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Perustiedot 

Hankkeen/toimielimen/strategian 
nimi 

Lentoliikenteen päästökauppalakia (34/2010) 
täydentävien liikenne- ja viestintäministeriön asetusten 
muuttaminen  

Toimielimen/strategian tyyppi lainsäädäntöhanke 

Mahti-numero xxx 

Hankeikkuna-tunniste xxx 

 
 

Aikataulu 

Hankkeen asettamispäivä 19.11.2019 

Hankkeen toimikausi 19.11.2019-31.3.2020 

Etapit Toimenpide Arvio aikataulusta 

suunnitteilla Hanke alkaa 11/2019 

 Arviomuistio mahdollisista 
säädösvalmistelutarpeista 

- 

Johtopäätökset esivalmistelusta 12/2019 

Kuulemistilaisuus - 

Dispositio HE:stä - 

Luonnos yleisperusteluista - 

Pykäläluonnokset 01/2020 

Asetusmuistio 01/2020 

käynnissä Lausuntokierros 02/2020 

 Lausuntotiivistelmä - 

Osaston johtoryhmän puolto 03/2020 

Virkamiesjohtoryhmä 03/2020 

Ministerin hyväksyntä 03/2020 

Ministerityöryhmä - 

Laintarkastus - 

Laintarkastuksen aiheuttamat 
muutokset tehty 

- 

Rahakuntakäsittely - 

Valtioneuvostokäsittely - 

Eduskuntakäsittely alkaa - 

TP vahvistaa lain - 

päättynyt Lain voimaantulo - 

 
 

Kuvaus 
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Asiasanat Lentoliikenne, päästökauppa, ilmasto 

Tavoitteet ja tuotokset Tavoitteena on tehdä liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksiin pieniä muutoksia, jotta asetukset ovat 
yhdenmukaiset lentoliikenteen päästökauppalain 
muutosten ja EU-oikeuden kanssa.   

Nykytilanne tai lähtökohdat – 
miksi hanke on käynnistetty? 

Lentoliikenteen päästökauppalakia muutettiin 
yhdenmukaiseksi päästökauppadirektiivin kanssa ja 
muutokset tulivat voimaan 1.6.2019. Lain nojalla on 
annettu kaksi liikenne- ja viestintäministeriön asetusta, 
joihin hankkeessa tehtäisiin pieniä muutoksia, jotta 
asetukset olisivat yhdenmukaiset lakimuutosten ja EU-
oikeuden kanssa. Asetukset ovat: 
 

- Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 

lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja 

tonnikilometrimäärien tarkkailusta (432/2015) 

- Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta 
jaettavista lentoliikenteen päästöoikeuksista 
(433/2015)  

 
Asetukset sisältävät yksityiskohtaisia säädöksiä mm. 
vähän päästöjä aiheuttavasta ilma-aluksen käyttäjästä, 
päästöjen todentajasta, todentajan lausunnosta sekä 
päästöoikeuksien hakemisesta ja jakamisesta. 
 

Vaikutukset ja hyödyt Hankkeessa asetuksia muutetaan seuraavasti: 
 

- Päivitetään asetusten viittaukset EU- ja 
kansalliseen lainsäädäntöön 

- Huomioidaan muiden EU- ja kansallisen 
lainsäädännön muutosten vaikutukset asetusten 
sisältöön  

- Poistetaan eräitä päällekkäisyyksiä suhteessa 
lentoliikenteen päästökauppalakiin 

- Poistetaan eräitä vanhentuneita kohtia ja virheitä  
 
Hankkeella ei ole vaikutuksia lentoliikenteen 
päästökaupan piirissä oleviin toimijoihin (joita on vuodesta 
riippuen 1-4). Muutokset ovat pitkälti teknisluontoisia ja 
perustuvat suoraan sovellettavaan EU-oikeuteen. 
Lainsäädännön yhdenmukaisuus kuitenkin kehittyy 
hankkeen avulla myönteiseen suuntaan. 
 

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä) Hankkeessa lentoliikenteen päästökauppalakia 
täydentäviin kahteen liikenne- ja viestintäministeriön 
asetukseen tehdään pieniä päivityksiä ja vanhentuneita 
kohtia poistetaan. Asetuksissa on myös eräitä 
päällekkäisyyksiä lentoliikenteen päästökauppalain 
kanssa ja ne poistettaisiin. Asetukset olisivat tämän 
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jälkeen yhdenmukaiset EU-oikeuden ja kotimaisen 
lainsäädännön kanssa.  

Tilannekuvaus  

 
 

Yhteydet 

Suhde hallitusohjelmaan Painopistealue - 

Kärkihanke - 

Toimenpide - 

Ylätason hanke (Hankeikkuna-
tunnus) 

 

Hanke liittyy lainsäädäntöön Kyllä 

Hanke liittyy talousarvioon Ei 

 
 

Käsittely 

Kiireellinen Ei 

Budjettilaki - 

KUTHANEK - 

Lainsäädännön arviointineuvosto  

Hallituksen esityksen numero  

Eduskunnan vastauksen numero  

Säädösnumero  

 
 

Henkilöt ja työryhmät 

Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa) Janne Mänttäri 

Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa) Janne Mänttäri 

Työryhmät Nimi Toimikausi Jäsenet 

   

   

   

 
 

Taloustiedot 

Budjetti (€)  

Työmääräarvio (htp)  

Rahoitusmomentti  

 
 

Linkit 

Linkin nimi ja www-osoite 
 

 

 

 

 

Vastuuvirkamiehet 

Vastuuyksikkö Ilmasto- ja ympäristöyksikkö 

Vastuullinen yksikön päällikkö Päivi Antikainen 
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Vastuuvirkamies Janne Mänttäri 

Tukivirkamies Eleonoora Eilittä 

Säädöksen tekninen valmistelija  

 

 

Viestintä 

Viestintä ja vuorovaikutus Asetusten sisältö on hyvin tekninen ja rajalliseen 
toimijajoukkoon kohdistuva, joten hanke ei edellytä yleistä 
viestintää. 

 

 

Sidosryhmätoiminta 

Asianosaisten kuuleminen Lausuntokierros 

Muu vuorovaikutus Yhteistyö lähimpien sidosryhmien kanssa 

 

 

Muuta 

Raportointi  

Huomautuksia  

Päivämäärä  

 
 

Säädöshankepäätöksen käsittely 

Osaston johtoryhmän puolto 23.8.2019 

Virkamiesjohtoryhmän puolto 29.8.2019 

Ministerin johtoryhmän tai 
ministerin hyväksyntä 

19.11.2019 

 
 
 


