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Hallituksen esitys Eduskunnalle rakennerahastolaiksi 
sekä laeiksi alueiden kehittämislain ja Kainuun hallinto-
kokeilusta annetun lain muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi 
rakennerahastolaki, jolla kumottaisiin raken-
nerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoin-
nista annettu laki. Lisäksi ehdotetaan muutet-
tavaksi alueiden kehittämislakia ja Kainuun 
hallintokokeilusta annettua lakia.  

Rakennerahastolaissa ehdotetaan otettavak-
si huomioon elokuun alussa 2006 voimaan 
tullut Euroopan yhteisön rakennerahastoja 
koskeva uusi lainsäädäntö. Lakiin ehdotetaan 
otettavaksi säännökset rakennerahasto-
ohjelmien hallinnoinnista, seurannasta, val-
vonnasta ja tarkastuksesta. Säännökset koski-
sivat alueellinen kilpailukyky ja työllisyys-
tavoitetta ja Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitetta varten hyväksyttyjä toimenpideoh-
jelmia.  

Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset 
varojen ja osoittamisesta. Alueellinen kilpai-
lukyky ja työllisyys -tavoitteessa rakennera-
hastovarat varattaisiin valtion talousarviossa 
hallintoviranomaisen pääluokkaan, joka 
osoittaisi varat rakennerahastovaroja käyttä-
ville viranomaisille ja muille tahoille.  

Esityksessä ehdotetaan lakiin otettavaksi 
säännökset alueellinen kilpailukyky ja työlli-
syystavoitetta varten laadittujen rakennera-
hasto-ohjelmien ohjelmatyöstä ja ohjelmien 
hallinnoinnin kannalta keskeisistä EY-
lainsäädännön edellyttämistä viranomaisista, 
hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomai-
sesta, niiden kokoonpanosta ja tehtävistä. 
Tarkastusviranomaisen toiminta ehdotetaan 
keskitettäväksi yhteen ministeriöön, joka 
vastaisi tarkastusten tekemisestä. Maakunnan 
yhteistyöryhmä olisi maakunnassa rakenne-
rahasto-ohjelmien hallinnoinnin kannalta 
keskeinen toimielin. Sen keskeisenä tehtävä 
olisi suunnata rakennerahastojen varoja alu-

eella ohjelmia toteuttaville viranomaisille ja 
sovittaa yhteen rakennerahastoista, Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 
ja Euroopan kalatalousrahastosta rahoitetta-
via toimenpiteitä. Se voi myös käsitellä maa-
kunnan kehittämisen kannalta keskeiset 
hankkeet. Lakiin ehdotetaan ohjelmien seu-
rantaan liittyen säännökset toimenpideohjel-
man seurantakomiteasta, kokoonpanosta ja 
tehtävistä.  

Esityksessä ehdotetaan lakiin otettavaksi 
myös säännökset Euroopan alueellinen yh-
teistyö -tavoitetta varten laadittavien ohjel-
mien ohjelmatyöstä ja ohjelmien kannalta 
keskeisistä EY-lainsäädännön edellyttämistä 
viranomaisista, hallinto-, todentamis- ja tar-
kastusviranomaisesta, niiden kokoonpanosta 
ja tehtävistä. Ohjelmien täytäntöönpano eh-
dotetaan tapahtuvaksi nykykäytännön mukai-
sesti alueilla. Toimenpideohjelman hallinto-
komitean keskeisinä tehtävinä olisi suunnata 
Suomessa toteutettavissa toimenpideohjel-
missa rakennerahastovarat eri hallinnonalo-
jen käyttöön. Lakiin ehdotetaan ohjelmien 
seurantaan liittyen säännökset toimenpideoh-
jelman seurantakomiteasta, kokoonpanosta ja 
tehtävistä. 

Lakiin ehdotetaan lisäksi otettavaksi sään-
nökset varainhallinnasta, varojen valvonnasta 
ja tietojärjestelmästä. 

Alueiden kehittämislakiin ehdotetaan teh-
täväksi rakennerahastolaista aiheutuvat muu-
tokset. Vastaavasti Kainuun hallintokokeilus-
ta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi 
tekemällä siihen rakennerahastolaista aiheu-
tuvat muutokset. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Euroopan yhteisöjen komissio antoi heinä-
kuussa 2004 ehdotukset uusiksi rakennera-
hastoja ja koheesiorahastoa koskeviksi sään-
nöksiksi, jotka sisältyivät Agenda 2007 
-ehdotukseen. Ehdotuksista on neuvoteltu jä-
senvaltioiden kesken lähes kahden vuoden 
ajan, kunnes Itävallan puheenjohtajuuskau-
della keväällä 2006 saatiin aikaan yhteisym-
märrys uudistuksen sisällöstä. Yhteisymmär-
ryksen saavuttamisen kannalta keskeisenä 
edellytyksenä oli joulukuussa 2005 jäsenval-
tioiden välillä tehty sopimus Euroopan unio-
nin rahoituskehyksistä vuosille 2007–2013. 
Euroopan parlamentti hyväksyi uudistuksen 
kesällä 2006. Rakennerahastoja ja ko-
heesiorahastoa koskevat asetukset tulivat 
voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.  

Uudet, rakennerahastoja koskevat asetukset 
sisältävät useita muutoksia aikaisemmin 
voimassa olleisiin säännöksiin. Keskeisiä 
muutoksia ovat uudet tavoitteet, rakennera-
hastojen lukumäärän vähentäminen kahteen, 
ohjelmien rahoittaminen yhdestä rahastosta, 
ohjelmien hallinnon ja valvonnan hajautta-
minen entistä enemmän jäsenvaltioihin sekä 
ohjelmien seurantaa, valvontaa ja tarkastusta 
koskevien vaatimusten lisääntyminen. Kan-
sallisesti rakennerahastoista ja niiden hallin-
noinnista säädetään rakennerahastojen kan-
sallisesta hallinnoinnista annetussa laissa 
(1353/1999), jäljempänä rakennerahastolaki. 
Muutokset EY-lainsäännössä aiheuttavat 
useita muutoksia voimassa olevaan lakin. Li-
säksi on tarve yksinkertaistaa ja tehostaa ra-
kennerahastojen hallinnointia uudella, vuosia 
2007–2013 koskevalla ohjelmakaudella. Esi-
tyksessä on lisäksi tarpeen ottaa huomioon 
vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain 
säännökset. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ko-
konaan uusi rakennerahastolaki. Lakiin ehdo-
tetaan otettavaksi säännökset uusien rakenne-
rahasto-ohjelmien valmistelusta, hallinnoin-
nista, seurannasta, valvonnasta ja tarkastuk-
sesta. Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännök-
set ohjelmien hallinnoinnin kannalta keskei-
sistä viranomaisista, hallinto-, todentamis- ja 

tarkastusviranomaisista. Lakiin ehdotetaan 
otettavaksi myös säännökset rakennerahasto-
varojen kokoamisesta ja osoittamisesta välit-
täville toimielimille, joita ovat keskeisesti ra-
kennerahastojen tukea myöntävät viranomai-
set. 
 
2.  Nykyti la  

2.1. Euroopan yhteisön alue- ja rakenne-
politiikkaa koskevat säännökset 

Euroopan yhteisön alue- ja rakennepoli-
tiikkaa koskevat määräykset ovat perustamis-
sopimuksen 158–162 artiklassa. Lisäksi Eu-
roopan sosiaalirahastosta on määräykset pe-
rustamissopimuksen 146–150 artiklassa. Nii-
den nojalla on annettu viisi alue- ja rakenne-
politiikkaa koskevaa asetusta. Rakennerahas-
toja koskevat yleiset säännökset on annettu 
rakennerahastoja koskevista yleisistä sään-
nöksistä annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1260/1999, jäljempänä yleisasetus. 
Asetuksessa on säännökset yleisistä periaat-
teista, joita sovelletaan myönnettäessä tukea 
rakennerahastoista.  Niitä ovat rahastojen en-
sisijaiset tavoitteet ja tehtävät, rahoitusta 
koskevat periaatteet ja rahastojen sekä mui-
den rahoitusvälineiden yhteensovittaminen. 
Lisäksi yleisasetuksessa säädetään ohjelma-
työstä, rahastojen tuesta, varainhoidosta, oh-
jelmien seurannasta ja arvioinnista, varain-
hoidon valvonnasta, julkisuudesta ja komite-
oista. 

Rakennerahastoja ovat Euroopan aluekehi-
tysrahasto, jäljempänä EAKR, Euroopan so-
siaalirahasto, jäljempänä ESR, Euroopan 
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjaus-
rahasto, jäljempänä EMOTR, ja kalatalouden 
ohjauksen rahoitusväline, jäljempänä KOR.  
Kustakin rakennerahastosta on erityissään-
nökset. Niitä ovat parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1783/1999 Euroopan alue-
kehitysrahastosta, parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1784/1999 Euroopan sosiaa-
lirahastosta, neuvoston asetus (EY) N:o 
1263/1999 kalatalouden ohjauksen rahoitus-
välineestä sekä neuvoston asetus (EY) N:o 
1257/1999 Euroopan maatalouden ohjaus- ja 
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tukirahaston tuesta maaseudun kehittämiseen 
ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja ku-
moamisesta. Kussakin rahastoa koskevassa 
asetuksessa käsitellään pääasiassa niiden toi-
minta-aloja. Rakennerahastojen lisäksi alue- 
ja rakennepoliittisia toimia rahoitetaan ko-
heesiorahastosta, josta on säännökset neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 1164/1994 ko-
heesiorahastosta.  Koheesiorahastoa koskevia 
säännöksiä ei sovelleta Suomessa.  

Yleisasetuksen nojalla komissio on antanut 
kaksi keskeistä asetusta.  Ensimmäisenä niis-
tä on komission asetus (EY) N:o 438/2001, 
joka koskee neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1260/1999 soveltamista koskevia yksityis-
kohtaisia säännöksiä rakennerahastoista 
myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajär-
jestelmistä, jäljempänä komission hallinto-
asetus. Siinä annetaan tarkempia säännöksiä 
hallinto- ja valvontajärjestelmistä, menojen 
todentamisesta ja toimien otantatarkastuksis-
ta. Toisena asetuksena on komission asetus 
(EY) N:o 448/2001, joka koskee neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista 
koskevia yksityiskohtaisia säännöksiä raken-
nerahastoista myönnettävään tukeen liittyvän 
varainhoitoa koskevan oikaisumenettelyn 
osalta. Siinä säädetään jäsenvaltion ja komis-
sion varainhoitoon liittyvien oikaisujen edel-
lytyksistä ja menettelyistä. Lisäksi tukikel-
poisista kustannuksista säädetään komission 
asetuksessa (EY) 448/2004.  

Rakennerahastojen toimintaan liittyviä 
muita säännöksiä ovat komission asetus (EY) 
N:o 1681/1994 rakennepolitiikan rahoituksen 
epäsäännönmukaisuuksien ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperinnästä sekä 
tätä alaa koskevan tietojärjestelmän perusta-
misesta. Asetuksessa säädetään jäsenvaltion 
selvitys- ja tiedonantovelvollisuuksista. Ase-
tusta on muutettu komission asetuksella (EY) 
N:o 2035/2005, joka on tullut voimaan vuo-
den 2006 alusta. Asetuksella on tarkennettu 
jäsenvaltion ilmoitusvelvollisuutta tietyissä 
tilanteissa.  

Rakennerahastoihin liittyy myös neuvoston 
asetus (EY, EURATOM) N:o 2988/1995 Eu-
roopan yhteisön taloudellisten etujen suo-
jaamisesta, jäljempänä väärinkäyttöasetus. 
Asetuksessa annetaan yleiset säännöt yhtei-
sön oikeuteen kohdistuvia väärinkäytöksiä 
koskevista tarkastuksista sekä hallinnollisista 

toimenpiteistä ja seuraamuksista. Asetukses-
sa on muun ohella säännös väärinkäytöksen 
määritelmästä, joka on sellaisenaan otettu 
edellä mainittuun asetukseen (EY) N:o 
2035/2005. 

Väärinkäyttöasetukseen liittyy neuvoston 
asetus (EURATOM, EY) N:o 2185/96 ko-
mission paikan päällä suorittamista tarkas-
tuksista ja todentamisista Euroopan yhteisö-
jen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petos-
ten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi. 
Asetus sisältää jäsenvaltion kannalta lähinnä 
komission tarkastusten avustamiseen liittyviä 
yleisiä velvollisuuksia. Rakennerahastoja 
koskevia säännöksiä käsitellään tarkemmin 
hallituksen esityksessä eduskunnalle alueiden 
kehittämislaiksi HE 55/2002 vp s. 17–21. 
 
2.2. Rakennerahastoja koskeva lainsää-

däntö ja käytäntö 

Lainsäädännön kehitys 

Rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnista 
säädetään rakennerahasto-ohjelmien kansalli-
sesta hallinnoinnista annetussa laissa 
(1353/1999), jäljempänä rakennerahastolaki. 
Lakia on muutettu lailla (1286/2000), jolla 
lakiin on otettu yhteisöaloiteohjelmia koske-
vat säännökset. Lisäksi rakennerahastolakia 
on muutettu lailla (115/2003), jolla on lähin-
nä tarkennettu hallintokomitean päätöksente-
komenettelyjä tietyissä ohjelmissa. Rakenne-
rahastolain nojalla on annettu lisäksi asetus 
rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hal-
linnoinnista (1354/1999), jäljempänä raken-
nerahastoasetus. 

Ensimmäisellä ohjelmakaudella 1995–1999 
rakennerahastojen hallinnointimalli sovitet-
tiin kansalliseen hallinnointi- ja budjetointi-
järjestelmään ilman lainsäädäntöä.  Rakenne-
rahasto-ohjelmien toimeenpanosta vastasivat 
ne viranomaiset, joiden toimivaltaan asiat 
kansallisen toimivallanjaon mukaisesti kuu-
luivat. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Eu-
roopan sosiaalirahastosta maksettavat varat 
otettiin valtion talousarvioon rahastovastuu-
ministeriöiden pääluokkaan. Sieltä rakenne-
rahastojen varat kanavoitiin hankkeisiin eri 
ministeriöiden hallinnonaloilla olevien tuki-
järjestelmien kautta yhdessä kansallisen va-
rojen kanssa. Rakennerahastojen kansallises-
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ta hallinnointimallista määrättiin ohjelma-
asiakirjoissa, jotka Euroopan yhteisöjen ko-
missio hyväksyi. 

Alueellisia rakennerahasto-ohjelmia eli ta-
voitteita 2, 5b ja 6 varten laadittuja rakenne-
rahasto-ohjelmia varten kuhunkin maakun-
taan perustettiin maakunnan yhteistyöryhmä. 
Siinä olivat maakunnan liittojen, valtion 
aluehallintoviranomaisten, eri etujärjestöjen 
ja muiden paikallisten tahojen edustus. Se 
käsitteli hankkeita koskevat tukihakemukset 
ennen kuin toimivaltainen viranomainen teki 
niistä päätöksen. Liikesalaisuuden piiriin 
kuuluneet yritystukiasiat käsiteltiin erityises-
sä yhteistyöryhmän alaisessa yritystukityö-
ryhmässä. Tavoitteita 3 ja 4 varten laadituis-
sa ohjelmissa osa rakennerahastohankkeista 
käsiteltiin työvoima- ja elinkeinokeskusten 
neuvottelukunnassa ennen kuin toimivaltai-
nen rahoittajaviranomainen teki päätöksen 
varojen myöntämisestä. 

Interreg- ja Urban -yhteisöaloiteohjelmiin 
perustettiin hallintokomiteat, joiden tehtävä-
nä oli antaa lausunto rahoitettavista hank-
keista. Niissä olivat jäseninä keskeiset rahoit-
tajat. 

Ohjelmatasolla toimenpanoa seurattiin ja 
yhteen sovitettiin EY-säännöksiin perustu-
vassa seurantakomiteassa, jossa olivat jäse-
ninä toimivaltaiset ministeriöt, maakunnan 
liitot, eri etujärjestöt sekä komission ja tarvit-
taessa Euroopan investointipankin edustaja. 

Rakennerahastolaki tuli voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2000. Lain säätämisen keskeise-
nä tavoitteena oli puutteellisesta lainsäädän-
nöstä aiheutuneiden ongelmien korjaaminen. 
Rakennerahastotoiminnassa mukana olevien 
viranomaisten suhteet ja toimivallan rajat 
olivat epäselvät. Hallinnointiin osallistui uu-
dentyyppisiä toimielimiä, joiden asema ja 
tehtävät jäivät käytännössä ohjelma-
asiakirjojen määräysten varaan. Rakennera-
hastovarojen myöntämistä, takaisinperintää 
ja valvontaa koskevat säännökset olivat puut-
teellisia. Yleisasetuksen edellyttämän moit-
teettoman varainhoidon takaamiseksi oli tar-
peellista ottaa rakennerahastolakiin niitä kos-
kevat säännökset.  

Lain tavoitteena oli myös kytkeä varojen 
käytön suunnittelu valtion talousarvioon si-
ten, että varat olisivat ohjelmia toteuttavien 
viranomaisten käytössä aikaisempaa nope-

ammin talousarvion tultua hyväksytyksi. 
Lain yhtenä tarkoituksena oli myös parantaa 
ohjelmien toimeenpanoa selkeyttämällä to-
teuttajien välistä työnjakoa. Varojen budje-
tointimenettelyä yksinkertaistettiin siirtymäl-
lä eri hallinnonaloilla vuonna 2000 yhden 
koontimomentin käyttöön. 
 
Rakennerahasto-ohjelmien hallinnointi 

Rakennerahastolakia sovelletaan lain 1 §:n 
mukaan Euroopan yhteisön rakennerahastois-
ta osarahoitettavien ohjelmien toimeenpa-
noon, rakennerahastojen rahoituksen ja vas-
taavan kansallisen rahoituksen hallinnointiin, 
valvontaan ja tarkastukseen. Laki on suhtees-
sa muihin lakeihin toissijainen ja sitä sovelle-
taan, ellei muussa laissa ole siitä poikkeavia 
säännöksiä. Lakia sovelletaan siten tavoitteil-
le 1, 2 ja 3 laadittuihin ohjelmiin, kalatalou-
den ohjausvälineeseen, yhteisöaloiteohjel-
miin ja EAKR:n innovatiivisiin ohjelmiin.  

Lain 4 §:ään on otettu lain kannalta keskei-
set määritelmät. Lain soveltamisalan kannal-
ta merkityksellistä on määrittely alueellisiin 
rakennerahasto-ohjelmiin ja horisontaalisiin 
rakennerahasto-ohjelmiin. Ensiksi mainituilla 
tarkoitetaan 4 §:n 8 kohdan mukaan Euroo-
pan yhteisön rakennerahastojen tavoitteita 1 
ja 2 koskevia ohjelmia, Interreg- ja Urban 
-yhteisöaloiteohjelmia sekä Euroopan alue-
kehitysrahaston innovatiivisia toimia koske-
via ohjelmia sekä teknisen avun toimenpitei-
tä. Horisontaalisilla rakennerahasto-
ohjelmilla tarkoitetaan yleisasetuksen 1 artik-
lassa säädetylle tavoitteelle 3 laadittua oh-
jelmaa ja tavoite 1 alueen ulkopuolisella alu-
eella toteutettavaa kalatalouden ohjauksen 
rahoitusvälineestä annetun neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1263/1999 2 artiklan 2 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitettua ohjelmaa. 
Horisontaalisiin rakennerahasto-ohjelmiin ei 
sovelleta muun ohella maakunnan yhteistyö-
ryhmää ja maakunnan yhteistyöasiakirjaa 
koskevia säännöksiä. Tästä seuraa käytän-
nössä esimerkiksi se, että ESR-
toimenpiteisiin alueellisissa rakennerahasto-
ohjelmissa sovelletaan osittain eri säännöksiä 
kuin tavoite 3-ohjelmassa. 

Rakennerahastovarat tuloutetaan pääsään-
nön mukaan valtion talousarvioon. Poikke-
uksellisesti eräissä Suomessa hallinnoitavissa 
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Interreg-yhteisöaloiteohjelmissa varat tulou-
tetaan suoraan ohjelma-asiakirjassa mainit-
tuun maakunnan liittoon. 

Rakennerahastolain 2 ja 3 luvussa ovat oh-
jelmien hallinnoinnin kannalta keskeiset 
säännökset hallinto- ja maksuviranomaisista, 
niiden tehtävistä, oikeudesta tehtävien toteut-
tamiseksi antaa ohjeita ja määräyksiä sekä 
niiden tarkastusoikeudesta. Hallintoviran-
omaiset on määritelty yleisasetuksen mukaan 
ohjelmakohtaisesti 6 §:ssä.  Hallintoviran-
omaisena tavoite 1 ja 2 -ohjelmissa on sisä-
asiainministeriö, tavoite 3 -ohjelmassa työ-
ministeriö ja kalatalouden ohjausvälinettä 
koskevassa ohjelmassa maa- ja metsätalous-
ministeriö. Interreg- ja Urban 
-yhteisöaloiteohjelmissa hallintoviranomai-
sena toimii ohjelma-asiakirjassa mainittu 
maakunnan liitto. Suomesta hallinnoitavissa 
Interreg-ohjelmissa hallintoviranomaisina 
toimivat Ahvenanmaan maakuntahallitus 
Saariston Interreg III A -ohjelmassa, Lapin 
liitto Pohjoisen Interreg III A -ohjelmassa, 
Pohjois-Pohjanmaan liitto Karjalan Interreg 
III A -ohjelmassa, Etelä-Karjalan liitto Kaak-
kois-Suomen Interreg III A -ohjelmassa sekä 
Varsinais-Suomen liitto Etelä-Suomen-Viron 
Interreg III A -ohjelmassa. Helsinki-Vantaan 
Urban -ohjelmassa hallintoviranomaisena 
toimii Helsingin ja Vantaan yhteinen toimie-
lin, Leader+ -ohjelmassa maa- ja metsätalo-
usministeriö sekä Equal -ohjelmassa työmi-
nisteriö. 

Muissa Interreg-ohjelmissa, joihin Suomi 
osallistuu, hallintoviranomainen toimii Suo-
men rajojen ulkopuolella. Sellaisia ovat In-
vestitionsbank Schleswig-Holstein Saksassa 
Itämeren Interreg III B ja Pohjoisen vyöhyk-
keen Interreg III C -ohjelmassa, Västerbotte-
nin lääninhallitus Ruotsissa Merenkurkku-
MittSkandian Interreg III A ja Pohjoisen Pe-
riferian Interreg III B -ohjelmassa, Interact-
ohjelmassa Itävallan valtion kanslia sekä Es-
pon-ohjelmassa Luxembourgin sisäasiainmi-
nisteriö. Urban-yhteisöaloitteeseen kuuluvas-
sa Urbact-ohjelmassa hallintoviranomaisena 
toimii Ranskan kaupunkipolitiikan ministe-
riö. 

Hallintoviranomaisen keskeisenä tehtävänä 
yleisasetuksen mukaan on vastata hallinnoi-
mansa ohjelman hallinnon ja täytäntöönpa-
non tehokkuudesta ja moitteettomuudesta. 

Hallintoviranomainen ja komissio tarkastele-
vat vuosittain ohjelman täytäntöönpanoker-
tomuksen yhteydessä edellisenä vuonna saa-
vutettuja tuloksia. Hallintoviranomaisen teh-
tävinä on rakennerahastolain 8 ja 8 a §:n mu-
kaan lisäksi antaa maksuviranomaisille ja 
muille rakennerahastovaroja käyttäville mi-
nisteriöille rakennerahasto-ohjelmien hallin-
nointia, valvontaa ja tarkastusta koskevia oh-
jeita ja yleisiä määräyksiä, jos yleisasetuk-
sessa säädettyjen velvoitteiden täyttäminen 
sitä välttämättä edellyttää.  

Hallintoviranomainen voi rakennerahasto-
lain 9 ja 9a §:n mukaan asioissa, jotka eivät 
kuulu lainsäädännön alaan tai muutoin vaadi 
eduskunnan suostumusta sopia tavanomaisi-
na pidettävistä järjestelyistä rakennerahasto-
ohjelman hallinnointitehtävien täytäntöönpa-
noa koskevista tarpeellisista järjestelyistä toi-
saalta Euroopan yhteisöjen komission, mui-
den Euroopan unionin jäsenvaltioiden raken-
nerahastotehtäviä hoitavien viranomaisten tai 
jäsenvaltioiden tällaisia tehtäviä hoitavien ta-
hojen kanssa ja toisaalta sopia myös sellaisis-
ta täytäntöönpanojärjestelyistä, joista raken-
nerahasto-ohjelman ja Euroopan unionin ul-
kopuolella toteutettavan Euroopan yhteisön 
rahoittaman ohjelman tekninen yhteensovit-
taminen edellyttää. 

Varainhallinto komissioon päin ja komissi-
osta Suomeen on keskitetty maksuviranomai-
sille, jotka tavoiteohjelmissa ja Leader+- se-
kä Equal -yhteisöaloiteohjelmissa on määri-
telty rahastokohtaisesti ja Interreg- ja Urban  
-ohjelmissa ohjelmakohtaisesti. Euroopan 
aluekehitysrahaston maksuviranomaisena 
toimii rakennerahastolain 10 §:n mukaan si-
säasiainministeriö, Euroopan sosiaalirahaston 
työministeriö, Euroopan maatalouden ohjaus- 
ja tukirahaston ohjausosaston ja kalatalouden 
ohjauksen rahoitusvälineen maa- ja metsäta-
lousministeriö. Interreg- ja Urban 
-ohjelmissa maksuviranomaisena toimivat 
edellä ja ohjelma-asiakirjassa mainitut hallin-
toviranomaiset kuitenkin sillä poikkeuksella, 
että Urbact-ohjelmassa maksuviranomaisena 
toimii Caisse de Dépôts et Consignations Pa-
riisissa. Interreg- ja Urban 
-yhteisöaloiteohjelmien hallinto on Suomessa 
hajautettu alueille, kun taas tavoiteohjelmien 
hallinto on keskushallintopainotteinen.  

Maksuviranomaisen tehtävänä yleisasetuk-
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sen mukaan on laatia ja välittää rakennera-
hastovaroja koskevia maksupyyntöjä komis-
siolle ja vastaanottaa komission suorittamat 
maksut. Maksuja haetaan jälkikäteen toteu-
tuneiden kustannusten perusteella. Lisäksi 
maksuviranomaisen tehtävänä on todentaa 
menoilmoitukseen sisältyvät menot. Maksu-
pyynnöt komissiolle tehdään kolme kertaa 
vuodessa. Ne maksusitoumukset, joista ei ole 
esitetty hyväksyttävää maksupyyntöä toi-
menpiteen tai toimen hyväksymistä koskevan 
päätöksen päivämäärää seuraavan toisen 
vuoden loppuun mennessä, vanhenevat ja pa-
lautuvat Euroopan unionin talousarvioon. 
Tämä n+2 -sääntö otettiin käyttöön nykyisel-
lä ohjelmakaudella ja sen tarkoituksena on 
tehostaa varojen käyttöä. Maksujen todenta-
misesta on tarkemmat säännökset komission 
hallintoasetuksessa. 

Rakennerahastolain 12 §:ssä on säännökset 
rakennerahastovarojen osoittamisesta viran-
omaisten käytettäväksi. Pykälä on keskeinen 
rakennerahastovarojen kansallisen hallin-
noinnin kannalta.  Sen mukaan maksuviran-
omainen vastaa valtion talousarvioon pää-
luokkaansa otettujen rakennerahastovarojen 
osoittamisesta niiden ministeriöiden käytet-
täviksi tai edelleen jaettaviksi, joiden pää-
luokkaan vastaava valtion rahoitusosuus on 
otettu valtion talousarviossa. Vastaavasti 
maksuviranomainen osoittaa sellaisten toi-
menpiteiden rahoitukseen, joiden kansallinen 
julkinen rahoitusosuus tulee osaksi tai koko-
naan muista kuin valtion talousarvion määrä-
rahoista, rakennerahastovaroja niiden minis-
teriöiden myönnettäviksi tai edelleen jaetta-
viksi, joiden toimialan toimenpiteisiin määrä-
raha on tarkoitettu. Rakennerahastoasetuk-
sessa on tarkemmat säännökset varojen ja-
kamisesta ja määräajoista. Maksuviranomai-
nen osoittaa lyhyessä määräajassa ohjelma-
reserviä lukuun ottamatta varat muille raken-
nerahastovaroja käyttäville ministeriöille, 
jotka jakavat varat edelleen alaiselleen hal-
linnolle lyhyessä määräajassa. Siten varat 
ovat käytännössä vuosittain tammikuun lo-
pussa tuen myöntävien viranomaisten käy-
tössä. 

Lain 12 §:n 5 momentissa on lisäksi ohjel-
mareserviä koskeva säännös, jonka mukaan 
varainkäytön joustavuuden varmistamiseksi 
rakennerahastovaroja käyttävät ministeriöt 

voivat jättää osan rakennerahastovaroista ja 
vastaavasta valtion rahoitusosuudesta ohjel-
mareserviin. Säännöksen mukaan maksuvi-
ranomainen osoittaa rakennerahastovaroja 
käyttäville ministeriöille heti vuoden alussa 
niiden hallinnonalojen käyttöön tarkoitetut 
rakennerahastovarat. Ministeriöt jakavat val-
taosan rakennerahastovaroista ja vastaavasta 
valtion rahoitusosuudesta heti vuoden aluissa 
alueille. Ohjelmareservin jakopäätökset teh-
täisiin myöhemmin. 

Tarkemmat säännökset ohjelmareservistä 
ovat rakennerahastoasetuksessa. Asetuksen 1 
§:n mukaan maakunnan yhteistyöasiakirjaan 
voidaan sisällyttää arvio ohjelmareservin tar-
peesta maakunnassa hallinnonaloittain. Li-
säksi asetuksen 4 §:n mukaan alueellisissa 
rakennerahasto-ohjelmissa ennen osoituspää-
töstä maksuviranomainen neuvottelee raken-
nerahastovaroja käyttävien ministeriöiden 
kanssa muun ohella siitä, kuinka paljon kul-
lakin hallinnonalalla jätetään ohjelmareser-
viin ja kuulee asiassa maakunnan yhteistyö-
ryhmiä. Lisäksi asetuksen 5 §:ssä on säännös 
ohjelmareservin käytöstä. Sen mukaan sitä 
voidaan käyttää rakennerahasto-ohjelman to-
teuttamiseksi tarpeellisiin joustoihin ja valta-
kunnallisiin tai muuten laaja-alaisiin hank-
keisiin sekä tiettyihin Euroopan maatalouden 
tuki- ja ohjausrahastosta ja kalatalouden oh-
jausvälineestä osarahoitettuihin toimiin. 

Osoittaessaan rakennerahastovaroja minis-
teriön tai muun viranomaisen tai maakunnan 
liittojen käytettäväksi tai edelleen jaettavaksi 
taikka myös muun kuin viranomaisen käytet-
täväksi maksuviranomainen voi rakennera-
hastolain 13 ja 14 §:n mukaan varojen osoit-
tamista koskevassa päätöksessään asettaa vi-
ranomaisen tai maakunnan liiton taikka 
muun saajan noudatettavaksi varojen käyttöä 
koskevia ehtoja, jotka ovat välttämättömiä 
Euroopan yhteisön lainsäädäntöön perustuvi-
en velvoitteiden täyttämiseksi ja rakennera-
hastovarojen hallinnoinnin, valvonnan ja tar-
kastuksen asianmukaiseksi hoitamiseksi. Li-
säksi maksuviranomainen voi osoittaessaan 
rakennerahastovaroja käytettäväksi antaa oh-
jeiden sijaan määräyksiä samoin edellytyk-
sin. 

Rakennerahastolain 15 §:ssä säädetään vas-
tuusta rakennerahastojen käytössä. Kukin 
ministeriö on velvollinen huolehtimaan, että 
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varoja käytetään ja hallinnoidaan asianmu-
kaisesti ja todetut virheellisyydet oikaistaan. 
Ministeriöt ilmoittavat maksuviranomaiselle 
toimenpiteistä, joihin todettujen virheelli-
syyksien oikaisemiseksi on ryhdytty. Maa-
kunnan liitot ilmoittavat näistä toimenpiteistä 
sisäasiainministeriölle. Pykälän 2 momentin 
mukaan, jos virheellisyyden laatu ja laajuus 
huomioon ottaen tarvittaviin toimenpiteisiin 
ei ole ryhdytty, maksuviranomainen voi vel-
voittaa ministeriön ryhtymään toimenpitei-
siin, joilla virheellisyys voidaan oikaista tai 
sen toistuminen estää. Maksuviranomainen 
voi tarvittaessa asettaa ministeriölle määrä-
ajan, jossa sen tulee ryhtyä toimenpiteisiin. 
Maakunnan liittoja koskevilta osin tässä tar-
koitettu toimivalta on sisäasiainministeriöllä. 

Rakennerahastolain 16 §:ssä on säännös 
rakennerahasto-ohjelmien valmistelusta. 
Säännöksessä viitataan alueellisten rakenne-
rahasto-ohjelmien osalta alueiden kehittämis-
lakiin (602/2002). Alueiden kehittämislain 
13 §:ssä on säännös alueellisten rakennera-
hasto-ohjelmien valmistelusta. Sen mukaan 
maakunnan liitot vastaavat alueitaan koske-
vien Euroopan yhteisön rakennerahastoista 
osarahoitettavia alueellisia rakennerahasto-
ohjelmia koskevien ehdotusten laatimisesta. 
Ohjelmia koskevat ehdotukset valmistellaan 
yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien 
sekä muiden ohjelmien toteuttamiseen osal-
listuvien julkis- ja yksityisoikeudellisten oi-
keushenkilöiden kanssa.  

Pykälän 2 momentin mukaan sisäasianmi-
nisteriö valmistelee yhteistyössä muiden mi-
nisteriöiden, maakuntien liittojen sekä mui-
den ohjelmien toteuttamiseen osallistuvien 
yhteisöjen ja järjestöjen kanssa maakunnan 
liittojen ehdotusten perusteella ohjelmaehdo-
tukset valtioneuvoston käsiteltäviksi.  

Kussakin maakunnassa on rakennerahasto-
lain 17 §:n mukaan rakennerahasto-
ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämi-
seen vaikuttavien toimenpiteiden yhteenso-
vittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. 
Sen asettaa maakunnan liiton hallitus. Yh-
teistyöryhmässä ovat edustettuina maakun-
nan liitto ja sen jäsenkunnat sekä Lapin maa-
kunnassa lisäksi saamelaiskäräjät, ohjelmaa 
rahoittavat valtion viranomaiset ja muut val-
tionhallintoon kuuluvat organisaatiot sekä 
alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät 

työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Maakun-
nan liiton hallitus nimeää yhteistyöryhmälle 
puheenjohtajan, jonka tulee olla kuntalaissa 
tarkoitettu luottamushenkilö. Pykälän 6 mo-
mentin mukaan yhteistyöryhmä voi kutsua 
siihen asiantuntijoita. Yksityiskohtaisten pe-
rustelujen mukaan asiantuntijat voisivat olla 
esimerkiksi tasa-arvo- ja ympäristöjärjestö-
jen, yliopistojen ja korkeakoulujen, ammatti-
korkeakoulujen, ammatillisen peruskoulutuk-
sen, järjestöjen, Finnvera Oyj:n ja muiden 
alueen kehittämisen kannalta tärkeiden orga-
nisaatioiden edustajia. 

Rakennerahastolain 21 §:ssä on säännökset 
yhteistyöryhmän tehtävistä. Niitä ei sovelleta 
kalatalouden ohjausvälineeseen eikä yhtei-
söaloitteisiin. Tavoite 3 -ohjelmaan sovelle-
taan vain pykälän 3 ja 10 momenttia. Keskei-
senä tehtävänä on kohdentaa seuraavan va-
rainhoitovuoden rakennerahastojen ja vas-
taava kansallinen rahoitus valtion viranomai-
sille, maakunnan liitolle ja muille rakennera-
hasto-ohjelmien rahoitukseen osallistuville. 
Yhteensovitus tehdään maakunnan yhteis-
työasiakirjassa, jota voidaan tarkistaa valtio-
neuvoston annettua talousarvioesityksen 
eduskunnalle sekä tarvittaessa sen tultua hy-
väksytyksi ja muulloinkin, jos se on ohjelmi-
en toimeenpanon kannalta tarpeen.  

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävien 
kannalta keskeinen säännös on lisäksi aluei-
den kehittämislain 12 §:ssä. Sen mukaan 
maakunnan yhteistyöryhmä sovittaa yhteen 
maakuntaohjelman ja alueiden kehittämislain 
erityisohjelmien toteuttamista ja rahoitusta. 
Maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan huo-
mioon maakuntasuunnitelma, valtakunnalli-
set alueiden kehittämisen tavoitteet, hallin-
nonaloittainen alueiden kehittämisen suunnit-
telu ja maakuntaa koskevat muut alueiden 
kehittämislaissa tarkoitetut ohjelmat. Sellai-
sia ohjelmia ovat erityisesti Euroopan yhtei-
sön alueelliset rakennerahasto-ohjelmat. 
Maakunnan yhteistyöryhmän eri ohjelmia 
yhteen sovittava tehtävä ilmenee myös ra-
kennerahastolain 21 §:n 2 momentista. 

Nykyisellä ohjelmakaudella maakunnan 
yhteistyöryhmä voi käsitellä suuria maakun-
nallisia tai ylimaakunnallisia taikka muuten 
aluekehityksen kannalta merkittäviä hankkei-
ta. Hankkeiden käsittely poikkeaa vuonna 
1999 päättyneellä ohjelmakaudella noudate-
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tusta menettelystä, jolloin yhteistyöryhmä 
käsitteli kaikki hankkeet. Laissa säädetään li-
säksi maakunnan yhteistyöryhmän päätök-
senteosta ja hallintomenettelystä, jäsenten 
asemasta ja sihteeristöstä. Sihteerit, jotka yh-
teistyöryhmä kutsuu yhteistyöryhmässä edus-
tettuina olevien viranomaisten palveluksessa 
olevista henkilöistä tasapuolisesti, hoitavat 
yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esitte-
ly- ja täytäntöönpanotehtäviä virkavastuulla. 

Lain 21 §:n 7 ja 8 momentissa on säännök-
set yhteistyöryhmän jaostoista.  Tavoite 3-
ohjelman ja maaseudun kehittämisohjelman 
yhteensovitus tavoite 2-ohjelmaan tapahtuu 
maakunnan yhteistyöryhmän jaostoissa. Yh-
teistyöryhmä voi tarvittaessa asettaa myös 
muita jaostoja. 

Interreg- ja Urban -ohjelmissa keskeisenä 
alueellisena toimielimenä on hallintokomitea. 
Sen asettaa sisäasiainministeriö, joka samalla 
päättää sen kokoonpanosta. Rakennerahasto-
laissa on säännökset hallintokomitean tehtä-
vistä, päätöksentekomenettelystä, hallinto-
komitean sihteeristöstä ja sisäasianministeri-
ön tarkastusoikeudesta. Hallintokomitean 
keskeisenä tehtävänä on sovittaa yhteen ja 
suunnata rakennerahastojen ja kansallista ra-
hoitusta sekä antaa lausunto hankkeiden so-
veltuvuudesta ohjelmaan ja niiden rahoitta-
misesta. Hankkeelle ei voida myöntää tukea, 
ellei hallintokomitea ole puoltanut sen rahoit-
tamista. Hallintokomitea käsittelee siten 
kaikki hankehakemukset. Tässä menettely 
poikkeaa maakunnan yhteistyöryhmän tehtä-
vistä. Suomen rajojen ulkopuolella toteutet-
tavissa Interreg-ohjelmissa hallinnointi pe-
rustuu mukana olevien maiden kesken laadit-
tuihin sopimuksiin. 

Säännökset seurantakomiteasta on otettu 
rakennerahastolain 24 §:ään. Kussakin ra-
kennerahasto-ohjelmassa on asetettava seu-
rantakomitea. Seurantakomitean tehtävät 
määräytyvät yleisasetuksen nojalla. Keskei-
senä tehtävänä on huolehtia ohjelman täytän-
töönpanon tehokkuudesta ja laadusta. Seu-
rantakomiteoiden jäseninä ovat rahoittavien 
ministeriöiden, maakunnan liittojen, elinkei-
no- ja työmarkkinajärjestöjen sekä ympäris-
tö- ja tasa-arvojärjestöjen edustajat. Muutok-
sena edelliseen ohjelmakauteen verrattuna 
komission edustaja ja tarvittaessa Euroopan 
investointipankin edustaja osallistuvat komi-

teoiden työhön neuvoa-antavina jäseninä. 
Seurantakomitea on siten puhtaasti kansalli-
nen toimielin. 

Komission hallintoasetuksen mukaan jä-
senvaltio on velvollinen ilmoittamaan komis-
siolle jokaisen ohjelman hallinto- ja maksu-
viranomaisia koskevat sekä muita tukia 
myöntäviä viranomaisia koskevat järjestelyt 
ja niiden hallinto- ja valvontajärjestelmät. 
Kukin rakennerahastovaroja käytävä ministe-
riö on laatinut hallinto- ja valvontajärjestel-
män kuvauksen hallinnonalaltaan. Lisäksi In-
terreg- ja Urban -ohjelmissa hallinto- ja mak-
suviranomaiset ovat laatineet kuvaukset. 
Komissio tarkastaa järjestelmän toimintaa 
säännöllisesti. 

Pykälässä 22 säädetään rahoituksen myön-
tämisestä. Pykälä koskee, jollei muualla lais-
sa toisin säädetä, rakennerahastovaroja käyt-
tävän ministeriön, sen hallinnonalaan kuulu-
van viranomaisen, viraston ja laitoksen sa-
moin kuin valtion erityisrahoitusyhtiöstä an-
netussa laissa (443/1998) tarkoitetun erityis-
rahoitusyhtiön ja muun vastaavan valtion ko-
konaan tai osittain omistaman yhtiön sekä 
maakunnan liiton keskeisinä tehtäviä rahoi-
tuksen myöntämisen liittyen. Pykälän merki-
tys on lähinnä informatiivinen ja sen tarkoi-
tus on selkeyttää rakennerahastojen rahoitus-
ta myöntävien tahojen suhdetta maakunnan 
yhteistyöryhmään.  

Rakennerahastolain 23 §:n mukaan yli-
maakunnallisen hankkeen hallinnoinnista 
huolehtii päärahoittaja, ellei se anna hallin-
nointia jonkin toisen tehtäväksi. Lain 42 §:n 
mukaan asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä muun ohella ylimaakunnallisten-
hankkeiden hallinnoinnista. Tarkempia sään-
nöksiä ei kuitenkaan ole annettu. 
 
Rakennerahastovarojen tarkastus ja valvonta 

Tarkastusta ja valvontaa koskevat säännök-
set ovat lain 2 §:n mukaan luonteeltaan tois-
sijaisia ja niitä sovelletaan vain siinä tapauk-
sessa, että asiasta ei ole säädetty erityislain-
säädännössä.  

Perussäännös valvonnasta on lain 25 §:ssä. 
Sen mukaan rakennerahastovaroja myöntä-
vällä on ensisijainen vastuu myöntämiensä 
rakennerahastovarojen valvonnasta ja tarkas-
tuksesta. Kukin joko rakennerahastovaroja 
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tai kansallista julkista rahoitusosuutta myön-
tävä ministeriö vastaa valvonnan ja tarkas-
tuksen asianmukaisesta järjestämisestä hal-
linnonalallaan. Siten ensisijainen vastuu siitä, 
että hankkeeseen myönnetyt varat käytetään 
siihen tarkoitukseen, kuin mihin ne on 
myönnetty yhteisön ja kansallisen lainsää-
dännön mukaan, on varat hankkeeseen 
myöntäneellä viranomaisella. Hallinto- ja 
maksuviranomaiseen nähden vastuu on asi-
anomaisen hallinnonalan ministeriöllä.  

Perusperiaate ilmenee myös lain 27 ja 28 
§:stä. Lain 27 §:n mukaan rakennerahastova-
roja käyttävä ministeriö suorittaa jakamiensa 
ja myöntämiensä rakennerahastovarojen 
käyttöä koskevia tarkastuksia. Ne kohdistu-
vat rahoituksen välittäjiin ja myöntäjiin sekä 
rahoituksen saajiin. Pykälässä on lisäksi 
säännökset tarkastustoimivallan siirtämisestä 
toiselle viranomaiselle tai riippumattomalle 
tilintarkastajalle sekä säännökset tilintarkas-
tajan esteellisyydestä ja tarkastuksessa huo-
mioon otettavista seikoista. Lain 28 §:ssä on 
säännös ministeriön hallinnonalan kuuluvan 
toimijan ja maakunnan liiton tarkastusoikeu-
desta ja oikeudesta antaa tarkastusta koskeva 
valtuutus toiselle viranomaiselle tai riippu-
mattomalle tilintarkastajalle.   

Rakennerahastolain 29 ja 30 §:ssä ovat 
säännökset hallinto- ja maksuviranomaisten 
tarkastusoikeudesta. Hallintoviranomaisen 
tarkastusoikeutta koskevat säännökset perus-
tuvat yleisasetuksen 34 artiklaan. Hallintovi-
ranomainen vastaa täytäntöönpanon tehok-
kuudesta ja moitteettomuudesta ja se on var-
mistettava erityisesti tekemällä sisäisiä tar-
kastuksia moitteettoman varainhoidon peri-
aatteiden noudattamisen varmistamiseksi. 
Maksuviranomaisen osalta tarkastusoikeus 
perustuu yleisasetuksen 32 artiklaan, jonka 
mukaan maksuviranomaisen on todennettava 
maksuhakemuksessa ilmoitetut tosiasiallises-
ti suoritetut menot. Tarkastusoikeus on tar-
peen tämän tehtävän suorittamiseksi. 

Rakennerahastolain 28 ja 29 §:n mukaan 
hallinto- ja maksuviranomainen voivat suo-
rittaa rakennerahastovarojen käyttöön liitty-
viä rahoituksen välittäjiin ja myöntäjiin sekä 
rahoituksen saajiin kohdistuvia tarkastuksia. 
Ne voivat suorittaa tarkastuksia muiden mi-
nisteriöiden hallinnonaloilla vain Euroopan 
yhteisöjen komission pyynnöstä, rakennera-

hastovarojen tarkastuksen vakavan laimin-
lyönnin vuoksi tai muusta painavasta syystä. 
Tarkastusoikeus rajautuu rakennerahastova-
rojen käyttöön. Muu hallinto- ja maksuviran-
omainen kuin sisäasiainministeriö voi suorit-
taa maakunnan liittojen käyttämiä tai myön-
tämiä rakennerahastovarojen tarkastuksia 
vain edellä tarkoitetusta painavasta syystä. 
Tarkastusoikeus on siten riippuvainen laissa 
olevista erityisistä olosuhteista. Lisäksi lain-
kohdissa säädetään myös mahdollisuudesta 
antaa tarkastusta koskeva valtuutus viran-
omaiselle tai riippumattomalle tilintarkasta-
jalle.  

Rakennerahastolain 26 §:ssä on säännös 
tietojen saannista. Pykälässä säädetään hal-
lintoviranomaisen, maksuviranomaisella ja 
rakennerahastovaroja käyttävän ministeriön 
oikeudesta saada rakennerahastovarojen 
käyttöön liittyviä tietoja, jotka ovat tarpeen 
niiden tehtävien hoitamisen kannalta. Tie-
donsaantioikeus perustuu pyyntöön saada tie-
toja ja kohdistuu pääasiassa viranomaisiin. 
Silloin kuin tietojen saannin kohteena on tu-
ensaaja, on hallinto- ja maksuviranomaisella 
oikeus saada yksittäistapauksessa tiedot ra-
kennerahastovaroja käyttävän ministeriön vä-
lityksellä.  

Lain 30a §:ssä on erikseen säännös sisäasi-
ainministeriön tarkastusoikeudesta Interreg- 
ja Urban -yhteisöaloiteohjelmissa. Säännös 
on tarpeen yleisasetuksen 38 artiklassa mai-
nittujen valtion vastuulla olevien tehtävien 
hoitamiseksi Interreg- ja Urban -yhtei-
söaloiteohjelmissa.  

Tarkastukseen ja valvontaan liittyen laissa 
on lisäksi säännökset tarkastusmenetelmistä 
ja -periaatteista, tarkastusta suorittavan hen-
kilön oikeuksista ja tarkastettavan velvolli-
suuksista, virka-avusta ja yleisasetuksen 38 
artiklassa tarkoitetun loppulausuman antami-
sesta. Lausunto liittyy keskeisesti rakennera-
hasto-ohjelmien sulkemiseen. 
 
Toimivallan siirto, rakennerahastovarojen ta-
kaisinperintä ja eräät muut säännökset 

Lain 35 §:ssä on säännös toimivallan siir-
rosta rakennerahastoasioissa opetusministeri-
ön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonaloilla. Säännöksen nojalla opetusminis-
teriö on siirtänyt toimivaltaa rakennerahasto-
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asioissa opetushallitukselle ja lääninhallituk-
sille. Myös sosiaali- ja terveysministeriö on 
siirtänyt toimivaltaa rakennerahastoasioissa 
kokeiluluonteisesti Itä-Suomen lääninhalli-
tukselle.  

Lain 37 §:ssä on säännökset rakennerahas-
tovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuu-
den takaisinperinnästä. Säännökset on otettu 
lakiin moitteettoman varainhoidon varmis-
tamiseksi. Lain säätämishetkellä kansalliseen 
lainsäädäntöön liittyvät säännökset ja määrä-
ykset rakennerahastovarojen takaisinperin-
nästä ja peruuttamisesta olivat varsin puut-
teelliset ja epäyhtenäiset. Lisäksi lakiin on 
otettu säännökset rakennerahasto-ohjelmien 
seurannan tietojärjestelmästä, valtion takau-
tumisoikeuteen perustuvasta maksusuorituk-
seen velvoittamisesta ja muutoksenhausta. 
 
Käytäntö 

Voimassa olevaa, vuosia 2000–2006 kos-
kevaa, ohjelmakautta varten laadittiin Suo-
messa neljä alueellista tavoitteita 1 ja 2 kos-
kevaa ohjelmaa ja yksi horisontaalinen, ta-
voitetta 3 koskeva ohjelma. Yleisasetuksen 
mukaan tavoitteelle 1 laadittuja ohjelmia osa-
rahoitetaan EAKR:stä, ESR:stä, EMOTR:n 
ohjausosastosta ja KOR:sta. Tavoitteelle 2 
laadittuja ohjelmia osarahoitetaan EAKR:stä 
ja ESR:stä. Tavoite 3-ohjelmaa osarahoite-
taan yksinomaan ESR:stä.  

Tavoitetta 1 koskien laadittiin kaksi ohjel-
maa. Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma kä-
sittää Lapin maakunnan ja osia Pohjois-
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-
Suomen maakunnista. Itä-Suomen tavoite 1 -
ohjelma käsittää Etelä-Savon, Kainuun, Poh-
jois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. 
Tavoitetta 2 koskien laadittiin myös kaksi 
ohjelmaa. Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelma 
käsittää Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja 
Päijät-Hämeen maakunnat sekä osia Itä-
Uudenmaan, Kymenlaakson, Uudenmaan ja 
Varsinais-Suomen maakunnista. Länsi-
Suomen tavoite 2 -ohjelmaan kuuluu alueita 
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kes-
ki-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Poh-
jois-Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnista. 
Komissio hyväksyi alueelliset tavoiteohjel-
mat sekä tavoite 3 -ohjelman vuonna 2000. 
Ohjelmia varten on laadittu lisäksi ohjelma-

asiakirjojen täydennykset. 
Tavoiteohjelmien lisäksi Suomessa on laa-

dittu yhteisöaloiteohjelmia ja innovatiivisia 
toimia koskevia ohjelmia. Interreg-
yhteisöaloitteeseen liittyen laadittiin ja ko-
missio on hyväksynyt kaikkiaan kahdeksan 
alueellista ohjelmaa, joita ovat Etelä-Suomen 
rannikkoseudun, Kaakkois-Suomen, Karja-
lan, Merenkurkku-Mittskandian, Pohjoisen ja 
Saariston III A -ohjelmat, sekä Itämeren ja 
Pohjoisen periferian III B -ohjelmat. Lisäksi 
on laadittu ja komissio on hyväksynyt Inter-
reg III C -ohjelman sekä Espon ja Urbanact 
-ohjelmat. Muista yhteisöaloiteohjelmista on 
laadittu ja komissio on hyväksynyt Leader+-
ohjelman, Equal-ohjelman sekä Urban-
ohjelman. Vuonna 2004 tapahtuneen laajen-
tumisen seurauksena Etelä-Suomen rannik-
koseudun Interreg IIIA -ohjelma on muutettu 
Etelä-Suomen ja Viron Interreg III A 
-ohjelmaksi. Lisäksi Kaakkois-Suomen ja 
Karjalan Interreg III A -ohjelmat on muutettu 
naapuruusohjelmiksi. 

Maaseudun kehittämistä varten on laadittu 
alueellinen maaseudun kehittämisohjelma ta-
voite 1-ohjelman ulkopuolisille alueille. Oh-
jelma-alueen ulkopuolelle jäävät vain 12 suu-
rimman kaupungin kaava-alueet, joten käy-
tännössä koko Suomi on ohjelmapohjaisen 
maaseudun kehittämistoiminnan piirissä toi-
sin kuin edellisellä, vuosia 1994–1999 kos-
kevalla, ohjelmakaudella. Alueellinen maa-
seudun kehittämisohjelma sisältää pitkälti 
samoja toimenpiteitä kuin mitä edellisen oh-
jelmakauden tavoite 5b-ohjelma sisälsi. Li-
säksi ohjelmakaudella 2000–2006 Leader+-
ohjelman mukaista toimintaryhmiin liittyvää 
työtapaa on laajennettu kansallisesti rahoite-
tuilla seitsemällä toimintaryhmällä. Toimin-
taryhmien rahoitus on mahdollista myös ta-
voite 1-ohjelmista ja alueellisesta maaseudun 
kehittämisohjelmasta. Yhteisöaloiteohjelmia 
rahoitetaan kutakin yhdestä rahastosta siten, 
että Interreg- ja Urban -ohjelmia osarahoite-
taan EAKR:stä, Leader+ 
-yhteisöaloiteohjelmaa EMOTR:n ohjaus-
osastosta ja Equal-yhteisöaloiteohjelmaa 
ESR:stä. 

Elinkeinokalatalouden toimenpiteitä varten 
on laadittu elinkeinokalatalouden rakenneoh-
jelma, joka koskee Suomessa tavoite 1-
alueiden ulkopuolisia alueita.  
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Ahvenanmaata varten on laadittu erilliset 
tavoite 2 ja vastaavat maaseudun kehittämis-
ohjelmat. Komissio on hyväksynyt ohjelmat 
vuonna 2000. Elinkeinokalatalouden ohjel-
massa Ahvenanmaata koskee oma erillinen 
ohjelman osa.  

Rakennerahastovarojen hallinnointiin ja 
ohjelmatyöhön osallistuu kaikkiaan yhdeksän 
ministeriötä. Oheisessa taulukossa esitetään 
vuoden 2004 valtion talousarvioon perustuen 
eri hallinnonalojen osallistuminen tavoiteoh-
jelmiin. Hallinnonalojen tehtävänä on myön-
tää rakennerahastojen ja vastaava kansallinen 
julkinen rahoitus yksittäiseen hankkeeseen. 
Interreg- ja Urban -yhteisöaloiteohjelmissa 
rakennerahastojen tuen myöntää ohjelma-
asiakirjassa mainittu maakunnan liitto tai 
kunnallinen toimielin. Kansallisen julkisen 
rahoituksen myöntää se toimivaltainen viran-
omainen, joka on hyväksynyt hankkeen ra-
hoitettavaksi. Tukea myönnettäessä noudate-
taan kunkin hallinnonalan erityissäännöksiä. 
Euroopan aluekehitysrahaston osalta suurin 
tuen myöntäjä on kauppa- ja teollisuusminis-
teriön hallinnonala, Euroopan sosiaalirahas-
ton osalta työministeriö ja Euroopan maata-
louden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston 
sekä kalatalouden ohjauksen rahoitusväli-
neen osalta maa- ja metsätalousministeriö.  

Taulukko. EU:n rakennerahastojen ja valti-
on rahoitusosuudet hallinnonaloittain vuoden 
2006 talousarviossa, myöntämisvaltuus, mil-
joonaa euroa 
Hallinnon-

ala  

EU-

osuus 

Valtion 

rahoitus 

Yhteensä 

VM - 0,044 0,044 

SM 26,494 26,294 52,788 

OPM 58,304 59,992 118,296 

MMM 25,742 21,352 47,094 

LVM 10,172 16,473 26,645 

KTM 56,160 65,934 122,094 

STM 4,636 4,849 9,485 

TM 77,531 78,679 156,210 

YM 7,568 6,906 14,474 

Yhteensä 266,607 280,523 547,130 

Interreg-yhteisöaloiteohjelmissa rakenne-
rahastolakia sovelletaan rajoitetusti silloin, 
kun ohjelmien hallinto- ja maksuviranomai-
set ovat Suomen ulkopuolella. Lakia on so-
vellettu ainoastaan Suomen viranomaisten 
osalta. Sellaisissa Interreg-ohjelmissa ohjel-
mien hallinnointi perustuu rakennerahasto-

lain ohella ohjelmiin osallistuvien maiden 
välillä tehtyihin sopimuksiin ja ohjelma-
asiakirjojen määräyksiin. Sisäasiainministe-
riön sopimustoimivalta perustuu rakennera-
hastolain 9 a §:ään.   

Interreg-ohjelmissa varojen yhteensovitta-
misesta ja suuntaamisesta vastaa hallintoko-
mitea. Varojen suuntaaminen tapahtuu käy-
tännössä maakunnan yhteistyöasiakirjaa vas-
taavassa menettelyssä. Soveltamiskäytännös-
sä epäselvyyttä on aiheuttanut se, tuleeko va-
rojen jaossa myös noudattaa maakunnan yh-
teistyöasiakirjassa esitettyjen varojen jakoon 
liittyviä määräaikoja, joista säädetään raken-
nerahastoasetuksessa. Ongelma liittyy myös 
siihen, että maksuviranomaisena Interreg-
ohjelmassa toimii maakunnan liitto. 

Seurantakomiteat ohjaavat tavoite 1, 2 ja 3 
-ohjelmien toteutusta hyväksymällä ohjelma-
asiakirjan täydennyksen ja hankkeiden valin-
taperusteet. Ne hyväksyvät vuosittaiset toi-
meenpanokertomukset eli vuosiraportit. Li-
säksi jokaisessa seurantakomitean kokouk-
sessa käsitellään tilannekatsaukset. Seuranta-
komiteoille raportoidaan säännöllisesti myös 
arviointien etenemisestä ja ne hyväksyvät 
seuranta- ja arviointiraporttien pohjalta teh-
tävät tarvittavat ohjelmamuutokset. 

Käytännön toteutuksessa seurantakomiteat 
koetaan osin etäisinä. Tähän on syynä ohjel-
mien toimeenpanon maakuntakeskeisyys. 
Seurantakomitean tehtävät kohdistuvat koko 
ohjelma-alueelle. Tarkasteltaessa ohjelmien 
edistymistä ja tehtäessä linjauksia tulee ottaa 
huomioon maakuntien erilaiset kehittämis-
tarpeet ja tavoitteet. Tämä on haasteellinen 
tehtävä, kun alueelliset tavoiteohjelmat ulot-
tuvat usean maakunnan alueelle. Seuranta-
komiteoiden ja maakunnan yhteistyöryhmien 
keskinäinen työnjako on sinänsä selkiintynyt.  

Seurantakomiteoiden toiminnan tulokselli-
suutta osoittaa mm., missä määrin ne voivat 
vaikuttaa eri hallinnonalojen erilaisten oh-
jelmakäytäntöjen ja -menettelyjen yhdenmu-
kaistamiseen. Yhdenmukaistamistarpeet liit-
tyvät hankkeiden valintaan, päätöksentekoon, 
rahoituksen myöntämiseen ja maksamiseen. 
Seurantakomiteoissa on myös todettu tarpeel-
liseksi käydä nykyistä enemmän keskustelua 
yleisistä alueiden kehittämiseen ja toimin-
taympäristön muutokseen liittyvistä kysy-
myksistä.  
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Seurantakomiteoiden toiminnassa on olen-
naista eri hallinnonalojen keskinäinen yhteis-
työ. Myös toimiva yhteistyö Euroopan ko-
mission kanssa on tärkeää. Euroopan komis-
sion edustajat ovat seurantakomiteoissa neu-
voa-antavia jäseniä. He huolehtivat komissi-
osta tulevien velvoitteiden huomioon ottami-
sesta ja osallistuvat aktiivisesti strategiakes-
kusteluun. 

Tavoitteena on kehittää seurantakomiteoi-
den työskentelyä lisäämällä maakunnan yh-
teistyöryhmien ja seurantakomitean yhteis-
työtä, lisäämällä seurantakomiteoissa eri 
osapuolten yhteistyötä ja kehittämällä toi-
menpiteitä ohjelmien laadun ja strategisen ot-
teen parantamiseksi. 

Maakunnan yhteistyöryhmien työskentely 
on kehittynyt strategiseen suuntaan yhteis-
työasiakirjamenettelyn kautta. Ne voivat ra-
kennerahastolain mukaan myös päättää ra-
kennerahasto-ohjelmassa olevien hankkeiden 
valintakriteerien alueellisesta soveltamisesta 
ja voivat siten vaikuttaa myös rahoitettavien 
hankkeiden laatuun ja toimenpiteiden vaikut-
tavuuteen. Yhteistyöryhmät voivat käsitellä 
suuria maakunnallisia tai ylimaakunnallisia 
taikka muuten aluekehityksen kannalta mer-
kittäviä hankkeita ja antaa niistä lausunnon 
rahoituksen myöntävälle taholle. Käytännös-
sä joissakin maakunnissa yhteistyöryhmät 
käsittelevät kaikki hankkeet. Joissakin maa-
kunnissa taas yhteistyöryhmän sihteeristöt 
käsittelevät kaikki hankkeet. Tämä käytäntö 
on todettu hyödylliseksi sekä hanketoimin-
nan koordinoinnin että ohjelmien toimeenpa-
non keskinäisen yhteensovittamisen kannalta, 
kun on voitu siten estää päällekkäinen rahoi-
tus. Työvoima- ja elinkeinokeskuksissa 
hankkeiden yhteensovitusta tehdään hanke-
työryhmissä. 

Maakunnan yhteistyöryhmien kokoon-
panoon ovat käytännössä kuuluneet maakun-
nan liitot, TE-keskukset, lääninhallitukset, 
ympäristökeskukset, AKAVA, STTK, SAK, 
paikallinen kauppakamari, paikallisen Yrittä-
jät ry:n jäsen, alueellinen MTK ja EK. Jäse-
ninä ovat myös usein yliopistot ja ammatti-
korkeakoulut. Lähes kaikkiin maakunnan yh-
teistyöryhmiin on kutsuttu asiantuntijajäse-
niä.  Niitä ovat yleensä yliopistot, ammatti-
korkeakoulut, luonnonsuojelupiirit, tiepiirit, 
alueellinen kehittämiskeskus, Tekes, sisäasi-

ainministeriö, ProAgria, Finnvera Oyj ja 
metsäkeskukset. Joissakin yhteistyöryhmissä 
päätöksentekovaltaa on siirretty työjärjestyk-
sessä sihteeristölle. Yhteistyöryhmässä ta-
pahtuvaan asioiden esittelyyn liittyen käytän-
tö vaihtelee sen suhteen, kuka toimii yhteis-
työryhmässä esittelijänä.  

Rakennerahastolain 37 §:n takaisinperintää 
koskevien säännösten mukaan takaisinperin-
tää koskeva riita voidaan saattaa hallinto-
oikeuden ratkaistavaksi hallintoriita-asiana. 
Menettely poikkeaa esimerkiksi siitä, mitä 
asiasta säädetään valtionavustuslaissa. Eri-
mielisyydet takaisinperintää koskevissa asi-
oissa käsitellään valituksena takaisinperintä-
päätöksen tehneeseen viranomaiseen hallin-
to-oikeudessa.  
 
2.3. Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-

den lainsäädäntö 

2.3.1. Kansainvälinen kehitys ja EY:n lain-
säädäntö 

Uusi ohjelmakausi käsittää vuodet 2007–
2013. Uutta ohjelmakautta varten komissio 
on antanut ehdotukset uusiksi rakennerahas-
toja koskeviksi säännöksiksi 14 päivänä hei-
näkuuta 2004 osana Agenda 2007 uudistusta.  
Asetusehdotukset on hyväksytty 4 päivänä 
heinäkuuta 2006 ja julkaistu Euroopan yhtei-
sön virallisessa lehdessä 31 päivänä heinä-
kuuta 2006. Asetukset ovat tulleet voimaan 1 
päivänä elokuuta 2006.  

Hyväksytyistä säädöksistä keskeisin on 
neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006 Eu-
roopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi-
aalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 1260/1999 kumoamisesta, jäljempänä 
uusi yleisasetus. Asetuksella kumotaan ny-
kyinen yleisasetus. Lisäksi uusiin rakennera-
hastosäädöksiin kuuluvat rahastokohtaiset 
asetukset, joita ovat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o1080/2006 Euroo-
pan aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) 
N:o 1783/1999 kumoamisesta, jäljempänä 
EAKR-asetus, Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 1081/2006 Euroopan 
sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 
1784/1999 kumoamisesta, jäljempänä ESR-
asetus ja neuvoston asetus (EY) N:o 



 HE 242/2006 vp  
  

 

15

1084/2006 koheesiorahaston perustamisesta 
ja asetuksen (EY) N:o 1164/94 kumoamises-
ta. Asetuksilla kumotaan vastaavat rahasto-
kohtaiset asetukset.  

Uudella ohjelmakaudella otetaan Euroopan 
unionin ulkosuhteiden osalta käyttöön uudet 
menettelyt rahoituksen myöntämisestä. Tar-
koituksena on lähiaikoina antaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus eurooppa-
laista naapuruuden ja kumppanuuden välinet-
tä koskevista yleisistä määräyksistä. Tavoit-
teena on tehostaa yhteisön ulkosuhderahoi-
tuksen käyttöä luomalla uudet menettelyt tu-
en suunnitteluun ja käyttöön. Tarkoituksena 
on, että osaa Interreg-yhteisöaloiteohjelmista, 
joissa osapuolena on Venäjä, hallinnoidaan 
uudella ohjelmakaudella naapuruusinstru-
menttia koskevan asetuksen mukaan. Asiasta 
on tarkoitus antaa erillinen hallituksen esitys. 

Asetusten sisältö noudattaa nykyisten ase-
tusten sisältöä sen suhteen, että yleisasetuk-
sessa ovat edelleen yleiset kaikkia rakenne-
rahastoja koskevat säännökset ja rahastokoh-
taisissa asetuksissa rahastoja koskevat eri-
tyissäännöt, jotka pääasiallisesti koskevat ra-
hastojen toimialaa. Rahastoihin liittyvänä 
muutoksena nykyiseen ohjelmakauteen on, 
että maatalouden kehittämistoimenpiteet siir-
tyvät pois rakennerahastoista uuteen Euroo-
pan maaseudun kehittämisen maatalousra-
hastoon, jäljempänä maaseuturahasto. Vas-
taavasti elinkeinokalatalouden kehittämis-
toimenpiteet siirtyvät uuteen Euroopan kala-
talousrahastoon. Nykyisellä ohjelmakaudella 
EMOTR:n tukiosastoton varat siirretään Eu-
roopan unionin budjetissa maataloutta kos-
kevaan otsakkeeseen. Uudella ohjelmakau-
della on siten kaksi rakennerahastoa, jotka 
ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja 
Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Niiden li-
säksi on koheesiorahasto. Koheesiorahaston 
toimenpiteitä ei rahoiteta Suomessa uudella-
kaan ohjelmakaudella. 

Uudessa yleisasetuksessa on säilytetty ny-
kyiset alue- ja rakennepolitiikan pääperiaat-
teet. Keskittämisperiaatteen mukaan yhteisön 
rahoitus keskitetään valituille painopistealu-
eille. Yhteisö pyrkii toteuttamaan laajoja, 
monivuotisia alue- ja rakennekehitysohjelmia 
yksittäisten hankkeiden sijaan. Kehittäminen 
on ohjelmaperusteista. Kumppanuusperiaat-
teen mukaan ohjelmat suunnitellaan tiiviissä 

yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten 
ja muiden julkisten viranomaisten, talous-
elämän ja työmarkkinajärjestöjen sekä mui-
den toimivaltaisten elinten kanssa. Täydentä-
vyysperiaatteen mukaisesti yhteisön rahoitus 
täydentää vastaavia kansallisia toimenpiteitä 
eikä se saa korvata jäsenvaltion kansallisia 
julkisia menoja ohjelma-alueilla. Ohjelmien 
rahoitus koostuu rakennerahastojen, kansalli-
sesta julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta.  

Rahastojen tukitoimien on oltava myös yh-
teisön toimien, poliitikkojen ja ensisijaisten 
tavoitteiden mukaisia ja on varmistettava, et-
tä ne täydentävät yhteisön muita rahoitusvä-
lineistä.  

Uutena piirteenä yhteisön poliitikkojen 
johdonmukaisuuteen ja yhteensovitukseen 
liittyen voidaan pitää sitä, että rahastoista 
osarahoitettu tuki kohdennetaan kilpailuky-
vyn edistämistä ja työpaikkojen luomista 
koskeviin Euroopan unionin ensisijaisiin ta-
voitteisiin, muun muassa neuvoston kasvua 
ja työllisyyttä koskevissa yhdennetyissä 
suuntaviivoissa vuosille 2005–2008 esitetty-
jen tavoitteiden saavuttamiseen. Sen mukaan 
alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 
-tavoitteen menoista 75 prosenttia on osoitet-
tava mainittuihin tavoitteisiin. Vaatimus kos-
kee ennen 1 päivänä toukokuuta 2004 Eu-
roopan unionin jäseniksi tulleita valtiota. 

Pääperiaatteiden lisäksi uudessa yleisase-
tuksessa pyritään nykyistä strategisempaan 
lähestymistapaan ohjelmatyössä, yhä suu-
remman vastuun hajauttamiseen jäsenvaltios-
sa toimiville kumppaneille sekä alue- ja pai-
kallisviranomaisille, vahvistamaan edelleen 
osarahoitettujen toimien laatua aikaisempaa 
tiukempien seurantajärjestelmien avulla sekä 
yksinkertaistamaan hallinnointijärjestelmää 
varmistaen kuitenkin moitteeton varainhoito. 
Eräänä tavoitteena on ottaa aikaisempaa 
enemmän huomioon suhteellisuusperiaate, 
joka koskee erityisesti seurantaindikaattorien 
valintaa, arviointia, hallinto- ja valvontajär-
jestelmän yleisiä periaatteita ja raportointia. 
Lisäksi suhteellisuusperiaate vaikuttaa jä-
senmaissa toteuttaviin valvontajärjestelyihin. 
Rahastoja koskevan yhteisön talousarvion 
osa hallinnoidaan noudattaen jaetun hallin-
noinnin periaatteita jäsenvaltioiden ja komis-
sion kesken. 

Uudessa yleisasetuksessa on tarkennettu 
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kumppanuusperiaatteen sisältöä. Kumppanei-
ta ovat 11 artiklan mukaan toimivaltaiset 
alue-, paikallis- ja kaupunkiviranomaiset se-
kä muut julkiset viranomaiset, talouselämän 
ja työmarkkinaosapuolet sekä muut kansa-
laisyhteiskuntaa, ympäristökumppaneita tai 
valtiosta riippumattomia järjestöjä edustavat 
asiaankuuluvat toimielimet sekä miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon edistämisestä vas-
taavat toimielimet. Kunkin jäsenvaltion on 
nimettävä kansallisella, alueellisella ja pai-
kallisella tasolla talous- ja yhteiskuntaelä-
män, ympäristöalan ja muiden alojen edusta-
jat kansallisten sääntöjen mukaan. Yleisase-
tuksessa määrittely on suppeampi eikä sisällä 
vastaavaa mainintaa vähimmäisedustuksesta. 
Nykyisin jäsenvaltio voi nimetä kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tai muulla tasolla 
edustavimmat kumppanit. Kumppanuus kä-
sittää, kuten nykyisinkin, ohjelmien valmiste-
lun, toimeenpanon, seurannan ja arvioinnin. 

Uudella ohjelmakaudella toteutetaan kol-
mea tavoitetta, jotka ovat lähentymistavoite, 
alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 
ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite.  
Lähentymistavoitetta sovelletaan maissa, joi-
den bruttokansantuote asukasta kohden on al-
le 75 % yhteisön keskiarvosta. Tämä vastaa 
nykyistä tavoitetta 1. Lähentymistavoitteen 
rahoittamiseen osallistuvat EAKR, ESR ja 
koheesiorahasto. Suomessa ei ole uudella oh-
jelmakaudella lähentymistavoitetta. Alueelli-
nen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta to-
teutetaan lähentymistavoitteen ulkopuolella 
ja sitä rahoitetaan EAKR:stä ja ESR:stä.  Eu-
roopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tar-
koituksena on edistää rajat ylittävää yhteis-
työtä, valtioiden välistä yhteistyötä ja eri 
maiden alueiden välistä yhteistyötä. Komis-
sio hyväksyy erikseen jäsenvaltion esitykses-
tä tukikelpoiset alueet tavoitetta varten. Ta-
voitteen rahoittamiseen osallistuu EAKR.  

Suomessa toteutetaan uudella ohjelmakau-
della alueellinen kilpailukyky ja työllisyys ja 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteita. 
Ohjelmien hallinnointiin myönnetään lisäksi 
teknistä tukea, kuten nykyisellä ohjelmakau-
della. Uudella ohjelmakaudella ei toteuteta 
erikseen yhteisöaloitteita. Tarkoituksena on, 
että niiden toimet sisällytetään uusiin tavoi-
teohjelmiin omina osioina. Euroopan alueel-
linen yhteistyö -tavoite vastaa käytännössä 

nykyistä Interreg-yhteisöaloitetta. 
Ohjelmatyötä suunnataan aikaisempaa stra-

tegisempaan suuntaan. Neuvosto hyväksyy 
ennen ohjelmakauden alkua koheesiota kos-
kevan yhteisön politiikan strategiset suunta-
viivat. Kukin jäsenvaltio laatii niiden perus-
teella ja kumppanuusperiaatetta noudattaen 
oman kansallisen suunnitelmansa, kansalli-
sen strategisen viitekehyksen, josta neuvotel-
laan samalla komission kanssa yhteisen lä-
hestymistavan varmistamiseksi Euroopan 
unionissa. Lisäksi jäsenvaltiot laativat strate-
giset kertomukset toimenpiteiden vaikutuk-
sista. Vuosittain kansallisen uudistusohjel-
man täytäntöönpanoa koskevassa kertomuk-
sessa esitetään suppea yhteenveto rakennera-
hastoista osarahoitusta saavien toimenpi-
teidenvaikutuksesta kansallisen uudistusoh-
jelman täytäntöönpanoon. Kansallisen uudis-
tusohjelman laatiminen perustuu 22 ja 23 
päivänä maaliskuuta 2005 pidetyn Brysselin 
Eurooppa-neuvoston päätelmiin ja sen laati-
misessa otetaan huomioon yhdennetyt kasvua 
ja työllisyyttä koskevat suuntaviivat. Lisäksi 
jäsenvaltiot laativat suppean kertomuksen 
vuosien 2009 ja 2012 loppuun mennessä ra-
hastosta osarahoitusta saavien toimenpiteiden 
vaikutuksesta. 

Kertomusten perusteella komissio laatii 
strategiset kertomukset, jotka toimitetaan 
neuvoston tarkasteltavaksi. 

Kansallisen suunnitelman perusteella jä-
senvaltiot laativat komission hyväksyttäväksi 
toimenpideohjelmat. Ohjelmat määritellään 
ja niitä hallinnoidaan toimintalinjojen tasolla. 
Yksityiskohtaisemmista tiedoista ja nykyi-
sestä ohjelma-asiakirjan täydennyksestä luo-
vutaan ohjelmatyön yksinkertaistamiseksi.  
Uudella ohjelmakaudella kutakin rakennera-
hasto-ohjelmaa rahoitetaan vain yhdestä ra-
hastosta. Rahastot voivat kuitenkin kunkin 
toimintalinjan osalta rahoittaa aina 10 %:iin 
asti toistensa toimenpiteitä uuden yleisase-
tuksen 34 artiklan mukaan. Toimenpideoh-
jelmien rahoituksen on tarkoitus olla rajoitet-
tua ja kohdistua kunkin rahaston päätoimin-
ta-aloihin, jotka on määritelty rahastokohtai-
sissa asetuksissa. Siten on tarkoituksena yk-
sinkertaistaa ja tehostaa ohjelmatyötä. Ko-
mission ja jäsenmaiden on myös varmistetta-
va eri rahastojen, EAKR:n, ESR:n ja ko-
heesiorahaston, sekä maaseuturahaston ja ka-
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latalousrahaston ja Euroopan investointipan-
kin tukitoimien yhteensovittaminen.   

Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden 
tavoitteessa ohjelmat laaditaan pääsääntöi-
sesti joko NUTS I-alueille, joilla tarkoitetaan 
Manner-Suomea tai NUTS II-alueille, joilla 
tarkoitetaan Itä-Suomea, Etelä-Suomea, Län-
si-Suomea ja Pohjois-Suomea, jäljempänä 
suuralueet. NUTS tarkoittaa yhteistä tilastol-
lista alueyksiköiden luokitusta, joka perustuu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1059/2003 yhteisestä tilastolli-
sesta alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS). 
Keskeisenä muutoksena nykyiseen on, että 
nykyisin noudattavasta tukikelpoisten aluei-
den rajauksesta kuntiin ja kunnan osiin luo-
vutaan. Vaikka näiden heikompien alueiden 
kehittäminen on edelleenkin keskeistä, on 
myös perusteltua, että niiden kehitys on suu-
resti riippuvaista koko alueen menestyksestä.  
Mikroaluetason määrittelystä luopuminen an-
taa mahdollisuuden ottaa ohjelmia laadittaes-
sa huomioon varojen keskittämisen maantie-
teelliset ja muut perusteet. Euroopan alueel-
linen yhteistyö -tavoitteessa ohjelmat laadi-
taan kuten nykyisin pääsääntöisesti NUTS III 
-alueille, joilla tarkoitetaan maakuntia. 

Ohjelmatyöhön liittyen uudessa yleisase-
tuksessa on lisäksi säännökset toimenpideoh-
jelmien sisällöstä, suurhankkeista, yleiskatta-
vasta ja teknisestä tuesta, arvioinnista, kan-
sallisesta suoritusvarauksesta ja varauksesta 
ennakoimattomia menoja varten. Jäsenvaltio 
voi varata rakennerahastojen vuotuisesta ra-
hoitusosuudesta alueellinen kilpailukyky ja 
työllisyys -tavoitteessa kolme prosenttia ta-
loudellisista ja sosiaalisista uudelleenjärjeste-
lyistä tai kaupan avautumisen seurauksista 
aiheutuvista kriiseistä johtuvien odottamat-
tomien paikallisten tai alakohtaisten menojen 
kattamiseen. Varaus voidaan myöntää kan-
salliselle ohjelmalle tai sisällyttää se toimen-
pideohjelmiin.  

Kuten nykyisessä yleisasetuksessa, uudessa 
yleisasetuksessa on myös säännökset rahasto-
jen tuesta.  Sellaiset menot, jotka on tosiasi-
allisesti maksettu, ovat pääsäännön mukaan 
tukikelpoisia. Ennakot ovat tukikelpoisia pe-
rustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettu-
jen valtion tukien osalta. Tällöin ennakoiden 
määrä ei saa olla yli 35 % tuensaajalle tiet-
tyyn hankkeeseen myönnettävän tuen koko-

naismäärästä. Komissiolle tehtävä menoil-
moitus voi siten sisältää myös ennakoita toi-
sin kuin nykyisellä ohjelmakaudella. Muilta 
osin noudatetaan kansallisia sääntöjä lukuun 
ottamatta niitä säännöksiä, jotka on annettu 
rahastokohtaisissa asetuksissa. 

Hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta uu-
dessa yleisasetuksessa on säännökset hallin-
toviranomaisista, todentamisviranomaisista 
ja seurankomiteoista. Niiden asema ja tehtä-
vät vastaavat osaksi niiden nykyistä asemaa 
ja tehtäviä. Todentamisviranomaiseen liittyen 
erona nykyiseen ohjelmakauteen on, että jä-
senvaltio voi erikseen nimetä ohjelma-
asiakirjassa komissiosta varoja vastaanotta-
vat ja niitä eteenpäin välittävät toimielimet. 
Nykyisin tämä tehtävä kuuluu maksuviran-
omaiselle. Uutena viranomaisena uudessa 
yleisasetuksessa on tarkastusviranomainen, 
joka nimetään toimenpideohjelmaa varten ja 
joka voi olla yhteinen usealle toimenpideoh-
jelmalle. Sen tehtävänä on muun ohella esit-
tää komissiolle tarkastussuunnitelma ohjel-
makauden alussa ja vuosittain tarkastusker-
tomukset.  

Yleisasetuksessa määritellään ne vähim-
mäisvaatimukset, jotka jäsenvaltioiden hal-
linto- ja valvontajärjestelmien on täytettävä 
ja ne vastuut, jotka ovat jäsenvaltioilla ja 
komissiolla moitteettoman varainhoidon pe-
riaatteiden noudattamisen varmistamiseksi. 
Tätä varten jäsenvaltioiden on esitettävä hal-
linto- ja valvontajärjestelmästä riippumatto-
man tilintarkastuslaitoksen tai tarkastusvi-
ranomaisen lausuma järjestelmästä kauden 
alussa, tarkastusviranomaisen lausunto vuo-
tuisen tarkastuskertomuksen yhteydessä ja 
lopulliseen menoilmoituksen liitetty lausuma 
ohjelmakauden lopussa.  

Kun komissiolla on käytössään takeet kan-
sallisten hallinto- ja valvontajärjestelmien 
olemassa olosta ja toimivuudesta, se voi ra-
joittaa omat paikalla tehtävät tarkastuksensa 
vain poikkeustapauksiin ja perustaa sille il-
moitettujen menoilmoitusten menojen lain- ja 
sääntöjenmukaisuus kansallisiin tarkastustu-
loksiin. 

Uudessa yleisasetuksessa on säännös suh-
teellisista valvontajärjestelyistä. Säännöstä 
sovelletaan toimenpideohjelmiin, joissa jul-
kinen rahoitus ei ylitä 750 miljoonaa euroa ja 
joissa yhteisön rahoitusosuus julkisista koko-
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naiskustannuksista ei ylitä 40 %. Säännöksen 
mukaan jäsenvaltio voi valita kansallisen jär-
jestelmän mukaan ne toimielimet, jotka hoi-
tavat, todentamis- ja tarkastusviranomaisen 
tehtävät ja hallintoviranomaisen tehtävät, 
jotka koskevat osarahoitettujen tuotteiden ja 
palveluiden varmentamista ja sääntöjen mu-
kaisuutta. Lisäksi jäsenvaltion tarkastusteh-
täviä hoitavan viranomaisen ei tarvitse toi-
mittaa komissiolle tarkastussuunnitelmaa. 
Suomessa säännös koskisi uudella ohjelma-
kaudella Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja 
Länsi-Suomen toimenpideohjelmia. Keven-
netyn menettelyn käyttö ei kuitenkaan olisi 
mahdollista ja ESR:stä rahoitettavan toimen-
pideohjelman valtakunnallisessa eikä Itä-
Suomen alueellisessa osiossa. 

Varainhoitoa koskevia säännöksiä yksin-
kertaistetaan, kun maksut hoidetaan toiminta-
linjatasolla. Uutena säännöksenä uuteen 
yleisasetukseen sisältyy mahdollisuus lykätä 
komission maksuaikaa, jos esimerkiksi ha-
vaitaan merkittäviä puutteita hallinto- ja val-
vontajärjestelmien toiminnassa. Lisäksi on 
mahdollisuus pidättää maksun maksaminen 
kokonaan tai osittain, kuten on tilanne nykyi-
sin, jos välimaksun esittämisaikana todetaan 
vakavia ongelmia. Uudella ohjelmakaudella 
on mahdollista sulkea toimenpideohjelma 
osaksi jo toteutettujen toimien osalta, millä 
pyritään myös yksinkertaistamaan varainhoi-
toa. Ohjelmatyössä sovelletaan edelleen 
maksujen automaattisen vapauttamisen sään-
töä.  Pääsääntönä noudattava määräaika on 
kaksi vuotta päätöstä seuraavasta vuodesta 
lukien (n+2-sääntö), kun taas jäsenmaissa, 
joiden BKT on alle 85 % EU25 keskiarvosta 
vuosina 2001–2003, sovelletaan vuoteen 
2010 asti n+3-sääntöä. Uudessa yleisasetuk-
sessa on lisäksi säännökset siitä poikkeami-
sesta ja menettelystä.  

Yleisasetuksessa on säännökset rahoitusoi-
kaisuista. Ne vastaavat pitkälti voimassa ole-
via säännöksiä. Komissiota avustaa uuden 
yleisasetuksen toimeenpanossa koordinaatio-
komitea, joka on yhteinen EAKR:lle, ESR:lle 
ja koheesiorahastolle. Sen lisäksi toimii ra-
kennerahastoasioissa edelleen myös perus-
tamissopimuksen 147 artiklan mukainen ko-
mitea.  

EAKR-asetuksessa on säännökset rahaston 
tehtävistä, tuen toiminta-alasta, menojen tu-

kikelpoisuudesta ja alueellisten erityispiirtei-
den käsittelystä. Näitä ovat kaupunkien kes-
tävä kehitys, maantieteellisistä ja luonnon-
haitoista kärsivät alueet ja syrjäisimmät alu-
eet. Lisäksi jos rahoitettaviin toimenpiteisiin 
kuuluu toimia, joihin voidaan myöntää tukea 
myös jostakin toisesta yhteisön tukivälineestä 
käsittäen maaseuturahaston ja Euroopan ka-
latalousrahaston toimenpiteitä, jäsenvaltion 
on kussakin toimenpideohjelmassa vahvistet-
tava rajaamisperusteet EAKR:stä ja muista 
yhteisön tukivälineistä tuettaville toimille. 
Lisäksi asetuksessa on erityissäännökset Eu-
roopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen oh-
jelmatyöstä, tukikelpoisista kustannuksista, 
hallinnoinnista, seurannasta ja valvonnasta. 

EAKR-asetuksen 18 artiklan mukaan Eu-
roopan alueellinen yhteistyö -tavoitteessa 
voidaan hallintoviranomaisen ja yhteisen 
teknisen sihteeristön tehtävät siirtää erityisel-
le eurooppalaiselle alueellisen yhteistyön yh-
tymälle. Se on itsenäinen oikeushenkilö ja 
sen voivat perustaa jäsenvaltiot, sen alueelli-
set ja paikalliset viranomaiset sekä muut Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/18/EY mukaiset alueelliset tai paikalli-
set yhteisöt. Yhteistyöyhtymästä säädetään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EY) N:o 1082/2006 eurooppalaisesta 
alueyhteistyön yhtymästä.  

ESR-asetuksessa on säännökset rahaston 
tehtävistä, tuen toimialasta, johdonmukai-
suudesta ja keskittämisestä, hyvästä hallin-
nosta ja kumppanuudesta, sukupuolten tasa-
arvosta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista, in-
novaatiosta, valtioiden ja niiden alueiden vä-
lisistä toimista, teknisestä tuesta, kertomuk-
sista ja menojen tukikelpoisuudesta. Toimien 
johdonmukaisuuteen liittyen jäsenvaltioiden 
tulee varmistaa, että ESR:n rahoittamat toi-
met ovat johtomukaisia Euroopan työllisyys-
strategian kanssa ja tukevat sen toimia ja 
myös keskittyvät perustamissopimuksen 128 
artiklan työllisyyttä koskevien suositusten 
toimenpanoon, jos ESR voi edesauttaa asiaa.  

Hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta kos-
kevan 5 artiklan mukaan rahaston tuki on 
suunnattava ja pantava täytäntöön sopivalla 
alueellisella tasolla ottaen huomioon kansal-
linen alue- ja paikallistaso kullekin jäsenval-
tiolle tyypillisten hallinnollisten järjestelyjen 
mukaan. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmis-
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tettava työmarkkinaosapuolten mukaantulo ja 
muiden toimijoiden riittävä kuuleminen ja 
osallistuminen sopivalla alueellisella tasolla 
ESR:n tukeen liittyvän valmistelun, täytän-
töönpanon ja seurannan yhteydessä. Lisäksi 
toimenpideohjelman hallintoviranomaiselle 
on asetettu velvollisuus edistää työmarkkina-
osapuolten ja valtiosta riippumattomien jär-
jestöjen riittävää osallistumista rahoitettuihin 
toimiin. 

Uuden yleisasetuksen nojalla komissio an-
taa hallintomenettelyä noudattaen tarkempia 
säännöksiä uuden yleisasetuksen toimeenpa-
nosta. Ne koskevat erityisesti hallinto- ja 
valvontajärjestelmää. 

Suomen rakennerahastorahoitus ohjelma-
kaudella 2007–2013 on 1 716 miljoonaa eu-
roa. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 
-tavoitteen osuus on 878 miljoonaa euroa. 
Itä-Suomen siirtymäkauden rahoitus on 360 
miljoonaa euroa. Lisäksi Itä- ja Pohjois-
Suomi (NUTS II) saavat harvaan asutukseen 
perustuvaa erityisrahoitusta 35 euroa asukas-
ta kohti vuodessa – yhteensä 359 miljoonaa 
euroa koko ohjelmakaudella. Itä-Suomen 
osuus tästä on 186 miljoonaa euroa ja Poh-
jois-Suomen osuus 154 miljoonaa euroa. Eu-
roopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ra-
hoitusosuus on 120 miljoonaa euroa, josta on 
siirretty 39 miljoonaa euroa naapuruusin-
strumentin toimeenpanoon. Rahoitusta ei voi 
siirtää eri tavoitteiden tai niiden komponent-
tien välillä. Lukuihin on sisällytetty uuden 
ohjelmakauden indeksointivarat. 
 
2.3.2. Ulkomaiden lainsäädäntö 

Itävalta 

ÖROK (Österreichische Raumordnungs-
konferenz) vastaa rakennerahastojen koko-
naiskoordinoinnista Itävallassa. EAKR-
rahastovastuu on liittotasavallan kanslialla 
(Bundeskansleramt). ESR rahastovastuu on 
elinkeino- ja työministeriössä ja EMOTR-
rahastovastuu maaseutuministeriössä.  

Tavoitteiden 1 ja 2 sekä Urbanin ja Interre-
gin hallintoviranomaistehtävät on hajautettu 
alueille (Ländern). Itävallan työvoimavirasto 
toimii hallintoviranomaisena tavoitteen 1 so-
siaalirahaston rahoittamassa toimintalinjassa 
ja tavoitteen 3 sekä EQUAL-yhteisöaloitteen 

osalta. Itävallassa on yksi tavoite 1-ohjelma 
(Burgenland). Tavoite 2-ohjelmia on neljä.  
 
Irlanti 

Irlannissa rakennerahasto-ohjelmia toteute-
taan ohjelmakaudella 2000–2006 yhteisön 
tukikehyksen (CSF) mukaisesti. Yhteisön tu-
kikehykseen kuuluvat toimenpiteet toteute-
taan integroiduilla toimenpideohjelmilla. 
Kansallisia sektorikohtaisia toimenpideoh-
jelmia on kolme ja alueellisia toimenpideoh-
jelmia on kaksi (Southern and Eastern Regi-
on Operational Programme ja Border, Mid-
land and Western Operational Programme). 
Lisäksi Irlannissa toteutetaan PEACE 
-ohjelmaa ja Interreg- ja Urban -yhteisöaloi-
teohjelmia.  

Valtiovarainministeriö on kokonaisvas-
tuussa kansallisen kehittämissuunnitelman ja 
yhteisön tukikehyksen toteuttamisesta, sillä 
se on yhteisöntukikehyksen hallintoviran-
omainen. Lisäksi se toimii hallintoviran-
omaisena teknisen avun toimenpideohjelmal-
le ja koheesiorahastosta rahoitettavalle toi-
menpideohjelmalle. Kansallisten toimenpi-
deohjelmien hallintoviranomaisina toimivat 
ministeriöt. Alueellisten toimenpideohjelmi-
en hallintoviranomaisina toimivat ”maakun-
tavaltuusto” (Regional Assembly). PEA-
CE-ohjelmassa sekä Pohjois-Irlannin ja Ir-
lannin välisessä Interreg -yhteisöaloiteohjel-
massa hallintoviranomaisena toimii erityinen 
rajan ylittävä viranomainen (Special EU 
Programmes Body, SEUPB). Kyseinen vi-
ranomainen on perustettu kehittämään yhteis-
työtä Irlannin ja Pohjois-Irlannin väestön ja 
organisaatioiden välillä. 

Varainhallinto on jaettu hallintoviranomai-
sen, maksuviranomaisen ja toimeenpanovi-
ranomaisten kesken. Maksuviranomaisen 
tehtävät on jaettu rahastokohtaisesti. Alueke-
hitysrahaston ja koheesiorahaston maksuvi-
ranomainen on valtiovarainministeriö, Eu-
roopan sosiaalirahaston Yritys-, kauppa- ja 
työllisyysministeriö ja EMOTR:n maatalo-
us-, ruoka ja maaseudun kehitysministeriö ja 
kalatalousrahaston osalta meri- ja luonnonva-
raministeriö. Toimeenpanoviranomaisina 
toimivat pääasiassa ministeriöt (Governe-
ment Department) ja niiden alueelliset viran-
omaiset (State Agencies). 
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Seurantakomiteoiden lisäksi Irlannissa seu-
rantavastuuta on laajennettu alueellisille vi-
ranomaisille (NUTS III -taso), jotka arvioivat 
kansallista kehittämissuunnitelman, CSF:n ja 
toimenpideohjelmien toteutumista. Alueellis-
ten viranomaisten tukena on EU operational 
Committee. Komiteaa johtaa ”the chairman 
of the Regional Authority”. Komitean jäseniä 
ovat vaaleilla valitut paikalliset edustajat, 
paikallis- ja keskushallinnon edustajat sekä 
sosiaalipartnerit. Lisäksi tärkeimpien toi-
meenpanosta vastaavien viranomaisten edus-
tus on myös komiteassa.  Aluehallintoviran-
omaisten edustajat kuuluvat myös CSF:n ja 
toimenpideohjelmien seurantakomiteoihin. 
Lisäksi Irlannissa ohjelmien toteutusta seuraa 
kolme horisontaalista komiteaa: Tasa-arvo ja 
osallisuus, ympäristö sekä työllisyys ja inhi-
millinen pääoma -komiteat.  

Kuluvalle ohjelmakaudelle alueellisten 
toimenpideohjelmien mukaan ottaminen on 
lisännyt merkittävästi alueiden panostusta ja 
vaikutusta kansallisen kehittämissuunnitel-
man kehittämiseen ja toteuttamiseen. Se on 
merkittävää alueellisen kehittämisen hajaut-
tamisen näkökulmasta, sillä perinteisesti Ir-
lannissa rakennerahasto-ohjelmien hallin-
nointi on hyvin keskitettyä keskushallintoon. 
 
Ruotsi 

Ruotsissa rakennerahastojen hallinnoinnis-
ta on säädetty asetuksella (Förordning 
(1999:1424) on förvaltning av EG:S struktur-
fonder). Ruotsissa ohjelmakaudella 2000–
2006 rakennerahasto-ohjelmien hallinnointi 
on hyvin hajautettu. 

Tavoite 1 ja tavoite 2 -ohjelmien ja Inter-
reg- ja Urban -yhteisöaloiteohjelmien hallin-
toviranomaisina toimivat pääasiassa läänin-
hallitukset. Ne toimivat myös ohjelmien 
maksuviranomaisina.  

Tavoite 3 -ohjelman ja yhteisöaloite Equ-
alin hallintoviranomaisena on Euroopan sosi-
aalirahastoneuvosto (Rådet för Europeiska 
socialfonden in Sverige) ja maksuviranomai-
sena toimii työmarkkinahallitus (Arbets-
marknadsstyrelsen”). Tavoite 3 -ohjelmassa 
tarkastustehtävistä vastaa työmarkkinahalli-
tuksen tarkastusryhmä. Ruotsin valtiova-
rainministeriö (Finansdepartement) hoitaa 
koordinaation EY:n tason yhteyksiä. 

Lääninhallitusten tehtävistä rakennerahas-
toja koskien on säädetty asetuksessa läänin-
hallituksista (Förordning med länsstyrelsein-
struktion). Tavoite 1 ja 2 -ohjelmien hallin-
toviranomaisina toimivissa lääninhallituksis-
sa toimii rakennerahastoneuvottelukunnat, 
jotka koordinoivat ohjelmien toimeenpanoa. 
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii 
maaherra. Neuvottelukunnassa on edustajat 
ohjelma-alueen lääneistä sekä alueelliselta et-
tä paikalliselta tasolta. Neuvottelukunnalla 
on pääsihteeristö siinä läänissä, joka hoitaa 
hallintoviranomaistehtäviä ja muissa ohjel-
ma-alueen lääneissä valmistelusihteeristöt. 
Göteborgin kunta toimii valmistelusihteeris-
tönä Urban-yhteisöaloitteelle. Rakennerahas-
toneuvottelukunta tekee suurimman osan 
hankepäätöksistä. 

Keskushallinnossa sijaitseva virasto NU-
TEK tuottaa sihteeripalveluja seurantakomi-
teoille sekä hallinnoi seurantajärjestelmää. 
Ohjelmien seurantakomitean puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan asettaa valtioneuvosto 
(Regeringskansliet).  
 
Tanska 

Tanskassa talous- ja elinkeinoministeriö 
(ÖEM) sekä elinkeino- ja rakennushallitus 
toimivat hallintoviranomaisina sekä alueke-
hitysrahaston että sosiaalirahaston osalta. 
Tämä poikkeaa kuluvan rahastokauden alus-
ta, jolloin työllisyysministeriö vastasi 
ESR:sta.  

Tanskassa on käynnissä mittava hallinto-
uudistus (kuntauudistus), joka astuu voimaan 
1. päivänä tammikuuta 2007. Lääninhallituk-
silla (AMT), joilla historiallisesti on ollut 
suuri vastuu rakennerahasto-ohjelmien toi-
menpanossa, lakkautetaan kuntauudistuksen 
tuloksena. Kuntien lukumäärä supistuu 271 
kunnasta 98 kuntaan. Kuntauudistuksen 
myötä perustetaan viisi uutta aluetta, jolloin 
14 lääninhallitusta lakkautetaan. Hallintovas-
tuu ja tehtävät muuttuvat samalla. Uusilla 
alueilla on huomattavasti vähemmän tehtäviä 
kuin entisillä lääninhallituksilla. Niillä ei 
esim. tule olemaan verotusoikeutta. Alueita 
tulee johtamaan vaaleilla valittu valtuusto. 

Alueiden vastuulla tulee olemaan alueelli-
nen elinkeinojen toteuttaminen ja toimivat 
seuraavalla rakennerahastokaudella rakenne-
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rahasto-ohjelmien toimeenpanoviranomaisi-
na (maksatuspäätökset). Kuluvalla kaudella 
tätä tehtävää hoitavat lääninhallitukset. 

Kuntien osallistuminen rakennerahastotoi-
mintaan vahvistuu uudistuksen myötä. Tule-
van kauden rakennerahastohankkeiden rahoi-
tus koostuu tasavertaisesti aluevaltuuston 
(viisi aluetta), hallintoviranomaisen (ÖEM), 
ministeriöiden, kuntien ja yksityisten rahoi-
tuksesta. 

Tanskassa seurantakomiteana tällä kaudella 
toimiva kasvuneuvosto (vaeksråd) ei tule 
toimimaan ohjelmien seurantakomiteana tu-
levalla kaudella, koska se ei täytä kump-
panuusperiaatteen ehtoja. Uusittuun kasvu-
neuvostoon/seurantakomiteaan kutsutaan ta-
lous-, sosiaali- ja kuntapartnereita.  

Tanskassa toimeenpannaan tulevalla kau-
della yksi sosiaalirahasto-ohjelma ja yksi 
aluekehitysrahasto-ohjelma. Ohjelmien koor-
dinointi tullaan yhdistämään yhteen seuran-
takomiteaan. 
 
Viro 

Hallinto-, maksu-, ja tarkastusviranomaise-
na toimii valtiovarainministeriö. Equalin hal-
lintoviranomainen on sosiaaliministeriö. Vä-
littävinä viranomaisina toimivat valtiova-
rainministeriön lisäksi sosiaaliministeriö, ta-
lous- ja viestintäministeriö ja maatalousmi-
nisteriö. Näiden vastuulla on toimintalinjat. 
Lisäksi sisäministeriö, ympäristöministeriö, 
ja opetus- ja tiedeministeriö toimivat välittä-
vinä viranomaisina, jotka vastaavat toimenpi-
teiden toteuttamisesta. Lopullisia hyödynsaa-
jia ovat lukuiset valtiohallintoon kuuluvat ta-
hot ja valtion valvonnassa toimivat yhdistyk-
set, jotka myöntävät tukea.  
Hallintoviranomainen on delegoinut välittä-
ville viranomaisille tehtäviä (mm. osallistu-
minen ohjelmien valmisteluun ja seuranta-
komiteoihin ja maksuilmoitusten hyväksy-
minen kolmesti vuodessa). Rakennerahasto-
lain lisäksi on toissijaista sääntelyä; näissä 
määritellään mm. ne tehtävät, jotka hallinto-, 
maksu-, ja tarkastusviranomainen ovat dele-
goineet välittäville viranomaisille ja lopulli-
sille hyödynsaajille. Toimintalinjoista vas-
tuulliset ministeriöt perustavat työryhmän 
toimintalinjan seurantaa varten, joihin myös 
hallintoviranomainen osallistuu. Valtiova-

rainministeriö hallintoviranomaisena koor-
dinoi eri rahastojen toimien yhteensovitta-
mista. 

Rakennerahastovaroja ei allokoida välittä-
ville viranomaisille. Niiden vastuulla on kui-
tenkin varmistaa kansallisen rahoitusosuuden 
budjetointi valtion talousarviossa. Välittävät 
viranomaiset valmistelevat maksumääräykset 
(projekteille), jotka maksuviranomainen hy-
väksyy ennen niiden lähettämistä valtiokont-
toriin, josta varsinainen maksu suoritetaan. 
Maksatuksista säädetään rakennerahastolais-
sa ja talousarviolaissa.  

 
2.4. Nykytilan arviointi 

Rakennerahastolaki perustuu keskeisesti 
Euroopan yhteisön rakennerahastoja koske-
vaan sääntelyyn. Rakennerahastolaissa on li-
säksi säännöksiä, jotka ovat luonteeltaan 
puhtaasti kansallisia ja joiden tarkoituksena 
on edesauttaa rakennerahastotoimenpiteiden 
tehokasta toteuttamista ja niiden kytkemistä 
suomalaiseen hallinnointijärjestelmään. Uusi 
yleisasetus sisältää sellaisia muutoksia, jotka 
aiheuttavat muutostarvetta rakennerahastola-
kiin. Myös kansallisiin menettelyihin liittyy 
eräitä sellaisia epäkohtia ja puutteita, joiden 
korjaaminen aiheuttaa muutostarvetta lakiin.  

Nykyinen rakennerahastolaki on tullut voi-
maan ennen uutta vuoden 2000 perustuslakia. 
Vaikka lain valmistelussa on tietyiltä osin 
voitu ottaa huomioon tulevan uuden perus-
tuslain säännökset, on lakiin jouduttu otta-
maan säännöksiä, jotka ovat olleet vanhan 
perustuslain edellyttämän sääntelyn mukai-
sia, mutta jotka eivät ole enää vastaa oikeus-
tilaa sen jälkeen, kun uusi perustuslaki tuli 
voimaan.  

Uusi yleisasetus sisällöltään perustuu hyvin 
pitkälle nykyisen yleisasetuksen sisältöön ja 
rakenteeseen. Se sisältää kuitenkin erityisesti 
ohjelmarakenteeseen ja rakennerahastovaro-
jen hallinnointiin sellaisia muutoksia, jotka 
aiheuttavat muutostarpeita lakiin. Uuden 
yleisasetuksen mukaan on jäsenvaltion laa-
dittava kansallinen suunnitelma. Se tulee ot-
taa huomioon kansallisessa laissa. Rakenne-
rahastojen lukumäärää on vähennetty kahteen 
ja tavoitteiden lukumäärä kolmeen. Kutakin 
toimenpideohjelmaa rahoitetaan vain yhdestä 
rahastosta. Näistä aiheutuu useita, pääasiassa 
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teknisiä, muutostarpeita. Yhteisöaloiteohjel-
mia koskevat säännökset on kumottava laista 
tarpeettomina. Niistä Equal-tyyppinen toi-
mintatapa sisältyy jatkossa toimenpideohjel-
maan. Interreg-yhteisöaloiteohjelmien seu-
raajina voidaan pitää Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmia. 

Nykyisellä ohjelmakaudella EAKR- ja 
ESR-toimenpiteet ovat sisältyneet tavoite 1, 
2 ja 3 -ohjelmiin.  Toimien yhteensovitus on 
tapahtunut ohjelmien sisällä maakunnan yh-
teistyöryhmässä ja yhteistyöasiakirjassa. Uu-
della ohjelmakaudella alueellinen kilpailuky-
ky ja työllisyys -tavoitteessa kummankin ra-
haston osalta laaditaan yksirahastoiset toi-
menpideohjelmat NUTS II-alueille. Toimen-
pideohjelmien yksirahastoisuus aiheuttaa tar-
peen yhteensovitusmenettelyihin ohjelmien 
välille. Maa- ja kalatalouden toimenpiteiden 
siirryttyä pois rakennerastoista, on syntynyt 
tarve luoda yhteensovitusta koskevat menet-
telyt maaseuturahaston ja kalatalousrahaston 
kanssa. 

Uusien toimenpideohjelmien hallinnointia 
koskevat säännökset uudessa yleisasetukses-
sa muuttuvat nykyisestä ja aiheuttavat tar-
peen lain muuttamiseen. Uudessa yleisase-
tuksessa määritellään välittävä toimielin. 
Nykyisin välittävä toimielin mainitaan ko-
mission hallintoasetuksen 2 artiklassa. Mää-
rittely ei sisälly nykyiseen rakennerahastola-
kiin. Rakennerahastojen hallinnoinnin sel-
keyttämiseksi lakiin on otettava välittävän 
toimielimen käsite ja määriteltävä sellaisena 
toimivat viranomaiset ja niiden tehtävät. 
Maksuviranomaisen sijasta sen tehtäviä hoi-
taa todentamisviranomainen, joka on nimet-
tävä kullekin toimenpideohjelmalle. Nykyi-
sin maksuviranomainen on määritelty rahas-
tokohtaisesti. Uuden yleisasetuksen mukai-
sena uutena viranomaisena jäsenvaltioiden 
on nimettävä tarkastusviranomainen. Nykyi-
sin tarkastus perustuu pääasiallisesti kunkin 
rakennerahastovaroja myöntävän hallin-
nonalan suorittamiin toimiin.  Uudet sään-
nökset edellyttävät, että kussakin toimenpi-
deohjelmassa on tarkastusviranomainen, joka 
on vastuussa hankkeiden tarkastuksesta.  

Kansallisten rakennerahastovarojen hallin-
nointiin liittyy tällä ohjelmakaudella sellaisia 
puutteita, jotka aiheuttavat tehottomuutta va-
rojen hallinnointiin. Suomen järjestelmä on 

pitkälle hajautettu ja useat ministeriöt osallis-
tuvat rakennerahasto-ohjelmien hallinnoin-
tiin. Useiden ministeriöiden osallistuminen 
sinänsä lisää rakennerahastovarojen käytön 
kytkentää kansallisiin politiikkoihin ja asian-
tuntemusta varojen käytössä. Rakennerahas-
tolaki on suhteessa hallinnonalan erityissään-
telyyn toissijainen. Kunkin hallinnonalan 
toimintaan sovelletaan ensisijassa sen omia 
säännöksiä, erityisesti sovellettavan tukijär-
jestelmän osalta. Tältä osin muutostarpeet ei-
vät välittömästi koske rakennerahastolakia. 
Järjestelmän monimutkaisuus voi sinänsä eri-
tyisesti tuen hakijoiden kannalta johtaa sii-
hen, että kaikkia hyviä hankkeita ei tule ra-
hoituksen piiriin. Menettelyjen monimutkai-
suus ja hitaus voi karkottaa hyviä hakijoita. 
Järjestelmää tulee yksinkertaistaa ja virtavii-
vaistaa nykyisestä.  

Hallintoviranomaisilla on oikeus antaa 
yleisiä määräyksiä, jos yleisasetuksen vel-
voitteiden täyttäminen sitä välttämättä edel-
lyttää. Ennen määräysten antamista hallinto-
viranomaisen ja maksuviranomaisen tai 
muun ministeriön on neuvoteltava asiasta. 
Tämän neuvotteluvelvollisuuden on tulkittu 
edellyttävän, että neuvotteluissa on pyrittävä 
yksimielisyyteen. Jos osapuolilla on erilainen 
tulkinta tilanteesta, voi hallintoviranomaisen 
asema muodostua ongelmalliseksi.  

Uudella ohjelmakaudella toimenpideoh-
jelmalle nimettävä tarkastusviranomainen on 
vastuussa toimenpideohjelmien tarkastukses-
ta. Nykyisin tarkastusoikeus muiden ministe-
riöiden hallinnonaloille on rajoitettu. Tarkas-
tuksia voidaan tehdä Euroopan yhteisöjen 
komission pyynnöstä, rakennerahastojen tar-
kastuksen vakavan laiminlyönnin vuoksi tai 
muusta painavasta syystä. Tarkastusedelly-
tysten osoittaminen käytännössä voi olla 
hankalaa. Tarkastusoikeutta tulee laajentaa 
moitteettoman varainhoidon periaatteiden te-
hokkaaksi toteuttamiseksi. Lisäksi nykyisin 
tarkastustoiminta on hajautunut kunkin hal-
linnonalan omaksi toiminnaksi, mikä ei takaa 
riittävän yhdenmukaista ja resurssien käytön 
kannalta tehokasta tarkastustoimintaa.  

Uusi yleisasetus edellyttää, että todenta-
misviranomaisen tulee voida todentaa viran-
omaisten sille toimittamat maksupyynnöt en-
nen niiden lähettämistä komissiolle. Menojen 
todentaminen nykyisellä ohjelmakaudella pe-
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rustuu käytännössä eri hallinnonalojen ilmoi-
tukseen tietojen oikeellisuudesta. Menettelyjä 
tulee kehittää niin, että todentamisviranomai-
sella olisi riittävät valtuudet menojen toden-
tamiseen välittävissä viranomaisissa. Nykyi-
sin maksuviranomaisen tarkastusoikeus on 
rajoitettu vastaavalla tavalla kuin hallintovi-
ranomaisen tarkastusoikeus.  

Maakunnan yhteistyöryhmien toiminta ny-
kyisellä ohjelmakaudella mahdollistaa sen, 
että alueellisten rakennerahasto-ohjelmien to-
teutus perustuu laajaan, eri viranomaisten, 
kuntien ja sosiaalipartnereiden keskinäiseen 
yhteistyöhön. Sääntely on selkeyttänyt ja 
vahvistanut maakunnan yhteistyöryhmän 
roolia ja sen toiminta on kehittynyt strategi-
sempaan suuntaan. Tältä osin muutostarvetta 
ei ole. Sen sijaan maakunnan yhteistyöryh-
män jaostojen toiminta on jäänyt irralliseksi 
suhteessa maakunnan yhteistyöryhmään. Ja-
ostojen asema on muuttunut myös sen vuok-
si, että alueiden kehittämislain mukaan maa-
kuntaohjelmaan liittyen eri hallinnonalojen 
toimenpiteet käsitellään maakunnan yhteis-
työryhmässä. Jaostojen asemaa ja tehtäviä on 
tarvetta arvioida uudelleen. Myös yhteistyö-
ryhmän sisäistä työskentelyä tulee edelleen 
kehittää strategisempaan suuntaan.  

Interreg-yhteisöaloiteohjelmissa hallinto-
komiteat ja niiden sihteeristöt ovat toteutta-
neet hyvin niille laissa asetettuja tehtäviä. 
Tarvetta muuttaa niiden kokoonpanoa tai teh-
täviä ei ole. Varojen allokaatiomenettelyjä 
muihin tavoiteohjelmiin on tarvetta yhden-
mukaistaa. 

Säännökset seurantakomiteoista pysyvät 
uudessa yleisasetuksessa pääsääntöisesti en-
nallaan. Tosin uuden yleisasetuksen mukaan 
seurantakomitea voi Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteessa vastata toimien vallin-
nasta. Toisaalta sääntely myös mahdollistaa 
nykykäytännön, jonka mukaan valintapää-
tökset tehdään hallintokomiteassa. Tarvetta 
suuriin muutoksiin ei ole. 

Maakunnan yhteistyöasiakirjat ovat alueel-
listen ohjelmavarojen irrotusten ja jakojen 
pohjana keskushallinnossa. Niistä ilmenee eri 
hallinnonalojen osuudet rakennerahastova-
roista sekä valtion rahoituksesta. Yhteistyö-
asiakirjoilla myös varmistetaan pysyminen 
ohjelmien mukaisissa rahoituskehyksissä. 
Maksuviranomaisena toimivat ministeriöt ja 

rakennerahastovaroja käyttävät ministeriöt 
jakavat varat niiden mukaisesti alueilla toi-
miville viranomaisille. Alueilla yhteistyö-
asiakirjamenettelyn on todettu toimivan hy-
vin ja ohjelmia toteuttavat viranomaiset ovat 
olleet siihen tyytyväisiä. Sen sijaan talousar-
viomenettelyistä aiheutuu ongelmia maakun-
nan yhteistyöasiakirjamenettelyyn esimerkik-
si palautuneiden myöntövaltuuksien uudel-
leen käyttöön liittyen.  

Maakunnan yhteistyöasiakirja laaditaan 
seuraavan varainhoitovuoden talousarvioeh-
dotusta koskevia neuvotteluja varten. Laati-
misaikataulu poikkeaa maakuntaohjelman to-
teuttamissuunnitelman laatimisaikataulusta, 
jonka mukaan toteuttamissuunnitelma hy-
väksytään talousarvioehdotuksen antamisen 
jälkeen lokakuun loppuun mennessä. Säänte-
ly ei edistä parhaalla mahdollisella tavalla 
kansallisten ja rakennerahastovarojen yh-
teensovitusta. Käytännössä toteuttamissuun-
nitelman hyväksymisen yhteydessä tarkastel-
laan myös maakunnan yhteistyöasiakirjaan 
otettavia varoja. Tältä osin kansallisten ja ra-
kennerahastovarojen yhteensovitusta on tar-
peen parantaa. 

Rakennerahastolain eräänä tavoitteena oli 
saada rakennerahastovarat mahdollisimman 
nopeasti varoja myöntävien viranomaisten 
käyttöön sen jälkeen kun talousarvio on hy-
väksytty. Varat jaetaan ohjelmareserviä lu-
kuun ottamatta alueille hallinnonaloittain heti 
vuoden alussa. Myös ohjelmareservi jaetaan 
rakennerahastolain mukaan hallinnonaloittain 
rakennerahastovaroja käyttäville ministeriöil-
le. Varojen jakomenettelystä on aiheutunut, 
että myöhemmin budjettivuoden aikana varo-
jen siirto hallinnonalalta toiselle on hankalaa 
ja edellyttää yleensä lisätalousarviomenette-
lyn käyttöä.  Ohjelman joustolla tarkoitetaan 
varojen käyttöä siellä, missä niiden tarve kul-
loinkin on suurin. Kysymys on varojen uu-
delleen jaosta vuosittain maakuntien ja hal-
linnonalojen välillä. Nykyisin menettely on 
tässä suhteessa varsin joustamaton.  

Ohjelmareserviä koskevat säännökset on 
otettu rakennerahastolakiin myös sen vuoksi, 
että luotaisiin edellytyksiä ylimaakunnallisil-
le hankkeille. Säännösten tarkoituksena on 
ollut edesauttaa alueiden kehittämisen kan-
nalta vaikuttavien hankkeiden syntymistä ja 
hallinnointia sekä tehostaa siten ohjelmata-
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son toteutusta. Ohjelmareserviä on vain vä-
häisessä määrin varattu maakunnan yhteis-
työasiakirjoissa. Eräänä syynä ylimaakunnal-
listen hankkeiden vähäisyyteen on esitetty 
myös sitä, että alueilla on pulaa osaavista ja 
asiantuntevista hankkeiden kokoajista ja to-
teuttajista. Niiden toteuttamisen on katsottu 
olevan liian työlästä ja vaativan resursseja, 
joita viranomaisilla ei ole irrottaa hankkee-
seen.  

Ohjelmareserviä voidaan käyttää myös en-
nakoimattomiin budjettivuoden aikana syn-
tyviin menoihin. Uuden yleisasetuksen mu-
kaan jäsenvaltio voi tehdä varauksen enna-
koimattomia menoja varten. Säännöksiä on 
tarpeen uudistaa, että ohjelmareservin käyt-
töä voitaisiin lisätä ja että sen käyttö olisi 
menettelyiltään mahdollisimman tehokasta. 

Sisäasiainministeriö vastaa hallintoviran-
omaisena tavoite 1 ja 2 -ohjelmien seuranta-
järjestelmästä (FIMOS) ja työministeriö hal-
lintoviranomaisena tavoite 3 -ohjelman seu-
rantajärjestelmästä (ESRA). Rakennerahasto-
lain ja -asetuksen mukaan rakennerahastova-
roja käyttävät ministeriöt toimittavat hallin-
toviranomaisten ylläpitämiin keskitettyihin 
seurantajärjestelmiin hallinnonaloillaan ra-
hoitettavien hankkeiden päätös- ja seuranta-
tiedot suoran käyttöliittymän tai siirtotiedos-
tojen kautta. Kauppa- ja teollisuusministeriö, 
työministeriö, maa- ja metsätalousministeriö 
ja opetusministeriö toimittavat seurantajär-
jestelmistään tiedot siirtotiedostoina sisä-
asianministeriön ylläpitämään FIMOS-
järjestelmään. Tästä on aiheutunut viiveitä 
hanketietojen päivityksessä. Lisäksi siirtotie-
dostojen yhteensopivuudessa FIMOS-
järjestelmään on esiintynyt teknisiä ongel-
mia. Tämän seurauksena seurantatietoja ei 
voida pitää täysin luotettavana, ellei niitä ole 
erikseen tarkistettu, mikä puolestaan on hy-
vin työlästä.  

Rakennerahastolain toissijaisuudesta seu-
raa, että eri viranomaisten tukien myöntämi-
seen, maksamiseen ja valvontaan sovelletaan 
ensisijaisesti hallinnonalan erityissäännöksiä. 
Vain silloin, jos asiasta ei ole säädetty eri-
tyislainsäädännössä, tulee rakennerahastolaki 
sovellettavaksi. Rakennerahastolain säätämi-
sen taustalla oli se, että silloin ei ollut ole-
massa yhtenäistä tuen myöntämistä koskevaa 
säännöstöä. Oikeudellinen tila on muuttunut 

valtionavustuslain tultua voimaan vuonna 
2001. Nykyisin ongelmia aiheutuu siitä, että 
valtioavustuslaki on yleislakina toissijainen. 
Rakennerahastolain säännökset syrjäyttävät 
siten valtionavustuslain säännökset. Siltä 
osin kuin samasta asiasta säädetään kummas-
sakin laissa, on syntynyt epäselvyyttä siitä, 
kumpaa lakia on sovellettava. Näin on tilan-
ne erityisesti takaisinperintää koskevien 
säännösten osalta.  Oikeudellinen epävar-
muus tuen myöntämiseen sovellettavan lain 
osalta on syytä poistaa.  

Rahoituksen myöntämiseen liittyen uuden 
yleisasetuksen mukaan tukikelpoisuussään-
nöt nykyistä laajemmin perustuvat kansalli-
seen sääntelyyn. Uudessa yleisasetuksessa ja 
rahastokohtaisissa asetuksissa on eräitä tuki-
kelpoisuussääntöjä. Tuen maksamisen tulee 
perustua todennettavissa oleviin menoihin, 
investointihankkeesta kertyvät tulot on vä-
hennettävä hyväksyttävistä menoista ja toi-
missa ei saa tapahtua eräitä huomattavia 
muutoksia pääsääntöisesti viiden vuoden ku-
luessa toimen päättymisestä. Lisäksi tukikel-
poisista menoista säädetään EAKR-
asetuksessa ja ESR-asetuksessa. Euroopan 
alueellisen yhteistyön tavoitteen osalta tuki-
kelpoisista menoista on tarkoitus säätää tar-
kemmin komission täytäntöönpanoasetukses-
sa.  Vaarana on, että muutoksen seurauksena 
kansalliset tuen myöntämistä koskevat sään-
nökset eriytyvät nykyistä enemmän toisis-
taan, minkä seurauksena hallinnointi muut-
tuisi aikaisempaa monimutkaisemmaksi  

Perustuslaista johtuvia muutostarpeita ovat 
erityisesti delegointisäännöksiin ja asianmu-
kaiseen säädöstasoon liittyvät asiat. Perustus-
lain 80 §:n mukaan tasavallan presidentti, 
valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa ase-
tuksia tässä perustuslaissa tai muusa laissa 
säädetyn valtuuden nojalla. Valtuuttavan lain 
on lisäksi täytettävä perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännössä edellytetyt täsmällisyy-
den ja tarkkarajaisuuden vaatimukset. Ra-
kennerahastolain 8 §:n 3 momentin mukaan 
hallintoviranomainen voi antaa maksuviran-
omaisille ja muille rakennerahastovaroja 
käyttäville ministeriöille rakennerahasto-
ohjelman hallinnointia, valvontaa ja tarkas-
tusta koskevia yleisiä määräyksiä. Vastaava 
säännös maksuviranomaisen osalta on lain 13 
§:ssä, jonka mukaan maksuviranomainen voi 
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antaa 1 momentissa tarkoitetuille viranomai-
sille rakennerahastovarojen käyttöä koskevia 
yleisiä määräyksiä, jos Euroopan yhteisön 
lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden 
täyttäminen ja rakennerahastovarojen hallin-
noinnin, valvonnan ja tarkastuksen asianmu-
kainen hoitaminen sitä välttämättä edellyttää. 
Maakunnan liittojen osalta vastaava säännös 
on lain 14 §:ssä.  

Delegointisäännökset tarkoittavat viran-
omaisille ja maakunnan liitoille annettavia 
määräyksiä. Säännösten ala tarkoittaa sellais-
ta sääntelyä, jolla on vaikutuksia myös valti-
on hallinnon ulkopuolelle. Kysymys ei ole 
yksinomaan hallinnon sisäisistä määräyksis-
tä. Esimerkiksi rakennerahastovarojen käyt-
töä koskevat määräykset luonteensa mukaan 
kohdistuvat suoraan tuen saajille. Samoin 
valvontaa ja tarkastusta koskevilla säännök-
sillä on lähtökohtaisesti vaikutusta tuen saa-
jiin, ellei kysymys ole puhtaasti teknisistä 
hallinnollisista määräyksistä. Maakunnan liit-
tojen osalta asianmukaisen delegointisään-
nöksen on perustuttava lakiin perustuslain 
121 §:n nojalla. 

Rakennerahastolain 42 §:n mukaan tar-
kemmat säännökset annetaan asetuksella. 
Annettavat alempiasteiset säännökset tulee 
määrittää perustuslain mukaan. 
 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Esityksen tavoitteet 

Esityksen lähtökohtana on sovittaa kansal-
liseen rakennerahastojen hallinnointijärjes-
telmään uuteen yleisasetuksen ja muihin ra-
kennerahastoja koskeviin säädöksiin sisälty-
vät muutokset.  Tavoitteena on parantaa ra-
kennerahasto-ohjelmien hyödyntämistä alu-
eiden omista lähtökohdista. Tarkoituksena on 
siirtää ohjelmien hallinnointiin liittyviä teh-
täviä alueille.  

Tavoitteena on parantaa ohjelmien hallin-
nointia, toimeenpanoa ja hyödyntämistä sekä 
tehostaa eri rahastoista osarahoitettavien toi-
menpideohjelmien yhteensovitusta alueelli-
sella ja keskushallinnon tasolla. Ohjelmava-
rojen jakamismenettelyt on tarkoitus tehdä 
nykyistä joustavammaksi ja niin, että ohjel-
matyössä voidaan varautua myös ennakoi-

mattomiin menoihin.   
Uudistetun EY-sääntelyn puitteissa tavoit-

teena on selkeyttää ja yksinkertaistaa ohjel-
mien kansallista hallintoa ja seurantaa siten, 
että toimintaa voidaan tehostaa rakennerahas-
totoimien vaikuttavuuden lisäämiseksi. Uu-
den yleisasetuksen useat säännökset yksin-
kertaistavat rakennerahastojen hallinnointia 
Euroopan unionin tasolla. Sellaisia säännök-
siä ovat esimerkiksi tavoitteiden lukumäärän 
vähentäminen, yhden rahaston periaate toi-
menpideohjelmissa, ohjelmarakenteen yksin-
kertaistaminen, varojen hallinnointi toiminta-
linjatasolla, mahdollisuus sulkea toimenpide-
ohjelmat osittain toimien toteuduttua ja tuki-
kelpoisuussääntöjen vähentäminen Euroopan 
unionin tasolla. Muutokset edesauttavat 
myös kansallisen järjestelmän yksinkertais-
tamista. 

Erityisesti rakennerahastovarojen valvon-
nan osalta tavoitteena on selkeyttää ja tehos-
taa tarkastustoimintaa. Toiminnan tehostami-
sessa otetaan huomioon myös valtion tuotta-
vuushanke. 
 
3.2. Keskeiset ehdotukset 

Sääntelyn selkeyden vuoksi ehdotetaan, et-
tä säännökset rakennerahastojen hallinnoin-
nista otetaan uuteen lakiin. Uusi yleisasetus 
aiheuttaa kansalliseen sääntelyyn useita muu-
toksia, joten lakiteknisesti on perusteltua sää-
tää asiasta kokoaan uudessa laissa ja kumota 
sillä nykyinen rakennerahastolaki. 

Esityksen keskeisenä lähtökohtana on ny-
kyinen alueiden kehittämisen suunnittelujär-
jestelmä, jossa maakunnan liitot toimivat 
alueillaan aluekehittämisviranomaisina ja 
joiden keskeisenä tehtävänä on vastata maa-
kunnan yleisestä kehittämisestä yhteistyössä 
valtion viranomaisten kanssa. EAKR:stä osa-
rahoitettavat toimenpideohjelmat alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteessa laadi-
taan suuraluepohjaisesti maakunnan liittojen 
johdolla. Tämä vastaa nykykäytäntöä. Oh-
jelmien toimeenpano tapahtuu kumppanuus-
periaatteen mukaisesti alueilla. ESR:stä osa-
rahoitettavan toimenpideohjelman valmiste-
lusta vastaa työministeriö. Toimenpideoh-
jelman alueellinen osio valmistellaan suur-
aluepohjaisesti työvoima- ja elinkeinokes-
kusten johdolla. 
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Esityksessä ehdotetaan kuvattavaksi uudel-
la ohjelmakaudella laadittavat suunnitelmat 
ja toimenpideohjelmat.  Uuden yleisasetuk-
sen mukaan neuvoston hyväksymien suunta-
viivojen perusteella jäsenvaltiot laativat kan-
sallisen suunnitelman, joka on toimitettava 
komissiolle viiden kuukauden kuluessa siitä, 
kun yhteisön politiikan strategiset suuntavii-
vat on hyväksytty. Kansallisen suunnitelman 
hyväksyy valtioneuvosto.  

Kansalliseen suunnitelmaan perustuen eh-
dotetaan, että jäsenvaltio laatii toimenpideoh-
jelmat, joiden sisältö määräytyy uuden yleis-
asetuksen mukaan. 

EAKR:stä osarahoitettavia toimenpideoh-
jelmia ovat Etelä-Suomen alueellinen kilpai-
lukyky- ja työllisyystavoite -ohjelma, Länsi-
Suomen alueellinen kilpailukyky- ja työlli-
syystavoite -ohjelma, Itä-Suomen alueellinen 
kilpailukyky- ja työllisyystavoite -ohjelma, 
Pohjois-Suomen alueellinen kilpailukyky- ja 
työllisyystavoite -ohjelma ja Ahvenanmaan 
alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite 
-ohjelma. ESR:stä osarahoitteiset toimenpi-
deohjelmat laaditaan siten, että niitä ovat 
Manner-Suomen alueellinen kilpailukyky- ja 
työllisyystavoite -ohjelma ja Ahvenanmaan 
alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite 
-ohjelma. ESR:stä osarahoitettava Manner-
Suomen alueellinen kilpailukyky- ja työlli-
syystavoite -ohjelma laaditaan koko maahan 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta niin, että se 
sisältää valtakunnallisen osion ja alueelliset 
osiot ESR-toimenpideohjelman toteutuksesta 
Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Pohjois-
Suomen ja Itä-Suomen (NUTS II) suuralueil-
la rahoituskehyksineen.  

Esityksessä ehdotetaan, että keskushallin-
nossa sisäasiainministeriön esittelystä valtio-
neuvosto asettaa rakennerahastoneuvottelu-
kunnan, joka vastaa rakennerahastotoimien 
sekä maaseudun ja kalatalouden kehittämis-
toimien yhteensovituksesta ja seurannasta. 
Sisäasiainministeriö esittelee rakennerahas-
toneuvottelukunnalle Euroopan aluekehitys-
rahastoa koskevat asiat, työministeriö Euroo-
pan sosiaalirahastoa koskevat asiat sekä maa- 
ja metsätalousministeriö maaseudun ja kala-
talouden kehittämistoimia koskevat asiat. 

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 
-tavoitteessa EAKR:stä osarahoitettavien toi-
menpideohjelmien hallinto- ja todentamisvi-

ranomaisena toimii sisäasiainministeriö, joka 
vastaa näiden toimien ja vastuiden toteutuk-
sesta ja mahdollisesta delegoinnista muille 
viranomaisille. Ohjelmien operatiivisia hal-
linto- ja toimeenpanotehtäviä voidaan siirtää 
suuralueella yhdelle maakunnan liitolle, josta 
suuralueen maakunnan liitot ovat sopineet. 
ESR:stä osarahoitettavan toimenpideohjel-
man hallinto- ja todentamisviranomaisena 
toimii työministeriö.  

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
osalta ehdotetaan, että ohjelma-asiakirjassa 
nimetyt maakunnan liitot toimivat toimenpi-
deohjelman hallinto- ja todentamisviran-
omaisina. Sääntely vastaa nykyisen lain hal-
linto- ja maksuviranomaisia koskevaa säänte-
lyä.  

Esityksessä ehdotetaan, että hallinto- ja to-
dentamisviranomaisten toimivaltaa suorittaa 
tarkastuksia alueellinen kilpailukyky- ja työl-
lisyystavoitteessa laajennetaan moitteettoman 
varainhoidon periaatteiden toteuttamiseksi.  

Esityksessä ehdotetaan, että kussakin maa-
kunnassa on rakennerahasto-ohjelmien toi-
meenpanon ja alueen kehittämiseen vaikutta-
vien toimenpiteiden yhteensovittamista var-
ten maakunnan yhteistyöryhmä. Tämä vastaa 
nykysääntelyä. Kokoonpanoa ehdotetaan tar-
kistettavaksi uuden yleisasetuksen kump-
panuutta koskevan määritelmän mukaiseksi. 
Maakunnan yhteistyöryhmän osalta ehdote-
taan, että se voi perustaa jaostoja asioiden 
valmistelua varten. Pakollisia jaostoja yhteis-
työryhmällä ei enää olisi.  

Esityksessä ehdotetaan, että varojen suun-
taamisessa aluetasolla noudatetaan yhteistyö-
asiakirjamenettelyä. Siinä esitetään 
EAKR:stä osarahoitettavien toimenpideoh-
jelmien vuosittaiset ohjelmavarat käsittäen 
EU-varat ja valtion rahoitus ja niiden jakau-
tuminen hallinnonaloittain. Lisäksi yhteis-
työasiakirjassa esitetään ESR:stä osarahoitet-
tavan toimenpideohjelman alueellisiin osioi-
hin sisältyvät ohjelmavarat ja niiden suun-
taaminen hallinnonaloille. Valtakunnalliset 
ESR-toimet sisältyvät maakunnan yhteistyö-
ryhmän tehtäviin alueellisen kehittämisen 
koordinoinnin ja yhteensovittamisen lisäämi-
seksi. Työministeriö osoittaa ESR:stä osara-
hoitettavan toimenpideohjelman valtakunnal-
lisen osion varat ohjelma-asiakirjan mukaan 
työllisyyden ja osaamisen edistämiseksi stra-
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tegisiin hankkeisiin. 
Esityksessä ehdotetaan, että maakuntaoh-

jelman toteuttamissuunnitelman ja maakun-
nan yhteistyöasiakirjan laatimisaikataulut so-
vitetaan yhteen siten, että maakunnan yhteis-
työasiakirja laadittaisiin samaan aikaan kuin 
toteuttamissuunnitelma. Maakunnan yhteis-
työasiakirjasta tulisi samalla osa toteuttamis-
suunnitelmaa. Esitys parantaisi kansallisten 
ja rakennerahastovarojen yhteensovitusta ja 
yksinkertaistaisi menettelyä. 

Esityksessä ehdotetaan, että kutakin toi-
menpideohjelmaa varten nimetään uuden 
yleisasetuksen mukainen seurantakomitea. 
Sen tehtävät määräytyvät uuden yleisasetuk-
sen nojalla, jotka pääasiallisesti vastaavat 
yleisasetuksen mukaisia tehtäviä. Sen ko-
koonpanoon ei ehdoteta muutoksia. 

Esityksessä ehdotetaan, että tarkastusviran-
omainen alueellinen kilpailukyky- ja työlli-
syys -tavoitetta varten laadituissa toimenpi-
deohjelmissa toimii valtiovarainministeriön 
valtiovarain controller –toiminnon yhteydes-
sä. Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen Suomessa hallinnoitavissa toi-
menpideohjelmissa tarkastusviranomaisena 
toimii toimenpideohjelma-asiakirjassa mai-
nittu maakunnan liitto. 

Ohjelmatyötä tehostetaan muuttamalla va-
rojen käsittelyä valtion talousarviossa. Kes-
kushallinnossa varojen käsittelyn välivaiheita 
vähennetään. EAKR- ja ESR -varat sekä niitä 
koskevat kansalliset vastinrahat ehdotetaan 
koottavaksi hallintoviranomaisen pääluok-
kaan. 

Varojen jaon osalta ehdotetaan, että osa va-
roista jätetään ohjelmareserviin asianomai-
siin ohjelmiin maakunnan yhteistyöasiakir-
joissa esitettävien rahoitussiirtojen toteutta-
mista varten, ylimaakunnallisiin hankkeisiin 
ja mahdollisiin nopeasti esiin nouseviin ra-
hoitustarpeisiin paikallisesti esimerkiksi työl-
lisyystilanteen äkillisesti heikentyessä. 

Esityksessä ehdotetaan, että lakiin ei oteta 
takaisinperintää koskevia säännöksiä, vaan 
niiden osalta noudatetaan valtionavustuslain 
säännöksiä, ellei hallinnonalaa koskevassa 
erityislainsäädännössä säädetä asiasta toisin.   

Tavoitteena uudelle ohjelmakaudelle on 
kaikki ohjelmat ja hallinnonalat kattava seu-
rantajärjestelmä, johon tiedot talletettaisiin 
suoraan. Uusi seurantajärjestelmä koostuu 

yksittäisten hankehakemusten käsittelyä, 
hankkeiden seurantaa ja raportointia sekä 
hankkeiden valvontaa koskevista osista. Jär-
jestelmän tulee olla yhteensopiva nykyisiin 
käytössä oleviin kauppa- ja teollisuusministe-
riön ja työministeriön järjestelmäsovelluk-
siin, joita kehitetään vastaamaan uuden oh-
jelmakauden vaatimuksia. Järjestelmän tulee 
olla mahdollisimman integroitu järjestelmä, 
jolloin kukin tieto syötetään tähän järjestel-
mään tai johonkin siihen yhteydessä olevaan 
järjestelmään vain kerran. Alueiden kehittä-
mislakia ehdotetaan muutettavaksi ottamalla 
lakiin keskeiset rakennerahastolain säännök-
sistä aiheutuvat muutokset.  
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä on vaikutuksia siihen, miten ra-
kennerahasto-ohjelmien varojen käyttöä 
suunnitellaan ja miten ne osoitetaan ja jae-
taan ohjelmia toteuttaville viranomaisille se-
kä, miten varmistetaan moitteeton varainhoi-
to. 

Lailla hallinnoitaisiin Euroopan yhteisön 
uuden ohjelmakauden rakennerahasto-
ohjelmia, jotka kuuluvat alueellinen kilpailu-
kyky ja työllisyys -tavoitteeseen ja Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen. Hallin-
noitavia alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 
-tavoitteen toimenpideohjelmia on yhteensä 
viisi, joista neljä on suuralueittaisia 
EAKR:stä osarahoitettavia toimenpideohjel-
mia (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja 
Pohjois-Suomi) ja yksi Manner-Suomen val-
takunnallinen ESR:stä osarahoitettava toi-
menpideohjelma. Euroopan alueellinen yh-
teistyö -tavoitteen ohjelmista yhden ohjelman 
hallinnointi tapahtuu Suomessa. Kysymyk-
sessä on Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian 
välinen raja-alueyhteistyöohjelma.   

Toimenpideohjelmien yhteenlaskettu yhtei-
sön rahoitusosuus on 1 716 miljoonaa euroa. 
Rakennerahastojen rahoitusosuus voi olla 
enintään 50 prosenttia julkisesta kokonaisra-
hoituksesta, joten valtion ja kuntien rahoitus-
osuudet huomioiden rakennerahasto-
ohjelmien julkinen kokonaisrahoitus on vä-
hintään 3 432 miljoonaa euroa. Lisäksi toi-
menpideohjelmiin sitoutuu huomattava osuus 
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yksityistä rahoitusta. Rakennerahasto-
ohjelmien rahoitusosuus on 1–2 prosenttia 
maakuntien bruttokansantuotteesta. 

Kaikilla edellä mainituilla ohjelmilla on 
myönteisiä vaikutuksia alueiden työllisyy-
teen, elinkeinotoiminnan toimintaedellytyk-
siin ja välillisesti verokertymään. 

Esityksellä on vaikutusta valtion talouteen 
ja menojen kohdistumiseen hallinnonaloilla. 
Lakiehdotuksen mukaan rakennerahastojen 
tarkastustoiminta alueellinen kilpailukyky- ja 
työllisyys -toimenpideohjelmassa keskitetään 
yhteen ministeriöön. Nykyisellä ohjelmakau-
della tarkastustoiminta on ollut hajautettuna 
eri hallinnonaloille. Rakennerahasto-
ohjelmien täytäntöönpanoon osallistuu ny-
kyisellä ohjelmakaudella kahdeksan ministe-
riötä. Uudella ohjelmakaudella tarkastustoi-
minnan keskittäminen merkitsisi sitä, että 
tarkastustehtävät seitsemästä ministeriöstä 
siirtyisivät yhteen ministeriöön perustetta-
vaan tarkastusviranomaiseen, kun maatalous- 
ja kalatalousrahaston toimenpiteet eivät sisäl-
ly rakennerahastoista rahoitettaviin toimiin. 

Tarkoituksena on rahoittaa tarkastusviran-
omaisen toiminta muista ministeriöistä mää-
rärahasiirroin hallinnonalakohtaisten kehys-
ten puitteissa. Tarkastuspäivien tarve vuosi-
tasolla arvioidaan olevan 2 400–3 000 päi-
vää. Tarkastusviranomaisen henkilötarve oli-
si ainakin alkuvaiheessa päällikkö ja kolme 
tarkastustoimintaa suorittavaa ja yksi sihtee-
ritason henkilö, mikä toteutettaisiin virkasiir-
roin. Tarkastusten suorittaminen tapahtuisi 
pääasiallisesti ostopalveluina, jotka rahoitet-
taisiin osaksi toimenpideohjelmien teknisestä 
avusta. Kokonaiskustannukset nousisivat 
hieman nykyisestä, koska tarkastustoiminnan 
otantaperiaatteiden uudistaminen uutta oh-
jelmakautta varten merkitsisi nykyistä suu-
rempaa tarkastusvolyymia.  

Ehdotus on tarkoitus toteuttaa ohjelmake-
hyksissä, valtiontalouden kehyksissä ja talo-
usarviossa päätetyn puitteissa. Esitys toteute-
taan siten, että valtionhallinnon ja sen tuotta-
vuustavoitteet voidaan tältä osin saavuttaa. 
Tarkoituksena on myös, että rakennerahas-
toihin liittyvän julkisen hallinnon, mukaan 
lukien maakunnan liitot tuottavuus kasvaa. 
 

 

4.2. Vaikutukset viranomaisten toimin-
taan 

Esitys määrittelisi riittävän täsmällisesti 
hallinto- ja todentavan viranomaisten sekä 
tarkastusviranomaisen tehtävät ja toimival-
lan. Tarkastustoimen keskittäminen yhdelle 
tarkastusviranomaiselle tehostaisi tarkastus-
toimintaa. Näillä varmistettaisiin ko. viran-
omaisten toiminnan tehokkuus sekä luotaisiin 
nykyistä paremmat edellytykset muun muas-
sa viranomaisohjeistuksen laadintaan ja sen 
toteuttamiseen.     

Esitys vahvistaisi eri viranomaisten välisiä 
koordinaatio- ja yhteensovittamismenetelmiä 
sekä keskustahallinto- että aluetasolla. Val-
tioneuvoston asettama rakennerahastoneuvot-
telukunta vastaisi rakennerahastotoimien se-
kä maaseudun ja kalatalouden kehittämistoi-
mien koordinoinnista ja yhteensovittamisesta 
ja raportoisi niistä valtioneuvostolle. Tämä 
lisäisi ja syventäisi ministeriöiden välistä yh-
teistyötä. Sen tuloksena syntyisi nykyistä yh-
tenäisempi käsitys kehittämistoimien vaiku-
tuksista kansallisella tasolla ja alueilla. Tämä 
lisäisi valtionhallinnon tehokkuutta. 

Maakunnan yhteistyöryhmät koordinoisivat 
ja yhteen sovittaisivat aluetasolla nykyistä 
tehokkaammin rakennerahastojen sekä maa-
seudun ja kalatalouden kehittämisen toimen-
piteitä. Yhteistyöryhmien toiminnan kehittä-
misellä ja aseman vahvistamisella parannet-
taisiin alueiden kokonaisvaltaista kehittämis-
tä ja siten lisättäisiin ohjelmien ja niiden toi-
menpiteiden vaikuttavuutta. Tämä lisäisi ja 
syventäisi alueviranomaisten välistä yhteis-
työtä sekä lisäisi aluehallinnon tehokkuutta. 

Maakunnan yhteistyöasiakirjamenettelyn 
kehittämisellä vahvistettaisiin maakuntien 
strategista suunnittelua sekä lisättäisiin ohja-
usvaikutusta käytännön ohjelmatyössä. Tämä 
myös tehostaisi viranomaisten välistä koor-
dinointia ja parantaisi siten hallinnon tehok-
kuutta. 
 
4.3. Ympäristövaikutukset  

Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia 
ilman, veden tai maaperän laatuun. Esitys ei 
myöskään vaikuta haitallisesti luonnon mo-
nimuotoisuuteen. Esityksellä hallinnoitavilla 
rakennerahasto-ohjelmilla on aluetasolla pai-
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kallisia, myönteisiä vaikutuksia ilman, veden 
ja maaperän laatuun sekä luonnon monimuo-
toisuuteen. Rakennerahasto-ohjelmilla ei tul-
la toteuttamaan hankkeita, joilla on kielteisiä 
vaikutuksia ympäristön tilaan. 
 
 
4.4. Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Aluekehityksen kohteita ja samalla alueke-
hitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat; 1) alue-
talous, työllisyys ja väestö; 2) elinkeinotoi-
minta ja osaaminen; 3) asukkaat ja hyvin-
vointi; 4) infrastruktuuri ja ympäristön tila 
sekä 5) hallinto ja aluekehityksen resurssit. 
Esityksellä on välittömiä vaikutuksia hallin-
toon ja aluekehityksen resursseihin. 

Keskushallintotason koordinaatio- ja yh-
teensovittamismenetelmät parantavat raken-
nerahastotoimien sekä maaseudun ja kalata-
louden kehittämistoimien keskinäistä täyden-
tävyyttä ja lisäävät siten niiden kansantalou-
dellista ja yhteiskunnallista kokonaisvaikut-
tavuutta. Aluetasolla ohjelmien toimenpiteet 
ja niiden keskinäinen suhde joutuvat laaja-
alaisemman tarkastelun kohteeksi, mikä lisää 
osallistumista ja osallistumismahdollisuuksia 
päätöksentekoon sekä lisää ohjelmien koko-
naisvaikuttavuutta. Tarkastustoiminnan kes-
kittäminen kansallisissa ohjelmissa tehostaa 
tarkastustoiminnan resurssien käyttöä. Yhte-
näinen tarkastustoiminta voi pitkällä täh-
täimellä yhdenmukaistaa eri hallinnonalojen 
menettelyjä, mikä voi olla omiaan tehosta-
maan ohjelmien täytäntöönpanoa ja vaikut-
tamaan myönteisesti saataviin tuloksiin. 

Esityksellä on välillisiä vaikutuksia myös 
muihin aluekehityksen kohteisiin hallinnoi-
tavien ohjelmien välityksellä. Suomessa uu-
della ohjelmakaudella toteutettavat rakenne-
rahasto-ohjelmat keskittyvät erityisesti tut-
kimukseen, innovaatioihin, saavutettavuuteen 
ja työpaikkojen luomiseen. Inhimilliseen 
pääomaan tehtävillä investoinneilla on suuri 
merkitys sopeutumisessa taloudelliseen muu-
tokseen ja rakennemuutokseen. Lisäksi toi-
menpideohjelmilla vaikutetaan ympäristön ja 
yritysten toimintaedellytysten sekä työssä-
käynnin ja asumisen edellytysten parantami-
seen.  

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon kan-
nalta ohjelmien toimenpiteet kohdistuvat sel-

laisille aloille, joilla naisten ja miesten välillä 
on merkittäviä eroja. Rakennerahasto-
ohjelmien tavoitteena on edistää miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja sukupuolinäkö-
kohtien huomioonottamista rahastojen täy-
täntöönpanon eri vaiheissa. Tavoitteen toteu-
tumista seurataan. Tavoitteenasettelusta ja 
seurantamenettelystä johtuen esitys välilli-
sesti toteutettavien ohjelmien kautta on omi-
aan edistämään tasa-arvoa. 
 
5.  Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet 

Nykyistä rakennerahastolakia säädettäessä 
eduskunta on edellyttänyt ponnessaan, että 
hallitus antaa uudistuskokonaisuutta koske-
van seikkaperäisen selonteon vuoden 2003 
loppuun mennessä. Valtioneuvosto on sen 
mukaisesti antanut eduskunnalle aluepoliitti-
sen selonteon, jonka lukuun 1 on sisältynyt 
eduskunnan ponnen tarkoittama selonteko. 
Hallintovaliokunta on antanut sen johdosta 
mietinnön HaVM;14/2004. Nämä on otettu 
huomioon esityksen valmistelussa. Lisäksi 
valmistelumateriaalina on otettu huomioon 
rakennerahasto-ohjelmista tehdyt väliarvioin-
tiraportit. 

Esityksen valmistelua varten sisäasianmi-
nisteriö on 11 päivänä huhtikuuta 2006 aset-
tanut rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta 
hallinnoinnista annetun lain uudistamista var-
ten työryhmän. Sen tehtävänä on ollut val-
mistella toimenpiteet rakennerahasto-
ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista anne-
tun lain uudistamiseksi. Työryhmässä ovat 
olleet edustettuina keskeiset alueiden kehit-
tämiseen vaikuttavat ministeriöt, maakunnan 
liitot, työvoima- ja elinkeinokeskukset ja lää-
ninhallitukset. Työryhmä on kokoontunut 
seitsemän kertaa. 

Hallintomallin keskeisiä periaatteita on li-
säksi käsitelty sisäasianministeriön asetta-
massa strategiatyöryhmässä. Työryhmän teh-
tävänä on ollut muun ohella laatia ehdotus 
Suomen alue- ja rakennepolitiikkaa koske-
vaksi kansalliseksi suunnitelmaksi ja laatia 
ehdotus rakennerahasto-ohjelmien kansalli-
seksi hallinto- ja seurantamalliksi. Työryh-
mässä ovat olleet edustettuina ministeriöiden, 
alueiden ja sosiaalipartnereiden edustajat. 
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Strategiatyöryhmän esityksestä alueiden ke-
hittämisen ja hallinnon ministerityöryhmä on 
7 päivänä maaliskuuta 2006 päättänyt hallin-
tomallin keskeisistä periaatteista.  

Rakennerahastolain uudistamista koskevan 
työryhmän työskentelyn tuloksena 29 päivä-
nä kesäkuuta 2006 hyväksyttiin luonnos hal-
lituksen esitykseksi. Kaikista hallintomallin 
yksityiskohdista ei työryhmä päässyt yksi-
mielisyyteen. Keskeisiä avoinna olevia ky-
symyksiä ovat olleet rakennerahastovarojen 
ja kansallisten vastinrahoituksen käsittely 
valtion talousarviossa ja tarkastusviranomai-
sen sijainti. Käsittelyn perusteella luonnosta 
on edelleen valmisteltu lausuntoa varten si-
säasiainministeriössä heinäkuun alussa vir-
kamiesvalmistelussa.  

Alueiden kehittämislakia koskevan lain 
muuttamisen valmistelu on tapahtunut virka-
työnä sisäasiainministeriössä. 
 
5.2. Lausunnot 

Luonnos hallituksen esityksestä on lähetet-
ty lausunnolle 10 heinäkuuta 2006. Lausun-
toaika on päättynyt 4 päivänä elokuuta 2006. 
Lausuntokierros on ollut laaja ja lausuntoja 
on saatu yhteensä 58 kappaletta. Useissa lau-
sunnoissa lausuntoaikaa pidettiin lyhyenä, 
kun se sattui loma-aikaan. 

Lausunnon ovat antaneet kauppa- ja teolli-
suusministeriö, liikenne- ja viestintäministe-
riö, maa- ja metsätalousministeriö, opetusmi-
nisteriö, puolustusministeriö, sosiaali- ja ter-
veysministeriö, työministeriö, valtioneuvos-
ton kanslia, valtiovarainministeriön control-
ler -toiminto, valtiovarainministeriö, ympä-
ristöministeriö, opetushallitus, Suomen ym-
päristökeskus, Tiehallinto, Tekes, maakun-
nan liitot (17), Kainuun maakunta-
kuntayhtymä, Suomen kuntaliitto, lääninhal-
litukset (5), Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja 
elinkeinokeskus, Hämeen työvoima- ja elin-
keinokeskus, Pohjois-Pohjanmaan työvoima- 
ja elinkeinokeskus, Satakunnan työvoima- ja 
elinkeinokeskus, Uudenmaan työvoima- ja 
elinkeinokeskus, Hämeen tiepiiri, Lapin tie-
piiri, Oulun tiepiiri, Hämeen ympäristökes-
kus, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 
Pohjois-Savon ympäristökeskus, Saamelais-
käräjät, Maa- ja metsätaloustuottajain kes-
kusliitto MTK ry, Keskuskauppakamari, Te-

ollisuuden keskusliitto sekä Suomen Ammat-
tiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihen-
kilökeskusjärjestö STTK ry ja AKAVA ry 
yhteisen lausunnon.  

Lain tavoitteita pidetään yleisesti erittäin 
kannatettavina. Lakiehdotuksella katsotaan 
kuitenkin voitavan käytännössä vaikuttaa Eu-
roopan yhteisön ohjelmien kansallisen hal-
linnoinnin, toimeenpanon ja tehokkuuden 
yksinkertaistamiseen ja tehokkuuden paran-
tamiseen varsin vähän. Lakiehdotusta pide-
tään kuitenkin melko onnistuneena. Useissa 
lausunnoissa todetaan, että lakiehdotus on 
vielä luonnosmainen ja tarvitsee täsmennyk-
siä. Käsitteiden määrittelyyn ja käyttöön toi-
votaan edelleen tarkennuksia.  

Hallintoviranomaisen tehtäviin liittyen 
laissa tulisi tarkemmin määritellä, mitä tehtä-
viä hallintoviranomainen siirtää ja kenen 
päätöksentekoon se perustuu. Myös katso-
taan, että rakennerahastovarojen käyttöä ja 
käytön valvontaa koskevia tarkempia menet-
telysäännöksiä annettaisiin valtioneuvoston 
asetuksella, eikä ministeriöiden asetuksella. 
Asetusten antamista ei saisi sitoa ministeriöi-
den välisiin neuvotteluihin. Lakiehdotuksessa 
esitettyjä hallintoviranomaisen toiminnan oh-
jausvaltuuksia pidetään riittämättöminä. Oh-
jeiden antamista ei saisi sitoa välttämättö-
myysvaatimukseen. Hallintoviranomaisen tu-
lisi voida antaa myös määräyksiä käyttäville 
ja välittäville viranomaisille. Toisaalta val-
tuuksia pidetään riittävinä ja ohjeita tulisi an-
taa vain jos se on välttämätöntä. Välittävien 
toimielinten määrittelyyn ja tehtäviin ehdote-
taan täsmennyksiä 

Rakennerahastovarojen ja valtion vastinra-
hoituksen käsittelyyn valtion talousarviossa 
esitettyjä muutoksia kannatetaan useissa lau-
sunnoissa. Menettelyn katsotaan yksinker-
taistavan ja tehostavan varojen käyttöä. Toi-
saalta katsotaan, että valtiontalousarvioon 
liittyvät säännökset tulisi ottaa yksinomaan 
valtiontalousarviosta annettuun lakiin.  Myös 
katsotaan, että erityisesti valtakunnalliset Eu-
roopan sosiaalirahastoa koskevien varojen 
osalta tulisi hallinnonalakohtaisen ohjauksen 
varmistamiseksi talousarvioon merkitä näky-
viin hallinnonalan valtuudet ja määrärahat. 
Rakennerahastovaroja vastaava julkinen ra-
hoitus tulisi ottaa talousarviossa asianomais-
ten ministeriöiden omaan pääluokkaan. Oh-
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jelmareservin jakoperusteisin toivotaan täs-
mennyksiä. 

Ehdotus rakennerahastoneuvottelukunnasta 
saa laajaa kannatusta, mutta sen tehtävien 
osalta pidetään täsmennyksiä tarpeellisena.  

Maakunnan yhteistyöryhmä osalta pakol-
listen jaostojen poistamista pidetään hyvänä. 
Toisaalta sitä vastustetaan ja esitetään, että 
lakiin tulisi ottaa säännös maaseutujaoston 
perustamisesta ja siitä, että jaostoa johtaa 
työvoima- ja elinkeinokeskuksen edustaja.  

Yhteistyöryhmän kokoonpanon lisäämistä 
ei pidetä hyvänä, koska kaikilla esitetyillä 

järjestöillä ei olisi maakunnallista edustusta 
ja yhteistyöryhmän kokoonpano laajenisi lii-
kaa. Useissa lausunnoissa katsotaan, että yh-
teistyöryhmän myönteisen päätöksen sito-
vuuden tulisi olla vieläkin sitovampi ja aino-
astaan oikeudellisen syyn tulisi oikeuttaa 
päätöksestä poikkeamiseen. Myös katsotaan, 
että rahoittajalla tulee olla yksiomainen oike-
us päätöksentekoon, eikä yhteistyöryhmän 
myönteinen päätös voisi sitoa ehdotetulla ta-
valla. 

Lausunnoista on laadittu sisäasiainministe-
riössä lausuntoyhteenveto. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Rakennerahastolaki 

1 luku. Yleiset säännökset  

1 §. Soveltamisala. Lakia ehdotetaan sovel-
lettavaksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja 
Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettaviin 
suunnitelmiin ja ohjelmiin, niiden valmiste-
luun, toimeenpanoon sekä rakennerahastojen 
rahoituksen ja vastaavan kansallisen julkisen 
rahoitusosuuden hallinnointiin, valvontaan ja 
tarkastukseen. Euroopan yhteisön alue- ja ra-
kennepolitiikkaa koskevia toimia toteutetaan 
ohjelmien kautta. Uudessa yleisasetuksessa 
säädetään Euroopan yhteisön alue- ja raken-
nepolitiikan tavoitteista ja tehtävistä, strate-
gisesta lähestymistavasta koheesioon, ohjel-
matyöstä, sen tehokkuudesta, ohjelmien hal-
linnoinnista, seurannasta ja valvonnasta sekä 
varainhoidosta.  Lain soveltamisen tarkoituk-
sena on mahdollistaa Euroopan yhteisön 
alue- ja rakennepolitiikan tehokas toteutta-
minen Suomessa. Euroopan yhteisön alue- ja 
rakennepolitiikan yhtenä keskeisenä periaat-
teena on, että yhteisön toimet täydentävät 
vastaavia kansallisia jäsenvaltion toimia ja 
että niillä ei saa korvata jäsenvaltion kansal-
lisia julkisia menoja ohjelma-alueilla. Oh-
jelmat sisältävät sekä yhteisön että kansalli-
sen julkisen rahoituksen. Sen vuoksi ehdote-
taan, että lakia sovellettaisiin Euroopan yh-
teisön ja kansalliseen julkiseen rahoitusosuu-
teen.  

Lakia sovellettaisiin rakennerahasto-
ohjelmien hallinnointiin, valvontaan ja tar-
kastukseen. Nämä toimenpiteet kohdistuisi-
vat sekä Euroopan yhteisön että kansalliseen 
julkiseen rahoitusosuuteen. Valvonnalla tar-
koitettaisiin yleisesti tuen myöntäviin viran-
omaisiin ja tuensaajiin kohdistuvaa toimin-
taa, joka ilmenisi rakennerahasto-ohjelmiin 
liittyvänä toiminnan yleisenä tarkkailuna ja 
seurantana, sekä myös tarkastuksina. Tarkas-
tuksia tekisivät valvonnan toteuttamiseksi ra-
kennerahasto-ohjelmissa hallinto-, todenta-
mis- ja tarkastusviranomaiset niille kuuluvien 
tehtävien edellyttämällä tavalla. 

Lain soveltaminen Ahvenanmaalla määräy-
tyy Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/ 
1991) nojalla. Lakia ei sovelleta maakunnas-
sa asioihin, joissa lainsäädäntövalta itsehal-
lintolain 18 §:n mukaan kuuluu Ahvenan-
maan maakunnalle. Toisaalta valtakunnan 
lakia sovelletaan asioissa, joissa lainsäädän-
tövalta itsehallintolain mukaan kuuluu valta-
kunnalle. Niillä aloilla, joita yhteisöaloiteoh-
jelmat koskevat, lainsäädäntövalta kuuluu ai-
nakin pääosin maakunnalle. Tältä osin ehdo-
tettu laki ei tulisi sovellettavaksi Ahvenan-
maan maakunnassa. Mahdollisiin valtakun-
nan lainsäädäntövallan piiriin kuuluviin ra-
kennerahasto-ohjelmiin lakia sen sijaan so-
vellettaisiin myös Ahvenanmaan maakunnas-
sa. Jos tällaisiin ohjelmiin liittyviä hallinto-
tehtäviä halutaan antaa maakunnan itsehallin-
toviranomaisille, tehtävien siirrosta maakun-
nan viranomaisille tulisi säätää itsehallinto-
lain 32 §:ssä tarkoitetulla sopimusasetuksel-
la. 

Alueiden kehittämislaissa säädetään aluei-
den kehittämisen suunnittelujärjestelmästä. 
Tästä ehdotetaan otettavaksi säännös pykälän 
2 momenttiin. Tarkoituksena on, että talous-
arviota koskevat säännökset sisältyisivät val-
tion talousarviosta annettuun lakiin 
(423/1988). Tästä ehdotetaan otettavaksi 
säännös pykälän 2 momenttiin. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi nykyisen sääntelyn mukaisesti säännös 
siitä, että rakennerahastolaki olisi toissijainen 
suhteessa kunkin hallinnonalan erityissäänte-
lyyn. Tarkoituksena on kuitenkin, että raken-
nerahastovarojen hallinnoinnista säädettäisiin 
yksinomaan tässä laissa. Sääntelyn toissijai-
suus tulisi siten kysymykseen ainoastaan ra-
jatussa merkityksessä. Rakennerahastolain 
toissijaisuudesta seuraa, että tukijärjestelmis-
tä, joilla rakennerahastojen ja kansallista tu-
kea myönnetään, säädetään erikseen kullakin 
hallinnonalalla.  Jos sääntelyä ei ole, sovelle-
taan valtion tuen myöntämiseen ja valvon-
taan valtionavustuslakia (688/2001). Erityis-
laissa voi myös olla viittaus valtioavustuslain 
soveltamisen. Keskeisiä tukijärjestelmiä, jot-
ka tulevat tässä yhteydessä sovellettaviksi 
ovat laki yritystoiminnan tukemisesta 
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(1068/2000) ja laki julkisesta työvoimapalve-
lusta (1295/2002), jossa on nimenomainen 
viittaus valtionavustuslain soveltamiseen 
työvoimaviranomaisen myöntäessä, maksa-
essa ja periessä takaisin lain mukaista tukea, 
avustusta tai etuutta. Valtuudet myöntää ra-
kennerahastojen tukia opetusministeriön ja 
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla 
perustuu kuitenkin rakennerahastolakiin. 
Vastaava säännös ehdotetaan otettavaksi la-
kiehdotuksen 64 §:ään. Muiden kun viran-
omaisten osalta keskeisenä erityislakina on 
laki valtion erityisrahoitusyhtiöistä 
(443/1998) ja laki erityisrahoitusyhtiön luot-
to- ja takaustoiminnasta (445/1998).  

Lakia yritystoiminnan tukemisesta ollaan 
parhaillaan uudistamassa. Tarkoituksena on, 
että uusi laki tulisi voimaan vuoden 2007 ai-
kana. 

2 §. Määritelmät.  Pykälään ehdotetaan 
otettavaksi sellaisia lain soveltamisen kannal-
ta keskeisiä käsitteitä, joita ei määritellä asi-
anomaisessa pykälässä. Uuden yleisasetuk-
sen mukaan rakennerahastojen määrä vähe-
nee nykyisestä kahteen rahastoon. Uudella 
ohjelmakaudella Suomessa toteuttavat tavoit-
teet ovat alueellinen kilpailukyky ja työlli-
syys -tavoite ja Euroopan alueellinen yhteis-
työ -tavoite. Tavoitteiden toteuttamiseksi laa-
ditaan toimenpideohjelmia. Alueellinen kil-
pailukyky ja työllisyys -tavoitetta varten laa-
ditut toimenpideohjelmat ovat kansallisia oh-
jelmia. Ne kattavat koko maan alueen lukuun 
ottamatta Ahvenanmaata, jonka alueelle laa-
ditaan omat ohjelmat. Sen sijaan Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitetta varten laadit-
tujen toimenpideohjelmien ohjelma-alue 
koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota. Oh-
jelmat ovat siten luonteeltaan kansainvälisiä.  
Kutakin ohjelmaa rahoitetaan yhdestä rahas-
tosta. EAKR:stä osarahoitettavat kansalliset 
toimenpideohjelmat ovat alueellisia rakenne-
rahasto-ohjelmia ja ne laaditaan suuralueit-
tain. ESR:stä osarahoitettava toimenpideoh-
jelma on valtakunnallinen ohjelma, joka si-
sältää valtakunnallisen ja alueellisen osion.  

Välittävän toimielimen määritelmä ehdote-
taan otetavaksi pykälän 8 kohtaan. Se perus-
tuu uuden yleisasetuksen määritelmään.  Jä-
senvaltio voi uuden yleisasetuksen 59 artik-
lan mukaan nimetä yhden tai useamman vä-
littävän elimen, joka suorittaa jotkut tai kaik-

ki hallinto- tai todentamisviranomaisen teh-
tävät kyseisen viranomaisen vastuulla.   

Pykälän 9 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
selvyyden vuoksi tuensaajan määritelmä. 
Määrittely perustuu uuteen yleisasetukseen. 
Sen mukaan tuensaajana voi olla julkis- tai 
yksityisoikeudellinen yhteisö, säätiö tai 
luonnollinen henkilö. Euroopan yhteisön pe-
rustamissopimuksen 87 artiklan mukaisissa 
tukijärjestelmissä, jotka koskevat valtiontu-
kia, tuensaajia ovat julkiset tai yksityiset yri-
tykset, jotka toteuttavat yksittäisen hankkeen 
ja saavat julkista tukea. Tuensaajaa koskeva 
määrittely eroaa nykyisellä ohjelmakaudella 
noudatettavasta lopullisen edunsaajan määrit-
telystä erityisesti siinä suhteessa, että perus-
tamissopimuksen 87 artiklan mukaisissa val-
tion tukea kokevissa tukijärjestelmissä, jos 
tukea myöntävät jäsenvaltion nimeämät eli-
met, lopullisia edunsaajia ovat tuen myöntä-
vät elimet. 

Tuensaajaan liittyy olennaisesti uudessa 
yleisasetuksessa oleva toimen määritelmä. 
Määritelmä ehdotetaan otettavaksi pykälän 
11 kohtaan. Sen mukaan toimi on hanke tai 
hankeryhmä, jonka toimenpideohjelman hal-
lintoviranomainen on valinnut tai joka on va-
littu hallintoviranomaisen valvonnassa seu-
rantakomitean vahvistamilla perusteilla ja jo-
ta yksi tai useampi tuensaaja panee täytän-
töön toimintalinjan tavoitteiden saavuttami-
seksi. Nykyisen yleisasetuksen mukaan toi-
mella tarkoitetaan lopullisten edunsaajien to-
teuttamaa hanketta tai toimintaa. Uusi mää-
rittely selkeyttää soveltamista. Toimeen liit-
tyvät myös alueelliset valintakriteerit. Niistä 
ehdotetaan säädettäväksi ehdotetun lain 21 
§:n 4 kohdassa. 

3 §. Rakennerahastovarojen tulouttaminen. 
Rakennerahastovarat otetaan, kuten nykyisel-
lä ohjelmakaudella, pääsääntöisesti valtion 
talousarvioon. Poikkeuksena pääsäännöstä 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmissa rakennerahastovarat 
tuloutetaan suoraan todentamisviranomaisena 
toimivalle maakunnan liitolle. Tarkoituksena 
on, että nykyisen rakennerahastolain 5 §:ää 
vastaava säännös otettaisiin valtion talousar-
viosta annettuun lakiin.  
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2 luku. Ohjelmatyö 

4 §. Kansallinen suunnitelma. Pykälään 
ehdotetaan otettavaksi säännökset kansalli-
sesta suunnitelmasta ja sen laatimisesta. Uu-
den yleisasetuksen mukaan kansallisella 
suunnitelmalla varmistetaan, että rahastoista 
maksettava tuki on koheesiota koskevien yh-
teisön strategisten suuntaviivojen mukaista ja 
jossa selvitetään yhteisön ensisijaisten tavoit-
teiden ja kansallisen uudistusohjelman väli-
nen yhteys. Kansallisella uudistusohjelmalla 
tarkoitetaan yhdennettyjen kasvua ja työlli-
syyttä koskevien suuntaviivojen perusteella 
kaudelle 2005–2008 laadittua ohjelmaa. Kan-
sallinen suunnitelma toimii viitteenä rahasto-
jen ohjelmatyön valmistelussa. Se sisältää 
analyysin jäsenvaltion kehityksen eroista, 
heikkouksista ja mahdollisuuksista, sen no-
jalla valitun strategian käsittäen temaattiset ja 
alueelliset painopisteet, luettelon alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta koske-
vista toimenpideohjelmista, kuvauksen siitä, 
miten edistetään kilpailukyvyn ja työpaikko-
jen luomista koskevien EU:n ensisijaisten ta-
voitteiden saavuttamista sekä kustakin rahas-
tosta myönnettävien varojen ohjeellisen vuo-
tuisen jaon ohjelmittain. Suunnitelma laadi-
taan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja 31 päivä-
nä joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi. Jäsenval-
tion on laadittava se yhteistyössä komission 
kanssa yhteisen lähestymistavan varmistami-
seksi.  

Kansallinen suunnitelman laatimisesta vas-
taisi sisäasiainministeriö, jonka toimialaan 
valtioneuvoston ohjesäännön mukaan aluei-
den kehittäminen kuluu. Sisäasiainministeriö 
valmistelisi suunnitelman yhteistyössä mui-
den ministeriöiden, maakunnan littojen ja 
muiden rakennerahasto-ohjelmien laatimi-
seen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen 
kanssa. Tämä tarkoittaa, että suunnitelma 
laaditaan kumppanuusperiaatteen mukaan. 
Uusi yleisasetus edellyttää, että jäsenvaltion 
on suunnitelmaa laadittaessa kuultava uuden 
yleisasetuksen 11 artiklassa tarkoitettuja osa-
puolia.  Niitä ovat toimivaltaiset alue-, pai-
kallis- ja kaupunkiviranomaiset sekä muut 
julkiset viranomaiset, talouselämän ja työ-
markkinaosapuolet sekä muut kansalaisyh-
teiskuntaa, ympäristökumppaneita tai valtios-
ta riippumattomia järjestöjä edustavat asi-

aankuuluvat toimielimet sekä miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon edistämisestä vas-
taavat toimielimet. Kansallisen suunnitelman 
hyväksyisi valtioneuvosto yleisistunnossa. 
Tästä ehdotetaan otettavaksi säännös pykälän 
2 momenttiin. Päätös ei tarkoita valituskel-
poisen hallintopäätöksen tekemistä.  

Kansallinen suunnitelma toimitetaan ko-
missiolle viiden kuukauden kuluessa siitä, 
kun koheesiota koskevat yhteisön strategiset 
suuntaviivat on hyväksytty. Komissio tekee 
päätöksen, joka koskee luetteloa toimenpide-
ohjelmista ja kustakin rahastosta myönnettä-
vien varojen ohjeellista vuotuista jakoa oh-
jelmittain.  

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös kansallisen suunnitelman 
muuttamisesta ja noudatettavasta menettelys-
tä. Toimenpideohjelmien tarkistaminen ei 
edellytä kuitenkaan kansallisen suunnitelman 
tarkistamista.  

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi muutoksenhakukieltoa koskeva sään-
nös. Kansallista suunnitelmaa koskeva päätös 
ei ole luonteeltaan valituskelpoinen hallinto-
päätös. Se voidaan sisältönsä puolesta rinnas-
taa periaatepäätökseen. 

 5 §. Toimenpideohjelmat. Uudella ohjel-
makaudella rakennerahastoista osarahoitetta-
via toimia toteutetaan laatimalla toimenpide-
ohjelmia. EAKR:stä osarahoitettavat toimen-
pideohjelmat laaditaan Etelä-Suomen, Länsi-
Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen 
suuralueille. ESR:stä osarahoitettava toimen-
pideohjelma laaditaan koko valtakunnan alu-
eelle lukuun ottamatta Ahvenanmaan maa-
kuntaa. Toimenpideohjelmien laatimisesta, 
sisällöstä ja hyväksymisestä säädetään uu-
dessa yleisasetuksessa. Pykälän 1 momenttiin 
ehdotetaan otettavaksi yleissäännös toimen-
pideohjelman valmistelusta, laatimisesta ja 
hyväksymisestä. Jäsenvaltion tehtävänä on 
laatia toimenpideohjelmaa koskevat ehdotuk-
set ja toimittaa ne komissiolle, jonka tehtä-
vänä on uuden yleisasetuksen 32 artiklan no-
jalla hyväksyä ehdotetut toimenpideohjelmat. 
Komissio hyväksyy toimenpideohjelman 
viimeistään neljän kuukauden kuluttua siitä, 
kun jäsenvaltio on virallisesti esittänyt oh-
jelman.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan selvyy-
den vuoksi otettavaksi viittaussäännös toi-
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menpideohjelmia koskevien ehdotusten kan-
sallisesta käsittelystä ja niiden muuttamises-
ta. Niitä koskeva säännös olisi lakiehdotuk-
sen 6 §:ssä. 

 6 §. Toimenpideohjelmien valmistelu. Py-
kälään ehdotetaan otettavaksi kansalliset 
säännökset toimenpideohjelmien valmistelus-
ta. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi viittaus alueiden kehittämislakiin. 
Säännös alueellisen rakennerahasto-ohjelman 
kansallisesta valmistelusta ja hyväksymisestä 
on alueiden kehittämislain 13 §:ssä.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi erityissäännös Euroopan alueellisen yh-
teistyötavoitteen toimenpideohjelmien val-
mistelusta. Ohjelmat ovat luonteeltaan aluei-
den kehittämislain tarkoittamia alueellisia ra-
kennerahasto-ohjelmia. Ohjelmat voivat kä-
sittää jäsenvaltioiden rajat ylittävää yhteis-
työtä, jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tai 
jäsenvaltioiden alueiden välistä yhteistyötä. 
Ohjelmien valmistelu tapahtuu yhteistyössä 
ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden ja 
mahdollisten muiden valtioiden kesken. 
Muilta osin ohjelmien valmisteluun sovelle-
taan soveltuvin osin alueiden kehittämislain 
13 §:n säännöstä. Tästä ehdotetaan otettavak-
si viittaussäännös pykälän 2 momenttiin. 
Viittaussäännöksellä tarkoitettaisiin Euroo-
pan alueellinen yhteistyö -toimenpide-
ohjelmia koskevien ehdotusten kansallista 
käsittelyä. Kussakin toimenpideohjelmassa 
valmistellaan kansallisesti sisäasiainministe-
riön johdolla ja yhteistyössä muiden ministe-
riöiden, maakunnan liittojen ja muiden aluei-
den kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja 
järjestöjen kanssa kansallinen toimenpideoh-
jelmaa koskeva ehdotus, joka hyväksytään 
valtioneuvostossa ennen ehdotuksen lähettä-
mistä komission käsiteltäväksi. Käytännössä 
se jäsenvaltio, jossa toimii ohjelman hallin-
toviranomainen, lähettää toimenpideohjel-
man komissioon. Muut ohjelmaan osallistu-
vat jäsenvaltiot lähettävät ohjelman hyväk-
symistä koskevan sitoumuksen. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös ESR:stä osarahoitettavan toi-
menpideohjelman valmistelusta ja kansalli-
sesta käsittelystä. ESR:stä osarahoitettavan 
alueellisen osion valmistelussa noudatettai-
siin soveltuvin osin EAKR:stä osarahoitetta-
van toimenpideohjelman valmisteluun sovel-

lettavia säännöksiä. Alueellisen osion val-
mistelusta vastaisi kuitenkin asianomainen 
työvoima- ja elinkeinokeskus. Osio valmis-
teltaisiin kumppanuusperiaatetta noudattaen. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös ESR:stä osarahoitettavan toi-
menpideohjelman muuttamisesta. Uuden 
yleisasetuksen mukaan toimenpideohjelmaa 
voidaan tarkastella uudelleen jäsenvaltion tai 
komission aloitteesta vain olennaisista syistä. 
Sellaisia syitä ovat merkittävät sosioekono-
miset muutokset ja yhteisön ensisijaisissa ta-
voitteissa taikka kansallisissa tai alueellisissa 
painopisteissä tapahtuneiden merkittävien 
muutosten huomioon ottaminen paremmin tai 
eri tavalla. Lisäksi sitä voidaan muuttaa toi-
menpideohjelman arvioinnin perusteella tai 
täytäntöönpanossa esiintyneiden vaikeuksien 
vuoksi. Tarvittaessa toimenpideohjelmia tar-
kastellaan uudelleen ennakoimattomia meno-
ja varten tehdyn varauksen jaon jälkeen. 
 
3 luku. Kansallisten rakennerahasto-

ohjelmien hallinnointi 

7 §. Hallintoviranomaiset. Pykälässä ehdo-
tetaan nimettäväksi uudella ohjelmakaudella 
toimivat hallintoviranomaiset. Uuden yleis-
asetuksen 59 artiklan mukaan hallintoviran-
omainen on nimettävä kullekin toimenpide-
ohjelmalle. Sama viranomainen voidaan kui-
tenkin nimetä useammalle kuin yhdelle toi-
menpideohjelmalle. Toimenpideohjelmia ra-
hoitetaan uuden yleisasetuksen 34 artiklan 
mukaan vain yhdestä rahastosta. Tämän pe-
rusteella on luontevaa, että EAKR:stä osara-
hoitettaville toimenpideohjelmille nimettäi-
siin yksi hallintoviranomainen, sisäasianmi-
nisteriö. ESR:stä osarahoitettavan toimenpi-
deohjelman hallintoviranomaisena toimisi 
työministeriö. Nimettävien ministeriöiden 
osalta säännös vastaa käytännössä rakenne-
rahastolain 6 §:ää, kuitenkin sillä poikkeuk-
sella, että maaseudun ja elinkeinokalatalou-
den kehittämistoimenpiteitä ei enää rahoiteta 
rakennerahastoista, joten hallintoviranomai-
sen nimittäminen siltä osin ei ole tarpeen. 

8 §. Hallintoviranomaisen tehtävät.  Pykä-
län 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
yleissäännös hallintoviranomaisen tehtävistä. 
Uuden yleisasetuksen mukaan hallintoviran-
omaisen tehtävät vastaavat pääasiallisesti ny-
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kyisten hallintoviranomaisten tehtäviä. Kes-
keisenä muutoksena on, että uudella ohjel-
makaudella vastuu sisäisten tarkastusten suo-
rittamisesta on keskitetty tarkastusviran-
omaiselle. Hallintoviranomaisen tehtävänä 
on uuden yleisasetuksen 60 artiklan mukaan 
a) varmistaa, että rahoitettavat toimet vali-
taan toimenpideohjelmiin sovellettavien pe-
rusteiden mukaisesti ja että toimet ovat koko 
niiden täytäntöönpanoajan niitä koskevien 
yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaisia, 
b) tarkastaa osarahoitettujen tuotteiden ja 
palvelujen toimituksen ja varmistaa, että toi-
mien osalta tuensaajien ilmoittamat menot 
ovat todella aiheutuneet ja että ne ovat yhtei-
sön ja kansallisten sääntöjen mukaisia, c) 
varmistaa, että käytössä on sähköinen tieto-
järjestelmä ja että varainhoitoa, seurantaa, 
tarkastamista ja arviointia varten tarvittavat 
täytäntöönpanoa koskevat tiedot kerätään, d) 
varmistaa, että tuensaajilla on käytössä ta-
pahtumia varten erillinen kirjanpitojärjestel-
mä tai soveltuva kirjanpitokoodi, e) varmis-
taa, että toimenpideohjelmien arvioinnit teh-
dään, f) ottaa käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että kaikki menoja ja tarkastuk-
sia koskevat asiakirjat säilytetään uuden 
yleisasetuksen mukaisesti, g) varmistaa, että 
todentamisviranomainen saa todentamista 
varten tarvittavat tiedot menoja koskevista 
menettelyistä ja tarkastuksista, h) ohjaa seu-
rantakomitean työtä ja toimittaa seurantako-
mitealle asiakirjat, joita tarvitaan toimenpi-
deohjelman täytäntöönpanon laadun seuran-
taa varten ohjelman erityistavoitteet huomi-
oon ottaen, i) laatii täytäntöönpanoa koskevat 
vuosikertomukset ja loppukertomukset ja 
toimittaa ne komissiolle sen jälkeen, kun seu-
rantakomitea on ne hyväksynyt, j) varmistaa, 
että tiedottamista ja julkisuutta koskevia vaa-
timuksia noudatetaan. Täytäntöönpanon pa-
rantamiseksi komissio ja hallintoviranomai-
nen tarkastelevat vuosittain toimenpideoh-
jelman täytäntöönpanossa saavutettua edis-
tystä.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös hallintoviranomaiselle uuden 
yleisasetuksen mukaan kuuluvien tehtävien 
siirtämisestä maakunnan liitolle. Tehtävät 
käsittäisivät seurantakomitean valmisteluteh-
täviä ja seurantakomiteassa sovittuja asioiden 
toimeenpanoa koskevia tehtäviä. Sellaisia 

tehtäviä olisivat esimerkiksi vuosikertomus-
ten ja väliraporttien valmistelu sekä analyysit 
ohjelmien etenemisestä. Tehtävät olisivat 
keskeisesti yhteen sovittavia tehtäviä. Tule-
valla kaudella on tarpeen parantaa erityisesti 
raportointia ohjelmien laadullisesta etenemi-
sestä alueilla. Tehtävien hoito osoitettaisiin 
ohjelma-alueen maakuntien keskinäisen so-
pimuksen perusteella yhdelle maakunnan lii-
tolle. Tarkempia säännöksiä tehtävien tar-
kemmasta sisällöstä ja tehtävien siirrosta an-
nettaisiin valtioneuvoston asetuksella. 

Hallintoviranomaisen tehtäviin liittyy kes-
keisesti lakiehdotuksen 9 §, jossa on luettelo 
välittävistä toimielimistä. Tiettyjä hallintovi-
ranomaisen tehtäviä ei tarvitse siirtää erik-
seen, vaan niitä hoitavat 9 §:ssä tarkoitetut 
viranomaiset ja muut yhteisöt. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksilla 
voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä raken-
nerahastovarojen käytössä ja rakennerahas-
tovarojen valvonnassa noudatettavista menet-
telytavoista. Säännökset liittyisivät keskei-
sesti hallintoviranomaisen tehtäviin ja koski-
sivat seikkoja, joista säädetään uudessa yleis-
asetuksessa ja sen nojalla annettavassa täy-
täntöönpanoa koskevassa komission asetuk-
sessa.  Hallintoviranomaisen tehtävät koske-
vat pääsääntöisesti useaa toimialaa ja niiden 
kohteena ovat huomattavat taloudelliset arvot 
ja ne ovat siten yhteiskunnalliselta vaikutuk-
seltaan merkittäviä. Asetuksen antamisen 
keskeisenä tarkoituksena olisi selventää ra-
kennerahastovarojen käyttöön liittyviä tul-
kintoja ja yhtenäistää käytäntöjä. 

Ennen asetuksen antamista tulisi kuitenkin 
selvittää mahdollisuudet ohjata toimintaa oh-
jein. Päättyvällä ohjelmakaudella on nouda-
tettu käytäntöä, jonka mukaan muiden minis-
teriöiden ohjaamisen tulisi tapahtua ensisijai-
sesti ohjein.  

9 §. Välittävät toimielimet. Pykälään ehdo-
tetaan otettavaksi uusi säännös välittävistä 
toimielimistä. Niitä koskeva määrittely on 2 
§:n 8 kohdassa. Määritelmän mukaan välittä-
vä toimielin voisi olla julkisoikeudellinen tai 
yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Viras-
toilla tarkoitetaan keskushallinnossa olevia 
julkisia toimielimiä. Pykälän 1 momentin en-
simmäisessä virkkeessä mainitut viranomai-
set ovat välittäviä toimielimiä lain mukaan 
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niillä olevien tehtävien perusteella. Kes-
kushallinnon virastona voisi tulla kysymyk-
seen esimerkiksi teknologian kehittämiskes-
kus. Teknologian kehittämiskeskusta koskee 
laki teknologian kehittämiskeskuksesta 
(429/1993). Kehittämiskeskuksen teknologi-
seen tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
myöntämän tuen valtion talousarvion mukai-
sesta myöntämisestä, maksamisesta ja käy-
töstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa 
teknologisen tutkimus- ja kehittämistoimin-
nan tuesta (435/2004). 

Välittävät toimielimet suorittavat keskei-
sesti hallintoviranomaisen vastuulla olevia 
tehtäviä. Välittävän toimielimen asema voi 
syntyä myös sillä perusteella, että hallintovi-
ranomainen siirtää tehtäviä viranomaiselle tai 
muulle taholle. Tehtävien siirrosta säädetään 
edellä ehdotetussa 8 §:ssä.  

Välittävä toimielimen olisi lisäksi valtion 
erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa 
(443/1998) tarkoitettu erityisrahoitusyhtiö ja 
muu vastaava valtion kokonaan tai osittain 
omistaman yhtiö. Tällainen yhtiö on Finnve-
ra Oyj. Finnvera Oyj:lle kuuluvista rakenne-
rahastovarojen hallinnointiin kuuluvista teh-
tävistä on sovittu päättyvällä ohjelmakaudel-
la komission ja kauppa- ja teollisuusministe-
riön kesken Letter of intent -sopimuksessa. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi viittaussäännös välittävien toimielinten 
tehtävistä. Välittävien toimielinten keskeisinä 
tehtävinä on myöntää rakennerahastojen tu-
kea. Nämä tehtävät perustuvat kullakin hal-
linnonalalla tuen myöntämistä koskevaan la-
kiin. Sen vuoksi pykälän 2 momenttiin ehdo-
tetaan otettavaksi viittaussäännös kunkin hal-
linnonalan sääntelyyn. Sen lisäksi välittävän 
toimielimen tehtävistä ehdotetaan säädettä-
väksi ehdotetun lain 44, 46 ja 49 §:ssä.    

10 §. Rakennerahastovarojen osoittaminen 
muiden viranomaisten käytettäväksi. Pykä-
lään ehdotetaan otettavaksi säännös rakenne-
rahastovarojen osoittamisesta välittäville 
toimielimille.  

Hallintoviranomainen jakaisi rakennerahas-
tovarat muille rakennerahastovaroja käyttä-
ville viranomaisille, joita olisivat 9 §:ssä tar-
koitetut välittävät toimielimet. Rakennera-
hastovaroja vastaavan kansallisen valtion ra-
hoitusosuuden käsittelyä valtion talousarvi-
ossa on tarkoitus samalla uudistaa. Säännök-

sen otettaisiin valtioneuvoston asetukseen. 
Uuden yleisasetuksen 37 artiklan mukaan 

toimenpideohjelmassa on rahoitussuunnitel-
ma, jossa on kaksi taulukkoa. Toinen taulu-
koista sisältää rahaston rahoitusosuuteen va-
rattujen kokonaismäärärahojen vuosittaisen 
jaon. Toisessa taulukossa täsmennetään yh-
teisön rahoitusosuuden kokonaismäärärahat 
ja vastaava kansallinen rahoitus sekä rahasto-
jen tukiosuudet koko ohjelmakauden, toi-
menpideohjelman ja kunkin toimintalinjan 
osalta. EAKR:stä osarahoitettavissa toimen-
pideohjelmissa maakuntakohtaisen rahoitus-
kehyksen jakautuminen rakennerahastovaroja 
käyttäville viranomaisille tehtäisiin vuosit-
tain maakunnan yhteistyöasiakirjoissa.  
ESR:stä osarahoitettavan toimenpideohjel-
man rahoituskehyksen jakaantuminen määri-
teltäisiin päätetyn hallinnonalakohtaisen ke-
hyksen perusteella.    

Säännöksen mukaan rakennerahastovaroja 
ei ensiksi kohdistettaisi eri ministeriöille. 
Ministeriöt ottaisivat tulosohjauksessaan ra-
kennerahastohankkeet huomioon talousar-
vioesityksen valmistelussa arvioidessaan hal-
linnonalansa virastojen ja laitosten suunni-
telmien perusteella saatavien rakennerahas-
tovarojen määrää ja tavoitteita sekä hallin-
nonalan viranomaisten osallistuessa alueellis-
ten rakennerahasto-ohjelmien sekä maakun-
taohjelmien toteuttamissuunnitelmien val-
misteluun. Tähän liittyen rakennerahastova-
rojen ja kansallisten varojen suunnittelua ja 
yhteensovitusta on tarkoitus parantaa yh-
denmukaistamalla maakunnan yhteistyöasia-
kirjan ja maakuntaohjelman toteuttamissuun-
nitelman laatimisen aikataulua. Säännökset 
ehdotetaan otettavaksi lakiehdotuksen 21 
§:ään ja valtioneuvoston asetukseen.  

Lisäksi pykälään ehdotetaan otettavaksi 
säännös ohjelmareservistä. Tarkoituksena on, 
että kaikkia varoja ei jaettaisi vuoden alussa, 
vaan osa jätettäisiin ohjelmareserviin. Lähtö-
kohtana on kuitenkin, että suurin osa varoista 
jaettaisiin budjettivuoden alussa viranomai-
sille hankepäätösten sujuvuuden turvaami-
seksi. Tämä vastaa nykyistä käytäntöä. Uu-
den yleisasetuksen mukaan jäsenvaltio voi 
omasta aloitteestaan päättää perustaa kansal-
lisen varauksen ennakoimattomia menoja 
varten, jonka suuruus on kolme prosenttia. 
Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmät voivat 



 HE 242/2006 vp  
  

 

38

varata maakunnan yhteistyöasiakirjoihin ta-
voitteen vuotuisesta rahoitusosuudesta varoja 
joustoihin ja ylimaakunnallisiin hankkeisiin. 

Tarkemmat säännökset varojen jakamisessa 
noudatettavasta menettelystä ja ohjelma-
reservin suuruudesta ja käytöstä annettaisiin 
valtioneuvoston asetuksella.  Reservin suu-
ruudella tarkoitettaisiin eri tarkoituksin varat-
tua ohjelmareservin yhteismäärää. Säännös 
antaisi mahdollisuuden ohjata ohjelmareser-
vin kokonaismitoitusta, jos sellainen katsot-
taisiin tarpeelliseksi. Tarkoituksena on, että 
EAKR:stä ja ESR:stä osarahoitettavissa toi-
menpideohjelmissa olisi mahdollista tehdä 
ohjelmareservi kolmea erilaista käyttötarkoi-
tusta varten. Ensiksikin ohjelmareservi teh-
täisiin äkillisten rakennemuutosongelmien 
ratkaisua varten. Ohjelmareservi otettaisiin 
vuosittaisesta ohjelmarahoituksesta ja jätet-
täisiin hallintoviranomaisen valtion talousar-
vion pääluokkaan myöhemmin jaettavaksi. 
Reservin suuruus olisi uuden yleisasetuksen 
mukaan 3 prosenttia Reservin käyttöönotosta 
otettaisiin määräykset toimenpideohjelmiin. 
Reserville voitaisiin osoittaa oma toiminta-
linjansa, jonka vastuuviranomaisena olisi 
hallintoviranomainen. ESR:n osalta tarkem-
mista periaatteista ja ehdoista päättäisi oh-
jelman seurantakomitea. 

Toimintalinjassa kuvattaisiin varauksen 
käyttökohteet sekä hallinnointimenettelyt 
suuraluetasolla. Käyttökohde olisi tarvittaes-
sa koko kriisialue, jota varten laadittaisiin 
poikkihallinnollinen kriisiohjelma. Tukea ei 
osoitettaisi pelkästään välittömään kriisikoh-
teeseen, vaan sitä voitaisiin osoittaa myös 
asianomaisen alueen muun elinkeinotoimin-
nan kehittämiseen. EAKR:stä osarahoitetta-
vissa toimenpideohjelmissa se maakunnan 
yhteistyöryhmä, jonka alueella kriisialue 
pääasiallisesti sijaitsee, tekisi esityksen re-
servin käyttöönottamisesta kuultuaan muita 
ohjelma-alueen maakunnan liittoja. Hallinto-
viranomainen päättäisi varojen irrottamisesta 
kuultuaan muita tahoja rakennerahastoneu-
vottelukunnassa.  

Toisena käyttötarkoituksena olisi ohjelma-
reservin varaaminen ylimaakunnallisia hank-
keita varten. Osa teemahankkeista tulisi to-
teutumaan ylimaakunnallisina hankkeina. 
EAKR:stä osarahoitettavissa toimenpideoh-
jelmissa maakunnan yhteistyöryhmät varai-

sivat maakunnan yhteistyöasiakirjoissa re-
servin ylimaakunnallisten hankkeiden toteu-
tukseen. Reservi jätettäisiin talousarviossa 
jakamattomana hallintoviranomaisena toimi-
van sisäasiainministeriön pääluokkaan. Tar-
koituksena on, että ylimaakunnallisen hank-
keen hallinnointi ja rahoituksen myöntämi-
nen keskitettäisiin yhteen maakunnan liittoon 
tai valtion alueviranomaiseen, joten sisäasi-
ainministeriö osoittaisi ohjelmareservin tä-
män maakunnan liiton tai alueviranomaisen 
pyynnöstä.  

Kolmantena käyttötarkoituksena olisi 
EAKR:stä osarahoitettavissa toimenpideoh-
jelmissa ohjelmareservin varaaminen jous-
toihin. Maakunnan yhteistyöryhmät varaisi-
vat maakunnan yhteistyöasiakirjoissa reser-
vin jätettäväksi hallintoviranomaisena olevan 
sisäasiainministeriön pääluokkaan mainittua 
tarkoitusta varten. Yhteistyöryhmät määritte-
levät reservin suuruuden. Sisäasianministeriö 
osoittaisi varoja maakuntiin yhteistyöryhmi-
en pyyntöjen perusteella. Joustojen avulla 
yhteistyöryhmillä on mahdollisuus tarkistaa 
yhteistyöasiakirjoja kesken ohjelmavuotta.   

Yhteistyöasiakirjojen tarkistaminen voi ol-
la seurausta myös joustoihin ja ylimaakun-
nallisiin hankkeisiin tarkoitetun ohjelma-
reservin käytöstä, jos niihin ei ole aikaisem-
min varauduttu. 

11 §. Hallintoviranomaisen ehdot ja ohjeet. 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi välittäville toimielimille varojen osoit-
tamispäätöksessä annettavista ehdoista. Va-
rojen osoittamisesta välittäville toimielimille 
säädetään ehdotetun lain 10 §:ssä. Ehdoilla 
on useimmiten tarkoituksena selventää va-
roihin sovellettavan lainsäädännön sisältöä. 
Ehdossa siten kuvataan varoihin sovelletta-
vaa voimassa oleva oikeutta. Ehdot saavat si-
sältönsä sovellettavasta lainsäädännöstä ja 
ovat luonteeltaan sitovia. Ehdot voivat sisäl-
tää myös Euroopan yhteisön lainsäädäntöä 
koskevia säännöksiä, jolloin ne ovat luonteel-
taan sitovia. Toisena tapauksena ehdot voivat 
olla luonteeltaan myös ohjeellisia, kun ne si-
sältävät esimerkiksi osoitettavien varojen 
käyttöön liittyvää raportointia.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi välittäville toimielimille annettavista 
ohjeista. Ohjeiden anto koskisi muuta kuin 1 
momentissa ehdotettua varojen osoittamisti-
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lannetta. Hallintoviranomaisen tehtävänä on 
varmistaa, että rahoitettavat toimet ovat koko 
niiden täytäntöönpanoajan yhteisön ja kan-
sallisten sääntöjen mukaisia ja tarkastaa osa-
rahoitettujen palvelusten ja tuotteiden toimi-
tuksen sekä varmistaa, että ilmoitetut menot 
ovat todella aiheutuneet ja ovat yhteisön ja 
kansallisten sääntöjen mukaisia. Näiden teh-
tävien asianmukainen suorittamien voi vaatia 
ohjeiden antamista.  

Ohjeiden antamisen välttämättömyyden ar-
vioi kussakin tapauksessa hallintoviranomai-
nen. 

Hallintoviranomaisen oikeus antaa ohjeita 
ei vaikuta kunkin hallinnonalan oikeuteen 
antaa ohjeita oman hallinnonalan viranomai-
sille. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä määräysten antamisesta. Määräykset eroa-
vat oikeussäännöistä siinä, että ne kuuluvat 
aineelliselta sisällöltään toimeenpanovallan 
alaan. Ne ovat sisällöltään hallinnon sisäisiä 
ja ovat lähtökohtaisesti vain viranomaisia 
velvoittavia. Määräyksillä voi tosin olla jois-
sakin tapauksissa asialliselta merkitykseltään 
vähäisten yksityiskohtien osalta vaikutuksia 
myös hallinnon ulkopuolelle lähinnä sivu- tai 
heijastusvaikutuksina. Hallintoviranomaisen 
määräykset koskisivat rakennerahastovarojen 
hallinnointia ja valvontaa siltä osin kuin ne 
koskevat hallintoviranomaisen tehtäviä. Mää-
räysten perusteena voi olla komission antama 
uusi EY-lainsäädäntöä koskeva tulkinta. En-
nen määräysten antamista hallintoviranomai-
sen tulisi kuulla asianomaisia ministeriöitä. 
Niillä tarkoitettaisiin rakennerahasto-
ohjelmien toimeenpanoon osallistuvia minis-
teriöitä. 

12 §. Eräät täytäntöönpanojärjestelyt. Py-
kälään ehdotetaan otettavaksi säännös eräistä 
täytäntöönpanojärjestelyistä. Säännös vastaa 
sisällöltään rakennerahastolain 9 §:n sään-
nöstä. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi aino-
astaan muuttuneista uuden yleisasetuksen kä-
sitteistä johtuvat muutokset. Ehdotetulla 
säännöksellä annettaisiin hallintoviranomai-
selle kansainvälistä yhteistoimintaa varten 
tarvittavaa toimivaltaa. Toimivalta olisi kui-
tenkin hyvin rajattu eikä koskisi asioita, jotka 
kuuluvat lainsäädännön alaan tai jotka muu-
toin vaatisivat eduskunnan suostumusta. Ky-
symyksessä olisivat lähinnä hallintoviran-

omaisen kannalta tavanomaisina pidettävät 
rakennerahasto-ohjelman hallinnointitehtävi-
en täytäntöönpanotehtävät, joista sovittaisiin 
Euroopan yhteisöjen komission tai muiden 
jäsenvaltioiden rakennerahastotehtäviä hoita-
vien viranomaisten kanssa. 

Uudella ohjelmakaudella kysymykseen 
voisivat tulla täytäntöönpanotehtävät, jotka 
koskevat alueiden välistä yhteistyötä 
EAKR:stä osarahoitettavissa toimenpideoh-
jelmissa tai ESR-osarahoitteiseen toimenpi-
deohjelmaan liittyvät valtioiden väliset toi-
met.  

Pykälän 2 momentti koskisi tilannetta, jos-
sa on kysymys rakennerahasto-ohjelman ja 
Euroopan unionin ulkopuolella toteutettavan 
Euroopan yhteisön rahoittaman ohjelman 
teknisestä yhteensovittamisesta. 

13 §. Todentamisviranomaiset. Pykälässä 
ehdotetaan nimettäväksi uudella ohjelma-
kaudella toimivat todentamisviranomaiset, 
jotka vastaavat nykyisen ohjelmakauden 
maksuviranomaisia. Uuden yleisasetuksen 59 
artiklan mukaan todentamisviranomainen on 
nimettävä kullekin toimenpideohjelmalle. 
Sama viranomainen voidaan kuitenkin nime-
tä useammalle kuin yhdelle toimenpideoh-
jelmalle. Toimenpideohjelmia rahoitetaan 
uuden yleisasetuksen 34 artiklan mukaan ai-
na vain yhdestä rahastosta. Tämän perusteel-
la on luontevaa, että EAKR:stä osarahoitetta-
ville toimenpideohjelmille nimettäisiin yksi 
todentamisviranomainen, sisäasiainministe-
riö. ESR:stä osarahoitettavan toimenpideoh-
jelman todentamisviranomaisena olisi työmi-
nisteriö. Nimettävien ministeriöiden osalta 
säännös vastaa käytännössä rakennerahasto-
lain 10 §:ää, jossa ministeriöt on nimetty ra-
hastoittain. Kun hallinto- ja todentamisviran-
omaiset ovat samassa viranomaisessa, tulee 
huolehtia tehtävien riittävää eriyttämistä kos-
kevan periaatteen noudattamisesta. Tästä eh-
dotetaan otettavaksi säännös pykälän 2 mo-
menttiin. 

14 §. Todentamisviranomaisen tehtävät. 
Uuden yleisasetuksen 61 artiklan mukaan to-
dentamisviranomaisen keskeisenä tehtävänä 
on laatia todennetut menoilmoitukset ja mak-
supyynnöt sekä toimittaa ne komissiolle. To-
dentamisviranomaisen tehtävänä on lisäksi 
todentaa, että menoilmoitus on todenmukai-
nen sekä laadittu luotettavan kirjanpitojärjes-
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telmän ja todennettavissa olevien tositteiden 
perusteella ja että ilmoitetut menot ovat yh-
teisön ja kansallisten sääntöjen mukaisia ja 
aiheutuneet toimenpideohjelmaan sovelletta-
vien perusteiden mukaisesti rahoitettaviksi 
valituista toimista, jotka ovat yhteisön ja 
kansallisten sääntöjen mukaisia. Lisäksi to-
dentamisviranomainen varmistaa, että se on 
saanut hallintoviranomaiselta todentamista 
varten tarvitsemansa tiedot menoilmoituksiin 
sisältyviä menoja koskevista menettelyistä ja 
tarkastuksista, ottaa todentamisessa huomi-
oon kaikkien tarkastusviranomaisen tekemi-
en tai sen vastuulla tehtyjen tarkastusten tu-
lokset, säilyttää sähköisessä muodossa ko-
missiolle ilmoitettuja menoja koskevan kir-
janpitoaineiston sekä pitää kirjaa takaisin pe-
rittävistä määristä ja niistä määristä, jotka on 
palautettu johonkin toimeen tarkoitetun ra-
hoitusosuuden täysimääräisen tai osittaisen 
peruuttamisen johdosta.  

Todentamisviranomaisen tehtävät vastaavat 
pääasiallisesti nykyisen maksuviranomaisen 
tehtäviä. Uudella ohjelmakaudella on kuiten-
kin mahdollista määrittää maksuja komissi-
osta vastaanottavaksi ja välittäväksi toimie-
limeksi myös muu kuin todentamisviran-
omainen Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitetta lukuun ottamatta. Todentamisvi-
ranomaisen tehtävänä on keskeisesti tehdä 
johtopäätöksiä hallinto- ja valvontajärjestel-
män toiminnasta niin, että se voi varmistua 
siitä, että menoilmoitus on todenmukainen 
perustuen tositteisiin ja että ilmoitetut menot 
ovat aiheutuneet toimista, jotka ovat yhteisön 
ja kansallisten sääntöjen mukaisia. Tässä teh-
tävässä se käyttää hyväksi hallinto- ja tarkas-
tusviranomaisten toimintaa ja niiden toteut-
tamia tarkastuksia ja laatimia raportteja. Tar-
koituksena on, että järjestelmä toimisi tehok-
kaasti ja päällekkäinen työ esimerkiksi tar-
kastusten osalta voitaisiin välttää. Tiedon-
saanti näiltä viranomaisilta on sen toiminnas-
sa tärkeää. Todentamisviranomaisen tiedon-
saannista ehdotetaan säädettäväksi jäljempä-
nä 54 §:ssä. Tehtävien suorittamiseksi se 
myös suorittaa tarkastuksia toimenpideohje-
maa toteuttavissa viranomaisissa ja muissa 
toimijoissa. Tästä tarkastusoikeudesta sääde-
tään jäljempänä 52 §:ssä.  

Pykälän 2 momentissa olisi erityissäännös 
menoilmoitukseen liittyvistä tehtävistä. Py-

kälän 1 momentin mukaan todentamisviran-
omaisen tehtävänä on todennetun menoilmoi-
tuksen laatiminen komissiolle. Pykälän 2 
momentissa on tarkoitus säätää niistä viran-
omaisista ja laitoksista, jotka oman toimin-
tansa osalta olisivat vastuussa tietojen toimit-
tamisesta menoilmoitusta varten. Todenta-
misviranomaisen tehtävänä on siten koota eri 
viranomaisten ja laitosten menoilmoitusta 
varten toimittamista tiedoista yksi toimenpi-
deohjelmaa koskeva menoilmoitus. Kukin vi-
ranomainen ja laitos on vastuussa ilmoitta-
miensa menojen oikeellisuudesta kansallisen 
ja Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaan. 
Kukin välittävä toimielin toimittaisi tiedot 
suoraan toimenpideohjelman todentamisvi-
ranomaiselle. Samalla se toimittaisi jäljen-
nöksen siitä tiedoksi oman hallinnonalansa 
ministeriölle. Menoilmoituksen sisällöstä 
säädettäisiin lakiehdotuksen 45 §:ssä.  

Tarkoituksena on, että uudella ohjelmakau-
della todentamisviranomaisen tehtävänä olisi 
ilmoituksen tekeminen takaisinperittävistä 
määristä vuoden lopun tilanteen mukaan. 
Velvollisuudesta ilmoittaa takaisinperittävis-
tä määristä säädettäisiin 46 §:ssä.  

15 §. Todentamisviranomaisen ohjeet ja 
määräykset. Pykälän 1 momenttiin ehdote-
taan otettavaksi säännös ohjeiden antamises-
ta. Todentamisviranomaisen tehtävien asian-
mukainen hoitaminen voi edellyttää ohjeiden 
antamista välittäville toimielimille. Toden-
tamisviranomaisen tehtävänä on muun ohella 
tehdä johtopäätöksiä hallinto- ja valvontajär-
jestelmän toiminnasta niin, että se voi var-
mistua siitä, että menoilmoitus on todenmu-
kainen perustuen tositteisiin ja että ilmoitetut 
menot ovat aiheutuneet toimista, jotka ovat 
yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaisia. 
Tässä tehtävässä se käyttää hyväksi hallinto- 
ja tarkastusviranomaisten toimintaa ja niiden 
toteuttamia tarkastuksia ja laatimia raportte-
ja. Tässä tehtävässä esiin tulleiden tietojen 
perusteella voi syntyä tarve antaa ohjeita hal-
lintoviranomaiselle ja välittäville toimielimil-
le menoilmoitusten oikeellisuuden varmista-
miseksi. Ohjeet osoitettaisiin suoraan välittä-
ville toimielimille.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös todentamisviranomaisen mah-
dollisuudesta antaa määräyksiä. Määräykset 
eroavat oikeussäännöistä siinä, että ne kuulu-
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vat aineelliselta sisällöltään toimeenpanoval-
lan alaan. Ne ovat sisällöltään hallinnon si-
säisiä ja ovat lähtökohtaisesti vain viran-
omaisia velvoittavia. Määräyksillä voi tosin 
olla joissakin tapauksissa asialliselta merki-
tykseltään vähäisten yksityiskohtien osalta 
vaikutuksia myös hallinnon ulkopuolelle lä-
hinnä sivu- tai heijastusvaikutuksina. Toden-
tamisviranomainen voi antaa määräyksiä 
koskien rakennerahastovarojen käyttöä ja 
valvontaa, jos Euroopan yhteisön lainsää-
dännössä säädettyjen velvoitteiden hoitami-
nen sitä edellyttää. Määräykset voisivat kos-
kea esimerkiksi sellaista tilannetta, jossa ko-
missio antaa uuden tulkinnan EY-
lainsäädännön soveltamisesta ja on Suomen 
kannalta tärkeää, että eri hallinnonaloilla 
toimitaan yhdenmukaisesti tulkinnan edellyt-
tämällä tavalla. Yleisesti määräykset koskisi-
vat sellaisia seikkoja, joiden nojalla voidaan 
varmistaa menoilmoituksissa esitettyjen me-
nojen oikeellisuus. Ennen määräysten anta-
mista todentamisviranomaisen tulisi kuulla 
asianomaisia ministeriöitä. Niillä tarkoitettai-
siin rakennerahasto-ohjelmien toimeenpa-
noon osallistuvia ministeriöitä. 

16 §. Rakennerahastoneuvottelukunta. Py-
kälässä ehdotetaan säännöstä rakennerahas-
toneuvottelukunnasta. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin neuvottelukunnan tehtävistä. 
Neuvottelukunnan keskeisenä tehtävänä olisi 
huolehtia rakennerahastoasioiden yhteensovi-
tuksesta keskushallinnossa eri rahastojen 
kesken. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi 
myös yhteensovitus kansallisiin toimiin. Li-
säksi neuvottelukunnan tehtäväksi ehdote-
taan rakennerahastotoiminnan vaikuttavuu-
den arviointia ja raportointia sisäasiainminis-
teriölle. Raportilla tarkoitettaisiin uuden 
yleisasetuksen 29 artiklan mukaista kerto-
musta. Kunkin jäsenvaltion on sen mukaan 
ensimmäisen kerran vuonna 2007 sisällytet-
tävä kansallisen uudistusohjelman täytän-
töönpanoa koskevaan vuotuiseen kertomuk-
seensa suppea yhteenveto rahastoista osara-
hoitusta saavien toimenpideohjelmien vaiku-
tuksesta kansallisen uudistusohjelman täytän-
töönpanoon. Kansallisen uudistusohjelman 
laatiminen perustuu 22 ja 23 päivänä maalis-
kuuta 2005 pidetyn Brysselin Eurooppa-
neuvoston päätelmiin ja sen laatimisessa ote-
taan huomioon yhdennetyt suuntaviivat. Jä-

senvaltioiden on vuosien 2009 ja 2012 lop-
puun mennessä toimitettava suppea kerto-
mus, joka sisältää tietoja rahastoista osara-
hoitusta saavien ohjelmien vaikutuksesta pe-
rustamissopimuksessa vahvistettujen ko-
heesiopolitiikan tavoitteiden täytäntöön-
panoon, rahastoille säädettyjen tehtävien suo-
rittamiseen, kansallisessa suunnitelmassa yk-
silöityjen tavoitteiden täytäntöönpanoon ja 
kilpailukyvyn edistämistä ja työpaikkojen 
luomista koskevan tavoitteen saavuttamiseen 
sekä edistymiseen kasvua ja työllisyyttä kos-
kevissa yhdennetyissä suuntaviivoissa 
(2005–2008) esitettyjen tavoitteiden saavut-
tamisessa uuden yleisasetuksen 9 artiklan 3 
kohdan mukaan.  

Tarkoituksena on, että rakennerahastoneu-
vottelukunnassa vaihdettaisiin tietoja Euroo-
pan yhteisön varoista rahoitettavien ohjelmi-
en ja kansallisten ohjelmien täytäntöönpanos-
ta sekä yhteen sovitettaisiin niiden täytän-
töönpanoa. Neuvottelukunta toimisi sisäasi-
ainministeriön yhteydessä. Neuvottelukun-
nan eri osapuolet toisivat muiden osapuolten 
käyttöön ohjelmien toteuttamisen kannalta 
tärkeitä tietoja, joita ministeriöt ja maakun-
nan liitot voisivat hyödyntää ohjelmatyös-
sään. Neuvottelukunnan tehtävät poikkeaisi-
vat seurantakomiteoiden tehtävistä siinä, että 
neuvottelukunta tarkastelisi asioita valtakun-
nan tason vaikuttavuuden kannalta. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä neuvottelukunnan asettamisesta. Neuvotte-
lukunta asetettaisiin sen mukaan valtioneu-
voston yleisistunnossa. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säädösvallan delegointia koskeva sään-
nös. 

Säännökset neuvottelukunnan kokoon-
panosta, toimikaudesta ja tarkemmista tehtä-
vistä annettaisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Neuvottelukunnan kokoonpano muodostuisi 
ministeriöiden, suuralueiden, Suomen kunta-
liiton, keskeisten työmarkkina- ja elinkeino-
järjestöjen sekä ympäristö- ja sukupuolten ta-
sa-arvoa edistävien järjestöjen edustajista. 
Puheenjohtajuus olisi sisäasiainministeriöllä. 
Neuvottelukunnalla olisi sihteeristö, jonka si-
säasiainministeriö kokoaisi ministeriöiden ja 
ohjelma-alueiden edustajista. Sihteeristö 
valmistelisi neuvottelukunnalle materiaalin, 
joka kootaan eri seuranta- ja arviointirapor-
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teista. Sisäasiainministeriö vastaisi 
EAKR:ään liittyvien asioiden, työministeriö 
ESR:ään liittyvien asioiden ja maa- ja metsä-
talousministeriö maaseutu- ja kalatalousra-
haston asioiden esittelystä neuvottelukunnal-
le.  

Rakennerahastoneuvottelukunta voisi li-
säksi tehdä ehdotuksia rakennerahastotoimi-
en yhteensovituksen ja vaikuttavuuden pa-
rantamiseksi hallintoviranomaiselle ja seu-
rantakomiteoille. 

17 §. Maakunnan yhteistyöryhmä.  Pykä-
lässä ehdotetaan säädettäväksi maakunnan 
yhteistyöryhmästä, sen asettamisesta, ko-
koonpanosta ja työskentelystä. Pykälän 1 
momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, 
jonka mukaan kussakin maakunnassa on ra-
kennerahasto-ohjelmien toimeenpanon ja 
alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpi-
teiden yhteensovittamista varten maakunnan 
yhteistyöryhmä.  Ohjelmatoiminnasta saatu-
jen kokemusten mukaan maakunnan yhteis-
työryhmät ovat edustaneet laaja-alaista eri vi-
ranomaisten ja muiden alueiden kehittämi-
seen osallistuvien yhteisöjen yhteistyötä. 
Niiden strateginen rooli ja asema on edelli-
seen vuonna 1999 päättyneeseen ohjelma-
kauteen nähden vahvistunut.  Tällä perusteel-
la ei ole suurta tarvetta muuttaa yhteistyö-
ryhmän kokoonpanoa koskevaa sääntelyä. 

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoa 
koskevaa säännöksen sanamuotoa ehdotetaan 
kuitenkin tarkennettavaksi siten, että ko-
koonpanoa tarkasteltaisiin maakunnan alueen 
kehittämisen kannalta ja niin, että mukana 
olisi maakunnan alueiden kehittämiseen näh-
den tasapuolinen ja kattava edustus. Käytän-
nössä sanamuodon tarkentaminen ei aiheuta 
muutosta yhteistyöryhmän osapuoliin. Jäse-
net määräytyisivät uuden yleisasetuksen 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti. Tarkoi-
tuksena on, että maakunnan yhteistyöryh-
mään pyritään saamaan edustajiksi ne tahot, 
jotka rahoittavat ja toteuttavat hankkeita. Eri 
rahoittaja- ja toteuttajaosapuolten alueiden 
kehittämisen kannalta tasapuolinen edustus 
lisää eri osapuolten sitoutumista kehittämis-
työhön. Kuten nykyisin maakunnan yhteis-
työryhmässä olisivat edustettuina maakunnan 
liitto ja sen jäsenkunnat, valtion viranomaiset 
ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaa-
tiot sekä alueen kehittämisen kannalta tär-

keimmät järjestöt. Muihin valtionhallintoon 
kuuluviin organisaatioihin voisivat kuulua 
esimerkiksi yliopistot ja ammattikorkeakou-
lut. 

Kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi 
uuden yleisasetuksen tarkennetusta kump-
panuusmääritelmästä johtuen. Uuden yleis-
asetuksen mukaan kumppanuusmäärittelyä 
on tarkennettu siten, että kumppaneita ovat: 
a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja kaupun-
kiviranomaiset sekä muut julkisviranomaiset; 
b) talouselämän osapuolet ja työmarkkina-
osapuolet; sekä c) muut kansalaisyhteiskun-
taa, ympäristökumppaneita tai valtioista riip-
pumattomia järjestöjä edustavat asiaankuulu-
vat elimet sekä miesten ja naisten välisen ta-
sa-arvon edistämisestä vastaavat elimet. 
Muutoksena nykytilaan ehdotetaan, että 
maakunnan yhteistyöryhmässä tulisi olla jä-
seninä kansalaisjärjestöt tai ympäristöjärjes-
töt ja sukupuolten tasa-arvoa edustavat jär-
jestöt. Maakunnan liiton hallituksella olisi 
harkintavalta päättää jäsenistön kokoon-
panosta ottaen huomioon järjestön alueelli-
nen edustus ja merkittävyys alueen kehittä-
misen kannalta.  

Muilta osin osapuolten määrittely säilyisi 
nykyisen rakennerahastolain 17 §:n 3 mo-
mentin mukaisena. Tarkoituksena on, että 
yhteistyöryhmän enimmäiskoko muutoin säi-
lyisi nykyisen ohjelmakauden mukaisena. 
Yhteistyöryhmän enimmäiskoko on nykyisin 
8+8+8 lisättynä puheenjohtajalla, jolloin ko-
konaismäärä on 25.  Kumppanuus toteutuisi 
siten, että kohdan c mukaiset tahot olisivat 
edustettuina maakunnan yhteistyöryhmässä 
jäseninä. Maakunnan liiton hallituksella olisi 
harkintavalta valita jäseniksi joko kansalais-
yhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt 
sekä sukupuolten tasa-arvoa edistävät järjes-
töt. Maakunnan yhteistyöryhmän perusko-
koonpano olisi siten 8+8+8+1. Yhteistyö-
ryhmän kokoonpano voisi lisääntyä yhdellä 
jäsenellä kussakin 17 §:n 3 momentin ryh-
mässä 1-3 (lisäys siis 1+1+1), joten enim-
mäisjäsenmäärä voisi olla 9+9+9+1. Siltä 
osin kuin järjestö ei tule valituksi yhteistyö-
ryhmän jäseneksi, olisi mahdollista nimetä 
järjestö asiantuntijaksi, mikä on nykyinen 
käytäntö. Päättyvällä ohjelmakaudella raken-
nerahasto-ohjelmissa tehdyissä väliarvioin-
neissa on kiinnitetty huomiota siihen, että 



 HE 242/2006 vp  
  

 

43

hankkeet ovat usein liiaksi viranomaisvetoi-
sia ja yksityisen sektorin ja erityisesti yritys-
sektorin osallistumista hallinnoinnissa tulisi 
lisätä. Maakunnan yhteistyöryhmä on kes-
keinen aluetason toimielin, joka vaikuttaa va-
rojen suuntaamiseen maakunnassa. Sen ko-
koonpano tulee käytännössä muodostaa sel-
laiseksi, että yksityisen sektorin osallistumis-
ta hanketoiminnassa voitaisiin lisätä.  

Yhteistyöryhmä voisi kutsua yhteistyö-
ryhmään lisäksi asiantuntijoita. Tämä vastaa 
nykykäytäntöä. Asiantuntijoita voitaisiin kut-
sua yksittäisen asian käsittelyä varten. Asian-
tuntijoina voisivat olla kuten nykyisin, tasa-
arvo- ja ympäristöjärjestöjen, yliopistojen, 
korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen, 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien, 
Finnvera Oyj:n ja muiden alueen kehittämi-
sen kannalta tärkeiden organisaatioiden edus-
tajia, silloin, kun niiden edustajat eivät ole 
yhteistyöryhmän jäseninä. 

Pykälän 7 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä, jonka mukaan yhteistyöryhmä voisi aset-
taa tarvittaessa jaostoja. Jaostojen perustami-
sesta, kokoonpanosta ja tehtävistä määrättäi-
siin työjärjestyksessä. Jaostojen tehtävät kä-
sittäisivät maakunnan yhteistyöryhmällä ole-
via tehtäviä. Jaoston tehtävistä on pidettävä 
erillään sihteeristön tehtävät, joista on sään-
nös lakiehdotuksen 19 §:ssä. Sihteeristö val-
mistelisi myös jaostossa käsiteltävät asiat.  
Jaosto voisi myös itse niin halutessaan val-
mistella siinä käsiteltävät asiat. Tarkoitukse-
na on, että jaosto voisi esimerkiksi käsitellä 
tiettyä asiakokonaisuutta koskevat asiat. Ja-
oston kokoonpanon tulisi noudattaa maakun-
nan yhteistyöryhmän kokoonpanoa kuitenkin 
niin, että kokoonpano tehtävien luonteen 
mukaisesti olisi selvästi pienempi kuin yh-
teistyöryhmän kokoonpano. Jaoston kokoon-
panossa noudatettaisiin siten kumppanuuspe-
riaatetta. Tältä osin jaoston kokoonpano ero-
aisi sihteeristön kokoonpanosta. Asian käsit-
tely olisi siten jaostossa edustavampaa kuin 
sihteeristössä, jossa on edustettuina rahoitta-
jien edustajat. Jaoston puheenjohtajana toi-
misi kuntalaissa tarkoitettu luottamushenkilö 
tai muu henkilö, jonka maakunnan yhteistyö-
ryhmä nimeäisi. Jaoston käsiteltyä asian se 
vietäisiin maakunnan yhteistyöryhmän käsi-
teltäväksi, jolloin yhteistyöryhmä voisi niin 
halutessaan myös muuttaa jaoston asiassa te-

kemää päätöstä.  
Tarkoituksena on, että nykyisistä rakenne-

rahastolain 17 §:n 7 ja 8 momentin mukaisis-
ta pakollisista jaostoista luovuttaisiin. Aluei-
den kehittämislain 12 §:n mukaan maakun-
nan yhteistyöryhmä käsittelee maakuntaoh-
jelman toteuttamissuunnitelman. Maakunta-
ohjelman toteuttamissuunnitelma sisältää 
keskeiset alueiden kehittämiseen vaikuttavat 
alueelliset määrärahaehdotukset. Lisäksi hal-
linnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän 
7 päivänä maaliskuuta 2006 tekemän päätök-
sen mukaan rakennerahastotoimet ja muut 
aluekehitykseen liittyvät toimet sisältyvät 
myös maakuntaohjelmiin ja sitä kautta vuo-
sittaisiin maakuntaohjelman toteuttamis-
suunnitelmiin. Mainituista alueiden kehittä-
misen suunnittelujärjestelmän muutoksista 
seuraa, että ei ole tarvetta perustaa erillisiä 
pysyviä jaostoja maakunnan yhteistyöryh-
män rinnalle.  

Nykyisellä ohjelmakaudella EMOTR:n oh-
jausosastosta ja KOR:sta rahoitettavat toimet 
sisältyvät tavoitetta 1 varten laadittuihin oh-
jelmiin. Uudella ohjelmakaudella mainittuja 
toimenpiteitä rahoitetaan maatalous- ja kala-
talousrahastoista eikä niiden käsittely pääasi-
allisesti enää kuuluisi maakunnan yhteistyö-
ryhmän tehtäviin. Kuitenkin aluetasolla olisi 
tarpeen käsitellä erityisesti Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman alueellisten 
tarpeiden painotuksia ja suuntaamista sekä 
toimenpiteiden yhteensovitusta muihin alu-
eellisiin toimenpiteisiin. Niitä olisivat kansal-
liset maaseudun ja muut kehittämistoimet. 
Uusi maaseutuohjelma sisältäisi monien toi-
mijoiden, esimerkiksi nykyistä laajemmin 
myös maaseudun paikallisten toimintaryhmi-
en, toimia. Pykälän 8 momenttiin ehdotetaan 
säännöstä, jonka mukaan maakunnan yhteis-
työryhmä voisi perustaa 7 momentissa tar-
koitettujen jaostojen lisäksi erityisen jaoston 
maaseutuasioiden käsittelemiseksi. Jaosto ei 
olisi luonteeltaan maakunnan yhteistyöryh-
män alainen jaosto, joten sen kokoonpano ei 
määräytyisi kumppanuusperiaatteen mukaan, 
vaan kokoonpanossa otettaisiin huomioon 
käsiteltävät asiat ja niiden edellyttämä asian-
tuntemus. Jaoston kokoonpanosta ja tarkem-
mista tehtävistä säädettäisiin tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. Siltä osin, kuin ky-
symys on tässä tarkoitettujen toimenpiteiden 
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yhteensovituksesta rakennerahastoista rahoi-
tettaviin toimenpiteisiin, on kysymys maa-
kunnan yhteistyöryhmälle kuuluvista tehtä-
vistä, joista säädetään lakiehdotuksen 21 
§:ssä.  

18 §. Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenten 
asema. Jäsenten asema vastaisi käytännössä 
nykyisen rakennerahastolain säännöksiä. 
Virkavastuun sisältöä kuitenkin ehdotetaan 
tarkennettavaksi koskemaan rikosoikeudelli-
sen virkavastuun ja vahingonkorvauslaissa 
(412/1974) tarkoitetun julkisyhteisön ja vir-
kamiehen korvausvastuun. Maakunnan yh-
teistyöryhmä on erityislaatuinen valtion ja 
kunnan viranomaiskoneiston ulkopuolinen 
toimielin, joten virkavastuun sisältö on tar-
peen tarkentaa. Lisäksi maakunnan yhteis-
työryhmän päätöksenteko ja muu toiminta 
kohdistuu taloudellisesti merkittäviin seik-
koihin. 

19 §. Maakunnan yhteistyöryhmän sihtee-
ristö. Ehdotettu säännös vastaa pääasialliselta 
sisällöltään nykyisen rakennerahastolain sih-
teeristöä koskevaa säännöstä. Ehdotetun 
säännöksen mukaan sihteeristöön kuuluisi 
ainoastaan maakunnan yhteistyöryhmässä 
edustettuina olevien viranomaisten palveluk-
sessa olevia henkilöitä. Muutoksena nykyi-
seen sääntelyyn ehdotetaan, että sihteeristö 
tarkastelisi ja seuraisi maakunnan alueella 
valmisteltavia rakennerahastohankkeita yh-
teensovituksen kannalta ja raportoisi siitä 
maakunnan yhteistyöryhmälle. Säännös vas-
taa päättyvällä ohjelmakaudella noudatettua 
käytäntöä, jonka mukaan sihteeristö on käy-
nyt läpi eri viranomaisissa käsiteltäviä hank-
keita ja pyrkinyt siten yhteen sovittamaan 
niitä ja välttämään päällekkäisyyksiä.  

20 §. Maakunnan yhteistyöryhmän päätök-
senteko ja hallintomenettely. Ehdotettu sään-
nös vastaa pääasialliselta sisällöltään nykyi-
sen lain asiaa koskeva säännöstä. Pykälän 1 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että kuntalain 53 ja 56 pykälää ei sovellettaisi 
maakunnan yhteistyöryhmään. Pykälän 2 
momenttiin ehdotetaan säännöstä yhteistyö-
ryhmän työjärjestyksestä. Työjärjestykseen 
ehdotetaan otettavaksi myös määräykset ja-
ostojen perustamisesta, kokoonpanosta ja 
tarkemmista tehtävistä. Päätöksenteosta eh-
dotetaan säädettäväksi pykälän 3 momentis-
sa. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan tarken-
nettavaksi niitä edellytyksiä, joiden mukaan 
maakunnan yhteistyöryhmän myönteinen 
päätös ei sitoisi rahoittajaviranomaista.  Yh-
teistyöryhmän myönteinen päätös ei sitoisi 
rahoittajatahoa, jos siihen on painavia syitä. 
Sellaisia syitä olisivat erityisesti päätökseen 
liittyvät oikeudelliset syyt, minkä vuoksi ra-
hoittajaviranomainen ei voisi tehdä yhteis-
työryhmän päätöksen mukaista päätöstä.  
Painavana syynä voisi lisäksi olla tärkeä kan-
sallinen käsiteltävään hankkeeseen liittyvä 
politiikkalinjaus. Säännöksellä on tarkoitus 
korostaa yhteistyöryhmän linjaavaa, strate-
gista merkitystä alueiden kehittämisessä. Ai-
komuksesta tehdä poikkeava päätös tulisi an-
taa tieto yhteistyöryhmälle, kuten nykyisin, 
ja perustelut painavista syistä. Maakunnan 
yhteistyöryhmän kielteinen päätös sen sijaan 
olisi rahoittajatahoa sitova. Tämä vastaa ny-
kyisin noudatettavaa käytäntöä. 

Tarkemmat määräykset valmistelusta, esit-
telystä ja päätöksenteosta annettaisiin työjär-
jestyksessä. Tarkoituksena on, että hankkei-
den esittely yhteistyöryhmässä tapahtuisi ra-
hoittavan viranomaisen toimesta. 

21 §. Maakunnan yhteistyöryhmän tehtä-
vät. Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävien 
ehdotetaan pääasiallisesti säilyvän nykyisen 
lain mukaisina. Yhden rahaston periaatteesta 
ja uudella ohjelmakaudella laadittavien toi-
menpideohjelmien rakenteesta aiheutuu eräi-
tä muutoksia. Ehdotetun lain mukaan maa-
kunnan yhteistyöryhmän keskeisenä tehtävä-
nä on kohdentaa ja suunnata rakennerahasto-
varoja ohjelman mukaisesti maakunnan ke-
hittämisen kannalta keskeisiin kohteisiin. Sen 
tehtävänä on myös yhteen sovittaa rakenne-
rahastoista rahoitettavia toimia ja Euroopan 
maatalouden kehittämisrahastosta ja kalata-
louden kehittämisrahastosta rahoitettavia 
toimia. Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävät 
ovat siten luonteeltaan toimintaa ohjaavia ja 
strategisia. Tehtävien toteuttamisen keskei-
senä välineenä on maakunnan yhteistyöasia-
kirja.  Maakunnan yhteistyöasiakirjassa esite-
tään EAKR:stä osarahoitettavan toimenpide-
ohjelman ja ESR:stä osarahoitettavan toi-
menpideohjelman alueellisen osion yhteen-
sovitus ja suuntaaminen.  

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös EAKR:sta osarahoitettavan 
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toimenpideohjelman rakennerahastovarojen 
ja niitä vastaavan kansallisen rahoitusosuu-
den yhteensovituksesta ja kohdentamisesta. 
Menettely vastaa nykyisin noudatettavaa 
maakunnan yhteistyöasiakirjamenettelyä.  
Pykälän 2 kohtaan ehdotetaan säännöstä 
maakunnan yhteistyöryhmän tehtävästä  
Manner-Suomea koskevan  ESR-
toimenpideohjelman alueellisen osion raken-
nerahastovarojen ja niitä vastaan kansallisen 
rahoitusosuuden yhteensovituksesta. Yhteen-
sovitus tapahtuisi ohjelmatasolla sovitun hal-
linnonaloittaisen kehyksen mukaan. Tarkem-
pia säännöksiä noudatettavasta menettelystä 
annettaisiin valtioneuvoston asetuksella py-
kälän 2 momentin nojalla. 

Pykälän 1 momentin 3 kohtaan ehdotetaan 
säännöstä varojen suuntaamisesta. Suuntaa-
minen tapahtuisi tarkistamalla yhteistyöasia-
kirjaa. Maakuntaohjelman toteuttamissuunni-
telman ja maakunnan yhteistyöasiakirjan kä-
sittelyä ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi si-
ten, että ne laaditaan syksyllä noudattaen 
maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 
aikataulua. Laatimisaikataulusta ja sisällöstä 
on tarkoitus säätää tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. Maakunnan yhteistyöasiakir-
jaa voitaisiin tarkistaa, jos se on tarpeen toi-
menpideohjelman toimeenpanon kannalta. 
Tarkistamistarve voisi syntyä, kun päätetään 
10 §:ssä tarkoitetun ohjelmareservin käytös-
tä.  

EAKR-asetuksen 9 artiklan mukaan jos 
EAKR:stä tuettuun toimenpideohjelmaan 
kuuluu toimia, joita voidaan tukea myös jos-
takin toisesta yhteisön tukivälineestä, mu-
kaan lukien Euroopan maatalouden kehittä-
misen maatalousrahaston toimintalinja 3 ja 
kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden 
kestävä kehittäminen Euroopan kalatalousra-
hastosta, jäsenvaltion on kussakin toimenpi-
deohjelmassa vahvistettava rajaamisperusteet 
EAKR:stä tuettaville toimille ja muista yhtei-
sön tukivälineistä tuettaville toimille. Vas-
taava säännös yhteensovituksesta on artiklas-
sa 5 neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämi-
sen maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen. Säännöksen 
toteuttamiseksi aluetasolla ehdotetaan 4 koh-
taan otettavaksi yhteensovitusta koskeva 
säännös. Tarkoituksena on, että etukäteen ja 

yhteensovitusta varten voitaisiin tarkastella 
ESR:n valtakunnalliseen osioon liittyvän tu-
en ja maaseuturahastosta sekä kalatalousra-
hastosta tulevan tuen kokonaismäärää alueel-
la suhteessa yhteistyöasiakirjassa käsiteltä-
viin rakennerahastovaroihin. ESR:stä osara-
hoitettavan valtakunnallisen rahoituksen ja 
sitä vastaavan kansallisen rahoitusosuuden 
käyttösuunnitelma annettaisiin tiedoksi maa-
kunnan yhteistyöryhmälle. Maatalousrahas-
ton osalta yhteensovitus koskisi alueellisia 
maaseudun kehittämistoimia. Sellaisia ovat 
päättyvällä ohjelmakaudella EMOTR:n ohja-
usosastosta osarahoitetut maaseudun kehit-
tämistoimet, joiden rahoitus uudella ohjel-
makaudella siirretään maatalousrahastoon. 
Useat maatalousrahastosta rahoitettavat tuet 
määräytyvät pinta-alaperusteen tai eläinyk-
sikköperusteen mukaan. Sellaisia tukia ovat 
esimerkiksi luonnonhaittakorvaus ja ympä-
ristötuki. Tällaisia ja vastaavalla perusteella 
määräytyviä tukia 3 kohdan yhteensovitus ei 
pääsääntöisesti koskisi, vaan niiden osalta 
riittävää on saada tieto niiden arvioiduista 
määristä alueella.  

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityö-
ryhmän 7 päivänä maaliskuuta 2006 tekemän 
päätöksen mukaan rakennerahastotoimet ja 
muut aluekehitykseen liittyvät toimet sisälty-
vät myös maakuntaohjelmiin ja sitä kautta 
vuosittaisiin maakuntaohjelman toteuttamis-
suunnitelmiin. Siten tarkoituksena on, että 
ESR:stä osarahoitettavan toimenpideohjel-
man valtakunnallisen osion EU- ja kansalli-
nen rahoitusosuus esitettäisiin vuosittain 
maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmas-
sa. Alueiden kehittämislain (602/2002) muut-
tamisesta annetulla lailla (54/2005) on muu-
tettu alueiden kehittämisestä annetun lain 11 
§:ää, jonka mukaan maakunnan toteuttamis-
suunnitelma sisältää ehdotuksen maakunta-
ohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen 
kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi 
toimenpiteiksi, arvion niiden rahoittamisesta 
ja saman lain 10 a §:n mukaisen maakunnan 
valtionrahoitusesityksen valtion talousarvion 
määrärahoista. Alueiden kehittämislain 10 a 
§:n mukaan laissa tarkoitetut ministeriöt ko-
koavat keskeiset alueiden kehittämiseen vai-
kuttavat alueelliset määrärahaehdotukset. 
Rakennerahastovarat olisivat tässä tarkoitet-
tuja alueiden kehittämiseen vaikuttavia mää-
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rärahoja. Maakunnan yhteistyöryhmä aluei-
den kehittämislain 12 §:n mukaan käsittelee 
toteuttamissuunnitelman.  

Lisäksi kohdassa 4 ehdotetaan, että maa-
kunnan yhteistyöryhmä saisi tiedoksi maa-
kunnan yhteistyöasiakirjan laatimisen ja tar-
kistamisen yhteydessä raportit maaseutura-
haston ja kalatalousrahaston rahoituksesta ja 
ESR:stä osarahoitettavan toimenpideohjel-
man valtakunnallisen osion rahoituksesta. 
Valtakunnallisen osion osalta raportti koo-
taan työvoima- ja elinkeinokeskuksen johdol-
la. Niiden käyttökelpoisuuden lisäämiseksi 
ehdotetaan, että valtioneuvoston asetukseen 
otettaisiin tarkemmat raportin sisältöä koske-
vat säännökset. 

Kohdassa 5 ehdotetaan, että maakunnan 
yhteistyöryhmä päättää hankkeiden valinta-
kriteerien alueellisesta soveltamisesta, mikä 
vastaa nykyistä käytäntöä. Vastaavasti ehdo-
tetaan tarkennettavaksi 6 kohdan sanamuotoa 
siten, että yhteistyöryhmä käsittelee sellaiset 
aluekehityksen kannalta merkittävät hank-
keet, jotka määritellään tarkemmin työjärjes-
tyksessä. Muutoksilla korostetaan maakun-
nan yhteistyöryhmän työskentelyn strategista 
luonnetta. Pykälän 1 momentin 7 kohdassa 
ehdotetaan yhteistyöryhmän tehtäväksi huo-
lehtia niistä menettelyistä, joilla varmistetaan 
hankkeiden ympäristövaikutusten selvittämi-
nen.  

Pykälän 1 momentin 8 kohtaan ehdotetaan 
säännöstä rakennerahasto-ohjelman muutos-
tarpeiden valmistelusta ja esittämisestä. Ku-
kin yhteistyöryhmä valmistelee ja esittää 
muutostarpeita maakuntansa osalta. Koska 
alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 
-tavoitteen toimenpideohjelmat laaditaan 
suuraluetasolla lukuun ottamatta ESR-
toimenpideohjelman valtakunnallista osiota, 
tulee eri yhteistyöryhmien esitykset kootaan 
suuraluetasolla koko toimenpideohjelmaa 
koskevaksi. ESR-toimenpideohjelmassa asi-
anomainen työvoima- ja elinkeinokeskus voi 
toimia kokoavana viranomaisena. Seuranta-
komitean tehtävänä on tutkia ja hyväksyä 
muutokset. Muilta osin noudatetaan, mitä 
ehdotetun lain 6 §:ssä säädetään toimenpide-
ohjelmien valmistelusta.  

Pykälän 10 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
säännös muista rakennerahasto-ohjelman 
toimeenpanoon ja alueen kehittämiseen vai-

kuttavien toimenpiteiden yhteensovituksesta 
sekä muista niihin liittyvistä tehtävistä. Uusi 
ohjelmakausi käsittää seitsemän vuotta. Toi-
minnan kannalta kausi on pitkä, joten ei ole 
mahdollista luetella tyhjentävästi kaikkia yh-
teensovittamisen hoitamiseksi tarpeellisia 
tehtäviä.  Sen vuoksi kohtien 1–9 lisäksi eh-
dotetaan 10 kohtaan otettavaksi säännös, 
jonka mukaan yhteistyöryhmän tehtäviin 
kuuluvat myös muut rakennerahasto-
ohjelman toimeenpanoon ja alueen kehittä-
miseen vaikuttuvien toimenpiteiden yhteen-
sovittamista koskevat tai niihin liittyvät muut 
tarpeelliset tehtävät. Edellytyksenä on, että 
tehtäviä ei ole säädetty muiden viranomais-
ten tehtäväksi. Tehtävistä tulisi myös määrätä 
tarkemmin työjärjestyksessä.  

Tarkempia säännöksiä maakunnan yhteis-
työasiakirjan sisällöstä, laatimisen määrä-
ajoista ja raporttien sisällöstä ehdotetaan an-
nettavaksi valtioneuvoston asetuksella. 

22 §. Tarkastusviranomainen. Pykälään 
ehdotetaan otettavaksi säännös tarkastusvi-
ranomaisen nimeämisestä. Uuden yleisase-
tuksen 59 artiklan mukaan jäsenvaltion on 
nimettävä kutakin toimenpideohjelmaa var-
ten tarkastusviranomainen. Se voi olla yhtei-
nen myös usealle toimenpideohjelmalle. Py-
kälässä ehdotetaan nimettäväksi kaikille toi-
menpideohjelmille yhteinen tarkastusviran-
omainen. Tarkastusviranomainen perustettai-
siin valtiovarainministeriön controller -toi-
minnon yhteyteen. Tarkoituksena on siirtää 
tarkastusviranomaiseen tarvittavat virat 
muista ministeriöistä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä, jolla turvataan tarkastusviranomaisen toi-
minnan riippumattomuus. 

23 §. Tarkastusviranomaisen tehtävät.   
Tarkastusviranomaisen keskeisenä tehtävänä 
on uuden yleisasetuksen 62 artiklan mukaan 
varmistaa, että tarkastukset tehdään toimen-
pideohjelman hallinto- ja valvontajärjestel-
män tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ja 
että tarkastukset tehdään tarkoituksenmukai-
sista otoksista ilmoitettujen menojen tarkis-
tamiseksi. Näillä tarkastuksilla tarkoitetaan 
järjestelmätarkastuksia ja hanketarkastuksia. 
Tarkastusviranomainen esittää komissiolle 
yhdeksän kuukauden kuluessa tarkastusstra-
tegian, käytettävän menetelmän, toimiin 
kohdistuvia tarkastuksia koskevan otantame-
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nettelyn sekä alustavan tarkastussuunnitel-
man sekä antaa komissiolle vuosittain tarkas-
tuskertomuksen. Tarkastusviranomainen an-
taa tehtyjen tarkastusten perusteella lausun-
non siitä, toimiiko hallinto- ja valvontajärjes-
telmä niin tehokkaasti, että se antaa kohtuul-
lisen varmuuden komissiolle esitettyjen me-
noilmoitusten oikeellisuudesta ja näin ollen 
kohtuullisen varmuuden ilmoituksen perus-
tana olevien tapahtumien laillisuudesta ja 
säännönmukaisuudesta. Tarkastusviranomai-
nen antaa komissiolle 31 päivään maaliskuu-
ta 2017 mennessä toimenpideohjelman päät-
tymistä koskevan ilmoituksen, jossa arvioi-
daan loppuerän maksatuspyynnön oikeelli-
suus sekä lopullisen menoilmoituksen perus-
tana olevien tapahtumien laillisuus ja sään-
nönmukaisuus. Lopullinen menoilmoitus si-
sältää lopullisen tarkastuskertomuksen. Lo-
pullinen menoilmoitus korvaa rakennerahas-
tolain 34 §:ssä tarkoitetun lausuman. 

Kansallisissa ohjelmissa on rakennerahas-
tovarojen tarkastuksessa tarkoituksena siirtyä 
uuteen järjestelmään uudella vuonna 2007 
alkavalla ohjelmakaudella. Tarkastusviran-
omainen suorittaisi rakennerahastovaroja 
saaneisiin tuensaajiin ja välittäviin toimieli-
miin kohdistuvat tarkastukset rakennerahas-
tovaroja käyttävillä hallinnonaloilla. Siten 
voidaan yhdenmukaistaa ja tehostaa tarkas-
tustoimintaa.  Uudistus on lisäksi omiaan yh-
denmukaistamaan rakennerahastovarojen 
käyttöä eri ohjelmissa ja hallinnonaloilla. 

24 §. Tarkastusviranomaisen ohjeet. Uuden 
yleisasetuksen mukaan tarkastusviranomai-
nen varmistaa, että toimenpideohjelman hal-
linto- ja valvontajärjestelmän tehokkaan toi-
minnan varmistamiseksi tehdään tarkastuksia 
ja että ilmoitettujen menojen tarkastamiseksi 
tehdään toimia koskevia tarkastuksia tarkoi-
tuksenmukaisen otannan perusteella. Tarkas-
tusviranomaisen ei itse tarvitse suorittaa tar-
kastuksia, vaan niitä voivat tehdä muut vi-
ranomaiset tai riippumattomat tilintarkastajat. 
Esityksessä on tarkoituksena keskittää tarkas-
tusviranomaisen tehtävät yhteen ministeri-
öön. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä mah-
dollisuutta, että tarkastuksia edelleen tehtäi-
siin kullakin hallinnonalalla. Tarkastuksien 
suorittaminen ja niissä noudatetut periaatteet 
vaihtelevat eri hallinnonaloilla. Tarkoitukse-
na on, että tarkastusviranomaisella olisi mah-

dollista ohjein yhdenmukaistaa menettelyjä 
tarkastustoiminnan tehokkuuden lisäämiseksi 
siinä tapauksessa, että tarkastuksia tehdään 
eri hallinnonaloilla.  

25 §. Seurantakomiteat. Pykälässä ehdote-
taan otettavaksi säännökset seurantakomite-
asta. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan sään-
nöstä seurantakomitean asettamisesta, tehtä-
vistä ja toimikaudesta.   Uuden yleisasetuk-
sen mukaan seurantakomitea perustetaan ku-
takin toimenpideohjelmaa varten kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun toimenpideoh-
jelman hyväksymisestä tehty päätös on an-
nettu tiedoksi jäsenvaltiolle. Yksi seuranta-
komitea voidaan perustaa useita toimenpide-
ohjelmia varten. Tarkoituksena on, että kuta-
kin toimenpideohjelmaa varten on yksi seu-
rantakomitea, mikä vastaa nykykäytäntöä. 
Sen tehtävät perustuvat uuden yleisasetuksen 
säännöksiin. Tehtävät vastaavat pääasiallises-
ti nykyisten seurantakomiteoiden tehtäviä. 
Tehtävänä on: 1) tutkia ja hyväksyä rahoitet-
tavien toimien valintaperusteet kuuden kuu-
kauden kuluessa toimenpideohjelman hyväk-
symisestä, sekä hyväksyä tarvittaessa valin-
taperusteiden tarkistukset ohjelmatyön tar-
peiden mukaan; 2) tarkastella säännöllisesti 
toimenpideohjelman erityistavoitteiden saa-
vuttamisessa tapahtunutta edistystä hallinto-
viranomaisen sille toimittamien asiakirjojen 
perusteella; 3) tarkastella täytäntöönpanon 
tuloksia, erityisesti kullekin toimintalinjalle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista; 4) tut-
kia täytäntöönpanoa koskevat vuosikerto-
mukset ja loppukertomukset sekä hyväksyä 
ne. Lisäksi seurantakomitealle on annettava 
tiedoksi vuotuinen tarkastuskertomus tai ky-
seistä toimenpideohjelmaa koskeva kerto-
muksen osa ja kaikki komission tekemät tar-
kastuskertomusta tai sen osaa koskevat huo-
mautukset. Seurantakomitea voi myös ehdot-
taa hallintoviranomaiselle, että toimenpide-
ohjelmaa tarkistetaan. 

 Pykälän 2 momentissa ehdotetaan sään-
nöstä seurantakomitean asettamisesta, ko-
koonpanosta ja sen jäsenistä. Seurantakomi-
tean kokoonpanossa on otettava huomion 
uuden yleisasetuksen asiaa koskevat sään-
nökset. Uuden yleisasetuksen 64 artiklan 
mukaan jäsenvaltio päättää komitean ko-
koonpanosta yhteisymmärryksessä hallinto-
viranomaisen kanssa. Lisäksi uuden yleisase-
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tuksen 11 artiklan mukaan kumppanuus kat-
taa myös toimenpideohjelmien seurannan. 
Siten seurantakomitean kokoonpanossa on 
otettava huomioon kumppanuusperiaatteen 
mukaiset tahot. Niitä kuvataan ehdotetun lain 
17 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perus-
teluissa. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös seurantakomitean jäsenten 
asemasta. Jäsenet toimisivat virkavastuulla.  
Seurantakomitea on oikeudelliselta luonteel-
taan erityistyyppinen toimielin, joka käyttää 
tehtäviä hoitaessaan julkista valtaa.  Sen toi-
minta kohdistuu merkittäviin taloudellisiin 
arvoihin. Tämän vuoksi virkavastuun sisältöä 
ehdotetaan tarkennettavaksi käsittämään ri-
kosoikeudellisen virkavastuun ja vahingon-
korvauslaissa tarkoitetun julkisyhteisön ja 
virkamiehen korvausvastuun.   

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännökset seurantakomitean työsken-
telystä. Pykälään otettaisiin selvyyden vuoksi 
viittaukset keskeisiin yleishallinto-
oikeudellisiin lakeihin. Siten turvattaisiin hy-
vän hallinnon ja oikeusturvan takeet seuran-
takomitean toiminnassa. Momenttiin ehdote-
taan otettavaksi säännös seurantakomitean 
päätöksenteosta, johon ei ehdoteta muutosta 
nykytilaan. Momenttiin ehdotetaan lisäksi 
otettavaksi muutoksenhakukieltoa koskeva 
säännös. Seurantakomitean tehtävänä on tut-
kia ja hyväksyä rahoitettavien toimien valin-
taperusteet kuuden kuukauden kuluessa toi-
menpideohjelman hyväksymisestä sekä hy-
väksyttävä tarvittaessa tarkistukset ohjelma-
työn tarpeiden mukaan. Rahoitettavien toi-
mien valintaperusteita koskeva päätös on 
luonteeltaan viranomaisen tuen myöntämis-
päätöstä valmisteleva hallintotoimenpide. 
Valintaperusteet ovat luonteeltaan yleisiä ja 
niiden tarkoituksena on suunnata hankkeiden 
valintaa ohjelmassa hyväksyttyihin painopis-
teisiin. Päätös liittyy osana tuen myöntämistä 
koskevaan ja tarkoituksenmukaisuusharkin-
taan perustuvaan viranomaisen päätökseen, 
josta on erikseen valitusoikeus. 

 Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä siitä, että valtioneuvoston asetuksella voi-
taisiin antaa tarkempia säännöksiä seuranta-
komitean kokoonpanosta ja jäsenistä. Perus-
tuslain 119 §:n 2 momentin mukaan valtion-
hallinnon toimielinten yleisistä perusteista on 

säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu 
julkisen vallan käyttöä. Saman lainkohdan 
mukaan valtionhallinnon yksiköistä voidaan 
muutoin säätää asetuksella. Selvyyden vuok-
si seurantakomitean kokoonpanosta ja jäse-
nistä ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvos-
ton asetuksella.  

26 §. Seurantakomitean sihteeristö. Pykä-
lässä ehdotetaan säädettäväksi seurantakomi-
tean sihteeristöstä. Selvyyden vuoksi sihtee-
ristön tehtävistä otettaisiin säännös lakiin. 
Nykyisellä ohjelmakaudella sihteeristön 
asema on perustunut ohjelma-asiakirjan mää-
räyksiin ja noudatettuun käytäntöön. Sihtee-
ristöön kuuluisivat jäseninä seurantakomite-
assa edustettuina olevien viranomaisten pal-
veluksessa olevia henkilöitä. Sihteeristön jä-
seninä olisivat rakennerahastovaroja käyttä-
vien ministeriöiden edustajat. EAKR-
osarahoitteisissa toimenpideohjelmissa jäse-
ninä olisivat myös maakunnan liittojen edus-
tajat. Tehtävät käsittäisivät seurantakomitean 
valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtä-
viä.  Selvyyden vuoksi pykälän 2 momenttiin 
ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan sihteerit 
hoitaisivat seurantakomitean asioiden val-
mistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä 
virkavastuulla. Lisäksi virkavastuun sisältöä 
ehdotetaan tarkennettavaksi käsittämään ri-
kosoikeudellisen virkavastuun ja vahingon-
korvauslaissa tarkoitetun julkisyhteisön ja 
virkamiehen korvausvastuun. 

Sihteeristön tehtäviä on tarkoitus siirtää sil-
le maakunnan liitolle, josta ohjelma-alueen 
maakunnan liitot ovat sopineet. Tehtävien 
siirrosta on säännös ehdotetun lain 11 §:ssä.  
 
4 luku. Jäsenvaltioiden välisten raken-

nerahasto-ohjelmien hallin-

nointi  

27 §. Hallintoviranomaiset. Pykälään ehdo-
tetaan otettavaksi säännös hallintoviranomai-
sesta. EAKR-asetuksen 14 artiklan mukaan 
toimenpideohjelmaan osallistuvien jäsenval-
tioiden on nimettävä yksi hallintoviranomai-
nen. Hallintoviranomaisen nimeäminen ta-
pahtuisi siten, että siitä sovittaisiin toimenpi-
deohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden 
kesken ja se nimettäisiin ohjelma-
asiakirjassa. EAKR-asetuksen 12 artiklan 
mukaan toimenpideohjelmaan on otettava 
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ohjelmaa koskevat täytäntöönpanosäännöt, 
joita ovat muun ohella tiedot ohjelman hal-
lintoviranomaisesta. Ehdotetun pykälän mu-
kaan hallintoviranomaisena toimisi ohjelma-
asiakirjassa mainittu maakunnan liitto. Ehdo-
tettu säännös vastaa rakennerahastolain vas-
taavaa säännöstä. Tarkoituksena on, että Eu-
roopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toi-
menpideohjelmien hallinnointi Suomessa ta-
pahtuisi myös uudella ohjelmakaudella alue-
tasolla. 

Uudella ohjelmakaudella Suomessa pan-
naan täytäntöön yksi toimenpideohjelma, 
jossa koko ohjelman hallinnointi tapahtuu 
Suomesta käsin. Kysymyksessä on Keskisen 
Itämeren toimenpideohjelma. Ohjelmaan 
osallistuvat Suomi, Ruotsi, Viro ja Latvia. 
Muissa Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen toimenpideohjelmissa ohjelmien 
hallinnointi tapahtuu Suomen ulkopuolella. 
Keskisen Itämeren ohjelma on luonteeltaan 
rajat ylittävä toimenpideohjelma. Lisäksi Eu-
roopan alueellinen yhteistyö -tavoitteessa 
toimenpideohjelmia voidaan laatia valtioiden 
välistä yhteistyötä ja alueiden välistä yhteis-
työtä varten. Toimenpideohjelmat rahoitetaan 
EAKR:stä. Tarkoituksena on, että uudella 
ohjelmakaudella Suomi osallistuisi kaikkiaan 
seitsemään Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen toimenpideohjelmaan. 

28 §. Hallintoviranomaisen tehtävät. Pykä-
lään ehdotetaan otettavaksi säännös hallinto-
viranomaisen tehtävistä. Tehtävistä otettai-
siin viittaussäännös Euroopan yhteisön lain-
säädäntöön. Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteessa hallintoviranomaisen tehtävät 
vastaavat pääasiallisesti uuden yleisasetuksen 
mukaisia kansallisen ohjelman hallintoviran-
omaisen tehtäviä. Hallintoviranomaisen kes-
keisenä tehtävänä on varmistaa, että rahoitet-
tavat toimet valitaan toimenpideohjelmiin 
sovellettavien perusteiden mukaisesti ja että 
toimet ovat koko niiden täytäntöönpanoajan 
niitä koskevien yhteisön ja kansallisten sään-
töjen mukaisia. Hallintoviranomaisen tehtä-
vänä on varmistaa, että käytössä on sähköi-
nen tietojärjestelmä ja että tuensaajilla on jo-
ko erillinen kirjanpitojärjestelmä tai soveltu-
va kirjanpitokoodi. Hallintoviranomainen 
vastaa toimenpideohjelmien arviointien te-
kemisestä. Hallintoviranomaisen tulee ottaa 
käyttöön menettelyt, joilla varmistetaan asia-

kirjojen säilyttäminen uuden yleisasetuksen 
vaatimusten mukaan. Lisäksi hallintoviran-
omaisen tehtävänä on varmistaa, että toden-
tamisviranomainen saa todentamista varten 
kaikki tarvittavat tiedot menoja koskevista 
menettelyistä ja tarkastuksista. Hallintovi-
ranomainen lisäksi ohjaa seurantakomitean 
työtä ja toimittaa sille tarvittavat asiakirjat, 
laatii täytäntöönpanoa koskevat vuosikerto-
mukset ja loppukertomukset ja toimittaa ne 
komissiolle sekä varmistaa tiedottamista ja 
julkisuutta koskevien vaatimusten noudatta-
misen.  

Toisin kuin kansallisissa ohjelmissa, Eu-
roopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toi-
menpideohjelmassa hallintoviranomaisen 
tehtävänä ei ole varmistaa, että toimien osalta 
tuensaajien ilmoittamat menot ovat yhteisön 
ja kansallisten sääntöjen mukaisia. Tehtävä 
kuuluu valvojalle, josta säädetään ehdotuk-
sen 29 §:ssä. 

 Pykälään ehdotetaan lisäksi otettavaksi 
säännös hallintoviranomaisen kansallisista 
tehtävistä. Kansalliset tehtävät liittyisivät 
keskeisesti hallintoviranomaiselle annettaviin 
tehtävien hoitamiseksi välttämättömiin toi-
mivaltuuksiin.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi asetuksenantovaltaa koskeva säännös. 
Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa 
tarkempia säännöksiä rakennerahastovarojen 
käytöstä ja valvonnasta, jos Euroopan yhtei-
sön lainsäädäntö sitä välttämättä edellyttää. 
Asetuksen antamisen keskeisenä tarkoitukse-
na olisi selventää rakennerahastovarojen 
käyttöön liittyviä tulkintoja ja yhtenäistää 
käytäntöjä. 

29 §. Valvoja. Pykälään ehdotetaan otetta-
vaksi valvojaa koskeva säännös. Pykälän 1 
momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös 
valvojan tehtävistä viittaamalla Euroopan yh-
teisön lainsäädäntöön. EAKR-asetuksen 16 
artiklan mukaan Euroopan alueellinen yhteis-
työ -tavoitteessa toimenpideohjelmaan osal-
listuvien jäsenvaltioiden on perustettava val-
vontajärjestelmä, jonka avulla on mahdollista 
varmentaa osarahoitettujen tuotteiden ja pal-
veluiden toimittaminen, sen alueella toteutet-
tujen toimien tai niiden osuuksien osalta il-
moitettujen menojen asianmukaisuus sekä se, 
että menot ja niihin liittyvät toimet tai niiden 
osuudet ovat yhteisön ja asianomaisen jäsen-
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valtion kansallisten sääntöjen mukaisia. Tätä 
varten jäsenvaltion on nimettävä valvojat, 
joiden tehtävänä on varmentaa kunkin toi-
meen osallistuvan tuensaajan ilmoittamien 
menojen laillisuus ja asianmukaisuus. Jäsen-
valtiot voivat myös päättää nimetä yhden 
valvojan koko ohjelma-alueelle. Jos osara-
hoitettujen tuotteiden tai palvelujen toimitus 
on mahdollista varmentaa ainoastaan koko 
toimen osalta, varmennuksen suorittaa sen 
jäsenvaltion valvoja, jossa johtava tuensaaja 
sijaitsee, tai hallintoviranomainen. Jäsenval-
tioiden on lisäksi varmistettava, että valvojat 
voivat vahvistaa menot kolmen kuukauden 
kuluessa. Valvojana voisi toimia jäsenvaltion 
viranomainen. Toimenpideohjelmaan osallis-
tuvien jäsenvaltioiden tehtävänä on sopia 
valvontajärjestelmän perustamisesta. Kukin 
jäsenvaltio nimeää omalta osaltaan valvojan. 
Ehdotuksen mukaan Suomen osalta valvojan 
nimeäisi sisäasiainministeriö, jonka toimi-
alaan alueiden kehittäminen kuuluu. Valvoja 
toimisi Suomessa sellaisissa ohjelmissa, jois-
sa hallintoviranomainen sijaitsee toisessa jä-
senvaltiossa. Valvoja voi olla yhteinen Suo-
messa toteutettavissa Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmissa. 

Hallintoviranomaisen tehtävänä on EAKR-
asetuksen 15 artiklan mukaan varmistua siitä, 
että EAKR-asetuksen 16 artiklassa tarkoitettu 
valvoja on hyväksynyt kullekin toimeen osal-
listuvalle tuensaajalle aiheutuneet menot. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä valvojan pätevyydestä. Valvojalla on olta-
va tehtävien hoitamisen kannalta riittävä 
ammattitaito. Lisäksi ehdotetaan, että valvo-
jan tehtävään sovellettaisiin yleishallinto-
oikeudellisia lakeja. Siten voidaan turvata 
hyvän hallinnon takeet. 

Valvojan tehtävänä on varmentaa osarahoi-
tettujen tuotteiden ja palveluiden toimittami-
nen, sen alueella toteutettujen toimien tai nii-
den osuuksien osalta ilmoitettujen menojen 
asianmukaisuus sekä se, että menot ja niihin 
liittyvät toimet tai niiden osuudet ovat yhtei-
sön ja asianomaisen jäsenvaltion kansallisten 
sääntöjen mukaisia. Tehtävän hoitaminen 
edellyttää, että valvojalla on oikeus suorittaa 
tarkastuksia. Tästä säädettäisiin pykälän 3 
momentissa. Valvojan oikeudesta valtuuttaa 
toinen viranomainen tai ulkopuolinen tilin-
tarkastaja suorittamaan tarkastuksia säädet-

täisiin lisäksi pykälän 4 momentissa. Valvoja 
voi myös valtuuttaa esimerkiksi yksityisen ti-
lintarkastusyhteisön hoitamaan valvojan teh-
täviä. Tästä säädettäisiin myös pykälän 4 
momentissa. Vastuu tehtävän asianmukaises-
ta suorittamisesta on kuitenkin nimetyllä val-
vojalla. Valtuutuksen tulee tällöin sisältää 
myös valtuutus suorittaa tarkastuksia. 

30 §. Välittävät toimielimet. Pykälään eh-
dotetaan otettavaksi säännös välittävistä toi-
mielimistä Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitetta koskevassa toimenpideohjelmassa. 
Välittävän toimielimen määrittely on ehdote-
tun lain 2 §:ssä ja luettelo kansallisissa oh-
jelmissa toimivista välittävistä elimistä la-
kiehdotuksen 9 §:ssä.  Välittäviä toimielimiä 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmassa olisivat rakennerahas-
tovaroja käyttävät ministeriöt, keskushallin-
non virastot, työvoima- ja elinkeinokeskuk-
set, alueelliset ympäristökeskukset ja läänin-
hallitukset. Välittävät toimielimet määritel-
täisiin viittaamalla 9 §:ään. 

Viranomaiset, jotka osallistuisivat rakenne-
rahastovarojen hallinnointiin välittävinä toi-
mieliminä, sovittaisiin toimenpideohjelmaa 
koskevissa kansallisissa neuvotteluissa. Vi-
ranomaiset ilmenevät ohjelma-asiakirjasta. 
Tavoitteena on, että ohjelmiin osallistuvien 
kansallisten viranomaisten määrää voitaisiin 
vähentää. Tarkoituksena on yksinkertaistaa 
varojen hallinnointia ja tehostaa toimintaa. 
Uudella ohjelmakaudella rakennerahastova-
rojen osuus on 75 % ohjelman rahoituksesta 
ja kansallinen julkinen vastinrahoitus 25 %. 
Varsinkin ohjelmissa, joissa rahoituskehys 
on pieni, on hankkeiden vaikuttavuuden takia 
tärkeää keskittää kansallinen vastinrahoitus 
nykyistä harvemmalle määrälle toimijoita.  

31 §. Ohjelmareservi. Pykälään ehdotetaan 
otettavaksi säännös ohjelmareservistä. Tar-
koituksena on, että pääosa varoista jaettaisiin 
vuoden alusta kuten kansallisissa rakennera-
hasto-ohjelmissa hanketoiminnan sujuvuuden 
takaamiseksi. Loppuosa jätettäisiin sisäasi-
ainministeriön pääluokkaan ja jaettaisiin 
myöhemmin. Reservin suuruudesta säädettäi-
siin valtioneuvoston asetuksella. Tarkoituk-
sena on saada varojen käyttöön joustavuutta 
siten, että jatkossa ei olisi tarvetta budjetoida 
varoja uudelleen talousarviovuoden aikana 
lisätalousarviomenettelyssä.  Valtion vastin-
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rahoituksen käsittelyä valtion talousarviossa 
on tarkoitus uudistaa. Asiaa koskevat sään-
nökset otettaisiin valtioneuvoston asetukseen. 

32 §. Todentamisviranomaiset. Pykälään 
ehdotetaan otettavaksi säännös Euroopan alu-
eellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideoh-
jelmassa olevasta todentamisviranomaisesta. 
EAKR-asetuksen 14 artiklan mukaan toi-
menpideohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioi-
den on nimettävä yksi todentamisviranomai-
nen. Sen nimeäminen tapahtuisi siten, että 
siitä sovittaisiin toimenpideohjelmaan osal-
listuvien jäsenvaltioiden kesken ja se nimet-
täisiin ohjelma-asiakirjassa. EAKR-
asetuksen 12 artiklan mukaan toimenpideoh-
jelmaan on otettava ohjelmaa koskevat täy-
täntöönpanosäännöt, joita ovat muun ohella 
tiedot ohjelman todentamisviranomaisesta. 
Tarkoituksena on, että todentamisviranomai-
sena toimisi sama viranomainen, joka toimii 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmassa hallintoviranomaise-
na. Tämä vastaa rakennerahastolain asiaa 
koskevaa säännöstä, jonka mukaan ohjelma-
asiakirjassa mainittu maakunnan liitto toimii 
sekä hallinto- että maksuviranomaisena.  

Silloin, kun sama viranomainen hoitaa hal-
linto- ja todentamisviranomaisen tehtäviä, tu-
lee huolehtia siitä, että tehtävät erotetaan toi-
sistaan viranomaisten välillä ja myös niiden 
sisällä siten, että hallintoviranomaisen ja to-
dentamisviranomaisen riippumattomuus ei 
vaarannu. Tästä ehdotetaan otettavaksi sään-
nös pykälän 2 momenttiin. 

33 §. Todentamisviranomaisen tehtävät. 
Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös to-
dentamisviranomaisen tehtävistä. Todenta-
misviranomaisen tehtävät Euroopan alueelli-
nen yhteistyö -tavoitteessa vastaavat niitä 
uuden yleisasetuksen mukaisia tehtäviä, jotka 
todentavalla viranomaisella on lakiehdotuk-
sen 14 §:n 1 momentin mukaan. Todenta-
misviranomaisen keskeisenä tehtävänä on 
laatia todennetut menoilmoitukset ja maksu-
pyynnöt sekä toimittaa ne komissiolle. To-
dentamisviranomaisen tehtävänä on todentaa, 
että menoilmoitus on todenmukainen sekä 
laadittu luotettavan kirjanpitojärjestelmän ja 
todennettavissa olevien tositteiden perusteel-
la ja että ilmoitetut menot ovat yhteisön ja 
kansallisten sääntöjen mukaisia ja aiheutu-
neet toimenpideohjelmaan sovellettavien pe-

rusteiden mukaisesti rahoitettaviksi valituista 
toimista, jotka ovat yhteisön ja kansallisten 
sääntöjen mukaisia. Lisäksi todentamisviran-
omainen varmistaa, että se on saanut hallin-
toviranomaiselta todentamista varten tarvit-
semansa tiedot menoilmoituksiin sisältyviä 
menoja koskevista menettelyistä ja tarkastuk-
sista, ottaa todentamisessa huomioon kaikki-
en tarkastusviranomaisen tekemien tai sen 
vastuulla tehtyjen tarkastusten tulokset, säi-
lyttää sähköisessä muodossa komissiolle il-
moitettuja menoja koskevan kirjanpitoaineis-
ton sekä pitää kirjaa takaisin perittävistä 
määristä ja määristä, jotka on palautettu jo-
honkin toimeen tarkoitetun rahoitusosuuden 
täysimääräisen tai osittaisen peruuttamisen 
johdosta.  

EAKR-asetuksen mukaan komissio suorit-
taa maksut todentamisviranomaiselle. Alu-
eellinen kilpailukyky ja työllisyys 
-tavoitteessa maksujen välittäminen lakieh-
dotuksen 10 §:n mukaan kuuluu sen sijaan 
hallintoviranomaisen tehtäviin. Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpide-
ohjelmissa tuensaajien on nimettävä kutakin 
hankekokonaisuutta varten johtava tuensaaja, 
joka vastaa hankekokonaisuuden täytäntöön-
panosta. Todentamisviranomaisen tehtävänä 
on suorittaa maksut johtavalle tuensaajalle.  

Pykälään ehdotetaan lisäksi otettavaksi 
säännös todentamisviranomaiselle kuuluvista 
kansallisista tehtävistä. Kansalliset tehtävät 
liittyisivät keskeisesti todentamisviranomai-
selle annettaviin tehtävien hoitamiseksi vält-
tämättömiin toimivaltuuksiin.  

34 §. Sisäasiainministeriön oikeus antaa 
ohjeita. Pykälään ehdotetaan otettavaksi 
säännös ohjeiden antamisesta Euroopan alu-
eellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideoh-
jelmassa. Sen mukaan sisäasiainministeriöllä 
olisi oikeus antaa ohjeita välittäville toimie-
limille. Pykälän 1 momentissa ohjeet koski-
sivat rakennerahastovarojen käyttöä ja val-
vontaa jos Euroopan yhteisön lainsäädännös-
sä hallinto- ja todentamisviranomaiselle sää-
dettyjen velvoitteiden täyttäminen sitä vält-
tämättä edellyttää. Ennen ohjeiden antamista 
tulisi sisäasiainministeriön kuulla hallinto- ja 
todentamisviranomaista. Kuluvaan ohjelma-
kauteen verrattuna ohjeiden antamismahdol-
lisuus laajenee koskemaan myös todentamis-
viranomaisen tehtäviä.  
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35 §. Hallintokomitea. Pykälään ehdotetaan 
otettavaksi säännös hallintokomiteasta. 
EAKR-asetuksen 19 artiklan 3 kohdassa on 
säännös ohjauskomiteasta. Rakennerahasto-
laissa ohjauskomiteasta on käytetty hallinto-
komitean nimikettä, mitä käytäntöä on tar-
koitus jatkaa uudella ohjelmakaudella. Sään-
nöksen nojalla hallintokomitean asettamises-
ta ja kokoonpanosta on tarkoitus sopia jäsen-
valtioiden kesken. Sopimusmenettelyyn liit-
tyvä sisäasianministeriön toimivalta perustui-
si lakiehdotuksen 42 §:ään. Uuden yleisase-
tuksen mukaan on mahdollista, että hallinto-
komitean sijaan sen tehtäviä hoitaisi seuran-
takomitea. Asia ratkaistaisiin jäsenvaltioiden 
keskeisellä sopimuksella. Hallintokomitean 
kokoonpano esitetään toimenpideohjelmaa 
koskevassa ohjelma-asiakirjassa. Tarkoituk-
sena on, että kullakin toimenpideohjelmaan 
osallistuvalla jäsenvaltiolla on edustajansa 
hallintokomiteassa.  Yleensä kullakin jäsen-
valtiolla on yhtä monta edustajaa.   

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan, että si-
säasiainministeriö päättäisi hallintokomitean 
suomalaisten jäsenten nimittämisestä. Tar-
koituksena on, että kukin jäsenvaltio nimit-
täisi omat jäsenensä hallintokomiteaan sen 
jälkeen, kun komitean asettamisesta ja ko-
koonpanosta on sovittu jäsenvaltioiden kes-
ken. Menettely vastaa päättyvällä ohjelma-
kaudella noudatettua käytäntöä. Hallintoko-
mitean suomalaisina jäseninä tulisivat kysy-
mykseen toimenpideohjelmia rahoittavien 
maakunnan liittojen sekä alue- ja paikallisvi-
ranomaisten edustajat.  

Hallintokomitean tehtävistä ehdotetaan 
säädettäväksi lakiehdotuksen 36 §:ssä. Teh-
täviä hoitaessaan hallintokomitea käyttää jul-
kista valtaa perustuslain 124 §:n tarkoitta-
massa merkityksessä.  Säännöksen mukaan 
julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle 
kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojal-
la, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksen-
mukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna pe-
rusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän 
hallinnon vaatimuksia. Hallintokomitean jä-
senet hoitaisivat tehtäviään virkavastuulla. 
Virkavastuun sisältöä ehdotetaan tarkennet-
tavaksi käsittämään rikosoikeudellisen virka-
vastuun ja vahingonkorvauslaissa tarkoitetun 
julkisyhteisön ja virkamiehen korvausvas-
tuun. Lisäksi pykälän 3 momenttiin ehdote-

taan otettavaksi viittaussäännökset hallinto-
lakiin, viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettuun lakiin ja kielilakiin. 

36 §. Hallintokomitean tehtävät. Pykälään 
ehdotetaan otettavaksi säännökset hallinto-
komitean tehtävistä. Nykyisen rakennerahas-
tolain 21 b §:ään verrattuna ehdotetun pykä-
län rakennetta ehdotetaan muutettavaksi. Py-
kälän 1 momentissa säädettäisiin yleisesti 
hallintokomitean tehtävistä toimenpideoh-
jelman toteuttamisessa. Tältä osin tehtävät 
perustuvat uuteen yleisasetukseen ja EAKR-
asetukseen. Pykälän toinen ja kolmas mo-
mentti koskevat yksinomaan Suomessa to-
teuttaviin hankkeisiin liittyviä hallintokomi-
tean tehtäviä. 

EAKR-asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mu-
kaan seurantakomitea tai sille raportoiva oh-
jauskomitea vastaa toimien valinnasta. Niissä 
ohjelmissa, joissa Suomi on mukana, on jä-
senvaltioiden kesken tarkoitus sopia siitä, et-
tä ohjelmissa on ohjauskomiteaa vastaava 
hallintokomitea. Sen keskeisenä tehtävänä on 
vastata toteutettavan toimen valinnasta. Toi-
mella tarkoitetaan 2 §:n mukaan hanketta tai 
hankeryhmää. Hallintokomitean tehtävänä on 
lisäksi yhteensovittaa ja suunnata rakennera-
hastojen ja kansallista rahoitusta. Koko oh-
jelma-alueella yhteensovitus ja suuntaaminen 
liittyvät toimien valintaan liittyvään tehtä-
vään. Lisäksi kansallisesti hallintokomitea 
suuntaisi seuraavaa varainhoitovuotta varten 
käytäviä talousarvioneuvotteluja varten ra-
kennerahastojen ja kansallista valtion rahoi-
tusosuutta maakunnan yhteistyöasiakirjaa 
vastaavassa menettelyssä.  

Pykälän 2 ja 3 momentti koskevat yksin-
omaan Suomessa toteuttavia hankkeita. Hal-
lintokomitean tehtävänä olisi 2 momentin 
mukaan antaa lausunto Suomessa toteuttavi-
en hankkeiden soveltuvuudesta toimenpide-
ohjelmaan ja niiden rahoittamisesta. Tämä 
vastaisi nykykäytäntöä. Myöskään nykyisen 
sääntelyn mukaisesti hallintokomitean kan-
nanottoa koskeviin päätöksiin ei voida erik-
seen hakea muutosta. 

37 §. Yhteinen tekninen sihteeristö. Pykä-
lään ehdotetaan otettavaksi säännös yhteises-
tä teknisestä sihteeristöstä. EAKR-asetuksen 
14 artiklan mukaan hallintoviranomaisen on 
ohjelma-alueella edustettuina olevia jäsen-
valtioita kuultuaan perustettava yhteinen tek-
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ninen sihteeristö. Sen tehtävänä on avustaa 
hallintoviranomaista ja seurantakomiteaa se-
kä tarvittaessa tarkastusviranomaista näiden 
hoitaessa tehtäviään.  Sihteeristön kokoon-
panosta ja tarkemmista tehtävistä on tarkoi-
tus sopia toimenpideohjelmaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden kesken esimerkiksi Memo-
randum of understanding -asiakirjassa. Tar-
koituksena on palkata työntekijät sihteeris-
töön eri jäsenmaista. Sihteeristö toimisi hal-
lintoviranomaisena toimivan maakunnan lii-
ton yhteydessä. Sihteeristön tehtävänä on 
valmistella ohjelman täytäntöönpanoon liit-
tyviä asioita hallinto- ja seurantakomitealle 
sekä hallinto- ja tarkastusviranomaiselle. Li-
säksi sihteeristö hoitaisi toimielinten tekemi-
en päätösten täytäntöönpanotehtäviä.  

38 §. Tarkastusviranomainen. Pykälään 
ehdotetaan säännöstä tarkastusviranomaises-
ta. Kuhunkin toimenpideohjelmaan on uuden 
yleisasetuksen mukaan nimettävä tarkastus-
viranomainen. Tarkastusviranomaisen on ol-
tava hallinto- ja todentamisviranomaisesta 
toiminnallisesti riippumaton. Euroopan alu-
eellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideoh-
jelmassa tarkastusviranomaisen on sijaittava 
siinä jäsenvaltiossa, jossa hallintoviranomai-
nen sijaitsee. Pykälässä ehdotetaan, että tar-
kastusviranomaisena Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmassa 
toimisi ohjelma-asiakirjassa nimetty hallin-
toviranomainen. Tilanteessa, jossa uuden 
yleisasetuksen mukaiset eri viranomaistehtä-
vät hoitaa yksi toimielin, tässä tapauksessa 
maakunnan liitto, on huolehdittava, että teh-
tävien erottamista koskevaa periaatetta nou-
datetaan. Tarkastusviranomaisesta on otetta-
va määräys myös toimenpideohjelmaan.  

39 §. Tarkastusviranomaisen tehtävät. Tar-
kastusviranomaisen tehtävät Euroopan alu-
eellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideoh-
jelmassa ovat lähtökohtaisesti samat kuin 
alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 
-tavoitteen toimenpideohjelmissa. Tarkastus-
viranomaisen keskeisenä tehtävänä on uuden 
yleisasetuksen 62 artiklan mukaan varmistaa, 
että tarkastukset tehdään toimenpideohjel-
man hallinto- ja valvontajärjestelmän tehok-
kaan toiminnan varmistamiseksi ja että tar-
kastukset tehdään tarkoituksenmukaisista 
otoksista ilmoitettujen menojen tarkistami-
seksi. Tarkastusviranomainen esittää komis-

siolle yhdeksän kuukauden kuluessa toimen-
pideohjelman hyväksymisestä tarkastusstra-
tegian ja alustavan tarkastussuunnitelman se-
kä antaa komissiolle vuosittain tarkastusker-
tomuksen. Tarkastusviranomainen antaa teh-
tyjen tarkastusten perusteella lausunnon siitä, 
toimiiko hallinto- ja valvontajärjestelmä niin 
tehokkaasti, että se antaa kohtuullisen var-
muuden komissiolle esitettyjen menoilmoi-
tusten oikeellisuudesta ja näin ollen kohtuul-
lisen varmuuden ilmoituksen perustana ole-
vien tapahtumien laillisuudesta ja säännön-
mukaisuudesta. Tarkastusviranomainen antaa 
komissiolle 31 päivään maaliskuuta 2017 
mennessä toimenpideohjelman päättymistä 
koskevan ilmoituksen, jossa arvioidaan lop-
puerän maksatuspyynnön oikeellisuus sekä 
lopullisen menoilmoituksen perustana olevi-
en tapahtumien laillisuus ja säännönmukai-
suus. Lopullinen menoilmoitus sisältää lopul-
lisen tarkastuskertomuksen. Lopullinen me-
noilmoitus korvaa rakennerahastolain 34 
§:ssä tarkoitetun lausuman. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisäksi 
säännöstä, jonka mukaan Euroopan alueelli-
nen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjel-
massa tarkastusviranomaisena toimiva hallin-
toviranomainen antaisi kertomuksen, jossa 
arvioidaan perustettu hallinto- ja valvontajär-
jestelmä ja esittää lausunnon siitä, miten ra-
kennerahastojen hallinto- ja valvontajärjes-
telmät täyttävät Euroopan yhteisön lainsää-
dännössä asetetut vaatimukset. Tarkastusvi-
ranomaisen kansallisista tehtävistä säädetään 
lakiehdotuksen 52–54 §:ssä. 

40 §. Tarkastajaryhmä. Pykälän 1 moment-
tiin ehdotetaan säännöstä tarkastajaryhmästä. 
EAKR-asetuksen 14 artiklan mukaan toi-
menpideohjelman tarkastusviranomaista a-
vustaa sen tehtävissä tarkastajaryhmä. Siihen 
kuuluu edustaja kustakin toimenpideohjel-
maan osallistuvasta jäsenvaltiosta. Tarkasta-
jaryhmä on perustettava kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun toimenpideohjelman hy-
väksymisestä on tehty päätös. Sen puheen-
johtajana toimii toimenpideohjelman tarkas-
tusviranomaisen edustaja. Tarkastajatyhmän 
jäsenten on oltava riippumattomia toimenpi-
deohjelmassa varmennuksia tekevistä valvo-
jista, joista säädetään EAKR-asetuksen 16 ar-
tiklassa. Tarkastajaryhmä avustaa tarkastus-
viranomaista sen tehtävien hoitamisessa.  
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Tarkastusviranomaisella ei ole toimivaltaa 
suorittaa tarkastuksia toisen jäsenvaltion alu-
eella. Tarkastajaryhmän jäsenen eräänä teh-
tävänä voisi siten olla tarkastusten suoritta-
minen siinä jäsenvaltiossa, joka on hänet ni-
mennyt. Nykyisin on useissa Interreg-
ohjelmissa noudatettu käytäntöä, jonka mu-
kaan tarkastusten suorittaminen on hoidettu 
ostopalveluina. Sellaisessa tilanteessa tarkas-
tajaryhmän tehtävänä olisi olla tarkastusvi-
ranomaisen apuna suunniteltaessa tarkastet-
tavia hankkeita ja valvoa, että tarkastukset 
jäsenvaltiossa tehdään asianmukaisesti. Tar-
kastajaryhmän tulee työskentelyä varten laa-
tia työjärjestys. Siinä määriteltäisiin tarkasta-
jaryhmän tehtävät. Tarkastajaryhmän työs-
kentelystä ja tarkemmista tehtävistä voitaisiin 
sopia jäsenvaltioiden kesken laadittavassa 
yhteistyösopimuksessa (Memorandum of un-
derstanding -asiakirja).  

Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset 
tarkastajaryhmän jäsenen pätevyydestä, vir-
kavastuun sisällöstä ja tehtäviä hoidettaessa 
noudatettavista menettelyistä viittaamalla 
yleishallinto-oikeudellisiin lakeihin. Lisäksi 
ehdotetaan, että jäsenellä olisi oikeus suorit-
taa tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa 
tarkastuksia 

41 §. Seurantakomiteat. Pykälän 1 mo-
menttiin ehdotetaan otettavaksi säännös seu-
rantakomiteasta, sen asettamisesta ja ko-
koonpanosta. Uuden yleisasetuksen mukaan 
jäsenvaltion on perustettava seurantakomitea 
kutakin toimenpideohjelmaa varten yhteis-
ymmärryksessä hallintoviranomaisen kanssa. 
EAKR-asetuksen 14 artiklan mukaan kunkin 
toimenpideohjelmaan osallistuvan jäsenvalti-
on on nimettävä edustajansa uuden yleisase-
tuksen 63 artiklassa tarkoitettuun seuranta-
komiteaan. Seurantakomitean asettamisesta 
ja kokoonpanosta sovitaan toimenpideohjel-
maan osallistuvien jäsenvaltioiden kesken 
esimerkiksi Memorandum of understanding 
-sopimuksessa. Seurantakomiteasta on lisäksi 
otettava määräykset toimenpideohjelmaan. 
Muilta osin Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen toimenpideohjelmassa seuranta-
komiteaan sovelletaan, mitä uudessa yleis-
asetuksessa säädetään. Ehdotetun säännöksen 
mukaan valtioneuvosto nimittäisi seuranta-
komitean suomalaiset jäsenet. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-

vaksi säännös seurantakomitean päätösme-
nettelystä. Sen mukaan päätökset tehtäisiin 
yksimielisesti.  

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä, jonka mukaan muilta osin seurantakomi-
teaan sovelletaan soveltuvin osin, mitä lain 
25 §:ssä säädetään. Lakiehdotuksen 25 §:ssä 
on säännökset alueellinen kilpailukyky ja 
työllisyys -tavoitteen toimenpideohjelman 
seurantakomiteasta. Säännöksellä tarkoite-
taan keskeisesti seurantakomitean tehtäviä. 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteessa 
seurantakomitean tehtävät perustuvat pää-
sääntöisesti uuden yleisasetuksen 65 artik-
laan. Tehtävänä on: a) tutkia ja hyväksyä ra-
hoitettavien toimien valintaperusteet kuuden 
kuukauden kuluessa toimenpideohjelman 
hyväksymisestä, sekä hyväksyä tarvittaessa 
valintaperusteiden tarkistukset ohjelmatyön 
tarpeiden mukaan; b) tarkastella säännöllises-
ti toimenpideohjelman erityistavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunutta edistystä hallin-
toviranomaisen sille toimittamien asiakirjo-
jen perusteella; c) tarkastella täytäntöönpa-
non tuloksia ja erityisesti kullekin toiminta-
linjalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista; 
d) tutkia täytäntöönpanoa koskevat vuosiker-
tomukset ja loppukertomukset sekä hyväksyä 
ne. Lisäksi seurantakomitealle on 65 artiklan 
f kohdan mukaan annettava tiedoksi vuotui-
nen tarkastuskertomus tai kyseistä toimenpi-
deohjelmaa koskeva kertomuksen osa ja 
kaikki komission tekemät tarkastuskertomus-
ta tai sen osaa koskevat huomautukset. Artik-
lan f kohdan mukaan seurantakomitea voi 
myös ehdottaa hallintoviranomaiselle, että 
toimenpideohjelmaa tarkistetaan. Lisäksi g 
kohdan mukaan seurantakomitean on tutkit-
tava kaikki ehdotukset rahastojen rahoitus-
osuutta koskevan komission päätöksen sisäl-
lön muuttamiseksi ja annettava päätös niiden 
hyväksymisestä.  Seurantakomitean tehtävis-
tä on lisäksi säännös EAKR-asetuksessa. 
Asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaan seu-
rantakomitea tai sille raportoiva ohjauskomi-
tea vastaa toimien valinnasta. Suomessa hal-
linnoitavien ohjelmien osalta toimien valin-
nasta vastaa ohjauskomiteaa vastaava hallin-
tokomitea, josta säädetään ehdotetun lain 35 
§:ssä. 

Jos jäsenvaltioiden kesken päätettäisiin yh-
destä yhteisestä toimielimestä, seuranta- ja 
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hallintokomiteasta, sovellettaisiin sen ko-
koonpanoon seurantakomiteaa koskevia 
säännöksiä. Sen tehtäviin sovellettaisiin hal-
linto- ja seurantakomiteaa koskevia säännök-
siä. Useissa ohjelmissa, joissa ohjelmien hal-
lintoviranomainen on toisessa jäsenvaltiossa, 
on yhteinen seuranta- ja ohjauskomitea. 

Virkavastuuta ja yleisiä hallinto-
oikeudellisia lakeja sovellettaisiin ainoastaan 
valtioneuvoston nimittämiin jäseniin. 

42 §. Eräät täytäntöönpanojärjestelyt. Py-
kälään ehdotetaan otettavaksi nykyisen ra-
kennerahastolain 9a §:ää vastaava säännös. 
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös sisäasiainministeriön oikeudesta so-
pia Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen toimenpideohjelmia koskevista 
täytäntöönpanojärjestelyistä. Tarkoituksena 
on myös uudella ohjelmakaudella, että Eu-
roopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toi-
menpideohjelmiin osallistuvien jäsenvaltioi-
den kesken laadittaisiin yhteistyösopimus 
(Memorandum of understanding). Päättyvällä 
ohjelmakaudella esimerkiksi Etelä-Suomen 
ja Viron Interreg III A -yhteisöaloitteen täy-
täntöönpanoa koskevaan yhteistyösopimuk-
seen ovat sisältyneet ainakin määräykset hal-
linto- ja maksuviranomaisesta, hallintokomi-
tean asettamisesta, sen kokoonpanosta ja teh-
tävistä, seurantakomitean kokoonpanosta, 
yhteisestä teknisestä sihteeristöstä, sen ko-
koonpanosta ja tehtävistä, jäsenvaltioiden 
vastuusta rakennerahastovaroista sekä va-
rainhallintaa koskevista määräyksistä. Toi-
mivalta sopia täytäntöönpanojärjestelyistä 
ehdotetaan sisäasiainministeriölle, jonka toi-
mialaan asia sisältönsä puolesta kuuluu. Tä-
mä vastaa myös päättyvällä ohjelmakaudella 
noudatettavaa käytäntöä.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotettava säännös 
koskisi vastaavia täytäntöönpanojärjestelyitä 
suhteessa Euroopan unionin ulkopuolella to-
teuttaviin ohjelmiin. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi 1 momenttia vastaava säännös hallinto- 
ja todentamisviranomaisena toimivan maa-
kunnan liiton toimivallasta sopia toimenpi-
deohjelmaan liittyvistä täytäntöönpanojärjes-
telyistä. Hallintoviranomainen vastaa tehtä-
vistä koko ohjelma-alueella. Jäsenvaltioiden 
välisissä ohjelmissa ohjelma-alue käsittää oh-
jelmassa mukana olevien jäsenvaltioiden alu-

eet. Tehtävien hoitaminen vaatii käytännössä, 
että ohjelmaan osallistuvien jäsenmaiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja hallintovi-
ranomaisen kesken sovitaan ohjelman hallin-
nointiin liittyvistä teknisistä yksityiskohdista.  
Päättyvällä ohjelmakaudella on laadittu so-
pimus hallinto- ja maksuviranomaisen tehtä-
vien hoitamisesta ja menettelyistä Suomen ja 
Viron ohjelman täytäntöönpanosta vastaavi-
en viranomaisten välillä. 

43 §. Vastuu rakennerahastovaroista 
eräässä tapauksessa. Pykälään ehdotetaan 
otettavaksi Euroopan yhteisön lainsäädän-
töön perustuva erityissäännös vastuusta ta-
kaisin perimättä jääneestä tuesta eräässä ti-
lanteessa. Pykälässä tarkoitettua johtavaa tu-
ensaajaa koskeva märittely on ehdotetun lain 
määritelmää koskevassa 2 §:n 10 kohdassa. 
EAKR-asetuksen mukaan johtava tuensaaja 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmassa vastaa koko toimen 
täytäntöönpanosta. Johtavan tuensaajan teh-
tävänä on EAKR-asetuksen 20 artiklan mu-
kaan huolehtia, että tuensaajien välisiä suh-
teita koskevat järjestelyt vahvistetaan sopi-
muksin. Johtava tuensaaja varmistaa, että 
toimeen osallistuvien tuensaajien esittämät 
menot ovat asianmukaisia ja maksettu sen 
mukaan kuin tuensaajien kesken on sovittu. 
Lisäksi johtava tuensaaja varmistaa, että jä-
senvaltioiden nimeämät valvojat tai yksi yh-
teinen valvoja on vahvistanut osallistuvien 
tuensaajien esittämät menot. Johtava tuensaa-
ja myös vastaa EAKR:n rahoitusosuuden 
siirtämisestä toimeen osallistuville tuensaajil-
le. Johtavan tuensaajan vastuuseen koko toi-
mesta kuuluu myös se, että se perii takaisin 
toimeen kuulevien hankkeiden tuensaajilta 
aiheettomasti maksetut tuet. Tähän liittyen 
johtavan tuensaajan on sovittava toimeen 
osallistuvien tuensaajien kanssa järjestelyistä 
aiheettomasti maksettujen määrien takaisin-
perimiseksi. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi viittaussäännös sellaista tilannetta var-
ten, että johtava tuensaaja ei onnistu peri-
mään takaisin aiheettomasti maksettuja ra-
kennerahaston tukia toimeen osallistuvalta 
tuensaajalta. EAKR-asetuksen 17 artiklan 3 
kohdan mukaan, jos johtava tuensaaja ei on-
nistu saamaan takaisin maksettuja tukia tuen-
saajalta, on jäsenvaltion, jonka alueella ky-
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seinen tuensaaja on, korvattava todentamisvi-
ranomaiselle kyseiselle tuensaajalle aiheet-
tomasti maksettu määrä. Pykälän 2 moment-
tiin ehdotetaan otettavaksi valtion regressioi-
keutta koskeva säännös. Suoritettuaan puut-
tuvan määrän valtiolle siirtyy oikeus saada 
tuensaajalta maksamansa määrä.  

Ehdotettua säännöstä vastuusta eräissä ta-
pauksissa sovellettaisiin Euroopan alueelli-
nen yhteistyö -tavoitetta varten laadittuun 
toimenpideohjelmaan riippumatta siitä, missä 
ohjelman jäsenvaltiossa ohjelman hallinto- ja 
todentamisviranomainen sijaitsee. 
 
5 luku.  Varainhallinta 

44 §. Rahoituksen myöntäminen ja siihen 
liittyvät tehtävät.  Pykälään ehdotetaan otet-
tavaksi säännös välittävien toimielinten ra-
kennerahastovarojen käyttöön liittyvistä teh-
tävistä. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
hankkeiden valmisteluun, rahoituksen myön-
tämiseen, maksamiseen, seurantaan, valvon-
taan ja takaisinperintään liittyvistä tehtävistä. 
Näistä keskeisesti rahoituksen myöntämiseen 
liittyvistä tehtävistä säädetään kullakin hal-
linnonalalla sovellettavassa tukijärjestelmää 
koskevassa laissa.  Tämä on myös seurausta 
siitä, että ehdotetun 1 §:n mukaan ehdotettu 
laki olisi toissijainen suhteessa kunkin hal-
linnonalan erityissääntelyyn. Säännös on 
luonteeltaan informatiivinen. Maakunnan yh-
teistyöryhmän osalta rahoitukseen liittyvästä 
päätöksenteosta säädetään ehdotetussa 20 
§:ssä. Lisäksi 1 momentin 5 kohdassa ehdo-
tetaan säännöstä rakennerahastovarojen ja 
vastaavan kansallisen rahoitusosuuden rapor-
toinnista maakunnan yhteistyöryhmälle. 
Säännös on välttämätön maakunnan yhteis-
työryhmällä ehdotetun 21 §:n mukaan olevan 
seurantatehtävän kannalta. Tältä osin ehdo-
tettu sääntely täydentää muuta hallinnonala-
kohtaista sääntelyä.  Ehdotetun pykälän pe-
rusteella ei myöskään muu pykälässä mainit-
tu taho saa toimivaltaa myöntää rahoitusta 
hankkeille. Vastuu hankkeiden valvonnasta 
ja varojen takaisinperinnästä ei myöskään pe-
rustuisi tähän säännökseen. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös saamelaiskäräjien tehtävästä 
arvioida saamen kieleen ja kulttuuriin liitty-
vät hankkeet. Säännös perustuu lakiin saame-

laiskäräjistä (974/1995). 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin rahoi-

tuksen myöntämisestä Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmissa. 
Säännös olisi, kuten 1 momentti, luonteeltaan 
informatiivinen. Se maakunnan liitto, joka on 
nimetty toimenpideohjelmassa hallinto- ja 
todentamisviranomaiseksi, myöntäisi raken-
nerahastojen varat koko toimenpideohjelman 
alueelle. Siltä osin kuin ohjelma-alue sijait-
see toisen jäsenvaltion alueella, tulisi tuen 
myöntämisen perustua sopimukseen, jonka 
tuensaaja on hyväksynyt. Tämä vastaa päät-
tyvällä ohjelmakaudella noudatettavaa käy-
täntöä. Rakennerahastovaroista myönnettä-
vän tuen myöntämisestä, maksamisesta ja 
valvonnasta säädetään alueiden kehittämis-
laissa. 

Kansallisen valtion vastinrahoituksen osal-
ta sovellettaisiin nykyisellä ohjelmakaudella 
noudatettavaa käytäntöä. Ennen hallintoko-
mitean käsittelyä kansallisen vastinrahoituk-
sen myöntävän viranomaisen ohjelman välit-
tävänä toimielimenä tulisi varmistaa hank-
keen vastinrahoitus. Varmistaminen voisi ta-
pahtua esimerkiksi siten, että ehtona rahoi-
tuksen myöntämiselle on hallintokomitean 
puoltava lausunto. Jos hallintokomitea on 
puoltanut hankkeen rahoittamista ohjelmasta, 
välittävä toimielin tekee oikeudellisesti sito-
van päätöksen vastinrahoituksen myöntämi-
sestä.  

Niissä ohjelmissa, joissa ohjelman hallin-
nointi tapahtuu toisessa jäsenvaltiossa, oh-
jelmaan osallistuvan välittävän toimielimen 
tehtävänä on käsitellä kansallista valtion vas-
tinrahoitusta koskevat hakemukset ja hoitaa 
maksatukset hankkeisiin. Välittävä toimielin 
vastaa myös myöntämiensä varojen valvon-
nasta. Ennen varsinaista tuen hakemista haki-
jan on pyydettävä kansallista vastinrahoitusta 
myöntävältä välittävältä toimielimeltä, joka 
on useimmiten ministeriö, sitoumus tuen 
myöntämisestä, jos hanke hyväksytään oh-
jelmasta rahoitettavaksi.  

Rakennerahastovarat tuloutetaan suoraan 
toisessa jäsenvaltiossa olevalle ohjelman to-
dentamisviranomaiselle. 

45 §. Menoilmoitukset.  Pykälään ehdote-
taan otettavaksi säännökset maksupyynnöistä 
ja menoilmoituksista. Lakiehdotuksen 13 ja 
32 §:ssä tarkoitettujen todentamisviranomais-
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ten eräänä tehtävänä on laatia menoilmoituk-
set ja maksupyynnöt ja toimittaa ne komissi-
olle. Niiden perusteella komissio suorittaa 
maksuja jäsenvaltioihin. Uuden yleisasetuk-
sen 78 artiklan mukaan menoilmoituksiin on 
sisällytettävä toimenpideohjelman kunkin 
toimintalinjan osalta tuensaajien toimia to-
teuttaessaan maksamien tukikelpoisten me-
nojen kokonaismäärä ja vastaava julkinen ra-
hoitusosuus, joka on maksettu tai tulee mak-
settavaksi tuensaajille julkista rahoitusosuut-
ta koskevien ehtojen mukaisesti. Tuensaajien 
maksamat menot on osoitettava maksukuitti-
en tai todistusarvoltaan vastaavien kirjanpito-
tositteiden avulla. Tästä poiketen voi me-
noilmoituksiin kuitenkin sisältyä perustamis-
sopimuksen 87 artiklassa tarkoitettujen valti-
ontukien osalta tuen myöntävän elimen tuen-
saajille maksamat ennakot 78 artiklassa sää-
dettyjen ehtojen mukaisesti. Takaisin perit-
tyihin määriin liittyen todentamisviranomai-
nen palauttaa takaisin perityt määrät Euroo-
pan unionin yleiseen talousarvioon ennen 
toimenpideohjelman päättymistä vähentämäl-
lä ne seuraavasta menoilmoituksesta.  

Valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan an-
nettavaksi tarkempia säännöksiä menoilmoi-
tuksia koskevien tietojen sisällöstä, noudatet-
tavasta menettelystä ja aikataulusta. Annetta-
vat säännökset perustuvat Euroopan yhteisön 
lainsäädäntöön ja niiden tarkoituksena yh-
denmukaistaa ja parantaa järjestelmän toi-
mintaa.  

46 §. Takaisinperintää koskevat ilmoitukset 
ja toimenpiteet. Uuden yleisasetuksen mu-
kaan todentamisviranomainen pitää kirjaa ta-
kaisin perittävistä määristä ja niistä määristä, 
jotka on palautettu johonkin toimeen tarkoi-
tetun rahoitusosuuden täysimääräisen tai osit-
taisen peruuttamisen johdosta. Tämän tehtä-
vän suorittamiseksi pykälässä ehdotetaan, et-
tä rakennerahastovaroja käyttävät hallin-
nonalat olisivat velvollisia ilmoittamaan to-
dentamisviranomaiselle takaisinperinnästä. 
Pykälän toiseen momenttiin ehdotetaan otet-
tavaksi säännös sitä tilannetta varten, että 
tarvittaviin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. 
Säännös vastaa nykyisen rakennerahastolain 
vastaavaa säännöstä. 

Todentamisviranomaisen tehtävänä uudella 
ohjelmakaudella olisi ilmoituksen tekeminen 
takaisinperittävistä määristä komissiolle 

vuoden lopun tilanteen mukaan. Tämä vastaa 
maksuviranomaisella päättyvällä ohjelma-
kaudella olevaa tehtävää. Tarkempia sään-
nöksiä noudatettavasta menettelystä voitai-
siin antaa valtioneuvoston asetuksella. Ko-
missiolle tehtävistä ilmoituksista säädetään 
komission asetuksessa (EY) N:o 1681/94, jo-
ta on muutettu komission asetuksella (EY) 
N:o 2035/2005. Vastaavat säännökset on tar-
koitus uudella ohjelmakaudella sisällyttää 
uuden yleisasetuksen nojalla annettavaan täy-
täntöönpanoa koskevaan komission asetuk-
seen, jonka säännöksiin valtioneuvoston ase-
tuksella annettavat säännökset perustuisivat.  
Päättyvällä ohjelmakaudella ilmoitusvelvolli-
suudesta on annettu maksuviranomaisen oh-
je. 

47 §. Tukikelpoiset kustannukset. Pykälään 
ehdotetaan otettavaksi yleissäännös tukikel-
poisista kustannuksista. Kuluvalla ohjelma-
kaudella komissio on antanut tarkempia 
säännöksiä tukikelpoisista kustannuksista, 
mutta uudella ohjelmakaudella menojen tu-
kikelpoisuudesta tulee uuden yleisasetuksen 
mukaan säätää pääosin kansallisella tasolla. 
Koska rakennerahastolaki tulisi olemaan 
toissijainen suhteessa muiden hallinnonalo-
jen erityissääntelyyn, ehdotetaan pykälän 1 
momentissa, että rakennerahastovaroista osa-
rahoitettuihin menoihin sovelletaan ensisijai-
sesti, mitä muualla lainsäädännössä sääde-
tään. Näitä säännöksiä on esimerkiksi aluei-
den kehittämislaissa ja valmisteilla olevassa 
yritystukilaissa. Kansallista lainsäädäntöä 
sovellettaisiin vain ellei Euroopan yhteisön 
lainsäädännöstä muuta johdu. Yhteisön lain-
säädännössä on annettu tukikelpoisuutta kos-
kevia säännöksiä uuden yleisasetuksen lisäk-
si EAKR- ja ESR -asetuksissa. Lisäksi uuden 
yleisasetuksen nojalla annettavaan toimeen-
panoa koskevaan komission asetukseen on 
tarkoitus sisällyttää Euroopan alueellinen yh-
teistyö -tavoitteessa sovellettavia tukikelpoi-
suutta koskeva säännöksiä. Uudessa yleisase-
tuksessa on annettu perussäännökset erityi-
sesti tukikelpoisuusajasta, ohjelmanmukai-
suudesta, korkotuloista, edellytyksistä mil-
loin voidaan poiketa siitä, että maksujen tu-
lee olla tosiasiallisesti maksettuja sekä toimi-
en pysyvyydestä. Lisäksi on säädetty tuloja 
tuottavien hankkeiden tukikelpoisuutta kos-
kevista erityiskysymyksistä. ESR-
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asetuksessa on säädetty hyväksyttävistä tu-
kimuodoista, ei-hyväksyttävistä kustannuk-
sista, sekä kolmannen osapuolen maksamista 
palkoista ja palkkioista, välillisistä kustan-
nuksista ja poistokustannuksista. EAKR-
asetuksessa on säädetty ei–tukikelpoisista 
kustannuksista lainojen korkojen, maan han-
kinnan, ydinvoimaloiden käytöstä poiston 
sekä palautettavissa olevan arvonlisäveron 
osalta. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan, että val-
tioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tar-
kemmin menojen tukikelpoisuudesta. Tarkoi-
tuksena olisi antaa tarkentavat säännökset 
tarpeellisilta osin niistä seikoista, joiden osal-
ta uudessa yleisasetuksessa sekä ESR- ja 
EAKR -asetuksissa säädetään tukikelpoisuu-
desta. Näitä olisi uuden yleisasetuksen 56 ar-
tiklan mukaiset luontoissuoritukset, poistot ja 
yleiskustannukset, joiden käyttäminen edel-
lyttää, että niistä on säädetty kansallisesti. Li-
säksi säädettäisiin ainakin tukikelpoisuus-
ajasta, ohjelmanmukaisuudesta, tuloja tuotta-
vista hankkeista ja korkotuloista. Tarpeellista 
olisi myös antaa tarkempia säännöksiä sekä 
ESR- että EAKR -asetuksen mukaisista edel-
lä 1 momentin perusteluissa mainituista tuki-
kelpoisuuskysymyksistä 

48 §. Ylimaakunnalliset hankkeet. Pykälään 
ehdotetaan otettavaksi säännös ylimaakun-
nallisten hankkeiden hallinnoinnista. Yli-
maakunnallisella hankkeella tarkoitetaan sel-
laisia hankkeita, joita toteutetaan useamman 
kuin yhden maakunnan alueella. Hallinnon ja 
aluekehityksen johtoryhmä on 20 huhtikuuta 
2006 päättänyt, että Etelä- ja Länsi-Suomen 
EAKR:stä osarahoitettavissa toimenpideoh-
jelmissa varataan suuralueen teemahankkeita 
varten 25 prosenttia toimenpideohjelmien 
vuosittaisesta ohjelmakehyksestä. Osan tee-
mahankkeista voisi toteuttaa ylimaakunnalli-
sina hankkeina. Lakiehdotuksen 10 §:ssä on 
säännös kansallisessa ohjelmassa tehtävästä 
ohjelmareservistä. Eräänä ohjelmareservin 
käyttötarkoituksena olisivat ylimaakunnalli-
set hankkeet. Tarkoituksena on, että 
EAKR:stä osarahoitettavissa toimenpideoh-
jelmissa maakunnan yhteistyöryhmät varai-
sivat maakunnan yhteistyöasiakirjoissa re-
servin ylimaakunnallisten hankkeiden toteu-
tukseen. Reservi jätettäisiin talousarviossa 
jakamattomana sisäasiainministeriön pää-

luokkaan. Ylimaakunnallisen hankkeen hal-
linnointi ja rahoituksen myöntäminen keski-
tettäisiin yhteen maakunnan liittoon tai valti-
on alueviranomaiseen. Sisäasiainministeriö 
osoittaisi ohjelmareservin tämän maakunnan 
liiton tai alueviranomaisen pyynnöstä. 

Ylimaakunnallisia hankkeita koskeva pää-
töksenteko perustuisi maakunnan liiton osalta 
alueiden kehittämislain 28 §:ään ja tämän la-
kiehdotuksen 48 §:ään ja muiden valtion 
alueviranomaisten osalta sen soveltamaan tu-
kijärjestelmään. Esimerkiksi yritystoiminnan 
tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuk-
sen (1200/2000) 31 §:n mukaan jos hankkeen 
toteuttamiseen osallistuu useampi kuin yksi 
yritys tai yrityksen ohella myös yritystoimin-
taa harjoittamaton yhteisö, tuen myöntämistä 
ja maksamista koskeva hakemus on toimitet-
tava sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, 
jonka alueella hanke pääosin toteutetaan. 
Säännös tekee mahdolliseksi tietyssä laajuu-
dessa ylimaakunnallisen hankkeen toteutta-
misen. Lisäksi työvoima- ja elinkeinokes-
kuksista annetun lain (23/1997) mukaan asi-
anomainen ministeriö voi määrätä keskuksen 
hoitamaan tehtäviä myös toimialueensa ul-
kopuolella. Siihen perustuen maa- ja metsäta-
lousministeriö on tehnyt päätöksen kalatalo-
utta koskevien tehtävien hoidosta tietyissä 
keskuksissa. Menettelyn käyttö soveltuisi 
eräänä vaihtoehtona myös ylimaakunnallisiin 
hankkeisiin. 
 
6 luku. Kansallisten rakennerahasto-

ohjelmien valvonta 

49 §. Välittävän toimielimen vastuu val-
vonnasta. Pykälään ehdotetaan otettavaksi 
säännös välittävän toimielimen vastuusta 
valvonnasta. Välittävät toimielimet luetellaan 
ehdotetun lain 9 §:ssä. Välittävän toimieli-
men keskeisenä tehtävänä on rakennerahasto-
jen tuen myöntäminen ja maksaminen. Teh-
tävistä säädetään ehdotetun lain 44 §:ssä. Tä-
hän tehtävään liittyen pykälässä ehdotetaan, 
että välittävä toimielin on vastuussa tuen 
myöntämisen ja maksamisen yleisestä val-
vonnasta. Vastuu tarkoittaa huolehtimista sii-
tä, että tuki käytetään myöntämispäätöksessä 
olevien tukiehtojen mukaisesti. Vastuu mää-
räytyy kullakin hallinnonalalla sovellettavan 
tukijärjestelmän mukaan. Viranomaisen on 



 HE 242/2006 vp  
  

 

59

tuen maksatusvaiheessa varmistettava, että 
tuen maksaminen tapahtuu myöntämispää-
töksen ehtojen mukaisesti. Tätä varten viran-
omainen saa tuen saajalta maksatushakemuk-
sen yhteydessä tuen maksamista varten tar-
vittavan selvityksen. Tuen maksamisen edel-
lytysten valvonta tapahtuu pääsääntöisesti 
saadun selvityksen perusteella. Kansallinen 
valtion vastinrahoitus myönnetään jatkossa-
kin kunkin hallinnonalan tukijärjestelmiä 
koskevien säännösten mukaisesti, joista 
myös ilmenee viranomaisten toimivalta suo-
rittaa tuen valvontaa. Ehdotettava säännös on 
tältä osin luonteeltaan informatiivinen ja vas-
taa rakennerahastolain vastaavaa säännöstä.  

Uuden yleisasetuksen 60 artiklassa edelly-
tetään, että hallintoviranomaisen tehtävänä 
on erityisesti tarkastaa osarahoitettujen tuot-
teiden ja palvelujen toimitus ja varmistaa, et-
tä toimien osalta tuensaajien ilmoittamat me-
not ovat todella aiheutuneet ja että ne ovat 
yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaiset. 
Yksittäisten toimien paikan päällä suoritetta-
vat varmennukset voidaan tehdä otantaperi-
aatteella. Siitä on tarkoitus antaa tarkempia 
säännöksiä uuden yleisasetuksen nojalla an-
nettavassa täytäntöönpanoa koskevassa ko-
mission asetuksessa. Nämä varmennukset tu-
lisi tehdä hankkeen toteuttamisen aikana ja 
ennen kuin viimeinen maksuerä on maksettu. 
Suomessa ei ole eri hallinnonaloilla kattavas-
ti sääntelyä tällaisten varmennusten tekemi-
sestä. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan sen 
vuoksi otettavaksi asiaa koskeva säännös.  

Rakennerahastovaroja käyttävän hallin-
nonalan vastuun lisäksi on otettava huomi-
oon uuden yleisasetuksen jäsenvaltiota vel-
voittavat valvontaa ja tarkastusta koskevat 
säännökset. Ne koskevat hallinto-, todenta-
mis- ja tarkastusviranomaista. Niiden tehtä-
vistä kansallisissa rakennerahasto-ohjelmissa 
säädettäisiin 50–52 §:ssä.  

50 §. Tarkastusviranomaisen tarkastusoi-
keus. Tarkastusviranomaisten tehtävien hoi-
tamiseksi on välttämätöntä, että tarkastusvi-
ranomaisella on oikeus suorittaa tarkastuksia. 
Tarkastusviranomaisen tehtävänä on varmis-
taa, että tarkastukset tehdään toimenpideoh-
jelman hallinto- ja valvontajärjestelmän te-
hokkaan toiminnan varmistamiseksi ja tar-
koituksenmukaisista otoksista ilmoitettujen 
menojen tarkistamiseksi. Tarkastukset ovat 

luonteeltaan järjestelmätarkastuksia ja hank-
keisiin kohdistuvia tarkastuksia. Tarkastusoi-
keuden tulee kohdistua kokonaisuudessaan 
rakennerahastojen hallinnointi- ja valvonta-
järjestelmään ja ulottua siten kaikille raken-
nerahastovaroja käyttäville hallinnonaloille. 
Muita hanketarkastuksia voisivat olla perus-
tellusta syystä tehdyt täydentävät tarkastuk-
set. Tarkastusten on jakauduttava tasaisesti 
koko ohjelmakaudelle sulkemiseen asti. Tar-
kemmat säännökset on tarkoitus antaa uuden 
yleisasetuksen nojalla annettavassa täytän-
töönpanoa koskevassa komission asetukses-
sa.  

Jos tarkastusviranomainen ei itse suorita 
tarkastuksia, tulee sen uuden yleisasetuksen 
mukaan huolehtia siitä, että tarkastusta suo-
rittavat toimielimet ovat vaadittavalla tavalla 
toiminnallisesti riippumattomia. 

51 §. Hallintoviranomaisen tarkastusoike-
us. Uuden yleisasetuksen mukaan hallintovi-
ranomaisen tehtävänä on varmentaa osara-
hoitettujen tuotteiden ja palvelujen toimitus 
ja varmistaa, että toimien osalta tuensaajien 
ilmoittamat menot ovat todella aiheutuneet ja 
että ne ovat yhteisön ja kansallisten sääntöjen 
mukaisia. Tarkempia säännöksiä hallintovi-
ranomaisen tehtävistä annetaan komission 
täytäntöönpanoa koskevalla asetuksella. Käy-
tettävissä olevan asetusluonnoksen mukaan 
varmentamisen tulee sisältää kunkin rahoi-
tushakemuksen hallinnollinen varmentami-
nen ja yksittäinen toimen paikan päällä ta-
pahtuvan tarkastus (on-the-spot verification). 
Hallintoviranomaisen tulee taata riittävä 
määrä varmentamisia, jotta saavutetaan koh-
tuullinen varmuus toimien laillisuudesta ja 
oikeellisuudesta. Tarkoituksena on, että osa-
na tuen myöntämis- ja maksamismenettelyjä 
kukin rakennerahastojen tukea myöntävä vi-
ranomainen suorittaa hallintoviranomaisen 
ohjeistuksen mukaan vaaditut tehtävät. Tästä 
on säännös ehdotetun lain 49 §:ssä. Hallinto-
viranomaisen tehtävänä on kuitenkin varmis-
taa, että tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja 
sitä varten mahdollisesti annettuja ohjeita 
noudatetaan. 

Tehtävän hoitaminen edellyttää, että hallin-
toviranomaisella on mahdollisuus tehdä pai-
kan päällä suoritettavia tarkastuksia.  Järjes-
telmän toiminnan kannalta on kuitenkin tar-
peellista, että varmennukset tehnyt viran-



 HE 242/2006 vp  
  

 

60

omainen toimittaa hallintoviranomaiselle tie-
dot suoritetuista varmennuksista. Tästä tieto-
jenantovelvollisuudesta on tarkoitus ottaa 
säännökset ehdotetun 54 §:n nojalla annetta-
vaan valtioneuvoston asetukseen. Siten hal-
lintoviranomaisen on mahdollista tehdä ha-
vaintoja järjestelmän toiminnasta. Myös ra-
kennerahastovarojen moitteettoman varain-
hoidon periaatteiden noudattamien edellyttää, 
että hallintoviranomainen voi toteuttaa tar-
kastuksia järjestelmän moitteettoman toimin-
nan varmistamiseksi.  

52 §. Todentamisviranomaisen tarkastusoi-
keus. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään-
nökset todentamisviranomaisen tarkastusoi-
keudesta. Todentamisviranomaisen tehtävänä 
on erityisesti todentaa, että menoilmoitus on 
todenmukainen sekä laadittu luotettavan kir-
janpitojärjestelmän ja todennettavissa olevien 
tositteiden perusteella ja että ilmoitetut me-
not ovat yhteisön ja kansallisten sääntöjen 
mukaisia ja aiheutuneet toimenpideohjel-
maan sovellettavien perusteiden mukaisesti 
rahoitettaviksi valituista toimista, jotka ovat 
yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaisia. 
Lisäksi todentamisviranomaisen tulee uuden 
yleisasetuksen perusteella varmistaa, että se 
on saanut hallintoviranomaiselta todentamis-
ta varten tarvitsemansa tiedot menoilmoituk-
siin sisältyvistä menoja koskevista menette-
lyistä ja tarkastuksista. Tämän tehtävän hoi-
taminen edellyttää, että todentamisviran-
omainen tekee tarkastuksia ja valvontakäyn-
tejä hallintoviranomaiseen ja välittäviin toi-
mielimiin sen selvittämiseksi, että järjestelmä 
toimii asianmukaisesti ja että järjestelmä 
tuottaa todentamisviranomaisen tehtävän hoi-
tamisessa tarpeelliset tiedot. Yksittäisten tar-
kastusten osalta on tärkeää, että todentamis-
viranomainen saa tarkastusviranomaiselta 
tiedot toimitetuista tarkastuksista. Tarkoituk-
sena on, että todentamisviranomaisen ei tar-
vitsisi tehdä pääsääntöisesti tarkastuksia ra-
kennerahastovaroja käyttävissä viranomaisis-
sa, vaan se voisi siltä osin perustaa toimin-
tansa jo suoritettuihin tarkastuksiin.  

53 §. Tarkastusmenetelmät ja -periaatteet. 
Säännös vastaa sisällöltään nykyisen raken-
nerahastolain 31 §:ää. Pykälän 1 momentissa 
esitettäisiin tarkastustoiminnassa noudatetta-
va yleisperiaate. Tarkastusmenetelmien ja 
periaatteiden tulisi olla sellaisia, että niiden 

avulla voidaan varmistaa Euroopan yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvien ja erityisesti moit-
teettoman varainhoidon periaatteen mukais-
ten vaatimusten noudattaminen. Pykälän 2 
momenttiin ehdotetaan otettavaksi erityis-
säännös siitä, että tarkastusviranomaisen on 
huolehdittava siitä, että tarkastustyössä ote-
taan huomioon kansainvälisesti tunnustetut 
tarkastussuositukset. Vaatimus sisältyy uu-
den yleisasetuksen 62 artiklaan. 

54 §. Tietojen saanti. Pykälässä ehdotettai-
siin säädettäväksi hallintoviranomaisen, to-
dentamisviranomaisen ja tarkastusviranomai-
sen sekä rakennerahasto-ohjelmien toteutta-
miseen osallistuvan ministeriön oikeudesta 
saada rakennerahastovarojen käyttöön liitty-
viä tietoja. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin 
perussäännös tietojen saannista. Säännös 
koskisi sellaisia välittäviä toimielimiä, jotka 
ovat viranomaisia. Tietojen saanti voi koh-
distua myös salassa pidettäviin tietoihin. Hal-
linto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisten 
tarve saada tietoja perustuu niille Euroopan 
yhteisön lainsäädännössä säädettyjen tehtävi-
en hoitamiseen. Oikeus saada tietoja koskisi 
rakennerahastovarojen käyttöä, ohjelman tai 
hankkeen toteutusta ja tarkastusta. Tietojen 
saannin on oltava tarpeellista tehtävien hoi-
tamiseksi. Jos ministeriö toimisi useammassa 
eri viranomaistehtävässä, määrittyisi oikeus 
saada tietoja sen mukaan, mihin ja missä tar-
koituksessa ministeriö tietoja tarvitsee. Tieto-
jen saanti perustuisi normaalitilanteessa esi-
tettyyn pyyntöön. Pykälään ehdotetaan lisäk-
si otettavaksi säännös rakennerahasto-
ohjelman toteuttamiseen osallistuvan minis-
teriön oikeudesta saada tietoja hallinto-, to-
dentamis- ja tarkastusviranomaiselta sekä 
oman hallinnonalan välittävältä toimielimel-
tä. Säännös on välttämätön rakennerahasto-
ohjelman toteuttamiseen osallistuvalla minis-
teriöllä olevan yleisen valvontatoimivallan 
kannalta.  

Pykälän 2 momentti koskisi niitä edelly-
tyksiä, joilla muut viranomaiset kuin 9 §:n 
mukaiset välittävät toimielimet olisivat vel-
vollisia antaman hallinto-, todentamis- ja tar-
kastusviranomaisille tietoja. Tällainen viran-
omainen voisi olla esimerkiksi vero- tai tulli-
viranomainen. Tiedot voivat koskea salassa 
pidettäviä tietoja. Pyydettävien tietojen tulisi 
olla välttämättömiä hallinto-, todentamis- ja 
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tarkastusviranomaiselle kuuluvien tehtävien 
hoitamiseksi.  

Pykälän 3 momentti koskisi tilannetta, jos-
sa rakennerahastovarojen myöntäminen tai 
välittäminen on annettu muun välittävän toi-
mielimen kuin viranomaisen tehtäväksi. 
Pyydettävien tietojen tulisi olla välttämättö-
miä hallinto-, todentamis- ja tarkastusviran-
omaiselle kuuluvien tehtävien hoitamiseksi. 
Pykälän 4 momentti koskisi oikeutta saada 
tietoja tuensaajalta. Velvollinen antamaan 
pyydetyt tiedot olisi tuen myöntänyt välittävä 
toimielin. 

Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin 
tarkempia säännöksiä tietojen saantiin liitty-
vistä ajankohdista, tietojen sisällöstä ja anta-
mismenettelystä. Tarkoituksena on ottaa val-
tioneuvoston asetukseen säännökset, joilla 
luodaan EY-lainsäädännön edellyttämä tieto-
jen luovutusta koskeva järjestelmä. 

55 §. Tietojen luovuttaminen. Pykälässä 
säädettäisiin tämän lain mukaisia tehtäviä 
hoitavan velvollisuudesta tietojen salassapi-
toon ja niiden luovuttamisesta. Salassapidos-
ta olisi voimassa, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään. Pykälän 2 momentissa säädettäi-
siin täydennyksenä viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta annettuun lakiin niistä edelly-
tyksistä, jolloin tietoja voitaisiin luovuttaa sa-
lassapitosäännösten estämättä. Edellytykset 
vastaavat sisällöltään nykyisen rakennerahas-
tolain 40 §:n 2 momentin vastaavaa säännös-
tä eikä niihin ehdoteta muutoksia. Pykälän 3 
momentissa säädettäisiin niistä viranomaisis-
ta, joilla olisi oikeus antaa tietoja Euroopan 
yhteisön toimielimille.  

56 §. Tarkastusta suorittavan henkilön oi-
keudet ja tarkastettavan velvollisuudet. 
Säännös vastaa sisällöstään rakennerahasto-
lain 32 §:ää eikä siihen ehdoteta muutoksia. 
Säännökseen on muutoksena otettu viittauk-
set valvojaa ja tarkastusryhmän jäsentä kos-
keviin säännöksiin. Pykälän 3 momenttiin 
ehdotetaan myös säilytettäväksi säännös, 
jonka mukaan tarkastusta ei saa suorittaa ko-
tirauhan piiriin kuuluvassa paikassa. 

57 §. Virka-apu. Säännös virka-avusta vas-
taa sisällöltään rakennerahastolain 33 §:ää. 
Säännökseen on muutoksena otettu viittauk-
set valvojaa ja tarkastusryhmän jäsentä kos-
keviin säännöksiin. 

7 luku.  Jäsenvaltioiden välisten raken-

nerahasto-ohjelmien valvonta  

58 §. Tarkastusviranomaisen tarkastusoi-
keus. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään-
nös tarkastusoikeudesta Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmassa. 
Tarkastusviranomaisena toimisi lakiehdotuk-
sen 38 §:n mukaan toimenpideohjelman ni-
metty hallintoviranomainen, maakunnan liit-
to. Maakunnan liiton oikeus tehdä tarkastuk-
sia kohdistuu tuen myöntäjiin, jotka toimivat 
lakiehdotuksen 30 §:n nojalla välittävinä 
toimieliminä ja tuensaajiin. Tarkastusviran-
omaisen toimivalta suorittaa tarkastuksia ei 
ulotu toisen jäsenvaltion alueelle, vaan kos-
kee ainoastaan Suomessa toteuttavia hank-
keita. Suomen ulkopuolella tarkastuksia suo-
rittaisi edellä 40 §:ssä tarkoitetun tarkastaja-
ryhmän asianomaisen jäsenvaltion nimeämä 
jäsen. Tarkastukset toteutettaisiin kysymyk-
sessä olevan jäsenvaltion lainsäädännön mu-
kaan. Tarkastajaryhmästä tarkastuksen suo-
rittaisi ryhmään nimetty kyseisen jäsenvalti-
on edustaja. 

59 §. Hallintoviranomaisen tarkastusoike-
us. Hallintoviranomaisen tehtävien suoritta-
minen edellyttää, että se voi suorittaa tehtä-
vien hoidon kannalta tarpeellisia tarkastuksia 
välittävissä toimielimissä ja tuensaajissa. Eu-
roopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toi-
menpideohjelmassa hallintoviranomaisen 
toimivalta suorittaa tarkastuksia ei kuiten-
kaan ulotu toisen jäsenvaltion alueelle, joten 
tältä osin tarkastusoikeus on rajoitettu. Tar-
kastusoikeus koskee vain Suomessa toteutta-
via hankkeita. Toisen jäsenvaltion alueella 
hallintoviranomaisen tehtävänä olevaa var-
mentamista tekisi 29 §:ssä ehdotettu valvoja. 
Järjestelmä koskisi myös Suomessa toteutta-
via hankkeita silloin, kun ohjelman hallin-
nointi on toisessa jäsenvaltiossa. 

 60 §. Todentamisviranomaisen tarkastus-
oikeus. Todentamisviranomaisen tehtävien 
hoitaminen myös Euroopan alueellinen yh-
teistyö -tavoitteen toimenpideohjelmassa 
edellyttää, että sillä on riittävät tarkastusoi-
keudet. Ne kohdistuisivat hallintoviranomai-
seen, välittäviin toimielimiin rahoituksen 
myöntäjänä sekä tuensaajiin. Todentavalla 
viranomaiselle olisi myös mahdollista käyt-
tää tarkastustoiminnassa riippumatonta tilin-
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tarkastajaa. Todentamisviranomaisen toimin-
ta kohdistuisi keskeisesti aluetason toimijoi-
hin, joita ovat välittävät toimielimet ja tuen-
saajat, joihin kohdistuu tarkastustoimintaa 
sekä hallintoviranomaisen että erityisesti tar-
kastusviranomaisen toimesta. Todentamisvi-
ranomaisen tehtävänä on ensisijaisesti käyt-
tää hyväksi näiden viranomaisten tarkastustu-
loksia. Siten voidaan välttää päällekkäistä 
tarkastustoimintaa. 

61 §. Sisäasiainministeriön tarkastusoike-
us.  Pykälässä säädettäisiin sisäasiainministe-
riön tarkastusoikeudesta Euroopan alueelli-
nen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjel-
massa. Silloin, kun tarkastus koskisi toista 
hallinnonalaa, tulisi se toteuttaa yhteistyössä 
asianomaisen hallinnonalan kanssa. Sisäasi-
ainministeriön tarkastusoikeus täydentäisi 
tarkastusviranomaisena toimivan maakunnan 
liiton tarkastustoimintaa silloin, kun ohjel-
man hallintoviranomainen on Suomessa. 
Tarkastusoikeus on myös välttämätön sen 
vuoksi, että jäsenvaltio on osaltaan vastuussa 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmien hallinnosta ja valvon-
nasta. Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan 
alue- ja rakennepolitiikka kuuluu sisäasiain-
ministeriön toimialaan.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös mahdollisuudesta antaa tarkas-
tustehtävä toisen viranomaisen tai riippumat-
toman tilintarkastajan suoritettavaksi.  

62 §. Muut tarkastukseen sovellettavat 
säännökset. Pykälään otettaisiin tarkastus-
toiminnan kannalta tarpeelliset säännökset 
tarkastustoiminnassa noudatettavista tarkas-
tusmenetelmistä ja -periaatteista, tarkastusta 
suorittavan henkilön oikeuksista ja velvolli-
suuksista ja virka-avusta viittaamalla 5 luvun 
asianomaisiin säännöksiin.  

63 §. Tietojen saanti ja niiden luovuttami-
nen. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otet-
tavaksi säännökset Euroopan alueellinen yh-
teistyö -tavoitteen toimenpideohjelmassa hal-
linto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisen 
oikeudesta tietojen saantiin.  Oikeus määräy-
tyisi 54 §:n 1–4 momentin mukaan ja samalla 
tavalla kuin alueellinen kilpailukyky ja työl-
lisyys -tavoitteen toimenpideohjelmissa. 
Maakunnan liiton toimiessa eri viranomais-
rooleissa määrittyisi oikeus saada tietoja sen 
mukaan, mihin ja missä tarkoituksessa maa-

kunnan liitto tietoja tarvitsee. Tietojen luovu-
tukseen sovellettaisiin vastaavasti 55 §:ää. 
Pykälän 3 momenttiin otettaisiin säännös 
velvollisuudesta antaa tiedoksi uuden yleis-
asetuksen mukaiset komissiolle laadittavat 
kertomukset sisäasianministeriölle. Tarkoi-
tuksena on parantaa tiedon kulkua liiton ja 
ministeriön välillä. Maakunnan liitto toimit-
taisi kertomukset tiedoksi sisäasiainministe-
riölle samaan aikaan, kun ne toimitetaan ko-
missiolle.  
 
8 luku.  Erinäiset säännökset 

64 §. Toimivallan siirto rakennerahasto-
asioissa. Pykälään ehdotetaan otettavaksi 
säännökset opetusministeriön ja sosiaali- ja 
terveysministeriön toimivallan siirrosta ra-
kennerahastoasioissa. 

Vastaava säännös on nykyisen rakennera-
hastolain 35 §:ssä. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin toimivallan siirrosta opetusmi-
nisteriön hallinnonalalla. Nykyiseen 35 §:ään 
verrattuna säännöstä ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että opetusministeriö voisi siirtää 
toimivaltaansa rakennerahasto-asioissa ope-
tushallituksen lisäksi myös muulle toimialan-
sa keskushallinnon viranomaiselle. Sellaisena 
voisi tulla kysymykseen Kansainvälisen hen-
kilövaihdon keskus CIMO.  

Pykälän 2 momentin säännökseen sosiaali- 
ja terveysministeriön toimivallan siirrosta ei 
ehdoteta muutoksia nykyiseen sääntelyyn. 

65 §. Rakennerahasto-ohjelmien seurannan 
tietojärjestelmä. Pykälään ehdotetaan otetta-
vaksi seurannan tietojärjestelmää koskeva 
säännös. Uudessa yleisasetuksessa on tarkoi-
tuksena parantaa seurannan laatua. Yleisase-
tuksen 66 artiklan mukaan hallintoviran-
omaisen ja seurantakomitean on varmistetta-
va toimenpideohjelman täytäntöönpanon laa-
tu. Niiden on toteutettava seuranta rahoitusta 
koskevien indikaattorien sekä toimenpideoh-
jelmassa määriteltyjen indikaattorien perus-
teella. Toimenpideohjelmassa tavoitteet on 
ilmoitettava määrällisinä käyttäen rajallista 
määrää tuotosta ja tuloksia mittaavia indi-
kaattoreita suhteellisuusperiaate huomioon 
ottaen. Indikaattoreilla on voitava mitata 
edistymistä lähtötilanteeseen verrattuna ja 
toimintalinjojen tavoitteiden saavuttamista. 
Lisäksi seurataan rahoituksen kohdentumista 
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kilpailukyvyn edistymistä ja työpaikkojen 
luomista koskevien ensisijaisten tavoitteiden 
toteutumista erityisten menoluokkien avulla. 
Seurannan ja yleisesti ohjelmien hallinnoin-
nin toteuttamisen keskeisenä välineenä on 
sähköinen seurannan tietojärjestelmä. Uutta 
ohjelmakautta varten jäsenvaltioiden ja ko-
mission välisessä tiedonsiirrossa on tarkoitus 
siirtyä kokonaan sähköiseen tiedonsiirtoon. 
Esimerkiksi taloushallinnon kannalta keskei-
set maksupyynnöt ja menoilmoitukset toimi-
tettaisiin sähköisesti komissiolle. Sähköisesti 
siirrettävistä tiedoista on tarkoitus ottaa tar-
kemmat säännökset komission täytäntöönpa-
noa koskevaan asetukseen. 

Tietojärjestelmää olisi mahdollista käyttää 
myös tietopalvelutarkoituksiin siten, että sen 
julkista tietopalvelua voisivat käyttää kaikki 
halukkaat ilman tunnusta. Uudella ohjelma-
kaudella on tarkoitus lisätä rakennerahasto-
ohjelmien julkisuutta. Komission täytäntöön-
panoa koskevaan asetukseen ehdotetaan 
muun ohella säännöstä, jonka mukaan hallin-
toviranomainen vastaisi siitä, että tuensaajis-
ta julkaistaisiin luettelo, joka sisältäisi tuen-
saajien nimet, hankkeiden nimet ja tukimää-
rät. Julkistaminen voisi tapahtua sähköisesti 
tai muulla tavoin. Kysymyksessä olevat tie-
dot ovat viranomaisen julkisuudesta annetun 
lain mukaan pääsääntöisesti julkisia tietoja, 
joten ne voitaisiin esimerkiksi sisällyttää jul-
kista tietopalvelua koskevaan osaan.  

Pykälän 1 momenttiin otettaisiin yleissään-
nös kansallisten ohjelmien seurannan tieto-
järjestelmästä. Euroopan alueellinen yhteis-
työ -tavoitteen seurantajärjestelmästä säädet-
täisiin pykälän 2 momentissa. Alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen toimen-
pideohjelmien seurantaa varten ehdotetaan 
kehitettäväksi kaikki prosessit kattava inter-
net-pohjainen järjestelmä. Teknisesti budje-
tointi- ja allokointiosa on yhteinen kaikille 
toimijoille ja molemmille rahastoille. Projek-
tihallinta hoidetaan EAKR:stä rahoitettavien 
yritystukien osalta Tuki2000-sovelluksilla. 
Muissa EAKR- ja kaikissa ESR-hankkeissa 
projektihallinta hoidetaan TePa-sovelluksella 
siten, että sovelluksiin tehdään ohjelmakau-
den 2007–2013 vaatimat muutokset. Rahas-
tojen hallintaan ja hankehakemusten käsitte-
lyyn toteutetaan kaikille yhteinen sovellus. 
Raportointikanta on osa tätä sovellusta. Han-

kehakemusten käsittelyä kehitetään tuke-
maan sähköistä hakemusprosessia ja valvon-
taosio toteutetaan vastaamaan uuden ohjel-
makauden vaatimuksia. Maksatustietojen 
luotettavuutta lisää kytkentä kirjanpitojärjes-
telmään jokaisen tukea myöntävän viran-
omaisen osalta.  

Tietojärjestelmä sisältäisi tietojen käsittelyä 
koskevan seurantarekisterin. Seurantarekiste-
riin otettaisiin tietoja myös luonnollisista 
henkilöistä. Tältä osin kysymys olisi henkilö-
tietolaissa (523/1999) tarkoitetusta henkilö-
tietojen käsittelystä.  Tietojen käsittelyyn liit-
tyen otettaisiin säännökset rekisteröinnin ta-
voitteesta, rekisteröitävien tietojen sisällöstä, 
niiden käyttötarkoituksista mukaan luettuna 
myös tietojen luovutettavuus sekä tietojen 
säilytysajasta. Tietojen luovuttamisesta ja 
tarkastusoikeudesta säädettäisiin pykälän 3 ja 
4 momentissa. 

Tarkoituksena on, että välittävät toimieli-
met vastaisivat tuensaajia koskevien tietojen 
syöttämisestä tietojärjestelmään. Lisäksi hal-
linto-, todentamis- ja tarkastusviranomaiset 
toimittaisivat omia tehtäviä koskevia tietoja 
tietojärjestelmään. Tietojärjestelmä voi sisäl-
tää lisäksi myös muita Euroopan yhteisön 
lainsäädännön edellyttämiä tietoja. Sellaisia 
tietoja olisivat esimerkiksi rakennerahastojen 
hallinnointia koskevien järjestelmien kuva-
ukset. Tietojen tallentamisesta vastaisi hallin-
toviranomainen. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen toimenpideohjelmien seurantajär-
jestelmästä. Tarkoituksena on jatkaa nykyi-
sellä ohjelmakaudella noudatettua käytäntöä, 
jonka mukaan Interreg-yhteisöaloite-
ohjelmilla on oma erillinen seurantajärjes-
telmänsä. Tallennettavien tietojen osalta vii-
tattaisiin 1 momentissa tarkoitettuihin tietoi-
hin. Tallentamisesta vastaisi hallintoviran-
omaisena toimiva maakunnan liitto. 

Pykälän 3 momentissa on säännös tietojen 
luovuttamisesta Euroopan yhteisön toimieli-
mille. Tietojen luovuttamisesta olisivat vas-
tuussa hallinto-, todentamis- ja tarkastusvi-
ranomainen kukin tehtäviensä edellyttämällä 
tavalla. Kysymyksessä ovat tiedot, jotka ovat 
tarpeen valvottaessa, että Euroopan yhteisön 
lainsäädäntöä on noudatettu tukea myönnet-
täessä. Lisäksi 3 momenttiin ehdotetaan otet-
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tavaksi säännös tuen luovuttamisesta julkis-
tamistarkoituksessa. Tiedot voisivat koskeva 
ainoastaan sellaisia seikkoja, jotka ovat vi-
ranomaisen julkisuudesta annetun lain mu-
kaan julkisia. Tiedot voitaisiin antaa, jos Eu-
roopan yhteisön lainsäädännön julkistamis-
säännökset sitä edellyttävät. Tietojen luovut-
tamisesta vastaisi hallintoviranomainen. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin henki-
lötietojen tarkastamisesta ja niiden säily-
tysajasta. Valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin antaa tarkempia tietoja seurantajärjes-
telmän sisällöstä, jota Euroopan yhteisön 
lainsäädäntö edellyttää. 

66 §. Valtion takautumisoikeuteen perustu-
va maksusuoritukseen velvoittaminen. Pykä-
lään otettaisiin rakennerahastolain 38 §:ää 
vastaava säännös. Muutoksenhakuun liittyen 
ehdotetaan kuitenkin muutoksena nykyiseen, 
että toimivaltainen viranomainen tekisi pää-
töksen takautumisoikeuteen perustuvasta 
maksusuoritukseen velvoittamisesta, josta 
voitaisiin valittaa hallintolainkäyttölain mu-
kaan toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen. Hal-
lintoriitamenettelystä ehdotetaan siten luo-
vuttavaksi. Valitusoikeus perustuisi ehdote-
tun lain 67 §:n 1 momentin muutoksenhakua 
koskevaan säännökseen.  

67 §. Muutoksenhaku. Pykälään ehdotetaan 
otettavaksi muutoksenhakua koskeva sään-
nös. Pykälän 1 momentti koskisi muutoksen-
hakua kansallisissa ohjelmissa toimivien hal-
lintoviranomaisen ja todentamisviranomaisen 
päätöksiin. Lisäksi 1 momentissa on säännös 
muutoksenhausta toimenpideohjelmien seu-
rantakomitean päätöksiin. Pykälän 1 mo-
menttiin ehdotetaan myös otettavaksi sään-
nös valitusoikeudesta sisäasiainministeriön 
ehdotetun lain 66 §:n 3 momentin nojalla te-
kemään päätökseen.  Ensimmäisenä asteena 
valitettaisiin siten toimivaltaiseen hallinto-
oikeuteen. 

Pykälän 2 momentti koskisi muutoksenha-
kua Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen toimenpideohjelmassa hallinto- ja 
todentamisviranomaisena toimivan maakun-
nan liiton päätöksiin. Pykälän 3 momentti 
koskisi muutoksenhakua maakunnan yhteis-
työryhmän päätöksiin. Sisältö vastaa muu-
toksenhausta maakunnan yhteistyöryhmän 
alueiden kehittämislain nojalla tekemään 
päätökseen, josta säädetään alueiden kehit-

tämislain 40 §:ssä.  
 
9 luku.  Voimaantulo 

68 §. Voimaantulo. Lakiehdotus tulisi voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2007. Kun uusi 
ohjelmakausi alkaa vuoden 2007 alusta, an-
taisi lain voimaantulo mahdollisuuden oh-
jelmien toteuttamiseen ohjelmakauden alusta 
lähtien. Lakiehdotuksella on tarkoituksena 
kumota rakennerahasto-ohjelmien kansalli-
sesta hallinnoinnista annettu laki siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen. 

69 §. Siirtymäsäännökset. Uuden yleisase-
tuksen siirtymäsäännöksiä koskevan 105 ar-
tiklan mukaan yleisasetus ei estä, että niiden 
rakennerahasto-ohjelmien hallinnointi, jotka 
komissio on hyväksynyt voimassa olevan 
yleisasetuksen nojalla, toteutetaan sulkemi-
seen asti uudella yleisasetuksella kumottavan 
yleisasetuksen perusteella. Siirtymäsäännök-
seen on lisäksi otettu automaattista maksujen 
vapauttamista koskeva sääntö. Artiklan 3 
kohdan mukaan komissio vapauttaa ilman eri 
toimenpidettä 1 päivänä tammikuuta 2000 ja 
31 päivänä joulukuuta 2006 välisenä aikana 
hyväksymäänsä EAKR:n tai ESR:n osara-
hoittamiin tukitoimiin osoitettujen varojen 
osat, joiden osalta tosiasiallisesti maksettuja 
menoja koskevaa todennettua ilmoitusta, lo-
pullista täytäntöönpanokertomusta ja nykyi-
sen rakennerahastolain 34 §:ssä tarkoitettua 
lausumaa ei ole lähetetty komissiolle vii-
meistään 15 kuukauden kuluttua komission 
päättämästä ohjelmaa koskevasta menojen 
viimeisestä tukikelpoisuuspäivästä. Auto-
maattinen maksuvapautus tapahtuu viimeis-
tään kuuden kuukauden kuluttua mainitun 
määräajan kulumisesta.  

Uuden yleisasetuksen voimaantuloa koske-
van 108 artiklan mukaan artiklassa mainittuja 
uuden yleisasetuksen säännöksiä sovelletaan 
asetuksen voimaantulopäivästä ainoastaan 
kauden 2007–2013 ohjelmiin. Sellaisiin 
säännöksiin kuuluvat soveltamisala ja määri-
telmät, tavoitteet ja tehtävät, maantieteellinen 
kelpoisuus, toimintaperiaatteet lukuun otta-
matta kestävää kehitystä koskevaa artiklaa 
17, strategiset suuntaviivat ja kansallinen 
suunnitelma, toimenpideohjelmien laatimi-
nen, hyväksyminen, rahastojen erityispiirteet, 
maantieteellinen toiminta-ala, toimenpideoh-
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jelmat, arviointia koskevat säännökset, rahas-
tojen rahoitustukea koskevat säännökset, 
menojen tukikelpoisuus, hallinto- ja valvon-
tajärjestelmiä koskevat säännökset, tiedotta-
minen ja julkistaminen, jäsenvaltion ja ko-
mission tehtävät, suhteutetut valvontajärjes-
telyt, rahastojen yhteensovittamisesta vastaa-
va komitea, perustamissopimuksen 147 artik-
lassa tarkoitettu komitea, siirtymäsäännökset 
ja voimaantulo. Muita säännöksiä sovelletaan 
1 päivänä tammikuuta 2007 lukien. Sellaisia 
säännöksiä ovat esimerkiksi seurantakomite-
aa koskevat säännökset ja varainhoitoa kos-
kevat säännökset. 

Pykälässä ehdotetaan uuden yleisasetuksen 
mukaisesti pääsääntönä, että rakennerahasto-
ohjelman, jonka toimeenpano on alkanut ra-
kennerahastolain aikana, hallinnointiin, seu-
rantaan, valvontaan ja tarkastukseen sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. Rakennerahasto-
ohjelmalla, jonka toimeenpano on alkanut 
rakennerahastolain aikana, tarkoitetaan niitä 
rakennerahasto-ohjelmia, jotka komissio on 
hyväksynyt päätöksellään kuluvalla ohjelma-
kaudella.  

Uudella ohjelmakaudella on tarkoitus siir-
tyä käytäntöön, jonka mukaan maakunnan 
yhteistyöasiakirja laaditaan samanaikaisesti 
maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 
kanssa syksyllä lokakuun loppuun mennessä. 
Menettelyyn siirryttäisiin laadittaessa maa-
kunnan yhteistyöasiakirjaa vuonna 2007. En-
simmäiseen maakunnan yhteistyöasiakirjaan 
sovellettaisiin kumottavan rakennerahasto-
lain säännöksiä ja niistä ilmenevää käytäntöä. 
Tämä johtuu siitä, että vuoden 2007 talous-
arviota valmisteltaessa ei ole ollut vielä käy-
tössä lopullisia ohjelma-asiakirjoja.  

Maakunnan yhteistyöryhmät on valittu 
määräajaksi siten, että yhteistyöryhmän toi-
mikausi päättyy rakennerahastolain 17 §:n 
mukaan, kun komissio on hyväksynyt yleis-
asetuksen 37 artiklassa tarkoitetun lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen.  Komissio tekee 
päätöksensä loppulausumasta viiden kuukau-
den kuluttua sen vastaanottamisesta. Koska 
menojen tukikelpoisuus päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2008, jatkuisi nykyisten maakun-
nan yhteistyöryhmien toimikausi käytännös-
sä joulukuun loppuun vuonna 2009.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-

vaksi säännös, jonka mukaan uuden rakenne-
rahastolain mukainen maakunnan yhteistyö-
ryhmä vastaisi myös ehdotetun lain voimaan-
tullessa voimassa olleen lain mukaisista teh-
tävistä. Tarkoituksena on, että uudet yhteis-
työryhmät valitaan uuden lain mukaan. Siten 
voidaan välttää järjestelmä, jossa maakun-
nassa toimisi kaksi yhteistyöryhmää. 

 
1.2. Alueiden kehittämislain muuttami-

nen 

2 §. Soveltamisala.  Soveltamisalaa ehdote-
taan muutettavaksi siten, että siihen otetaan 
viittaus uuteen rakennerahastolakiin.  

3 §. Määritelmät. Määritelmän kohtaa 2 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä ote-
taan huomioon uuden vuosia 2007–2012 
koskevan ohjelmakauden mukaiset tavoitteet. 
Uudella ohjelmakaudella uuden yleisasetuk-
sen mukaan Suomessa toteutetaan kahta ta-
voitetta, jotka ovat alueellinen kilpailukyky 
ja työllisyys -tavoite ja Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoite. Kumpaakin tavoitetta var-
ten hyväksyttyjä toimenpideohjelmia rahoite-
taan Euroopan aluekehitysrahastosta. Toi-
menpideohjelmat ovat luonteeltaan alueelli-
sia. 

7 §. Maakunnan liiton tehtävät. Pykälän 1 
momentin 3 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan maakunnan liiton 
tehtävänä on neuvotella toteuttamissuunni-
telmaan sisältyvästä valtion rahoitusta kos-
kevasta maakunnan valtionrahoitusesityksenä 
toimivasta osasta 8 pykälässä tarkoitettujen 
ministeriöiden kesken. Säännöksellä on tar-
koitus selkeyttää maakunnan liiton roolia 
suhteessa ministeriöihin. Lain 10 §:n 3 mo-
mentin mukaan ministeriöiden tulee neuvo-
tella maakuntien kanssa määrärahojen koh-
dentamisesta ja valmistelusta. Maakunnan 
osalta tehtävä kuuluisi maakunnan liitolle. 
Perustuslain 121 §:n mukaan kunnille voi-
daan antaa uusia tehtäviä ainoastaan lailla. 
Säännös koskee myös maakunnan liittoja. 
Kysymyksessä on nykyiseen käytäntöön 
nähden uusi menettely. 

8 a §. Alueiden kehittämisen neuvottelu-
kunta. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään-
nös alueiden kehittämisen neuvottelukunnas-
ta. Pykälässä säädettäisiin sen toimikaudesta, 
keskeisistä tehtävistä ja sen asettamisesta. 
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Neuvottelukunta asetettaisiin valtioneuvoston 
yleisistunnossa määräajaksi kerrallaan. Neu-
vottelukunnan tehtävänä olisi avustaa sisä-
asiainministeriötä lain 6 §:n 1 momentin mu-
kaisissa valmistelua ja toimeenpanon yhteen-
sovittamista koskevissa tehtävissä. Sen kes-
keisenä tehtävänä olisi sovittaa yhteen valti-
on alueiden kehittämistoimenpiteitä, alueiden 
kehittämisen rahoitusta, niiden seurantaa ja 
arviointia. Alueiden kehittämisen rahoituksen 
yhteensovittaminen käsittäisi eri ministeriöi-
den alueiden kehittämislain 10 a §:n mukai-
sia määrärahoja koskevaa talousarviovalmis-
telua. Neuvottelukunta laatisi yhteenvedon 
talousarvioesitystä varten määrärahojen 
suunnitellusta alueellisesta jaosta. Neuvotte-
lukunnan tehtävänä olisi myös järjestää 10 a 
§:n 3 momentissa tarkoitetut neuvottelut 
maakuntien kanssa määrärahojen valmiste-
lusta ja alueellisesta jaosta. Neuvotteluvel-
vollisuus koskisi ministeriöiden omaa talous-
arviovalmistelua ja määrärahan jakopäätök-
sen valmistelua. Neuvoteltavia kysymyksiä 
voisivat olla ainakin jakosuhteet eri maakun-
tien välillä. Neuvottelukunnan kokoonpanos-
ta ja tarkemmista tehtävistä säädettäisiin val-
tioneuvoston asetuksella.  

13 §. Euroopan yhteisön alueelliset raken-
nerahasto-ohjelmat. Pykälän 3 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että 3 mo-
mentin toinen virke kumotaan. Uudella oh-
jelmakaudella ei laadita ohjelma-asiakirjan 
täydennystä. 

24 §. Tuen myöntämisen yleiset edellytyk-
set. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että siinä otetaan huomioon uu-
si Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite. 

29 §. Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen toimenpideohjelman mukaisen tu-
en myöntäminen. Pykälään ehdotetaan otet-
tavaksi uusi Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoite. Lisäksi nykyisen lain 3 ja 4 momen-
tit voidaan kumota, koska uudella ohjelma-
kaudella ei toteuteta innovatiivisia toimia ei-
kä Urban-yhteisöaloitetta. Urban-
toimenpiteet sisältyvät uudella ohjelmakau-
della alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 
-tavoitetta varten laadittuihin EAKR-
osarahoitteisiin toimenpideohjelmiin omana 
toimintalinjana.  

31 §. Sisäasiainministeriön tarkastusoike-
us. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutet-

tavaksi sisällyttämällä siihen todentamisvi-
ranomaisen ja Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen käsitteet. 

32 §. Tuen takaisinperintä. Pykälää ehdote-
taan muutettavaksi siten, että omaisuuden 
omistus- tai hallinto-oikeuden luovutustilan-
ne tai toiminnan lopettaminen olisivat ehdot-
tomia takaisinperintäperusteita. Uuden yleis-
asetuksen 57 artiklan mukaan jäsenvaltion tai 
hallintoviranomaisen on varmistettava, että 
toimi saa rahaston tukea ainoastaan, jos ky-
seiseen toimeen ei kohdistu viiden vuoden 
kuluessa toimen päättymisestä sellaisia huo-
mattavia muutoksia, jotka a) vaikuttavat sen 
luonteeseen tai täytäntöönpanon edellytyk-
siin tai hyödyttävät jotakin yritystä tai julkis-
ta yhteisöä ja b) johtuvat infrastruktuurin 
omistussuhteissa tapahtuneista muutoksista 
tai tuotantotoiminnan lopettamisesta. Jäsen-
valtio voi myös valita, että viiden vuoden 
määräaikaa lyhennetään investoinnin tai pie-
nen- ja keskisuuren yrityksen luomien työ-
paikkojen ylläpitämiseksi kolmeen vuoteen. 
Nykyiseen yleisasetukseen nähden muutosta 
on määräajan alkamisajankohdan määrittä-
minen toimen päättymiseen, mahdollisuus 
lyhentää aikaa tietyissä tilanteissa kolmeen 
vuoteen ja sijainnin muutosta koskevan edel-
lytyksen poistaminen. Lisäksi uudessa yleis-
asetuksessa 57 artiklan 3 kohdan mukaan ai-
heettomasti maksetut määrät on perittävä ta-
kaisin. Säännös korostaa nykyistä selvemmin 
sitä, että säännöksen tarkoittamissa tilanteis-
sa tuen takaisinperiminen ei voi perustua vi-
ranomaisen harkintaan.  

Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, et-
tä nykyinen 32 §:n 2 momentin 2 kohdan 
säännös siirretään pykälän 1 momenttiin uu-
deksi 6 kohdaksi. Tuen kohteena olevan 
omaisuuden omistus- tai hallintaoikeuden 
luovutusta pidetään sellaisena uuden yleis-
asetuksen mukaisena huomattavana muutok-
sena, jotka vaikuttavat toimen luonteeseen tai 
täytäntöönpanon edellytyksiin. Myös avus-
tuksen saajan avustuksen kohteena olevan 
toiminnan olennainen supistaminen on sel-
lainen huomattava muutos, joka vaikuttaa 
toimen luonteeseen tai täytäntöönpanon edel-
lytyksiin ja täyttää takaisinperinnän perus-
teen.  

Pykälän 1 momentin 7 kohtaan ehdotetaan 
otettavaksi uusi säännös. Säännös koskisi pe-
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rusrakenteeseen liittyvää toimintaa ja sen 
omistussuhteissa tapahtuvia muutoksia. Alu-
eiden kehittämislain 23 §:n mukaan tukea 
voidaan myöntää muun ohella käyttöomai-
suuden hankintaan perusrakenteen kehittä-
mistä varten. Perusrakenteeseen liittyvät in-
vestoinnit voisivat olla esimerkiksi tiestöön, 
satamiin, lentokenttiin tai toimitiloihin liitty-
viä investointeja, joita kunnat itse toteuttavat. 
Hakijana tulisi kysymykseen toiminnan yllä-
pitäjä. Hakijan oikeudellinen muoto on usein 
osakeyhtiö. Toiminta voi olla myös suoraan 
kunnan omistuksessa. Pykälään ehdotetaan 
säännöstä, jonka mukaan hakijan omistus-
suhteissa tapahtuneet olennaiset muutokset 
aiheuttavat toimintaan myönnetyn perusra-
kenteen investointituen takaisinperinnän tie-
tyissä olosuhteissa. Omistussuhteissa tapah-
tuvien muutosten olisi joko vaikutettava toi-
men luonteeseen tai täytäntöönpanon edelly-
tyksiin tai muutosten tulisi hyödyttää aiheet-
tomasti jotakin yritystä tai julkista yhteisöä. 
Kysymykseen voisi tulla esimerkiksi tilanne, 
jossa osakkeiden myyjä voi hyötyä korkean 
kauppahinnan muodossa toimintaa varten 
myönnetyistä julkisista tuista. Tällaisessa ti-
lanteessa toimintaan myönnetty julkinen tuki 
on omistussuhteiden muutosta vastaavilta 
osin perittävä takaisin. Toiminnan lopettami-
sen ja olennaisen supistamisen sekä käyttö-
omaisuuden luovutuksen osalta sovellettai-
siin 1 §:n 1 momentin 6 kohtaa. 
 
1.3. Kainuun hallintokokeilusta annetun 

lain muuttaminen 

7 §. Rakennerahastot. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että siinä otetaan huomi-
oon rakennerahastolakiin ehdotetut muutok-
set. Uudessa rakennerahastolaissa varat ote-
taan hallintoviranomaisen pääluokkaan. 

7 a §. Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto ja Euroopan kalatalous-
rahasto. Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi 
säännös Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Eu-
roopan kalatalousrahaston varojen vastinra-
hoituksen ottamisesta valtion talousarvioon 
maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaan 
Kainuuta varten. Nykyisissä tavoite 1 
-ohjelmissa olevat EMOTR:n ohjausosastos-
ta maksettavat varat ja KOR:sta maksettavat 

varat ovat rakennerahastovaroja. Uudella oh-
jelmakaudella nämä varat siirretään Euroo-
pan maatalouden kehittämisen maatalousra-
hastoon ja Euroopan kalatalousrahastoon. 
Tarkoituksena on kuitenkin säilyttää myös 
näiden varojen osalta Kainuun maakuntaval-
tuuston tehtävät samanlaisina kuin nykyisellä 
ohjelmakaudella. Edellytyksenä on, että val-
tion talousarviossa eritellään määräraha Kai-
nuuta varten. Tehtävistä ehdotetaan säädettä-
väksi lain 11 a §:ssä. 

11 §. Maakuntavaltuuston tehtävät raken-
nerahastovarojen ja vastaavan kansallisen 
rahoitusosuuden hallinnoinnissa alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen toimen-
pideohjelmassa. Pykälää ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että nykyisen maksuviranomai-
sen sijaan hallintoviranomainen osoittaa va-
rat. Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi 
pykälän 2 momenttiin. Uudella ohjelmakau-
della Suomessa toteutetaan alueellinen kil-
pailukyky ja työllisyys -tavoitetta. Kainuu 
kuuluu Itä-Suomen toimenpideohjelmaan. 
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
tätä koskeva muutos.  

11 a §. Maakuntavaltuuston tehtävät Eu-
roopan yhteisön varojen ja niitä vastaavan 
kansallisen rahoitusosuuden hallinnoinnissa 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmassa ja kalatalouden kehittämisohjel-
massa. Pykälään ehdotetaan otettavaksi uusi 
säännös maakuntavaltuuston tehtävistä Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmas-
sa ja kalatalouden kehittämisohjelmassa. 
Tehtävät vastaavat 11 §:ssä tarkoitettuja teh-
täviä rakennerahastovarojen ja niitä vastaa-
van kansallisen rahoitusosuuden hallinnoin-
nissa. Maakuntavaltuusto voi päättää, että 
hallintoviranomaisen tulee jättää osa Euroo-
pan yhteisön varoista ja vastaavasta valtion 
rahoitusosuudesta rakennerahastolain 10 
§:ssä tarkoitettuun ohjelmareserviin. 

Maakuntavaltuusto voi 1 momentin mukai-
seen jakopäätökseen sisällyttää ohjelman ja 
säädösten mukaisia tarkempia ohjeita varojen 
käyttöperusteista ja käyttötarkoituksista ja 
asettaa varojen käyttämistä koskevia ehtoja. 

 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  

   määräykset  

Valtioneuvoston asetuksella on tarkoituk-
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sena antaa kansallisissa ohjelmissa tarkempia 
säännöksiä hallintoviranomaiselta siirrettävi-
en tehtävien yksityiskohtaisesta sisällöstä ja 
tehtävien siirrosta, rakennerahastovarojen 
käytössä ja toimenpideohjelmien valvonnas-
sa noudatettavista menettelytavoista, raken-
nerahastovarojen ja kansallisen rahoitus-
osuuden jakamisesta ja siihen liittyvistä mää-
räajoista, ohjelmareservin suuruudesta, käy-
töstä ja noudatettavasta menettelystä, me-
noilmoitusta varten annettavien tietojen sisäl-
löstä ja menojen todentamisesta ja rakenne-
rahastovarojen käytöstä, rakennerahastoneu-
vottelukunnan kokoonpanosta, toimikaudesta 
ja tarkemmista tehtävistä, maakunnan yhteis-
työasiakirjan sisällöstä, laatimisen määrä-
ajoista sekä maatalousrahastoa, kalatalousra-
hastoa ja ESR:stä osarahoitettavan valtakun-
nallisen osion rahoittamista koskevien raport-
tien sisällöstä sekä seurantakomitean ko-
koonpanosta ja jäsenistä.  

Jäsenvaltioiden välisissä rakennerahasto-
ohjelmissa valtioneuvoston asetuksella voi-
daan antaa välittäville toimielimille säännök-
siä rakennerahastovarojen käytöstä ja val-
vonnasta sekä ohjelmareservin suuruudesta ja 
noudatettavasta menettelystä. 

Kaikkien ohjelmien osalta voidaan valtio-
neuvoston asetuksella antaa säännöksiä me-
noilmoitusta varten annettavien tietojen sisäl-
löstä, menojen todentamisesta, ilmoittami-
sessa noudatettavasta menettelystä ja aikatau-
lusta, sääntöjenvastaisuuksia ja takaisinperin-
tää koskevien ilmoitusten antamismenettelys-
tä ja aikataulusta, Euroopan yhteisön edellyt-
tämistä menojen tukikelpoisuutta koskevista 
säännöistä, hallinto- ja todentamisviranomai-
selle luovutettavien tietojen saamisen ajan-
kohdista, sisällöstä ja menettelystä, ylimaa-
kunnallisten hankkeiden hallinnoinnista ja 
rakennerahasto-ohjelmien seurantajärjestel-
mistä. 

 
3.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2007, jolloin alkaa uusi ra-
kennerahastojen ohjelmakausi. Toimenpide-
ohjelmissa rahoitettavien rakennerahasto-
hankkeiden tukikelpoisuus alkaa aikaisintaan 
siitä päivästä, kun toimenpideohjelma esite-
tään komissiolle tai viimeistään 1 päivänä 

tammikuuta 2007, jos toimenpideohjelma jä-
tetään komissiolle sitä myöhemmin. 

Laissa alueiden kehittämislain muuttami-
sesta ehdotetaan siirtymäsäännöksenä, että 
nykyisten rakennerahasto-ohjelmien mukaan 
myönnettävään tukeen sovelletaan lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Poikkeuksena kuitenkin niihin tukiin, joita 
koskeva tukihakemus on tullut vireille 1 tam-
mikuuta 2007 jälkeen ja joihin tuki myönne-
tään nykyisten rakennerahasto-ohjelmien 
mukaan, sovelletaan kuitenkin voimaan tule-
van lain 32 §:n takaisinperintäsäännöksiä. 

Laissa Kainuun hallintokokeilusta annetun 
lain muuttamisesta ehdotetaan siirtymäsään-
nöstä siitä, että ennen 1 tammikuuta 2007 
toimeenpantavien rakennerahasto-ohjelmien 
osalta noudatetaan kumottua lakia. Ennen 
lain voimaan tuloa voidaan ryhtyä lain täy-
täntöönpanoa koskeviin toimiin. 

 
4.  Suhde perustuslaki in  ja  

     säätämisjärjestys  

4.1. Rakennerahastolaki 

Lakiehdotuksen 11 ja 14 §:ssä on kysymys 
hallinto- ja todentamisviranomaisen tehtävi-
en siirtämisestä muille viranomaisille. Muita 
viranomaisia olisivat maakunnan liitot ja val-
tion alueviranomaiset. Hallintoviranomaisten 
tehtävien osalta kysymyksessä olisivat seu-
rantakomiteaan liittyvät valmistelevat tehtä-
vät ja erikseen vuosiraportointiin ja niiden 
arviointiin liittyvät tehtävät. Tehtävät on la-
kiehdotuksessa tarkoitus antaa sille maakun-
nan liitolle, josta ohjelma-alueen maakunnan 
liitot ovat sopineet. Lakiehdotuksen 14 §:n 2 
momentin mukaan välittävän toimielimen 
tehtävänä on toimittaa tiedot menoilmoitus-
ten laatimista varten todentamisviranomaisel-
le. Menoilmoitus on keskeinen väline, jolla 
todentamisviranomainen hakee hankkeissa 
syntyneiden kustannusten perusteella meno-
jen maksua komissiolta. Sen laatimiseen ja 
oikeellisuuteen liittyy huomattavia taloudel-
lisia arvoja. Menoilmoitusten tarkemmasta 
sisällöstä ja menojen todentamisesta voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston 
asetuksella.  

Lakiehdotuksen 8 ja 14 pykälässä on ky-
symys hallinto- ja todentamisviranomaisen 
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tehtävien siirtämisestä muille viranomaisille. 
Kunnille voidaan perustuslain 121 §:n mu-
kaan voidaan antaa tehtäviä ainoastaan lailla. 
Säännöstä sovelletaan myös maakunnan liit-
toon kuntien yhteistoiminnan muotona. Pe-
rustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen 
vallan käytön tulee perustua lakiin. Perustus-
lakivaliokunta on tulkintakäytännössään pi-
tänyt ongelmana sääntelyä, joka mahdollis-
taisi tehtävien rajauksettoman siirtämisen vi-
ranomaiselta toiselle. Valiokunta on etenkin 
perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yhteydes-
sä pitänyt välttämättömänä, että toimivaltai-
nen viranomainen ilmenee laista yksiselittei-
sesti tai että ainakin viranomaisten toimival-
tasuhteiden lähtökohdat sekä toimivallan siir-
tämisen edellytykset ilmenevät laista riittä-
vän täsmällisesti. Lakiehdotuksessa on yksi-
löity siirrettävät tehtävät. Tarkoituksena on 
siirtää tiettyjä EY-lainsäädännön edellyttä-
miä hallinto- ja todentamisviranomaisten teh-
täviä. Tehtävät on lakiehdotuksessa tarkoitus 
antaa sille maakunnan liitolle, josta ohjelma-
alueen maakunnan liitot ovat sopineet.  

Menoilmoituksen laatimiseen liittyvät teh-
tävät siirrettäisiin asianomaiselle välittävälle 
toimielimelle, joita olisivat rakennerahasto-
jen tukea myöntävät ja maksavat viranomai-
set ja muut tahot. Tehtävien siirto toteutettai-
siin valtioneuvoston asetuksella, jossa sää-
dettäisiin tehtävien siirrosta, yksityiskohtai-
sista tehtävistä ja niiden sisällöstä. Sääntely 
ei ole perustuslain kannalta ongelmallinen. 

Tehtävien siirtoon liittyen lakiehdotuksen 
64 §:ssä säädetään toimivallan siirrosta ra-
kennerahastoasioissa. Pykälän 1 momentin 
mukaan opetusministeriö voi siirtää ehdote-
tun lain 44 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoite-
tuissa tehtävissä toimivaltaansa opetushalli-
tukselle, muulle keskushallinnon viranomai-
selle ja lääninhallituksille. Toimivallan siir-
tämisestä säädettäisiin opetusministeriön ase-
tuksella. Vastaavasti 2 momentin mukaan so-
siaali- ja terveysministeriö voisi siirtää toi-
mivaltaansa lääninhallituksille ja asiasta sää-
dettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella. Laissa on yksilöity siirrettävät teh-
tävät ja toimivallan siirto toteutettaisiin mi-
nisteriön asetuksella. Perustuslakivaliokunta 
ei ole käytännössään pitänyt vastaavalla ta-
valla toteutettua järjestelyä perustuslain kan-
nalta ongelmallisena (PeVL 18/2004 vp).  

Lakiehdotuksen 11 §:n mukaan hallintovi-
ranomainen voi varojen osoittamista koske-
vassa päätöksessään asettaa välittävän toi-
mielimen noudatettavaksi varojen käyttöä 
koskevia ehtoja, jotka ovat välttämättömiä 
Euroopan yhteisön lainsäädäntöön perustuvi-
en velvoitteiden täyttämiseksi ja rakennera-
hastovarojen hallinnoinnin, valvonnan ja tar-
kastuksen asianmukaiseksi hoitamiseksi. Eh-
dotetun 11 §:n 3 momentin mukaan hallinto-
viranomainen voi antaa välittäville toimieli-
mille määräyksiä vastaavassa tilanteessa. Vä-
littävällä toimielimellä tarkoitettaisiin raken-
nerahastojen tuen myöntävää viranomaista 
tai muuta yhteisöä. Lakiehdotuksen 15 §:n 2 
momentin nojalla todentamisviranomainen 
voi antaa välittävälle toimielimelle rakenne-
rahastovarojen käyttöä ja valvontaa koskevia 
ohjeita ja määräyksiä. Tällainen ministeriön 
sitova ohjaus on merkityksellistä kuntien it-
sehallintoon olennaisesti sisältyvän päätök-
senteon itsenäisyyden kannalta.  Määräyksil-
lä tarkoitettaisiin 11 §:ssä sellaisia sitovia oh-
jeita, jotka ovat sisällöltään hallinnon sisäisiä 
ja ovat lähtökohtaisesti vain viranomaisia 
velvoittavia. Ohjaukselle on painavia perus-
teita, koska ehtojen tulee olla välttämättömiä 
EY:n lainsäädäntöön perustuvien velvoittei-
den täyttämiseksi. Ministeriön ehdoilla on 
tarkoituksena vain täsmentää jo muutoin 
voimassa olevia velvoitteita. Aikaisemmassa 
käytännössään perustuslakivalokunta ei ole 
pitänyt vastaavaa ohjausta perustuslain kan-
nalta ongelmallisena (PeVL 14/1999 vp).  

Lakiehdotuksen 17 §:n mukaan kussakin 
maakunnassa olisi rakennerahasto-ohjelmien 
toimeenpanon ja alueen kehittämiseen vai-
kuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista 
varten maakunnan yhteistyöryhmä. Lakieh-
dotuksen 25 ja 41 §:n mukaan kussakin toi-
menpideohjelmassa olisi seurantakomitea, 
jonka keskeisenä tehtävänä on varmistaa 
toimenpideohjelman täytäntöönpanon tehok-
kuus ja laatu. Edelleen lakiehdotuksen 35 §:n 
mukaan Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen toimenpideohjelman toimeenpa-
noa varten on hallintokomitea, jonka tehtä-
vänä on vastata toimenpideohjelmassa rahoi-
tettavien toimien valinnasta sekä yhteen so-
vittaa ja suunnata rakennerahastojen ja kan-
sallista rahoitusta. Näillä toimielimillä on eh-
dotuksen mukaan julkista valtaa ja viran-
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omaistehtäviä. 
Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-

lintotehtävä voidaan antaa muille kuin viran-
omaisille vain lailla tai lain nojalla, jos se on 
tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoi-
tamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oi-
keusturvaa tai muita hyvän hallinnon takeita. 
Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä 
tehtäviä voidaan antaa vain viranomaisille. 
Mainittujen toimielinten tehtävät perustuvat 
keskeisiltä osin Euroopan yhteisön lainsää-
däntöön. Uuden yleisasetuksen mukaan ra-
hastojen tavoitteita toteutetaan tiiviissä yh-
teistyössä kumppanuusperiaatteen mukaan 
komission ja jäsenvaltioiden kesken. Toimie-
linten asettaminen on kumppanuuden toteut-
tamiseksi tarpeen rakennerahasto-ohjelmissa. 
Maakunnan yhteistyöryhmää, hallintokomi-
teaa ja seurantakomiteoita on tarkasteltava 
perustuslakivaliokunnan käytännössä kehite-
tyn ns. valtiosääntöoikeudellisen virkamies-
hallintoperiaatteen mukaisesti.  Periaatteen ei 
ole katsottu merkitsevän ehdotonta estettä 
antaa julkista valtaa ja julkisia tehtäviä muil-
le kuin viranomaisille, jos tehtävien hoitami-
sesta ja siinä noudatettavasta menettelystä 
säädetään riittävän yksityiskohtaisesti ja jos 
julkisia tehtäviä hoitavat henkilöt kuuluvat 
rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin. Toi-
mielinten tehtävistä ehdotetaan säädettäväksi 
laissa. Jäsenet toimivat virkavastuulla, niihin 
sovelletaan hallintolakia ja lakia viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta, sekä kielilakia ja 
siltä osin kuin toimenpiteet kohdistuvat saa-
melaisiin saamen kielilakia. Maakunnan yh-
teistyöryhmän jäsenten osalta ehdotetaan, et-
tä yhteistyöryhmän jäseneen sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia 
säännöksiä sekä, mitä vahingonkorvauslaissa 
(412/1974) julkisyhteisön ja virkamiehen 
korvausvastuusta säädetään. Yhteistyöryh-
män tehtäviin sen lisäksi, että ne ovat viran-
omaistehtäviä, liittyy huomattavat taloudelli-
set arvot. Vastaavasti seurantakomitean jä-
senten osalta ehdotetaan, että seurantakomi-
tean jäseneen sovelletaan rikosoikeudellista 
virkavastuuta koskevia säännöksiä sekä, mitä 
vahingonkorvauslaissa julkisyhteisön ja vir-
kamiehen korvausvastuusta säädetään. Lisäk-
si seurantakomitean osalta lakiin otetaan viit-
taukset keskeisiin yleishallinto-oikeudellisiin 
lakeihin. Vastaavasti myös hallintokomitean 

osalta ehdotetaan sovellettavaksi yleishallin-
to-oikeudellisia lakeja ja rikosoikeudellista 
virkavastuuta koskevia säännöksiä sekä va-
hingonkorvauslakia. Perustuslain 21 §:n 2 
momentin mukaan käsittelyn julkisuus sekä 
oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu pää-
tös ja hakea muutosta samoin kuin muut hy-
vän oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon ta-
keet turvataan lailla. Muutoksenhausta yh-
teistyöryhmän ja seurantakomitean päätök-
siin säädetään lakiehdotuksen 67 §:ssä. Pe-
rustuslakivaliokunta ei pitänyt vastaavaa jär-
jestelyä perustuslain kannalta ongelmallisena 
(seurantakomitean osalta PeVL 14/1999 vp, 
hallintokomitean osalta PeVL 40/2000 vp ja 
maakunnan yhteistyöryhmän osalta viimeksi 
PeVL 21/2002). 

Lakiehdotuksen 29 §:n mukaan Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpide-
ohjelmassa sisäasiainministeriö voi nimittää 
valvojan. Valvojan tehtävänä on varmentaa 
kunkin toimeen osallistuvan tuensaajan il-
moittamien menojen laillisuus ja asianmukai-
suus. Tehtävä sisältää osarahoitettujen tuot-
teiden ja palvelujen toimittamisen tarkastuk-
sen, mikä edellyttää tuensaajan luona tehtä-
viä tarkastuskäyntejä. Lisäksi 39 §:n mukaan 
tarkastusviranomaista avustaa tarkastajaryh-
mä, johon kuuluu edustaja kustakin toimen-
pideohjelmaan osallistuvasta jäsenvaltiosta. 
Tarkastajaryhmän tehtävänä on avustaa tar-
kastusviranomaista sen tehtävissä. Käytän-
nössä se voi tarkoittaa sitä, että tarkastaja-
ryhmän jäsen suorittaa itse tarkastuksia jä-
senmaassa tai ainakin valvoo tarkastusten 
suorittamista. Valvojan ja tarkastajaryhmän 
jäsenen tehtävät käsittävät julkisen vallan 
käyttöä ja voivat kohdistua yksityisen etuihin 
ja oikeuksiin. Tehtävistä tulee sen vuoksi 
säätää lailla. Valvoja voi olla myös yksityis-
oikeudellinen oikeushenkilö. Oikeusturvan ja 
hyvän hallinnon vaatimusten toteutumiseksi 
niiden toimintaan sovellettaisiin yleishallin-
to-oikeudellisia lakeja. Järjestely ei ole pe-
rustuslain kannalta ongelmallinen. 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmissa hallintokomitean ja 
seurantakomitean jäseninä voivat olla myös 
toisen jäsenvaltion kansalaiset. Tämä on nii-
den julkisen vallan käyttämistä tarkoittavien 
tehtävien osalta merkityksellistä perustuslain 
1 §:n 1 momentin täysivaltaisuussäännöksen 
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kannalta. Hallintokomitea osallistuu hank-
keiden rahoituksen arviointiin. Sille ei kui-
tenkaan kuulu tarkastus- tai muuta valvonta-
valtaa. Komitea tekee päätökset yksimielises-
ti. Perustuslakivaliokunta ei ole käytännös-
sään pitänyt vastaavaa järjestelyä perustus-
lain kannalta ongelmallisena (PeVL 40/2000 
vp).  Seurantakomitean tehtävänä on varmis-
taa toimenpideohjelman täytäntöönpanon te-
hokkuus ja laatu. Tässä ominaisuudessa seu-
rantakomitea tutkii ja hyväksyy rahoitettavi-
en toimien valintaperusteet, tarkastelee täy-
täntöönpanon tavoitteiden toteutumista ja tu-
loksia sekä hyväksyy täytäntöönpanoa kos-
kevat vuosikertomukset ja loppukertomuk-
sen. Tehtäviin ei kuulu tarkastus- tai valvon-
tavaltaa. Lakiehdotuksen 41 §:ssä tarkoitetun 
seurantakomitean päätökset tehtäisiin yksi-
mielisesti. Järjestely ei ole ongelmallinen pe-
rustuslain kannalta. 

Lakiehdotuksen 16 §:n mukaan rakennera-
hastoneuvottelukunnan tehtävänä on raken-
nerahasto-ohjelmien yhteensovitukseen liit-
tyvät tehtävät suhteessa Euroopan maaseu-
dun kehittämisen maatalousrahaston ja Eu-
roopan kalatalousrahaston toimiin sekä kan-
sallisiin toimiin, tuloksellisuuden seurantaan 
ja raportointiin liittyvät sekä ehdotusten an-
tamista koskevat tehtävät. Neuvottelukunnan 
asettaa valtioneuvosto yleisistunnossa. Aset-
tamistapansa puolesta neuvottelukuntaa on 
pidettävä perustuslakivaliokunnan käytännön 
mukaan valtion toimielimenä, vaikka siihen 
voi kuulua myös yksityisten tahojen edustajat 
(PeVL 21/2002 vp). Tällaisen toimielimen 
toiminnassa on noudatettava valtion viran-
omaista koskevia yleishallinto-oikeudellisia 
säännöksiä, kuten hallinto-, julkisuus- ja kie-
lilakia. Ehdotus sisältää viittaukset mainittui-
hin lakeihin. Lakiehdotus ei sisällä säännöstä 
muutoksenhausta neuvottelukunnan päätök-
seen. Kysymyksessä on lähinnä koordinoiva 
toimielin. Muutoksenhausta ei sen vuoksi ole 
tarpeen säätää erikseen. Ehdotus ei ole perus-
tuslain kannalta ongelmallinen.  

Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on sää-
dettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksi-
en perusteista sekä asioista, jotka perustus-
lain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Jos 
asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, 
asetuksen antaa valtioneuvosto. Suomen pe-
rustuslakia koskevan hallituksen esityksen 

HE 1/ 1998 vp 80 §:n yksityiskohtaisten pe-
rustelujen mukaan arvioitaessa sitä, tuleeko 
asetuksenantovaltuus laissa osoittaa valtio-
neuvostolle vai ministeriölle, tulee lähtökoh-
tana olla, että valtioneuvoston yleisistunto 
antaa asetukset laajakantoisista ja periaatteel-
lisesti tärkeistä asioista sekä muista niistä 
asioista, joiden merkitys sitä vaatii. Siten mi-
nisteriölle voitaisiin osoittaa asetuksenanto-
valtaa teknisluonteisimmissa sekä yhteiskun-
nalliselta merkitykseltään vähäisemmissä 
asioissa. Lakiehdotus sisältää useita säännök-
siä, joissa asetuksen antovaltuus on osoitettu 
valtioneuvostolle. Lakiehdotuksen 64 §:n 
mukaan toimivallan siirto rakennerahastoasi-
oissa tapahtuisi ministeriön asetuksella. Eh-
dotettu järjestely ei ole perustuslain kannalta 
ongelmallinen. 

Lakiehdotuksen 42 §:n mukaan sisäasiain-
ministeriöllä olisi toimivalta sopia tietyistä 
rakennerahasto-ohjelman hallinnointitehtävi-
en täytäntöönpanoa koskevista tarpeellisista 
järjestelyistä eräiden kansainvälisten tahojen 
kanssa. Perustuslakivaliokunnan käytännössä 
on asetettu eräitä edellytyksiä viranomaiselle 
perustettavalle sopimuksentekovallalle. Val-
tuutus ei saa olla rajoittamaton valtuutuksen 
saajaan ja sisältöön nähden. Lisäksi säännök-
sestä on käytävä ilmi ne kansainvälisen oi-
keuden subjektit, joiden kanssa sopimuksia 
tehdään. Ehdotuksen on katsottava täyttävän 
nämä edellytykset. Vastaava säännös hallin-
toviranomaisen toimivallasta on ehdotetun 
lain 12 §:ssä. Perustuslakivaliokunta ei ole 
myöskään käytännössään pitänyt ehdotetun 
kaltaista järjestelyä ongelmallisena perustus-
lain kannalta (PeVL 40/2000 vp). 

Lakiehdotukseen sisältyy muutoksenhaku-
kieltoja. Ehdotetun lain 4 §:n mukaan kansal-
lista suunnitelmaa koskevaan päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla. Kansallisel-
la suunnitelmalla varmistetaan, että rahas-
toista maksettava tuki on koheesiota koske-
vien yhteisön strategisten suuntaviivojen 
mukaista ja jossa selvitetään yhteisön ensisi-
jaisten tavoitteiden ja kansallisen uudistusoh-
jelman välinen yhteys. Kansallinen suunni-
telma toimii viitteenä rahastojen ohjelmatyön 
valmistelussa ja siinä on muun ohella luettelo 
toimenpideohjelmista ja kustakin rahastosta 
myönnettävien varojen ohjeellinen vuotuinen 
jako. Suunnitelman perusteella komissio te-
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kee päätöksen, joka koskee luetteloa toimen-
pideohjelmista ja kustakin rahastosta myön-
nettävien varojen ohjeellista vuotuista jakoa 
ohjelmittain. Kysymys ei ole sellaisista sei-
koista, joita koskeva valtioneuvoston päätös 
olisi voitava saattaa perustuslain 21 §:n 1 
momentin nojalla tuomioistuimen tai muut 
riippumattoman lainkäyttöelimen ratkaista-
vaksi. Perustusvaliokunta on myös katsonut, 
että päästökauppalaissa (683/2004) oleva va-
lituskielto koskien päästöoikeuksien kansal-
lista jakosuunnitelmaa ei ollut perustuslain 
21 §:n vastainen (PeVL 14/2004 vp ). 

Lakiehdotuksen 25 §:n mukaan seuranta-
komitean rahoitettavien toimien valintaperus-
teita koskevaan päätökseen ei saa erikseen 
hakea muutosta valittamalla. Kysymyksessä 
on tuen valmisteleva hallinnollinen päätös, 
joka liittyy tarkoituksenmukaisuusharkintaan 
perustuvaan tuen myöntämispäätökseen. Tu-
en myöntäminen on kokonaan myöntäjän 
harkinnassa. Tuen myöntämispäätöksestä on 
oikeus valittaa myöntäjää koskevan sääntelyn 
mukaan. Muutoksenhakukielto ei ole ongel-
mallinen perustuslain kannalta. 

Muutoksenhakukielto sisältyy myös la-
kiehdotuksen 20 §:ään koskien maakunnan 
yhteistyöryhmän antamaa lausuntoa hank-
keen rahoittamisesta ja lakiehdotuksen 36 
§:ään koskien hallintokomitean lausuntoa 
toimien rahoittamisesta. Kumpikin päätös 
koskee tarkoituksenmukaisuusharkintaan pe-
rustuvan tuen myöntämistä, joka on koko-
naan myöntäjän harkinnassa. Maakunnan yh-
teistyöryhmän osalta tuen myöntävä viran-
omainen voi painavista syistä poiketa yhteis-
työryhmän päätöksestä. Hallintokomitean 
osalta perustuslakivaliokunta ei ole myös-
kään käytännössään pitänyt vastaavaa järjes-
telyjä perustuslain kannalta ongelmallisina 
(PeVL 40/2000 vp). 

Lakiehdotuksen 65 §:n mukaan rakennera-
hasto-ohjelmien seurantajärjestelmässä käsi-
teltäisiin myös henkilötietolain mukaisia 
henkilötietoja. Säännöksellä on kytkentä pe-
rustuslain 10 §:n 1 momentin tarkoittamaan 
yksityisyyden suojaan. Perustuslakivaliokun-
nan tulkintakäytännön mukaan henkilötieto-
jen suojan kannalta tärkeitä sääntelykohteita 
ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, rekiste-
röitävien henkilötietojen sisältö, niiden salli-
tut käyttötarkoitukset mukaan luettuna tieto-

jen luovutettavuus sekä tietojen säilytysaika 
henkilörekistereissä ja rekisteröidyn oikeus-
turva (esimerkiksi PeVL 21/2001). Näiden 
seikkojen sääntelyn tulee perustuslakivalio-
kunnan mukaan olla kattavaa ja yksityiskoh-
taista. Ehdotetussa 65 §:ssä säädetään tieto-
jen käyttötarkoituksesta, yksityiskohtaisesti 
rekisteröitävistä tiedoista, tietojen luovutetta-
vuudesta, tarkastusoikeudesta ja säilytysajas-
ta. Järjestely ei ole perustuslain kannalta on-
gelmallinen. Perustuslakivaliokunta ei ole 
myöskään käytännössään pitänyt vastaavaa 
järjestelyä perustuslain kannalta ongelmalli-
sena (PeVL 40/2000). 
 
 
4.2. Alueiden kehittämislaki 

Alueiden kehittämislakia koskevan lakieh-
dotuksen 8 a §:n mukaan valtion alueiden 
kehittämistoimenpiteiden yhteensovittami-
seksi sisäasiainministeriön yhteydessä toimii 
alueiden kehittämisen neuvottelukunta. Sen 
tehtävät koskisivat ministeriöiden keskeisten 
alueiden kehittämiseen vaikuttavien määrä-
rahojen talousarviovalmistelua, määrärahojen 
alueellista jakamista ja niiden seurantaa. Se 
laatisi yhteenvedon talousarvioesitystä varten 
määrärahojen suunnitellusta alueellisesta ja-
osta. Neuvottelukunta suunnatessaan määrä-
rahojen alueellista jakoa käyttää julkista val-
taa. Suuntaamisen kohteena ovat taloudelli-
sesti merkittävät määrärahat. Neuvottelukun-
nan asettaa valtioneuvosto yleisistunnossa. 
Asettamistapansa puolesta neuvottelukuntaa 
on pidettävä perustuslakivaliokunnan käy-
tännön mukaan valtion toimielimenä (PeVL 
21/2002 vp). Toimielimen toiminnassa on 
noudatettava valtion viranomaista koskevia 
yleishallinto-oikeudellisia säännöksiä, kuten 
hallinto-, julkisuus- ja kielilakia. Ehdotus si-
sältää viittaukset mainittuihin lakeihin. La-
kiehdotus ei sisällä säännöstä muutoksenha-
usta neuvottelukunnan päätökseen. Kysy-
myksessä on lähinnä koordinoiva toimielin. 
Muutoksenhausta ei sen vuoksi ole tarpeen 
säätää erikseen. Ehdotus ei ole perustuslain 
kannalta ongelmallinen. 

 
Edellä olevilla perusteilla hallitus katsoo, 

että ehdotetut lait voidaan säätää tavallisen 
lain säätämisjärjestyksessä. 
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Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Rakennerahastolaki 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan Euroopan yhteisön 
rakennerahastoista osarahoitettaviin suunni-
telmiin ja ohjelmiin, niiden valmisteluun, 
toimeenpanoon sekä rakennerahastojen ra-
hoituksen ja vastaavan kansallisen julkisen 
rahoitusosuuden hallinnointiin, valvontaan ja 
tarkastukseen.  

Alueiden kehittämistä koskevien suunni-
telmien ja ohjelmien valmisteluun ja toi-
meenpanoon sekä suunnitelmien ja ohjelmien 
yhteensovittamiseen ja seurantaan sovelle-
taan, mitä alueiden kehittämislaissa 
(602/2002) säädetään. Valtion talousarvioon 
otettuihin rakennerahastovaroihin sovelletaan 
valtion talousarviosta annettua lakia 
(423/1988). 

Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia 
säännöksiä, noudatetaan niitä tämän lain si-
jasta. 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan:  
1) rakennerahastolla Euroopan aluekehi-

tysrahastoa, jäljempänä aluekehitysrahasto, 
ja Euroopan sosiaalirahastoa, jäljempänä so-
siaalirahasto; 

2) rakennerahastovaroilla Euroopan yhtei-
söjen komission Euroopan yhteisöjen talous-
arviosta Suomeen myöntämiä rakennerahas-
tojen varoja; 

3) kansallisella rahoitusosuudella rakenne-
rahastovaroja vastaavaa kansallista julkista ja 
yksityistä rahoitusosuutta; 

4) kansallisella julkisella rahoitusosuudel-
la rakennerahastovaroja vastaavaa valtion, 
kuntien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitus-
osuutta; 

5) rakennerahasto-ohjelmalla rakennera-
hastosta osarahoitettua toimenpideohjelmaa;  

6) kansallisella rakennerahasto-ohjelmalla 
alueellinen kilpailukyky ja työllisyys- tavoi-
tetta varten laadittua toimenpideohjelmaa; 

7) jäsenvaltioiden välisellä rakennerahas-
to-ohjelmalla Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitetta varten laadittua toimenpideohjel-
maa; 

8) välittävällä toimielimellä julkista tai yk-
sityistä elintä tai yksikköä, joka toimii hallin-
to- tai todentamisviranomaisen vastuulla tai 
hoitaa täytäntöön paneviin tuensaajiin liitty-
viä tehtäviä tällaisen viranomaisen puolesta;  

9) tuensaajalla julkisoikeudellista tai yksi-
tyisoikeudellista toimien käynnistämisestä ja 
täytäntöönpanosta vastaavaa toimijaa, toi-
mielintä tai yritystä; 

10) johtavalla tuensaajalla Euroopan alu-
eellisen yhteistyön tavoitteen toimenpideoh-
jelmassa julkisoikeudellista tai yksityisoi-
keudellista toimien käynnistämisestä ja täy-
täntöönpanosta vastaavaa toimijaa, toimielin-
tä tai yritystä, jonka tuensaajat ovat nimen-
neet; ja  

11) toimella hanketta tai hankeryhmää, jo-
ka on valittu hallintoviranomaisen valvon-
nassa seurantakomitean vahvistamilla perus-
teilla ja jota yksi tai useampi tuensaaja panee 
täytäntöön siihen liittyvän toimintalinjan ta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
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3 § 

Rakennerahastovarojen tulouttaminen 

Rakennerahastoista tuloutettavien varojen 
ja niillä rahoitettavien menojen maksamiseen 
tarvittavien määrärahojen ottamisesta valtion 
talousarvioon säädetään valtion talousarvios-
ta annetussa laissa.  
 
 

2 luku  

Ohjelmatyö 

4 § 

Kansallinen suunnitelma 

Sisäasiainministeriö valmistelee yhteis-
työssä muiden ministeriöiden, maakunnan 
liittojen ja muiden rakennerahasto-ohjelmien 
laatimiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjes-
töjen kanssa ohjelmakaudeksi kansallisen 
suunnitelman. Suunnitelma laaditaan lisäksi 
yhteistyössä komission kanssa. Suunnitelma 
sisältää ne seikat, joista säädetään Euroopan 
yhteisön lainsäädännössä.  

Kansallisen suunnitelman hyväksyy valtio-
neuvosto.  

Kansallisen suunnitelman muuttamisessa 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä sen valmis-
telusta ja hyväksymisestä 1 ja 2 momentissa 
säädetään.  

Valtioneuvoston 2 momentissa tarkoitet-
tuun päätökseen ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. 

 
5 § 

Toimenpideohjelmat 

Rakennerahastoista rahoitettavat toimet to-
teutetaan 6 §:ssä tarkoitetussa kansallisessa 
suunnitelmassa nimetyillä toimenpideohjel-
milla. Toimenpideohjelma laaditaan ohjel-
makaudeksi ja se koskee vain yhtä tavoitetta.  
Toimenpideohjelman laatimiseen, sisältöön 
ja hyväksymiseen sovelletaan, mitä Euroo-
pan yhteisön lainsäädännössä säädetään.  

Toimenpideohjelmaa koskevan ehdotuksen 
valmisteluun ja toimenpideohjelman muut-

tamiseen sovelletaan, mitä tässä laissa sääde-
tään.  
 

6 §  

Toimenpideohjelmien valmistelu  

Aluekehitysrahastosta osarahoitettavien 
toimenpideohjelmien valmisteluun sovelle-
taan, mitä alueiden kehittämislaissa sääde-
tään alueellisen rakennerahasto-ohjelman 
valmistelusta. 

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen toimenpideohjelmat valmistellaan 
yhteistyössä toimenpideohjelman toteuttami-
seen osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa. 
Muilta osin toimenpideohjelmien valmiste-
luun ja niiden muuttamiseen sovelletaan so-
veltuvin osin, mitä alueiden kehittämislaissa 
säädetään alueellisen rakennerahasto-
ohjelman valmistelusta. 

Sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimen-
pideohjelman valmistelusta vastaa työminis-
teriö. Toimenpideohjelman alueellisen osion 
valmisteluun sovelletaan soveltuvin osin, mi-
tä alueellisen rakennerahasto-ohjelman val-
mistelusta säädetään. Toimenpideohjelman 
alueellisen osion valmistelusta vastaa asian-
omainen työvoima- ja elinkeinokeskus. 
Työministeriö valmistelee yhteistyössä mui-
den ministeriöiden, maakunnan liittojen sekä 
muiden ohjelmien toteuttamiseen osallistuvi-
en yhteisöjen ja järjestöjen kanssa ohjelma-
ehdotuksen valtioneuvoston käsiteltäväksi.  

Edellä 3 momentissa tarkoitetun toimenpi-
deohjelman muuttamisessa noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä sen valmistelusta sääde-
tään. 
 

3 luku  

Kansallisten rakennerahasto-ohjelmien  
hallinnointi 

7 § 

Hallintoviranomaiset 

Hallintoviranomaisina toimivat aluekehi-
tysrahastosta osarahoitettavien toimenpide-
ohjelmien osalta sisäasiainministeriö ja sosi-
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aalirahastosta osarahoitettavan toimenpide-
ohjelman osalta työministeriö.  
 

8 § 

Hallintoviranomaisen tehtävät 

Hallintoviranomainen vastaa toimenpide-
ohjelman hallinnoinnista ja täytäntöönpanos-
ta moitteettoman varainhoidon periaatteita 
noudattaen sekä hoitaa ne tehtävät, joista 
säädetään Euroopan yhteisön lainsäädännös-
sä. Lisäksi hallintoviranomainen hoitaa hal-
linnoimaansa rakennerahasto-ohjelmaa kos-
kevia kansallisia tehtäviä sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

Hallintoviranomainen voi siirtää seuranta-
komiteaan liittyviä valmistelua ja seuranta-
komiteassa tehtyjen päätösten täytäntöönpa-
noa koskevia tehtäviä aluekehitysrahastosta 
osarahoitettavan toimenpideohjelman ohjel-
ma-alueella sille maakunnan liitolle, josta oh-
jelma-alueen maakunnan liitot ovat kirjalli-
sesti sopineet.  

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen tehtävi-
en yksityiskohtaisesta sisällöstä ja tehtävien 
siirrosta säädetään valtioneuvoston asetuksel-
la. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
myös antaa tarkempia säännöksiä rakennera-
hastovarojen käytössä ja toimenpideohjelmi-
en valvonnassa noudatettavista menettelyta-
voista, joita Euroopan yhteisön lainsäädäntö 
edellyttää.  
 

9 § 

Välittävät toimielimet 

Välittäviä toimielimiä ovat rakennerahas-
tovaroja käyttävät ministeriöt, keskushallin-
non virastot, työvoima- ja elinkeinokeskuk-
set, alueelliset ympäristökeskukset, läänin-
hallitukset ja maakunnan liitot. Välittäviä 
toimielimiä ovat myös valtion erityisrahoi-
tusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tar-
koitettu erityisrahoitusyhtiö ja muu vastaava 
valtion kokonaan tai osittain omistaman yh-
tiö ja muut viranomaiset tai laitokset, joille 
on siirretty hallinto- ja todentamisviranomai-
sen tehtäviä.  

Välittävien toimielinten tehtäviin sovelle-
taan, mitä niistä jäljempänä tässä laissa ja 

muualla laissa erikseen säädetään.  
 

10 § 

Rakennerahastovarojen osoittaminen muiden 
viranomaisten käytettäväksi 

Hallintoviranomainen vastaa valtion talo-
usarvioon pääluokkaansa otettujen rakenne-
rahastovarojen osoittamisesta välittävien 
toimielinten käytettäviksi. 

Osa rakennerahastovaroista voidaan jättää 
jaettavaksi hallintoviranomaisen pääluokkaan 
(ohjelmareservi). Ohjelmareserviä voidaan 
käyttää varainkäytön joustavuuden varmis-
tamiseen, ylimaakunnallisiin hankkeisiin ja 
äkillisistä rakennemuutosongelmista aiheutu-
vien menojen kattamiseen.  

Tarkempia säännöksiä rakennerahastovaro-
jen ja kansallisen rahoitusosuuden jakamises-
ta ja siihen liittyvistä määräajoista, ohjelma-
reservin suuruudesta, käytöstä ja noudatetta-
vasta menettelystä voidaan antaa valtioneu-
voston asetuksella. 
 

11 § 

Hallintoviranomaisen ehdot ja ohjeet 

Hallintoviranomainen voi varojen osoitta-
mista koskevassa päätöksessään asettaa välit-
tävän toimielimen noudatettavaksi sellaisia 
varojen käyttöä koskevia ja välittävälle toi-
mielimelle laissa säädettyjä velvollisuuksia 
täsmentäviä ehtoja, jotka ovat välttämättömiä 
Euroopan yhteisön lainsäädäntöön perustuvi-
en velvoitteiden täyttämiseksi ja rakennera-
hastovarojen hallinnoinnin, valvonnan ja tar-
kastuksen asianmukaiseksi hoitamiseksi. 

Hallintoviranomainen voi muissa kuin 1 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa antaa 
välittäville toimielimille rakennerahastovaro-
jen hallinnointia ja valvontaa koskevia ohjei-
ta, jotka ovat välttämättömiä Euroopan yhtei-
sön lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden 
täyttämiseksi ja rakennerahastovarojen 
asianmukaiseksi hoitamiseksi.  

Hallintoviranomainen voi muissa kuin 1 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa antaa 
viranomaisena toimiville välittäville toimie-
limille rakennerahastovarojen hallinnointia ja 
valvontaa koskevia määräyksiä, jotka ovat 
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välttämättömiä Euroopan yhteisön lainsää-
däntöön perustuvien velvoitteiden täyttämi-
seksi ja rakennerahastovarojen asianmukai-
seksi hoitamiseksi. Ennen määräysten anta-
mista hallintoviranomaisen on kuultava asi-
anomaisia ministeriöitä. 
 

12 § 

Eräät täytäntöönpanojärjestelyt 

Hallintoviranomainen voi asioissa, jotka 
eivät kuulu lainsäädännön alaan tai muutoin 
vaadi eduskunnan suostumusta, tarvittaessa 
yhteisymmärryksessä rakennerahasto-
ohjelman todentamisviranomaisen ja muiden 
toimenpideohjelman toteuttamiseen osallis-
tuvien ministeriöiden kanssa sopia tavan-
omaisina pidettävistä rakennerahasto-
ohjelman hallinnointitehtävien täytäntöönpa-
noa koskevista tarpeellisista järjestelyistä Eu-
roopan yhteisöjen komission, muiden Euroo-
pan unionin jäsenvaltioiden rakennerahasto-
tehtäviä hoitavien viranomaisten tai jäsenval-
tioiden tällaisia tehtäviä hoitavien muiden ta-
hojen kanssa. 

Hallintoviranomainen voi 1 momentissa 
tarkoitetuissa asioissa tarvittaessa yhteisym-
märryksessä rakennerahasto-ohjelman toden-
tamisviranomaisten ja muiden rakennerahas-
tovaroja käyttävien ministeriöiden kanssa so-
pia myös sellaisista täytäntöönpanojärjeste-
lyistä, joista rakennerahasto-ohjelman ja Eu-
roopan unionin ulkopuolella toteutettavan 
Euroopan yhteisön rahoittaman ohjelman 
tekninen yhteensovittaminen välttämättä 
edellyttää. 
 

13 § 

Todentamisviranomaiset 

Todentamisviranomaisina toimivat alueke-
hitysrahastosta osarahoitettavien toimenpide-
ohjelmien osalta sisäasiainministeriö ja sosi-
aalirahastosta osarahoitettavan toimenpide-
ohjelman osalta työministeriö. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toden-
tamisviranomaisten tehtävät on erotettava 8 
§:ssä tarkoitettujen hallintoviranomaisten 
tehtävistä siten, että viranomaisten toiminnan 
riippumattomuus voidaan varmistaa. 

14 § 

Todentamisviranomaisen tehtävät 

Todentamisviranomainen hoitaa Euroopan 
yhteisön lainsäädännön mukaan sille kuulu-
vat tehtävät. Lisäksi todentamisviranomainen 
hoitaa hallinnoimaansa rakennerahasto-
ohjelmaa koskevia kansallisia tehtäviä sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Välittävä toimielin toimittaa tuensaajien 
maksamien tukikelpoisten menojen perus-
teella tiedot menoilmoitusta varten toimenpi-
deohjelman todentamisviranomaiselle ja sa-
malla tiedoksi hallinnonalansa ministeriölle. 
Sisäasiainministeriön hallinnonalalla tiedot 
toimittaa sisäasiainministeriölle maakunnan 
liitto.  
 

15 § 

Todentamisviranomaisen ohjeet ja määräyk-
set 

Todentamisviranomainen voi antaa välittä-
ville toimielimille rakennerahastovarojen 
käyttöä ja valvontaa koskevia ohjeita, jos Eu-
roopan yhteisön lainsäädännössä säädettyjen 
velvoitteiden hoitaminen sitä edellyttää.  

Todentamisviranomainen voi antaa välittä-
ville toimielimille rakennerahastovarojen 
käyttöä ja valvontaa koskevia määräyksiä, 
jos Euroopan yhteisön lainsäädännössä sää-
dettyjen velvoitteiden hoitaminen sitä edel-
lyttää. Ennen määräysten antamista todenta-
misviranomaisen on kuultava asianomaisia 
ministeriöitä. 
 

16 § 

Rakennerahastoneuvottelukunta 

Sisäasianministeriön yhteydessä toimii ra-
kennerahastoneuvottelukunta, jonka tehtävä-
nä on: 

1) sovittaa yhteen rakennerahastojen, Eu-
roopan maaseudun kehittämisen maatalous-
rahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan ka-
latalousrahaston (kalatalousrahasto) toimia;  

2) sovittaa yhteen 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimia ja kansallisia toimia; ja 
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3) seurata rakennerahasto-ohjelmien tulok-
sellisuutta sekä arvioida niiden vaikuttavuut-
ta ja raportoida niiden edistymisestä sisäasi-
ainministeriölle.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävi-
en lisäksi rakennerahastoneuvottelukunta voi 
tehdä ehdotuksia rakennerahastotoimien yh-
teensovituksen ja vaikuttavuuden parantami-
seksi hallintoviranomaiselle ja seurantakomi-
teoille 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja teh-
täviä hoitaviin neuvottelukunnan jäseniin so-
velletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskevia säännöksiä, sekä mitä vahingon-
korvauslaissa (412/1974) säädetään julkisyh-
teisön ja virkamiehen korvausvastuusta. 
Neuvottelukunnan hallintomenettelyyn so-
velletaan, mitä hallintolaissa (434/2003), vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) ja kielilaissa 
(423/2003) säädetään. 

Neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto. 
Neuvottelukunnan kokoonpanosta, toimi-

kaudesta ja tarkemmista tehtävistä säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. 
 

17 §  

Maakunnan yhteistyöryhmä 

Kussakin maakunnassa on rakennerahasto-
ohjelmien toimeenpanon ja alueen kehittämi-
seen vaikuttavien toimenpiteiden yhteenso-
vittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä.  

Yhteistyöryhmän asettaa maakunnan liiton 
hallitus. Yhteistyöryhmän toimikausi jatkuu, 
kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hy-
väksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpa-
noa koskevan loppukertomuksen. Toimikaut-
ta voidaan jatkaa, jos yhteistyöryhmän tehtä-
vien hoitaminen sitä vaatii. Jäljempänä 3 
momentin 1 kohdassa tarkoitettujen tahojen 
edustajat valitaan kuitenkin maakunnan liiton 
ja sen jäsenkuntien osalta valtuuston toimi-
kaudeksi ja saamelaiskäräjien osalta saame-
laiskäräjien toimikaudeksi. 

Yhteistyöryhmän kokoonpano on sovitet-
tava siten, että siinä ovat maakunnan alueen 
kehittämisen kannalta tasapuolisesti edustet-
tuina osapuolina: 

1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat sekä 
Lapin maakunnassa lisäksi saamelaiskäräjät; 

2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomai-
set ja muut valtionhallintoon kuuluvat orga-
nisaatiot; 

3) alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät 
työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä mah-
dollisuuksien mukaan muut kansalaisyhteis-
kuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja su-
kupuolten tasa-arvoa edistävät järjestöt. 

Osapuoliin edustetuiksi tulevat tahot teke-
vät ehdotuksen edustajikseen sekä heidän 
henkilökohtaisiksi varaedustajikseen.  

Jäsenten lisäksi maakunnan liiton hallitus 
nimeää yhteistyöryhmälle puheenjohtajan, 
jonka tulee olla kuntalaissa (365/1995) tar-
koitettu luottamushenkilö, sekä 3 momentis-
sa tarkoitettujen osapuolten ehdotuksesta 
kolme varapuheenjohtajaa, joiden tulee olla 
yhteistyöryhmän jäseniä. 

Yhteistyöryhmä voi kutsua yhteistyöryh-
mään asiantuntijoita. 

Yhteistyöryhmä voi asettaa jaostoja. Jaos-
ton tehtävänä on valmistella maakunnan yh-
teistyöryhmässä käsiteltäviä asioita.  

Yhteistyöryhmä voi asettaa 7 momentissa 
tarkoitettujen jaostojen lisäksi jaoston maa-
seuturahastosta rahoitettavien toimenpiteiden 
alueellista tarkastelua ja muihin alueellisiin 
toimenpiteisiin tapahtuvaa yhteensovitusta 
varten. Jaoston puheenjohtajana toimii työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen edustaja. Jaos-
ton tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. Siltä 
osin kuin kysymys on tässä tarkoitettujen 
toimenpiteiden ja rakennerahastoista rahoi-
tettavien toimenpiteiden yhteensovituksesta, 
noudatetaan kuitenkin, mitä jäljempänä tässä 
laissa säädetään. 
 

18 §  

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenten asema 

Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen aset-
taman jaoston jäseneen sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä sekä, mitä vahingonkorvauslaissa sääde-
tään julkisyhteisön ja virkamiehen korvaus-
vastuusta. Jäsenistä on soveltuvin osin voi-
massa, mitä kuntalaissa säädetään luottamus-
henkilöistä. Maakunnan liittoon pysyväis-
luonteisessa palvelusuhteessa oleva henkilö 
voidaan kuitenkin valita yhteistyöryhmän jä-
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seneksi. 
Edellä 17 §:n 3 momentin 1 ja 3 kohdassa 

tarkoitetuille edustajille maksettavista palk-
kioista ja ansionmenetyskorvauksista sekä 
matkakustannusten ja muiden heille tehtävän 
hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten 
korvaamisesta on voimassa, mitä kuntalaissa 
säädetään luottamushenkilöistä. Mainitun 
momentin 2 kohdassa tarkoitetuille edustajil-
le maksettavista palkkioista ja korvauksista 
vastaa se, jota jäsen edustaa. 
 

19 §  

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 

Maakunnan yhteistyöryhmällä on sihteeris-
tö. Siinä ovat edustettuina 17 §:n 3 momentin 
1 ja 2 kohdassa mainitut viranomaiset. Maa-
kunnan yhteistyöryhmä päättää sihteeristön 
kokoonpanosta siten, että viranomaisten 
edustus tulee tasapuolisesti huomioon otetuk-
si. 

Sihteeristön tehtävänä on hoitaa yhteistyö-
ryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täy-
täntöönpanotehtäviä virkavastuulla. 

Sihteeristön tehtävänä on sen lisäksi, mitä 
edellä 2 momentissa säädetään, yhteensovi-
tusta varten tarkastella ja seurata maakunnan 
alueella valmisteltavia rakennerahasto-
ohjelmien, maaseuturahaston ja kalatalousra-
haston hankkeita ja raportoida niistä yhteis-
työryhmälle. 
 

20 §  

Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksenteko 
ja hallintomenettely 

Jollei jäljempänä toisin säädetä, päätöksen-
teosta ja hallintomenettelystä maakunnan yh-
teistyöryhmässä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä kuntalain 50, 53–55 ja 57–62 §:ssä sää-
detään. Muilta osin yhteistyöryhmän hallin-
tomenettelyyn sovelletaan hallintolakia. 

Maakunnan liitto vahvistaa yhteistyöryh-
män hyväksymän maakunnan yhteistyöryh-
män työjärjestyksen, jossa määrätään asian 
valmistelusta, esittelystä, päätöksenteosta yh-
teistyöryhmässä, jaostojen perustamisesta, 
kokoonpanosta ja niiden tarkemmista tehtä-
vistä. Muutoin työjärjestyksestä on soveltu-

vin osin voimassa, mitä kuntalaissa säädetään 
johtosäännöstä. 

Yhteistyöryhmän on pyrittävä päätöksente-
ossaan yksimielisyyteen. Jos päätöstä ei voi-
da tehdä yksimielisesti, päätökseksi tulee 
mielipide, jota kaksi kolmannesta äänestä-
neistä on kannattanut. 

Jäljempänä 21 §:n 1 momentin 6 kohdassa 
tarkoitetussa asiassa rahoittajataho ei voi 
myöntää hankkeelle rakennerahaston tukea, 
jos yhteistyöryhmä ei ole hanketta puoltanut. 
Yhteistyöryhmän myönteinen päätös ei kui-
tenkaan sido rahoittajatahoa, jos siihen on 
painavia syitä. Jos rahoittajataho aikoo yh-
teistyöryhmän myönteisestä päätöksestä huo-
limatta tehdä siitä poikkeavan rahoituspää-
töksen, sen tulee antaa yhteistyöryhmälle täs-
tä tieto ja perustelut painavista syistä. Yhteis-
työryhmän kannanottoa koskeviin päätöksiin 
ei saa hakea erikseen muutosta valittamalla. 
 

21 §  

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävät 

Maakunnan yhteistyöryhmä: 
1) yhteen sovittaa seuraavan varainhoito-

vuoden aluekehitysrahastosta osarahoitetta-
van toimenpideohjelman rakennerahastova-
rojen ja niitä vastaavan kansallisen rahoitus-
osuuden kohdentumisen maakunnassa raken-
nerahasto-ohjelmaa rahoittaville valtion vi-
ranomaisille, maakunnan liitolle ja muille ra-
kennerahasto-ohjelman rahoitukseen osallis-
tuville;  

2) yhteen sovittaa seuraavan varainhoito-
vuoden sosiaalirahastosta osarahoitettavan 
toimenpideohjelman alueellisen osion raken-
nerahastovarat ja niitä vastaavan kansallinen 
rahoitusosuuden asianomaiselle hallin-
nonalalle sovitun rahoituskehyksen mukaan, 
jollei rahoituskehyksestä poikkeamiseen ole 
painavia syitä; 

3) suuntaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua 
maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ra-
hoitusta ja vastaavaa kansallista rahoitusta 
tarkistamalla maakunnan yhteistyöasiakirjan, 
jos se on rakennerahasto-ohjelman toimeen-
panon kannalta tarpeen; 

4) saa tiedoksi yhteensovitusta varten maa-
kunnan yhteistyöasiakirjan laatimisen yhtey-
dessä suunnitelmat ja raportit maaseuturahas-
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ton alueellisesta rahoituksesta, kalatalousra-
hastosta rahoitettavista toimenpiteistä ja sosi-
aalirahastosta osarahoitettavan toimenpide-
ohjelman valtakunnallisen osion rahoitukses-
ta ja varmistaa eri toimenpiteiden yhteenso-
vituksen ja eri rahastojen osallistumisen laa-
jojen ja aluekehittämisen kannalta merkittä-
vien hankkeiden toteuttamiseen; 

5) päättää yhteistyöasiakirjassa rakennera-
hasto-ohjelmassa olevien hankkeiden valin-
takriteerien alueellisesta soveltamisesta; 

6) käsittelee rahoituksen myöntävän minis-
teriön, sen hallinnonalan viranomaisen tai 
muun toimijan taikka maakunnan liiton val-
mistelemia aluekehityksen kannalta merkit-
täviä hankkeita ja antaa niistä lausunnon ra-
hoituksen myöntävälle taholle; yhteistyö-
ryhmässä käsiteltävät hankkeet määritellään 
tarkemmin työjärjestyksessä kuitenkin niin, 
että liikesalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja 
sisältäviä yrityshankkeita ei voida käsitellä 
yhteistyöryhmässä; 

7) huolehtii tarvittavista menettelytavoista, 
joilla varmistetaan rahoitettaviksi hyväksyt-
tävien hankkeiden mahdollisten ympäristö-
vaikutusten selvittäminen ennen rahoituspää-
tösten tekoa; 

8) valmistelee ja esittää siten kuin 8 §:ssä 
säädetään aluekehitysrahastosta osarahoitet-
tavan toimenpideohjelman ja sosiaalirahas-
tosta osarahoitettavan toimenpideohjelman 
alueellisen osan muutostarpeita seurantako-
mitealle ja hallintoviranomaiselle sekä rapor-
toi niille rakennerahasto-ohjelman toteutumi-
sesta; 

9) tiedottaa rakennerahasto-ohjelman toi-
meenpanosta; 

10) voi hoitaa myös muita rakennerahasto-
ohjelmien toimeenpanon ja alueen kehittämi-
seen vaikuttavien toimenpiteiden yhteenso-
vittamista koskevia tai niihin liittyviä tarpeel-
lisia tehtäviä, joista tarvittaessa määrätään 
tarkemmin työjärjestyksessä, jollei kyseisiä 
tehtäviä ole säädetty muiden viranomaisten 
tehtäväksi. 

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoi-
tetuista tehtävistä hyväksytään asiakirja, jon-
ka kaikki asianomaisessa maakunnassa toi-
menpideohjelmaa rahoittavat toimijat allekir-
joittavat (maakunnan yhteistyöasiakirja). 

Tarkempia säännöksiä maakunnan yhteis-
työasiakirjan sisällöstä, noudatettavasta me-

nettelystä, laatimisen määräajoista ja 1 mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitetun raportin sisäl-
löstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

22 § 

Tarkastusviranomainen 

Rakennerahasto-ohjelmien tarkastusviran-
omainen toimii valtiovarainministeriössä val-
tiovarain controller –toiminnon yhteydessä. 

Tarkastusviranomaisen on oltava hallinto- 
ja todentamisviranomaisesta toiminnallisesti 
riippumaton. 
 

23 § 

Tarkastusviranomaisen tehtävät 

Tarkastusviranomainen hoitaa sille Euroo-
pan yhteisön lainsäädännössä asetetut tehtä-
vät. Tarkastusviranomainen antaa kertomuk-
sen, jossa arvioidaan perustettu hallinto- ja 
valvontajärjestelmä, ja esittää lausunnon sii-
tä, kuinka rakennerahastojen hallinto- ja val-
vontajärjestelmät täyttävät Euroopan yhtei-
sön lainsäädännössä säädetyt vaatimukset. 
Lisäksi tarkastusviranomainen hoitaa kansal-
lisia tehtäviä sen mukaan, kuin tässä laissa 
säädetään.  

 
24 § 

Tarkastusviranomaisen ohjeet 

Tarkastusviranomainen voi antaa rakenne-
rahasto-ohjelmien toimeenpanoon osallistu-
ville ohjeita tarkastusten suorittamisesta, joi-
ta Euroopan yhteisön lainsäädäntö edellyttää 
sekä noudatettavista tarkastusmenetelmistä. 
 

25 § 

Seurantakomiteat 

Valtioneuvosto asettaa kullekin toimenpi-
deohjelmalle seurantakomitean, jonka tehtä-
vänä on varmistaa toimenpideohjelman täy-
täntöönpanon tehokkuus ja laatu ja hoitaa sil-
le ne tehtävät, joista säädetään Euroopan yh-
teisön lainsäädännössä. Sen toimikausi jat-
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kuu, kunnes Euroopan yhteisöjen komissio 
on hyväksynyt täytäntöönpanoa koskevan 
loppukertomuksen. Toimikautta voidaan jat-
kaa, jos seurantakomitean tehtävien hoitami-
nen sitä vaatii. 

Valtioneuvosto päättää seurantakomitean 
asettamisesta ja nimittää sen jäsenet. Seuran-
takomitean kokoonpanoon ja jäseniin sovel-
letaan, mitä niistä Euroopan yhteisön lain-
säädännössä säädetään. Seurantakomitea voi 
kutsua asiantuntijoita.  

Seurantakomitean jäseneen sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia 
säännöksiä sekä, mitä vahingonkorvauslaissa 
säädetään julkisyhteisön ja virkamiehen kor-
vausvastuusta. 

Seurantakomitea laatii itselleen työjärjes-
tyksen. Siinä määrätään asian valmistelusta, 
esittelystä ja päätöksenteosta seurantakomi-
teassa. Seurantakomitean hallintomenette-
lyyn sovelletaan, mitä hallintolaissa, viran-
omaisten julkisuudesta annetussa laissa ja 
kielilaissa säädetään. Seurantakomitean on 
pyrittävä päätöksenteossaan yksimielisyy-
teen. Jos päätöstä ei voida tehdä yksimieli-
sesti, päätökseksi tulee kanta, jota kaksi kol-
mannesta äänestäneistä on kannattanut. Seu-
rantakomitean rahoitettavien toimien valinta-
perusteita koskevaan päätökseen ei saa erik-
seen hakea muutosta valittamalla.  

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä seurantakomitean ko-
koonpanosta ja jäsenistä.  
 

26 §  

Seurantakomitean sihteeristö 

Seurantakomitealla on sihteeristö. Siinä 
ovat edustettuina seurantakomiteassa edustet-
tuina olevat viranomaiset. Seurantakomitea 
päättää sihteeristön kokoonpanosta niin, että 
viranomaisten edustus tulee tasapuolisesti 
huomioon otetuksi. 

Sihteeristön tehtävänä on hoitaa seuranta-
komitean asioiden valmistelu-, esittely- ja 
täytäntöönpanotehtäviä. Sihteeristöön sovel-
letaan rikosoikeudellista virkavastuuta kos-
kevia säännöksiä, sekä mitä vahingonkor-
vauslaissa säädetään julkisyhteisön ja virka-
miehen korvausvastuusta. 
 

4 luku  

Jäsenvaltioiden välisten rakennerahasto-
ohjelmien hallinnointi 

27 § 

Hallintoviranomaiset 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmassa hallintoviranomaisena 
on ohjelma-asiakirjassa nimetty maakunnan 
liitto. 
 

28 § 

Hallintoviranomaisen tehtävät 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmassa hallintoviranomainen 
vastaa toimenpideohjelman hallinnoinnista ja 
täytäntöönpanosta moitteettoman varainhoi-
don periaatteita noudattaen sekä hoitaa ne 
tehtävät, joista säädetään Euroopan yhteisön 
lainsäädännössä. Lisäksi hallintoviranomai-
nen hoitaa hallinnoimaansa rakennerahasto-
ohjelmaa koskevia kansallisia tehtäviä sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
30 §:ssä tarkoitetuille välittäville toimielimil-
le säännöksiä rakennerahastovarojen käytöstä 
ja valvonnasta, jos Euroopan yhteisön lain-
säädännössä säädettyjen velvoitteiden täyt-
täminen tätä välttämättä edellyttää. Ennen 
asetuksen antamista on kuultava ohjelman 
hallintoviranomaista. 
 

29 § 

Valvoja 

Sisäasiainministeriö voi nimittää valvojan 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmassa. Valvojan tehtäviin 
sovelletaan, mitä Euroopan yhteisön lainsää-
dännössä säädetään. 

Valvojalla on oltava tehtävän hoitamisen 
kannalta riittävä ammattitaito. Valvojan 
työskentelyyn sovelletaan hallintolakia, kieli-
lakia ja viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta annettua lakia.  

Valvojalla on oikeus suorittaa tehtäviensä 
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edellyttämässä laajuudessa rakennerahasto-
varojen käyttöön liittyviä välittävään toimie-
limeen ja tuensaajaan kohdistuvia tarkastuk-
sia. Valvojan oikeuksiin ja valvottavan vel-
vollisuuksiin valvojan suorittaessa tehtävän 
edellyttämiä tarkastuksia sovelletaan 56 §:ää.  

Valvoja voi päätöksellään valtuuttaa toisen 
viranomaisen tai riippumattoman tilintarkas-
tajan suorittamaan rakennerahastovarojen 
käyttöä koskevan tuensaajaan kohdistuvan 3 
momentissa tarkoitetun tarkastuksen puoles-
taan. Sen lisäksi valvoja voi päätöksellään 
valtuuttaa toisen viranomaisen tai riippumat-
toman tilintarkastajan suorittamaan 1 mo-
mentissa tarkoitetut tehtävät. Tilintarkastajas-
ta on voimassa, mitä 50 §:n 2 ja 3 momentis-
sa säädetään. 
 

30 § 

Välittävät toimielimet 

Välittäviä toimielimiä ovat 9 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetut viranomaiset ja muut yhtei-
söt.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen välittä-
vien toimielinten tehtäviin sovelletaan, mitä 
niistä jäljempänä tässä laissa ja muualla lais-
sa erikseen säädetään. 
 

31 § 

Ohjelmareservi  

Osa valtion rahoitusosuudesta voidaan jät-
tää myöhemmin jaettavaksi (ohjelmareservi). 
Ohjelmareserviä voidaan käyttää varainkäy-
tön joustavuuden varmistamiseen.  

Ohjelmareservin suuruudesta ja noudatet-
tavasta menettelystä voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.  
 

32 § 

Todentamisviranomaiset 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmassa todentamisviranomai-
sena toimii ohjelma-asiakirjassa nimetty hal-
lintoviranomainen.  

Todentamisviranomaisen tehtävät tulee 
erottaa 28 §:ssä tarkoitetun hallintoviran-

omaisen tehtävistä siten, että toiminnan riip-
pumattomuus voidaan varmistaa. 
 

33 § 

Todentamisviranomaisen tehtävät 

Todentamisviranomainen hoitaa Euroopan 
yhteisön lainsäädännön mukaan sille kuulu-
vat tehtävät. Lisäksi todentamisviranomainen 
hoitaa hallinnoimaansa rakennerahasto-
ohjelmaa koskevia kansallisia tehtäviä sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. 
 

34 §  

Sisäasiainministeriön oikeus antaa ohjeita 

Sisäasiainministeriö voi Euroopan alueelli-
nen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjel-
massa antaa välittäville toimielimille raken-
nerahastovarojen käyttöä ja valvontaa koske-
via ohjeita, jos Euroopan yhteisön lainsää-
dännössä hallinto- ja todentamisviranomai-
selle säädettyjen velvoitteiden täyttäminen si-
tä välttämättä edellyttää. Ennen ohjeiden an-
tamista on kuultava toimenpideohjelman hal-
linto- ja todentamisviranomaista. 
 

35 §  

Hallintokomitea 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelman toimeenpanoa varten 
voidaan perustaa hallintokomitea, jonka aset-
tamisesta ja kokoonpanosta sopivat ohjel-
maan osallistuvat jäsenvaltiot. Hallintokomi-
tean toimikausi jatkuu, kunnes Euroopan yh-
teisöjen komissio on hyväksynyt täytäntöön-
panoa koskevan loppukertomuksen. 

Sisäasiainministeriö nimittää hallintokomi-
tean suomalaiset jäsenet. Hallintokomitea voi 
kutsua komiteaan asiantuntijoita. Hallinto-
komitea hyväksyy työskentelyään varten työ-
järjestyksen, jossa määrätään asian valmiste-
lusta, esittelystä ja päätöksenteosta. 

Hallintokomitean suomalaiseen jäseneen 
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskien säännöksiä sekä mitä vahingonkor-
vauslaissa säädetään julkisyhteisön ja virka-
miehen korvausvastuusta. Hallintokomitean 
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työskentelyyn ja sen jäseniin sovelletaan, mi-
tä hallintolaissa ja kielilaissa säädetään. Hal-
lintokomitean asiakirjojen ja toiminnan julki-
suudesta on voimassa, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sää-
detään.  

Siinä 1 momentissa tarkoitettua toimenpi-
deohjelmaa koskevassa ohjelmatyössä ja 
niissä toimenpideohjelmissa, joita toteutetaan 
saamelaisten kotiseutualueella tai sen osalla, 
noudatetaan hallintokomitean työskentelyssä 
soveltuvin osin saamen kielen käyttämisestä 
viranomaisissa annettua lakia (516/1991).  

Hallintokomitean päätökset tehdään yksi-
mielisesti. 
 

36 §  

Hallintokomitean tehtävät  

Hallintokomitea vastaa toimenpideohjel-
massa rahoitettavien toimien valinnasta, yh-
teen sovittaa ja suuntaa rakennerahastojen ja 
kansallista rahoitusta sekä hoitaa muut sille 
Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaan 
kuuluvat tehtävät. Sen lisäksi hallintokomitea 
hoitaa kansallisia tehtäviä sen mukaan, kuin 
2 ja 3 momentissa säädetään.  

Hallintokomitea antaa lausunnon toteutta-
vien toimien soveltuvuudesta 27 §:ssä tarkoi-
tettuihin toimenpideohjelmiin ja niiden ra-
hoittamisesta. Hankkeelle ei voida myöntää 
tukea, jollei hallintokomitea ole puoltanut 
hankkeen rahoittamista. 

Hallintokomitean kannanottoa koskeviin 
päätöksiin ei saa erikseen hakea muutosta va-
littamalla. 
 

37 §  

Yhteinen tekninen sihteeristö  

Hallintokomiteaa avustaa yhteinen tekni-
nen sihteeristö. Sihteeristön kokoonpanosta 
sovitaan ohjelmaan osallistuvien jäsenvalti-
oiden kesken. Sihteeristön jäsenet hoitavat 
hallintokomitean asioiden valmistelu-, esitte-
ly- ja täytäntöönpanotehtäviä. Sihteeristön 
suomalaisiin jäseniin sovelletaan rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä, 
sekä mitä vahingonkorvauslaissa säädetään 
julkisyhteisön ja virkamiehen korvausvas-

tuusta   
Sihteeristö voi avustaa hallintokomitean li-

säksi hallintoviranomaista, seurantakomiteaa 
ja tarkastusviranomaista. 
 

38 § 

Tarkastusviranomainen 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmassa tarkastusviranomaise-
na toimii ohjelma-asiakirjassa nimetty hallin-
toviranomainen. Tarkastusviranomaisen on 
oltava hallinto- ja todentamisviranomaisesta 
toiminnallisesti riippumaton. 
 

39 § 

Tarkastusviranomaisen tehtävät 

Tarkastusviranomainen hoitaa sille Euroo-
pan yhteisön lainsäädännössä asetetut tehtä-
vät. Tarkastusviranomainen antaa kertomuk-
sen, jossa arvioidaan perustettu hallinto- ja 
valvontajärjestelmä, ja esittää lausunnon sii-
tä, kuinka rakennerahastojen hallinto- ja val-
vontajärjestelmät täyttävät Euroopan yhtei-
sön lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Li-
säksi tarkastusviranomainen hoitaa kansalli-
sia tehtäviä sen mukaan, kuin jäljempänä täs-
sä laissa säädetään. 
 

40 § 

Tarkastajaryhmä 

Edellä 38 §:ssä tarkoitettua tarkastusviran-
omaista avustaa sen tehtävien hoitamisessa 
tarkastajaryhmä, johon kuuluu edustaja kus-
takin toimenpideohjelmaan osallistuvasta jä-
senvaltiosta. Tarkastajaryhmän suomalaisen 
jäsenen nimittää sisäasiainministeriö. Tarkas-
tajaryhmä laatii työskentelyään varten työjär-
jestyksen. Tarkastajaryhmän puheenjohtajan 
tehtävästä vastaa tarkastusviranomainen. 

Tarkastajaryhmän suomalaisella jäsenellä 
on oltava tehtävän hoitamisen kannalta riittä-
vä ammattitaito. Jäseneen sovelletaan rikos-
oikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä, sekä mitä vahingonkorvauslaissa 
säädetään julkisyhteisön ja virkamiehen kor-
vausvastuusta   
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Jäsenen työskentelyyn sovelletaan hallinto-
lakia, kielilakia ja viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annettua lakia. Jäsenen oikeuk-
siin ja tarkastettavan velvollisuuksiin jäsenen 
suorittaessa tehtävän edellyttämiä tarkastuk-
sia sovelletaan, mitä 56 §:ssä säädetään. 
 

41 § 

Seurantakomiteat 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
kussakin toimenpideohjelmassa on seuranta-
komitea, jonka asettamisesta ja kokoon-
panosta sopivat ohjelmaan osallistuvat jäsen-
valtiot. Valtioneuvosto nimittää seurantako-
mitean suomalaiset jäsenet.  

Seurantakomitea tekee päätökset yksimieli-
sesti. 

Muilta osin seurantakomiteaan sovelletaan 
soveltuvin osin, mitä 25 §:ssä säädetään.  
 

42 § 

Eräät täytäntöönpanojärjestelyt 

Sisäasiainministeriö voi asioissa, jotka ei-
vät kuulu lainsäädännön alaan tai ole muu-
toin merkitykseltään huomattavia taikka jot-
ka eivät muutoin vaadi eduskunnan suostu-
musta, tarvittaessa yhteisymmärryksessä Eu-
roopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toi-
menpideohjelmia rahoittavien viranomaisten 
kanssa sopia tavanomaisina pidettävistä ra-
kennerahasto-ohjelman hallinnointitehtävien 
täytäntöönpanoa koskevista tarpeellisista jär-
jestelyistä Euroopan yhteisöjen komission, 
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmia hoitavien viranomaisten 
tai jäsenvaltioiden tällaisia tehtäviä hoitavien 
tahojen kanssa. 

Sisäasiainministeriö voi 1 momentissa tar-
koitetuissa asioissa tarvittaessa yhteisymmär-
ryksessä 1 momentissa tarkoitettuja toimen-
pideohjelmia rahoittavien viranomaisten 
kanssa sopia myös sellaisista täytäntöön-
panojärjestelyistä, joita Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelman ja 
Euroopan unionin ulkopuolella toteutettavan 
Euroopan yhteisön rahoittaman ohjelman 
tekninen yhteensovittaminen edellyttää. 

Hallinto- ja todentamisviranomaisena toi-
miva maakunnan liitto voi asioissa, jotka ei-
vät kuulu lainsäädännön alaan tai ole muu-
toin merkitykseltään huomattavia taikka eivät 
muutoin vaadi eduskunnan suostumusta, tar-
vittaessa yhteisymmärryksessä hallin-
noimaansa toimenpideohjelmaa rahoittavien 
viranomaisten kanssa sopia Euroopan yhtei-
sön lainsäädännön edellyttämistä rakennera-
hasto-ohjelman hallinnointitehtävien täytän-
töönpanoa koskevista tarpeellisista järjeste-
lyistä ohjelmaan osallistuvien muiden Eu-
roopan unionin jäsenvaltioiden asianomais-
ten viranomaisten tai jäsenvaltioiden tällaisia 
tehtäviä hoitavien tahojen kanssa. 
 

43 § 

Vastuu rakennerahastovaroista eräässä ta-
pauksessa  

Valtion velvollisuuteen suorittaa rakenne-
rahastojen tuki todentamisviranomaiselle sii-
nä tapauksessa, että johtava tuensaaja ei ole 
saanut takaisinperittyä aiheettomasti makset-
tuja tukia tuensaajalta, sovelletaan, mitä Eu-
roopan yhteisön lainsäädännössä säädetään. 

Sen jälkeen, kun valtio on 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla maksanut siinä tarkoite-
tun tuen todentamisviranomaiselle, valtiolla 
on oikeus saada tuen määrä tuensaajalta. 
 

5 luku  

Varainhallinta 

44 § 

Rahoituksen myöntäminen ja siihen liittyvät 
tehtävät 

Jollei muualla laissa toisin säädetä, välittä-
vän toimielimen keskeisinä tehtävinä on:  

1) valmistella toimien rahoituspäätökset 
virkavastuulla; 

2) myöntää toimeen kansallisen lainsää-
dännön, Euroopan yhteisön lainsäädännön, 
rakennerahasto-ohjelman ja maakunnan yh-
teistyöasiakirjan mukaisesti sekä rakennera-
haston rahoitusosuus että vastaava kansalli-
nen julkinen rahoitusosuus tai yksinomaan 
rakennerahaston rahoitusosuus, jos kansalli-
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nen julkinen rahoitusosuus tulee muista kuin 
valtion talousarvion määrärahoista; jos toimi 
käsitellään 21 §:n 1 momentin 6 kohdan no-
jalla maakunnan yhteistyöryhmässä ennen 
päätöksentekoa, noudatetaan, mitä 20 §:ssä 
säädetään; 

3) vastata toimien seurannasta; 
4) vastata toimien valvonnasta ja varojen 

takaisinperinnästä; 
5) raportoida maakunnan yhteistyöryhmälle 

rakennerahastovarojen ja vastaavan kansalli-
sen rahoitusosuuden käytöstä käsittäen myös 
sosiaalirahastosta osarahoitettavan rakenne-
rahasto-ohjelman valtakunnallisen osion. 

Pohjois-Suomea koskevassa alueellisessa 
rakennerahasto-ohjelmassa ja sosiaalirahas-
tosta osarahoitettavan rakennerahasto-
ohjelman Pohjois-Suomea koskevassa alueel-
lisessa osiossa saamelaiskäräjät arvioivat vi-
ranomaisten pyynnöstä saamen kieleen ja 
kulttuuriin kuuluvat toimet ja esittävät niitä 
rahoitettaviksi antamalla niistä lausunnon vä-
littävälle toimielimelle.  

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
rakennerahasto-ohjelmissa on sen lisäksi, mi-
tä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetään, ra-
kennerahastovaroja myöntävän maakunnan 
liiton tehtävänä myöntää toimeen rakennera-
hastojen rahoitusosuus kansallisen lainsää-
dännön, Euroopan yhteisön lainsäädännön ja 
rakennerahasto-ohjelman mukaan ottaen 
huomioon hallintokomitean 36 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettu lausunto ja välittävän toimie-
limen kansallista rahoitusosuutta koskeva 
päätös sekä vastata toimien valvonnasta ja 
tarkastuksesta sekä varojen takaisinperinnäs-
tä. Rahoitusta koskeva hakemus tulee vireil-
le, kun 37 §:ssä tarkoitettu toimivaltainen 
sihteeristö on vastaanottanut hakemuksen. 
 

45 § 

Menoilmoitukset 

Euroopan yhteisöjen komissio suorittaa ra-
kennerahastojen rahoitusosuuteen liittyvät 
maksut 13 ja 32 §:ssä tarkoitetun todenta-
misviranomaisen Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle lähettämien maksatuspyyntöjen ja 
menoilmoitusten perusteella. Sen lisäksi, mi-
tä 14 §:n 2 momentissa ja 33 §:ssä säädetään, 
niiden laatimiseen, sisältöön ja noudattavaan 

menettelyyn sovelletaan, mitä Euroopan yh-
teisön lainsäädännössä säädetään.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä menoilmoituksia kos-
kevien tietojen tarkemmasta sisällöstä, meno-
jen todentamisesta, ilmoittamisessa noudatet-
tavasta menettelystä ja aikataulusta. 
 

46 §  

Takaisinperintää koskevat ilmoitukset ja toi-
menpiteet 

Välittävät toimielimet ilmoittavat todenta-
misviranomaiselle ja hallinnonalansa minis-
teriölle Euroopan yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti sääntöjenvastaisuuksista, ta-
kaisinperintää koskevista ja muista toimenpi-
teistä, joihin todettujen virheellisyyksien oi-
kaisemiseksi on ryhdytty.  Jos virheellisyy-
den laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvitta-
viin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty, todenta-
misviranomainen voi velvoittaa asianomai-
sen ministeriön ryhtymään toimenpiteisiin, 
joilla virheellisyys voidaan oikaista tai sen 
toistuminen estää. Todentamisviranomainen 
voi tarvittaessa asettaa ministeriölle määrä-
ajan, jossa sen tulee ryhtyä toimenpiteisiin. 
Maakunnan liittoja koskevilta osin tässä tar-
koitettu toimivalta on sisäasiainministeriöllä. 

Tarkempia säännöksiä 1 momentissa tar-
koitettujen ilmoitusten sisällöstä, antamisme-
nettelystä ja aikataulusta voidaan antaa val-
tioneuvoston asetuksella. 
 

47 § 

Tukikelpoiset kustannukset 

 Rakennerahastovaroista osarahoitettujen 
menojen tukikelpoisuuteen sovelletaan, mitä 
muualla laissa säädetään, ellei Euroopan yh-
teisön lainsäädännöstä muuta johdu.  

Tarkempia menojen tukikelpoisuutta kos-
kevia säännöksiä, joita Euroopan yhteisön 
lainsäädännössä edellytetään, voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
 
 
 



 HE 242/2006 vp  
  

 

86

48 § 

Ylimaakunnalliset hankkeet 

Ylimaakunnallisen hankkeen hallinnoinnis-
ta huolehtii päärahoittaja, ellei se anna hal-
linnointia jonkin toisen tehtäväksi. 

Tarkempia säännöksiä ylimaakunnallisten 
hankkeiden hallinnoinnista voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 
 

6 luku  

Kansallisten rakennerahasto-ohjelmien val-
vonta 

49 § 

Välittävän toimielimen vastuu valvonnasta  

Välittävällä toimielimellä on vastuu myön-
tämiensä rakennerahastovarojen valvonnasta 
sen mukaan kuin siitä erikseen muualla laissa 
säädetään. Kukin joko rakennerahastovaroja 
tai kansallista julkista rahoitusosuutta myön-
tävä välittävä toimielin vastaa valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Välittävä 
toimielin on velvollinen lisäksi tarkastamaan 
osarahoitettuja tuotteita ja palveluita sen mu-
kaan, kuin Euroopan yhteisön lainsäädännös-
sä säädetään. 

Hallintoviranomaisen, todentamisviran-
omaisen ja tarkastusviranomaisen suoritta-
miin tarkastuksiin sovelletaan, mitä tässä 
laissa ja Euroopan yhteisön lainsäädännössä 
säädetään.  
 

50 § 

Tarkastusviranomaisen tarkastusoikeus 

Tarkastusviranomaisella on oikeus suorit-
taa rakennerahastovarojen käyttöön liittyviä 
hallintoviranomaiseen, todentamisviranomai-
seen ja välittävään toimielimeen sekä tuen-
saajiin kohdistuvia tarkastuksia. Yksittäistä 
hanketta tarkastettaessa tarkastusoikeus kos-
kee hanketta ja sen rahoitusta kokonaisuu-
dessaan siinä laajuudessa kuin Euroopan yh-
teisön lainsäädännössä edellytetään. 

Tarkastusviranomainen voi päätöksellään 
valtuuttaa toisen viranomaisen tai riippumat-

toman tilintarkastajan suorittamaan rakenne-
rahastovarojen käyttöä koskevan välittävään 
toimielimeen ja tuensaajaan kohdistuvan 1 
momentissa tarkoitetun tarkastuksen puoles-
taan. Tilintarkastajan tulee olla julkishallin-
non ja -talouden tilintarkastuslautakunnan 
hyväksymä tilintarkastaja (JHTT-
tilintarkastaja) tai tilintarkastusyhteisö 
(JHTT-yhteisö), Keskuskauppakamarin hy-
väksymä tilintarkastaja (KHT-tilintarkastaja) 
tai tilintarkastusyhteisö (KHT-yhteisö) taikka 
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
(HTM-tilintarkastaja) tai tilintarkastusyhteisö 
(HTM-yhteisö).  

Tilintarkastajaan sovelletaan rikosoikeudel-
lista virkavastuuta koskevia säännöksiä, sekä 
mitä vahingonkorvauslaissa säädetään jul-
kisyhteisön ja virkamiehen korvausvastuusta. 
Tilintarkastajaan sovelletaan hallintolakia, 
kielilakia ja viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia. Tarkastusta suoritta-
van henkilön oikeuksista ja tarkastettavan 
velvollisuuksista säädetään 56 §:ssä. 
 

51 § 

Hallintoviranomaisen tarkastusoikeus 

Hallintoviranomaisella on oikeus suorittaa 
hallinnoimassaan rakennerahasto-ohjelmassa 
käytettävien rakennerahastovarojen käyttöön 
liittyviä välittävään toimielimeen ja tuensaa-
jiin kohdistuvia tehtävien hoidon kannalta 
tarpeellisia tarkastuksia.  Yksittäistä hanketta 
tarkastettaessa tarkastusoikeus koskee han-
ketta ja sen rahoitusta kokonaisuudessaan 
siinä laajuudessa kuin Euroopan yhteisön 
lainsäädännössä edellytetään. 

Hallintoviranomainen voi päätöksellään 
valtuuttaa toisen viranomaisen tai riippumat-
toman tilintarkastajan suorittamaan rakenne-
rahastovarojen käyttöä koskevan välittävään 
toimielimeen ja tuensaajaan kohdistuvan 1 
momentissa tarkoitetun tarkastuksen puoles-
taan. Tilintarkastajasta on voimassa, mitä 50 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään. 

 
52 § 

Todentamisviranomaisen tarkastusoikeus 

Todentamisviranomainen voi suorittaa ra-
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kennerahastovarojen käyttöön liittyviä hallin-
toviranomaiseen, välittävään toimielimeen, 
sekä tuensaajiin kohdistuvia tarkastuksia, 
kun ne ovat tarpeen sen tehtävien suorittami-
seksi. Yksittäistä hanketta tarkastettaessa tar-
kastusoikeus koskee hanketta ja sen rahoitus-
ta kokonaisuudessaan.  

Todentamisviranomainen voi päätöksellään 
valtuuttaa toisen viranomaisen tai riippumat-
toman tilintarkastajan suorittamaan rakenne-
rahastovarojen käyttöä koskevan välittävään 
toimielimeen ja tuensaajaan kohdistuvan 1 
momentissa tarkoitetun tarkastuksen puoles-
taan. Tilintarkastajasta on voimassa, mitä 50 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään. 
 

53 §  

Tarkastusmenetelmät ja -periaatteet 

Euroopan yhteisön rakennerahastoista 
Suomeen myönnettävän rahoituksen ja vas-
taavan kansallisen rahoitusosuuden hallin-
noinnin ja käytön tarkastukseen ja muuhun 
valvontaan sovelletaan sellaisia menetelmiä 
ja periaatteita, joilla voidaan varmistaa Eu-
roopan yhteisön lainsäädännöstä johtuvien 
velvollisuuksien ja moitteettoman varainhoi-
don vaatimusten noudattaminen. 

Tarkastusviranomaisen on huolehdittava, 
että tarkastustyössä otetaan huomioon tun-
nustetut kansainväliset tarkastussuositukset. 
 

54 § 

Tietojen saanti 

Hallintoviranomaisella, todentamisviran-
omaisella ja tarkastusviranomaisella on sa-
lassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
viranomaisina toimivilta välittäviltä toimie-
limiltä tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset 
tiedot ja selvitykset rakennerahastovarojen 
käytöstä sekä ohjelman tai hankkeen toteu-
tuksesta ja tarkastuksesta. Rakennerahasto-
ohjelmia toteuttavilla ministeriöillä on sama 
oikeus saada tietoja hallintoviranomaiselta, 
todentamisviranomaiselta ja oman hallin-
nonalansa välittäviltä toimielimiltä sekä sisä-
asiainministeriöllä lisäksi maakunnan liitoil-
ta. 

Hallintoviranomaisella, todentamisviran-

omaisella, tarkastusviranomaisella ja raken-
nerahasto-ohjelmien toteuttamiseen osallis-
tuvalla ministeriöllä on salassapitosäännösten 
estämättä oikeus pyynnöstä saada muulta 
kuin 1 momentissa tarkoitetulta viranomai-
selta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä 
koskevat tehtäviensä hoitamiseksi välttämät-
tömät tiedot rakennerahastovarojen käytöstä 
sekä hankkeen toteutuksesta ja tarkastukses-
ta. Pyynnössä on yksilöitävä tarvittavat tiedot 
sekä niiden käyttötarkoitus. Näin saatuja tie-
toja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen 
kuin mihin niitä on pyydetty. 

Hallintoviranomaisella, todentamisviran-
omaisella, tarkastusviranomaisella ja raken-
nerahasto-ohjelmien toteuttamiseen osallis-
tuvalla ministeriöllä on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada muulta kuin vi-
ranomaisena toimivalta välittävältä toimieli-
meltä tehtäviensä hoitamiseksi välttämättö-
mät tiedot rakennerahastovarojen käytöstä 
sekä hankkeen toteutuksesta ja tarkastukses-
ta.  Tietojen pyytämiseen ja käyttämiseen so-
velletaan, mitä 2 momentissa säädetään. 

Hallintoviranomaisella, todentamisviran-
omaisella ja tarkastusviranomaisella on yksit-
täistapauksessa oikeus saada tehtäviensä hoi-
tamiseksi tarpeelliset tuensaajia koskevat tie-
dot välittävän toimielimen välityksellä. 

Tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettujen tietojen saamisen ajankohdista, 
sisällöstä ja menettelystä, joita Euroopan yh-
teisön lainsäädännössä edellytetään, voidaan 
antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 

55 §  

Tietojen luovuttaminen 

Tämän lain nojalla saatujen tietojen luovut-
tamiseen sovelletaan, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sää-
detään. 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään sa-
lassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, 
tämän lain mukaista tehtävää suoritettaessa 
saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön talou-
dellisesta asemasta, liike- tai ammattisalai-
suudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista 
oloista saa luovuttaa: 
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1) lain täytäntöönpanosta vastaaville viran-
omaisille tämän lain mukaisten tehtävien 
suorittamista varten; 

2) tässä laissa tarkoitettua tarkastusta suo-
rittavalle toiselle viranomaiselle tai ulkopuo-
liselle tilintarkastajalle; 

3) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi; 

4) Euroopan yhteisön toimielimelle, jos 
Euroopan yhteisön säädöksessä asetetun vel-
voitteen täyttäminen tai yhteisön toimielimen 
tekemä päätös tätä edellyttää. 

Euroopan yhteisön toimielimelle tiedot 
luovuttaa hallintoviranomainen, todentamis-
viranomainen, tarkastusviranomainen tai ra-
kennerahasto-ohjelman toimeenpanoon osal-
listuva ministeriö. 
 

56 § 

Tarkastusta suorittavan henkilön oikeudet ja 
tarkastettavan velvollisuudet 

Edellä 29, 40 ja 50–52 §:ssä tarkoitetun 
tarkastuksen suorittamiseksi tarkastettava on 
velvollinen ilman aiheetonta viivytystä kor-
vauksetta esittämään tarkastajalle kaikki tar-
vittavat tiliasiakirjat sekä muun rakennera-
hastovarojen ja vastaavan kansallisen rahoi-
tusosuuden käyttöön liittyvän aineiston sa-
moin kuin muutoinkin avustamaan tarkastuk-
sessa.  

Tarkastajalla on oikeus ottaa tiliasiakirjat ja 
muu edellä tarkoitettu aineisto haltuunsa, jos 
tarkastus sitä edellyttää. Aineisto on palautet-
tava, kun sitä ei enää tarvita tarkastuksessa. 
Tarkastajan pyynnöstä tarkastettavan tulee 
antaa myös muut tiedot, jotka ovat tarpeen 
tarkastuksen asianmukaiseksi suorittamisek-
si. 

Tarkastajalla on oikeus tehtävän edellyttä-
mässä laajuudessa tarkastaa kaikki rahoituk-
sen myöntämisen ja maksamisen edellytyk-
senä olevat seikat sekä tässä tarkoituksessa 
päästä tarkastettavan hallitsemiin tai käytössä 
oleviin tiloihin. Tarkastusta ei kuitenkaan saa 
suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa pai-
kassa. 
 
 
 
 

57 §  

Virka-apu 

Poliisin, tulliviranomaisen ja veroviran-
omaisen on korvauksetta annettava 29, 40 ja 
50–52 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorit-
tamiseksi tarpeellista virka-apua. 
 

7 luku  

Jäsenvaltioiden välisten rakennerahasto-
ohjelmien valvonta 

58 § 

Tarkastusviranomaisen tarkastusoikeus 

Tarkastusviranomaisella on Euroopan alu-
eellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideoh-
jelmassa oikeus suorittaa rakennerahastova-
rojen käyttöön liittyviä hallintoviranomai-
seen, todentamisviranomaiseen, välittäviin 
toimielimiin sekä tuensaajiin kohdistuvia tar-
kastuksia. Yksittäistä hanketta tarkastettaessa 
tarkastusoikeus koskee toimea ja sen rahoi-
tusta kokonaisuudessaan siinä laajuudessa 
kuin Euroopan yhteisön lainsäädännössä 
edellytetään. 

Tarkastusviranomainen voi päätöksellään 
valtuuttaa toisen viranomaisen tai riippumat-
toman tilintarkastajan suorittamaan rakenne-
rahastovarojen käyttöä koskevan hallintovi-
ranomaiseen, todentamisviranomaiseen, vä-
littävään toimielimeen ja tuensaajaan kohdis-
tuvan tarkastuksen puolestaan. Tilintarkasta-
jasta on voimassa, mitä 50 §:n 2 ja 3 momen-
tissa säädetään. 
 

59 §  

Hallintoviranomaisen tarkastusoikeus 

Hallintoviranomaisella on oikeus suorittaa 
hallinnoimassaan Euroopan alueellinen yh-
teistyö -tavoitteen rakennerahasto-ohjelmassa 
käytettävien rakennerahastovarojen käyttöön 
liittyviä välittäviin toimielimiin, sekä tuen-
saajiin kohdistuvia tehtävien hoidon kannalta 
tarpeellisia tarkastuksia. 

Hallintoviranomainen voi päätöksellään 
valtuuttaa toisen viranomaisen tai riippumat-
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toman tilintarkastajan suorittamaan rakenne-
rahastovarojen käyttöä koskevan välittävään 
toimielimeen ja tuensaajaan kohdistuvan 1 
momentissa tarkoitetun tarkastuksen puoles-
taan. Tilintarkastajasta on voimassa, mitä 50 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään. 
 

60 § 

Todentamisviranomaisen tarkastusoikeus 

Todentamisviranomainen voi suorittaa ra-
kennerahastovarojen käyttöön liittyviä hallin-
toviranomaiseen, välittäviin toimielimiin, se-
kä tuensaajiin kohdistuvia tehtävien hoidon 
kannalta tarpeellisia tarkastuksia.  

Todentamisviranomainen voi päätöksellään 
valtuuttaa toisen viranomaisen tai riippumat-
toman tilintarkastajan suorittamaan rakenne-
rahastovarojen käyttöä koskevan välittävään 
toimielimeen ja tuensaajaan kohdistuvan 1 
momentissa tarkoitetun tarkastuksen puoles-
taan. Tilintarkastajasta on voimassa, mitä 50 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään. 
 
 
 

61 § 

Sisäasiainministeriön tarkastusoikeus  

Sisäasiainministeriö voi suorittaa Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpide-
ohjelmissa rakennerahastovarojen käyttöön 
liittyviä tarkastuksia välittäviin toimielimiin 
ja tuensaajiin. Yksittäistä toimea tarkastetta-
essa tarkastusoikeus koskee toimea ja sen ra-
hoitusta kokonaisuudessaan siinä laajuudessa 
kuin Euroopan yhteisön lainsäädännössä 
edellytetään.  

Sisäasiainministeriö voi päätöksellään val-
tuuttaa toisen viranomaisen tai riippumatto-
man tilintarkastajan suorittamaan rakennera-
hastovarojen käyttöä koskevan välittävään 
toimielimeen ja tuensaajaan kohdistuvan 1 
momentissa tarkoitetun tarkastuksen puoles-
taan. Tilintarkastajasta on voimassa, mitä 50 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään. 

Tarkastusta suorittavan henkilön oikeuksis-
ta ja tarkastettavan henkilön velvollisuuksista 
säädetään 56 §:ssä. 
 

62 § 

Muut tarkastukseen sovellettavat säännökset 

Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään 
hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomai-
sen tarkastusoikeudesta, on tarkastuksista 
voimassa, mitä 53, 56 ja 57 §:ssä säädetään. 
 

63 § 

Tietojen saanti ja niiden luovuttaminen   

Hallintoviranomaisen, todentamisviran-
omaisen ja tarkastusviranomaisen oikeudesta 
saada tietoja on voimassa, mitä 54 §:n 1–4 
momentissa säädetään.  

Tietojen luovutukseen sovelletaan, mitä 55 
§:ssä säädetään. 

Hallinto-, todentamis- ja tarkastusviran-
omainen ovat velvollisia antamaan tiedoksi 
sisäasiainministeriölle Euroopan yhteisöjen 
komissiota varten Euroopan yhteisön lain-
säädännössä säädettyjä tehtäviä hoitaessaan 
laatimansa kertomukset.  
 

8 luku  

Erinäiset säännökset 

64 § 

Toimivallan siirto rakennerahastoasioissa 

Opetusministeriö voi siirtää 44 §:n 1 ja 3 
momentissa tarkoitetuissa tehtävissä toimi-
valtaansa opetushallitukselle, muulle kes-
kushallinnon viranomaiselle ja lääninhalli-
tuksille. Toimivallan siirtämisestä säädetään 
opetusministeriön asetuksella. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi siirtää 44 
§:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tehtävis-
sä toimivaltaansa lääninhallituksille. Toimi-
vallan siirtämisestä säädetään sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella. 
 

65 § 

Rakennerahasto-ohjelmien seurannan tieto-
järjestelmä 

Rakennerahastovarojen seurantaa varten on 
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yhteinen seurannan tietojärjestelmä, joka si-
sältää seurantarekisterin. Tietojärjestelmän 
ylläpidosta vastaa työministeriö. Edellä 9 
§:ssä tarkoitetut välittävät toimielimet vas-
taavat siitä, että seurantarekisteriin merkitään 
hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomais-
tehtävien hoitamisen kannalta tarpeelliset 
tiedot tuen hakijasta, tuen kohteesta, tukea 
koskevasta päätöksestä, tuen maksatuksesta 
ja vaikutuksista sekä suoritetuista varmen-
nuksista ja tarkastuksista. Tietojärjestelmä 
voi sisältää lisäksi muita Euroopan yhteisön 
lainsäädännössä edellytettyjä tietoja. 

Jäsenvaltioiden välisissä ohjelmissa raken-
nerahastovaroja myöntävät maakunnan liitot 
ylläpitävät rahoitettavia hankkeita koskevia 
rekistereitä. Rekistereihin voidaan tallentaa 
hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomai-
sen tehtävien hoitamisen kannalta tarpeelliset 
1 momentissa tarkoitetut tiedot. Maakunnan 
liitot vastaavat seurantarekistereihin toimitet-
tavien ja 1 momentissa tarkoitettujen tietojen 
toimittamisesta. Niissä ohjelmissa, joissa ra-
kennerahastovaroja myöntävä viranomainen 
on muu kuin Suomen viranomainen, tulee 
seurata erikseen kansallisen julkisen rahoi-
tuksen myöntämistä.  

Hallintoviranomaisella, todentamisviran-
omaisella ja tarkastusviranomaisella on oike-
us luovuttaa edelleen salassapitosäännösten 
estämättä Euroopan yhteisöjen asianomaisel-
le toimielimelle sellaisia rekistereihin talle-
tettuja tietoja, jotka ovat tarpeen valvottaes-
sa, että Euroopan yhteisön lainsäädäntöä on 
noudatettu myönnettäessä yhteisön rahoitta-
maa tukea. Lisäksi hallintoviranomainen voi 
luovuttaa seurantarekisteristä julkistamista 
varten sellaisia tuensaajia, niiden toteuttamaa 
tointa ja tuen määrää koskevia tietoja, joista 
säädetään Euroopan yhteisön lainsäädännös-
sä.  

Rekisteröidyn tarkastusoikeudesta noudate-
taan, mitä henkilötietolaissa (523/1999) sää-
detään. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tuun seurantarekisteriin sisältyvät henkilötie-
tolaissa tarkoitetut henkilötiedot on poistetta-
va viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, 
kun asianomaisen rakennerahasto-ohjelman 
viimeinen maksuerä on maksettu Euroopan 
yhteisöjen komissiosta Suomeen. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä rakennerahasto-

ohjelmien Euroopan yhteisön lainsäädännös-
sä edellytetyn seurannan tietojärjestelmän si-
sällöstä. 
 

66 §  

Valtion takautumisoikeuteen perustuva mak-
susuoritukseen velvoittaminen  

Jos valtio on velvoitettu maksamaan Eu-
roopan yhteisöjen komissiolle takaisin ra-
kennerahaston varoja, todentamisviranomai-
nen voi päätöksellään velvoittaa muun kuin 
valtion budjettitalouden piiriin kuuluvan vi-
ranomaisen, viraston tai laitoksen suoritta-
maan valtiolle sen komissiolle maksaman 
määrän täysimääräisenä kuluineen. Suoritus 
määrätään, jos varojen takaisinmaksu on joh-
tunut suoritukseen velvoitettavan virheelli-
sestä menettelystä tai jos suoritukseen vel-
voitettava on Euroopan yhteisöjen komission 
päätöksen perusteella suoraan vastuussa ko-
missiolle varojen käytöstä. 

Jollei suoritettavaa määrää makseta asetet-
tuna eräpäivänä, sille on maksettava vuotuis-
ta viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 
§:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan. 

Jäsenvaltioiden välisissä ohjelmissa 1 mo-
mentissa tarkoitettu takautumisoikeuteen pe-
rustuva suoritus maksetaan kuitenkin ohjel-
man todentamisviranomaiselle, joka on vel-
vollinen maksamaan tämän suorituksen vii-
pymättä valtiolle. Sisäasiainministeriö voi 
päätöksellään velvoittaa rakennerahastovaro-
ja myöntävän maakunnan liiton suorittamaan 
valtiolle sen komissiolle maksaman määrän 
täysimääräisenä kuluineen. Suoritus määrä-
tään, jos varojen takaisinmaksu on johtunut 
suoritukseen velvoitettavan virheellisestä 
menettelystä tai jos suoritukseen velvoitetta-
va on Euroopan yhteisöjen komission pää-
töksen perusteella suoraan vastuussa komis-
siolle varojen käytöstä. 
 

67 §  

Muutoksenhaku 

Tässä laissa tarkoitetun hallintoviranomai-
sen, todentamisviranomaisen ja seurantako-
mitean sekä sisäasiainministeriön 66 §:n 3 



 HE 242/2006 vp  
  

 

91

momentissa tarkoitettuun päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. Muutoksenhaku ei lykkää päätök-
sen täytäntöönpanoa, ellei hallintotuomiois-
tuin toisin määrää. 

Hallinto- ja todentamisviranomaisena toi-
mivan maakunnan liiton päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen si-
ten kuin kuntalaissa säädetään muutoksenha-
usta kuntayhtymän päätökseen. 

Maakunnan yhteistyöryhmän päätökseen 
haetaan muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään 
muutoksenhausta kuntayhtymän päätökseen. 
 

9 luku  

Voimaantulo 

68 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 
20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.  

Tällä lailla kumotaan rakennerahasto-

ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista 30 
päivänä joulukuuta 1999 annettu laki 
(1353/1999) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 
 

 
69 § 

Siirtymäsäännökset 

Rakennerahasto-ohjelman, jonka toimeen-
pano on alkanut ennen tämän lain voimaantu-
loa, hallinnointiin, seurantaan ja tarkastuk-
seen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. Edellä 22 ja 38 
§:ssä tarkoitetulla tarkastusviranomaisella on 
kuitenkin tarkastus- ja tietojensaantioikeus 
sekä oikeus tietojen luovuttamiseen mainittu-
jen ohjelmien osalta siten kuin tämän lain 
voimaantullessa voimassa olleissa säännök-
sissä hallintoviranomaisesta säädetään. 

Siihen maakunnan yhteistyöasiakirjaan, jo-
ka laaditaan ensimmäisen kerran lain voi-
maantulon jälkeen, sovelletaan kuitenkin tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. Edellä 17 §:ssä tarkoitettu maa-
kunnan yhteistyöryhmä vastaa maakunnan 
yhteistyöryhmän tehtävistä myös tämän lain 
voimaantullessa voimassa olleiden säännös-
ten mukaan. 

————— 
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2. 

Laki 

alueiden kehittämislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetun alueiden kehittämislain (602/2002) 2 §:n 1 

momentti, 3 §:n 2 kohta, 7 §:n 1 momentin 3 kohta, 13 §:n 3 momentti, 24 §:n 2 momentti, 29 
§, 31 §:n 2 momentti, 32 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta sekä 2 momentti, sellaisena kuin niistä 
on 7 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 954/2005, ja  

lisätään lakiin uusi 8 a § sekä 32 §:n 1 momenttiin uusi 6 ja 7 kohta seuraavasti:  
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan alueiden kehittämi-
seen, alueiden kehittämistä koskevien suun-
nitelmien ja ohjelmien valmisteluun ja toi-
menpanoon sekä suunnitelmien ja ohjelmien 
yhteensovittamiseen ja seurantaan. Euroopan 
yhteisön rakennerahastoista osarahoitettavien 
ohjelmien toimeenpanosta ja rakennerahasto-
jen rahoituksen ja vastaavan kansallisen ra-
hoitusosuuden hallinnoinnista on voimassa, 
mitä rakennerahastolaissa (XXX/2006) sää-
detään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — —  
2) alueellisilla rakennerahasto-ohjelmilla 

Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitet-
tavia alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 
-tavoitetta ja Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitetta koskevia toimenpideohjelmia ja 
teknisen avun toimenpiteitä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 § 

Maakunnan liiton tehtävät 

Maakunnan liitto: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) valmistelee maakuntaohjelman perus-
teella vuosittain maakuntaohjelman toteutta-
missuunnitelman ja siihen sisältyvän valtion 
rahoitusta koskevan maakunnan valtionrahoi-
tusesityksenä toimivan osan yhteistyössä val-
tion viranomaisten, kuntien ja muiden maa-
kuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien 
kanssa, hyväksyy ne ja neuvottelee valtion-
rahoitusesityksenä toimivasta osasta 8 §:ssä 
tarkoitettujen ministeriöiden kanssa; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
8 a § 

Alueiden kehittämisen neuvottelukunta 

Alueiden kehittämistoimenpiteiden, aluei-
den kehittämisen rahoituksen, seurannan ja 
arvioinnin yhteensovittamiseksi sisäasiain-
ministeriön yhteydessä toimii alueiden kehit-
tämisen neuvottelukunta. Valtioneuvosto 
asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi 
kerrallaan 

Hallintomenettelyyn sovelletaan, mitä hal-
lintolaissa (434/2003), viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
ja kielilaissa (433/2003) säädetään. 

Neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tar-
kemmista tehtävistä säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella. 
 

13 § 

Euroopan yhteisön alueelliset rakenne-
rahasto-ohjelmat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ohjelmien muuttamisessa noudatetaan so-
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veltuvin osin, mitä ohjelmia koskevien ehdo-
tusten laatimisesta ja hyväksymisestä sääde-
tään. 

 
24 § 

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta 

koskevassa toimenpideohjelmassa tuen 
myöntämisen yleisenä edellytyksenä on sen 
lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, että oh-
jelman toimeenpanoa varten asetettu hallin-
tokomitea on rakennerahastolain 30 §:n mu-
kaisesti puoltanut hankkeen rahoittamista. 

 
29 § 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelman mukaisen tuen myöntä-

minen  

Jos Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen toimenpideohjelmassa rakennera-
hastovarojen rahoitusosuus myönnetään tu-
kena hankkeeseen, johon kansallinen julki-
nen rahoitusosuus tulee pääasiallisesti muulta 
valtion viranomaiselta kuin sisäasiainminis-
teriöltä, rakennerahastovaroista tulevan ra-
hoitusosuuden myöntämistä koskee soveltu-
vin osin, mitä kansallisesta julkisesta rahoi-
tusosuudesta tulevasta tuesta säädetään. 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmassa hallinto- ja todenta-
misviranomaisena toimiva maakunnan liitto 
myöntää 28 §:stä poiketen rakennerahastova-
roista maksettavan tuen toimenpideohjelman 
mukaiselle alueelle. Jos ohjelma-alue ulottuu 
toisen Euroopan unionin jäsenvaltion alueel-
le, hallinto- ja todentamisviranomaisena toi-
miva maakunnan liitto myöntää rakennera-
hastovaroista maksettavan tuen käytettäväksi 
Suomen ulkopuolella. Se voi lisäksi 28 §:stä 
poiketen myöntää ohjelma-asiakirjan mukai-
sella alueella sijaitsevaan hankkeeseen ra-
kennerahastovaroja vastaavan valtion rahoi-
tusosuuden, jos ohjelma-alueen maakunnan 
liitot ovat siitä kirjallisesti sopineet.  Niissä 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmissa, joissa hallinto- ja to-
dentamisviranomainen toimii toisessa jäsen-

valtiossa, ohjelma-alueen maakunnan liitto 
voi myöntää hankkeeseen rakennerahastova-
roja vastaavan valtion rahoitusosuuden, jos 
ohjelma-alueen maakunnan liitot ovat siitä 
kirjallisesti sopineet.  

Tarkempia säännöksiä tukea myönnettäessä 
noudatettavista ehdoista ja menettelystä voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 

31 § 

Sisäasiainministeriön tarkastusoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sisäasiainministeriön tarkastusoikeudesta 

hallinto- ja todentamisviranomaisena sekä 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmissa noudatetaan, mitä ra-
kennerahastolaissa säädetään. 
 

32 § 

Tuen takaisinperintä 

Maakunnan liiton on päätöksellään määrät-
tävä avustuksen maksaminen lopetettavaksi 
sekä jo maksettu avustus takaisinperittäväksi, 
jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) avustuksen saaja on olennaisesti laimin-
lyönyt noudattaa avustuspäätöksessä määrät-
tyjä ehtoja; 

5) avustus tai sen osa on myönnetty tai 
maksettu väärin perustein; 

6) sellaisen omaisuuden omistus- tai hallin-
taoikeus, jonka hankkimiseen avustus on 
myönnetty, on luovutettu ennen kuin viisi 
vuotta on kulunut avustuksen maksamispäi-
västä taikka avustuksen saaja on lopettanut 
avustuksen kohteena olleen toiminnan tai su-
pistanut sitä olennaisesti; tai 

7) perusrakenteen investointitukena makse-
tun avustuksen kohteena olevan toiminnan 
omistussuhteissa on tapahtunut viiden vuo-
den aikana avustuksen maksamispäivästä sel-
laisia olennaisia muutoksia, jotka vaikuttavat 
toimen luonteeseen tai täytäntöönpanon edel-
lytyksiin taikka hyödyttävät aiheettomasti jo-
takin yritystä tai julkista yhteisöä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Maakunnan liitto voi päätöksellään määrätä 
avustuksen maksamisen lopetettavaksi taikka 
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avustuksen osittain tai kokonaan takaisinpe-
rittäväksi, jos: 

1) avustuksen saaja ei ole noudattanut 
avustuspäätöksessä määrättyjä ehtoja; 

2) avustuksen saaja on joutunut ulosotto-
toimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, kon-
kurssiin taikka yrityksen saneerauksesta an-
netussa laissa (47/1993) tarkoitetun sanee-
rausmenettelyn tai yksityishenkilön velkajär-
jestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoite-
tun velkajärjestelyn kohteeksi ja jollei tuen 
käyttötarkoituksesta muuta johdu. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
Alueellisten rakennerahasto-ohjelmien, joi-

den toimeenpano on alkanut ennen tämän 
lain voimaantuloa, mukaan myönnettävään 
tukeen sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä. Siitä poi-
keten kuitenkin tukiin, joita koskeva tukiha-
kemus on tullut vireille tämän lain voimaan-
tulon jälkeen, sovelletaan tämän lain 32 §:ää. 

————— 
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3. 

Laki 

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kainuun hallintokokeilusta 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun lain (343/2003) 7 

§:n 1 momentti sekä 11 §:n otsikko sekä 11 § 1 ja 2 momentti sellaisena kuin niistä on 7 §:n 1 
momentti laissa 219/2004, ja 

lisätään lakiin uusi 7 a ja 11 a § seuraavasti: 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
7 § 

Rakennerahastot 

Valtion talousarvioon otetaan rakennera-
hastolain (XXX/2006) 7 §:ssä tarkoitettujen 
hallintoviranomaisten pääluokkaan valtion 
talousarvion Euroopan yhteisön rakennera-
hastovarojen vastinrahoitusta varten tarvitta-
va määräraha Kainuuta varten alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen toimen-
pideohjelmiin. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

7 a § 

Euroopan maaseudun kehittämisen  
maatalousrahasto ja Euroopan kalatalous-

rahasto 

Valtion talousarvioon otetaan maa- ja met-
sätalousministeriön pääluokkaan valtion ta-
lousarvion Euroopan yhteisön Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
alueellisten varojen ja Euroopan kalatalous-
rahaston varojen vastinrahoitusta varten tar-
vittava määräraha Kainuuta varten. 

Valtioneuvosto osoittaa valtion talousarvi-
on rajoissa Euroopan yhteisön Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 

alueellisia varoja ja Euroopan kalatalousra-
haston varoja koskevilta momenteilta Kai-
nuun maakunnalle kiintiön momenteittain. 

 
 
 

11 §  

Maakuntavaltuuston tehtävät rakenne-
rahastovarojen ja vastaavan kansallisen 

 rahoitusosuuden hallinnoinnissa alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen 

 toimenpideohjelmassa 

Maakuntavaltuuston päätöksen perusteella 
asianomainen hallintoviranomaisministeriö 
irrottaa Kainuun maakuntaan osoitettujen 
asianomaisen alueellinen kilpailukyky ja 
työllisyys -tavoitteen toimenpideohjelman 
rakennerahastovarat ja vastaavan kansallisen 
rahoitusosuuden eri viranomaisille toimenpi-
deohjelmassa määriteltyihin käyttötarkoituk-
siin. Maakuntavaltuuston päätöksen tulee pe-
rustua 16 §:n 3 momentin mukaisen maakun-
tahallituksen esitykseen. 

Maakuntavaltuusto voi päättää, että hallin-
toviranomaisen tulee jättää osa rakennerahas-
tovaroista ja vastaavasta valtion rahoitus-
osuudesta rakennerahastolain 10 §:ssä tarkoi-
tettuun ohjelmareserviin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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11 a § 

Maakuntavaltuuston tehtävät Euroopan yh-
teisön varojen ja niitä vastaavan kansallisen 

rahoitusosuuden hallinnoinnissa Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa ja 

kalatalouden kehittämisohjelmassa  

Maa- ja metsätalousministeriö irrottaa Kai-
nuun maakuntaan osoitetut asianomaisen 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelman ja kalatalouden kehittämisohjelman 
varat ja vastaavan valtion rahoitusosuuden 
maakuntavaltuuston päätöksen perusteella 
asianomaisille viranomaisille ohjelmissa 
määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Maakun-
tavaltuuston päätöksen tulee perustua 16 §:n 
3 momentin mukaisen maakuntahallituksen 
esitykseen.  

Maakuntavaltuusto voi sisällyttää 1 mo-
mentin mukaiseen jakopäätökseen ohjelman 
ja säädösten mukaisia tarkempia ohjeita va-
rojen käyttöperusteista ja käyttötarkoituksista 
sekä asettaa varojen käyttämistä koskevia eh-
toja. 

——— 
 
 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 

20  . 
Rakennerahasto-ohjelmaan, jonka toi-

meenpano on alkanut ennen tämän lain voi-
maantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

 
————— 

 

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2006  

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

2. 

Laki 

alueiden kehittämislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetun alueiden kehittämislain (602/2002) 2 §:n 1 

momentti, 3 §:n 2 kohta, 7 §:n 1 momentin 3 kohta, 13 §:n 3 momentti, 24 §:n 2 momentti, 29 
§, 31 §:n 2 momentti, 32 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta sekä 2 momentti, sellaisena kuin niistä 
on 7 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 954/2005, ja  

lisätään lakiin uusi 8 a § sekä 32 §:n 1 momenttiin uusi 6 ja 7 kohta seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan alueiden kehittämi-
seen, alueiden kehittämistä koskevien 
suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun ja 
toimeenpanoon sekä suunnitelmien ja oh-
jelmien yhteensovittamiseen ja seurantaan. 
Euroopan yhteisön rakennerahastoista osa-
rahoitettavien ohjelmien toimeenpanosta ja 
rakennerahastojen rahoituksen ja vastaavan 
kansallisen rahoitusosuuden hallinnoinnista 
on voimassa, mitä rakennerahasto-
ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista an-
netussa laissa (1353/1999), jäljempänä ra-
kennerahastolaki, säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan alueiden kehittämi-
seen, alueiden kehittämistä koskevien suun-
nitelmien ja ohjelmien valmisteluun ja toi-
menpanoon sekä suunnitelmien ja ohjelmi-
en yhteensovittamiseen ja seurantaan. Eu-
roopan yhteisön rakennerahastoista osara-
hoitettavien ohjelmien toimeenpanosta ja 
rakennerahastojen rahoituksen ja vastaavan 
kansallisen rahoitusosuuden hallinnoinnista 
on voimassa, mitä rakennerahastolaissa 
(XXX/2006) säädetään. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) alueellisilla rakennerahasto-ohjelmilla 
Euroopan yhteisön rakennerahastojen ta-
voitteita 1 ja 2 koskevia ohjelmia, Interreg- 
ja Urban -yhteisöaloiteohjelmia sekä Eu-
roopan aluekehitysrahaston innovatiivisia 
toimia koskevia ohjelmia ja teknisen avun 
toimenpiteitä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) alueellisilla rakennerahasto-ohjelmilla 
Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoi-
tettavia alueellinen kilpailukyky ja työlli-
syys -tavoitetta ja Euroopan alueellinen yh-
teistyö -tavoitetta koskevia toimenpideoh-
jelmia ja teknisen avun toimenpiteitä; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 § 

Maakunnan liiton tehtävät 

Maakunnan liitto:  
— — — — — — — — — — — — — —  

3) valmistelee maakuntaohjelman perus-
teella vuosittain maakuntaohjelman toteut-
tamissuunnitelman ja siihen sisältyvän val-
tion rahoitusta koskevan maakunnan valti-
onrahoitusesityksenä toimivan osan yhteis-
työssä valtion viranomaisten, kuntien ja 
muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen 
osallistuvien kanssa ja hyväksyy ne; 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Maakunnan liiton tehtävät 

Maakunnan liitto: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) valmistelee maakuntaohjelman perus-
teella vuosittain maakuntaohjelman toteut-
tamissuunnitelman ja siihen sisältyvän val-
tion rahoitusta koskevan maakunnan valti-
onrahoitusesityksenä toimivan osan yhteis-
työssä valtion viranomaisten, kuntien ja 
muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen 
osallistuvien kanssa, hyväksyy ne ja neu-
vottelee valtionrahoitusesityksenä toimivas-
ta osasta 8 §:ssä tarkoitettujen ministeriöi-
den kanssa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

 
8 a § 

Alueiden kehittämisen neuvottelukunta 

Alueiden kehittämistoimenpiteiden, aluei-
den kehittämisen rahoituksen, seurannan ja 
arvioinnin yhteensovittamiseksi sisäasiain-
ministeriön yhteydessä toimii alueiden ke-
hittämisen neuvottelukunta. Valtioneuvosto 
asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi 
kerrallaan 

Hallintomenettelyyn sovelletaan, mitä 
hallintolaissa (434/2003), viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) ja kielilaissa (433/2003) sääde-
tään. 

 Neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tar-
kemmista tehtävistä säädetään valtioneu-
voston asetuksella. 

 
13 § 

Euroopan yhteisön alueelliset rakenne-
rahasto-ohjelmat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ohjelmien muuttamisessa noudatetaan 

soveltuvin osin, mitä ohjelmia koskevien 
ehdotusten laatimisesta ja hyväksymisestä 
säädetään. Ohjelma-asiakirjan täydennyk-
sen muuttamisesta päättää valtioneuvosto, 

13 § 

Euroopan yhteisön alueelliset rakennera-
hasto-ohjelmat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ohjelmien muuttamisessa noudatetaan 

soveltuvin osin, mitä ohjelmia koskevien 
ehdotusten laatimisesta ja hyväksymisestä 
säädetään. 
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jos muutos koskee rakennerahastovaroja 
vastaavan valtion rahoituksen tai rahoitus-
osuuden lisäämistä. 
 

24 § 

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Interreg- ja Urban -yhteisöaloiteohjelmas-

sa sekä Euroopan aluekehitysrahaston inno-
vatiivisia toimia koskevassa ohjelmassa tu-
en myöntämisen yleisenä edellytyksenä on 
sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
että ohjelman toimeenpanoa varten asetettu 
hallintokomitea on rakennerahastolain 21 b 
§:n mukaisesti puoltanut hankkeen rahoit-
tamista. 
 

24 § 

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta 

koskevassa toimenpideohjelmassa tuen 
myöntämisen yleisenä edellytyksenä on sen 
lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, että 
ohjelman toimeenpanoa varten asetettu hal-
lintokomitea on rakennerahastolain 30 §:n 
mukaisesti puoltanut hankkeen rahoittamis-
ta. 
 

 
29 § 

Interreg- tai Urban -yhteisöaloiteohjelman 
ja Euroopan aluekehitysrahaston innovatii-
visia toimia koskevan ohjelman mukaisen 

tuen myöntäminen 

Jos Interreg-yhteisöaloiteohjelmassa tai 
Euroopan aluekehitysrahaston innovatiivi-
sia toimia koskevassa ohjelmassa rakenne-
rahastovarojen rahoitusosuus myönnetään 
tukena hankkeeseen, johon kansallinen jul-
kinen rahoitusosuus tulee pääasiallisesti 
muulta valtion viranomaiselta kuin sisäasi-
ainministeriöltä, rakennerahastovaroista tu-
levan rahoitusosuuden myöntämistä koskee 
soveltuvin osin, mitä kansallisesta julkisesta 
rahoitusosuudesta tulevasta tuesta sääde-
tään. 

Interreg-yhteisöaloiteohjelmassa hallinto- 
ja maksuviranomaisena toimiva maakunnan 
liitto myöntää 28 §:stä poiketen rakennera-
hastovaroista maksettavan tuen Interreg-
yhteisöaloiteohjelman mukaiselle alueelle. 
Jos ohjelma-alue ulottuu toisen Euroopan 
unionin jäsenvaltion alueelle, hallinto- ja 
maksuviranomaisena toimiva maakunnan 
liitto myöntää rakennerahastovaroista mak-
settavan tuen käytettäväksi Suomen ulko-
puolella. Se voi lisäksi 28 §:stä poiketen 
myöntää ohjelma-asiakirjan mukaisella alu-
eella sijaitsevaan hankkeeseen rakennera-

29 § 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelman mukaisen tuen 

 myöntäminen  

 
Jos Euroopan alueellinen yhteistyö 

-tavoitteen toimenpideohjelmassa rakenne-
rahastovarojen rahoitusosuus myönnetään 
tukena hankkeeseen, johon kansallinen jul-
kinen rahoitusosuus tulee pääasiallisesti 
muulta valtion viranomaiselta kuin sisäasi-
ainministeriöltä, rakennerahastovaroista tu-
levan rahoitusosuuden myöntämistä koskee 
soveltuvin osin, mitä kansallisesta julkisesta 
rahoitusosuudesta tulevasta tuesta sääde-
tään. 

Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen toimenpideohjelmassa hallinto- 
ja todentamisviranomaisena toimiva maa-
kunnan liitto myöntää 28 §:stä poiketen ra-
kennerahastovaroista maksettavan tuen 
toimenpideohjelman mukaiselle alueelle. 
Jos ohjelma-alue ulottuu toisen Euroopan 
unionin jäsenvaltion alueelle, hallinto- ja 
todentamisviranomaisena toimiva maakun-
nan liitto myöntää rakennerahastovaroista 
maksettavan tuen käytettäväksi Suomen ul-
kopuolella. Se voi lisäksi 28 §:stä poiketen 
myöntää ohjelma-asiakirjan mukaisella alu-
eella sijaitsevaan hankkeeseen rakennera-
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hastovaroja vastaavan valtion rahoitusosuu-
den, jos ohjelma-alueen maakunnan liitot 
ovat siitä kirjallisesti sopineet. Niissä Inter-
reg-yhteisöaloiteohjelmissa, joissa hallinto- 
ja maksuviranomainen toimii toisessa jä-
senvaltiossa, ohjelma-alueen maakunnan 
liitto voi myöntää hankkeeseen rakennera-
hastovaroja vastaavan valtion rahoitusosuu-
den, jos ohjelma-alueen maakunnan liitot 
ovat siitä kirjallisesti sopineet. 

Euroopan aluekehitysrahaston innovatii-
visia toimia koskevassa ohjelma-
asiakirjassa nimetty maakunnan liitto 
myöntää 28 §:stä poiketen rakennerahasto-
varoista maksettavan tuen ohjelman mukai-
selle alueelle. Se voi lisäksi myöntää hank-
keeseen rakennerahastovaroja vastaavan 
valtion rahoitusosuuden, jos siitä on sovittu 
ohjelma-asiakirjassa. 

Urban-yhteisöaloiteohjelmassa rakenne-
rahastovaroja vastaavan valtion rahoitus-
osuudesta tulevan tuen sisäasiainministeri-
ön hallinnonalalla myöntää se maakunnan 
liitto, jonka alueella Urban-ohjelma-alue si-
jaitsee. 

Tarkempia säännöksiä tukea myönnettä-
essä noudatettavista ehdoista ja menettelys-
tä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksel-
la. 
 

hastovaroja vastaavan valtion rahoitusosuu-
den, jos ohjelma-alueen maakunnan liitot 
ovat siitä kirjallisesti sopineet.  Niissä Eu-
roopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmissa, joissa hallinto- ja to-
dentamisviranomainen toimii toisessa jä-
senvaltiossa, ohjelma-alueen maakunnan 
liitto voi myöntää hankkeeseen rakennera-
hastovaroja vastaavan valtion rahoitusosuu-
den, jos ohjelma-alueen maakunnan liitot 
ovat siitä kirjallisesti sopineet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkempia säännöksiä tukea myönnettä-

essä noudatettavista ehdoista ja menettelys-
tä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksel-
la. 
 

 
31 § 

Sisäasiainministeriön tarkastusoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sisäasiainministeriön tarkastusoikeutta 

hallinto- ja maksuviranomaisena sekä Inter-
reg- ja Urban -yhteisöaloiteohjelmissa kos-
kee, mitä rakennerahastolaissa säädetään. 

31 § 

Sisäasiainministeriön tarkastusoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sisäasiainministeriön tarkastusoikeudesta 

hallinto- ja todentamisviranomaisena sekä 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
toimenpideohjelmissa noudatetaan, mitä 
rakennerahastolaissa säädetään. 

 
32 § 

Tuen takaisinperintä 

Maakunnan liiton on päätöksellään mää-
rättävä avustuksen maksaminen lopetetta-
vaksi sekä jo maksettu avustus takaisinpe-
rittäväksi, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) avustuksen saaja on olennaisesti lai-

32 §

Tuen takaisinperintä 

Maakunnan liiton on päätöksellään mää-
rättävä avustuksen maksaminen lopetetta-
vaksi sekä jo maksettu avustus takaisinpe-
rittäväksi, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) avustuksen saaja on olennaisesti lai-
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minlyönyt noudattaa avustuspäätöksessä 
määrättyjä ehtoja; taikka 

5) avustus tai sen osa myönnetty tai mak-
settu väärin perustein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maakunnan liitto voi päätöksellään mää-
rätä avustuksen maksamisen lopetettavaksi 
taikka osittain tai kokonaan takaisinperittä-
väksi, jos: 

1) avustuksen saaja ei ole noudattanut 
avustuspäätöksessä määrättyjä ehtoja; 

2) sellaisen omaisuuden omistus- tai hal-
lintaoikeus, jonka hankkimiseen avustus on 
myönnetty, on luovutettu ennen kuin viisi 
vuotta on kulunut avustuksen maksamispäi-
västä taikka avustuksen saaja on lopettanut 
avustuksen kohteena olleen toiminnan tai 
supistanut sitä olennaisesti; taikka 

3) avustuksen saaja on joutunut ulosotto-
toimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, kon-
kurssiin taikka yrityksen saneerauksesta an-
netussa laissa (47/1993) tarkoitetun sanee-
rausmenettelyn tai yksityishenkilön velka-
järjestelystä annetussa laissa (57/1993) tar-
koitetun velkajärjestelyn kohteeksi ja jollei 
tuen käyttötarkoituksesta muuta johdu. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään maa-
kunnan liitosta, koskee sisäasiainministeriö-
tä sen päättäessä tässä laissa tarkoitettujen 
varojen käyttöön liittyvästä takaisinperin-
nästä. 
 

minlyönyt noudattaa avustuspäätöksessä 
määrättyjä ehtoja; 

5) avustus tai sen osa on myönnetty tai 
maksettu väärin perustein; 

6) sellaisen omaisuuden omistus- tai hal-
lintaoikeus, jonka hankkimiseen avustus on 
myönnetty, on luovutettu ennen kuin viisi 
vuotta on kulunut avustuksen maksamispäi-
västä taikka avustuksen saaja on lopettanut 
avustuksen kohteena olleen toiminnan tai 
supistanut sitä olennaisesti; tai 

7) perusrakenteen investointitukena mak-
setun avustuksen kohteena olevan toimin-
nan omistussuhteissa on tapahtunut viiden 
vuoden aikana avustuksen maksamispäiväs-
tä sellaisia olennaisia muutoksia, jotka vai-
kuttavat toimen luonteeseen tai täytäntöön-
panon edellytyksiin taikka hyödyttävät ai-
heettomasti jotakin yritystä tai julkista yh-
teisöä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Maakunnan liitto voi päätöksellään mää-
rätä avustuksen maksamisen lopetettavaksi 
taikka avustuksen osittain tai kokonaan ta-
kaisinperittäväksi, jos: 

1) avustuksen saaja ei ole noudattanut 
avustuspäätöksessä määrättyjä ehtoja; 

2) avustuksen saaja on joutunut ulosotto-
toimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, kon-
kurssiin taikka yrityksen saneerauksesta an-
netussa laissa (47/1993) tarkoitetun sanee-
rausmenettelyn tai yksityishenkilön velka-
järjestelystä annetussa laissa (57/1993) tar-
koitetun velkajärjestelyn kohteeksi ja jollei 
tuen käyttötarkoituksesta muuta johdu. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   
kuuta 20   .   

Alueellisten rakennerahasto-ohjelmien, 
joiden toimeenpano on alkanut ennen tä-
män lain voimaantuloa, mukaan myönnet-
tävään tukeen sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Siitä poiketen kuitenkin tukiin, joita koskeva 
tukihakemus on tullut vireille tämän lain 
voimaantulon jälkeen, sovelletaan tämän 
lain 32 §:ää 

——— 
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3. 

Laki 

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kainuun hallintokokeilusta 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun lain (343/2003) 7 

§:n 1 momentti sekä 11 §:n otsikko sekä 11 § 1 ja 2 momentti sellaisena kuin niistä on 7 §:n 1 
momentti laissa 219/2004, ja 

lisätään lakiin uusi 7 a ja 11 a § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 § 

Rakennerahastot 

Valtion talousarvioon otetaan rakennera-
hasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnis-
ta annetun lain (1353/1999), jäljempänä ra-
kennerahastolaki, 10 §:ssä tarkoitettujen 
maksuviranomaisten pääluokkaan valtion 
talousarvion Euroopan yhteisön rakennera-
hastovarojen valtion vastinrahoitusta varten 
tarvittava määräraha Kainuuta varten tavoi-
te 1 -ohjelmaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Rakennerahastot 

Valtion talousarvioon otetaan rakennera-
hastolain (XXX/2006) 7 §:ssä tarkoitettujen 
hallintoviranomaisten pääluokkaan valtion 
talousarvion Euroopan yhteisön rakennera-
hastovarojen vastinrahoitusta varten tarvit-
tava määräraha Kainuuta varten alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen toi-
menpideohjelmiin. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 7 a § 

Euroopan maaseudun kehittämisen  
maatalousrahasto ja Euroopan kalatalous-

rahasto 

Valtion talousarvioon otetaan maa- ja 
metsätalousministeriön pääluokkaan valti-
on talousarvion Euroopan yhteisön Euroo-
pan maaseudun kehittämisen maatalousra-
haston alueellisten varojen ja Euroopan ka-
latalousrahaston varojen vastinrahoitusta 
varten tarvittava määräraha Kainuuta var-
ten. 

Valtioneuvosto osoittaa valtion talousar-
vion rajoissa Euroopan yhteisön Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahas-
ton alueellisia varoja ja Euroopan kalata-
lousrahaston varoja koskevilta momenteilta 
Kainuun maakunnalle kiintiön momenteit-
tain. 
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11 § 

Maakuntavaltuuston tehtävät rakennera-
hastovarojen ja vastaavan kansallisen ra-
hoitusosuuden hallinnoinnissa tavoite 1 

-ohjelmassa 

 
Maakuntavaltuuston päätöksen perusteel-

la asianomainen maksuviranomaisministe-
riö irrottaa Kainuun maakuntaan osoitettu-
jen tavoite 1 -ohjelman rakennerahastovaro-
jen ja vastaavan kansallisen rahoitusosuu-
den eri viranomaisille tavoite 1 -ohjelma-
asiakirjassa ja sen täydennysosassa määri-
teltyihin käyttötarkoituksiin. Maakuntaval-
tuuston päätöksen tulee perustua 16 §:n 3 
momentin mukaisen maakuntahallituksen 
esitykseen. 

Maakuntavaltuusto voi päättää, että mak-
suviranomaisen tulee jättää osa rakennera-
hastovaroista ja vastaavasta valtion rahoi-
tusosuudesta rakennerahastolain 12 §:n 5 
momentissa tarkoitettuun ohjelmareserviin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 §  

Maakuntavaltuuston tehtävät rakenne-
rahastovarojen ja vastaavan kansallisen 

 rahoitusosuuden hallinnoinnissa alueelli-
nen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen 

 toimenpideohjelmassa 

Maakuntavaltuuston päätöksen perusteel-
la asianomainen hallintoviranomaisministe-
riö irrottaa Kainuun maakuntaan osoitettu-
jen asianomaisen alueellinen kilpailukyky 
ja työllisyys -tavoitteen toimenpideohjelman 
rakennerahastovarat ja vastaavan valtion 
rahoitusosuuden eri viranomaisille toimen-
pideohjelmassa määriteltyihin käyttötarkoi-
tuksiin. Maakuntavaltuuston päätöksen tu-
lee perustua 16 §:n 3 momentin mukaisen 
maakuntahallituksen esitykseen. 

Maakuntavaltuusto voi päättää, että hal-
lintoviranomaisen tulee jättää osa rakenne-
rahastovaroista ja vastaavasta valtion rahoi-
tusosuudesta rakennerahastolain 10 §:ssä 
tarkoitettuun ohjelmareserviin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
 
 11 a §

Maakuntavaltuuston tehtävät Euroopan yh-
teisön varojen ja niitä vastaavan kansalli-
sen rahoitusosuuden hallinnoinnissa Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-

massa ja kalatalouden kehittämis-
ohjelmassa  

Maa- ja metsätalousministeriö irrottaa 
Kainuun maakuntaan osoitetut asianomai-
sen Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelman ja kalatalouden kehittämisoh-
jelman varat ja vastaavan kansallisen ra-
hoitusosuuden maakuntavaltuuston päätök-
sen perusteella asianomaisille viranomai-
sille ohjelmissa määriteltyihin käyttötarkoi-
tuksiin. Maakuntavaltuuston päätöksen tu-
lee perustua 16 §:n 3 momentin mukaisen 
maakuntahallituksen esitykseen.  

Maakuntavaltuusto voi sisällyttää 1 mo-
mentin mukaiseen jakopäätökseen ohjelman 
ja säädösten mukaisia tarkempia ohjeita 
varojen käyttöperusteista ja käyttötarkoi-
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tuksista sekä asettaa varojen käyttämistä 
koskevia ehtoja. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   

kuuta 20   . 
Rakennerahasto-ohjelmaan, jonka toi-

meenpano on alkanut ennen tämän lain 
voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

——— 
 

 


