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868/2022

Valtiovarainministeriön asetus
elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoa koskevasta johdon vahvistuslau-

sumasta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin elpymis- ja
palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain
(537/2022) 4 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hal-
linnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain (537/2022) 6 §:n 1 momentin
3 kohdassa tarkoitetusta tukiviranomaisen ja 8 §:n 1 momentissa tarkoitetusta ministeriön
johdon vahvistuslausuman sisällöstä ja vahvistuslausuman antamista koskevasta menette-
lystä.

2 §

Johdon vahvistuslausuman sisältö

Tukiviranomaisen ja ministeriön johdon vahvistuslausumassa vahvistetaan, että:
1) varat on käytetty aiottuun tarkoitukseensa Euroopan unionin neuvoston täytäntöön-

panopäätöksellä hyväksytyn Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisesti;
2) toimitetut tiedot ovat täydelliset, paikkansapitävät ja luotettavat, ja että ne osoitta-

vat, että välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu tyydyttävästi, ja että näiden välitavoittei-
den ja tavoitteiden saavuttamista koskeva seurantaketju on asianmukainen;

3) käytössä olevat valvontajärjestelmät antavat riittävät takeet siitä, että varoja on hal-
linnoitu kaikkien sovellettavien sääntöjen ja erityisesti eturistiriitojen välttämistä, petos-
ten ehkäisemistä ja lahjontaa koskevien sääntöjen mukaisesti moitteettoman varainhoidon
periaatetta noudattaen;

4) Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten välitavoitteiden ja tavoit-
teiden saavuttamiseksi tehtyjä toimia ei ole rahoitettu muiden unionin ohjelmien tai väli-
neiden kautta, taikka niillä ei kateta samoja kustannuksia; 

5) tukiviranomaisella tai ministeriöllä ei ole tiedossa muuta asiaan liittyvää tietoa, jolla
voi olla haitallisia vaikutuksia Euroopan unionin intressien kannalta.

Johdon vahvistuslausumaan on tarvittaessa sisällytettävä yhteenveto suoritetuista val-
vontatoimista, valvonnan yhteydessä havaituista puutteista sekä puutteiden korjaamiseksi
toteutetuista ja suunnitelluista toimista.
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3 §

Johdon vahvistuslausuman antamista koskeva menettely

Allekirjoitettu tukiviranomaisen johdon vahvistuslausuma on toimitettava asianomai-
sen toimialan ministeriölle.

Allekirjoitettu ministeriön johdon vahvistuslausuma on toimitettava valtiovarainminis-
teriölle.

Johdon vahvistuslausuma toimitetaan kirjallisesti, sähköistä menettelyä käyttäen tai
valtiovarainministeriön vahvistamalla lomakkeella. 

Johdon vahvistuslausuma toimitetaan valtiovarainministeriön asettamassa määräajassa.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2022.

Helsingissä 28.10.2022

Valtiovarainministeri Annika Saarikko

Finanssiasiantuntija Kasper Paasikallio
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