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1 Tillämpningsområde 

Denna föreskrift tillämpas på ansökan om koncession för järnvägsföretag avsedd i lagen om 

transportservice (320/2017). 

2 Ansökningsblankett 
 
Ansökan om koncession görs på den ansökningsblankett som finns på Transport- och kommu-

nikationsverkets webbplats. 

 

3 Utredningar som ska lämnas in som bilaga till ansökningsblanket-

ten 
 

 

3.1 Huvudsaklig verksamhet 

 
Den som ansöker om koncession ska lämna in en utredning om karaktären och omfattningen 

av järnvägsföretagets verksamhet.  
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Den som ansöker om koncession ska dessutom lämna in en utredning om järnvägsföretagets 

huvudsakliga bransch från Patent- och registerstyrelsen (PRS) eller, om en sådan utredning 

inte finns att tillgå, annan utredning om huvudsaklig verksamhet. 

 

 

3.2 Yrkesmässig kompetens och erfarenhet 
 

Den som ansöker om koncession ska lämna in en utredning om sökandens administrativa 

struktur med vilken man säkerställer att sökanden har den kunskap och erfarenhet som be-

hövs för att bedriva en säker och pålitlig verksamhet och för tillsyn över verksamheten i fråga 

om den verksamhetstyp som specificerats i ansökan om koncession. 

 

 

3.3 Gott anseende 
 

I syfte att i straff- och bötesregistret utreda det goda anseendet ska den som ansöker om kon-

cession i fråga om den person som sökanden har utsett att sköta uppgifter inom den operativa 

ledningen lämna in uppgifter om personens namn, medborgarskap och personbeteckning eller, 

om någon personbeteckning inte finns att tillgå, uppgift om födelsedatum. Dessutom ska man 

lämna in uppgift om staten där personen varit bosatt under de senaste fem åren. 

Om Transport- och kommunikationsverket på grund av personens bosättningsstat inte har till-

gång till uppgifterna om det goda anseendet hos den person som har utsetts att sköta uppgifter 

inom den operativa ledningen, kan Transport- och kommunikationsverket begära att sökanden 

lämnar in en tilläggsutredning om att personen som utsetts att sköta uppgifter inom den opera-

tiva ledningen uppfyller förutsättningarna i 54 § 3 punkten i lagen om transportservice. 

   

3.4 Solvens 

Den som ansöker om koncession ska lämna in följande uppgifter om järnvägsföretagets solvens 

och personen som sökanden har utsett att sköta uppgifter inom den operativa ledningen: 

1) en utredning om sökandens tillgångar och skulder; uppgifter om befintliga och plane-

rade finansieringskällor, 

2) bokslutsuppgifter från den föregående räkenskapsperioden eller balansräkning, om inga 

bokslutsuppgifter finns att tillgå,  

3) en utredning om sökandens medel och tillgångar som kan användas som säkerhet,  

4) en utredning om eget driftskapital och främmande kapital, inklusive bankdepositioner, 

checkräkningskrediter och lån, 

5) en utredning från Skatteförvaltningen om att sökandens verksamhet inte har föranlett 

till betydande belopp uppgående förfallna och obetalda skatter eller sjukförsäkringsav-

gifter eller, om en sådan utredning inte finns att tillgå, annan motsvarande utredning, 

6) en utredning om inkomster av och utgifter för verksamheten, inklusive anskaffningsut-

gifterna för rullande järnvägsmateriel, byggnader, konstruktioner och markområden. 

Huvudbudgetar: finansieringsbudget, resultatbudget och balansräkningsprognos för föl-

jande år efter att verksamheten inletts, och som bilaga till dessa grunderna för bedöm-

ning av kostnader och inkomster, 

7) en utredning om att sökanden eller den person som har utsetts att sköta uppgifter inom 

den operativa ledningen inte har försatts i konkurs eller meddelats näringsförbud enligt 

lagen om näringsförbud (1059/1985) eller en utredning om att dessa inte har försatts i 

konkurs eller meddelats näringsförbud utomlands, 

8) en utredning om att den person som sökanden har utsett att sköta uppgifter inom den 

operativa ledningen inte har ansökt om skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för 

privatpersoner (57/1993) eller en utredning om att det inte har tillämpats något mot-

svarande utländskt förfarande på personen, 
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9) en utredning om ansvarsförsäkringen beviljad av ett försäkringsbolag eller om annat 

motsvarande arrangemang som inom järnvägstrafiken motsvarar det försäkringsbelopp 

som per typ av trafik bedöms vara tillräckligt för ansvarsförsäkringen. 

 

Om sökandens årliga intäkter från järnvägstransporter är mindre än fem miljoner euro, kan 

sökanden i stället för underpunkterna 1, 2, 3, 4 och 6 visa att det har ett nettokapital på minst 

100 000 euro. 

 

För att utföra kontroller i myndigheternas informationssystem kan Transport- och kommunikat-

ionsverket vid behov dessutom begära att sökanden lämnar in en tilläggsutredning om att sö-

kanden uppfyller förutsättningarna i underpunkterna 5 och 7 och att den person som har utsetts 

att sköta uppgifter inom den operativa ledningen uppfyller förutsättningarna i underpunkterna 

7 och 8. 
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