmista pääs-
töistä kerrottuna kauteen kuuluvien vuosien
määrällä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
lentoliikenteen päästöoikeuksien kokonais-
määrästä siirretään kullakin päästökauppa-
kaudella kolme prosenttia 9 §:ssä tarkoitet-
tuun erityisvarantoon.

6 §

Lentoliikenteen päästöoikeuksien jako

Ilma-alusten käyttäjille myönnettävistä
lentoliikenteen päästöoikeuksista jaetaan
7 §:ssä säädetyn hakemusmenettelyn mukai-
sesti maksutta määrä, joka on 85 prosenttia
5 §:n mukaisesta lentoliikenteen päästöoi-
keuksien kokonaismäärästä 9 §:n nojalla eri-
tyisvarantoon siirrettyjen lentoliikenteen
päästöoikeuksien vähentämisen jälkeen jäl-
jelle jäävästä määrästä. Jäljelle jäävät 15 pro-
senttia lentoliikenteen päästöoikeuksien mää-
rästä myydään erikseen järjestettävällä huuto-
kaupalla.

7 §

Maksutta jaettavien lentoliikenteen päästö-
oikeuksien haku

Ilma-alusten käyttäjät voivat hakea mak-
sutta jaettavia lentoliikenteen päästöoikeuksia
kullekin päästökauppakaudelle erikseen. Ha-

kemus tehdään toimittamalla Liikenteen tur-
vallisuusvirastolle kyseisen ilma-aluksen
käyttäjän todennetut tonnikilometritiedot ky-
seiseltä tarkkailuvuodelta. Ensimmäisen ja
toisen päästökauppakauden tarkkailuvuosi on
vuosi 2010. Myöhempien päästökauppakau-
sien tarkkailuvuodella tarkoitetaan kalenteri-
vuotta, joka päättyy 24 kuukautta ennen ha-
kemuksen kohteena olevan päästökauppakau-
den alkua.

Hakemus maksutta jaettavista lentoliiken-
teen päästöoikeuksista on jätettävä ensimmäi-
sen ja toisen päästökauppakauden osalta 31
päivään maaliskuuta 2011 mennessä. Myö-
hempien päästökauppakausien osalta hake-
mus on jätettävä vähintään 21 kuukautta en-
nen hakemuksen kohteena olevan kauden al-
kua.

Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa
vastaanottamansa maksutta jaettavia lentolii-
kenteen päästöoikeuksia koskevat hakemuk-
set Euroopan yhteisöjen komissiolle vähin-
tään 18 kuukautta ennen hakemuksen koh-
teena olevan kauden alkua. Ensimmäisen
päästökauppakauden hakemukset toimitetaan
Euroopan yhteisöjen komissiolle 30 päivään
kesäkuuta 2011 mennessä.

8 §

Maksutta jaettavien lentoliikenteen päästö-
oikeuksien myöntäminen

Euroopan yhteisöjen komissio vahvistaa
kullekin päästökauppakaudelle jaettavien ja
huutokaupattavien lentoliikenteen päästöoi-
keuksien kokonaismäärän, erityisvarannossa
olevien lentoliikenteen päästöoikeuksien
määrän, maksutta jaettavien lentoliikenteen
päästöoikeuksien määrän sekä vertailuluvun,
jolla lentoliikenteen maksuttomat päästöoi-
keudet jaetaan ilma-alusten käyttäjille. Lii-
kenteen turvallisuusvirasto myöntää ilma-
aluksen käyttäjälle päästökauppakaudella
maksutta jaettavat lentoliikenteen päästöoi-
keudet kolmen kuukauden kuluessa komis-
sion päätöksestä.

Kullekin hakemuksen jättäneelle ilma-
aluksen käyttäjälle kyseisellä päästökauppa-
kaudella maksutta jaettavien lentoliikenteen
päästöoikeuksien kokonaismäärä määritetään
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kertomalla ilma-aluksen käyttäjän ilmoittama
tonnikilometrimäärä Euroopan yhteisöjen ko-
mission ilmoittamalla vertailuluvulla.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sella säädetään maksutta jaettavien päästöoi-
keuksien perusteena olevan vertailun toteu-
tuksesta sekä hakemuksen sisällöstä.

9 §

Lentoliikenteen päästöoikeuksien erityis-
varanto

Kullakin päästökauppakaudella siirretään
kolme prosenttia 5 §:n 1 ja 2 momentissa
tarkoitetusta lentoliikenteen päästöoikeuksien
kokonaismäärästä erityisvarantoon sellaisia
ilma-alusten käyttäjiä varten:

1) jotka aloittavat päästökaupan sovelta-
misalaan kuuluvan ilmailutoiminnan sen
tarkkailuvuoden jälkeen, jota koskevat tonni-
kilometritiedot on toimitettu 7 §:n 2 momen-
tin nojalla; tai

2) joiden tonnikilometritiedoissa on tapah-
tunut keskimäärin yli 18 prosentin vuotuinen
kasvu sen tarkkailuvuoden, jota koskevat ton-
nikilometritiedot on toimitettu 7 §:n 2 mo-
mentin nojalla, ja kyseisen kauden toisen ka-
lenterivuoden välillä.

Erityisvarannosta voidaan myöntää päästö-
oikeuksia vain sellaiselle ilma-aluksen käyt-
täjälle, jonka 1 momentin 1 kohdan mukai-
nen toiminta tai 2 kohdan mukainen lisätoi-
minta ei ole kokonaan tai osittain jatkoa toi-
sen ilma-aluksen käyttäjän aikaisemmin har-
joittamalle ilmailutoiminnalle. Yhdelle ilma-
aluksen käyttäjälle myönnettävien lentolii-
kenteen päästöoikeuksien kokonaismäärä eri-
tyisvarannosta päästökauppakauden aikana
on kuitenkin enintään 1 000 000 päästöoi-
keutta.

Ilma-aluksen käyttäjä, joka täyttää 1 ja 2
momentin edellytykset, voi hakea maksutto-
mia lentoliikenteen päästöoikeuksia erityisva-
rannosta Liikenteen turvallisuusvirastolta.
Hakemus on tehtävä sen päästökauppakau-
den, jota hakemus koskee, kolmannen vuo-
den kesäkuun 30 päivään mennessä.

Tässä pykälässä tarkoitetuista hakemuk-
sista ja erityisvarannosta jaettavien lentolii-
kenteen päästöoikeuksien kirjaamisesta sää-
detään liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella.

10 §

Huutokaupalla myytävät lentoliikenteen
päästöoikeudet

Huutokaupassa myydään ne 6 §:ssä maini-
tut lentoliikenteen päästöoikeudet, joita ei
jaeta maksutta, 9 §:ssä tarkoitetusta erityisva-
rannosta jakamatta jääneet lentoliikenteen
päästöoikeudet ja 16 §:n 3 momentissa tar-
koitetut päästöoikeudet, joita ei voida kirjata
ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilille.

Huutokauppa on toteutettava avoimella,
yhdenmukaistetulla ja syrjimättömällä sekä
ennakoitavissa olevalla tavalla siten, että kai-
killa toimijoilla on yhdenmukaiset edellytyk-
set osallistua huutokauppaan. Huutokauppa
toteutetaan kustannustehokkaalla tavalla ja se
voidaan toteuttaa sähköisiä järjestelmiä hy-
väksi käyttäen.

Energiamarkkinavirasto huolehtii huuto-
kaupan järjestämisestä aiheutuvista viran-
omaistehtävistä. Liikenne- ja viestintäminis-
teriön asetuksella voidaan säätää huutokau-
pan järjestämisestä, ajankohdasta ja menette-
lytavoista 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua
ensimmäistä päästökauppakautta varten.
Huutokaupasta saatavat tulot tuloutetaan
Suomen valtiolle.

11 §

Päästöjen ja tonnikilometrien tarkkailu,
raportointi ja todentaminen

Ilma-aluksen käyttäjä on velvollinen laati-
maan suunnitelman siitä, miten se tarkkailee
käyttämiensä ilma-alusten päästöjä ja tonni-
kilometrejä, joita koskevia tietoja tarvitaan
7 §:n 1 momentissa ja 9 §:n 3 momentissa
tarkoitettujen hakemusten tekemiseen, sekä
miten se ilmoittaa niistä Liikenteen turvalli-
suusvirastolle. Ilma-aluksen käyttäjän tulee
toimittaa suunnitelmansa Liikenteen turvalli-
suusvirastolle neljä kuukautta ennen kunkin
päästökauppakauden alkua. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto hyväksyy suunnitelman.

Ilma-aluksen käyttäjä on velvollinen laati-
maan selvityksen jokaisen ilma-aluksensa ai-
heuttamista päästöistä. Ensimmäinen selvitys
laaditaan kalenterivuodelta 2010. Selvitys on
toimitettava kultakin kalenterivuodelta seu-
raavan vuoden maaliskuun 31 päivään men-
nessä Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka
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toimittaa sen edelleen Euroopan yhteisöjen
komissiolle.

Ilma-aluksen käyttäjä vastaa siitä, että 2
momentissa tarkoitetun selvityksen on toden-
tanut 12 §:ssä tarkoitettu hyväksytty toden-
taja. Ilma-alusten päästöt ja tonnikilometrit
sekä tarkkailujärjestelmän luotettavuus, us-
kottavuus ja tarkkuus on todennettava.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä,
että ilma-aluksen käyttäjä ei saa jatkaa pääs-
töoikeuksien siirtämistä, jos ilma-aluksen
käyttäjä ei ole kunkin vuoden maaliskuun 31
päivään mennessä toimittanut päästöselvi-
tystä tai sitä ei ole kyetty todentamaan edel-
tävän vuoden päästöjen osalta tyydyttäväksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta suunni-
telmasta ja 2 momentissa tarkoitetusta selvi-
tyksestä säädetään tarkemmin liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksella.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä tarkkailusuunnitelmien
ja vuotuisten päästöselvitysten laatimisesta ja
toimittamisesta sekä virheellisen tarkkailun
vaikutuksesta päästömäärän arviointiin.

12 §

Todentaja

Ilma-aluksen käyttäjän on käytettävä 7 §:n
1 momentissa ja 9 §:n 3 momentissa tarkoite-
tussa hakemuksessa ilmoitettujen tonnikilo-
metritietojen sekä 11 §:n 2 momentin mukai-
sen selvityksen todentamisessa todentajaa,
jolla on ilmailualan tuntemusta. Liikenteen
turvallisuusvirasto hyväksyy todentajan nou-
dattaen päästökauppalain (683/2004) 55 ja
55 a §:n säännöksiä. Todentajan velvollisuu-
teen ilmoittaa toimintansa muutoksista, to-
dentajan hyväksymisen peruuttamiseen ja to-
dentamistehtävien suorittamiseen sovelletaan
päästökauppalain 56—58 §:n säännöksiä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sella säädetään tarkemmin todentajan hyväk-
symismenettelystä, hyväksymisen edellytys-
ten arvioinnista sekä todentamistehtävien
suorittamisesta.

13 §

Todentajan lausunto

Todentaja laatii 11 §:n 2 momentin mukai-
sesta selvityksestä lausunnon, jossa todetaan,

onko selvitys tyydyttävä. Lausunnosta tulee
käydä ilmi todentamisen kannalta oleelliset
seikat. Päästöselvitys voidaan katsoa tyydyt-
täväksi, jos se on laadittu 11 §:n mukaisesti ja
kokonaispäästöjä ei todentajan mielestä ole
ilmoitettu oleellisesti väärin.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sella säädetään tarkemmin siitä, miten 11 §:n
1 momentissa tarkoitetut suunnitelmat ja
11 §:n 2 momentissa tarkoitetut raportit to-
dennetaan.

14 §

Hanketoiminta

Ilma-aluksen käyttäjä voi käyttää vuonna
2012 hanketoiminnasta saatuja sertifioituja
päästövähennyksiä ja päästövähennysyksi-
köitä 15 prosenttiin saakka niistä päästöoi-
keuksista, jotka ilma-alusten käyttäjien on
palautettava 19 §:n mukaisesti.

15 §

Kansallinen rekisteri

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla
ilma-aluksen käyttäjillä on päästöoikeustili
päästökauppalain 42 §:ssä tarkoitetussa kan-
sallisessa rekisterissä. Ilma-aluksen käyttäjän
päästöoikeustiliä käytetään lentoliikenteen
päästöoikeuksien kirjaamiseen, säilyttämi-
seen, palauttamiseen, siirtämiseen, mitätöimi-
seen ja poistamiseen sekä mitätöityjen pääs-
töoikeuksien korvaamiseen.

16 §

Lentoliikenteen päästöoikeuksien vuosittai-
nen määrääminen ja kirjaaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto määrää kul-
lekin ilma-aluksen käyttäjälle kyseisellä
päästökauppakaudella vuosittain maksutta
jaettavien lentoliikenteen päästöoikeuksien
määrän jakamalla 6 §:n mukaisesti määritel-
lyn päästöoikeuksien kokonaismäärän niiden
vuosien määrällä, joiden aikana ilma-aluksen
käyttäjä harjoittaa ilmailutoimintaa kyseessä
olevalla päästökauppakaudella.

Energiamarkkinavirasto kirjaa kunkin vuo-
den helmikuun 28 päivään mennessä kansal-
lisessa rekisterissä olevalle ilma-aluksen
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käyttäjän päästöoikeustilille tälle kyseisenä
vuonna maksutta jaettavien lentoliikenteen
päästöoikeuksien määrän.

Jos ilma-aluksen käyttäjän organisaatiolle
myönnetty lentotoimintalupa tai liikennelupa
ei ole enää voimassa tai jos ilma-aluksen
käyttäjä on 25 §:n 1 momentin mukaisesti
Euroopan yhteisöjen komission päätöksellä
määrätty toimintakieltoon taikka jos ilma-
aluksen käyttäjä lopettaa tämän lain sovelta-
misalaan kuuluvan ilmailutoiminnan, Ener-
giamarkkinavirasto ei saa luvan peruuttami-
sen tai toiminnan lopettamisen jälkeen kirjata
ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilille
vuosittain kirjattavia lentoliikenteen päästöoi-
keuksia. Liikenteen turvallisuusvirasto il-
moittaa Energiamarkkinavirastolle tässä mo-
mentissa mainituista peruutuksista ja määrä-
yksistä.

17 §

Lentoliikenteen päästöoikeuksien kirjaami-
nen uudelle ilma-aluksen käyttäjälle

Energiamarkkinavirasto kirjaa vuosittain
helmikuun 28 päivään mennessä 8 §:n perus-
teella lasketun määrän lentoliikenteen päästö-
oikeuksia sellaiselle ilma-aluksen käyttäjälle,
joka aloittaa tämän lain soveltamisalaan kuu-
luvan lentoliikenteen harjoittamisen 1 päi-
vänä tammikuuta 2011 tai sen jälkeen eikä
ole aikaisemmin hakenut 6 §:ssä tarkoitettuja
lentoliikenteen päästöoikeuksia.

Edellä 1 momentissa säädetty ei koske
ilma-aluksen käyttäjää, jonka toiminta on ko-
konaan tai osittain jatkoa toisen ilma-aluksen
käyttäjän aikaisemmin harjoittamalle toimin-
nalle.

18 §

Lentoliikenteen päästöoikeuksien kirjaami-
nen ilma-aluksen käyttäjän vaihtuessa

Ilma-aluksen käyttäjän vaihtuessa uuden
ilma-aluksen käyttäjän on ilmoitettava vaih-
doksesta Liikenteen turvallisuusvirastolle ja
Energiamarkkinavirastolle, joka kirjaa 16 §:n
2 momentin mukaisesti kyseistä vuotta kos-
kevat päästöoikeudet uuden ilma-aluksen
käyttäjän rekisterissä olevalle päästöoikeusti-
lille.

19 §

Velvoite palauttaa päästöoikeuksia ja päästö-
oikeuksien mitätöiminen

Kunkin vuoden huhtikuun 30 päivään
mennessä kukin ilma-aluksen käyttäjä palaut-
taa rekisteriin kustakin ilma-aluksesta edel-
lisenä kalenterivuonna aiheutuneita ja 11 §:n
mukaisesti todennettuja kokonaispäästöjä
vastaavan määrän päästöoikeuksia. Määräai-
kaan ei sovelleta säädettyjen määräaikain las-
kemisesta annetun lain (150/1930) 5 §:n
säännöksiä. Energiamarkkinaviraston on mi-
tätöitävä palautetut päästöoikeudet.

Ilma-aluksen käyttäjä voi käyttää 1 mo-
mentissa säädetyn velvoitteensa täyttämiseen
hanketoiminnoista saatuja sertifioituja pääs-
tövähennyksiä ja päästövähennysyksiköitä.
Energiamarkkinavirasto huolehtii siitä, että
palautetut sertifioidut päästövähennykset ja
päästövähennysyksiköt mitätöidään.

Energiamarkkinavirasto huolehtii siitä, että
ilma-alusten käyttäjien palauttamat päästöoi-
keudet, sertifioidut päästövähennykset ja
päästövähennysyksiköt siirretään jäsenval-
tioiden poistotileille Kioton pöytäkirjan en-
simmäisen velvoitekauden osalta ainoastaan
siltä osin kuin nämä päästöoikeudet, sertifioi-
dut päästövähennykset ja päästövähennysyk-
siköt vastaavat Suomen kansallisiin koko-
naispäästömääriin sisältyviä päästöjä.

20 §

Mitätöityjen päästöoikeuksien korvaaminen

Energiamarkkinaviraston on kirjattava
päästöoikeuksia rekisterissä olevalle asian-
omaiselle tilille päästökauppakautta
2013—2020 ja sitä seuraavia päästökauppa-
kausia varten korvaamaan tilillä edelliseltä
päästökauppakaudelta olevat päästöoikeudet,
joita ei ole käytetty 19 §:n mukaisen palaut-
tamisvelvollisuuden täyttämiseksi.

21 §

Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus

Liikenteen turvallisuusvirastolla ja Ener-
giamarkkinavirastolla on oikeus saada val-
vontaa ja tämän lain täytäntöönpanoa varten
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välttämättömät tiedot ilma-alusten käyttäjiltä
sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassa-
pitovelvollisuuden estämättä todentajilta.

Liikenteen turvallisuusvirastolla ja Ener-
giamarkkinavirastolla on oikeus tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten noudatta-
misen valvomiseksi toimittaa tarkastus muu-
alla kuin ilma-aluksen käyttäjän pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa.
Ilma-aluksen käyttäjän on vaadittaessa esitet-
tävä tarkastusta toimittavalle viranomaiselle
tarkastusta varten ne asiakirjat ja tietojärjes-
telmässään olevat tallenteet sekä järjestettävä
pääsy niihin laitteisiin ja laitteistoihin, joilla
voi olla merkitystä tämän lain tai sen nojalla
annettujen säännösten noudattamisen valvon-
nassa. Tarkastusta toimittavalla virkamiehellä
on oikeus ottaa maksutta jäljennöksiä tarkas-
tettavista asiakirjoista ja tulosteita tietojärjes-
telmissä olevista tallenteista.

22 §

Hallintopakko

Liikenteen turvallisuusvirasto voi velvoit-
taa sen, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla
annettuja säännöksiä, oikaisemaan laimin-
lyöntinsä tai muutoin täyttämään velvollisuu-
tensa. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa
uhkasakko tai uhka, että toiminta keskeyte-
tään osaksi tai kokonaan taikka tekemättä
jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kus-
tannuksella.

Uhkasakkoon, keskeyttämisuhkaan ja teet-
tämisuhkaan sovelletaan, mitä uhkasakko-
laissa (1113/1990) säädetään.

23 §

Lentoliikenteen päästökaupparikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta

1) laiminlyö laatia 4 §:ssä tarkoitetun tark-
kailusuunnitelman tai sen hyväksyttämisen
Liikenteen turvallisuusvirastolla taikka lai-
minlyö 4 §:ssä tarkoitetun selvityksen tai to-
dentamisen,

2) ilmoittaa viranomaiselle vääriä tietoja,
3) käyttää päästövähennystä tai päästövä-

hennysyksikköä 14 §:n vastaisesti tai

4) laiminlyö esittää 21 §:n 2 momentissa
tarkoitetut asiakirjat ja tallenteet,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, lentoliiken-
teen päästökaupparikkomuksesta sakkoon.

Se, joka rikkoo tämän lain nojalla määrät-
tyä uhkasakolla tehostettua kieltoa tai määrä-
ystä, voidaan jättää tuomitsematta rangaistuk-
seen samasta teosta.

24 §

Seuraamukset

Liikenteen turvallisuusvirasto julkistaa nii-
den ilma-alusten käyttäjien nimet, jotka ovat
rikkoneet tämän lain vaatimuksia palauttaa
riittävä määrä päästöoikeuksia.

Jollei ilma-aluksen käyttäjä kunkin vuoden
30 päivään huhtikuuta mennessä palauta
edeltävän vuoden päästöjään vastaavaa mää-
rää päästöoikeuksia, Liikenteen turvallisuus-
virasto määrää ilma-aluksen käyttäjän maksa-
maan valtiolle lentoliikenteen päästöoikeuden
ylitysmaksun. Maksu on 100 euroa kutakin
sellaista aiheutunutta hiilidioksidiekvivalent-
titonnia kohti, jonka osalta ilma-aluksen
käyttäjä ei ole palauttanut päästöoikeuksia.
Ylitysmaksun täytäntöönpanoon sovelletaan
päästökauppalain 63 §:n säännöksiä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun lentolii-
kenteen päästöoikeuden ylitysmaksun maksa-
misen lisäksi ilma-aluksen käyttäjän on pa-
lautettava puuttuvia päästöoikeuksia vastaava
päästöoikeuksien määrä palauttaessaan pääs-
töoikeuksia seuraavan kalenterivuoden
osalta.

25 §

Toimintakielto

Jos ilma-aluksen käyttäjä ei noudata tämän
lain vaatimuksia ja jos vaatimusten noudatta-
mista ei ole pystytty varmistamaan 22—24
§:ssä tarkoitetuilla toimenpiteillä, Liikenteen
turvallisuusvirasto voi pyytää Euroopan yh-
teisöjen komissiota päättämään asianomaisen
ilma-aluksen käyttäjän määräämisestä toi-
mintakieltoon. Liikenteen turvallisuusviras-
ton on liitettävä pyyntöön seuraavat tiedot:

1) todisteet siitä, ettei ilma-aluksen käyt-
täjä ole täyttänyt tämän lain mukaisia velvoit-
teitaan;
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2) yksityiskohtaiset tiedot toteuttamistaan
valvontatoimista;

3) perustelut yhteisön laajuiseen toiminta-
kieltoon määräämiselle; ja

4) ehdotus yhteisön laajuisen toimintakiel-
lon soveltamisalaksi ja mahdollisesti siihen
sovellettaviksi ehdoiksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa siitä,
että Euroopan yhteisöjen komission päätös
saatetaan Suomessa voimaan.

26 §

Viranomaisten maksulliset suoritteet

Liikenteen turvallisuusvirastolla ja Ener-
giamarkkinavirastolla on oikeus periä tämän
lain mukaisen luvan, ilmoituksen, hyväksy-
misen tai muun asian käsittelystä maksu.
Energiamarkkinavirastolla on lisäksi oikeus
periä maksu tehtävistä, jotka koskevat kan-
sallisen rekisterin tilien ylläpitoa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista Liiken-
teen turvallisuusviraston maksullisista suorit-
teista ja niistä perittävistä maksuista sääde-
tään tarkemmin liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksella sekä Energiamarkkinaviras-
ton suoritteista ja niistä perittävistä maksuista
työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella nou-
dattaen, mitä valtion maksuperustelaissa
(150/1992) säädetään.

27 §

Muutoksenhaku Energiamarkkinaviraston ja
Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen

Energiamarkkinaviraston tai Liikenteen

turvallisuusviraston tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

Edellä 1 momentissa mainittuja päätöksiä
on muutoksenhausta huolimatta noudatettava,
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin
päätä.

Energiamarkkinaviraston ja Liikenteen tur-
vallisuusviraston julkisoikeudellisesta suorit-
teesta määräämään maksuun haetaan muu-
tosta siten kuin valtion maksuperustelaissa
säädetään.

28 §

Muutoksenhaku todentajan lausuntoon ja
päätökseen

Todentajan lausuntoon saa hakea oikaisua
todentajalta 14 päivän kuluessa lausunnon
tiedoksisaannista. Lausuntoon on liitettävä
oikaisuvaatimusohjeet.

Todentajan oikaisumenettelyssä antamaan
päätökseen haetaan muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään.

29 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 35

hengenpelastusmitalista annetun asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministerin esittelystä,
muutetaan hengenpelastusmitalista 16 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen

(487/1978) 4 §:n 1—3 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 6 §:n
1 momentti asetuksessa 311/2006, seuraavasti:

4 §
Ehdotus hengenpelastusmitalin antami-

sesta yksityiselle henkilölle on tehtävä kirjal-
lisesti sille aluehallintovirastolle, jonka toimi-
alueella 1 §:ssä tarkoitettu teko on tapahtunut
tai, jos teko on tapahtunut maan rajojen ulko-
puolella, sille aluehallintovirastolle, jonka
toimialueella pelastajalla tai pelastetulla on
kotipaikka.

Aluehallintoviraston on hankittava tarvit-
tava selvitys asiassa ja sen jälkeen lähetettävä
asiakirjat ja oma lausuntonsa siitä sisäasiain-
ministeriölle.

Aluehallintovirasto voi myös oma-aloittei-
sesti esittää hengenpelastusmitalin antamista.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
Käsiteltäessä hengenpelastusmitalin anta-

mista koskevia ehdotuksia sisäasiainministe-

riön apuna on hengenpelastusmitalilauta-
kunta. Siihen kuuluu viisi tasavallan presi-
dentin neljäksi vuodeksi kerrallaan määrää-
mää jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtai-
nen varajäsen. Jäsenistä määrätään yksi toi-
mimaan puheenjohtajana ja yksi
varapuheenjohtajana. Lautakunnan sihteerin-
tehtävät ja toimistotyöt hoidetaan Etelä-Suo-
men aluehallintovirastossa virkatyönä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2010.

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin asetuk-
sen voimaan tullessa vireillä oleviin hengen-
pelastusmitalin antamista koskeviin ehdotuk-
siin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Anne Holmlund
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Valtioneuvoston päätös

N:o 36

hätäkeskusalueista

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010

Valtioneuvosto on sisäasiainministeriön esittelystä
päättänyt 18 päivänä helmikuuta 2000 annetun hätäkeskuslain (157/2000) 5 §:n 1 momentin

nojalla seuraavaa:

1 §

Hätäkeskusalueet

Hätäkeskusalueet ja niihin kuuluvat kunnat
ovat:

Uudenmaan hätäkeskusalue

Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvin-
kää, Inkoo, Järvenpää, Karjalohja, Karkkila,
Kauniainen Kerava, Kirkkonummi, Lapin-
järvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä,
Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pornainen, Por-
voo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuu-
sula, Vantaa, Vihti.

Varsinais-Suomen ja Hämeen hätäkeskus-
alue

Artjärvi, Asikkala, Aura, Forssa, Hartola,
Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Hump-
pila, Hämeenkoski, Hämeenlinna, Janakkala,
Jokioinen, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl,
Kustavi, Kärkölä, Lahti, Laitila, Lieto, Loi-
maa, Loppi, Länsi-Turunmaa, Marttila,
Masku, Mynämäki, Naantali, Nastola, Nou-
siainen, Orimattila, Oripää, Padasjoki, Pai-
mio, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Riihimäki,
Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Sysmä, Taivas-
salo, Tammela, Tarvasjoki, Turku, Uusikau-
punki, Vehmaa, Ypäjä.

Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskus-
alue

Akaa, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honka-
joki, Huittinen, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juu-
pajoki, Jämijärvi, Kangasala, Kankaanpää,
Karvia, Kihniö, Kiikoinen, Kokemäki, Kuh-
malahti, Kylmäkoski, Köyliö, Lavia, Lem-
päälä, Luvia, Merikarvia, Mänttä-Vilppula,
Nakkila, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala,
Pomarkku, Pori, Punkalaidun, Pälkäne,
Rauma, Ruovesi, Sastamala, Siikainen, Sä-
kylä, Tampere, Ulvila, Urjala, Valkeakoski,
Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi.

Pohjanmaan ja Keski-Suomen hätäkes-
kusalue

Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Halsua, Hanka-
salmi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi,
Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Kan-
nus, Karijoki, Karstula, Kaskinen, Kauhajoki,
Kauhava, Kaustinen, Keuruu, Kinnula, Kivi-
järvi, Kokkola, Konnevesi, Korsnäs, Kristii-
nankaupunki, Kruunupyy, Kuhmoinen, Kuor-
tane, Kurikka, Kyyjärvi, Laihia, Lappajärvi,
Lapua, Laukaa, Lestijärvi, Luhanka, Luoto,
Maalahti, Mustasaari, Multia, Muurame, När-
piö, Oravainen, Pedersören kunta, Perho, Pe-
täjävesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Saarijärvi,
Seinäjoki, Soini, Teuva, Toholampi, Toi-
vakka, Töysä, Uurainen, Uusikaarlepyy,
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Vaasa, Veteli, Viitasaari, Vimpeli, Vähäkyrö,
Vöyri-Maksamaa, Ähtäri, Äänekoski.

Itä- ja Kaakkois-Suomen hätäkeskusalue

Enonkoski, Hamina, Heinävesi, Hirven-
salmi, Iisalmi, Iitti, Ilomantsi, Imatra, Joen-
suu, Joroinen, Juankoski, Juuka, Juva, Kaavi,
Kangasniemi, Karttula, Keitele, Kerimäki,
Kesälahti, Kitee, Kiuruvesi, Kontiolahti,
Kotka, Kouvola, Kuopio, Lapinlahti, Lap-
peenranta, Lemi, Leppävirta, Lieksa, Liperi,
Luumäki, Maaninka, Miehikkälä, Mikkeli,
Mäntyharju, Nilsiä, Nurmes, Outokumpu, Pa-
rikkala, Pertunmaa, Pieksämäki, Pielavesi,
Polvijärvi, Punkaharju, Puumala, Pyhtää,
Rantasalmi, Rautalampi, Rautavaara, Raut-
järvi, Ristiina, Ruokolahti, Rääkkylä, Savitai-
pale, Savonlinna, Siilinjärvi, Sonkajärvi,
Suomenniemi, Suonenjoki, Sulkava, Taipal-
saari, Tervo, Tohmajärvi, Tuusniemi, Val-
timo, Varkaus, Varpaisjärvi, Vesanto, Vie-
remä, Virolahti.

Pohjois-Suomen ja Lapin hätäkeskusalue

Alavieska, Enontekiö, Haapajärvi, Haapa-
vesi, Hailuoto, Haukipudas, Hyrynsalmi, Ii,
Inari, Kajaani, Kalajoki, Kemi, Kemijärvi,
Keminmaa, Kempele, Kiiminki, Kittilä, Ko-
lari, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka,
Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Muonio, Ni-
vala, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Paltamo,
Pelkosenniemi, Pello, Posio, Pudasjärvi, Puo-
lanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe,
Ranua, Reisjärvi, Ristijärvi, Rovaniemi,
Salla, Savukoski, Sievi, Siikajoki, Siikalatva,

Simo, Sodankylä, Sotkamo, Suomussalmi,
Taivalkoski, Tervola, Tornio, Tyrnävä, Uta-
järvi, Utsjoki, Vaala, Vihanti, Yli-Ii, Ylitor-
nio, Ylivieska.

2 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 28 päivänä
helmikuuta 2010.

Tällä päätöksellä kumotaan 13 päivänä
maaliskuuta 2003 annettu valtioneuvoston
päätös (214/2003) siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen, jota kuitenkin sovelle-
taan siihen saakka kunnes sisäasiainministe-
riön hätäkeskuslain 5 §:n 2 momentin mukai-
nen päätös tulee voimaan.

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

3 §

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
Valitus voidaan tehdä sillä perusteella, että
päätös on lainvastainen. Valituskirjelmä on
toimitettava korkeimman hallinto-oikeuden
kirjaamoon. Unioninkatu 16, PL 180, 00131
Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös
on julkaistu säädöskokoelmassa. Valituskir-
jelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, koti-
kunta ja yhteystiedot sekä valituksen koh-
teena oleva päätös, päätökseen haettava muu-
tos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas
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