
 

 

 

 

 

Toimenpiteet ja mahdollinen vahvistustarve 
 

  

Tilin lisääminen 

luotettavien tilien 

luetteloon 

Tavallinen tili-

siirto, kohdetili 

on jo luotetta-

vien tilien luette-

lossa 

Tavallinen tili-

siirto, kohdetili ei 

ole luotettavien 

tilien luettelossa 

Päästöjä vastaa-

vien päästöoikeuk-

sien palauttami-

nen 

Hankeyksiköiden 

vaihto 
Mitätöinti 

OHA-tili sekä 

AOHA-tili 

Tilillä AAR AAR:n pitää hy-

väksyä lisäys 

AAR:n pitää hy-

väksyä siirto 

Ei mahdollista AAR:n pitää hy-

väksyä palautus 

AAR:n pitää hy-

väksyä vaihto 

AAR:n pitää hyväk-

syä mitätöinti 

Tilillä ei ole 

AAR:ää 

Valtuutettu edus-

taja (eri kuin li-

sääjä) voi hyväk-

syä lisäyksen 

Kenenkään ei 

tarvitse hyväk-

syä siirtoa 

Ei mahdollista Valtuutettu edus-

taja (eri kuin pa-

lautuksen käynnis-

täjä) voi hyväksyä 

palautuksen 

Valtuutettu edus-

taja (eri kuin vaih-

don käynnistäjä) 

voi hyväksyä vaih-

don 

Valtuutettu edustaja 

(eri kuin mitätöinnin 

käynnistäjä) voi hy-

väksyä mitätöinnin 

PHA-tili 

 

Tilillä AAR AAR:n pitää hy-

väksyä lisäys 

AAR:n pitää hy-

väksyä siirto 

Ei mahdollista Ei mahdollista Ei mahdollista AAR:n pitää hyväk-

syä mitätöinti 

Tilillä ei ole 

AAR:ää 

Valtuutettu edus-

taja (eri kuin li-

sääjä) voi hyväk-

syä lisäyksen 

Kenenkään ei 

tarvitse hyväk-

syä siirtoa 

Ei mahdollista Ei mahdollista Ei mahdollista Valtuutettu edustaja 

(eri kuin mitätöinnin 

käynnistäjä) voi hy-

väksyä mitätöinnin 

TA-tili Tilillä AAR AAR:n pitää hy-

väksyä lisäys 

AAR:n pitää hy-

väksyä siirto 

AAR:n pitää hy-

väksyä siirto 

Ei mahdollista Ei mahdollista AAR:n pitää hyväk-

syä mitätöinti 

Tilillä ei ole 

AAR:ää 

Valtuutettu edus-

taja (eri kuin li-

sääjä) voi hyväk-

syä lisäyksen 

Kenenkään ei 

tarvitse hyväk-

syä siirtoa 

Ei mahdollista Ei mahdollista Ei mahdollista Valtuutettu edustaja 

(eri kuin mitätöinnin 

käynnistäjä) voi hy-

väksyä mitätöinnin 

 

OHA-tili = Toiminnanharjoittajan päästöoikeustili (Operator Holding Account) 

AOHA-tili = Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili (Aircraft Operator Holding Account) 

PHA-tili = Henkilön päästöoikeustili (Person holding Account), omistaja voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 

TA-tili = Kaupankäyntitili (Trading Account), omistaja voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 

AAR = Muu valtuutettu edustaja (Additional Authorised Representative)  


