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L a k i

N:o 1283

oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 20 päivänä elokuuta

1982 annetun lain (639/1982) 3 §,
muutetaan 4, 11 ja 12 § ja
lisätään lakiin uusi 11 a §, seuraavasti:

4 §
Korkotukilaina ei saa ylittää valtioneuvos-

ton asetuksella alueittain vahvistettua enim-
mäismäärää.

11 §
Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt

lainavarojaan muuhun kuin tämän lain mu-
kaiseen tarkoitukseen taikka lainaa hakies-
saan antanut olennaisesti virheellisiä tietoja
tai salannut lainan myöntämiseen olennaisesti
vaikuttavia seikkoja, voidaan korkotuen suo-
rittaminen lakkauttaa. Lainan saaja voidaan
tällöin valtiokonttorin päätöksellä velvoittaa
suorittamaan valtiolle takaisin enintään vii-
sinkertaisena korkotuki, jonka valtio on lai-
nasta maksanut.

11 a §
Hakija, joka on tyytymätön valtiokonttorin

päätökseen 11 §:ssä tarkoitetussa asiassa, saa
hakea päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
on tehtävä päätöksen tehneelle viranomaisel-
le. Päätökseen, johon saa hakea oikaisua, on
liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. Oikaisuvaa-
timus on käsiteltävä viipymättä.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

12 §
Valtiokonttorin on valvottava, että korko-

tuki on tämän lain mukainen. Kunnan on
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valvottava, että lainavarojen käyttö on tämän
lain mukainen.

Rahalaitos ja korkotukilainan saaja ovat
velvollisia antamaan valtiokonttorille ja kun-
nalle tietoja, jotka ovat tarpeen sen toteami-
seksi, että korkotukilaina on käytetty hyväk-
syttyyn tarkoitukseen tämän lain ja sen nojalla
annettujen säännösten mukaisesti ja lainaeh-
toja on muutoinkin noudatettu.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2001. Jos asunnon osto- tai luovu-

tussopimus on tehty tai omakotitalon raken-
nustyö aloitettu ennen tämän lain voimaan-
tuloa, sovelletaan korkotukilainaan 3 ja 4 §:n
säännöksiä sellaisina kuin ne ovat tämän lain
voimaantullessa.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
valtiokonttorin ratkaisuun sovelletaan lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Tarja Filatov
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L a k i

N:o 1284

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja perussäännön soveltamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 95 §:n 2 momentissa määrätyllä
tavalla, säädetään:

1 §
Roomassa 17 päivänä heinäkuuta 1998

tehdyn Kansainvälisen rikostuomioistuimen
perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset ovat lakina voimassa sellaisina
kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Oikeusministeriö ottaa vastaan Kansainvä-

lisen rikostuomioistuimen tekemät pyynnöt,
jotka koskevat Kansainvälisen rikostuomio-
istuimen toimivaltaan kuuluvan rikosasian
käsittelyä, mukaan luettuna pyynnöt rikoksen
johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta ja Kan-
sainvälisen rikostuomioistuimen antamien
päätösten täytäntöönpanosta, sekä huolehtii
joko itse tai toimivaltaisten viranomaisten
välityksellä pyyntöjen toimeenpanosta.

Kansainväliselle rikostuomioistuimelle lä-
hetettävät vastaukset toimitetaan oikeusmi-
nisteriön välityksellä myös silloin, kun oike-
usministeriö ei itse ole huolehtinut pyynnön
toimeenpanosta, jollei pyynnöstä muuta joh-
du.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei estä
Kansainvälistä rikostuomioistuinta pitämästä
suoraan yhteyttä Suomen toimivaltaisiin vi-

ranomaisiin taikka yhteydenpitoa diplomaat-
tista tietä tai Kansainvälisen rikospoliisijär-
jestön tai muun asianmukaisen alueellisen
järjestön välityksellä.

3 §
Suomessa oleva henkilö on Kansainvälisen

rikostuomioistuimen pyynnöstä luovutettava
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle siten
kuin tuomioistuimen pyynnössä on esitetty.

Luovuttamisessa noudatettavasta menette-
lystä on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovut-
tamisesta annetussa laissa (456/1970) sääde-
tään.

4 §
Suomen toimivaltaiset viranomaiset ovat

velvolliset antamaan Kansainvälisen rikos-
tuomioistuimen pyytämää oikeusapua tuo-
mioistuimen toimivaltaan kuuluvan rikos-
asian käsittelyä varten.

Oikeusapua on annettava noudattaen so-
veltuvin osin kansainvälisestä oikeusavusta
rikosasioissa annetussa laissa (4/1994) sää-
dettyä menettelyä, jollei pyynnöstä muuta
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johdu. Oikeusapua annettaessa voidaan käyt-
tää pakkokeinoja siten kuin pakkokeinolaissa
(450/1987) säädetään.

5 §
Todistaja, jolle on Suomessa annettu tie-

doksi Kansainvälisen rikostuomioistuimen
kutsu saapua kuultavaksi Kansainvälisessä
rikostuomioistuimessa, on velvollinen nou-
dattamaan kutsua.

Viranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin
toimenpiteisiin helpottaakseen todistajan
mahdollisuutta noudattaa saamaansa kutsua.

6 §
Todistajalle, joka on Suomessa kutsuttu

kuultavaksi Kansainväliseen rikostuomiois-
tuimeen, on pyynnöstä suoritettava ennakkoa
noudattaen soveltuvin osin, mitä valtion va-
roista maksettavista todistelukustannuksista
annetussa laissa (666/1972) ennakosta sääde-
tään.

Ennakon suorittamista koskeva pyyntö on
tehtävä sille käräjäoikeudelle, joka on huo-
lehtinut kutsun tiedoksiannosta todistajalle.
Ennakon myöntämisestä päättää oikeusminis-
teriö käräjäoikeuden esityksestä.

Suoritettu ennakko voidaan periä takaisin
ainoastaan todistajalta, joka jää tuomiois-
tuimeen saapumatta taikka muutoin jättää
täyttämättä sen, jota varten hänet on kutsuttu
tuomioistuimeen. Ennakon takaisinperinnästä
päättää 2 momentissa tarkoitettu käräjäoikeus
oikeusministeriön esityksestä.

7 §
Kansainvälisen rikostuomioistuimen mää-

räämä vapaudenmenetystä tarkoittava seuraa-
mus on tuomioistuimen pyynnöstä pantava
täytäntöön Suomessa siten kuin kansainväli-
sestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeu-

dellisten seuraamusten täytäntöönpanossa an-
netussa laissa (21/1987) säädetään. Seuraa-
muksen täytäntöönpanoon ei sovelleta, mitä
täytäntöönpanon edellytyksistä lain 3 §:ssä
säädetään.

Seuraamuksen täytäntöönpano määrätään
tapahtuvaksi antamalla tarpeelliset määräyk-
set täytäntöönpanosta siten kuin 1 momen-
tissa tarkoitetun lain 7 §:ssä säädetään.

8 §
Kansainvälisen rikostuomioistuimen pää-

tös omaisuuden ja rikoksen tuottaman hyödyn
tuomitsemisesta menetetyksi ja palauttami-
sesta on pantava Suomessa täytäntöön nou-
dattaen soveltuvin osin, mitä kansainvälisestä
yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten
seuraamusten täytäntöönpanossa annetussa
laissa säädetään. Seuraamuksen täytäntöön-
panoon ei sovelleta, mitä täytäntöönpanon
edellytyksistä sanotun lain 3 §:ssä säädetään.

Omaisuus ja rikoksen tuottama hyöty on
oikeusministeriön määräyksestä palautettava
siten kuin tuomioistuimen pyynnössä on
esitetty.

9 §
Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuo-

mitsema sakko ja vahingonkorvaus pannaan
täytäntöön Suomessa tuomioistuimen pyyn-
nön mukaisesti.

10 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella.

11 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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L a k i

N:o 1285

rikoslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 1 luvun 11 §:n 2

momentti ja 40 luvun 9 §:n 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat 1 luvun 11 §:n 2 momentti
laissa 563/1998 ja 40 luvun 9 §:n 3 momentti laissa 815/1998, sekä
lisätään 15 lukuun uusi 12 a §, 16 lukuun uusi 19 a § sekä 16 luvun 20 §:ään, sellaisena

kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 momentti seuraavasti:

1 luku

Suomen rikosoikeuden soveltamisala

11 §

Kaksoisrangaistavuuden vaatimus

— — — — — — — — — — — — —
Vaikka teosta ei säädetä rangaistusta teko-

paikan laissa, siihen sovelletaan Suomen
lakia, jos sen on tehnyt Suomen kansalainen
tai 6 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu
henkilö ja teosta säädetään rangaistus

1) 15 luvun 12 a §:n nojalla mainitun luvun
1—9 §:ssä,

2) 16 luvun 19 a §:n nojalla mainitun luvun
1—3, 13 tai 14 §:ssä,

3) 17 luvun 18 tai 19 §:ssä,
4) 20 luvun 6—8 §:ssä,
5) 20 luvun 9 §:ssä, jos teko kohdistuu

kahdeksaatoista vuotta nuorempaan henki-
löön tai

6) 40 luvun 1—4 §:ssä, jos rikoksen tekijä
on Kansainvälisen rikostuomioistuimen pal-
veluksessa oleva henkilö.

15 luku

Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan

12 a §

Rikokset Kansainvälisen rikostuomioistuimen
oikeudenkäyttöä vastaan

Perätöntä lausumaa, väärää ilmiantoa, to-
distusaineiston vääristelemistä sekä oikeu-
denkäytössä kuultavan uhkaamista koskevia
säännöksiä sovellettaessa tuomioistuimella
tarkoitetaan myös Kansainvälistä rikostuo-
mioistuinta ja rikosasian esitutkinnalla myös
Kansainvälisen rikostuomioistuimen perus-
säännössä tarkoitettua tutkintaa.
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16 luku

Rikoksista viranomaisia vastaan

19 a §

Kansainväliseen rikostuomioistuimeen
kohdistuvat rikokset

Tämän luvun 1—3, 13 ja 14 §:ssä virka-
miehellä tarkoitetaan myös Kansainvälisen
rikostuomioistuimen palveluksessa olevaa
henkilöä.

20 §

Määritelmät

— — — — — — — — — — — — —
Kansainvälisen rikostuomioistuimen palve-

luksessa olevalla tarkoitetaan henkilöä, joka
toimii Kansainvälisen rikostuomioistuimen
tuomarina, syyttäjänä, kirjaajana tai virka-

miehenä syyttäjän toimistossa tai tuomiois-
tuimen kirjaamossa.

40 luku

Virkarikoksista ja julkisyhteisön työntekijän
rikoksista

9 §

Soveltamisalasäännös

— — — — — — — — — — — — —
Tämän luvun 1—4 §:ää sovelletaan myös

silloin, kun rikoksen tekijä on 16 luvun
20 §:ssä tarkoitettu Euroopan yhteisöjen pal-
veluksessa oleva henkilö, Euroopan unionin
toisen jäsenvaltion virkamies tai Kansainvä-
lisen rikostuomioistuimen palveluksessa ole-
va henkilö.

Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-
savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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L a k i

N:o 1286

rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1999 annetun rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta

hallinnoinnista annetun lain (1353/1999) 1 §:n 4 momentti,
muutetaan 4 §:n 8 kohta, 6, 7, 11 ja 16 §, 5 luvun otsikko, 25 §, 32 §:n 1 momentti ja

33 § sekä
lisätään lakiin uusi 1 a, 8 a ja 9 a §, 10 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 21 a—21 c

§, 22 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 30 a §, 34 §:ään uusi 2 momentti, 36 §:ään uusi 3
momentti, 38 §:ään uusi 4 momentti ja 39 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti
siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 a §

Lain soveltaminen yhteisöaloiteohjelmiin

Yhteisöaloiteohjelmiin, joilla tarkoitetaan
yleisasetuksen 20 artiklan 1 kohdan a—d
alakohdassa mainittuja yhteisöaloiteohjelmia,
sovelletaan tätä lakia siten kuin tässä pykä-
lässä ja jäljempänä säädetään.

Yleisasetuksen 20 artiklan 1 kohdan a-ala-
kohdan mukainen yhteisöaloiteohjelma on
INTERREG, b-alakohdan mukainen yhtei-
söaloiteohjelma URBAN, c-alakohdan mu-
kainen yhteisöaloiteohjelma LEADER ja
d-alakohdan mukainen yhteisöaloiteohjelma
EQUAL.

INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteoh-
jelmiin ei sovelleta tämän lain 8 ja 9 §:ää,

12—15 §:ää, 17—21 §:ää, 22 §:n 1 momentin
2, 4 ja 5 kohtaa, 23 §:ää, 26 §:n 1, 3 ja 4
momenttia, 27 §:ää, 28 §:n 1 momenttia eikä
29 §:ää. Tämän lain 28 §:n 2 ja 3 momenttia
ei sovelleta URBAN-yhteisöaloiteohjelmaan.

LEADER-yhteisöaloiteohjelmaan ei sovel-
leta tämän lain 12—15 §:ää, 17 §:ää lukuun
ottamatta 17 §:n 8 momenttia, 18—21 §:ää,
22 §:n 1 momentin 4 kohtaa, 23 §:ää eikä
30 a §:ää. Tämän lain 17—21 §:ää ja 22 §:n
1 momentin 2 kohtaa siltä osin kuin siinä
säädetään maakunnan yhteistyöasiakirjasta, ja
4 kohtaa sekä 23 §:ää ei sovelleta EQUAL-
yhteisöaloiteohjelmaan.

Yleisasetuksen 22 artiklassa tarkoitettuihin
innovatiivisiin toimiin sovelletaan, mitä edel-
lä 2 momentissa mainitusta INTERREG-
yhteisöaloiteohjelmasta tässä laissa sääde-
tään.
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4 §

Määritelmät

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

8) rakennerahasto-ohjelmalla yleisasetuk-
sen 19 artiklassa tarkoitettua yhtenäistä oh-
jelma-asiakirjaa sekä siihen liittyviä yleisase-
tuksen 9 artiklan m-kohdassa määriteltyjä
ohjelma-asiakirjan täydennyksiä samoin kuin
yleisasetuksen 20 artiklassa tarkoitettua yh-
teisöaloitteita koskevaa ohjelma-asiakirjaa ja
siihen liittyviä yleisasetuksen 9 artiklan
m-kohdassa määriteltyjä ohjelma-asiakirjan
täydennyksiä;
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Hallintoviranomaiset

Yleisasetuksen 9 artiklan n-kohdassa tar-
koitettuina hallintoviranomaisina toimivat:

1) yleisasetuksen 1 artiklassa säädettyjen
tavoitteiden 1 ja 2 alueille laadittujen raken-
nerahasto-ohjelmien osalta sisäasiainministe-
riö;

2) yleisasetuksen 1 artiklassa säädetylle
tavoitteelle 3 laaditun rakennerahasto-ohjel-
man osalta työministeriö;

3) kalatalouden ohjauksen rahoitusväli-
neestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1263/1999 2 artiklan 2 kohdan toisessa
alakohdassa tarkoitetun yhtenäisen ohjelma-
asiakirjan osalta maa- ja metsätalousministe-
riö;

4) INTERREG-yhteisöaloiteohjelmassa oh-
jelma-asiakirjassa mainittu maakunnan liitto;

5) URBAN-yhteisöaloiteohjelmassa ohjel-
ma-asiakirjassa mainittu kunnallinen toimi-
elin;

6) LEADER-yhteisöaloiteohjelmassa maa-
ja metsätalousministeriö;

7) EQUAL-yhteisöaloiteohjelmassa työmi-
nisteriö.

7 §

Hallintoviranomaisen tehtävät

Hallintoviranomainen hoitaa muissa kuin
INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjel-

missa yleisasetuksen 34 artiklassa säädetyt
tehtävät sekä hallinnoimaansa rakennerahas-
to-ohjelmaa koskevia kansallisia tehtäviä sen
mukaan kuin 8 ja 9 §:ssä, 14 §:n 2
momentissa sekä 26 ja 29 §:ssä säädetään.

INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteoh-
jelmissa hallintoviranomainen hoitaa yleis-
asetuksen 34 artiklassa säädetyt tehtävät sekä
8 a §:ssä, 26 §:n 2 momentissa sekä 29 §:n
1 momentissa tarkoitetut tehtävät.

8 a §

Oikeus antaa ohjeita ja säännöksiä INTER-
REG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmissa

Sisäasiainministeriö voi INTERREG- ja
URBAN-yhteisöaloiteohjelmissa antaa muille
rakennerahasto-ohjelmaa rahoittaville viran-
omaisille rakennerahasto-ohjelman hallin-
nointia, valvontaa ja tarkastusta koskevia
ohjeita, jos yleisasetuksen 34 artiklassa hal-
lintoviranomaiselle säädettyjen velvoitteiden
täyttäminen sitä edellyttää. Ennen ohjeiden
antamista on kuultava ohjelman hallintovi-
ranomaista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
rakennerahasto-ohjelmaa rahoittavia viran-
omaisia koskevia säännöksiä rakennerahasto-
ohjelman hallinnoinnista, valvonnasta ja tar-
kastuksesta, jos yleisasetuksen 34 artiklassa
hallintoviranomaiselle säädettyjen velvoittei-
den täyttäminen tätä välttämättä edellyttää.
Ennen asetuksen antamista on kuultava oh-
jelman hallintoviranomaista ja muuta raken-
nerahasto-ohjelmaa rahoittavaa viranomaista.

9 a §

Eräät täytäntöönpanojärjestelyt INTERREG-
ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmissa

Sisäasiainministeriö voi asioissa, jotka ei-
vät kuulu lainsäädännön alaan tai ole muutoin
merkitykseltään huomattavia taikka eivät
muutoin vaadi eduskunnan suostumusta, tar-
vittaessa yhteisymmärryksessä INTERREG-
ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmia rahoittavi-
en viranomaisten kanssa sopia tavanomaisina
pidettävistä rakennerahasto-ohjelman hallin-
nointitehtävien täytäntöönpanoa koskevista
tarpeellisista järjestelyistä Euroopan yhteisö-
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jen komission, muiden Euroopan unionin
jäsenvaltioiden INTERREG- ja URBAN-
yhteisöaloitetehtäviä hoitavien viranomaisten
tai jäsenvaltioiden tällaisia tehtäviä hoitavien
tahojen kanssa.

Sisäasiainministeriö voi 1 momentissa tar-
koitetuissa asioissa tarvittaessa yhteisymmär-
ryksessä 1 momentissa tarkoitettuja yhteisö-
aloiteohjelmia rahoittavien viranomaisten
kanssa sopia myös sellaisista täytäntöön-
panojärjestelyistä, joita INTERREG- ja UR-
BAN-yhteisöaloiteohjelman ja Euroopan
unionin ulkopuolella toteutettavan Euroopan
yhteisön rahoittaman ohjelman tekninen yh-
teensovittaminen edellyttää.

3 luku

Maksuviranomaiset, niiden tehtävät ja
toimivalta

10 §

Maksuviranomaiset

— — — — — — — — — — — — —
INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteoh-

jelmassa maksuviranomaisina toimivat kui-
tenkin 6 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut
hallintoviranomaiset.

11 §

Maksuviranomaisen tehtävät

Maksuviranomainen hoitaa muissa kuin
INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjel-
missa yleisasetuksen 32 artiklassa säädetyt
tehtävät sekä rakennerahastovaroja koskevia
kansallisia tehtäviä sen mukaan kuin 12 ja
13 §:ssä, 14 §:n 3 momentissa sekä 15, 26, 30
ja 38 §:ssä säädetään.

INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteoh-
jelmissa maksuviranomainen hoitaa yleisase-
tuksen 32 artiklassa säädetyt tehtävät sekä
rakennerahastovaroja koskevia kansallisia
tehtäviä sen mukaan kuin 26 §:n 2 momen-
tissa sekä soveltuvin osin sen mukaan kuin
30 §:ssä ja 38 §:ssä säädetään.

16 §

Rakennerahasto-ohjelmien valmistelu

Alueellisten rakennerahasto-ohjelmien val-
misteluun sovelletaan alueiden kehittämisestä
annetussa laissa säädettyjä menettelytapoja,
jollei muusta laista muuta johdu. Yhteisö-
aloiteohjelmien valmistelussa on sen lisäksi
otettava huomioon yleisasetuksen 21 artik-
lassa tarkoitetut suuntaviivat.

21 a §

Hallintokomitea

INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteoh-
jelman toimeenpanoa varten on hallintoko-
mitea, jonka asettaa sisäasiainministeriö. Hal-
lintokomitean toimikausi jatkuu, kunnes Eu-
roopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt
yleisasetuksen 37 artiklassa tarkoitetun lopul-
lisen täytäntöönpanokertomuksen.

Sisäasiainministeriö päättää hallintokomi-
teaa asettaessaan sen kokoonpanosta ottaen
huomioon, mitä yleisasetuksen 8 ja 35 artik-
lassa säädetään. Hallintokomitea voi kutsua
komiteaan asiantuntijoita. Hallintokomitea
hyväksyy työskentelyään varten työjärjestyk-
sen, jossa määrätään asian valmistelusta,
esittelystä ja päätöksenteosta.

Hallintokomitean jäsenet hoitavat tehtä-
viään virkavastuulla. Hallintokomitean työs-
kentelyyn ja sen jäseniin sovelletaan, mitä
hallintomenettelylaissa (598/1982) säädetään.
Hallintokomitean asiakirjojen ja toiminnan
julkisuudesta on voimassa, mitä viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetään.

Siinä INTERREG-yhteisöaloitetta koske-
vassa ohjelmatyössä ja niissä INTERREG-
yhteisöaloiteohjelmissa, joita toteutetaan saa-
melaisten kotiseutualueella tai sen osalla,
noudatetaan hallintokomitean työskentelyssä
soveltuvin osin saamen kielen käyttämisestä
viranomaisissa annettua lakia (516/1991).

21 b §

Hallintokomitean tehtävät

Hallintokomitea yhteensovittaa ja suuntaa
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rakennerahastojen ja kansallista rahoitusta
sekä antaa lausunnon hankkeiden soveltuvuu-
desta INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloite-
ohjelmiin ja niiden rahoittamisesta. Hank-
keelle ei voida myöntää tukea, ellei hallin-
tokomitea ole puoltanut hankkeen rahoitta-
mista.

Hallintokomitean päätökset tehdään yksi-
mielisesti. Hallintokomitean kannanottoa kos-
keviin päätöksiin ei voida erikseen hakea
muutosta valittamalla.

21 c §

Hallintokomitean sihteeristö

Hallintokomiteaa avustaa sihteeristö. Hal-
lintokomitea kutsuu sihteereikseen hallinto-
komiteassa edustettuina olevien viranomais-
ten palveluksessa olevia henkilöitä. Sihteerit
hoitavat hallintokomitean asioiden valmiste-
lu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä virka-
vastuulla.

Sihteeristö voi avustaa myös 10 §:n 2
momentissa tarkoitettuja hallinto- ja maksu-
viranomaisia.

22 §

Rahoituksen myöntäminen ja siihen liittyvät
tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteoh-

jelmissa on sen lisäksi, mitä 1 momentin 1 ja
3 kohdassa säädetään, rakennerahasto-varoja
myöntävän maakunnan liiton ja URBAN-
ohjelmassa rahoituksen myöntävän kunnalli-
sen toimielimen keskeisenä tehtävänä myön-
tää hankkeeseen rakennerahaston rahoitus-
osuus kansallisen lainsäädännön, Euroopan
yhteisön lainsäädännön ja rakennerahasto-
ohjelman mukaan sekä ottaen huomioon
hallintokomitean 21 b §:n 1 momentissa
tarkoitettu lausunto ja kansallisen julkisen
viranomaisen kansallista rahoitusosuutta kos-
keva päätös sekä vastata hankkeiden valvon-
nasta ja tarkastuksesta sekä varojen takaisin-
perinnästä siten kuin 26 §:n 2 momentissa,
28 §:n 2 ja 3 momentissa, lukuun ottamatta
URBAN-yhteisöaloiteohjelmaa, 31—33 ja
37 §:ssä säädetään. Rahoitusta koskeva ha-
kemus tulee vireille, kun 21 c §:ssä tarkoitettu

toimivaltainen sihteeristö on vastaanottanut
hakemuksen.

5 luku

Rakennerahasto-ohjelmien varojen valvonta

25 §

Rakennerahastovaroja myöntävän vastuu
valvonnasta ja tarkastuksesta ja kansallista
julkista rahoitusosuutta myöntävän ministe-
riön vastuu hallinnonalansa valvonnan ja

tarkastuksen järjestämisestä

Rakennerahastovaroja myöntävällä on en-
sisijainen vastuu myöntämiensä rakennera-
hastovarojen valvonnasta ja tarkastuksesta.
Kukin joko rakennerahastovaroja tai kansal-
lista julkista rahoitusosuutta myöntävä minis-
teriö vastaa valvonnan ja tarkastuksen asian-
mukaisesta järjestämisestä hallinnonalallaan.

30 a §

Sisäasiainministeriön tarkastusoikeus
INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloite-

ohjelmissa

Sisäasiainministeriö voi suorittaa INTER-
REG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmissa
käytettävien rakennerahastovarojen käyttöön
liittyviä tarkastuksia rahoituksen myöntäjiin
ja rahoituksen saajiin. Sisäasiainministeriö
voi suorittaa tarkastuksia muiden ministeri-
öiden hallinnonaloilla vain Euroopan yhtei-
söjen komission pyynnöstä, rakennerahasto-
varojen tarkastuksen vakavan laiminlyönnin
vuoksi tai muusta painavasta syystä. Yksit-
täistä hanketta tarkastettaessa tarkastusoikeus
koskee hanketta ja sen rahoitusta kokonai-
suudessaan siinä laajuudessa kuin EY:n val-
vontaa koskevat säännökset edellyttävät. Tar-
kastusta suorittavan henkilön oikeuksista ja
tarkastettavan henkilön velvollisuuksista on
voimassa mitä 32 §:ssä säädetään, jollei
2 §:stä muuta johdu.

32 §

Tarkastusta suorittavan henkilön oikeudet ja
tarkastettavan velvollisuudet

Edellä 27—30 ja 30 a §:ssä tarkoitetun
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tarkastuksen suorittamiseksi tarkastettava on
velvollinen ilman aiheetonta viivytystä kor-
vauksetta esittämään tarkastusta suorittavalle
henkilölle kaikki tarvittavat tiliasiakirjat sekä
muun rakennerahastovarojen ja vastaavan
kansallisen rahoitusosuuden käyttöön liitty-
vän aineiston samoin kuin muutoinkin avus-
tamaan tarkastuksen suorittamisessa. Tarkas-
tusta suorittavalla henkilöllä on oikeus ottaa
tiliasiakirjat ja muu edellä tarkoitettu aineisto
haltuunsa, jos tarkastuksen suorittaminen sitä
edellyttää. Aineisto on palautettava, kun sitä
ei enää tarvita tarkastuksen suorittamiseksi.
Tarkastusta suorittavan henkilön pyynnöstä
tarkastettavan tulee antaa myös muut tiedot,
jotka ovat tarpeen tarkastuksen asianmukai-
seksi suorittamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

33 §

Virka-apu

Poliisin, tulliviranomaisen ja veroviran-
omaisen on korvauksetta annettava 27—30 ja
30 a §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suoritta-
miseksi tarpeellista virka-apua.

34 §

Lausuman esittäminen

— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, yleisasetuksen 38 artiklassa tarkoitetun
lausuman esittää INTERREG-yhteisöaloite-
ohjelmien osalta ohjelma-asiakirjassa hallin-
to- ja maksuviranomaiseksi nimetty maakun-
nan liitto ja URBAN-yhteisöaloiteohjelman
osalta ohjelma-asiakirjassa hallinto- ja mak-
suviranomaiseksi nimetty kunnallinen toimi-
elin.

36 §

Rakennerahasto-ohjelmien seurannan
tietojärjestelmä

— — — — — — — — — — — — —
INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa ra-

kennerahastovaroja myöntävät maakunnan
liitot ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmassa ra-
kennerahastovaroja myöntävä kunnallinen

toimielin ylläpitävät rahoitettavia hankkeita
koskevia rekistereitä. Rekistereihin voidaan
tallentaa hallinto- ja maksuviranomaistehtä-
vien hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot
tuen hakijasta, tuen kohteesta, tukea koske-
vasta päätöksestä, tuen maksatuksesta ja
vaikutuksista sekä suoritetuista tarkastuksista.
Maakunnan liitot ja kunnallinen toimielin
vastaavat seurantarekistereihin toimitettavien
asianomaisen ohjelman hankevalmistelua,
päätöksentekoa, rahoituksen ja tulosten seu-
rannan kannalta tarpeellisten tietojen toimit-
tamisesta. Niissä ohjelmissa, joissa rakenne-
rahastovaroja myöntävä viranomainen on
muu kuin Suomen viranomainen, tulee seu-
rata erikseen kansallisen julkisen rahoituksen
myöntämistä. Rakennerahastovaroja myöntä-
vällä maakunnan liitolla ja URBAN-yhtei-
söaloiteohjelmassa rakennerahastovaroja
myöntävällä kunnallisella toimielimellä on
oikeus luovuttaa edelleen Euroopan yhteisö-
jen asianomaiselle toimielimelle sellaisia re-
kistereihin talletettuja tietoja, jotka ovat tar-
peen valvottaessa, että Euroopan yhteisön
lainsäädäntöä on noudatettu myönnettäessä
yhteisön rahoittamaa tukea. Rekisteröidyn
tarkastusoikeudesta ja tietojärjestelmään si-
sältyvien tietojen poistamisesta noudatetaan,
mitä 2 momentissa säädetään.

38 §

Valtion takautumisoikeuteen perustuva
maksusuoritukseen velvoittaminen

— — — — — — — — — — — — —
INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteoh-

jelmissa 1 momentissa tarkoitettu takautumis-
oikeuteen perustuva suoritus maksetaan kui-
tenkin ohjelman maksuviranomaiselle, joka
on velvollinen maksamaan tämän suorituksen
viipymättä valtiolle. Sisäasiainministeriö voi
velvoittaa INTERREG-yhteisöaloiteohjel-
massa rakennerahastovaroja myöntävän maa-
kunnan liiton ja URBAN-yhteisöaloiteohjel-
massa rakennerahastovaroja myöntävän kun-
nallisen toimielimen suorittamaan valtiolle
sen komissiolle maksaman määrän täysimää-
räisenä kuluineen. Suoritus määrätään, jos
varojen takaisinmaksu on johtunut suorituk-
seen velvoitettavan virheellisestä menettelys-
tä tai jos suoritukseen velvoitettava on Eu-
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roopan yhteisöjen komission päätöksen pe-
rusteella suoraan vastuussa komissiolle varo-
jen käytöstä.

39 §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — —
Hallinto- ja maksuviranomaisena toimivan

maakunnan liiton päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin muutoksenhausta kuntayhtymän päätök-

sestä kuntalaissa säädetään. URBAN-ohjel-
massa maksu- ja hallintoviranomaisena toi-
mivan toimielimen päätökseen haetaan muu-
tosta siten kuin muutoksenhausta kuntalaissa
säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2001.

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

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen
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L a k i

N:o 1287

indeksiehdon käytöstä vuosia 2001 ja 2002 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kielletyt ehdot ja muut kielletyt
sidonnaisuudet

Hintojen, palkkojen, ansioiden tai muiden
kustannusten kehitystä kuvaavan indeksin
muutoksiin perustuvaa indeksiehtoa taikka
muuta siihen verrattavaa välitöntä tai välillistä
sidonnaisuutta ei saa ottaa työ- ja virkaehto-
sopimukseen, jollei 2 §:stä muuta johdu.

Muuhunkaan sopimukseen ei saa ottaa
indeksiehtoa taikka muuta siihen verrattavaa
välitöntä tai välillistä sidonnaisuutta, jos
sopimuksen tarkoituksena on 1 momentissa
säädetyn kiellon kiertäminen.

2 §

Sallittu ehto

Työ- ja virkaehtosopimuksiin, jotka on
uudistettu keskustason työmarkkinaosapuol-
ten 17 päivänä marraskuuta 2000 allekirjoit-
taman neuvottelutuloksen ja sen mukaisesti
solmitun tulopoliittisen sopimuksen mukai-
sesti, saadaan ottaa tulopoliittisen sopimuksen
mukainen indeksiehto.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin sopi-
muksiin ei sovelleta indeksiehdon käytön
rajoittamisesta annettua lakia (1195/2000).

3 §

Mitättömyys

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu ehto tai muu
sidonnaisuus on mitätön.

4 §

Valvontaelin

Valtioneuvosto voi tarvittaessa asettaa eri-
tyisen valvontaelimen valvomaan tämän lain
noudattamista. Valvontaelimessä noudatetta-
vasta menettelystä säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

Valvontaelimessä on puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä ja näillä
henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten ja va-
rajäsenten tulee olla työ- tai virkasuhteisiin
perehtyneitä.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja näiden
varajäsenet määrätään enintään tämän lain
voimassaoloajaksi henkilöistä, joiden ei voida

HE 196/2000
VaVM 44/2000
EV 216/2000
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katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijä-
etuja. Jäsenistä kaksi määrätään työnantajayh-
distysten edustavimpien keskusjärjestöjen,
kaksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden 2 §:n
1 momentissa tarkoitetun sopimuksen alle-
kirjoittaneiden keskusjärjestöjen, yksi valtio-
varainministeriön, kunnallisen työmarkkina-
laitoksen ja kirkon sopimusvaltuuskunnan
sekä yksi valtion virkamiesten, kunnallisten ja
kirkollisten viranhaltijoiden palveluksessa
olevien ammattiyhdistysten 2 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun sopimuksen allekirjoittanei-
den keskusjärjestöjen esityksestä. Kullekin
jäsenelle määrätään henkilökohtainen varajä-
sen samalla tavalla.

5 §

Valvontakeinot

Työ- ja virkaehtosopimuksen sopijaosa-
puoli on velvollinen antamaan 4 §:ssä tar-
koitetulle valvontaelimelle tietoja, joita tämä
tarvitsee valvoessaan tämän lain noudattamis-
ta. Tiedot on annettava valvontaelimen aset-
tamassa määräajassa, ja ne on annettava
kirjallisina, jos valvontaelin niin vaatii.

Jos valvontaelin toteaa, että 1 §:ssä tarkoi-
tettuun sopimukseen sisältyy mainitussa py-
kälässä tarkoitettu ehto tai muu sidonnaisuus,
se voi velvoittaa sopijaosapuolet saattamaan
sopimuksen lain mukaiseksi asettamassaan
määräajassa.

6 §

Tiedonantovelvollisuus

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun työ- ja virkaeh-
tosopimuksen työnantajasopijapuolen on kuu-
kauden kuluessa tämän lain voimaantulosta
toimitettava jäljennös sopimuksesta valtiova-
rainministeriölle.

7 §

Muutoksenhaku

Valvontaelimen päätökseen saa hakea
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta
siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään.

8 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneu-
voston asetuksella.

9 §

Voimassaoloaika

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään
tammikuuta 2003.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Osmo Soininvaara

3526 N:o 1287



Valtioneuvoston asetus

N:o 1288

rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään indeksiehdon käytön rajoittamisesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain
(1195/2000) 3 §:n nojalla:

1 §
Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen

tehtyyn rakennusurakkasopimukseen, jossa
sopimuksen mukainen urakka-aika on vähin-
tään 12 kuukautta, saadaan ottaa indeksiehto
noudattaen mitä tässä asetuksessa säädetään.

Tätä asetusta ei sovelleta muuhun asunto-
rakentamista koskevaan urakkasopimukseen
kuin sellaiseen urakkasopimukseen, johon
perustuva rakennustyö on hyväksytty arava-
lain (1189/1993), vuokra-asuntojen korko-
tuesta annetun lain (867/1980), omistusasun-
tolainojen korkotuesta annetun lain
(1204/1993), asumisoikeustalolainojen kor-
kotuesta annetun lain (1205/1993) tai asunto-
osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun
lain (205/1996) mukaisesti lainoitettavaksi tai
korkotuettavaksi. Tällaisen rakennustyön
urakka-aika saa olla 1 momentissa määrättyä
lyhyempi.

2 §
Rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan

tässä asetuksessa talonrakennustyötä koske-
vaa kokonaisurakkasopimusta tai erikseen
tehtyä rakennusteknistä, putki-, ilmastointi-,
sähkö- tai maalaustyötä koskevaa urakkaso-
pimusta. Rakennusurakkasopimuksella tar-
koitetaan myös maa- ja vesirakennustyötä
koskevaa kokonaisurakkasopimusta tai erik-

seen tehtyä maanalaisten kalliotilojen raken-
nustyötä sekä sillanrakennustyötä koskevaa
urakkasopimusta.

Urakka-ajalla tarkoitetaan tässä asetuksessa
urakkasopimuksessa mainittua rakennussuo-
ritukselle varattua aikaa.

3 §
Indeksiehtoa voidaan käyttää talonraken-

nustyötä koskevassa urakkasopimuksessa si-
ten,

1) että rakennusteknisiä töitä vastaava ar-
vonlisäveroton urakkahinta, josta on vähen-
nettävä palkkakustannusten osuutena 30 pro-
senttia, saadaan sitoa Tilastokeskuksen kuu-
kausittain julkaisemaan rakennuskustannusin-
deksin (2000=100) osaindeksiin 1 P Raken-
nusteknisten töiden tarvikkeet;

2) että LVI-töitä vastaavat arvonlisäverot-
tomat urakkahinnat, joista on vähennettävä
palkkakustannusten osuutena 35 prosenttia,
saadaan sitoa 1 kohdassa mainitun indeksin
osaindeksiin 2 P LVI-tarvikkeet;

3) että sähkötöitä vastaava arvonlisävero-
ton urakkahinta, josta on vähennettävä palk-
kakustannusten osuutena 25 prosenttia, saa-
daan sitoa 1 kohdassa mainitun indeksin
osaindeksiin 3 P Sähkötarvikkeet ilman ta-
louskojeita; ja

4) maalaustöitä vastaava arvonlisäveroton
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urakkahinta, josta on vähennettävä palkka-
kustannusten osuutena 60 prosenttia, saadaan
sitoa 1 kohdassa mainitun indeksin osaindek-
siin 4 P Maalaustarvikkeet.

Indeksiehtoa voidaan käyttää maa- ja ve-
sirakennustyötä koskevassa urakkasopimuk-
sessa siten,

1) että maa- ja vesirakennustyötä vastaava
arvonlisäveroton urakkahinta, josta vähenne-
tään palkkakustannusten osuutena 25 prosent-
tia, saadaan sitoa Tilastokeskuksen kuukau-
sittain julkaisemaan maarakennuskustan-
nusindeksin (1995=100) osaindeksiin M;

2) että maanalaisten kalliotilojen raken-
nustyötä vastaava arvonlisäveroton urakka-
hinta, josta vähennetään palkkakustannusten
osuutena 30 prosenttia, saadaan sitoa 1
kohdassa mainitun indeksin osaindeksiin K;
ja

3) että sillanrakennustyötä vastaava arvon-
lisäveroton urakkahinta, josta vähennetään
palkkakustannusten osuutena 35 prosenttia,
saadaan sitoa 1 kohdassa mainitun indeksin
osaindeksiin S.

4 §
Edellä 3 §:ssä tarkoitetusta indeksin muu-

toksesta saadaan ottaa huomioon enintään
kaksi kolmasosaa (2/3).

5 §
Perusindeksinä, johon vastaisuudessa ta-

pahtuvaa indeksin muutosta verrataan, käy-
tetään tämän asetuksen mukaista indek-
sisidonnaisuutta sovellettaessa aikaisintaan
sen kuukauden tai, milloin indeksitiedot jul-
kaistaan neljännesvuosittain, sen neljännes-
vuoden, jonka aikana urakkatarjous on jätetty,
indeksilukua ja tarkistusindeksinä työn tai
työvaiheen valmistumiskuukauden tai -nel-
jännesvuoden indeksilukua.

6 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2001 ja on voimassa vuoden
2003 loppuun.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri Osmo Soininvaara

Vanhempi hallitussihteeri Petri Syrjänen
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