Ohjeistus hakemuslomakkeen täyttämiseen
Hakijan tiedot
1 Hakijan nimi
Hyväksyntää ja valtuutusta hakevan oikeushenkilön (yritys, yhteisö tai muu) täydellinen nimi. Valtuutuksen ja
hyväksynnän saaminen Suomen ulkoasiainministeriöltä edellyttää, että hakijalla on kotipaikka Suomessa.

2 Y-tunnus
Hyväksyntää ja valtuutusta hakevan suomalaisen oikeushenkilön Y-tunnus (jos sellainen on).

3 Kuuluuko hakija EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin?
ei X
kyllä X
Kioton mekanismeja koskevan lain 109/2007 2 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan "valtuutus osallistua muualla kuin
Suomessa toteutettavaan yhteistoteutushankkeeseen tai puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeseen tai
sellaisen valmisteluun annetaan hakemuksesta:
1) päästökauppalaissa tarkoitetulle toiminnanharjoittajalle, jolla on voimassa oleva päästölupa; tai
2) muulle oikeushenkilölle kuin 1 kohdassa tarkoitetulle toiminnanharjoittajalle, joka on vakavarainen, jolla on
kotipaikka Suomessa ja jolla muutoinkin harkitaan olevan tosiasialliset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen
Suomen kansainvälisten sitoumusten mukaisesti."
Euroopan Union päästökauppajärjestelmästa ja siihen kuulumisesta voi etsiä tarkempaa tietoa
ympäristöministeriön sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/default.asp?node=5289&lan=fi. Suomessa
päästökauppa koskee noin 500 energiantuotanto- ja teollisuuslaitosta. Jos hakija kuuluu näiden EU:n
päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvien laitosten joukkoon, rastitetaan kohta kyllä. Jos hakija ei ole mukana
EU:n päästökauppajärjestelmässä, rastitetaan kohta ei.
Mikäli hakija ei kuulu EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin, tulee hakemukseen liittää kaupparekisteriote,
viimeisin tilinpäätös ja mahdollinen muu selvitys, joka selventää hakijan tosiasiallisia mahdollisuuksia osallistua
puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeseen.

Yhteyshenkilö
4 Nimi
Hakijaa edustavan yhteyshenkilön koko nimi.

5 Osoite
Hakijan/yhteyshenkilön täydellinen postiosoite.

6 Yhteystiedot (Sähköposti, puhelinnumero)
Annettujen yhteystietojen tulisi olla sellaiset, että yhteyshenkilö on helposti tavoitettavissa.

Hankkeen tiedot
7 Hankkeen nimi
Hankkeen virallinen nimi kokonaisuudessaan.

8 Hanketyyppi
Hakemuksesta pitäisi käydä ilmi hankkeen nimi ja hanketyyppi. Hankkeen tyyppi voidaan määrittää esimerkiksi
valitsemalla alla olevista vaihtoehdoista sopivin:
(1) Energian säästö ja energiatehokkuus (2) uusiutuvat energiamuodot (3) polttoöljyjen korvaaminen (4)
metaanin talteenotto ja hyödyntäminen (5) muu, mikä?

9 Rekisteröimisstatus
Hankkeen rekisteröimisstatusta voi kuvailla esimerkiksi alla esitetyillä vaihtoehdoilla:
Rekisteröity: Hanke on rekisteröity CDM-hallintoneuvostossa
Lähetetty rekisteröitäväksi: Hanke on lähetetty CDM-hallintoneuvostolle rekisteröitäväksi, mutta päätöstä
rekisteröinnistä ei olla vielä saatu.
Ei rekisteröity: Hanketta ei ole vielä rekisteröity eikä lähetetty rekisteröitäväksi.

10 Hankkeen rekisterinumero
Jos CDM-hallintoneuvosto on jo rekisteröinyt hankkeen, hankkeella on oma rekisterinumero (reference number).
Numero auttaa hankkeen identifioimisessa. Jos hanketta ei ole rekisteröity, tämä kohta hakemuksessa jätetään
tyhjäksi.

11 Vesivoimahankkeen teho megawatteina (MW)?
Mikäli kyseessä on vesivoimahanke, hakemukseen tulisi merkitä hankkeen kokonaisteho megawatteina.
Alle 20 MW vesivoimahankkeiden kohdalla riittää pelkästään hankkeen kokonaistehon ilmoittaminen. Jos hakija
on osallisena yli 20MW vesivoimahankkeessa, hakemukseen tarvittavat lisäselvitykset voi tarkistaa Hakemuksen
liitteet-kohdasta tämän dokumentin lopusta.

12 Onko hankkeessa käytetty suomalaista julkista kehitysyhteistyörahoitusta?
Osa CDM-hankkeiden rahoituksesta voi olla jonkin valtion virallista kehitysyhteistyörahoitusta. Suomalaista
kehitysyhteistyörahoitusta koskien kyseeseen voivat tulla lähinnä seuraavat vaihtoehdot:
-Korkotuki: Korkotuki on yksi kehitysyhteistyön muoto. Korkotukiluotot ovat julkisesti tuettuja vientiluottoja, joiden
tarkoituksena on tukea suomalaisen teknologian vientiä kehitysmaihin sekä edistää kohdemaan kehitykseen
liittyvien tavoitteiden toteutumista. Luotoilla on Finnveran takaus. Jos hankkeen rahoitukseen on käytetty
suomalaista kehitysyhteistyön korkotukiluottoa, tulee siitä mainita hakemuksessa.
-Finnfund: Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaista riskirahoitusta kannattaviin
hankkeisiin kehitysmaissa ja siirtymätalousmaissa. Suurin osa Finnfundilta tulevasta julkiseksi
kehitysyhteityörahoitukseksi tilastoitavasta rahoituksesta tulee Finnpartnership-ohjelman kautta, joskin osa voi
olla myös Teollisen yhteistyön määrärahaa (TTT). Jos Finnfund on rahoittanut kyseistä CDM-hanketta, asiasta
tulee mainita hakemuksessa.
-Bilateraaliset tai alueelliset kehitysyhteistyöprojektit: Jos kyseinen CDM-hanke liittyy johonkin Suomen
rahoittamaan kehitysyhteistyöprojektiin, asiasta tulee mainita hakemuksessa.

Hankkeen isäntämaa
13 Hankkeen kehittäjä isäntämaassa
Hakijalla tulisi olla tiedossaan hankekehittäjän nimi ja yhteystiedot. Hankekehittäjä (project developer) on yleensä
kehitysmaan yksityinen yritys, hallitus tai kansalaisjärjestö.
Hankekehittäjän virallinen nimi tulisi ilmoittaa kokonaisuudessaan.

14 Yhteyshenkilö isäntämaassa
Annettujen yhteystietojen tulisi olla sellaiset, että yhteyshenkilö on helposti tavoitettavissa.

15 Hankkeen maantieteellinen sijainti
Sijaintivaltio, alue, kaupunki tai paikkakunta.

Allekirjoitus
16 Allekirjoitus
Allekirjoittajalla täytyy olla asianmukainen allekirjoitusoikeus ja hakemuksen allekirjoittamiseen tarvittavat
valtuudet. Allekirjoitus voi olla myös sähköinen.

17 Paikka, aika

18 Nimenselvennys

19 Hakemuksen liitteet

Kaikki hakijat
Hankeasiakirja (PDD)
Isäntämaan hyväksyntä
Validointiraportti
Muu mahdollinen lisäselvitys

Hankeasiakirja, validointiraportti ja isäntämaan hyväksyntä ovat välttämättömiä edellytyksiä hakemuksen
käsittelemiselle. Nämä liitteet voidaan toimittaa Ulkoasiainministeriölle sähköisenä tai paperimuodossa. Jos
hanke on rekisteröity CDM-hallintoneuvostossa, yllä mainitut dokumentit löytyvät hallintoneuvoston www-sivuilta.
Tällöin riittää hankkeen täydellisen nimen ja rekisteröintinumeron antaminen.

Hakijat, jotka eivät kuulu EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin
Kaupparekisteriote
Viimeisin tilinpäätös
Muu mahdollinen lisäselvitys
EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin kuulumattomien hakijoiden tulee todistaa kyvykkyytensä osallistua
puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeseen.
Ulkoasiainministeriön mekanismiasetuksen 2 §:n 3 momentin mukaan tällaisten hakijoiden tulee liittää
hakemukseen kaupparekisteriote ja hakijan viimeisin hyväksytty tilinpäätös sekä muu mahdollinen selvitys
hakijan tosiasiallisista mahdollisuuksista osallistua puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin.
EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin kuulumattomille hakijoille kaupparekisteriote ja viimeisin tilinpäätös ovat
siis pakollisia lisäselvityksiä. Hakijan tarpeelliseksi katsomat muut lisäselvitykset voivat nopeuttaa asian
käsittelyä.

