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N:o 1187

Laki
valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 6 §:ään uusi
2 momentti seuraavasti:
6§
Valtiosihteeri

tiosihteeri. Ministeri voi määrätä valtiosihteerin toimimaan hänen sijaisenaan asioiden
valmisteluun liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

— — — — — — — — — — — — —
Myös muuta ministeriä avustamaan voidaan nimittää ministerin toimikaudeksi val-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Pääministeri Matti Vanhanen
HE 142/2004
PeVM 5/2004
EV 208/2004
176—2004

440201
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N:o 1188

Laki
valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 5 §
seuraavasti:
5§
Virka voidaan siirtää samassa virastossa
muuhun yksikköön kuin mihin se on perustettu sekä muu kuin valtion talousarviossa
eriteltävä virka myös toiseen virastoon. Valtion talousarviossa eriteltävä ministeriön valtiosihteerin virka voidaan kuitenkin siirtää
toiseen ministeriöön. Siirrettäessä virka toiseen virastoon tarvittava määräraha on siirrettävä toisen viraston käytettäväksi siten kuin
valtion talousarviosta annetun lain (423/1988)
7 a §:ssä säädetään. Jos virka ei ole avoinna,
virka voidaan siirtää vain virkamiehen suostumuksella.
Valtion talousarviossa eriteltävä virka siir-

retään saman viraston muuhun yksikköön ja
ministeriön valtiosihteerin virka toiseen ministeriöön sekä muu virka toisen ministeriön
hallinnonalaan kuuluvaan virastoon valtioneuvoston päätöksellä.
Muu kuin valtion talousarviossa eriteltävä
virka siirretään saman viraston muuhun yksikköön viraston päätöksellä, jollei asetuksella toisin säädetä, ja saman ministeriön hallinnonalaan kuuluvaan toiseen virastoon ministeriön päätöksellä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Pääministeri Matti Vanhanen
HE 142/2004
PeVM 5/2004
EV 208/2004
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N:o 1189

Laki
eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eduskunnan virkamiehistä 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1197/2003)
4 §:n 2 momentin johdantokappale ja 1 kohta sekä 29 §:n 1 kohta
seuraavasti:
4§
— — — — — — — — — — — — —
Seuraavia virkoja sekä niitä virka-asemaltaan vastaavia tai ylempiä virkoja ei saa
perustaa, lakkauttaa eikä niiden nimeä muuttaa, ellei kutakin virkaa ole valtion talousarviossa eritelty:
1) eduskunnan kanslia: eduskunnan pääsihteerin, eduskunnan apulaispääsihteerin,
eduskunnan hallintojohtajan, eduskunnan
lainsäädäntöjohtajan, tieto- ja viestintäjohtajan, kansainvälisten asiain yksikön johtajan ja
turvallisuusjohtajan virat;
— — — — — — — — — — — — —

29 §
Sen lisäksi, mitä 30 §:ssä säädetään irtisanomisen perusteista, voidaan seuraavat virkamiehet irtisanoa, kun siihen on virkasuhteen luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja
perusteltu syy:
1) eduskunnan kanslia: eduskunnan pääsihteeri, eduskunnan apulaispääsihteeri, eduskunnan hallintojohtaja, eduskunnan lainsäädäntöjohtaja, tieto- ja viestintäjohtaja, kansainvälisten asiain yksikön johtaja ja turvallisuusjohtaja;
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
PNE 1/2004
HaVM 15/2004
EK 20/2004
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N:o 1190

Laki
eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eduskunnan virkamiehistä 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1197/2003)
38 § seuraavasti:
38 §
Virkamiehen eroamisikä on 68 vuotta.
Virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irtisanomista tai muuta virkasuhteen päättymistä tarkoittavaa toimenpidettä sen kuukauden
päättyessä, jonka aikana virkamies saavuttaa
eroamisiän.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

LA 71/2004
HaVM 17/2004
EK 22/2004
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Eduskunnan päätös
eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 13 päivänä helmikuuta 1987 hyväksytyn eduskunnan kanslian ohjesäännön
(320/1987) 4 §, 13 §:n 2 momentti, 17 §, 26 §:n 1 momentti, 32 §:n 1 momentti ja 34 §:n 2
ja 3 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 4 §, 26 §:n 1 momentti ja 34 §:n 2 momentti eduskunnan
päätöksessä 722/2000, 13 §:n 2 momentti osaksi eduskunnan päätöksessä 487/1991, 32 §:n 1
momentti eduskunnan päätöksessä 752/1996, mainitussa päätöksessä 722/2000 ja päätöksessä
1200/2003 ja 34 §:n 3 momentti viimeksi mainitussa eduskunnan päätöksessä, seuraavasti:
4§
Eduskunnan kansliassa on lisäksi kansainvälisten asiain yksikkö, tieto- ja viestintäyksikkö sekä turvallisuusyksikkö, jotka perustehtävissään ovat suoraan puhemiehen ja
pääsihteerin alaisia. Tieto- ja viestintäyksikössä on Eduskunnan kirjasto, sisäinen tietopalvelu ja eduskuntatiedotus.
Kansainvälisten asiain yksikön päällikkönä
on kansainvälisten asiain yksikön johtaja,
tieto- ja viestintäyksikön päällikkönä tieto- ja
viestintäjohtaja ja turvallisuusyksikön päällikkönä turvallisuusjohtaja. Eduskunnan kirjaston päällikkönä on Eduskunnan kirjaston
johtaja, sisäisen tietopalvelun päällikkönä
tietopalvelupäällikkö ja eduskuntatiedotuksen
päällikkönä tiedotuspäällikkö.
13 §
— — — — — — — — — — — — —
Kiinteistötoimiston tehtävänä on käsitellä
asiat, jotka koskevat:
1) eduskunnan kiinteistöjen käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa;
2) kalusteiden huoltoa ja kunnossapitoa;
3) eduskunnan kiinteistöjen siivoushuoltoa;
4) eduskunnan ulkoalueiden talonmiestehtäviä; sekä

5) LVI- ja sähköteknisten laitteiden käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa.
17 §
Turvallisuusyksikön tehtävänä on vastata
eduskunnan turvallisuusjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä kaikissa olosuhteissa sekä pelastustoiminnasta ja väestönsuojelusta.
26 §
Valiokuntasihteeristön,
keskuskanslian,
hallinto-osaston, tieto- ja viestintäyksikön,
kansainvälisten asiain yksikön ja turvallisuusyksikön päällikkö ratkaisee yksikkönsä henkilökunnan osalta asiat, jotka koskevat matkamääräyksen antamista kotimaassa tehtävää
virkamatkaa varten, ja pääsihteerin ohjeiden
mukaan asiat, jotka koskevat vuosiloman
ajankohtaa.
— — — — — — — — — — — — —
32 §
Kelpoisuusehtona vaaditaan:
1) pääsihteeriltä ja apulaispääsihteeriltä
oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä
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perehtyneisyys lainvalmistelutyöhön sekä
eduskuntatyön hyvä tuntemus;
2) hallintojohtajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai virkaan soveltuva muu
ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallintotoimiin sekä eduskuntatyön tuntemusta;
3) lainsäädäntöjohtajalta ja vanhemmalta
eduskuntasihteeriltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai virkaan soveltuva muu ylempi
korkeakoulututkinto, perehtyneisyys lainvalmistelutyöhön sekä eduskuntatyön tuntemusta;
4) tieto- ja viestintäjohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä
perehtyneisyys yksikön toimialaan kuuluviin
asioihin;
5) kansainvälisten asiain yksikön johtajalta
virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys yksikön toimialaan
kuuluviin asioihin;
6) turvallisuusjohtajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai virkaan soveltuva muu
ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys yksikön toimialaan kuuluviin asioihin;
7) valiokuntaneuvokselta oikeustieteen
kandidaatin tutkinto tai soveltuva muu ylempi
korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys lainvalmistelutyöhön;
8) toimistopäälliköltä, tietohallintopäälliköltä, henkilöstöpäälliköltä, apulaistoimistopäälliköltä ja atk-päälliköltä soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin asioihin;
9) tietopalvelupäälliköltä, tiedotuspäälliköltä, apulaistietopalvelupäälliköltä ja apulaistiedotuspäälliköltä virkaan soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys toimintayksikön toimialaan kuuluviin
asioihin;
10) kirjaston johtajalta, johtavalta tietoasiantuntijalta, palvelujohtajalta, arkistopäälliköltä ja verkkopalveluasiantuntijalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu informaatioalan opinnot, sekä hyvä perehtyneisyys
toimintayksikön toimialaan kuuluviin asioihin;

11) eduskuntasihteeriltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä lainvalmistelutyöhön tai eduskuntatyön tuntemusta;
12) kansainvälisten asiain yksikön apulaisjohtajalta ja kansainvälisten asiain neuvokselta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja
kansainvälisten asiain sihteeriltä soveltuva
korkeakoulututkinto sekä kaikilta mainituilta
hyvä perehtyneisyys yksikön toimialaan kuuluviin asioihin;
13) työterveyslääkäriltä lääketieteen lisensiaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys
työterveyshuoltoon; sekä
14) intendentiltä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys viran
toimialaan kuuluviin asioihin.
— — — — — — — — — — — — —
34 §
— — — — — — — — — — — — —
Apulaispääsihteerin sijaisena valiokuntasihteeristön päällikön tehtävissä toimii
kansliatoimikunnan määräämä virkamies.
Lainsäädäntöjohtajan sijaisena toimii vanhempi eduskuntasihteeri. Hallintojohtajan sijaisena toimii hallintotoimiston toimistopäällikkö tai tämänkin ollessa estynyt hallintoosaston muut toimistojen päälliköt virkaikäjärjestyksessä. Tieto- ja viestintäjohtajan ja
turvallisuusjohtajan sijaisena toimii kansliatoimikunnan määräämä virkamies. Tietopalvelupäällikön sijaisena toimii apulaistietopalvelupäällikkö, tiedotuspäällikön sijaisena
apulaistiedotuspäällikkö ja kirjaston johtajan
sijaisena tieto- ja viestintäjohtajan määräämä
johtava tietoasiantuntija.
Toimistopäällikön sijaisena toimii apulaistoimistopäällikkö. Hallintotoimiston toimistopäällikön sijaisena toimii henkilöstöpäällikkö ja tietohallintopäällikön sijaisena atkpäällikkö.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1
päivänä tammikuuta 2005.

N:o 1191
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Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2004

Eduskunnan puolesta

Paavo Lipponen
puhemies

Seppo Tiitinen
pääsihteeri

3210

N:o 1192

Valtioneuvoston asetus
opintotukiasetuksen 4 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
muutetaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 4 §:n 1 ja 2
momentti sellaisina kuin ne ovat valtioneuvoston asetuksessa 424/2004 seuraavasti:
4§
Korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän
edistymisen arvioiminen
Korkeakouluopiskelijan opintojen katsotaan edistyvän siten, että hän voi suorittaa
tutkinnon kyseisiä opintoja varten vahvistetussa tukiajassa, kun hänellä on tutkintoonsa
kuuluvia opintosuorituksia keskimäärin 5,5
opintopistettä tukikuukautta kohti. Opintotuki
voidaan kuitenkin myöntää tai tuen maksamista jatkaa, kun opiskelijalla on hänen
suorittamaansa tutkintoon kuuluvia opintosuorituksia vähintään keskimäärin 4,8 opintopistettä tukikuukautta kohti.
Vaikka opintosuorituksia koko edeltävältä

opiskeluajalta on edellä 1 momentissa mainittua vähemmän, opintotuki voidaan myöntää tai tuen maksamista jatkaa, jos opiskelijalla on opintosuorituksia arviointia edeltävän
lukuvuoden tukikuukausien ajalta vähintään
keskimäärin 4,8 opintopistettä tukikuukautta
kohti.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005. Tätä asetusta sovelletaan
opintosuorituksiin, jotka on mitoitettu opintopisteinä. Opintoviikkoina mitoitettujen
opintojen edistymisen riittävyyttä arvioitaessa
sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004
Kulttuuriministeri Tanja Karpela

Neuvotteleva virkamies Leena Koskinen
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Valtioneuvoston asetus
rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä heinäkuuta 2004 rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 20 §:n 5 momentin nojalla:
1§
Soveltamisala
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (laki) tarkoitetun
rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (ryhmittymä) lain 19 §:ssä tarkoitettu vakavaraisuus
lasketaan niin kuin tässä asetuksessa säädetään.
2§
Muut sovellettavat säännökset
Vakavaraisuuden laskemiseen sovelletaan
tämän asetuksen lisäksi, mitä lain
17—20 §:ssä säädetään.
3§
Sovellettavan menetelmän valinta
Vakavaraisuus voidaan laskea joko liitteen
I mukaisesti (konsolidointimenetelmä), liitteen II mukaisesti (vähennys- ja yhteenlaskumenetelmä) tai liitteen III mukaisesti (kirjanpitoarvoihin perustuva menetelmä) taikka
näiden menetelmien yhdistelmänä, niin kuin
jäljempänä tässä pykälässä säädetään.
Jos ryhmittymän johdossa oleva yritys on
säännelty yritys tai sellainen omistusyhteisö,
jonka kaikki säännellyt tytäryritykset ovat
suomalaisia yrityksiä, vakavaraisuus lasketaan liitteen I tai II mukaisesti taikka näiden
menetelmien yhdistelmänä.
Jos ryhmittymän johdossa oleva yritys on

sellainen omistusyhteisö, jonka säännellyistä
tytäryrityksistä vähintään yksi on ulkomainen
yritys, vakavaraisuus lasketaan liitteen I, II tai
III mukaisesti taikka näiden menetelmien
yhdistelmänä. Koordinoiva valvontaviranomainen voi määrätä kuultuaan ryhmittymän
johdossa olevaa yritystä ja edellä tässä momentissa tarkoitetun ulkomaisen tytäryrityksen valvonnasta vastaavaa toimivaltaista viranomaista, että ryhmittymän vakavaraisuus
lasketaan käyttäen muuta tässä momentissa
tarkoitettua menetelmää kuin ryhmittymän
johdossa olevan yrityksen esittämää menetelmä. Koordinoiva valvontaviranomainen voi
määrätä käyttämään muuta kuin ryhmittymän
johdossa olevan yrityksen esittämää menetelmää, jos siihen on valvonnan tehokkuuden tai
ryhmittymien tasapuolisen kohtelun edellyttämä painava syy.
Jos ryhmittymään kuuluva luottolaitos tai
sijoituspalveluyritys kuuluu luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuun tai
sitä vastaavaan ulkomaiseen konsolidointiryhmään, ryhmittymän omiin varoihin voidaan sisällyttää luottolaitostoiminnasta annetun lain 79 §:ssä tai sitä vastaavassa ulkomaan
laissa tarkoitetut konsolidoidut omat varat
konsolidointiryhmään kuuluvien yksittäisten
yritysten lain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettujen omien varojen yhteenlasketun määrän ja
omien varojen vähimmäismäärien yhteenlasketun määrän sijasta. Jos ryhmittymään kuuluva vakuutusyritys laatii vakuutusyhtiölain
14 b luvun 5 §:ssä tai 6 §:n mukaisen tai sitä
vastaavaan ulkomaisen mukautetun vakavaraisuuslaskelman, ryhmittymän omiin varoi-
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hin voidaan sisällyttää tämän laskeman mukainen mukautettu toimintapääoma ja mukautetun toimintapääoman vähimmäismäärä vakuutusyritysryhmään kuuluvien yksittäisten
yritysten toimintapääomien yhteenlasketun
määrän ja toimintapääomien vähimmäismäärien yhteenlasketun määrän sijasta. Tätä momenttia sovellettaessa mukautettuun vakavaraisuuslaskelmaan voidaan lukea ainoastaan
vakuutusomistusyhteisö, vakuutusyhtiö ja niiden vakuutusalaan luettava tytär- ja omistusyhteysyritys.
4§
Vakavaraisuuslaskelmaa koskevien yleisten
vaatimusten soveltaminen
Sovellettaessa lain 20 §:n 2 momenttia
kummankin toimialan yritysten yhteenlaskettujen omien varojen vähimmäismäärän ylittävä osuus kyseisen toimialan yhteenlasketuista omista varoista lasketaan siten, että
toimialan yhteenlaskettujen omien varojen
vähimmäismäärän katteeksi laskettavien
omien varojen on täytettävä kyseisen toimialan yritysten omien varojen määrälle ja
rakenteelle asianomaisen toimialan säännöksissä asetetut vaatimukset.
Sovellettaessa lain 20 §:n 3 momenttia,
ryhmittymään kuuluvan yrityksen omien varojen vähimmäismäärän ylittävä osuus yrityksen omista varoista lasketaan siten, että
yrityksen omien varojen vähimmäismäärän
katteeksi laskettavien omien varojen on täytettävä tällaisen yrityksen omien varojen
määrälle ja rakenteelle asianomaisen toimialan säännöksissä asetetut vaatimukset.
Sovellettaessa liitteissä II tai III tarkoitettua
menetelmää, tytär- ja omistusyhteysyritysten
omat varat ja omien varojen vähimmäismäärä
sekä liitteiden edellyttämät vähennykset ote-

taan huomioon ryhmittymän johdossa olevan
yrityksen omistusosuutta tytär- tai omistusyhteysyrityksessä vastaavassa suhteessa. Jos
tytäryrityksen omien varojen määrä on pienempi kuin tällaisen yrityksen omien varojen
vähimmäismäärä, tytäryritys otetaan kuitenkin huomioon sen estämättä, mitä edellä on
sanottu, omistusosuudesta riippumatta 100
prosentin omistusosuutta vastaavasti.
Sovellettaessa 3 momenttia välillinen omistus otetaan huomioon kertomalla keskenään
osakasyrityksen omistusosuus välittömästi
omistetussa tytär- tai omistusyhteysyrityksessä ja tällaisen tytär- tai omistusyhteysyrityksen omistusosuus toisessa yrityksessä. Tässä
momentissa tarkoitettuna välillisenä omistuksena otetaan huomioon myös ryhmittymään
kuuluvan rahoitus- tai vakuutusalan yrityksen
muun tytär- tai omistusyhteysyrityksen kuin
rahoitus- tai vakuutusalan yrityksen omistukset rahoitus- ja vakuutusalan yrityksissä.
Mitä tässä asetuksessa sanotaan tytär- ja
omistusyhteysyrityksestä, koskee ainoastaan
tytär- ja omistusyhteysyrityksiä, jotka ovat
rahoitus- tai vakuutusalan yrityksiä, jollei
erikseen toisin mainita. Keskinäinen vakuutusyhtiö, joka täyttää emoyrityksen, tytäryrityksen tai omistusyhteysyrityksen määritelmän, otetaan huomioon vakavaraisuuslaskennassa muun vakuutusyhtiön tavoin. Tämän
momentin estämättä ryhmittymään kuuluvan
vakuutusyhtiön mukautettu toimintapääoma
saadaan ottaa huomioon vakavaraisuuslaskelmassa niin kuin 3 §:n 4 momentissa säädetään.
5§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004
Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa

N:o 1193
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Liite I

KONSOLIDOINTIMENETELMÄ
Vakavaraisuuslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti:
1.

Ryhmittymän emoyrityksen konsernitaseen osoittama oman pääoman määrä
2. + Kohdan 1. mukaisiin omiin varoihin sisältymättömät asianomaisten toimialakohtai taisten säännösten mukaan omiin varoihin luettavat erät
3. - Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet
4
- Voitonjako edelliseltä tilikaudelta ja suunniteltu voitonjako kuluvalta tilikaudelta
5. - Vain vakuutusalan omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää vakuutusalaan kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismäärän
6. - Ryhmittymän omiin varoihin hyväksyttäviin vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyritysten arvostuseroihin kohdistuva verovelka
7. - Vain rahoitusalan omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää
rahoitusalaan kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismäärän
8. - Sellaiset yrityskohtaiset omien varojen vähimmäismäärän ylittävät omien varojen erät, kuten vähemmistöosuus ja muut lain 20 §:n 3 momentissa tarkoitetut
erät, joita ei voida käyttää ryhmittymään kuuluvien muiden yritysten tappioiden
kattamiseen
_________________________________________________________________________
9. + Ryhmittymän omat varat
10. -

Konsernitilinpäätöksen mukainen ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä

__________________________________________________________________________
+
11. - Ryhmittymän vakavaraisuus
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N:o 1193
Liite II

VÄHENNYS- JA YHTEENLASKUMENETELMÄ
Vakavaraisuuslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti:
1.
2.

+
-

Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omien varojen määrä
Kohdassa 1 tarkoitettuun omien varojen määrään sisältyvä ryhmittymän johdossa olevan yrityksen ja ryhmittymään kuuluvien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten välinen moninkertainen pääoman käyttö. Vähennettävät erät tulee eritellä.
3. - Muun tytär- ja omistusyhteysyrityksen osakkeiden tai osuuksien arvoon sisältyvä
johdossa olevan yrityksen osakkeiden tai osuuksien arvo
4. - Kohdassa 1 tarkoitettuun omien varojen määrään sisältyvä ryhmittymän keskinäisistä liiketoimista syntynyt sisäinen kate
I Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen oikaistu omien varojen määrä
5.

+

Tytär- ja omistusyhteysyrityksinä olevien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten
omien varojen yhteenlaskettu määrä
6. - Kohdassa 5 tarkoitettujen yritysten omien varojen yhteismäärään sisältyvä näiden yritysten ja ryhmittymään kuuluvien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten välinen moninkertainen pääoman käyttö. Vähennettävät erät tulee eritellä.
7. - Sijoitukset johdossa olevan yrityksen muuhun tytär- ja omistusyhteysyritykseen,
jos tämä muu yritys on sijoittanut johdossa olevan yrityksen toiseen rahoitus- ja
vakuutusalan tytär- tai omistusyhteysyrityksen omiin varoihin luettaviin eriin
8. - Kohdassa 5 tarkoitettuun omien varojen yhteismäärään sisältyvä ryhmittymän
keskinäisistä liiketoimista syntynyt sisäinen kate
9. - Lain 20 §:n 3 momentissa tarkoitetut erät, joita ei voida käyttää ryhmittymään
kuuluvien muiden rahoitus- ja vakuutusalan yritysten omien varojen vähimmäismäärän täyttämiseen (siirtokelpoisuusvaatimus)
II Rahoitus- ja vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyritysten omien varojen oikaistu
määrä
10. +

Vain rahoitusalan omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää rahoitusalaan kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismäärän
11. + Vain vakuutusalan omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää vakuutusalaan kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismäärän
12. + Ryhmittymän omiin varoihin hyväksyttäviin vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyritysten arvostuseroihin kohdistuva verovelka
III Rahoitus- ja vakuutusalan omiin varoihin hyväksyttävien erien rajoitukset
IV Ryhmittymän omat varat (I+II-III)
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13. +
14. -

3215

Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omien varojen vähimmäismäärä
Kohdassa 13 tarkoitetusta omien varojen vähimmäismäärästä osuus, joka perustuu muihin ryhmittymän yrityksiin kohdistuviin saamisiin, sijoituksiin, velkoihin
ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin
15. + Rahoitus- ja vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyritysten yhteenlaskettu omien
varojen vähimmäismäärä
16. - Kohdassa 15 tarkoitetusta yhteenlasketusta omien varojen vähimmäismäärästä
osuus, joka perustuu muihin ryhmittymän yrityksiin kohdistuviin saamisiin, sijoituksiin, velkoihin ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin
V Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä
VI Ryhmittymän vakavaraisuus (IV-V)

3216

N:o 1193
Liite III

KIRJANPITOARVOIHIN PERUSTUVA MENETELMÄ
1. Vakavaraisuuslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti:
1.
2.
3. a)

Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omien varojen määrä
- Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omien varojen vähimmäismäärä
- Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen muissa ryhmittymään kuuluvissa yrityksissä omistamien osakkeiden ja osuuksien yhteenlaskettu kirjanpitoarvo

tai
b)

- tytär- ja omistusyhteysyritysten omien varojen yhteenlaskettu vähimmäismäärä

riippuen siitä, kumpi edellä a) ja b) –kohdissa mainituista määristä on suurempi
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N:o 1194

Valtioneuvoston asetus
päästökaupasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön
esittelystä,
lisätään päästökaupasta 5 päivänä elokuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen
(730/2004) 3 lukuun uusi 12 a ja 12 b § sekä asetukseen uusi 3 a luku seuraavasti:
12 a §
Hakemus päästöoikeuksien myöntämisestä
uudelle osallistujalle
Toiminnanharjoittajan on haettava päästöoikeuksia päästökauppalain 27 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulle laitokselle tai laitoksen
muutokselle (uusi osallistuja) valtioneuvostolle osoitetulla hakemuksella. Päästökauppalain 40 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettujen tietojen lisäksi hakemuksessa
on ilmoitettava edellä 4 §:n 1 momentin 1—4
kohdassa tarkoitetut tiedot.
Uuden laitoksen tai päästökauppalain
27 §:n 2 momentissa tarkoitettujen lain soveltamisalaan tulevien laitosten osalta on 1
momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoitettava:
1) laitoksen nimellinen lämpöteho taikka
laitoksen tuotanto- tai sulatuskapasiteetti;
2) laitoksen pääpolttoaine;
3) uuden laitoksen osalta laitoksen arvioitu
kaupallisen käyttöönoton ajankohta ja selvitys siitä, mihin se perustuu.
Laitoksen muutoksen osalta on 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoitettava:
1) polttolaitoksen muutoksen osalta muutoksen aiheuttama lämpötehon lisäys ja muiden laitosten muutosten osalta tuotanto- tai
sulatuskapasiteetin lisäys;

2) laitoksen pääpolttoaine;
3) laitoksen muutoksen arvioitu kaupallisen käyttöönoton ajankohta ja selvitys siitä,
mihin se perustuu;
4) jos laitoksen päästöt lisääntyvät Euroopan yhteisöjen lainsäädännön mukaisesti
päästökauppalain 27 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla, tiedot kyseisen
lainsäädännön vaatimuksista sekä kuvaus sen
aiheuttamista muutoksista laitokseen ja arvio
muutosten vaikutuksista päästöihin.

12 b §
Hakemus lisäpäästöoikeuksista
Toiminnanharjoittaja voi hakea lisäpäästöoikeuksia valtioneuvostolta. Päästökauppalain 31 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa on ilmoitettava:
1) edellä 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut tiedot;
2) tapahtuma tai tilanne, johon toiminnanharjoittaja ei ole voinut kohtuudella varautua
ja josta aiheutuu laitoksen hiilidioksidipäästöjen merkittävä lisääntyminen; sekä
3) tapahtumasta tai tilanteesta aiheutunut
laitoksen päästöjen määrän lisäys tai arvio
päästöjen määrän lisäyksestä.
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 1194
3 b luku

12 d §

Ylitysmaksun täytäntöönpano
12 c §
Ylitysmaksua koskevasta päätöksestä
ilmoittaminen
Päästökauppaviranomaisen
päätöksestä
määrätä ylitysmaksu sekä hallintotuomioistuimen ylimaksua koskevasta päätöksestä on
ilmoitettava Oikeusrekisterikeskukselle.

Ylitysmaksun palauttaminen
Oikeusrekisterikeskuksen on hakemuksetta
palautettava ylitysmaksu, jos sitä koskeva
päätös on poistettu tai jos määrätyn maksun
määrää on alennettu.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004
Ministeri Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies Päivi Janka
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