
   

   

   

  

  

 

 

Viiveet EU:n päästökaupan tileillä (tilinumero EU-100-) 

 

Viive siirrettäessä luotettavien tilien luettelossa olevalle tilille 

Siirron käynnistäminen (las-

ketaan hyväksymisestä) 

Siirron valmistuminen 

 

Ma-to ennen klo 11 Samana päivänä klo 11 

Ma-to klo 11-17 Välittömästi 

Ma-to klo 17 jälkeen Päivä +1 klo 11 

Pe ennen klo 11 Samana päivänä klo 11 

Pe klo 11-17 Välittömästi 

Pe klo 17 – Ma klo 11 Ma klo 11 

 

Viiveen laskeminen keskeytetään aina viikonlopuksi ja pyhiksi. 

Esimerkkejä: 

- Siirto käynnistetään tiistaina klo 12, joten se on valmis välittömästi. 

- Siirto käynnistetään perjantaina klo 18, joten se on valmis viikonlopun jälkeen maanan-

taina klo 11. 

- Siirto käynnistetään vapunaattona tiistaina 30.4. klo 17:30, joten se on valmis vasta 

torstaina 2.5. klo 11. 

 

Viive siirrettäessä tilille, joka ei ole luotettavien tilien luettelossa 

Siirron käynnistäminen (las-

ketaan hyväksymisestä) 

Siirron valmistuminen 

 

Ma-to ennen klo 13 Päivä +1 klo 13 

Ma-to klo 13 jälkeen Päivä +2 klo 13 

Pe ennen klo 13 Ma klo 13 

Pe klo 13 jälkeen Ti klo 13 

 

Viiveen laskeminen keskeytetään aina viikonlopuksi ja pyhiksi. 

Esimerkkejä: 

- Siirto käynnistetään tiistaina klo 12, joten se on valmis keskiviikkona klo 13. 

- Siirto käynnistetään perjantaina klo 14, joten se on valmis viikonlopun jälkeen tiistaina 

klo 13. 

- Siirto käynnistetään vapunaattona tiistaina 30.4. klo 15, joten se on valmis vasta perjan-

taina 3.5. klo 13. 

 

 

Viive luotettavien tilien luettelon päivityksessä 

Tilin poistaminen luotettavien tilien luettelosta toteutetaan välittömästi poiston hyväksynnän 

jälkeen. Viive tilin lisäyksessä luotettavien tilien luetteloon on 4 työpäivää. Jos lisäys hyväk-

sytään esim. tiistaina (tavallisella viikolla ilman arkipyhiä), tulee lisäys voimaan seuraavan viikon 

maanantaina klo 13.  



   

   

   

  

  

 

 

Viiveet Kioton pöytäkirjan tileillä (tilinumerot FI-120- ja FI-
121-) 

 

Viive siirrettäessä luotettavien tilien luettelossa olevalle tilille 

Siirron käynnistäminen (las-

ketaan hyväksymisestä) 

Siirron valmistuminen 

 

Ma-to ennen klo 11 Päivä +1 klo 13 

Ma-to klo 11-17 Päivä +1 
Käynnistämisaika +2h 

Ma-to klo 17 jälkeen Päivä +2 klo 13 

Pe ennen klo 11 Ma klo 13 

Pe klo 11-17 Ma käynnistämisaika +2h 

Pe klo 17 – Ma klo 11 Ti klo 13 

 

Viive on aina vähintään 26 tuntia. Viiveen laskeminen keskeytetään aina viikonlopuksi ja pyhiksi. 

Pääsääntö viiveen laskemisessa on, että siirto on valmis siirtoa seuraavana arkipäivänä, mutta 

2 tuntia siirron käynnistämisajankohtaa myöhemmin. Jos siirto käynnistetään johonkin muuhun 

aikaan kuin arkipäivänä klo 11-17, alkaa 26 tunnin viiveen laskeminen vasta seuraavana arki-

päivänä klo 11. 

Esimerkkejä: 

- Siirto käynnistetään tiistaina klo 12, joten se on valmis seuraavana päivänä eli keskiviik-

kona klo 14. 

- Siirto käynnistetään torstaina klo 17.02, mutta koska se on vasta 17 jälkeen, käynnistyy 

siirron viiveen laskeminen vasta perjantaina klo 11. Koska tätä seuraa vielä viikonloppu, 

on siirto valmis maanantaina klo 13. 

- Siirto aloitetaan vapunaattona 30.4. klo 12, joten se on valmis vasta 2.5. klo 14. 

 

Kioton pöytäkirjan tileiltä ei ole mahdollista tehdä siirtoa tilille, joka ei ole luotettavien tilien 

luettelossa. 

 

 

Viive luotettavien tilien luettelon päivityksessä 

Tilin poistaminen luotettavien tilien luettelosta toteutetaan välittömästi poiston hyväksynnän 

jälkeen. Viive tilin lisäyksessä luotettavien tilien luetteloon on 7 työpäivää. Jos lisäys hyväk-

sytään esim. tiistaina (tavallisella viikolla ilman arkipyhiä), tulee lisäys voimaan seuraavan viikon 

torstaina. 


