
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 1030—1032

S I S Ä L L Y S
N:o Sivu
1030 Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista . . . . . . . . . . . . . . . 3277
1031 Ympäristöministeriön työjärjestys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3280
1032 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön

asetuksen 1 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3291

L a k i

N:o 1030

vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Valtion asuntorahaston varoista voidaan
myöntää valtion talousarviossa vahvistettujen
myöntämisvaltuuksien rajoissa avustuksia
huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa
oleville vuokrataloyhteisöille ja asumisoike-
ustaloyhteisöille siten kuin tässä laissa sääde-
tään.

Tässä laissa tarkoitettuihin avustuksiin so-
velletaan lisäksi, jollei jäljempänä toisin sää-
detä, mitä valtionavustuslaissa (688/2001)
säädetään.

2 §

Tavoite

Avustuksen myöntämisen tavoitteena on
tervehdyttää huomattavissa taloudellisissa
vaikeuksissa olevan vuokrataloyhteisön tai

asumisoikeustaloyhteisön taloutta taikka vä-
hentää valtiolle syntyvää luottotappioriskiä
tai riskiä valtion takausvastuun toteutumi-
sesta.

3 §

Avustuksen saajat

Avustus voidaan myöntää vuokrataloyhtei-
sölle ja asumisoikeustaloyhteisölle, jolla on
jonkin seuraavista laeista nojalla myönnettyä
valtion asuntolainaa tai aravalainaa vielä jäl-
jellä:

1) vuoden 1953 asuntotuotantolaki
(488/1953);

2) vuoden 1966 asuntotuotantolaki
(247/1966);

3) aravalaki (1189/1993); tai
4) asuntojen perusparantamisesta annettu

laki (34/1979).
Avustus voidaan myöntää myös vuokrata-

loyhteisölle ja asumisoikeustaloyhteisölle,
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jonka jonkin seuraavista laeista nojalla hy-
väksyttyyn korkotukilainaan kohdistuu vielä
valtion täytetakaus:

1) vuokra-asuntolainojen korkotuesta an-
nettu laki (867/1980);

2) asumisoikeustalolainojen korkotuesta
annettu laki (1205/1993); tai

3) vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeus-
talolainojen korkotuesta annettu laki
(604/2001).

Avustus voidaan myöntää 1 momentissa
tarkoitetulle lainansaajalle myös, jos jäljellä
ollut valtion asuntolaina tai aravalaina on
maksettu takaisin lainalla, johon liittyy valti-
ontakauksesta aravalainojen takaisinmaksa-
miseksi annetussa laissa (868/2008) tarkoi-
tettu valtion takaus.

4 §

Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää, jos vuokrata-
loyhteisö tai asumisoikeustaloyhteisö:

1) ei ole voinut kahtena edellisenä vuotena
vuokrilla tai käyttövastikkeilla kattaa hyväk-
syttäviä vuotuisia pääoma- ja hoitomenoja;
tai

2) on muutoin ajautunut sellaisiin taloudel-
lisiin vaikeuksiin, että valtiolle voi syntyä
luottotappioriski tai riski valtion takausvas-
tuun toteutumisesta.

Avustusta voidaan myöntää 1 momentin 2
kohdan mukaan vain, jos sen arvioidaan ra-
joittavan valtion luottotappiosta tai takaus-
vastuun toteutumisesta aiheutuvia kustannuk-
sia verrattuna kustannuksiin, jotka valtiolle
aiheutuisivat, ellei avustusta myönnetä.

Arvioitaessa luottotappioriskiä tai riskiä
valtion takausvastuun toteutumisesta otetaan
huomioon lainansaajan varallisuusasema, lai-
nan vakuuden arvo suhteessa valtion asunto-
lainan, aravalainan, korkotukilainan tai 3 §:n
3 momentissa tarkoitetun lainan jäljellä ole-
vaan pääomaan ja vakuuden realisointimah-
dollisuudet.

5 §

Omistajalle asetettavat edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä

on, että vuokrataloyhteisön tai asumisoikeus-
taloyhteisön omistaja:

1) huolehtii omasta taloudellisesta ja
muusta vastuustaan talouden tervehdyttämi-
seksi pitkäjänteisellä tavalla;

2) on tehnyt yhteistyössä Valtiokonttorin
kanssa yhteisölle suunnitelman, jonka tavoit-
teena on sen talouden tervehdyttäminen koh-
tuullisessa ajassa ja johon sisältyy myös
omistajan toimenpiteitä; sekä

3) ei saa vuokrissa eikä käyttövastikkeissa
periä omille varoille korkoa avustuksen
myöntämisvuonna eikä sitä seuraavana nel-
jänä vuotena tai tätä pidempänä 2 kohdassa
tarkoitetun tervehdyttämissuunnitelman mu-
kaisena aikana.

6 §

Avustuksen määrä

Avustusta myönnetään enintään määrä,
joka yhdessä muiden tervehdyttämissuunni-
telmaan sisältyvien toimenpiteiden kanssa
tarvitaan yhteisön talouden saattamiseksi
kohtuullisessa ajassa tasapainoon.

Avustusta 4 §:n 1 momentin 2 kohdan
perusteella myönnetään enintään määrä, joka
tarvitaan luottotappioriskin tai valtion takaus-
vastuun toteutumisesta aiheutuvan riskin
välttämiseksi.

7 §

Avustuksen myöntäjä

Valtiokonttori myöntää avustuksen hake-
muksesta.

8 §

Muutoksenhaku

Hakija, joka on tyytymätön Valtiokontto-
rin päätökseen tässä laissa tarkoitetussa asi-
assa, saa hakea siihen oikaisua 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikai-
suvaatimus on tehtävä Valtiokonttorille. Pää-
tökseen, johon saa hakea oikaisua, on liitet-
tävä oikaisuvaatimusosoitus. Oikaisuvaati-
mus on käsiteltävä viipymättä.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-
seen, joka koskee avustuksen myöntämistä,
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ei saa hakea valittamalla muutosta. Muuhun
oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen
haetaan valittamalla muutosta siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

9 §

Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Tällä lailla kumotaan vuokratalojen ja asu-
misoikeustalojen tervehdyttämisavustuksista
30 päivänä kesäkuuta 2000 annettu laki
(657/2000) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Asuntoministeri Jan Vapaavuori
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Ympäristöministeriön työjärjestys

N:o 1031

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmi-
kuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Sen lisäksi mitä ympäristöministeriöstä an-
netussa valtioneuvoston asetuksessa (708/
2003) säädetään, tässä ympäristöministeriön
asetuksena annettavassa työjärjestyksessä
säädetään ympäristöministeriön osastoista,
yksiköistä, niiden tehtävistä, niiden välisestä
yhteistyöstä sekä toiminnan muusta järjestä-
misestä, ministeriön hallinnonalan ohjauk-
sesta, ministeriön johtamisesta, johtoryh-
mistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja si-
jaisista, henkilöstön sijoittumisesta sekä asi-
oiden valmistelusta ja ratkaisemisesta minis-
teriössä.

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilös-
tön välillä noudatetaan ministeriön yhteistoi-
mintasopimusta.

Ministeriön suunnittelu- ja laskentajärjes-
telmästä, maksuliikkeestä ja kirjanpidosta
sekä muusta laskentatoimesta sekä sisäisestä
valvonnasta määrätään ministeriön talous-
säännössä.

Ministeriön sisäisestä tarkastuksesta mää-
rätään ministeriön sisäisen tarkastuksen ohje-
säännössä.

2 luku

Tulosohjaus ja -johtaminen

2 §

Tulosohjaus ja -johtaminen

Ministeriön ja hallinnonalan virastojen vä-
lillä sovelletaan tulosohjausta ja ministeriössä
tulosjohtamista. Toiminnan tuloksellisuutta ja
tulosvastuuta painotetaan ministeriön johta-
misessa ja alaisten virastojen ohjauksessa.

Ministeri johtaa ministeriön toimintaa apu-
naan ministeriön johtoryhmä. Kansliapääl-
likkö vastaa koko ministeriön tulosjohtami-
sesta. Osastojen ja yksiköiden päälliköt vas-
taavat tulosjohtamisesta osastoissa ja yksi-
köissä.

Kansliapäällikkö johtaa ministeriön alais-
ten virastojen tulosohjausta. Osastot ja yksi-
köt huolehtivat ministeriön alaisten virastojen
tulosohjauksesta kukin toimialallaan. Hallin-
toyksikkö huolehtii tulosohjauksen järjestä-
misestä.

3 §

Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee:
1) hallinnonalan ja ministeriön yhteis-

kuntapoliittisesti tärkeimmät asiat,
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2) toiminta- ja taloussuunnitelman sekä ke-
hys- ja talousarvioehdotuksen,

3) tärkeät tulostavoitteet, niiden edellyttä-
mät voimavarat ja tulostavoitteiden seurantaa
koskevat asiat,

4) hallinnonalan ja ministeriön toimivuutta
ja kehittämistä koskevat asiat,

5) valmisteltavina olevat tärkeät lainsää-
däntö- ja kehittämishankkeet,

6) ministeriön viestinnällisiä linjauksia,
sekä

7) asiat, jotka ministeri, valtiosihteeri,
kansliapäällikkö, hallinnollinen ylijohtaja,
osaston tai yksikön päällikkö taikka henkilös-
tön edustaja esittää johtoryhmän käsiteltä-
väksi.

Johtoryhmään kuuluvat ministerit, valtio-
sihteerit, kansliapäällikkö, hallinnollinen yli-
johtaja, osastojen ja yksiköiden päälliköt tai
heidän ollessa estyneinä heidän sijaisensa
sekä henkilöstön edustaja. Ministereiden eri-
tyisavustajat osallistuvat kokouksiin. Suomen
ympäristökeskuksen pääjohtaja, Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja,
Metsähallituksen luontopalvelujohtaja sekä
alueellisten ympäristökeskusten ja ympäristö-
lupavirastojen edustaja voidaan kutsua asian-
tuntijana osallistumaan niihin kokouksiin,
joissa käsitellään näitä virastoja koskevia
merkittäviä asioita. Tarvittaessa voidaan ko-
koukseen kutsua myös muita asiantuntijoita.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii mi-
nisteri.

Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran
kuukaudessa, jollei puheenjohtaja toisin mää-
rää.

3 luku

Ministeriön organisaatio

4 §

Osastot ja yksiköt

Ympäristöministeriössä ovat seuraavat
osastot ja yksiköt:

1) luontoympäristöosasto
2) rakennetun ympäristön osasto
3) ympäristönsuojeluosasto,
4) hallintoyksikkö,
5) kansainvälisten asiain yksikkö sekä

6) viestintäyksikkö.
Osastot ja yksiköt vastaavat ministeriön

strategioiden toteuttamisesta sekä toiminnan
tuloksellisuudesta ja sisäisestä valvonnasta.

5 §

Luontoympäristöosasto

Luontoympäristöosasto vastaa erityisesti
asioista, jotka koskevat luonnonsuojelua,
maisemanhoitoa, luonnon virkistyskäyttöä,
vesien- ja meriensuojelua, maa- ja metsäta-
louden sekä maaseudun ympäristönsuojelua,
ympäristövaikutusten arviointia sekä toimi-
alan kehittämis- ja suunnittelutoimintaa.

6 §

Rakennetun ympäristön osasto

Rakennetun ympäristön osasto vastaa
maankäytön, asumisen ja rakentamisen ohja-
uksesta ja kehittämisestä sekä erityisesti asi-
oista, jotka koskevat alue- ja yhdyskuntara-
kennetta, alueiden käytön suunnittelua, maa-
politiikkaa, yhdyskuntatekniikkaa, yhdyskun-
tien ja rakentamisen laatua, toimivuutta ja
taloudellisuutta, elinympäristön ja asumisen
laatua, rakennuskannan ylläpitoa, korjausra-
kentamista, kulttuuriympäristön hoitoa, ra-
kennussuojelua, rakennusvalvontaa, yhdys-
kuntien ja rakennusten terveellisyyttä ja tur-
vallisuutta, meluntorjuntaa, asuntojen tuotan-
non, korjauksen ja hankinnan tukemista, asu-
miskustannuksia, asuntorahoitusta sekä osas-
ton toimialan kehittämis- ja suunnittelu-
toimintaa, seurantaa ja tietojärjestelmiä.

7 §

Ympäristönsuojeluosasto

Ympäristönsuojeluosasto vastaa erityisesti
asioista, jotka koskevat ilmansuojelua, ilmas-
tonmuutosta, jäteasioita, kemikaalien sekä
nano- ja biotekniikan ympäristöhaittojen eh-
käisemistä, maaperän pilaantumista, ympäris-
tövahinkojen torjuntaa ja korvaamista, ympä-
ristö-taloutta, ympäristöteknologiaa, ympäris-
tön seurantaa, ympäristönsuojelun tietojärjes-
telmiä, alueellisen yhteistyön ympäristönsuo-
jeluhankkeita sekä toimialan kehittämis- ja
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suunnittelutoimintaa. Lisäksi osastolle kuu
luu kestävään kehitykseen liittyvien asioiden
valmistelu ja yhteensovittaminen ministeriön
toimialalla yhteistyössä muiden osastojen ja
yksiköiden kanssa.

8 §

Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö vastaa erityisesti asioista,
jotka koskevat ministeriön ja sen alaisen hal-
linnon toimintaedellytyksiä, hallinnon kehit-
tämistä, hallinnonalan työnantajatehtäviä,
henkilöstöpolitiikkaa, osaamisen kehittämistä
ja työhyvinvointia, toiminta- ja taloussuun-
nittelua, valtion talousarviota, tulosohjauksen
järjestämistä, tilivirastotehtäviä, tietohallin-
toa, ministeriön hallintopalveluja, sekä niitä
asioita, jotka eivät kuulu ministeriön muille
osastoille tai yksiköille.

9 §

Kansainvälisten asiain yksikkö

Kansainvälisten asiain yksikkö vastaa eri-
tyisesti asioista, jotka koskevat ministeriön
monenkeskisen yhteistyön, ympäristöasioita
koskevien Euroopan Unionin ulkosuhteiden,
alueellisen yhteistyön, pohjoismaisen yhteis-
työn ja kahdenvälisen yhteistyön yhteenso-
vittamista. Lisäksi kansainvälisten asiain yk-
sikkö hoitaa ympäristöministeriön toimialalle
kuuluvien kansainvälisten sopimusten val-
mistelua ja voimaansaattamista sekä täytän-
töönpanoa yhteistyössä osastojen ja yksiköi-
den kanssa.

Ministeriön muut osastot ja yksiköt hoita-
vat kansainvälistä yhteistyötä toimialallaan ja
toimivat aloitteellisesti yhteistyön kehittämi-
seksi.

10 §

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö vastaa ministeriön ulkoi-
sesta ja sisäisestä viestinnästä yhteistyössä
osastojen ja yksiköiden kanssa. Yksikkö vas-
taa myös tietopalveluista ja julkaisutoimin-
nasta.

11 §

Kansliapäällikön alaisuudessa toimivat
ryhmät

Kansliapäällikön alaisuudessa toimivat
seuraavat ryhmät:

1) EU-asioiden ryhmä, joka vastaa Euroo-
pan Unionin ympäristöpolitiikan ja yhteisön
lainsäädännön valmistelun yhteensovittami-
sesta yhteistyössä osastojen ja yksiköiden
kanssa, ja

2) sisäisen tarkastuksen ryhmä, joka vastaa
ministeriön tiliviraston sisäisestä tarkastuk-
sesta ja edistää tiliviraston sisäistä valvontaa.

12 §

Hallinnolliset määräykset

Osaston ja yksikön hallinnollisissa määrä-
yksissä määrätään tarkemmin osaston tai yk-
sikön ryhmistä, toiminnan järjestämisestä,
johtoryhmästä, henkilöstön tehtävistä ja sijai-
suuksista. Osaston tai yksikön päällikkö an-
taa edellä mainitut hallinnolliset määräykset.
Kansliapäällikkö vahvistaa suoraan alaisuu-
dessaan toimivien ryhmien hallinnolliset
määräykset.

4 luku

Virkamiesten tehtävät

13 §

Valtiosihteerin tehtävät

Valtiosihteeri hoitaa valtioneuvoston ohje-
säännön 44 §:n 2 momentissa mainittuja teh-
täviä. Ministeri voi antaa valtiosihteerin teh-
tävistä hallinnollisen määräyksen.

14 §

Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikkö hoitaa valtioneuvoston
ohjesäännön 45 §:ssä mainittuja tehtäviä. Li-
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säksi kansliapäällikkö johtaa ministeriön toi-
mintaa ja strategista suunnittelua, sovittaa yh-
teen ministeriön strategian toimeenpanoa,
vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta sekä
osallistuu ministerin apuna laajakantoisten tai
muutoin tärkeiden asioiden suunnitteluun, to-
teuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallin-
nonalan tulosohjausta ja ministeriön tulos-
johtamista.

15 §

Hallinnollisen ylijohtajan tehtävät

Hallinnollinen ylijohtaja kehittää ja edistää
ministeriön strategista suunnittelua ja vastaa
yhdessä kansliapäällikön kanssa strategisen
suunnittelun johtamisesta, hallinnon ja talou-
den kehittämisestä ja tulosohjauksen yhteen-
sovittamisesta. Hän johtaa tietohallinnon ke-
hittämistä ja hallinnonalan valmiussuunnitte-
lua. Lisäksi hän huolehtii ministerin ja kans-
liapäällikön antamista muista laajakantoisista
tai tärkeistä tehtävistä. Hallinnollinen ylijoh-
taja avustaa lisäksi kansliapäällikköä tämän
tehtävien hoidossa.

16 §

Osaston tai yksikön päällikön tehtävät

Osaston tai yksikön päällikkö johtaa osas-
ton tai yksikön toimintaa, vastaa sille asetet-
tujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja
lainsäädännön valmistelun laadusta ja ohja-
uksesta sekä huolehtii osaston tai yksikön
toiminnan kehittämisestä. Lisäksi hän huo-
lehtii osaston tai yksikön henkilöstön kehittä-
misestä ja siitä, että osastolle tai yksikölle
kuuluvien tehtävien suorittamiselle on riittä-
vät edellytykset ja että tehtävät hoidetaan tu-
loksellisesti. Päällikkö seuraa ja arvioi kehi-
tystä osaston tai yksikön toimialalla sekä te-
kee uudistusehdotuksia.

Osastojen päällikköinä toimivat ylijohtajat.
Hallintoyksikön päällikkönä, hallintojohta-
jana; kansainvälisten asiain yksikön päällik-
könä, kansainvälisten asiain johtajana; ja
viestintäyksikön päällikkönä, viestintäjohta-
jana, toimivat ministerin määräämät virka-
miehet.

17 §

Ryhmän päällikön tehtävät

Ryhmän päällikkö johtaa ryhmän toimin-
taa ja vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden
saavuttamisesta. Ministeri määrää osaston tai
yksikön päällikön tai kansliapäällikön esityk-
sestä ryhmän päällikön enintään viiden vuo-
den määräajaksi tehtävään ilmoittautuneiden
henkilöiden joukosta. Osaston tai yksikön
päällikön on ennen esityksen tekemistä neu-
voteltava asiasta kansliapäällikön kanssa.

18 §

Kehityskeskustelut

Virkamies ja hänen esimiehensä käyvät
vuosittain kehityskeskustelut. Kehityskeskus-
teluissa arvioidaan edelliselle vuodelle sovit-
tujen tavoitteiden toteutumista ja virkamie-
hen suoriutumista tehtävissään, käsitellään
tehtävänkuva ja sovitaan kuluvan vuoden ta-
voitteista sekä virkamiehen koulutus- ja ke-
hittymistarpeista.

5 luku

Asioiden ratkaiseminen

19 §

Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettä-
vät asiat, jollei ratkaisuvaltaa tässä työjärjes-
tyksessä säädetä ministeriön virkamiehille.
Jos asia, jonka virkamies muutoin saisi rat-
kaista, on yhteiskunnallisesti tai taloudelli-
sesti merkittävä taikka siitä on hankittava
valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lau-
sunto, ratkaisee asian ministeri.

20 §

Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka kos-
kevat:

1) lausunnon antamista muulle viranomai-
selle, ellei asia kuulu ministerin ratkaista-
vaksi,
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2) useamman kuin yhden osaston tai yksi-
kön toimialaan kuuluvia hallintokanteluita,

3) useamman kuin yhden osaston tai yksi-
kön toimialaan kuuluvien ohjeiden antamista
jos asia on laajakantoinen tai periaatteellisesti
tärkeä,

4) valtion virkamieslain (750/1994) mukai-
sia ministeriössä tehtäviä virkasopimuksia,

5) ministeriön osastojen ja yksiköiden tu-
lossopimuksia,

6) harkinnanvaraisia virkaehtosopimus-
lainsäädäntöön, virkaehtosopimuksiin tai työ-
suhteen ehtoja koskeviin säännöksiin perus-
tuvia palkanlisiä tai lisäpalkkioita,

7) alaisen hallinnon henkilöstöä sekä toi-
mintamenomäärärahojen ja muiden yhteisten
määrärahojen jakoa alueellisten ympäristö-
keskusten ja ympäristölupavirastojen kesken
lukuun ottamatta hallintoyksikön aluehallin-
toryhmän päällikön ratkaistavaksi 30 §:n 2
momentissa ja ministerin ratkaistavaksi
35 §:ssä säädettyjä asioita,

8) virkavapauden myöntämistä ministeriön
alaisen viraston virkaan, jos virkavapauden
myöntäminen kuuluu ympäristöministeriölle,

9) lahjoitusvarojen vastaanottamista sekä
sponsorointitulojen hankkimista ja vastaanot-
tamista,

10) tilivirastossa todetun väärinkäytöksen
ilmoittamista valtiontalouden tarkastusviras-
tolle ja rikosilmoituksen tekemistä sekä

11) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjes-
tystä.

21 §

Hallinnollisen ylijohtajan ratkaisuvalta

Hallinnollinen ylijohtaja ratkaisee asiat,
jotka koskevat:

1) lausunnon antamista 15 §:n mukaisissa
tehtävissä, jollei asia kuulu ministerin, kans-
liapäällikön, hallintoyksikön päällikön tai
ryhmän päällikön ratkaistaviin,

2) ohjeiden antamista 15 §:n mukaisissa
tehtävissä, jollei asia kuulu ministerin tai
kansliapäällikön ratkaistaviin,

3) osaston ja yksikön päällikön ja heidän
sijaistensa vuosilomajärjestystä ja vuosilo-
mia, sekä

4) kansliapäällikön alaisuudessa toimivien
ryhmien henkilöstön jäljempänä 22 §:n 4–6
kohdassa tarkoitettuja asioita.

22 §

Osaston tai yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston tai yksikön päällikkö ratkaisee
asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston tai yksikön
toimialaan kuuluvassa asiassa, jollei asia
kuulu kansliapäällikön tai hallinnollisen yli-
johtajan ratkaistaviin

2) osaston tai yksikön toimialaan kuuluvia
hallintokanteluita,

3) osaston tai yksikön toimialaan kuulu-
vien ohjeiden antamista, jos ne eivät ole laa-
jakantoisia tai periaatteellisesti merkittäviä
tai kuulu hallinnollisen ylijohtajan ratkaista-
viin asioihin

4) osaston tai yksikön henkilöstön vuosi-
lomajärjestystä ja vuosilomia,

5) osaston tai yksikön virkamiesten sivu-
toimilupia ja -ilmoituksia,

6) irtisanoutumista ja virkasuhteen päätty-
mistä koskevan todistuksen antamista osaston
tai yksikön virkamiehelle,

7) työaikapankkimääräyksen ja ylityömää-
räyksen antamista osaston tai yksikön henki-
löstölle,

8) osaston tai yksikön toimialaan kuulu-
vien komiteoiden ja toimikuntien valvontaa,

9) osaston tai yksikön toimialaan kuulu-
vien määrärahojen käyttösuunnitelman vah-
vistamista,

10) käyttösuunnitelmassa osoitettujen mää-
rärahojen käyttämistä yli 50 000 euron meno-
eriin ja käyttösuunnitelmaan kuulumattomien
määrärahojen käyttämistä osaston tai yksikön
toimialalla.

11) osaston tai yksikön toimialaan kuulu-
vien valtionavustusten myöntämistä.

23 §

Rakennetun ympäristön osaston päällikön
ratkaisuvalta

Rakennetun ympäristön osaston päällikkö
ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
20 §:n 3 momentissa tarkoitetun poikkeuksen
myöntämistä kunnalle kaavoittajaa koske-
vasta velvoitteesta,
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2) maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n 3
momentissa tarkoitettua maakuntakaavaa
koskevan rakentamisrajoituksen jatkamista,

3) maankäyttö- ja rakennuslain 70 §:n 3
momentissa tarkoitetun kansallisen kaupunki-
puiston hoito- ja käyttösuunnitelman hyväk-
symistä,

4) maankäyttö- ja rakennuslain 177 §:n 1
momentissa tarkoitettua suunnitteluvelvoi-
tetta koskevaa määräystä, sekä

5) Itämeri-ohjelmaan 2007–2013 kuulu-
vien hankkeiden rahoittamista.

24 §

Ympäristönsuojeluosaston päällikön ratkai-
suvalta

Ympäristönsuojeluosaston päällikkö rat-
kaisee asiat, jotka koskevat:

1) ympäristövaikutusten arviointimenette-
lystä annetun lain 6 §:n 2 momentissa, 6 a §:n
2 momentissa ja 21 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettujen päätösten antamista,

2) ympäristönsuojelulain (86/2000) 17 §:
ssä tarkoitettujen päätösten antamista,

3) luonnonsuojelutarkoituksiin käytettävän
alueen ostamista valtiolle ja korvausten mak-
samista luonnonsuojelulain (1096/1996) 24,
25, 29 ja 47 §:n mukaisista päätöksistä tai
sopimuksista, ellei tämän työjärjestyksen
28 §:n 1 ja 2 kohdasta muuta johdu, sekä

4) luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentissa
tarkoitetun lausunnon antamista.

25 §

Hallintoyksikön päällikön ratkaisuvalta

Hallintoyksikön päällikkö ratkaisee asiat,
jotka koskevat:

1) virka- ja työehtosopimusten hyväksy-
mistä,

2) ministeriön yhteisiin toimintamenoihin
osoitettujen yhteisten määrärahojen käyttä-
mistä, lukuun ottamatta kansainväliseen yh-
teistyöhön osoitettuja määrärahoja, jollei
27 §:n 1 kohdasta muuta johdu,

3) lisätalousarviosta aiheutuvia sekä tilija-
ottelun viivallisia lisäjaotteluita, jotka kuulu-
vat ministeriön ratkaisuvaltaan,

4) luottokorttien käyttöä ministeriössä,

5) ministeriön palkkaluetteloiden hyväksy-
mistä,

6) poistosuunnitelman hyväksymistä sekä
7) toimenpiteitä taloudenhoidossa havaitun

väärinkäytöksen tai määräysten vastaisuuden
johdosta.

26 §

Kansainvälisten asiain yksikön päällikön
ratkaisuvalta

Kansainvälisten asiain yksikön päällikkö
ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön
kansainväliseen yhteistyöhön osoitettujen yh-
teisten määrärahojen käyttämistä.

27 §

Ryhmän päällikön ratkaisuvalta

Ryhmän päällikkö ratkaisee, jollei jäljem-
pänä toisin säädetä, ryhmään kuuluvat asiat,
jotka koskevat:

1) käyttösuunnitelmassa osoitettujen mää-
rärahojen käyttämistä enintään 50 000 euron
menoeriin asti lukuun ottamatta 22 §:n 11
kohdassa säädettyjä asioita,

2) lausunnon antamista asiassa, jolla ei ole
toiminnan kannalta periaatteellista merkitystä
sekä

3) vahvistetusta vuosilomasuunnitelmasta
poikkeamista ja vuosilomasuunnitelmaan
kuulumattomien lomapäivien sekä saldova-
paiden hyväksymistä.

28 §

Ympäristönsuojeluosaston virkamiesten
ratkaisuvalta

Luonnonsuojelunryhmän päällikkö ratkai-
see asiat, jotka koskevat:

1) luonnonsuojelutarkoituksiin käytettävän
alueen ostamista valtiolle, jos kauppahinta on
enintään 170 000 euroa,

2) luonnonsuojelulain 24, 25, 29 ja 47 §:n
mukaisista päätöksistä tai sopimuksista mak-
settavaa korvausta, jos korvaus on enintään
170 000 euroa,
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3) luonnonsuojelualueiden hoitoa ja käyt-
töä koskevien suunnitelmien vahvistamista,

4) luonnonsuojelulain 48 §:n 2 momentissa
tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä,

5) poikkeusten myöntämistä luonnonsuoje-
lualueen rauhoitussäännöksistä ja määräyk-
sistä sekä

6) ympäristöministeriön hallinnassa olevan
kiinteistövarallisuuden hoitoa ja käyttöä kos-
kevia sopimuksia.

29 §

Rakennetun ympäristön osaston virkamiesten
ratkaisuvalta

Rakentamisen ryhmän päällikkö ratkaisee
asiat, jotka koskevat:

1) rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY)
tarkoittamien testauslaboratorioiden, tarkas-
tuslaitosten ja sertifiointielinten hyväksy-
mistä,

2) lämmityskattiloiden hyötysuhdedirektii-
vin (92/42/ETY) tarkoittamien tarkastuslai-
tosten hyväksymistä sekä

3) rakennusalan tyyppihyväksyntäpäätös-
ten antamista.

30 §

Hallintoyksikön virkamiesten ratkaisuvalta

Henkilöstö- ja hallintopalvelut -ryhmän
päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat :

1) vuosilomakorvauksia sekä lomarahaso-
pimuksen ja vuosiloman säästösopimuksen
vahvistamista,

2) asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja
arkistointia sekä päätöksiä asiakirjojen salas-
sapidosta sekä

3) sairausvakuutuslaista (364/1963) johtu-
via tehtäviä.

Aluehallintoryhmän päällikkö ratkaisee
asiat, jotka koskevat

1) alueellisten ympäristökeskusten ja ym-
päristölupavirastojen toimintamenomäärära-
hojen jakoa enintään 50 000 euron menoeriin
asti sekä

2) ministeriön alaisen viraston henkilöstöä
ja muuta yleistä hallintoa, jolleivät ne ole
laajakantoisia ja periaatteellisia.

Talousryhmän päällikkö ratkaisee asiat,
jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia teh-
täviä,

2) myöhästyneinä esitettyjen matkalasku-
jen maksamista sekä

3) käyttöomaisuuden poistamista ja saata-
van tileistä poistoa.

Tietohallintoryhmän päällikkö ratkaisee
asiat, jotka koskevat ympäristöhallinnon yh-
teistä tietoturvallisuutta sekä tietoteknisiä
palveluita ja järjestelmiä, jolleivät ne ole laa-
jakantoisia ja periaatteellisia.

31 §

Virkamiehen sijaisen ratkaisuvalta

Jos tämän työjärjestyksen mukaista ratkai-
suvaltaa käyttävä virkamies on estynyt, hä-
nelle kuuluvaa ratkaisuvaltaa käyttää hänen
sijaisensa sen mukaan kuin sijaisuuksista
tässä asetuksessa säädetään tai osastojen ja
yksikköjen hallinnollisissa määräyksissä
määrätään.

6 luku

Nimitystoimivalta, virkavapaudet ja
sijaisuudet

32 §

Nimitystoimivalta

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään
perustuslaissa ja valtiosihteerin nimittämi-
sestä valtioneuvoston ohjesäännössä.

Ympäristöministeriöstä annetun valtioneu-
voston asetuksen mukaisesti valtioneuvosto
nimittää ylijohtajan, hallitusneuvoksen, ra-
kennusneuvoksen, kansainvälisten asiain
neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuun-
nitteluneuvoksen, aluehallintoneuvoksen,
asuntoneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen,
tarkastusneuvoksen, viestintäjohtajan, talous-
johtajan, luonnonsuojelujohtajan, kehittämis-
johtajan, tietohallintojohtajan, neuvottelevan
virkamiehen ja hallitussihteerin. Ympäristö-
ministeriö nimittää tai ottaa muun henkilös-
tön.

Ympäristöministeriön nimitystoimivaltaan
kuuluvista viroista ja tehtävistä ministeri ni-
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mittää ja ottaa henkilöstön, jonka palkkaus on
vähintään ministeriön palkkausjärjestelmän
vaativuustasoa 12 vastaava. Ympäristöminis-
teriön kuuluvaan muuhun virkaan nimittää ja
tehtävään ottaa asianomaisen osaston tai yk-
sikön päällikkö.

Nimittämistä tai työsuhteeseen ottamista
koskevat päätökset ja määräykset esitellään
hallintoyksiköstä.

33 §

Nimittäminen määräaikaiseen virka-
suhteeseen

Jos nimittävänä viranomaisena virkaan on
tasavallan presidentti tai valtioneuvosto, ni-
mittää yli vuoden kestävään määräaikaiseen
virkasuhteeseen valtioneuvosto ja enintään
vuoden kestävään virkasuhteeseen ministeri.
Muuhun määräaikaiseen virkasuhteeseen ni-
mittää se, joka nimittää vastaavaan virkaan
32 §:n mukaisesti.

34 §

Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden, johon ministeriön virka-
miehellä on oikeus lain, asetuksen tai valtion
virkaehtosopimuksen nojalla tai tällaista vir-
kavapautta vastaavan vapautuksen työsopi-
mussuhteiselle henkilöstölle myöntää ympä-
ristöministeriö. Edellä mainitut asiat ratkaisee
hallintoyksikön henkilöstö- ja hallintopalve-
lut -ryhmän hallitussihteeri.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun vir-
kavapauden tai vastaavan vapautuksen myön-
tää tasavallan presidentin tai valtioneuvoston
nimittämälle virkamiehelle yli 2 vuodeksi
valtioneuvosto ja enintään 2 vuodeksi minis-
teriö, jossa ratkaisuvalta kuuluu kansliapäälli-
kölle.

Ympäristöministeriön nimittämille tai otta-
mille virkamiehille ja työsopimussuhteiselle
henkilöstölle virkavapautta tai vapautuksen
työstä myöntää ympäristöministeriö. Ministe-
rin nimittämille virkamiehille virkavapauden
tai vapautuksen työstä myöntää kansliapääl-
likkö. Muiden virkamiesten ja muun työsopi-
mussuhteisen henkilöstön osalta virkavapau-
den tai vapautuksen työstä myöntää asian-
omaisen osaston tai yksikön päällikkö.

35 §

Alaisten virastojen virat

Ministeriön alaisen viraston virkaan ja
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää mi-
nisteri, jos asiasta päättäminen kuuluu minis-
teriölle.

36 §

Henkilöstön sijoittuminen

Kansliapäällikkö määrää ministeriön hen-
kilöstön sijoittumisesta osastoon, yksikköön,
alaisuudessaan toimivaan ryhmään tai suo-
raan alaisuuteensa.

7 luku

Virkamatkat

37 §

Ulkomaan virkamatkasuunnitelma

Kansainvälisten asian yksikön päällikkö
vahvistaa kansainväliseen yhteistyöhön vara-
tuista määrärahoista maksettavia virkamat-
koja koskevan suunnitelman (ulkomaan vir-
kamatkasuunnitelma).

38 §

Virkamatkamääräykset

Ministeri antaa kotimaan ja ulkomaan vir-
kamatkamääräykset valtiosihteerille, kanslia-
päällikölle ja erityisavustajille.

Kansliapäällikkö antaa kotimaan ja ulko-
maan virkamatkamääräykset hallinnolliselle
ylijohtajalle.

Hallinnollinen ylijohtaja antaa kotimaan ja
ulkomaan virkamatkamääräykset osaston tai
yksikön päällikölle sekä kansliapäällikön
alaisuudessa toimivien ryhmien päälliköille,
ellei jäljempänä 4 momentista muuta johdu.

Osaston tai yksikön päällikkö antaa ulko-
maan virkamatkasuunnitelmassa osoitettujen
määrärahojen puitteissa ulkomaan virkamat-
koja koskevat määräykset osaston tai yksikön
virkamiehille sekä ministeriön ulkopuolisille
henkilöille, jos kyseessä on osaston tai yksi-
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kön toimialaan kuuluva virkamatka, sekä
osaston tai yksikön käyttöön osoitetuista
muista määrärahoista maksettavia ulkomaan
virkamatkoja koskevat määräykset.

Ryhmän päällikkö antaa kotimaan virka-
matkamääräykset ryhmänsä virkamiehille
vahvistetun määrärahan käyttösuunnitelman
puitteissa. Osaston tai yksikön päällikkö an-
taa kotimaan virkamatkamääräykset ryhmien
päälliköille ja muille alaisuudessaan toimi-
ville virkamiehille.

Hallintoyksikön päällikkö antaa ulkomaan
virkamatkamääräykset ministeriön alaisen vi-
raston päällikölle.

Kansliapäällikkö antaa ulkopuolisen tahon
rahoittaman virkamatkan, lukuun ottamatta
hallitusten välisen kansainvälisen yhteistyön
virkamatkoja, matkamääräyksen osastojen ja
yksiköiden päälliköille ja alaisuudessaan toi-
mivien ryhmien henkilöstölle. Muulle henki-
löstölle vastaavan matkamääräyksen antaa
osaston tai yksikön päällikkö.

8 luku

Asioiden valmistelu

39 §

Toimikunnat ja työryhmät

Työryhmän asettamisesta ja kokoonpa-
nosta päättää toimialallaan osaston tai yksi-
kön päällikkö. Jos työryhmän valmisteluteh-
tävä on laaja-alainen, työryhmästä päättää
kansliapäällikkö. Jos toimikunnan tai työryh-
män asettaminen vaatii valtioneuvoston raha-
asiainvaliokunnan käsittelyn, päättää asetta-
misesta ministeri. Toimikunnan ja työryhmän
jäseniksi ja asiantuntijoiksi voidaan kutsua
henkilöitä myös ministeriön ulkopuolelta.

40 §

Virkamiehen tehtävät asioiden valmistelussa

Asioiden valmistelussa virkamiesten on
keskenään pidettävä tarpeellista yhteyttä neu-
votteluin, toimistaan tiedottamalla ja muilla
sopivilla tavoilla.

Virkamies on työnjaosta riippumatta vel-
vollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka mi-
nisteri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö, osas-

ton tai yksikön päällikkö hänelle määrää. En-
nen tehtäväksiantoa on asiasta mahdollisuuk-
sien mukaan keskusteltava asianomaisen vir-
kamiehen ja hänen esimiehensä kanssa.

41 §

Asioista tiedottaminen

Ministerille, valtiosihteerille ja kanslia-
päällikölle on tiedotettava tärkeimmistä mi-
nisteriön toimialan ajankohtaisista ja vireillä
olevista asioista. Samoin on ilmoitettava
myös tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä
ajoin. Valtiosihteerin ja kansliapäällikön on
informoitava ministeriön johtoa toimival-
taansa kuuluvien asioiden edistymisestä.

42 §

Esittely

Ennen kuin asia esitellään ministerin tai
kansliapäällikön ratkaistavaksi tai asiaa kos-
keva esittelylista jaetaan, esittelijän on toimi-
tettava asiakirjat ja päätösehdotus osaston tai
yksikön päällikön nähtäväksi tai jos niin on
sovittu, selostettava asia heille. Jos asia esi-
tellään ministerille ja asialla on periaatteel-
lista merkitystä, myös kansliapäällikköä on
vastaavasti informoitava. Jos he eivät yhdy
esitykseen, heidän tulee merkitä asiakirjoihin
kantansa asiassa.

Valtioneuvoston yleisistunnon tai raha-asi-
ainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin
kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin mi-
nisteri on antanut luvan esittelyyn ja hyväk-
synyt esittelylistan. Samoin on meneteltävä
jaettaessa ympäristöministeriön kannanottoja
sisältäviä muistioita ministerivaliokuntien kä-
sittelyä varten.

Jos kansliapäällikkö, hallinnollinen ylijoh-
taja, osaston tai yksikön päällikkö ottaa esi-
teltäväkseen asian, jota hänen alaisensa vir-
kamies valmistelee, on tästä etukäteen neuvo-
teltava virkamiehen kanssa.

43 §

Ministeriön esittelijät

Esittelijöinä ministeriössä toimivat ylem-
män korkeakoulututkinnon suorittaneet vir-
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kamiehet ja ne virkamiehet, jotka ministeriö
on nimittämispäätöksen yhteydessä tai erik-
seen määrännyt ministeriön esittelijäksi.

Valtioneuvoston yleisistunnon esittelijöistä
säädetään valtioneuvostosta annetun lain
(175/2003) 21 §:ssä.

9 luku

Erinäiset tehtävät ja sijaisuudet

44 §

Virastojen johtokuntaan kuuluvat virkamiehet

Valtion viraston, laitoksen tai valtion
liike-laitoksen tai osakeyhtiön johtokuntaan,
hallitukseen tai vastaavaan kuuluva ympäris-
töministeriön virkamies ei osallistu tätä kos-
kevan asian käsittelyyn eikä sitä koskevaan
päätöksentekoon ministeriössä.

45 §

Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin
avustajana ja suorittaa ministerin hänelle
määräämiä tehtäviä toimimatta ministeriössä
esittelijänä.

Erityisavustajalle on pyynnöstä annettava
ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suo-
rittamiseksi. Erityisavustajan tulee vastaa-
vasti antaa virkamiehille heidän tehtäviensä
hoitamisessa tarvitsemia tietoja.

Erityisavustajalla on oikeus osallistua mi-
nisteriön, osastojen ja yksiköiden johtoryh-
mien sekä suunnittelu- ja valmisteluelinten
kokouksiin.

46 §

Valmiuspäällikkö, turvallisuuspäällikkö ja
erityistilanteet

Ministeriön valmiuspäällikkönä toimii hal-
linnollinen ylijohtaja ja turvallisuuspäällik-
könä kansliapäällikön määräämä virkamies.

Ministeriössä on poikkeuksellisten erityis-
tilanteiden varalta erityistilannepäivystys, jo-
hon osallistuvat kansliapäällikön määräämät

henkilöt. Päivystyksen tarkoituksena on var-
mistaa erityistilanteissa ministeriön toiminta-
valmiudet myös virka-ajan ulkopuolella.

Kukin osasto, yksikkö ja ryhmä vastaa
virka-aikana omaan toimialaansa kuuluviin
erityistilanteisiin liittyvistä asioista. Virka-
ajan ulkopuolella erityistilanteiden vastuu-
henkilö, joka on päivystysvuorossa, voi neu-
voteltuaan asianomaisten osastojen tai yksi-
köiden päälliköiden kanssa esittää ministe-
riön kannan kyseiseen erityistilanteeseen liit-
tyvässä ministeriön toimivaltaan kuuluvassa
asiassa.

47 §

Sijaisuudet

Kansliapäällikön sijainen on hallinnollinen
ylijohtaja. Jos hän on estynyt, sijaisena toimi-
vat ministerin määräämät osastojen ja yksi-
köiden päälliköt.

Hallinnollisen ylijohtajan sijaisena on hal-
lintojohtaja.

Osastojen ja yksiköiden päälliköt määrää-
vät sijaisensa neuvoteltuaan asiasta kanslia-
päällikön kanssa.

10 luku

Erinäiset säännökset

48 §

Työsuhteinen henkilöstö

Mitä tässä työjärjestyksessä on sanottu vir-
kamiehestä, koskee soveltuvin osin myös
työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

49 §

Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2009 kuitenkin niin, että 4, 5 ja
7 § sekä 11 §:n 1 kohta tulevat voimaan 1
päivänä maaliskuuta 2009.

Tällä työjärjestyksellä kumotaan 24 päi-
vänä huhtikuuta 2008 annettu työjärjestys

3289N:o 1031



(300/2008) lukuun ottamatta sen 4 ja 6 §,
jotka ovat voimassa 1 päivään maaliskuuta
2009 saakka.

Ennen työjärjestyksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Kansliapäällikkö Hannele Pokka
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Ympäristöministeriön asetus

N:o 1032

rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen 1 §:n ja
liitteen 1 muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2008

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan rakennuksen energiatodistuksesta 19 päivänä kesäkuuta 2007 annetun ympäristö-

ministeriön asetuksen (765/2007) 1 §:n 1 momentti sekä liitteen 1 otsikko ja johdanto-osa
seuraavasti:

1 §

Rakennuksen energiatehokkuus

Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan
tässä asetuksessa säädetyllä tavalla rakennuk-
sen energiatehokkuusluvulla, joka saadaan ja-
kamalla rakennuksen tarvitsema vuotuinen

energiamäärä rakennuksen bruttopinta-alalla,
josta on vähennetty lämmittämättömien tilo-
jen osuus tämän asetuksen liitteessä 1 esite-
tyllä tavalla.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2008

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Yli-insinööri Maarit Haakana
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Liite 1

ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKOT

Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esi-
tettyä rakennuksen käyttötarkoituksen1) perusteella määräytyvää asteikkoa. Rakennuksen
käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käyte-
tään. Asuinrakennuksiksi katsotaan kuitenkin vain sellaiset rakennukset, joiden kerrosalasta
vähintään puolet on asuinhuoneistoa.

Energiatehokkuusluku sisältää rakennuksen tarvitseman vuotuisen lämmitys-, laitesähkö- ja
jäähdytysenergiamäärän. Muissa kuin pienissä asuinrakennuksissa laitesähköenergia sisältää
vain kiinteistösähkön. Energiatehokkuusluvun laskenta eri rakennustyypeissä esitetään liitteissä
2, 3 ja 4.

Rakennuksen energiatehokkuusluvun laskennassa pinta-alana käytetään standardin SFS 5139
mukaista bruttopinta-alaa, josta on vähennetty energiatodistuksen kohteena olevan rakennuk-
sen tai rakennusryhmän lämmittämättömien tilojen osuus. Lämmittämättömällä tilalla tarkoite-
taan tässä rakennusta tai sen osaa, jota ei ole varustettu lämmitysjärjestelmällä. Lämmittämät-
tömän tilan lämpötila seuraa lämmityskaudella yleensä ulkoilman lämpötilaa. Lämmittämättö-
miä tiloja ovat esimerkiksi kylmät ullakot, kylmät autosuojat ja kylmät varastot.

Bruttopinta-ala eli bruttoala lasketaan rakennuksen kaikkien kerrostasojen kerrostasoalojen
summana. Kerrostasoala on kerrostason ala, jonka rajoina ovat kerrostasoa ympäröivien
ulkoseinien ulkopinnat.

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm²/vuosi), ilmoitetaan ylöspäin pyöris-
tettynä kokonaislukuna.

1) Käyttötarkoitusluokkia kuvaavat numerot perustuvat Tilastokeskuksen käsikirjassa Rakennusluokitus 1994 esitet-
tyyn numerointiin.

— — — — — — — — — — — — —
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