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Muutostiedot: 

Tällä määräyksellä kumotaan Liikenteen turvallisuusviraston määräys Rautatieyrityksen toi-

miluvan hakeminen (TRAFI/366284/03.04.02.00/2017). 
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1 Soveltamisala 

Tätä määräystä sovelletaan liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitettuun 

rautatieyrityksen toimiluvan hakemiseen.   

2 Hakulomake 
 

Toimilupaa haetaan Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla julkaistulla hakulomakkeella. 

 

3 Hakulomakkeen liitteenä toimitettavat selvitykset 
 

 

3.1 Päätoimisuus 
 

Toimiluvan hakijan on toimitettava selvitys rautatieyrityksen toiminnan laadusta ja laajuudesta.  

 

Lisäksi toimiluvan hakijan on toimitettava selvitys rautatieyrityksen päätoimialasta Patentti- ja 

rekisterihallituksesta (PRH) tai, jos sitä ei ole saatavilla, muu selvitys päätoimisuudesta.  
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3.2 Ammatillinen pätevyys ja kokemus 
 

Toimiluvan hakijan on toimitettava selvitys hakijan hallintorakenteesta, jolla varmistetaan, että 

hakijalla on tarvittavat tiedot ja kokemus turvallisen ja luotettavan toiminnan harjoittamiseen ja 

sen valvontaan toimilupahakemuksessa yksilöidyn toimintatyypin osalta. 

 

 

3.3 Hyvämaineisuus 
 

Hyvämaineisuuden selvittämistä varten rikos- ja sakkorekisteristä toimiluvan hakijan on toimi-

tettava tiedot hakijan liikkeenjohtotehtäviin määrätyn henkilön nimestä, kansalaisuudesta ja 

henkilötunnuksesta tai, jos henkilötunnusta ei ole käytettävissä, syntymäajasta. Lisäksi on toi-

mitettava tieto henkilön asuinvaltiosta viimeisen viiden vuoden aikana.  

Jos liikkeenjohtotehtäviin määrätyn henkilön hyvämaineisuutta koskevia tietoja ei henkilön 

asuinvaltiosta johtuen ole Liikenne- ja viestintäviraston saatavilla Liikenne- ja viestintävirasto 

voi pyytää hakijalta lisäselvitystä siitä, että liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö täyttää lii-

kenteen palveluista annetun lain 54 §:n 3 kohdan edellytykset. 

 

3.4 Vakavaraisuus 

Toimiluvan hakijan on toimitettava rautatieyrityksen vakavaraisuutta sekä hakijan liikkeenjoh-

totehtäviin määrättyä henkilöä koskevat seuraavat tiedot: 

1) selvitys hakijan varoista ja veloista; tiedot olemassa olevista ja suunnitelmiin sisältyvistä 

rahoituslähteistä; 

2) edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot tai, jos tilinpäätöstietoja ei ole saatavilla, tase;  

3) selvitys hakijan vakuutena käytettävissä olevista varoista ja omaisuudesta;  

4) selvitys hakijan omasta käyttöpääomasta ja vieraasta pääomasta, mukaan lukien pank-

kitalletukset, tilinylitysvara ja lainat; 

5) selvitys verohallinnolta siitä, että hakijan toiminnasta ei ole aiheutunut huomattavia 

erääntyneitä ja maksamattomia veroja tai sairausvakuutusmaksuja tai, jos sitä ei ole 

saatavilla, muu vastaava selvitys;    

6) selvitys toiminnasta saatavista tuloista ja siitä aiheutuvista menoista mukaan lukien rau-

tateiden liikkuvan kaluston, rakennusten, rakennelmien sekä maa-alueiden hankinnasta 

johtuvat menot. Pääbudjetit: rahoitusbudjetti, tulosbudjetti ja tase-ennuste toiminnan 

aloittamista seuraavalle vuodelle, ja niiden liitteenä kuluja ja tuloja koskevien arvioiden 

perusteet;   

7) selvitys siitä, että hakijaa tai sen liikkeenjohtotehtäviin määrättyä henkilöä ei ole asetettu 

konkurssiin tai määrätty liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) mukaiseen liike-

toimintakieltoon tai selvitys siitä, ettei ole määrätty ulkomailla konkurssiin tai liiketoimin-

takieltoon;  

8) selvitys siitä, että hakijan liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö ei ole hakenut yksityis-

henkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) mukaista velkajärjestelyä tai selvitys 

siitä, ettei henkilöön ole sovellettu tähän rinnastettavaa ulkomaalaista menettelyä;  

9) selvitys vakuutusyhtiön myöntämästä vastuuvakuutuksesta tai muusta sitä vastaavasta 

järjestelystä, joka vastaa rautatieliikenteessä vastuuvakuutukselle liikennelajeittain riit-

täväksi arvioitavaa vakuutusmäärää.  
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Jos hakijan rautatieliikenteestä saamat tulot ovat alle viisi miljoonaa euroa vuodessa, hakija voi 

alakohdissa 1,2,3,4 ja 6 edellytettyjen selvitysten sijasta osoittaa, että sen nettopääoma on 

vähintään 100 000 euroa. 

 

Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto voi pyytää hakijalta viranomaisten tietojärjestelmistä tehtä-

viä tarkistuksia varten tarvittaessa lisäselvitystä siitä, että hakija täyttää alakohtien 5 ja 7 edel-

lytykset ja, että hakijan liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö täyttää alakohtien 7 ja 8 edel-

lytykset.  
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