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Valtioneuvoston asetus

N:o 616

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, sääde-
tään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18 päivänä heinä-
kuuta 2008 annetun lain (503/2008) nojalla:

1 §

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

Henkilöä on pidettävä rahanpesun ja terro-
rismin rahoittamisen estämisestä ja selvittä-
misestä annetun lain (503/2008) 20 §:ssä tar-
koitettuna poliittisesti vaikutusvaltaisena hen-
kilönä, jos hän toimii:

1) valtionpäämiehenä, hallituksen päämie-
henä, ministerinä, vara- tai apulaisministe-
rinä;

2) parlamentin jäsenenä;
3) korkeimman oikeuden, perustuslakituo-

mioistuimen tai muun vastaavan oikeuseli-
men jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poik-
keustapauksia lukuun ottamatta hakea muu-
tosta;

4) tilintarkastustuomioistuimen ja valtion-
talouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion
varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän
elimen jäsenenä;

5) keskuspankin johtokunnan jäsenenä;
6) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana;
7) puolustusvoimissa vähintään kenraali-

kuntaan kuuluvana upseerina; tai
8) valtion kokonaan omistaman yrityksen

hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä.
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön per-

heenjäseniä ovat:
1) aviopuoliso tai kumppani, joka asian-

omaisen maan kansallisessa lainsäädännössä
rinnastetaan aviopuolisoon;

2) lapset ja heidän aviopuolisonsa tai
edellä tarkoitettu kumppaninsa; ja

3) vanhemmat.
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yh-

tiökumppaneita ovat:
1) kaikki luonnolliset henkilöt, joiden tie-

detään olevan yhteisöjen tai elinkeinonhar-
joittajien tai oikeudellisten järjestelyjen to-
dellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla
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tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen
liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen hen-
kilön kanssa; ja

2) kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat
sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoitta-
jien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia
yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään,
että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti
vaikutusvaltaisen henkilön eduksi.

2 §

Ilmoituksen sisältö

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 23
ja 24 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa on ol-
tava tiedot ilmoittajasta, liiketoimeen osallis-
ten nimistä, henkilötunnuksista tai syntymä-
ajoista ja kansalaisuudesta, liiketoimen laa-
dusta, liiketoimeen sisältyvien varojen tai
muun omaisuuden määrästä ja valuutasta, va-

rojen tai muun omaisuuden alkuperästä tai
kohteesta ja syystä, joka teki liiketoimesta
epäilyttävän, sekä siitä, onko liiketoimi suori-
tettu, onko se keskeytetty vai onko siitä kiel-
täydytty.

3 §

Rekisteröitymistä koskeva hakemus

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 27
ja 28 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa on
oltava selvitys hakijasta sen arvioimiseksi,
onko hakijaa pidettävä luotettavana.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lo-
kakuuta 2008.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2008

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Ylitarkastaja Tiina Ferm
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Valtioneuvoston asetus

N:o 617

maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,

kumotaan maaseudun hanketoiminnan tukemisesta 29 päivänä elokuuta 2007 annetun valtio-
neuvoston asetuksen (829/2007) 2 §:n 9 ja 12 kohta, 24 § 1 momentti 3 kohta, 26 §:n 4
momentti, 36 §:n 2 momentti, 42 §:n 1 ja 2 momentti ja 58 §,

muutetaan 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §:n 10 kohta, 3 §:n 3 momentti, 7 §:n 1 momentin 3
kohta ja 3 momentti, 10—14 §, 17 §, 19 §:n 1 ja 2 momentti, 20 §:n 1 momentin
johdantokappale, 21 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 22 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta
sekä 2 momentti, 23 §:n 4 momentti, 24 §:n 1 momentti, 25 §, 27 §, 6 luku, 36 §:n 1 momentin
1, 3 ja 14 kohta, 37 §:n 2 momentti, 38 §, 8 luvun otsikko, 41 §, 42 §:n otsikko, 43 §, 45 §,
46 §, 47 §:n 2 ja 3 momentti, 48 §, 50 §:n 1 ja 2 momentti, 51 §:n 1 momentti, 53 §:n 1 ja
3 momentti, 55 §, 56 §:n 2 momentin johdantokappale, 57 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, 12
luvun otsikko sekä 59 §, sellaisena kuin niistä on 41 § asetuksessa 1335/2007, sekä

lisätään 6 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, 14 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, 17 §:ään uusi 2
momentti, 22 §:ään uusi 3 momentti, 35 §:ään uusi 4 ja 5 momentti, 36 §:n 1 momenttiin uusi
15 ja 16 kohta sekä asetukseen uusi 42 a ja 47 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maaseudun kehit-
tämiseen myönnettävistä tuista annetun lain
(1443/2006) 4 luvussa tarkoitettuihin hanke-
tukiin ja 55 §:ssä tarkoitettuun toimintara-
haan.

Tätä asetusta sovelletaan tukiin, jotka
myönnetään Euroopan yhteisön osaksi tai ko-
konaan rahoittamina.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

10) käyttöomaisuudella omaisuutta, joka
on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti
useana tilikautena tai jonka hankinta on
hankkeen tai toimintarahalla tuettavan toi-
minnan laajuuteen nähden merkittävä taikka
jonka hankintameno on tarkoitettu poistetta-
vaksi useampana tilikautena;
— — — — — — — — — — — — —
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3 §

Hanketta koskeva suunnitelma

— — — — — — — — — — — — —
Haettaessa tukea koordinointiin hakemuk-

seen on lisäksi sisällytettävä selvitys alahank-
keiden organisointitavasta ja hakemusmenet-
telystä. Haettaessa tukea alahankkeisiin han-
kesuunnitelmaan on sisällytettävä 2 momen-
tissa tarkoitetut tiedot soveltuvin osin myös
alahankkeista.

6 §

Hanketuen myöntämisen edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Tuen myöntämisen edellytyksenä on li-

säksi, että tuen saaja pitää kohteen asianmu-
kaisesti vakuutettuna, kunnes tuki on mak-
settu kokonaan, jos tuettavaan hankkeeseen
sisältyy rakentamisinvestointeja.

Euroopan yhteisön osaksi rahoittaman tuen
myöntämisen edellytyksenä tässä asetuksessa
säädetyin ehdoin on, että ohjelma on hyväk-
sytty ja tässä asetuksessa säädetyt tuen myön-
tämisen edellytykset ovat ohjelman mukaisia.

7 §

Tuettava yleishyödyllinen toiminta

Tukea yleishyödylliseen kehittämishank-
keeseen voidaan myöntää:
— — — — — — — — — — — — —

3) kylän tai paikallisyhteisön vetovoimai-
suuden ja toiminnallisuuden edistämiseen
sekä toimintaan, jonka tarkoituksena on
saada alueelle uusia asukkaita;
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toiminta ei
saa sisältää investointeja.

10 §

Tuen ulkopuolelle jäävä toiminta

Sellaisena toimintana, johon ei saa myön-
tää tukea sen johdosta, että tuki sisältäisi

tällöin valtiontukea, pidetään ainakin seuraa-
vaa toimintaa:

1) tuen avulla kehitetään hyödykettä tai
palvelua, joka on välittömästi tai vähäisin
lisätoimin yrityksen tai tietyn yritysryhmän
hyödynnettävissä korvauksetta tai käypää
korvausta alemmalla hinnalla;

2) kehittämishankkeen pääasiallinen ta-
voite on poistaa yrityksiltä tavanomaisia yri-
tyksen kehittämiseen tai tuotekehitykseen
liittyviä kustannuksia;

3) tuen saaja harjoittaa säännöllistä talou-
dellista toimintaa, josta se ei peri asiakkaal-
taan käypää korvausta ja kehittämishankkeen
tarkoituksena on korvata tällaisen toiminnan
kustannuksia;

4) tuen saaja on sellainen taloudellista toi-
mintaa harjoittava julkinen yhteisö, jonka ta-
loudellista toimintaa ja muuta toimintaa ei
ole erotettu.

11 §

Kehittämishankkeen hyväksyttävät kustan-
nukset

Tukea voidaan myöntää seuraaviin kehittä-
mishankkeesta aiheutuviin välttämättömiin
hyväksyttäviin kustannuksiin:

1) palkkaus- ja palkkiokustannuksiin ja
niihin liittyviin lakisääteisiin kustannuksiin
lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia
kustannuksia;

2) matkakustannuksiin;
3) ostopalveluiden hankintaan;
4) vuokrakustannuksiin;
5) muihin kehittämishankkeen toteuttami-

sesta välittömästi aiheutuneisiin kuluihin
käyttöomaisuuden hankintaa lukuun otta-
matta.

Ulkomaanmatkasta aiheutuvat kustannuk-
set voivat olla hyväksyttäviä vain, jos:

1) matkakustannukset liittyvät paikallisen
toimintaryhmän rahoituskiintiöstä rahoitet-
tuun kansainväliseen hankkeeseen tai hank-
keen toteuttaminen sitä edellyttää taikka mat-
koihin on muu erityisen painava peruste; ja

2) matkan perusteltu syy ja kustannukset
on sisällytetty hankesuunnitelmaan sekä siitä
aiheutuvien kustannusten osuus hankkeen
kustannuksista on osoitettu suunnitelmassa
erikseen.
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Elinkeinojen kehittämishankkeeseen sisäl-
tyvät luontoissuoritukset eivät ole hyväksyt-
täviä kustannuksia eikä niitä oteta huomioon
yksityisenä rahoituksena.

12 §

Luontoissuoritusten käyttö

Yleishyödyllisessä investoinnissa ja kehit-
tämishankkeessa elinkeinojen kehittämishan-
ketta lukuun ottamatta voidaan yksityisenä
rahoituksena hyväksyä sellainen vastikkeetta
hankkeen hyväksi tehty työ, joka on hank-
keen toteuttamiseksi tarpeellista. Edellytyk-
senä on lisäksi, että työn tekijä on vähintään
15-vuotias.

Vastikkeetta tehdyn työn arvona pidetään
kymmentä euroa tunnilta työn tekijää koh-
den. Jos vastikkeetta tehty työ tehdään trakto-
rilla tai muulla vastaavalla työkoneella, työ-
koneen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 20
euroa tunnilta.

Hankkeen toteuttamiseksi tehdyt muut
luontoissuoritukset eivät ole hyväksyttäviä
kustannuksia eikä niitä oteta huomioon yksi-
tyisenä rahoituksena.

Myönnettäessä tukea yleishyödyllisiin in-
vestointihankkeisiin ja kehittämishankkeisiin,
elinkeinojen kehittämishanketta lukuun otta-
matta maaseudun kehittämislain 4 §:n 14
kohdassa tarkoitetusta yksityisestä rahoituk-
sesta enintään 75 prosenttia voi olla vastik-
keetta tehtyä työtä.

13 §

Kehittämishankkeen tuen määrä

Tukea voidaan myöntää enintään määrä,
joka muu julkinen rahoitus mukaan lukien on
enintään 100 prosenttia hankkeen hyväksyttä-
vistä kustannuksista, jos kysymys on:

1) vähintään kahden työvoima- ja elinkei-
nokeskuksen alueella toteutettavan hankkeen
esiselvityksestä, toteutettavuustutkimuksesta
tai toteuttamisesta;

2) vähintään kahden toimintaryhmän
alueella toteutettavan hankkeen esiselvityk-
sestä, toteutettavuustutkimuksesta tai toteut-
tamisesta;

3) kansainvälisestä hankkeesta; tai
4) kehittämishankkeesta, jonka tarkoituk-

sena on selvittää, arvioida ja yhteensovittaa
yritystoiminnan yleisiä toimiala- ja tuotanto-
suuntakohtaisia toimintaedellytyksiä.

Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin
hankkeisiin tukea voidaan myöntää enintään
määrä, joka muu julkinen rahoitus mukaan
lukien on enintään 90 prosenttia hyväksyttä-
vistä kustannuksista.

Tukea voidaan myöntää toimintaryhmän
rahoituskiintiöstä rahoitettavaan paikalliseen,
alueiden väliseen tai kansainväliseen hank-
keeseen enintään 150 000 euroa muu julkinen
rahoitus mukaan lukien. Kansainvälisessä
hankkeessa Suomen osuus kansallisen tuen
määrästä muu julkinen rahoitus mukaan lu-
kien voi olla enintään 150 000 euroa.

14 §

Koulutushankkeena tuettava maa- ja metsä-
talousyrittäjien sekä elintarvikealan yrittäjien

koulutus ja tiedonvälitys

Tukea voidaan myöntää sellaiseen amma-
tilliseen koulutukseen, josta säädetään EY:n
maaseudun kehittämisasetuksen 20 artiklan a
kohdan i alakohdassa ja joka koskee maa- tai
metsätalousalalla taikka elintarvikealalla toi-
miville tarjottavaa ammatillista koulutusta.

Tukea voidaan myöntää myös sellaiseen
koulutukseen, joka on välttämätöntä EY:n
maaseudun kehittämisasetuksen 39 artiklassa
tarkoitetun maatalouden ympäristötuen saa-
miseksi.

Tukea voidaan myöntää lisäksi yrittäjyys-,
energia-, ja ympäristötietouden välittämiseen
maa- tai metsätalousalalla taikka elintarvike-
alalla toimiville.

Yli puolet 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta
koulutuksesta on toteutettava muualla kuin
koulutukseen osallistuvien tiloilla tai kiinteis-
töillä.

17 §

Tuki muuhun tiedonvälitykseen

Koulutushankkeena voidaan tukea myös
sellaista toimintaa, jossa välitetään tietoa uu-
sista tuotanto-, markkinointi- tai palvelume-
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netelmistä tai muista liiketoiminnan olen-
naista parantamista koskevista menetelmistä
taikka jossa välitetään energia-, ympäristö- ja
maaseututietoutta yrityksille tai muille alueen
taloudellisille toimijoille.

Tukea ei myönnetä sellaiseen hankkee-
seen, joka olisi valtiontueksi katsottavaa tu-
kea tai jonka pääasiallinen tarkoitus on hyö-
dyttää yhtä ja vain vähäisessä määrin useam-
paa yksityistä elinkeinonharjoittajaa tai yri-
tystä.

19 §

Koulutushankkeeseen sisältyvä valtiontuki

Myönnettäessä tukea 15 tai 17 §:n mukai-
seen tarkoitukseen, koulutushankkeena,
jonka tukeminen ei sisällä valtiontukea, pide-
tään vain sellaista julkisyhteisön, yleis-
hyödyllisen yhteisön tai kaupallisesti toimi-
van yhteisön järjestämää koulutusta, joka ei
ole tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yh-
teismarkkinoille soveltuviksi perustamissopi-
muksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen
ryhmäpoikkeusasetus) annetun komission
asetuksen (EY) N:o 800/2008 38 artiklassa
tarkoitettua koulutusta.

Valtiontueksi katsottavaa tukea voidaan
myöntää sellaiseen 15 §:ssä tarkoitettuun
koulutushankkeeseen, jossa hyödyn saajana
on yksi tai useampi yritys siten, että se osuus
tuesta, joka kohdistuu yritykseen sen saa-
mana hyötynä, myönnetään kyseiselle yrityk-
selle osoitettuna de minimis -tukena.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Koulutushankkeen hyväksyttävät kustan-
nukset

Tukea voidaan myöntää seuraaviin välttä-
mättömiin koulutushankkeen toteuttamisesta
aiheutuviin kustannuksiin:
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Koulutushankkeen tuen määrä

Tukea voidaan myöntää enintään määrä,

joka muu julkinen rahoitus mukaan lukien on
enintään:

1) 100 prosenttia 14 §:n 2 momentissa
tarkoitettua koulutusta sekä 14 §:n 3 momen-
tissa ja 17 §:ssä tarkoitettua tiedonvälitystä
koskevien hankkeiden hyväksyttävistä kus-
tannuksista sekä sellaisten 15 §:ssä tarkoitet-
tujen koulutushankkeiden hyväksyttävistä
kustannuksista, joiden tukeminen ei ole
19 §:ssä tarkoitettua valtiontukea;
— — — — — — — — — — — — —

Tukea voidaan myöntää toimintaryhmän
rahoituskiintiöstä rahoitettavaan paikalliseen,
alueiden väliseen tai kansainväliseen hank-
keeseen enintään 150 000 euroa muu julkinen
rahoitus mukaan lukien. Kansainvälisessä
hankkeessa Suomen osuus kansallisen tuen
määrässä muu julkinen rahoitus mukaan lu-
kien voi olla enintään 150 000 euroa.

22 §

Investointihankkeena tuettava toiminta

Yleishyödyllisen investoinnin tukea voi-
daan myöntää:

1) kyläyhteisön yhteisessä käytössä olevan
rakennuksen, rakennelman ja rakenteen ra-
kentamiseen, korjaukseen ja laajentamiseen;

2) sellaisen käyttöomaisuuden hankintaan,
joka mahdollistaa yhteisessä käytössä olevan
tilan tai alueen käyttämisen yhteisissä tilai-
suuksissa, yhteydenpidossa tai virkistäytymi-
sessä taikka joka on välttämätön kyläyhteisön
ympäristön tilan parantamisessa tai asukkai-
den hyvinvoinnin lisäämisessä;
— — — — — — — — — — — — —

Yleishyödyllisen investoinnin tukemiseen
sovelletaan, mitä 7 §:n 2 momentissa sääde-
tään tuen myöntämisestä julkisoikeudelliselle
yhteisölle. Julkisoikeudelliselle yhteisölle
voidaan myöntää tukea vain, jos muun julki-
sen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta
on vähintään 30 prosenttia.

Tukea voidaan myöntää sellaiselle yksi-
tyisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasial-
linen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toi-
minta tai jonka toiminnan ensisijainen pää-
määrä ei ole voiton tavoittelu.
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23 §

Investointihankkeen tukemisen edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Tukea koneen tai laitteen hankintaan voi-

daan myöntää, jos kone tai laite jää hankkeen
päätyttyä tuen saajan tai alahankkeen toteut-
tajan omistukseen käytettäväksi siihen tarkoi-
tukseen, jota varten tuki myönnetään.

24 §

Tuen ulkopuolelle jäävä investointihanke

Tukea ei myönnetä, jos tuki sisältäisi val-
tiontukea sen johdosta, että:

1) investointi tosiasiassa tulisi suoraan tai
välillisesti hyödyttämään vain yhtä elinkei-
nonharjoittajaa tai vähäistä elinkeinonharjoit-
tajien määrää; tai

2) investoinnin pääasiallinen tarkoitus on
poistaa alueella tiettyä elinkeinoa harjoitta-
vilta osaksi tai kokonaan sellaiset kustannuk-
set, jotka muuten olisivat yrityksen tavan-
omaisia investointikustannuksia.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Investointihankkeen hyväksyttävät kustan-
nukset

Tukea voidaan myöntää investointihank-
keen toteuttamiseksi tarpeellisiin kohtuulli-
siin kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) rakennuksen, rakennelman tai rakenteen
rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentami-
sessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden
hankkimisesta, rakennuksiin tai rakenteisiin
kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta
taikka suunnittelusta, työpalkoista ja urakoin-
nista;

2) rakennuksen hankinnan yhteydessä
maapohjan hankkimisesta;

3) käyttöomaisuuden hankinnasta;
4) vesihuoltotoimenpiteen suunnittelusta ja

toteuttamisesta siten kuin vesihuollon tuke-
misesta annetun lain (686/2004) 7 §:ssä sää-
detään;

5) tieto- ja vastaavien verkkojen suunnitte-
lusta ja rakentamisesta ja laitehankinnoista

sekä verkkojen rakentamiseksi ja käyttämi-
seksi välttämättömien käyttöoikeuksien han-
kinnasta;

6) palo- ja talkoovakuutusmaksuista;
Tukea voidaan lisäksi myöntää rakennuk-

sen, rakennelman tai rakenteen rakentamista,
korjaamista tai laajentamista koskevan hank-
keen hallinnoinnista aiheutuviin kirjanpito-,
matka-, palkka-, palkkio- ja toimistokuluihin
siltä osin kuin ne eivät ylitä 10 prosenttia
hankkeen kokonaiskustannuksista.

Käytettynä hankittavan koneen tai laitteen
hankintahinta ei saa ylittää koneen tai laitteen
käypää arvoa. Koneen tai laitteen jäljellä ole-
van käyttöiän tulee olla riittävä investoinnin
tavoitteeseen nähden ja koneen tulee olla tek-
nisiltä ominaisuuksiltaan asianmukainen
suunnitellun käytön kannalta.

27 §

Investointihankkeen tuen määrä

Tukea voidaan myöntää enintään määrä,
joka muu julkinen rahoitus mukaan lukien on
enintään 75 prosenttia tai, jos tuen hakijana
on julkisoikeudellinen yhteisö, 100 prosenttia
hyväksyttävistä kustannuksista.

Tukea voidaan myöntää toimintaryhmän
rahoituskiintiöstä rahoitettavaan paikalliseen,
alueiden väliseen tai kansainväliseen hank-
keeseen enintään 150 000 euroa muu julkinen
rahoitus mukaan lukien. Kansainvälisessä
hankkeessa Suomen osuus kansallisen tuen
määrässä muu julkinen rahoitus mukaan lu-
kien voi olla enintään 150 000 euroa.

Luontoissuorituksiin sovelletaan, mitä
12 §:ssä säädetään.

6 luku

Koordinointihanke

28 §

Koordinointihankkeena tuettava toiminta

Tukea koordinointihankkeeseen voidaan
myöntää:

1) helpottamaan luonnollisten henkilöiden
ja vähäisiä hankkeita toteuttavien yhteisöjen
mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman rahoi-
tusta alueen kehittämisessä; ja
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2) edistämään toimintaryhmän paikallisen
suunnitelman toteuttamista.

Koordinointihanke koostuu koordinointia
koskevasta toimesta ja alahankkeista. Tukea
alahankkeisiin ei saa hakea ennen kuin koor-
dinointiin haettu tuki on myönnetty.

29 §

Tuettava toiminta

Koordinoinniksi katsotaan:
1) hakuilmoituksista huolehtiminen ja ha-

kemusten vastaanotto;
2) alahankkeiden valinta;
3) sopimusten laatiminen niiden hakijoiden

kanssa, joiden alahankkeet valitaan toteutet-
taviksi;

4) alahankkeita koskevan tukihakemuksen
laatiminen ja toimittaminen työvoima- ja
elinkeinokeskukselle;

5) alahankkeiden toteutuksessa avustami-
nen ja niiden toteutuksen seuranta;

6) alahankkeiden toteutuksen sekä toteu-
tuksesta ja koordinoinnista aiheutuvien kus-
tannusten seuranta;

7) maksuhakemusten laatiminen ja toimit-
taminen työvoima- ja elinkeinokeskukselle;

8) maksutietojen vastaanottaminen ja välit-
täminen hankehakijoille.

30 §

Hankkeiden koordinointia koskevat tukemi-
sen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) toimintaryhmä esittää tukea hakiessaan

suunnitelman siitä, että se julkaisee alahank-
keiden hakemista koskevan ilmoituksen haun
avoimuuden varmistavalla tavalla paikkakun-
nalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä,
verkkosivullaan tai muulla tarkoituksenmu-
kaisella tavalla vähintään neljä viikkoa ennen
kuin hakuaika päättyy;

2) ilmoituksessa mainitaan hakuaika sekä
annetaan ohjeet siitä, miten hakija saa haku-
lomakkeen, hakumenettelyohjeen ja tiedon
valintaperusteista;

3) toimintaryhmä on laatinut julkisesti saa-
tavilla olevan asiakirjan, joka sisältää haki-
joita, tuettavia kehittämis- ja investointikoh-

teita ja tuettavia kustannuksia koskevat valin-
taperusteet, tiedon tuen enimmäismäärästä,
ohjeet tuen hakemiseksi ja tiedon määräaiko-
jen noudattamatta jättämisestä aiheutuvista
seuraamuksista;

4) toimintaryhmällä on ennalta laaditut kir-
jalliset ohjeet menettelystä, jolla varmistetaan
hakijoiden puolueeton ja tasapuolinen koh-
telu valintaperusteita sovellettaessa, hank-
keita toteutettaessa ja tukea välitettäessä sekä
menettelystä, jolla ilmoitetaan tukihakemuk-
sen ulkopuolelle jäävistä hankkeista niiden
hakijoille.

31 §

Koordinoinnista aiheutuvat hyväksyttävät
kustannukset

Tukea voidaan myöntää seuraaviin koordi-
noinnista aiheutuviin välttämättömiin hyväk-
syttäviin kustannuksiin:

1) palkkaus- ja palkkiokustannuksiin lu-
kuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia
kustannuksia;

2) matkakustannuksiin;
3) koordinointihankkeen toteuttamisessa

välttämättömän materiaalin ja muun kuin
käyttöomaisuudeksi luettavan tarvikkeen
hankintaan;

4) postituksesta, puheluista, tietoverkkojen
käytöstä ja muusta viestinnästä sekä koordi-
nointihankkeen toteuttamiseksi välttämättö-
mistä kokousjärjestelyistä ja kokouspalk-
kioista aiheutuviin kustannuksiin, jotka on
suhteutettu koordinointihankkeen laajuuteen
ja merkittävyyteen;

5) ostopalvelujen hankintaan;
6) vuokrakustannuksiin;
7) muihin tuensaajan toimitilan ja muun

omaisuuden käytöstä aiheutuviin tavanomai-
siin yleiskustannuksiin, jos ne ovat ylimääräi-
siä ja johtuvat koordinointihankkeesta.

Ulkomaanmatkoihin sovelletaan, mitä
11 §:n 2 momentissa säädetään.

32 §

Alahankkeet

Koordinointihankkeeseen voidaan sisällyt-
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tää sellaisia 7 ja 22 §:ssä tarkoitettua toimin-
taa koskevia alahankkeita joissa:

1) alahankkeeseen myönnettävä tuki muu
julkinen rahoitus mukaan lukien on vähintään
500 euroa mutta enintään 20 000 euroa;

2) alahankkeen toteuttajan mahdollisuudet
toteuttaa hanke ilman tukea ovat vähäiset;

3) alahanke soveltuu toteutettavaksi yh-
dessä toisen alahankkeen kanssa; ja

4) alahankkeet ovat yleishyödyllisiä kehit-
tämishankkeita tai yleishyödyllisiä investoin-
tihankkeita.

Samaan koordinointihankkeeseen ei voi si-
sältyä sekä yleishyödyllisiä kehittämishank-
keita että yleishyödyllisiä investointeja.

33 §

Alahankkeiden tukemisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) toimintaryhmä on julkaissut ilmoituk-

sen, josta säädetään 30 §:ssä;
2) koordinointihankkeeseen sisältyy vähin-

tään kolme alahanketta, joilla on eri toteut-
taja;

3) toimintaryhmä varmistaa, että hankkeen
toteuttajalla on riittävät taloudelliset edelly-
tykset ja osaaminen hankkeen toteuttamiseen;

4) toimintaryhmällä on maaseudun kehittä-
mislain 9 §:ssä tarkoitettu tuen siirtoa kos-
keva sopimus kaikkien koordinointihankkee-
seen sisältyvien alahankkeiden toteuttajien
kanssa;

5) toimintaryhmän tukihakemukseen sisäl-
lytetään asianmukaisella tavalla tiedot myös
niistä hakijoista ja hankkeista, joita ei ole
koordinointihankehakemuksessa esitetty tuet-
taviksi alahankkeina.

Alahankkeisiin sovelletaan lisäksi, mitä
yleishyödyllisestä kehittämishankkeesta
9—12 §:ssä tai yleishyödyllisestä investointi-
hankkeesta 22—26 §:ssä säädetään.

34 §

Alahankkeiden hyväksyttävät kustannukset

Tukea voidaan myöntää alahankkeista ai-
heutuviin 11 ja 25 §:n mukaisiin kustannuk-
siin.

Alahankkeisiin sisältyviin luontoissuori-
tuksiin sovelletaan, mitä 12 §:ssä säädetään.

35 §

Koordinointihankkeen tuen määrä

Tukea koordinointihankkeeseen voidaan
myöntää enintään määrä, joka muu julkinen
rahoitus mukaan lukien on:

1) 100 prosenttia alahankkeiden koordi-
noinnista aiheutuvista hyväksyttävistä kus-
tannuksista;

2) 90 prosenttia alahankkeina tuettavien
yleishyödyllisten kehittämishankkeiden hy-
väksyttävistä kustannuksista;

3) 75 prosenttia alahankkeina tuettavien
yleishyödyllisten investointien hyväksyttä-
vistä kustannuksista.

Tukea voidaan myöntää toimintaryhmän
rahoituskiintiöstä rahoitettavaan paikalliseen,
alueiden väliseen tai kansainväliseen hank-
keeseen enintään 150 000 euroa muu julkinen
rahoitus mukaan lukien. Kansainvälisessä
hankkeessa Suomen osuus kansallisen tuen
määrässä muu julkinen rahoitus mukaan lu-
kien voi olla enintään 150 000 euroa.

Koordinoinnista aiheutuvien 31 §:ssä tar-
koitettujen kustannusten osuus ei saa ylittää
30 prosenttia koordinointihankkeen koko-
naiskustannuksista. Koordinoinnista aiheutu-
vien kustannusten osuus tarkistetaan haet-
taessa tukea alahankkeista koostuvaan hank-
keeseen.

Perustellusta syystä työvoima- ja elinkei-
nokeskus voi hyväksyä alahankkeiden koor-
dinoinnista aiheutuvien kustannusten määrän
suuremmaksi kuin 30 prosenttia koordinointi-
hankkeen kokonaiskustannuksista.

Edellä 3 momentissa mainittua 30 prosen-
tin enimmäismäärää ei kuitenkaan noudateta,
jos 30 §:ssä säädetyin tavoin julkaistuun ha-
kuilmoitukseen ei jätetä vähintään kolmea
30 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut
valintaperusteet täyttävää hakemusta.

36 §

Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Tukea ei myönnetä seuraaviin kustannuk-
siin:
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1) hankintoihin, jotka on tehty hakijalta
taikka sellaiselta yritykseltä, jonka toimintaan
hakijana olevassa yhteisössä tuen käyttöön
osallistuva tai siitä päättävä henkilö voi olen-
naisella tavalla vaikuttaa yksin tai yhdessä
yhden tai useamman sellaisen henkilön
kanssa, jollei hankinnasta ole hankittu riit-
tävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tar-
joajilta;
— — — — — — — — — — — — —

3) leasingkustannuksiin, jos sopimuksen
kohteena oleva kone tai laite sopimusehtojen
mukaisesti siirtyy hakijan omistukseen;
— — — — — — — — — — — — —

14) sellaisen työntekijän palkkauksesta ai-
heutuviin kustannuksiin, joka ei ole tukea
haettaessa ollut hakijan vakinaisen viran hal-
tija tai toistaiseksi voimassa olevassa työsuh-
teessa oleva työntekijä, jos virka tai toimi
täytetään yli vuodeksi eikä virka tai toimi ole
ollut julkisesti haettavana;

15) ruokailukustannuksiin, jollei ole kyse
kansainväliseen hankkeeseen liittyvästä tilai-
suudesta, johon osallistuneet ovat pääosin
muita kuin Suomen kansalaisia;

16) viranomaisluvista, rekisteröintimak-
suista tai muista vastaavista kuluista aiheutu-
viin kustannuksiin.
— — — — — — — — — — — — —

37 §

Kustannusten jakaminen

— — — — — — — — — — — — —
Hankkeen ja toimintaryhmän toimintara-

halla tuettavien kustannusten tulee olla toden-
nettavissa ja niistä tulee voida esittää tosit-
teet. Hakijan on esitettävä hankesuunnitel-
massa ja toimintaryhmän toimintarahan käyt-
töä koskevassa suunnitelmassa hyväksyttävä
selvitys niistä jakoperusteista, joiden mukaan
kustannukset jaetaan tuetun toiminnan ja
muun toiminnan kustannuksiksi.
— — — — — — — — — — — — —

38 §

Hyväksyttävien kustannusten rajoitukset

Jos hankintaan ei sovelleta julkisista han-
kinnoista annettua lakia (348/2007), kustan-

nusten kohtuullisuutta arvioitaessa on käytet-
tävä viitekustannuksia. Jos viitekustannuksia
ei käytetä, yli 3 000 euron hankinnoissa tuen
hakijan on kustannusten kohtuullisuuden ar-
vioimiseksi pyydettävä tarkoituksenmukai-
sella tavalla riittävä määrä tarjouksia. Viite-
kustannuksilla tarkoitetaan sellaisia yleisesti
käytössä olevia yhtenäisiä kustannuksia, joita
yritykset ja viranomaiset kyseisellä toimi-
alalla pääasiassa käyttävät arvioidessaan toi-
menpiteiden kustannuksia.

Jos kustannusten kohtuullisuutta ei ole sel-
vitetty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, on
tuen hakijan yli 500 euron hankinnoissa sel-
vitettävä paikkakunnan tavanomainen hinta-
taso. Paikkakunnan tavanomaisella hintata-
solla tarkoitetaan niiden tavaran- tai palvelu-
jentoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja,
joiden toimituksia tai palveluja paikkakun-
nalla yleisesti vastaavissa hankinnoissa käy-
tetään.

Jos viitekustannuksia ei ole käytetty, tar-
jouksia ei ole pyydetty eikä paikkakunnan
hintatasoa ole selvitetty, työvoima- ja elinkei-
nokeskuksen on muulla tavoin varmistuttava
kustannusten kohtuullisuudesta.

8 luku

Luvat, aloittaminen ja toteuttaminen

41 §

Aloitetun hankkeen muuttaminen

Jos tuen saaja hankkeen aloittamisen jäl-
keen poikkeaa merkittävästi tuen myöntä-
mistä koskevalla päätöksellä hyväksytystä
suunnitelmasta, suunnitelmasta poiketen to-
teutettavan hankkeen kustannukset voidaan
hyväksyä tukikelpoisiksi vain, jos muutosta
koskeva hakemus toimitetaan työvoima- ja
elinkeinokeskukselle tai toimintaryhmälle
sellaisen tuen osalta, joka rahoitetaan toimin-
taryhmän rahoituskiintiöstä, ennen kuin muu-
toksesta aiheutuvat kustannukset syntyvät.

Hankesuunnitelman muuttamisella ei saa
lisätä hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia
kuin erityisen perustellusta syystä.
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42 §

Investointihankkeen aloittaminen

42 a §

Muun hankkeen aloittaminen

Kehittämishanke, koulutushanke, toiminta-
rahalla toteutettava toimenpide ja koordinoin-
tihankkeen alahankkeena toteutettava yleis-
hyödyllinen kehittämishanke katsotaan aloi-
tetun, kun hankkeen toteuttaja allekirjoittaa
hankkeen toteuttamiseen liittyvän työsopi-
muksen, tekee hankkeen toteuttamista koske-
van hankinta- tai muun sopimuksen, sopi-
musta solmimatta maksaa hankkeeseen liitty-
vän kustannuksen taikka solmii palvelusopi-
muksen. Aloittamisajankohdaksi katsotaan
ensimmäiseksi toteutetun toimenpiteen ajan-
kohta.

Koordinointihankkeen koordinoinnin aloit-
tamiseen sovelletaan, mitä kehittämishank-
keesta säädetään 1 momentissa. Koordinoin-
tihankkeen koordinointi katsotaan kuitenkin
aloitetuksi viimeistään, kun hakija julkaisee
ilmoituksen hankkeen käynnistämisestä.

Aloittamisena ei kuitenkaan pidetä kan-
sainvälisen, valtakunnallisen tai alueiden vä-
lisen hankkeen toteuttamisessa tarvittavaa
yhteistyötä taikka maaseudun kehittämislain
9 §:ssä säädettyä tuen siirtämistä koskevan
sopimuksen tekemistä.

43 §

Hankkeen toteuttamisen määräaika

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätök-
sellä tuettavalle hankkeelle määrätään maa-
seudun kehittämislain 21 §:n 2 momentissa
säädetyissä rajoissa toteutusaika.

Toteutusaika on määrättävä siten, että tuet-
tava hanke voidaan toteuttaa ja tuen maksa-
mista hakea ohjelmasta myönnettyjen tukien
maksamiselle säädetyssä määräajassa.

45 §

Toimintarahan käyttämiseksi hyväksyttävät
kustannukset

Toimintarahaa voidaan myöntää toiminta-

rahan käyttöä koskevan suunnitelman mukai-
siin seuraaviin toimintaryhmänä toimimisesta
aiheutuviin välttämättömiin hyväksyttäviin
kustannuksiin:

1) palkka- ja palkkiokustannuksiin lukuun
ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustan-
nuksia;

2) matkakustannuksiin;
3) sellaisten ostopalvelujen hankintaan,

joita ilman toimintaryhmä ei voi toimia tuen
hakijoita avustavana ja ohjelman toimeenpa-
noon osallistuvana yhteisönä;

4) vuokrakustannuksiin;
5) muihin toimintaryhmän toimitilan ja

muun omaisuuden käytöstä aiheutuviin ta-
vanomaisiin yleiskustannuksiin, jos ne ovat
ylimääräisiä ja johtuvat yksinomaan toimin-
taryhmätyöstä;

6) kokouspalkkioihin ja muihin kokous-
kustannuksiin;

7) paikallisen suunnitelman toteuttamiseen
liittyviin viestintäkustannuksiin;

8) paikallisen suunnitelman toteuttamisesta
johtuviin sellaisiin kone- ja laitehankintoihin,
joita ei niiden vähäisyyden vuoksi pidetä in-
vestointeina, tai koneiden ja laitteiden vuok-
rakustannuksiin;

9) vähäisten toimistokalusteiden ja toimis-
totarvikkeiden hankintaan;

10) toimintaryhmätyössä tarpeellisten eri-
tyistaitojen hankintaan ja osaamisen täyden-
tämiseen;

11) palovakuutusmaksuihin ja muihin va-
kuutusmaksuihin, jotka johtuvat laissa sääde-
tystä vakuuttamisvelvollisuudesta.

Jos toimintaryhmä poikkeaa merkittävästi
toimintarahan käyttöä koskevasta suunnitel-
masta, kustannukset voidaan hyväksyä tuki-
kelpoisiksi vain, jos muutosta koskeva hake-
mus toimitetaan työvoima- ja elinkeinokes-
kukselle ennen kuin muutoksesta aiheutuvat
kustannukset syntyvät.

Jos toimintaraha on myönnetty maaseudun
kehittämislain 55 §:ssä säädettyä enimmäis-
toteutusaikaa lyhyemmäksi ajaksi, työvoima-
ja elinkeinokeskus voi hakemuksesta piden-
tää toteutusaikaa edellä mainitussa pykälässä
säädettyyn enimmäisaikaan asti. Kustannuk-
set voidaan hyväksyä tukikelpoisiksi ainoas-
taan, jos toteutusajan pidentämistä haetaan
työvoima- ja elinkeinokeskukselta ennen tu-
kipäätöksellä määrätyn toteutusajan päätty-
mistä.
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46 §

Hyväksyttävien kustannusten rajoitukset toi-
mintarahaa käytettäessä

Virkamiesten matkakustannukset ja ko-
kouspalkkiot eivät ole hyväksyttäviä kustan-
nuksia, jos tehtävä kuuluu virkamiehen viran-
hoitoon.

Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole
työssä tarvittavien perustaitojen kuten kieli-,
kirjanpito- ja tietojenkäsittelytaitojen tai
muun vastaavan osaamisen hankkimisesta ai-
heutuvat kustannukset; tukikelpoisia kustan-
nuksia ovat kuitenkin toimintaryhmänä toi-
mimista koskevien vaatimusten tai toiminta-
ryhmän käyttämien tietojärjestelmien muu-
tosten edellyttämästä täydennyskoulutuksesta
aiheutuvat kustannukset.

Ulkomaanmatkasta aiheutuvat kustannuk-
set voivat olla hyväksyttäviä vain, jos:

1) ne liittyvät toimintaryhmän kansainväli-
seen toimintaan, toimintaryhmän paikallinen
suunnitelma edellyttää matkustamista ulko-
maille tai matkaan on muuten erityisen pai-
nava peruste; ja

2) matkan perusteltu syy ja kustannukset
on sisällytetty toimintarahan käyttöä koske-
vaan suunnitelmaan sekä matkoista aiheutu-
vien kustannusten osuus toimintarahan kus-
tannuksista on osoitettu suunnitelmassa erik-
seen.

Toimintarahaa koskeviin hyväksyttäviin
kustannuksiin sovelletaan lisäksi, mitä
36—38 §:ssä säädetään.

47 §

Menon tosiasiallisuus ja lopullisuus

— — — — — — — — — — — — —
Ennakkoa lukuun ottamatta tuen maksami-

sen edellytyksenä on, että tukikelpoisen kus-
tannuksen perusteena oleva toiminta tai han-
kinta on toteutettu ja siitä aiheutuva lopulli-
nen kustannus maksettu tuen myöntämistä
koskevan päätöksen mukaisesti. Meno on lo-
pullinen, jos tuen saaja ei ole saanut eikä voi
saada siitä tai sen perusteella alennusta, hyvi-
tystä tai palautusta. Ennen tuen viimeisen
erän maksamisen hakemista kaikkien inves-

toinnista tai toimenpiteestä aiheutuvien mak-
sujen on oltava suoritettuina.

Hankkeen hyväksi vastikkeetta tehdyn
työn toteuttaminen on osoitettava työhön
osallistumista koskevalla tuntikirjanpidolla.

47 a §

Tulojen vaikutus

Hyväksytyistä enimmäiskustannuksista tai
hyväksyttävien kustannusten jäädessä näitä
pienemmiksi, hyväksyttävistä kustannuksista
vähennetään tuen saajan tuetun toiminnan to-
teuttamisaikana kyseisestä toiminnasta saa-
mat tulot. Maksettavan tuen määrä lasketaan
tuloilla vähennetyistä kustannuksista.

Toiminnasta saatuja tuloja ovat sen aikana
tai sen tuloksena saadut tuotteiden, palvelu-
jen taikka muun käyttö- tai vaihto-omaisuu-
den kuin maaseudun kehittämislain 24 §:n 2
momentissa tarkoitetun omaisuuden myyn-
nistä saadut tulot, käyttökorvaukset ja niitä
vastaavat tulot.

Huomioon otetaan tulot, jotka maksetaan
toteuttajalle tuen maksamisen hakemiselle
säädetyn määräajan loppuun mennessä.

48 §

Menon kohtuullisuus

Tuen maksamiseksi on esitettävä selvitys
siitä, että toimenpide on toteutettu tuen
myöntämistä koskevassa päätöksessä ja
38 §:ssä edellytetyllä tavalla.

50 §

Tuen maksuerät

Kiinteistön, koneen, laitteen taikka muun
käyttöomaisuudeksi luettavan aineellisen tai
aineettoman omaisuuden hankintaan myön-
netty yleishyödyllisen investoinnin tuki mak-
setaan enintään kahdessa erässä.

Rakennelman ja rakennuksen rakentami-
seen, laajentamiseen tai peruskorjaamiseen
myönnetty yleishyödyllisen investoinnin tuki
maksetaan enintään kuudessa erässä. Viimei-
nen erä on vähintään 20 prosenttia myönne-
tyn tuen määrästä.
— — — — — — — — — — — — —
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51 §

Maksamisen hakuaika

Hankkeen viimeisen erän maksamista on
haettava viimeistään neljän kuukauden ku-
luessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun
määräajan päättymisestä. Useamman kuin
yhden vuoden aikana toteutettavaan hankkee-
seen myönnetyn tuen maksamista on haettava
kuitenkin vähintään kerran vuodessa tuen
myöntämisestä lukien. Siltä osin, kuin hank-
keeseen sisältyy hyväksyttäviä palkkakustan-
nuksia, tuen viimeisen erän maksamista on
haettava lomarahan, -palkan tai -korvauksen
osalta kuukauden kuluessa siitä, kun loma-
raha, -palkka tai -korvaus on työsuhteen pe-
rusteella viimeistään maksettava.
— — — — — — — — — — — — —

53 §

Ennakon maksun hakeminen ja ennakon
maksaminen

Tuen hakijan on ensimmäisessä maksuha-
kemuksessaan yksilöitävä haettava ennakko.
— — — — — — — — — — — — —

Ennakon määrässä on otettava huomioon
hankkeen kesto ja laajuus sekä hankkeen to-
teuttamisen ajoitus. Ennakon maksamiseksi
voidaan edellyttää vakuuden asettamista.
— — — — — — — — — — — — —

55 §

Ennakon käsittely menoilmoituksissa

Maaseutuvirastosta annetun lain
(666/2006) 2 §:n 1 kohdassa säädettyä mak-
sajavirastotehtävää hoitaessaan Maaseutuvi-
rasto saa hakea Euroopan yhteisön rahoitusta
vasta sen jälkeen, kun maksettu määrä en-
nakko mukaan lukien vastaa tukiprosentin
mukaista osuutta toteutuneista hyväksyttä-
vistä kustannuksista.

56 §

Ohjausryhmän asettaminen

— — — — — — — — — — — — —
Ohjausryhmä on asetettava valtakunnal-

lista ja alueiden välistä toimintaa koskevaa
hanketta varten sekä sellaista laaja-alaista
hanketta varten, jonka hyväksyttävät kustan-
nukset ovat vähintään 300 000 euroa ja johon
myönnetään tukea 100 prosenttia. Ohjaus-
ryhmä voidaan asettaa muuta hanketta varten,
jos:
— — — — — — — — — — — — —

57 §

Ohjausryhmän tehtävät

Ohjausryhmän on:
— — — — — — — — — — — — —

5) käsiteltävä ja annettava asiantuntijalau-
sunto hankkeen muutoshakemuksesta ennen
kuin hakija toimittaa sen työvoima- ja elin-
keinokeskukselle tai toimintaryhmälle sellai-
sen tuen osalta, joka rahoitetaan toimintaryh-
män rahoituskiintiöstä;

6) toimitettava ohjausryhmän kokouksen
pöytäkirja tiedoksi tuen myöntäneelle työ-
voima- ja elinkeinokeskukselle ja toiminta-
ryhmälle sellaisen tuen osalta, joka rahoite-
taan toimintaryhmän rahoituskiintiöstä; ja
— — — — — — — — — — — — —

12 luku

Seurantatiedot

59 §

Seurantatiedot

Tuen seurantaa varten tuen saajan on esi-
tettävä tuetun hankkeen tai toimintarahalla
tuettavan toiminnan toteuttamisesta selvitys.
Selvityksestä on käytävä ilmi, miten tuettava
toiminta on toteutettu.

Tuen vaikuttavuuden seuraamiseksi tuen
saajan on jälkikäteen pyynnöstä toimitettava
viimeistään kahden vuoden kuluessa tuen vii-
meisen erän maksamisesta työvoima- ja elin-
keinokeskukselle tiedot tuetun toiminnan tu-
loksista.

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä loka-
kuuta 2008.
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Asetuksen 41 §:ää ja 45 §:n 2 sekä 3
momenttia sovelletaan hakemuksiin, jotka
ovat tulleet vireille 17 päivänä syyskuuta
2007 tai sen jälkeen.

Asetuksen 22 §:n 1 momentin 1 kohtaa,
25 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja 50 §:n 2
momenttia sovelletaan hakemuksiin, jotka
ovat tulleet vireille 1 päivänä tammikuuta
2008 tai sen jälkeen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Maatalousneuvos Esko Juvonen
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Oikeusministeriön asetus

N:o 618

käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön
asetuksen 1 §:n muuttamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusminis-

teriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta 7 päivänä helmikuuta 2008 annetun oikeusministeriön
asetuksen (100/2008) 1 §:n Lahden käräjäoikeutta koskeva kohta seuraavasti:

1 §
Käräjäoikeuksien kansliat ja istuntopaikat sijaitsevat seuraavasti:

Käräjäoikeus Kanslia (s = sivukanslia) Istuntopaikka
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Lahti Lahti Lahti

Heinola (s) Heinola
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanoon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Oikeusministeri Tuija Brax

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 619

Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään Vakuutusval-
vontaviraston maksullisista suoritteista ja nii-
den perusteista.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Vakuutusvalvontaviraston julkisoikeudelli-
sista suoritteista peritään seuraavat maksut:

1) henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toimi-
lupaa koskeva päätös 5 340 euroa;

2) yhtiöjärjestyksen ja yhdistysjärjestyksen
vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös
590 euroa;

3) sääntöjen vahvistamista tai muuttamista
koskeva päätös:

a. eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja työttö-
myyskassojen osalta 590 euroa;

b. muiden vakuutuskassojen kuin eläke-
kassojen osalta 340 euroa;

4) sulautumista, jakautumista, yhteisömuo-
don muuttamista, vakuutuskannan luovutta-
mista, vakuutustoiminnan luovuttamista ja
vastuun siirtämistä koskeva päätös:

a. vakuutusyhtiöiden osalta perusmaksu
2 640 euroa, sekä päätöksen valmisteluun
käytetyn esittelijän tai asiantuntijan työpa-
noksen jokaiselta 30 tuntia ylittävältä osalta
85 euroa tunnilta;

b. vakuutusyhdistysten, eläkesäätiöiden,
eläkekassojen ja työttömyyskassojen osalta
perusmaksu 1 360 euroa, sekä päätöksen val-
misteluun käytetyn esittelijän tai asiantunti-
jan työpanoksen jokaiselta 15 tuntia ylittä-
vältä osalta 85 euroa tunnilta;

c. muiden vakuutuskassojen kuin eläkekas-
sojen osalta perusmaksu 680 euroa, sekä pää-
töksen valmisteluun käytetyn esittelijän tai
asiantuntijan työpanoksen jokaiselta 7 tuntia
ylittävältä osalta 85 euroa tunnilta;

d. eläkesäätiön tai eläkekassan ylikatteen
palautus työnantajalle tai osakkaalle 1 360
euroa;

5) vakuutusteknisten perusteiden vahvista-
mista koskeva päätös:

a. muiden vakuutuskassojen kuin eläkekas-
sojen osalta 340 euroa;

b. muiden Vakuutusvalvontaviraston val-
vottavien osalta 590 euroa;

6) vakuutusedustajan rekisteröintihake-
muksen käsitteleminen 320 euroa; hakemus-
maksuja ei palauteta;
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7) työttömyyskassan jäsenmaksun vahvis-
tamista koskeva päätös 320 euroa;

8) rekisteriote ja todistus 60 euroa;
9) muu Vakuutusvalvontaviraston valvot-

tavan pyynnöstä annettava lupa ja päätös
590 euroa, sekä päätöksen valmisteluun käy-
tetyn esittelijän tai asiantuntijan työpanoksen
jokaiselta 6 tuntia ylittävältä osalta 85 euroa
tunnilta.

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja suoritteita, jotka Vakuutusvalvontavi-
rasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein
ovat:

1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulu-
tus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä ta-
pauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranai-
sesti liity Vakuutusvalvontaviraston toimin-
taan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopa-
ketit;

3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut rekiste-
reistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokan-
toihin;

4) Vakuutusvalvontaviraston kokonaan tai
osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset
tietotuotteet;

5) valokopiot ja muut jäljennökset sekä
6) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2009 lop-
puun.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetus Vakuutusvalvontavi-
raston maksullisista suoritteista (1284/2007).

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos Juhani Turunen
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 620

vakuutusyhtiön omaisuuden luovutusta ja panttausta sekä vakuutuksen takaisinostoar-
von suorittamista koskevan päätöksen ilmoittamisesta viranomaisille ja rekisteröinnistä

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä heinäkuuta 2008
annetun vakuutusyhtiölain (521/2008) 25 luvun 23 §:n nojalla:

1 §

Ilmoitukset Patentti- ja rekisterihallitukselle
ja ulosottoviranomaiselle

Vakuutusyhtiöön asetetun asiamiehen on
viipymättä ilmoitettava Vakuutusvalvontavi-
raston päättämästä omaisuuden luovutus- ja
panttauskiellosta sekä vakuutuksen takaisi-
nostoarvon suorittamista koskevasta kiel-
losta:

1) Patentti- ja rekisterihallitukselle kauppa-
rekisteriin merkitsemistä varten; ja

2) vakuutusyhtiön kotipaikan sekä yhtiön
kiinteistöjen sijaintipaikkakuntien ulosottovi-
ranomaisille.

Ilmoituksessa on mainittava:
1) vakuutusyhtiön toiminimi, kotipaikka ja

osoite sekä yritys- ja yhteisötunnus;
2) omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon

sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suoritta-
mista koskevan kiellon alkamisen tai peruut-
tamisen taikka muun lakkaamisen ajankohta
sekä Vakuutusvalvontaviraston päätöksen
tunnistetiedot;

3) vakuutusyhtiöön asetetun asiamiehen
täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja
kansalaisuus; jos asiamiehellä ei ole suoma-
laista henkilötunnusta, ilmoituksessa on mai-
nittava syntymäaika;

4) mihin omaisuuteen luovutus- ja pant-
tauskielto kohdistuu;

5) omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon
sekä vakuutuksen takaisinarvon suorittamista
koskevan kiellon voimassaoloaika; ja

6) mikä on ollut kiellon peruuttamisen tai
muun lakkaamisen syy.

Asiamiehen on ilmoitettava Patentti- ja re-
kisterihallitukselle ja ulosottoviranomaisille
myös kiellon aikana tehdystä Vakuutusval-
vontaviraston päätöksestä, joka merkitsee
muutosta 2 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoi-
tettuihin seikkoihin tai joka koskee asiamie-
hen määräämistä tai vapauttamista tehtäväs-
tään.

2 §

Ilmoitustapa

Edellä 1 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset voi-
daan tehdä postitse tai telekopiolaitteella.
Ulosottoviranomaiselle ilmoitus voidaan
tehdä myös puhelimitse tai sähköisenä vies-
tinä. Muuten kuin postitse tehty ilmoitus on
kuitenkin ilman aiheetonta viivytystä lähetet-
tävä myös postitse alkuperäisenä.

3 §

Merkintä kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallituksen on viipy-
mättä tehtävä kaupparekisteriin merkintä va-
kuutusyhtiön omaisuuden luovutus- ja pant-
tauskiellon sekä vakuutuksen takaisinostoar-
von suorittamista koskevan kiellon alkami-
sesta ja peruuttamisesta ja muusta lakkaami-
sesta. Merkinnästä tulee ilmetä kiellon alka-
misen tai peruuttamisen taikka muun
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lakkaamisen ajankohta sekä asiamiehen täy-
dellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja kansa-
laisuus. Jos asiamiehellä ei ole suomalaista
henkilötunnusta, merkitään rekisteriin synty-
mäaika.

Kaupparekisteriin on tehtävä merkintä
myös kiellon aikana tehdystä Vakuutusval-
vontaviraston päätöksestä, joka merkitsee
muutosta 1 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohdassa
tarkoitettuihin seikkoihin tai joka koskee
asiamiehen määräämistä tai vapauttamista
tehtävästään.

4 §

Muut ilmoitukset ja kirjaamistoimet

Jos omaisuuden luovutus- ja panttauskielto
kohdistuu omaisuuteen, jota varten on ole-
massa erityinen kirjaamisjärjestelmä, kiellon
alkamisesta, peruuttamisesta ja muusta lak-
kaamisesta on tehtävä merkintä:

1) kiinteistön sekä kiinteistöön kohdistu-
van vuokraoikeuden tai muun kirjatun oikeu-
den osalta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin;

2) kiinnityskelpoisen irtaimen omaisuuden
osalta asianomaiseen kiinnityksistä pidettä-
vään rekisteriin;

3) arvo-osuuksien osalta arvo-osuustilille;
ja

4) patentin, rekisteröidyn tavaramerkin,
mallioikeuden, hyödyllisyysmallin ja integ-
roidun piirimallin osalta asianomaiseen rekis-
teriin.

Asiamiehen on viipymättä tehtävä ilmoitus
omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon al-
kamisesta ja peruuttamisesta sekä muusta
lakkaamisesta asianomaiselle rekisterinpitä-
jälle, jonka on viipymättä huolehdittava asiaa
koskevan merkinnän tekemisestä rekisteriin.

Jos vakuutusyhtiö harjoittaa arvopaperi-,
johdannais- tai valuuttakauppaa, asiamiehen
on viipymättä ilmoitettava selvitysyhteisölle
omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon al-
kamisesta ja peruuttamisesta sekä muusta
lakkaamisesta sekä siitä, jatkaako yhtiö arvo-
paperi-, johdannais- tai valuuttakauppaa.

5 §

Vakuutusyhdistykset ja kolmannen maan
vakuutusyhtiöt

Mitä edellä tässä asetuksessa säädetään va-
kuutusyhtiön omaisuuden luovutus- ja pant-
tauskiellon sekä vakuutuksen takaisinostoar-
von suorittamista koskevan kiellon ilmoitta-
misesta viranomaisille ja rekisteröinnistä, so-
velletaan myös vakuutusyhdistystä ja kol-
mannen maan vakuutusyhtiön Suomessa ole-
vaa omaisuutta koskevan vastaavan kiellon
ilmoittamiseen ja rekisteröintiin.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2008.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos Juhani Turunen
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 621

vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä heinäkuuta 2008
annetun vakuutusyhtiölain (521/2008) 2 luvun 19 §:n, työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä
huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 6 §:n 5 momentin sekä ulkomaisista vakuutusyh-
tiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (398/1995) 20 §:n 4 momentin nojalla,
sellaisena kuin niistä ovat työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 6 §:n 5 momentti laissa
524/2008 ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 20 §:n 4 momentti laissa 525/2008:

1 §

Perustettavan vahinkovakuutusyhtiön toimin-
tasuunnitelma

Perustettavan vahinkovakuutusyhtiön toi-
milupahakemukseen liitettävästä toiminta-
suunnitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin
kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat
pääperiaatteet;

3) yhtiön peruspääoma ja siitä rahana mak-
settavan osan määrä;

4) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut
perustamiskustannukset ja niiden rahoittami-
seen tarkoitetut varat;

5) selvitys siitä, mihin Suomen kuntaan
yhtiön pääkonttori perustetaan;

6) selvitys eristä, joista takuumäärää vas-
taava määrä toimintapääomasta muodostuu;

7) selvitys yhtiön toiminnan laatuun ja laa-
juuteen nähden riittävästä sisäisestä valvon-
nasta ja riskienhallintajärjestelmistä; sekä

8) vakuutusluokista annetun lain
(526/2008) 9 §:ssä tarkoitettuun vahinkova-
kuutusluokkaan 18 ”Matka-apu” sisältyvien
riskien osalta voimavarat, jotka luvatun avun
tarjoajalla on käytettävissään.

Lisäksi perustettavan vahinkovakuutusyh-
tiön on liitettävä toimintasuunnitelmaansa

seuraavat tiedot tai selvitykset kolmelta en-
simmäiseltä tilikaudelta kultakin erikseen:

1) arvio muista hallintokustannuksista kuin
perustamiskustannuksista, erityisesti yleisku-
luista ja palkkioista;

2) ennuste tuloslaskelmasta ja taseesta sekä
arvio maksuvalmiudesta kultakin toiminta-
suunnitelman käsittämältä tilikaudelta; sekä

3) arvio käytettävissä olevista varoista,
jotka on tarkoitus lukea toimintapääomaan, ja
varoista, joilla on tarkoitus kattaa vastuu-
velka.

Jos 2 momentissa tarkoitettu ensimmäinen
tilikausi on vuotta lyhyempi, tulee sisällytet-
tävien tietojen käsittää tuo lyhyempi tilikausi
ja kolme seuraavaa tilikautta.

2 §

Kotimaisen vahinkovakuutusyhtiön toimilu-
van laajentaminen

Mitä 1 §:ssä säädetään perustettavan va-
hinkovakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta,
koskee vastaavasti toimintasuunnitelmaa,
joka kattaa toiminnan aiotun laajentamisen ja
joka on liitettävä vakuutusyhtiölain
(521/2008) 1 luvun 15 §:n 2 momentissa
tarkoitetun vahinkovakuutusyhtiön toimilu-
van laajentamista koskevaan hakemukseen.
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Toimiluvan laajentamista koskevassa toi-
mintasuunnitelmassa on lisäksi esitettävä sel-
vitys yhtiön toimintapääoman ja takuumäärän
riittävyydestä yhtiön koko toiminnan osalta
toimiluvan laajentamisen jälkeiseltä kolmelta
ensimmäiseltä tilikaudelta kultakin erikseen.

3 §

Toimintasuunnitelma, joka kolmannen maan
vahinkovakuutusyhtiön on liitettävä hake-
mukseen, jolla yhtiö hakee lupaa sivuliikkeen

perustamiseksi Suomeen

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun
lain (398/1995) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun
kolmannen maan vakuutusyhtiön, joka har-
joittaa vahinkovakuutustoimintaa, jäljempänä
kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiö, sivu-
liikkeen toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin
kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat
pääperiaatteet;

3) sivuliikkeen peruspääoma ja siitä va-
kuudeksi asetettava määrä;

4) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut
perustamiskustannukset ja selvitys siitä, että
tähän tarvittavat varat ovat käytettävissä Suo-
messa;

5) selvitys sivuliikkeen toiminnan laatuun
ja laajuuteen nähden riittävästä sisäisestä val-
vonnasta ja riskienhallintajärjestelmistä;

6) arvio käytettävissä olevista varoista,
jotka on tarkoitus lukea toimintapääomaan, ja
varoista, joilla on tarkoitus kattaa vastuu-
velka; sekä

7) selvitys eristä, joista takuumäärää vas-
taava määrä toimintapääomasta muodostuu.

Lisäksi toimintasuunnitelman tulee sisältää
kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta kultakin
erikseen ennuste sivuliikkeen tuloslaskel-
masta ja taseesta sekä arvio maksuvalmiu-
desta. Jos ensimmäinen tilikausi on vuotta
lyhyempi, tulee sisällytettävien tietojen käsit-
tää tuo lyhyempi tilikausi ja kolme seuraavaa
tilikautta erikseen.

Toimintasuunnitelmaan on liitettävä kol-
mannen maan vahinkovakuutusyhtiön tu-
loslaskelma ja tase kultakin viimeksi päätty-
neiltä kolmelta tilikaudelta. Jos yhtiö ei kui-
tenkaan ole toiminut vielä kolmea tilikautta,

nämä asiakirjat esitetään vain päättyneiltä ti-
likausilta.

4 §

Kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön toi-
miluvan laajentaminen

Mitä 3 §:ssä säädetään toimintasuunnitel-
masta haettaessa toimilupaa kolmannen maan
vahinkovakuutusyhtiön sivuliikkeen perusta-
miseksi Suomeen, koskee vastaavasti toimin-
tasuunnitelmaa, joka on liitettävä sivuliik-
keen toimiluvan laajentamista koskevaan ha-
kemukseen ja joka kattaa toiminnan aiotun
laajentamisen.

Toimiluvan laajentamista koskevassa toi-
mintasuunnitelmassa on lisäksi esitettävä sel-
vitys sivuliikkeen toimintapääoman ja takuu-
määrän riittävyydestä sivuliikkeen koko toi-
minnan osalta toimiluvan laajentamisen jäl-
keiseltä kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta
kultakin erikseen.

5 §

Jälleenvakuutusyhtiön toimintasuunnitelma

Jälleenvakuutusyhtiön toimintasuunnitel-
maan sovelletaan, mitä vahinkovakuutusyh-
tiön ja kolmannen maan vahinkovakuutusyh-
tiön toimintasuunnitelmasta säädetään 1—4
§:ssä lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 8
kohtaa.

Lisäksi jälleenvakuutusyhtiön toiminta-
suunnitelmasta on käytävä ilmi:

1) aikooko yhtiö harjoittaa vahinkovakuu-
tuksen jälleenvakuutusta, henkivakuutuksen
jälleenvakuutusta vai kaikkea jälleenvakuu-
tustoimintaa; sekä

2) jälleenvakuutusmuodot, joita jälleenva-
kuutusyhtiö aikoo käyttää jälleenvakuutuk-
senottajien kanssa tekemissään sopimuksissa.

6 §

Perustettavan henkivakuutusyhtiön toiminta-
suunnitelma

Perustettavan henkivakuutusyhtiön toimi-
lupahakemukseen liitettävästä toimintasuun-
nitelmasta tulee ilmetä:
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1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin
kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat
pääperiaatteet;

3) yhtiön peruspääoma ja siitä rahana mak-
settavan osan määrä;

4) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut
perustamiskustannukset sekä niiden rahoitta-
miseen tarkoitetut varat;

5) selvitys siitä, mihin Suomen kuntaan
yhtiön pääkonttori perustetaan;

6) selvitys eristä, joista takuumäärää vas-
taava määrä toimintapääomasta muodostuu;

7) selvitys yhtiön toiminnan laatuun ja laa-
juuteen nähden riittävästä sisäisestä valvon-
nasta ja riskienhallintajärjestelmistä; sekä

8) selvitys vastuuvelan laskemisessa nou-
datettavista perusteista.

Lisäksi perustettavan henkivakuutusyhtiön
on liitettävä toimintasuunnitelmaansa seuraa-
vat tiedot tai selvitykset kolmelta ensimmäi-
seltä tilikaudelta kultakin erikseen:

1) arvio muista hallintokustannuksista kuin
perustamiskustannuksista, erityisesti yleisku-
luista ja palkkioista;

2) ennuste tuloslaskelmasta ja taseesta sekä
arvio maksuvalmiudesta kultakin toiminta-
suunnitelman käsittämältä tilikaudelta; sekä

3) arvio käytettävissä olevista varoista,
jotka on tarkoitus lukea toimintapääomaan, ja
varoista, joilla on tarkoitus kattaa vastuu-
velka.

Jos 2 momentissa tarkoitettu ensimmäinen
tilikausi on vuotta lyhyempi, tulee sisällytet-
tävien tietojen käsittää tuo lyhyempi tilikausi
ja kolme seuraavaa tilikautta.

7 §

Kotimaisen henkivakuutusyhtiön toimiluvan
laajentaminen

Mitä 6 §:ssä säädetään toimintasuunnitel-
masta, kun perustettavalle henkivakuutusyh-
tiölle haetaan toimilupaa, koskee vastaavasti
toimintasuunnitelmaa, joka kattaa toiminnan
aiotun laajentamisen ja joka on liitettävä va-
kuutusyhtiölain 1 luvun 15 §:n 1 momentissa
tarkoitetun henkivakuutusyhtiön toimiluvan
laajentamista koskevaan hakemukseen.

Toimiluvan laajentamista koskevassa toi-
mintasuunnitelmassa on lisäksi esitettävä sel-

vitys yhtiön toimintapääoman ja takuumäärän
riittävyydestä yhtiön koko toiminnan osalta
kultakin toimiluvan laajentamisen jälkeiseltä
toimintasuunnitelman käsittämältä tilikau-
delta.

8 §

Toimintasuunnitelma, joka kolmannen maan
henkivakuutusyhtiön on liitettävä hakemuk-

seen, jolla yhtiö hakee lupaa sivuliikkeen
perustamiseksi Suomeen

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun
lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun kolmannen
maan vakuutusyhtiön, joka harjoittaa henki-
vakuutustoimintaa, jäljempänä kolmannen
maan henkivakuutusyhtiö, toimilupaa koske-
vaan hakemukseen liitettävästä sivuliikkeen
toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin
kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat
pääperiaatteet;

3) sivuliikkeen peruspääoma ja siitä va-
kuudeksi asetettavan osan määrä;

4) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut
perustamiskustannukset ja selvitys siitä, että
tähän tarvittavat varat ovat Suomessa käytet-
tävissä;

5) selvitys sivuliikkeen toiminnan laatuun
ja laajuuteen nähden riittävästä sisäisestä val-
vonnasta ja riskienhallintajärjestelmistä;

6) selvitys vastuuvelan laskemisessa nou-
datettavista periaatteista;

7) arvio käytettävissä olevista varoista,
jotka on tarkoitus lukea toimintapääomaan, ja
varoista, joilla on tarkoitus kattaa vastuu-
velka; sekä

8) selvitys eristä, joista takuumäärää vas-
taava määrä toimintapääomasta muodostuu.

Lisäksi toimintasuunnitelman tulee sisältää
kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta kultakin
erikseen ennuste sivuliikkeen tuloslaskel-
masta ja taseesta sekä arvio maksuvalmiu-
desta.

Toimintasuunnitelmaan on liitettävä kol-
mannen maan henkivakuutusyhtiön tuloslas-
kelma ja tase kultakin viimeksi päättyneiltä
kolmelta tilikaudelta. Jos yhtiö ei kuitenkaan
ole toiminut vielä kolmea tilikautta, nämä
asiakirjat esitetään vain päättyneiltä tilikau-
silta.
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9 §

Kolmannen maan henkivakuutusyhtiön toimi-
luvan laajentaminen

Mitä 8 §:ssä säädetään toimintasuunnitel-
masta haettaessa toimilupaa kolmannen maan
henkivakuutusyhtiön sivuliikkeen perustami-
seksi Suomeen, koskee vastaavasti toiminta-
suunnitelmaa, joka on liitettävä sivuliikkeen
toimiluvan laajentamista koskevaan hake-
mukseen ja joka kattaa toiminnan aiotun laa-
jentamisen.

Toimiluvan laajentamista koskevassa toi-
mintasuunnitelmassa on lisäksi esitettävä sel-
vitys sivuliikkeen toimintapääoman ja takuu-
määrän riittävyydestä sivuliikkeen koko toi-
minnan osalta kolmelta ensimmäiseltä tili-
kaudelta kultakin erikseen.

10 §

Perustettavan työeläkevakuutusyhtiön toimin-
tasuunnitelma

Työeläkevakuutusyhtiön toimilupahake-
mukseen liitettävään toimintasuunnitelmaan
sovelletaan vastaavasti, mitä 6 §:ssä sääde-
tään henkivakuutusyhtiön toimintasuunnitel-
masta lukuun ottamatta 6 §:n 1 momentin 1
ja 6 kohtaa. Toimintasuunnitelman tulee si-
sältää selvitys työeläkevakuutusyhtiön ja
muun yhteisön tai luonnollisen henkilön väli-
sistä vakuutusyhtiölain 1 luvun 10 §:ssä tar-
koitetuista merkittävistä sidonnaisuuksista.

Lisäksi työeläkevakuutusyhtiön toiminta-
suunnitelman tulee sisältää kolmelta ensim-
mäiseltä tilikaudelta kultakin erikseen arvio
vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:n 1—7 koh-
dassa tarkoitetuista toimintapääomaan luetta-
vista eristä.

11 §

Työeläkevakuutusyhtiön toimiluvan laajenta-
minen

Mitä 10 §:ssä säädetään toimintasuunnitel-
masta, kun perustettavalle työeläkevakuutus-
yhtiölle haetaan toimilupaa, koskee vastaa-
vasti toimintasuunnitelmaa, joka kattaa toi-
minnan aiotun laajentamisen ja joka on liitet-
tävä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
(354/1997) 6 §:ssä tarkoitettuun toimiluvan
laajentamista koskevaan hakemukseen.

Toimiluvan laajentamista koskevassa toi-
mintasuunnitelmassa on lisäksi esitettävä sel-
vitys yhtiön toimintapääoman riittävyydestä
yhtiön koko toiminnan osalta kultakin toimi-
luvan laajentamisen jälkeiseltä toimintasuun-
nitelman käsittämältä tilikaudelta.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2008.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos Juhani Turunen
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