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Teknologiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Seuraavassa on esitetty 

asetusehdotusta koskevat lausumat asetuksen pykälittäin jaoteltuna. 

2 § Määritelmät, kohta 2) akkreditoimaton laboratorio 

Lausuma kytkeytyy kohtaan 5 § Akkreditoimattomien laboratorioiden käyttö, katso ko. kohta 

jäljempänä. 

3 § Ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman muuttaminen  

Käytännön tarkkailutyön toteuttamiseksi ja hallinnollisen taakan vähentämiseksi on hyvä, 

että on olemassa erilaiset menettelyt tarkkailumenetelmäsuunnitelman muuttamiseksi 

muutoksen merkittävyyteen pohjautuen. Vähäisemmät tarkkailumenetelmäsuunnitelman 

muutokset hoituvat ilmoitusmenettelyllä, kun taas merkittävät muutokset edellyttävät 

päästökauppaviranomaisen hyväksyntää.  

Komission ilmaisjakoasetuksen pohjalta on suhteellisen selvää, milloin kyseessä katsotaan 

olevan merkittävä muutos, joka edellyttää päästökauppaviranomaisen hyväksyntää. 

Säännöksen selvyys on toiminnanharjoittajan näkökulmasta tärkeä seikka.  

Pykälän tarkoittamat ilmoitukset tehdään päästökauppaviranomaisen sähköisessä 

asiointijärjestelmässä, mikä nopeuttaa ja helpottaa asiointia viranomaisessa.  

4 § Kevennetyt määritysmenetelmät  

Toiminnanharjoittaja voi hakea päästökauppaviranomaiselta kevennettyjen 

määritysmenetelmien käytön hyväksymistä kolmella eri perusteella: teknisen 

toteutettavuuden, kohtuuttomien kustannusten ja yksinkertaistetun epävarmuusanalyysin 

perusteella. 

Komission ilmaisjakoasetuksen mukaan yksinkertaistetussa epävarmuusanalyysissä 

tunnistetaan merkittävät epävarmuuslähteet ja arvioidaan niihin liittyvät epävarmuustasot, 

minkä perusteella toiminnanharjoittajan on kyettävä osoittamaan päästökauppaviranomaista 

tyydyttävällä tavalla, että ehdotetun tietolähteen tarkkuus on vähintään yhtä hyvä kuin 

lähtökohtaisesti käytettävien tarkimpien tietolähteiden.  



Suurissa teollisuuslaitoksissa kevennettyjen määritysmenetelmien käyttö voi olla tarpeellista 

ja perusteltua tyypillisesti lämpöön ja polttoaineisiin liittyvissä osasto- ja 

käyttökohdekohtaisissa mittauksissa. Kyseessä olevat mittalaitteet eivät kuulu useinkaan 

päästökaupan liittyvään tarkkailusuunnitelmaan eivätkä välttämättä täytä komission 

ilmaisjakoasetuksen liitteen VII 4 osan tarkimpien tietolähteiden kriteereitä, mistä aiheutuu 

kevennettyjen määritysmenetelmien käyttötarve. Mittalaitteet ovat kuitenkin 

käyttöolosuhteisiinsa soveltuvia, mittaustarkkuudeltaan tarkkoja ja niitä kalibroidaan 

säännöllisesti.  

Edellä kuvattuja mittalaitteita koskien kevennettyjen määritysmenetelmin käytön 

sallittavuutta harkittaessa yksinkertaisten epävarmuustarkastelun kriteeri muodostuu 

keskeiseksi. Yksinkertaistetun epävarmuustarkastelun kriteeristö jää kuitenkin tosiasiallisesti 

sekä komission ilmaisjakoasetuksessa että tarkasteltavana olevassa kansallisen asetuksen 

pykälässä hyvin avoimeksi. Tämä hankaloittaa toiminnanharjoittajan mahdollisuuksia 

arvioida sitä, millaista selvitystä edellytetään tilanteessa, jossa toiminnanharjoittaja vetoaa 

yksinkertaistettuun epävarmuustarkasteluun. Näin ollen olisi hyvä, että 

päästökauppaviranomainen laatisi esimerkiksi ohjeistusta siitä, mitä yksinkertaistetulta 

epävarmuusanalyysiltä tarkemmin odotetaan ja miten kyseistä lainkohtaa käytännössä 

sovelletaan. 

5 § Akkreditoimattomien laboratorioiden käyttö  

Ehdotetussa pykälässä on säännös akkreditoimattoman laboratorion käyttämisestä 

laboratorioanalyyseihin. Säännöksen mukaan akkreditoimattoman laboratorion käyttäminen 

olisi mahdollista, mikäli toiminnanharjoittaja osoittaa päästökauppaviranomaista tyydyttävällä 

tavalla, että akkreditoidun laboratorion käyttäminen olisi teknisesti mahdotonta tai se johtaisi 

kohtuuttomiin kustannuksiin. Käytettävän akkreditoimattoman laboratorion tulisi kuitenkin 

täyttää standardin EN ISO/IEC 17025 vaatimukset, mikä on osoitettava kansallisen 

akkreditointielimen suorittamalla arvioinnilla ja siitä antamallaan lausunnolla. Arviointi olisi 

voimassa kaksi vuotta lausunnon antamisesta. 

Sen seikan osoittaminen, että akkreditoimaton laboratorio täyttää standardin EN ISO/IEC 

17025 vaatimukset kansallisen akkreditointielimen suorittamalla arvioinnilla ja siitä 

antamallaan lausunnolla voi tietyissä tilanteissa olla kohtuuttoman raskas menettely. 

Asetuksen 2 §:n määritelmän mukaan akkreditoimattomalla laboratoriolla tarkoitetaan 

laboratoriota, jonka asiaankuuluva analyysimenetelmä ei ole akkreditoitu standardin EN 

ISO/IEC 17025 mukaisesti. Näin ollen asetuksen tarkoittamia akkreditoimattomia 

laboratorioita ovat esimerkiksi laboratoriot, joilla on standardin EN ISO/IEC 17025 mukainen 

akkreditoitu johtamisjärjestelmä ja akkreditoituja määritysmenetelmiä joillekin muille 

analyysimenetelmille ja/tai matriiseille kuin nimenomaisesti tässä asiassa tarkoitetuille.  

Päästötarkkailuun liittyvät analyysitarpeet liittyvät pääasiallisesti materiaalien ja 

polttoaineiden hiilipitoisuuden analysointiin, joihin liittyen on yleisesti tarjolla yleisimpien 

materiaalien ja polttoaineiden analyyseihin akkreditoituja analyysimenetelmiä. Vähemmän 

yleisesti käytettyjen raaka-aineiden osalta voi kuitenkin esiintyä tilanteita, joissa joudutaan 

käyttämään asetuksen 2 §:n tarkoittamaa akkreditoimatonta laboratoriota siitä syystä, että 

juuri kyseiselle matriisille ei ole käytettävissä akkreditoitua analyysimenetelmää. Kuitenkin 

lähes vastaavalle matriisille akkreditoitu määritysmenetelmä voi olla olemassa. 



Kuvatunlaisessa tilanteessa pykälässä ehdotettu kansallisen akkreditointielimen 

arviointimenettely tuntuu kohtuuttoman raskaalta menettelyltä. 
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