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L a k i

N:o 1651

alueiden kehittämisestä

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tavoite

Tämän lain tavoitteena on vuorovaikutuk-
seen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden
kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytyk-
set eri alueiden tasapainoiselle kehittymiselle
ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvin-
voinnille ja taloudelliselle kasvulle.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan alueiden kehittämi-
seen, alueiden kehittämistä koskevien suunni-
telmien ja ohjelmien valmisteluun ja toi-

meenpanoon sekä niiden yhteensovittamiseen
ja seurantaan.

Euroopan yhteisön rakennerahastoista osa-
rahoitettavien ohjelmien toimeenpanoon ja
rakennerahastojen rahoituksen ja vastaavan
kansallisen rahoitusosuuden hallinnointiin
sovelletaan, mitä rakennerahastolaissa
(1401/2006) tai muussa laissa säädetään.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) alueella maakuntajakolain (1159/1997)

mukaisia maakunnan alueita tai valtion alue-
hallintoviranomaisten toimialueita;

2) alueellisilla rakennerahasto-ohjelmilla
Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitet-
tavia alueellinen kilpailukyky ja työllisyys
-tavoitetta ja Euroopan alueellinen yhteistyö
-tavoitetta koskevia toimenpideohjelmia ja
teknisen avun toimenpiteitä;
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3) rakennerahastovaroilla Euroopan yhtei-
sön komission Euroopan yhteisön talousarvi-
osta Suomelle myöntämiä rakennerahastojen
varoja.

4 §

Alueiden kehittämisen tavoitteet

Alueiden kehittämisen tavoitteena on:
1) vahvistaa alueiden kansallista ja kan-

sainvälistä kilpailukykyä;
2) edistää taloudellista tasapainoa ja elin-

keinotoiminnan kehitystä;
3) edistää kestävää työllisyyttä;
4) vähentää alueiden välisiä ja sisäisiä ke-

hittyneisyyseroja sekä parantaa niiden omia
vahvuuksia ja erikoistumista;

5) edistää väestön hyvinvointia ja osaa-
mista sekä alueiden kulttuuria;

6) parantaa elinympäristön laatua ja kestä-
vää alue- ja yhdyskuntarakennetta.

5 §

Vastuu alueiden kehittämisestä

Vastuu alueiden kehittämisestä on kunnilla
ja valtiolla sen mukaan kuin tässä laissa sää-
detään.

Alueiden kehittämiseen liittyvien tehtävien
hoitamisesta maakunnassa vastaa maakunnan
liitto aluekehittämisviranomaisena. Maakun-
nan liitto on kuntayhtymä, jossa alueen kun-
tien on oltava jäseninä.

6 §

Alueiden kehittämisen suunnittelu

Maakunnan liitto laatii maakunnan aluei-
den kehittämistä varten maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 25 §:ssä tarkoitetun maa-
kuntasuunnitelman ja maakunnan kehittämi-
sen lähivuosien tavoitteet osoittavan maakun-
taohjelman. Lisäksi alueiden kehittämistä
varten laaditaan Euroopan yhteisön alueelli-
sia rakennerahasto-ohjelmia.

Valtioneuvosto päättää valtakunnallisista
alueiden kehittämistavoitteista. Tavoitteiden
tarkentamiseksi ja toteuttamiseksi voidaan
laatia erityisohjelmia ja periaatepäätöksiä.
Alueiden kehittämisen kannalta keskeiset mi-

nisteriöt määrittelevät hallinnonalaansa var-
ten alueiden kehittämisen tavoitteet ja toi-
menpiteet osana hallinnonalansa suunnitte-
lua.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamista voi-
daan rahoittaa valtion talousarvion rajoissa.

2 luku

Viranomaiset ja toimielimet

7 §

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa valta-
kunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden
valmistelusta sekä maakuntaohjelmien ja
muiden tämän lain mukaisten ohjelmien val-
mistelun ja toimeenpanon yhteensovittami-
sesta, seurannasta ja arvioinnista yhteistyössä
ministeriöiden, maakunnan liittojen ja mui-
den alueiden kehittämisen kannalta keskeis-
ten tahojen kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa oh-
jeita maakunnan liitoille maakuntaohjelman
ja muiden tämän lain mukaisten ohjelmien
valmistelusta, toimeenpanosta, seurannasta ja
arvioinnista.

8 §

Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta

Alueiden kehittämistä ja sitä koskevien
suunnitelmien ja ohjelmien valmistelun ja
toimeenpanon yhteensovittamista, ennakoin-
tia, seurantaa ja arviointia varten työ- ja elin-
keinoministeriön yhteydessä toimii alue- ja
rakennepolitiikan neuvottelukunta. Neuvotte-
lukunnan tehtävänä on erityisesti:

1) sovittaa yhteen kansallisten alueiden ke-
hittämistä koskevien tavoitteiden ja ohjel-
mien, rakennerahastojen, Euroopan maaseu-
dun kehittämisen maatalousrahaston (maa-
seuturahasto) ja Euroopan kalatalousrahaston
(kalatalousrahasto) ohjelmien toteuttamista;

2) seurata sekä kansallisten alueiden kehit-
tämisohjelmien että rakennerahasto-ohjel-
mien tuloksellisuutta sekä arvioida niiden
vaikuttavuutta ja raportoida niiden edistymi-
sestä työ- ja elinkeinoministeriölle.
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Lisäksi alue- ja rakennepolitiikan neuvot-
telukunta voi tehdä ehdotuksia yhteensovi-
tuksen ja vaikuttavuuden parantamiseksi työ-
ja elinkeinoministeriölle sekä rakennerahas-
tolain 7 ja 27 §:n mukaisille hallintoviran-
omaisille ja 25 §:n mukaisille seurantakomi-
teoille.

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan
ja määrää sen puheenjohtajan. Työ- ja elin-
keinoministeriö päättää neuvottelukunnan jä-
senistön muutoksista.

Neuvottelukunnan kokoonpanosta, toimi-
kaudesta ja tarkemmista tehtävistä säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

9 §

Yhteistyöryhmät

Tässä laissa tarkoitettujen erityisohjelmien,
periaatepäätösten ja muiden aluepoliittisesti
merkittävien kokonaisuuksien valmistelun ja
toimeenpanon yhteensovittamista sekä enna-
kointia, seurantaa ja arviointia varten voidaan
asettaa yhteistyöryhmiä. Yhteistyöryhmissä
ovat edustettuina ministeriöt ja sellaiset oi-
keushenkilöt, joilla on huomattava merkitys
alueiden kehittämisessä. Valtioneuvosto aset-
taa yhteistyöryhmät ja määrää niiden puheen-
johtajat. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää
yhteistyöryhmän jäsenistön muutoksista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä yhteistyöryhmien ko-
koonpanosta ja tehtävistä sekä säätää niiden
toimikaudesta ja työskentelytavoista.

10 §

Maakunnan liiton tehtävät

Maakunnan liitto:
1) vastaa maakunnan yleisestä kehittämi-

sestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion vi-
ranomaisten kanssa;

2) vastaa maakuntasuunnitelman ja maa-
kuntaohjelman laatimisesta ja hyväksyy ne;

3) valmistelee maakuntaohjelman perus-
teella vuosittain maakuntaohjelman toteutta-
missuunnitelman yhteistyössä valtion viran-
omaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjel-
man rahoittamiseen osallistuvien kanssa, hy-

väksyy sen sekä neuvottelee suunnitelman
toteuttamiseen liittyvien toimenpiteiden ja
määrärahojen kohdentamisesta toimeenpa-
noon osallistuvien aluehallintoviranomaisten
tulosohjauksen ja muiden tahojen vastaavien
menettelyjen yhteydessä;

4) osallistuu valtion aluehallintoviran-
omaisten strategiseen suunnitteluun ja ohja-
ukseen alueen kehittämistavoitteiden huo-
mioon ottamiseksi;

5) vastaa alueellisia rakennerahasto-ohjel-
mia koskevien ohjelmaehdotusten laatimi-
sesta maakuntaa varten;

6) vastaa alueellisen pitkän ja keskipitkän
aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yh-
teensovittamisesta ja alueellisten koulutusta-
voitteiden valmistelusta osana koulutuksen ja
tutkimuksen kehittämissuunnittelua, vastaa
liikennejärjestelmäsuunnitelman, lukuun otta-
matta Helsinginseudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmaa, sekä alueellisten laaja-alaisten
luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suun-
nitelmien osalta suunnitteluprosessin käyn-
nistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johta-
misesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovit-
tamisesta maakunnan suunnittelun kanssa;

7) laatii kuntien ja muiden koulutuksen
järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjär-
jestyksen;

8) asettaa alueelliset taidetoimikunnat ja
liikuntaneuvostot;

9) edistää julkisen hallinnon yhteispalve-
lusta annetussa laissa (223/2007) tarkoitettua
yhteispalvelua alueellaan;

10) edistää kuntien ja maakuntien välistä
yhteistyötä;

11) edistää yhteistyötä elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskusten ja alueiden kehittämi-
sen kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoi-
keudellisten oikeushenkilöiden kanssa;

12) vastaa ennakoinnin yhteensovittami-
sesta maakunnassa, arvioi ja seuraa maakun-
nan ja sen osien kehitystä;

13) hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainväli-
siä asioita ja yhteyksiä;

14) hoitaa muut sille tässä laissa säädetyt
tehtävät.

Niiden maakunnan liittojen, joihin kuuluu
sekä yksikielisiä että kaksikielisiä kuntia, on
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perustettava toimielin maakunnan kielellisten
palvelujen kehittämiseksi.

11 §

Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet

Maakunnan liittojen yhteistoiminnan jär-
jestämiseksi maa jaetaan maakuntien yhteis-
toiminta-alueisiin siten kuin tässä laissa sää-
detään. Maakunnan liitto voi kuulua 12 §:ssä
tarkoitettujen tehtävien osalta vain yhteen yh-
teistoiminta-alueeseen.

Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueen
on muodostettava toiminnallisesti ja taloudel-
lisesti tarkoituksenmukainen kokonaisuus yh-
teistoiminnan kohteena olevien tehtävien hoi-
tamiseksi. Yhteistoiminta-aluejako tulee ottaa
huomioon muodostettaessa sellaisten elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toi-
mialueita, joissa hoidetaan kaikkia keskuksen
toimialaan kuuluvia tehtäviä.

12 §

Yhteistoiminnassa hoidettavat tehtävät

Maakunnan liittojen yhteistoiminnan pii-
riin kuuluu sellaisten 10 §:ssä tarkoitettujen
tehtävien käsittely ja niitä koskeva päätök-
senteko, jotka:

1) ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen
kannalta merkittäviä;

2) sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden
toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden
kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin
suunnitelmiin; sekä

3) koskevat koko yhteistoiminta-aluetta.
Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-

kunnan liittojen jäsenkunnat voivat yhtäpitä-
vin päätöksin tai perussopimuksessa antaa
muitakin alueiden kehittämiseen tai maakun-
nan suunnitteluun liittyviä tehtäviä yhteistoi-
minnassa käsiteltäviksi ja päätettäviksi.

13 §

Yhteistoiminta-alueen päätöksenteon
järjestäminen

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-
kunnan liittojen jäsenkuntien on sovittava yh-
teistoiminnan piiriin kuuluvien asioiden kä-

sittelyn ja päätöksenteon järjestämisestä joko
siten, että päätösvaltaa käyttää maakunnan
liittojen yhteinen toimielin, tai siten, että pää-
tösvaltaa käyttävät maakunnan liitot yhtäpitä-
vin päätöksin.

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-
kunnan liittojen on sovittava yhteistoimin-
nassa käsiteltävien ja päätettävien asioiden
valmistelusta ja sitä koskevista vastuista.

14 §

Maakunnan liittojen yhteinen toimielin ja sen
valitseminen

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-
kunnan liittojen valtuustot asettavat yhteisen
toimielimen ja valitsevat siihen jäsenet, jos 2
momentissa tarkoitetussa yhteistoimintasopi-
muksessa niin määrätään. Muussa tapaukses-
sa yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat maa-
kunnan liiton jäsenkunnat asettavat yhteisen
toimielimen ja valitsevat siihen jäsenet sa-
massa yhteydessä ja samaa menettelyä käyt-
täen kuin ne valitsevat edustajansa maakun-
nan liittojen valtuustoon. Toimielimessä
edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien
tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuus-
toissa edustettuina olevien eri ryhmien kun-
nallisvaaleissa saamaa ääniosuutta yhteistoi-
minta-alueeseen kuuluvien maakunnan liitto-
jen jäsenkuntien alueella vaalilaissa
(714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti.

Jos 1 momentissa tarkoitettu yhteinen toi-
mielin päätetään valita kesken kunnallisvaa-
lien mukaan määräytyvän toimikauden, yh-
teistoiminta-alueeseen kuuluvien maakunnan
liittojen valtuustot valitsevat sen jäsenet en-
simmäisen kerran.

Yhteisen toimielimen jäsenten lukumää-
rästä ja äänivallan perusteista, toimielimen
muista kuin laissa säädetyistä tehtävistä sekä
muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttä-
mättömistä asioista sovitaan yhteistoiminta-
alueeseen kuuluvien maakuntien yhteistoi-
mintasopimuksessa. Sopimuksen hyväksymi-
sestä on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä kuntalain (365/1995) 79 §:n 1 momen-
tissa säädetään kuntayhtymän perussopimuk-
sesta.
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15 §

Yhteistoiminnasta sopiminen ja siihen
velvoittaminen

Suunnitellulla yhteistoiminta-alueella ole-
vien maakunnan liittojen jäsenkuntien on so-
vittava 11—14 §:ssä tarkoitetuista asioista
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2010.

Jos maakunnan liittojen jäsenkunnat eivät
sovi yhteistoiminnan järjestämisestä edellä
tarkoitetussa määräajassa, valtioneuvosto voi
velvoittaa yhteistoiminta-alueen maakunnan
liitot ja niiden jäsenkunnat aloittamaan yh-
teistoimintaa koskevat neuvottelut ja samalla
määrätä yhteistoiminnan käynnistämiseksi
välttämättömistä asioista. Valtioneuvoston
määräys on voimassa siihen asti, kunnes yh-
teistoiminta-alueeseen kuuluvien maakunnan
liittojen jäsenkunnat pääsevät sopimukseen
yhteistoiminnasta.

Jos 13 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yhtä-
pitäviä päätöksiä ei saada maakunnan lii-
toissa tehtyä ja siitä on merkittävää haittaa
valtion ja kuntien väliselle yhteistyölle aluei-
den kehittämisessä, valtioneuvosto voi vel-
voittaa jäsenkunnat edellä mainitussa lain-
kohdassa tarkoitetun yhteisen toimielimen
perustamiseen.

16 §

Maakunnan liittojen muu yhteistyö

Maakunnan liitot voivat sopia yhteistyöstä
muita kuin 12 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä kos-
kevissa asioissa, jos se on 10 §:n 1 momentin
mukaisten tehtävien asianmukaisen hoidon
kannalta tarpeellista.

17 §

Maakunnan yhteistyöryhmä

Maakunnassa on alueen kehittämiseen vai-
kuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-
ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista
varten maakunnan yhteistyöryhmä.

Maakunnan liiton hallitus asettaa yhteis-
työryhmän. Yhteisyöryhmässä on oltava tasa-
puolisesti edustettuina:

1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat
sekä Lapin maakunnassa lisäksi saamelaiskä-
räjät;

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

3) alueen kehittämisen kannalta keskeiset
tahot, kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjes-
töt, sekä muut kansalaisyhteiskuntaa edusta-
vat tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-
arvoa edistävät järjestöt.

Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien
edustajat valitaan valtuuston toimikaudeksi ja
saamelaiskäräjien edustus saamelaiskäräjien
toimikaudeksi. Edustajat ja heidän henkilö-
kohtaiset varaedustajansa nimetään 2 mo-
mentissa tarkoitettujen tahojen ehdotuksesta.

Maakunnan liiton hallitus nimeää yhteis-
työryhmälle puheenjohtajan, jonka tulee olla
kuntalaissa tarkoitettu luottamushenkilö, sekä
2 momentissa tarkoitettujen osapuolten ehdo-
tuksesta kolme varapuheenjohtajaa, joiden tu-
lee olla yhteistyöryhmän jäseniä.

Yhteistyöryhmä voi asettaa maaseutujaos-
ton maaseuturahastosta rahoitettavien toi-
menpiteiden alueellista tarkastelua ja muihin
alueellisiin toimenpiteisiin tapahtuvaa yh-
teensovitusta varten. Jaoston puheenjohtajana
toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen edustaja. Maaseutujaoston tarkem-
mista tehtävistä ja kokoonpanosta voidaan
säätää valtioneuvoston asetuksella.

Yhteistyöryhmä voi asettaa lisäksi muita
jaostoja yhteistyöryhmässä käsiteltävien asi-
oiden valmistelua varten sekä kutsua yhteis-
työryhmään asiantuntijoita.

18 §

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävät

Maakunnan yhteistyöryhmä:
1) sovittaa yhteen alueiden kehittämisen

strategista kokonaisuutta;
2) käsittelee maakuntaohjelman ja sen to-

teuttamissuunnitelman;
3) käsittelee elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskuksen ja tarvittavilta osin aluehallin-
toviraston esitykset strategiseksi tulostavoite-
asiakirjaksi;

4) sovittaa yhteen maakuntaohjelman ja
24 §:ssä tarkoitettujen erityisohjelmien to-
teuttamista ja rahoitusta;

5) käsittelee rahoituksen myöntävän minis-
teriön, sen hallinnonalan viranomaisen tai
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muun toimijan taikka maakunnan liiton val-
mistelemia aluekehityksen kannalta merkittä-
viä hankkeita ja antaa niistä lausunnon rahoi-
tuksen myöntävälle taholle; yhteistyöryh-
mässä käsiteltävät hankkeet määritellään tar-
kemmin työjärjestyksessä niin, että liikesalai-
suuden piiriin kuuluvia tietoja sisältäviä yri-
tyshankkeita ei voida käsitellä yhteistyö-
ryhmässä;

6) voi hoitaa myös muita alueen kehittämi-
seen vaikuttavia ja rakennerahasto-ohjelmien
toimeenpanon ja toimenpiteiden yhteensovit-
tamista koskevia tai niihin liittyviä tehtäviä,
joista määrätään tarvittaessa tarkemmin työ-
järjestyksessä, jollei kyseisiä tehtäviä ole sää-
detty muiden viranomaisten tehtäväksi.

Maakunnan yhteistyöryhmä hoitaa lisäksi
rakennerahastolain 21 §:ssä säädetyt tehtävät.

19 §

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenten asema

Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen asetta-
man jaoston jäseneen sovelletaan rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.
Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahin-
gonkorvauslaissa (412/1974). Jäsenistä on
voimassa, mitä kuntalain 32 b §:ssä, 33 §:ssä,
34 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 36—41 §:ssä
ja 43 §:ssä säädetään luottamushenkilöistä.
Maakunnan liittoon pysyväisluonteisessa pal-
velussuhteessa oleva henkilö voidaan kuiten-
kin valita yhteistyöryhmän jäseneksi.

Edellä 17 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa
tarkoitetuille edustajille maksettavista palkki-
oista ja ansionmenetyskorvauksista sekä mat-
kakustannusten ja muiden heille tehtävän hoi-
tamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaa-
misesta on voimassa, mitä kuntalain 42 §:ssä
säädetään luottamushenkilöistä. Mainitun
momentin 2 kohdassa tarkoitetuille edusta-
jille maksettavista palkkioista ja korvauksista
vastaa taho, jota jäsen edustaa.

20 §

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö

Maakunnan yhteistyöryhmällä on sihtee-
ristö. Siinä ovat edustettuina 17 §:n 2 mo-
mentin 1 ja 2 kohdassa mainitut viranomai-

set. Maakunnan yhteistyöryhmä päättää sih-
teeristön kokoonpanosta siten, että viran-
omaiset tulevat tasapuolisesti edustetuiksi.

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

Sihteeristön tehtävänä on sen lisäksi, mitä
2 momentissa säädetään, yhteensovittamista
varten tarkastella ja seurata maakunnan alu-
eella valmisteltavia kansallisesti rahoitettuja
sekä rakennerahasto-ohjelmien, maaseutura-
haston ja kalatalousrahaston hankkeita ja ra-
portoida niistä yhteistyöryhmälle.

21 §

Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksenteko
ja hallintomenettely

Jollei jäljempänä toisin säädetä, päätöksen-
teosta ja hallintomenettelystä maakunnan yh-
teistyöryhmässä on voimassa, mitä kuntalain
50, 54 ja 55 §:ssä sekä 57—62 §:ssä sääde-
tään. Muilta osin yhteistyöryhmän hallinto-
menettelyyn sovelletaan hallintolakia
(434/2003).

Maakunnan liitto vahvistaa yhteistyöryh-
män hyväksymän maakunnan yhteistyöryh-
män työjärjestyksen, jossa määrätään asian
valmistelusta, esittelystä ja päätöksenteosta
yhteistyöryhmässä, jaostojen perustamisesta,
kokoonpanosta sekä niiden tarkemmista teh-
tävistä. Muutoin työjärjestyksestä on soveltu-
vin osin voimassa, mitä kuntalaissa säädetään
johtosäännöstä.

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

Edellä 18 §:n 1 momentin 5 kohdassa tar-
koitetussa asiassa rahoittajataho ei voi myön-
tää hankkeelle rakennerahaston tukea, jos yh-
teistyöryhmä ei ole hanketta puoltanut. Yh-
teistyöryhmän myönteinen lausunto ei kui-
tenkaan sido rahoittajatahoa, jos siihen on
painavia syitä. Jos rahoittajataho aikoo yh-
teistyöryhmän myönteisestä lausunnosta huo-
limatta tehdä siitä poikkeavan rahoituspää-
töksen, sen tulee antaa yhteistyöryhmälle
tästä tieto ja perustelut painavista syistä. Yh-
teistyöryhmän kannanottoa koskeviin päätök-
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siin ei saa hakea erikseen muutosta valitta-
malla.

3 luku

Ohjelmatyö

22 §

Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet

Valtioneuvosto päättää määräajaksi valta-
kunnallisista alueiden kehittämistavoitteista
eri hallinnonalojen ja maakuntien alueiden
kehittämisen tavoitteiden suuntaamiseksi ja
sovittamiseksi yhteen. Valtioneuvoston pää-
tös sisältää aluekehittämisen tavoitteet ja ke-
hittämistoimenpiteiden painopisteet valtio-
neuvoston toimikaudeksi. Päätöksessä määrä-
tään lisäksi ne ministeriöt, joiden tulee suun-
nitella hallinnonalansa toimintaa alueellisen
kehityksen edistämiseksi. Päätöksessä määri-
tellään alueiden kehittämistavoitteita osaltaan
toteuttavat erityisohjelmat ja periaatepäätök-
set.

Viranomaisten tulee ottaa huomioon valta-
kunnalliset alueiden kehittämistavoitteet,
edistää niiden toteuttamista ja arvioida toi-
menpiteidensä vaikutuksia alueiden kehittä-
misen kannalta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä valtakunnallisten aluei-
den kehittämistavoitteiden sisällöstä ja säätää
niiden seurannasta.

23 §

Hallinnonaloittainen alueiden kehittäminen

Edellä 22 §:n 1 momentissa tarkoitetut mi-
nisteriöt laativat valtakunnallisten alueiden
kehittämistavoitteiden perusteella hallin-
nonalalleen määräajaksi aluestrategian osana
hallinnonalan suunnittelua. Aluestrategiassa
määritellään hallinnonalan alueiden kehittä-
misen tavoitteet ja toimenpiteet sekä periaat-
teet toimenpiteiden alueellisesta kohdentami-
sesta ja rahoituksesta ottaen huomioon maa-
kuntien kehittämisen tavoitteet.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä aluestrategian sisällöstä
sekä säätää aikataulusta ja noudatettavasta
menettelystä.

24 §

Erityisohjelmat

Valtakunnallisten alueiden kehittämista-
voitteiden toteuttamiseksi voidaan laatia
määräaikaisia erityisohjelmia. Ohjelmat hy-
väksyy valtioneuvosto.

Erityisohjelmien alueellista toimeenpanoa
koskevia ohjelmaesityksiä voivat laatia alu-
een julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt ja
säätiöt. Alueelliset ohjelmaesitykset on sovi-
tettava yhteen maakuntaohjelmien kanssa.
Alueelliset ohjelmat hyväksyy asianomainen
ministeriö tai maakunnan liitto.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä erityisohjelmien tavoit-
teista ja säädetään niiden sisällöstä sekä niitä
valmisteltaessa, toimeenpantaessa, seuratta-
essa ja arvioitaessa noudatettavasta menette-
lystä.

25 §

Maakuntaohjelma

Maakunnan liitto laatii määräaikaisen maa-
kuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mah-
dollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin
perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakun-
nan kehittämisen kannalta keskeisimmät
hankkeet ja muut olennaiset toimenpiteet ta-
voitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman
ohjelman rahoittamiseksi sekä tarvittaessa
määrittelyn alueen kuntien yhteistyöalueista.
Lapin maakunnassa maakuntaohjelmaan si-
sältyy saamelaiskulttuuria koskeva osa.

Maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan
huomioon maakuntasuunnitelma, valtakun-
nalliset alueiden kehittämistavoitteet, hallin-
nonaloittaiset aluestrategiat ja maakuntaa
koskevat muut tässä laissa tarkoitetut ohjel-
mat. Maakuntaohjelma on laadittava siten,
että varmistetaan sen vaikuttavuus elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten ja tarvittavin
osin aluehallintovirastojen strategiseen suun-
nitteluun ja ohjaukseen.

Maakuntaohjelma valmistellaan yhteis-
työssä valtion viranomaisten, kuntien ja
alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisö-
jen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.
Lapin maakunnassa saamelaiskulttuuria kos-
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kevan osan valmistelee saamelaiskäräjät.
Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuusto-
jen toimikausittain neljäksi vuodeksi. Maa-
kuntaohjelman hyväksyy maakunnan liiton
ylin päättävä toimielin. Maakuntaohjelmaa
tarkistetaan tarvittaessa.

Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan
huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toteut-
tamissuunnitelmat, edistää niiden toteutta-
mista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuk-
sia aluekehitykseen sekä huolehtia, ettei toi-
menpiteillä vaikeuteta niiden toteuttamista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä maakuntaohjelman si-
sällöstä sekä sitä laadittaessa noudatettavasta
menettelystä ja aikataulusta.

26 §

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma

Maakunnan liiton johdolla valmistellaan
vuosittain maakuntaohjelman toteuttamis-
suunnitelma. Se sisältää ehdotuksen maakun-
taohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen
kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toi-
menpiteiksi sekä suunnitelman niiden rahoit-
tamisesta. Toteuttamissuunnitelmaa laaditta-
essa maakunnan liitto valmistelee kuntien
kanssa suunnitelman niiden rahoitusosuu-
desta keskeisten hankkeiden toteuttamiseksi.
Toteuttamissuunnitelma valmistellaan yhteis-
työssä valtion viranomaisten, kuntien ja mui-
den maakuntaohjelman rahoittamiseen osal-
listuvien kanssa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä toteuttamissuunnitel-
man sisällöstä sekä sitä laadittaessa noudatet-
tavasta aikataulusta ja menettelystä.

27 §

Euroopan yhteisön rakennerahasto-ohjelmat

Maakunnan liitot vastaavat alueitaan kos-
kevien Euroopan yhteisön rakennerahastoista
rahoitettavia alueellisia rakennerahasto-ohjel-
mia koskevien ehdotusten laatimisesta. Oh-
jelmaehdotukset sisältävät rakennerahastoja
koskevassa Euroopan yhteisön lainsäädän-
nössä edellytetyt seikat. Ehdotukset valmis-
tellaan yhteistyössä valtion viranomaisten

sekä kuntien ja muiden ohjelmien toteuttami-
seen osallistuvien julkis- ja yksityisoikeudel-
listen oikeushenkilöiden kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yh-
teistyössä muiden ministeriöiden, maakunnan
liittojen sekä muiden ohjelmien toteuttami-
seen osallistuvien yhteisöjen kanssa 1 mo-
mentissa tarkoitettujen ehdotusten perusteella
ohjelmaehdotukset valtioneuvoston käsiteltä-
viksi. Valtioneuvosto päättää ohjelmaehdo-
tusten antamisesta Euroopan yhteisöjen ko-
mission hyväksyttäväksi. Muilta osin ohjel-
maehdotuksiin sovelletaan, mitä Euroopan
yhteisön lainsäädännössä säädetään.

Ohjelmien muuttamisessa noudatetaan,
mitä ohjelmia koskevien ehdotusten laatimi-
sesta ja hyväksymisestä säädetään. Ohjelman
hallintoviranomainen voi, seurantakomitean
annettua sille hyväksyntänsä, tehdä Euroopan
komissiolle ehdotuksia sellaisista muutok-
sista ohjelmaan, jotka eivät ole merkityksel-
tään huomattavia eivätkä muuta ohjelmalle
osoitettavan Suomen kansallisen julkisen ra-
hoituksen kokonaismäärää.

4 luku

Erinäiset säännökset

28 §

Yhteistyösopimus

Tässä laissa tarkoitettujen alueiden kehittä-
mistavoitteiden ja ohjelmien tai suunnitel-
mien toteuttamiseksi voidaan laatia yhteis-
työsopimuksia. Niissä voidaan sopia ohjel-
maan tai suunnitelmaan sisältyvien toimenpi-
teiden ja hankkeiden toteuttamisesta. Yhteis-
työsopimus laaditaan yhteistyössä toimenpi-
teiden rahoittamiseen osallistuvien kuntien,
valtion viranomaisten sekä alueen kehittämi-
seen osallistuvien oikeushenkilöiden kanssa.
Yhteistyösopimus laaditaan määräajaksi.

Edellä 16 §:ssä tarkoitetusta maakunnan
liittojen välisestä yhteistyöstä voidaan myös
tehdä yhteistyösopimuksia.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
yhteistyösopimusta laadittaessa noudatetta-
vasta menettelystä.
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29 §

Ohjelmien seuranta ja arviointi

Tämän lain mukaisia ohjelmia valmistelta-
essa niitä arvioidaan sen mukaan kuin arvi-
oinnista erikseen säädetään.

Ohjelmien toteutumista ja vaikutuksia seu-
rataan ja arvioidaan ohjelmassa määriteltyjen
seurantatietojen avulla.

Maakuntaohjelmaa rahoittavat viranomai-
set toimittavat maakunnan liitoille maakunta-
ohjelmien seurantaa koskevat tiedot. Ministe-
riöt vastaavat hallinnonalansa aluestrategian
tavoitteiden toteutumisen seurannasta. Eri-
tyisohjelmien seurannasta vastaavat toimival-
taiset ministeriöt.

Maakuntaohjelmien ja erityisohjelmien ta-
voitteiden saavuttamista, vaikutuksia ja toi-
meenpanoa arvioidaan vähintään kerran oh-
jelmakauden aikana. Lisäksi erityisohjelmista
on ohjelmakauden päätyttyä järjestettävä lop-
puarviointi. Arvioinnit tekee ulkopuolinen ar-
vioitsija.

Maakuntaohjelman arvioinnista vastaa
maakunnan liitto, hallinnonaloittaisten aluest-
rategioiden arvioinnista vastaa kukin ministe-
riö ja erityisohjelmien arvioinnista vastaavat
toimivaltaiset ministeriöt. Edellä 27 §:ssä tar-
koitettujen ohjelmien arvioinnista säädetään
erikseen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
arvioinnissa ja seurannassa noudatettavista
menettelyistä ja käytettävistä tunnusluvuista.

30 §

Lausunto- ja neuvottelumenettely

Viranomaisen on pyydettävä maakunnan
liitolta lausunto sellaisista alueen kehittämi-
sen kannalta merkittävistä suunnitelmista ja
toimenpiteistä, jotka poikkeavat merkittävästi
maakuntaohjelmasta tai eivät sisälly maakun-
taohjelmaan, sekä arvioitava niiden vaikutuk-
sia alueen kehitykseen. Jos viranomainen ai-
koo poiketa maakunnan liiton lausunnosta,
sen on perusteltava poikkeaminen neuvotel-
tuaan sitä ennen asiasta maakunnan liiton
kanssa.

Ennen kuin valtion viranomainen tekee
sellaisen valtion paikallis- tai aluehallinnon

toimielimiä, niiden toimialueita tai toimipaik-
koja taikka kustakin toimipaikasta saatavia
palveluja koskevan päätöksen, joka saattaa
heikentää asiakaspalvelun saatavuutta, taikka
tekee valtioneuvostolle aloitteen tällaisen
päätöksen tekemiseksi, sen on pyydettävä
lausunto kunnalta, jota asia koskee. Jos asia
koskee kahta tai useampaa kuntaa, lausunto
on pyydettävä myös maakunnan liitolta. Jos
valtion viranomainen aikoo poiketa lausun-
nosta, sen on neuvoteltava asianomaisen kun-
nan ja maakunnan liiton kanssa.

Kunkin ministeriön tulee neuvotella työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa hallinnonalansa
keskushallintoviranomaisten ja liikelaitosten
valmistelemista alueelliseen kehitykseen
merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä.

31 §

Aluejaot

Valtionneuvosto voi määrätä maan hei-
koimmin kehittyneet alueet kehittämistarpei-
den perusteella I ja II tukialueiksi. Jako ta-
pahtuu pääosin seutukunnittain. Seutukunta-
jakoa määrättäessä otetaan huomioon ainakin
työssäkäynti, asiointi, kuntien välinen yhteis-
työ ja liikenneyhteydet. Seutukuntajaon vah-
vistaa työ- ja elinkeinoministeriö sen jälkeen,
kun se on kuullut niitä kuntia ja maakunnan
liittoja, joita asia koskee. Määräämis- ja jaka-
misperusteista tukialueisiin säädetään valtio-
neuvoston asetuksella.

Valtioneuvosto voi määrätä äkillisiksi ra-
kennemuutosalueiksi sellaiset alueet, joihin
on kohdistunut voimakkaita työpaikkavähen-
nyksiä tai muita äkillisiä alueen talouteen
vaikuttavia seikkoja.

Valtioneuvosto voi saariston kehityksen
edistämisestä annetun lain (494/1981) 14
§:ssä tarkoitettua saaristoasiain neuvottelu-
kuntaa kuultuaan määrätä mainitun lain 9 §:n
nojalla saaristokunnaksi määrätyn kunnan ja
sellaisen muun kunnan saaristo-osan, johon
valtioneuvosto on päättänyt sovellettavaksi
saaristokuntaa koskevia säännöksiä, sekä py-
syvästi asutun, ilman kiinteää tieyhteyttä
mantereeseen olevan saaren ja saariryhmän
kuuluvaksi I tai II tukialueeseen.
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32 §

Muutoksenhaku

Maakunnan liiton tässä laissa tarkoitettuun
päätökseen haetaan muutosta siten kuin kun-
talaissa oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja
kunnallisvalituksesta säädetään.

Maakunnan yhteistyöryhmän tai maakun-
nan liittojen yhteisen toimielimen tämän lain
nojalla tekemään päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin muutoksenhausta kuntayhtymän päätök-
seen kuntalaissa säädetään.

33 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

Tällä lailla kumotaan 12 päivänä heinä-
kuuta 2002 annettu alueiden kehittämislaki
(602/2002) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 1652

eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden
rahoittamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan myönnettäessä tukea
työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla
alueiden kehittämistä sekä taloudellisen, sosi-
aalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lu-
jittamista koskeviin sellaisiin alueellisiin ja
valtakunnallisiin ohjelmiin ja hankkeisiin,
jotka rahoitetaan valtion talousarvioon ote-
tusta määrärahasta, jollei muusta laista muuta
johdu.

Tätä lakia sovelletaan myös Euroopan yh-
teisön rakennerahastovaroista ja niitä vastaa-
vista kansallisista valtion varoista myönnettä-
vään tukeen, jollei Euroopan yhteisön lain-
säädännöstä tai muusta laista muuta johdu.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) alueella maakuntajakolain (1159/1997)

mukaisia maakunnan alueita tai valtion alue-
hallintoviranomaisten toimialueita;

2) alueellisilla rakennerahasto-ohjelmilla
Euroopan yhteisön rakennerahastoista osara-
hoitettavia alueellinen kilpailukyky ja työlli-
syys -tavoitetta ja Euroopan alueellinen yh-
teistyö -tavoitetta koskevia toimenpideohjel-
mia ja teknisen avun toimenpiteitä;

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

4) maakunnan kehittämisrahalla valtion
talousarvioon otettuja yksinomaan kansallisia
alueiden kehittämiseen tarkoitettuja määrära-
hoja;

HE 146/2009
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5) kansallisella julkisella rahoitusosuu-
della rakennerahastovaroja vastaavaa valtion,
kuntien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitus-
osuutta;

6) kehittämishankkeella määräaikaista
suunnitelmaan perustuvaa toimintaa, jonka
tarkoituksena ei ole tuottaa välitöntä taloudel-
lista etua tuen saajalle;

7) investoinnilla rakennuksen tai rakenteen
rakentamista, laajentamista, korjaamista ja
hankkimista sekä muuta aineellisen tai ai-
neettoman käyttöomaisuuden hankkimista.

3 §

Viranomaiset

Tässä laissa tarkoitettua tukea koskevia
asioita käsittelevät työ- ja elinkeinoministe-
riö, maakunnan liitot ja elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukset.

Työ- ja elinkeinoministeriö, maakunnan
liitot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset toimivat valtionavustuslaissa
(688/2001) tarkoitettuina valtionapuviran-
omaisina myöntäessään tässä laissa tarkoitet-
tua tukea.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi asettaa va-
rojen osoittamispäätöksessä ehtoja ja antaa
ohjeita maakunnan liitoille ohjelmien hallin-
noinnista, tuen myöntämisestä, maksami-
sesta, seurannasta ja valvonnasta.

4 §

Valtionavustuslain soveltaminen

Tässä laissa tarkoitettuun tukeen sovelle-
taan, mitä valtionavustuslaissa säädetään,
jollei jäljempänä toisin säädetä.

5 §

Tuen saajat

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityis-
oikeudellisille oikeushenkilöille. Tuki voi-
daan myöntää useammalle kuin yhdelle tuen
saajalle yhteisesti.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tuen saajista.

2 luku

Tukimenettely

6 §

Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä tuki

Työ- ja elinkeinoministeriö voi käyttää
osan maakunnan kehittämisrahaan varatusta
määrärahasta useampaa kuin yhtä aluetta kos-
keviin tai valtakunnallisesti tärkeisiin aluei-
den kehittämistä koskeviin ohjelmiin ja hank-
keisiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi käyttää
osan Euroopan aluekehitysrahaston tai Eu-
roopan sosiaalirahaston varoista ja niitä vas-
taavista kansallisista valtion varoista valta-
kunnallisesti merkittäviin hankkeisiin sekä
rakennerahasto-ohjelmien tekniseen tukeen.

Tarkemmat säännökset tuen käyttökoh-
teista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

7 §

Maakunnan liittojen myöntämä tuki

Maakunnan liitot voivat myöntää tukea
valtion talousarvioon otettujen määrärahojen
rajoissa:

1) alueiden kehittämistä ja alueen kuntien
välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistä-
mistä koskeviin kehittämishankkeisiin (alu-
eellinen kehittämistuki); kehittämishank-
keessa investointien osuus voi olla enintään
puolet hankkeen hyväksyttävistä enimmäis-
kustannuksista;

2) käyttöomaisuuden hankkimiseen tai sen
muutos- tai parannustöihin perusrakenteen
kehittämistä varten (perusrakenteen inves-
tointituki);

3) opetusministeriön sekä sosiaali- ja ter-
veysministeriön toimialaan kuuluviin Euroo-
pan aluekehitysrahastosta osarahoitettaviin
alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite
ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
toimenpideohjelman mukaisiin kehittämis- ja
investointihankkeisiin.

Maakunnan liitolle voidaan asettaa 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitettuja hankkeita
koskeva lausuntopyyntövelvoite.

Maakunnan liitot voivat käyttää alueellista
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kehittämistukea myös maakunnan liiton itse
toteuttamiin hankkeisiin.

Tarkemmat säännökset tuen käyttökoh-
teista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

8 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
myöntämä tuki

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi myöntää Euroopan sosiaalirahaston va-
roja ja sitä vastaavaa valtion rahoitusosuutta
alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoit-
teen ESR-ohjelma-asiakirjan mukaisiin kehit-
tämishankkeisiin työllisyyden edistämiseksi.

Tarkemmat säännökset tuen käyttökoh-
teista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

9 §

Määrärahojen alueellinen jako

Valtioneuvosto päättää valtion talousar-
vioon varattujen määrärahojen jakamisesta
alueittain. Alueellisten rakennerahasto-ohjel-
mien rakennerahastovarojen ja niitä vastaa-
van valtion rahoitusosuuden jaossa noudate-
taan lisäksi, mitä siitä erikseen säädetään.

10 §

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

Tuen tulee olla perusteltua avustuksen käy-
tölle asetettujen tavoitteiden kannalta ja sillä
tulee olla merkittävä vaikutus hankkeen to-
teuttamiseen. Myönnettäessä tukea rakenne-
rahasto-ohjelmaan sisältyvään hankkeeseen
tuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi,
että hanke on Euroopan yhteisön lainsäädän-
nön ja ohjelman mukainen.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
toimenpideohjelmassa tuen myöntämisen
yleisenä edellytyksenä on sen lisäksi, mitä 1
momentissa säädetään, että ohjelman toi-
meenpanoa varten asetettu hallintokomitea
on rakennerahastolain (1401/2006) 36 §:n
mukaisesti puoltanut hankkeen rahoittamista.

Tuen saajalla tulee olla riittävät taloudelli-
set ja muut edellytykset toteuttaa hanke.

Tuki voidaan myöntää edellytyksellä, että
tarvittava rahoitus on osoitettu valtion talous-
arviossa.

Jos tuki myönnetään perustamissopimuk-
sen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämer-
kityksiseen tukeen antaman komission ase-
tuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaisena vähä-
merkityksisenä tukena, tuen myöntämisen
edellytyksenä on, että hakija antaa tuen
myöntävälle viranomaiselle selvityksen haki-
jalle jo myönnetystä ja maksetusta vähämer-
kityksisestä tuesta ja että tuen määrä ei ylitä
Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädettyä
vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää. Jos
tukea siirretään 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla,
on tuen myöntämisen edellytyksenä, että vas-
taava selvitys annetaan jokaisen tuettavaan
toimenpiteeseen osallistuvan osalta eikä tuen
määrä ylitä minkään osallistuvan tahon osalta
vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää.

11 §

Tuen siirtäminen toiselle tuettavan hankkeen
toteuttamista varten

Jollei jäljempänä toisin säädetä, tuki voi-
daan myöntää niin, että se voidaan osaksi
siirtää toiselle käytettäväksi hankkeen toteut-
tamista varten. Tuen myöntämisen edellytyk-
senä on tällöin, että tuen siirtäminen on hank-
keen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmu-
kaista ja hankkeen toteuttamiseen osallistuvat
tahot täyttävät kyseisen tuen saajaa koskevat
edellytykset. Lisäksi edellytyksenä on, että
tuen saaja on ennen tuen myöntämistä var-
mistanut muiden hankkeen toteuttamiseen
osallistuvien kanssa laadittavin sopimuksin
tuen myöntämiselle ja maksamiselle asetettu-
jen edellytysten täyttymisen sekä tuen ehto-
jen noudattamisen. Tuen saaja vastaa kuiten-
kin edellytysten täyttämisestä sekä ehtojen
noudattamisesta suhteessa tuen myöntävään
viranomaiseen.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin tuen siirtoa koskevasta menettelystä.

12 §

Hyväksyttävät kustannukset

Tukea myönnetään hankkeeseen tuen
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myöntäjän hyväksymän kustannusarvion mu-
kaan tarpeellisten ja määrältään kohtuullisten
menojen perusteella. Tuki myönnetään hank-
keesta aiheutuviin menoihin, joista on vähen-
netty hankkeeseen välittömästi kohdistuvat
tai liittyvät tulot.

Kustannusten hyväksyttävyyttä arvioita-
essa otetaan huomioon sen lisäksi, mitä tässä
laissa säädetään, menojen tukikelpoisuutta
koskeva kansallinen ja Euroopan yhteisön
lainsäädäntö.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä hyväksyttävien kustan-
nusten määrästä ja säädetään niiden lajista.

13 §

Tuen määrä

Tuki ei saa kattaa hankkeesta aiheutuvien
kustannusten täyttä määrää, ja tuen hakijan
tulee itse osallistua hankkeesta aiheutuviin
kustannuksiin, jollei siitä poikkeamiseen ole
erityisiä syitä. Tuen enimmäismäärään sovel-
letaan lisäksi Euroopan yhteisön valtiontuki-
sääntöjä.

Myönnettäessä tukea Euroopan yhteisön
rakennerahastovaroista rahastojen osuuksien
enimmäismääriin sovelletaan, mitä Euroopan
yhteisön lainsäädännössä säädetään ja mitä
hanketta koskevassa rakennerahasto-ohjel-
massa määrätään.

Tarkemmat säännökset tuen määrästä an-
netaan valtioneuvoston asetuksella.

14 §

Tuen hakeminen

Tukea tulee hakea kirjallisesti siltä maa-
kunnan liitolta tai elinkeino-, liikenne- tai
ympäristökeskukselta, jonka alueella hakijan
tuettava toiminta pääasiallisesti sijaitsee. Ha-
kemus on allekirjoitettava. Euroopan alueelli-
nen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelman
mukaista Euroopan aluekehitysrahaston tukea
haetaan kuitenkin ohjelman hallinto- ja to-
dentamisviranomaisena toimivalta maakun-
nan liitolta tai ulkomaiselta yhteisöltä. Tukea
haetaan työ- ja elinkeinoministeriöltä silloin,
kun se toimii tuen myöntäjänä.

Hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin

hankkeen yhteys ohjelmaan ja riittävät tiedot
tuen käyttötarkoituksesta sekä muista sei-
koista, joita tuen myöntävä viranomainen tar-
vitsee hakemuksen ratkaisemiseksi. Hake-
mukseen on liitettävä selvitys siitä, miten
tuettavaa toimintaa jatketaan hankkeen päät-
tymisen jälkeen, ellei se ole jo toiminnan
luonteen vuoksi ilmeisen tarpeetonta.

Tarkempia säännöksiä tuen hakemisesta
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

15 §

Tuen myöntäminen

Maakunnan liitto päättää tuen myöntämi-
sestä alueellaan. Maakunnan liitto voi päättää
tuen myöntämisestä myös toisen maakunnan
liiton alueella toteutettavaan hankkeeseen.
Maakunnan liitot voivat myös päättää, että ne
myöntävät tuen hankkeeseen yhdessä.

Maakunnan liitto voi myöntää hankkee-
seen perusrakenteen investointitukena Euroo-
pan yhteisön rakennerahastojen rahoitusosuu-
den, kun hankkeen kansallinen julkinen ra-
hoitusosuus tulee kokonaan kunnilta. Laaja-
kaistarakentamiseen liittyvissä investoin-
neissa voi kansalliseen julkiseen rahoitus-
osuuteen sisältyä myös valtion rahoitusta.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää kuiten-
kin 6 §:ssä ja elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus 8 §:ssä tarkoitetun tuen myöntä-
misestä.

Tarkempia säännöksiä tuen myöntämisestä
annetaan valtioneuvoston asetuksella.

16 §

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
mukaisen tuen myöntäminen

Jos Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoit-
teen toimenpideohjelmassa rakennerahasto-
varojen rahoitusosuus myönnetään tukena
hankkeeseen, johon kansallinen julkinen ra-
hoitusosuus tulee pääasiallisesti muulta val-
tion viranomaiselta kuin työ- ja elinkeinomi-
nisteriöltä, rakennerahastovaroista tulevan ra-
hoitusosuuden myöntämistä koskee soveltu-
vin osin, mitä kansallisesta julkisesta rahoi-
tusosuudesta tulevasta tuesta säädetään.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
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toimenpideohjelmassa hallinto- ja todenta-
misviranomaisena toimiva yhteisö myöntää
rakennerahastovaroista maksettavan tuen toi-
menpideohjelman mukaiselle alueelle. Se voi
lisäksi 15 §:stä poiketen myöntää ohjelma-
asiakirjan mukaisella alueella sijaitsevaan
hankkeeseen rakennerahastovaroja vastaavan
valtion rahoitusosuuden myös muun maakun-
nan alueelle, 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 myös
muun maakunnan alueelle, jos ohjelma-alu-
een maakunnan liitot ovat siitä kirjallisesti
sopineet sekä ulkomaiselle tuensaajalle oh-
jelma-alueella.

Tarkempia säännöksiä tukea myönnettä-
essä noudatettavista ehdoista ja menettelystä
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

17 §

Tuen käyttöä koskevat ehdot

Tukea voidaan myöntää vain tuen hakemi-
sen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Tu-
kea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena.

Tuetun investoinnin kohdetta ei saa pysy-
västi tai merkittävässä määrin käyttää muu-
hun kuin tuen kohteena olevaan yritystoimin-
taan tai kehittämistyöhön eikä luovuttaa toi-
selle ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen
viimeisen erän maksamisesta. Tuen myöntä-
nyt viranomainen voi ennen luovutusta teh-
dystä hakemuksesta myöntää luvan luovutuk-
seen, jos luovutuksen saaja täyttää tuen
myöntämisen edellytykset ja jos tuen koh-
teena olevan toiminnan luonne ei olennaisesti
muutu.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tuen käyttöä koskevista
ehdoista.

18 §

Tuen maksaminen

Tuen maksamista on haettava kirjallisesti

tuen myöntävältä viranomaiselta. Maksami-
sen hakemiselle voidaan asettaa määräaika.
Tuki maksetaan takautuvasti hyväksyttävien
kustannusten perusteella ennakkoa lukuun ot-
tamatta.

Tarkempia säännöksiä maksamismenette-
lystä ja määräajoista voidaan antaa valtioneu-
voston asetuksella.

3 luku

Erinäiset säännökset

19 §

Työ- ja elinkeinoministeriön tarkastusoikeus

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus
tarkastaa tässä laissa tarkoitettujen tukien
myöntämistä, maksatusta, käyttöä ja valvon-
taa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tarkastusoi-
keuteen hallinto- ja todentamisviranomaisena
sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoit-
teen toimenpideohjelmissa sovelletaan, mitä
rakennerahastolaissa säädetään.

20 §

Tuen takaisinperintä

Tuen myöntäneen viranomaisen on mää-
rättävä tuen maksaminen lopetettavaksi sekä
jo maksettu avustus takaisin perittäväksi, jos:

1) tuen myöntämistä, maksamista tai val-
vontaa varten on annettu virheellisiä tai har-
haanjohtavia tietoja taikka tietoja on salattu
ja virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen
antamisella tai tietojen salaamisella on ollut
vaikutusta rahoituksen saamiseen;

2) tuen maksamista tai valvontaa varten on
kieltäydytty antamasta tarvittavia tietoja,
asiakirjoja tai muuta aineistoa taikka tarkas-
tusta suoritettaessa kieltäydytty täyttämästä
muita tuen saajalle tarkastuksen suorittami-
seksi laissa säädettyjä velvollisuuksia;

3) tukea on käytetty muuhun tarkoitukseen
kuin se on myönnetty;

4) tuen saaja on olennaisesti laiminlyönyt
noudattaa avustuspäätöksessä määrättyjä eh-
toja.

Tuen myöntänyt viranomainen voi määrätä
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tuen maksamisen lopetettavaksi taikka osit-
tain tai kokonaan takaisin perittäväksi, jos:

1) tuen saaja ei ole noudattanut avustus-
päätöksessä määrättyjä ehtoja;

2) sellaisen omaisuuden omistus- tai hal-
lintaoikeus, jonka hankkimiseen tuki on
myönnetty, on luovutettu ennen kuin viisi
vuotta on kulunut tuen maksamispäivästä
taikka tuen saaja on lopettanut tuen kohteena
olleen toiminnan tai supistanut sitä olennai-
sesti;

3) tuen saaja on joutunut ulosottotoimenpi-
teen kohteeksi, selvitystilaan, konkurssiin
taikka yrityksen saneerauksesta annetussa
laissa (47/1993) tarkoitetun saneerausmenet-
telyn kohteeksi ja jollei tuen käyttötarkoituk-
sesta muuta johdu;

4) perusrakenteen investointitukena mak-
setun tuen kohteena olevan toiminnan omis-
tussuhteissa on tapahtunut viiden vuoden ai-
kana avustuksen maksamispäivästä sellaisia
olennaisia muutoksia, jotka vaikuttavat hank-
keen luonteeseen tai täytäntöönpanon edelly-
tyksiin taikka hyödyttävät aiheettomasti jota-
kin yritystä tai julkista yhteisöä;

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

21 §

Työ- ja elinkeinoministeriön oikeus takaisin-
perintään

Työ- ja elinkeinoministeriö voi määrätä
maakunnan liitolle rakennerahastovaroista ja
niitä vastaavista valtion varoista maksetut va-
rat tai yksinomaan valtion varoista maksetut
varat tai niiden osan takaisin perittäväksi, jos
maakunnan liitto on käyttänyt varat muuhun
tarkoitukseen kuin ne on myönnetty tai on
olennaisesti rikkonut varojen käyttämistä
koskevia säännöksiä tai varojen osoittamis-
päätöksessä asetettuja ehtoja.

22 §

Euroopan yhteisön rakennerahastovarojen
takaisinmaksu

Jos valtio on Euroopan yhteisön rakenne-
rahastoja koskevaan lainsäädäntöön perustu-
van jäsenvaltion vastuun perusteella velvolli-

nen maksamaan Euroopan yhteisöjen komis-
siolle takaisin rakennerahastovaroja, työ- ja
elinkeinoministeriö voi määrätä maakunnan
liiton maksamaan valtiolle valtion komissi-
olle maksaman määrän täysimääräisenä ku-
luineen. Suoritus määrätään, jos varojen ta-
kaisinmaksu on johtunut maakunnan liiton
menettelystä tai jos maakunnan liitto oh-
jelma-asiakirjan perusteella on suoraan vas-
tuussa komissiolle varojen käytöstä.

23 §

Takaisinperittävän määrän korotus

Jos tuen saaja on menetellyt 20 §:n 1 mo-
mentissa säädetyllä tavalla, takaisinperittävää
määrää voidaan korottaa enintään 20 prosen-
tilla tai, jos mainitussa momentissa tarkoi-
tettu menettely on ollut erittäin törkeää, enin-
tään 100 prosentilla.

24 §

Investointitukien enimmäismäärät

Yrityksille myönnettävien julkisten inves-
tointitukien enimmäismääristä säädetään val-
tionavustuksesta yritystoiminnan kehittämi-
seksi annetussa laissa (1336/2006).

25 §

Muutoksenhaku

Maakunnan liiton päätökseen haetaan
muutosta siten kuin kuntalaissa (365/1995)
oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja kunnallis-
valituksesta säädetään.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen valtionapu-
viranomaisena tekemään päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla. Päätökseen saa
siihen tyytymätön asianosainen hakea oikai-
sua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Oikaisuvaatimus tehdään päätök-
sen tehneelle viranomaiselle. Oikaisuvaati-
muksesta annettuun päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.
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26 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnet-
tyyn tukeen sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän lain 7 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitettuun lääninhallituksen tai sosiaali- ja
terveysministeriön ennen tämän lain voi-

maantuloa myöntämään tukeen noudatetaan
tuen käytössä, maksamisessa ja käytön val-
vonnassa, palauttamisessa ja takaisinperin-
nässä sekä sitä koskevassa muutoksenhaussa
tuen myöntämisajankohtana voimassa olleita
säännöksiä sekä tukipäätöksessä asetettuja
ehtoja. Toimivaltainen viranomainen on maa-
kunnan liitto.

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

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 1653

rakennerahastolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun rakennerahastolain (1401/2006) 16—20 §

sekä 21 §:n 1 momentin 6 ja 10 kohta,
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1—3 momentti, 7 §, 9 §:n 1 momentti,

13 ja 14 §, 21 §:n 1 momentin johdantokappale, 25 §:n 2 momentti, 27—30 §, 32 §:n otsikko
ja 1 momentti, 33 ja 34 §, 35 §:n 2 ja 4 momentti, 38 §:n 1 momentti, 40 §:n 1 momentti,
41 §:n 1 momentti, 42 §, 44 §:n 3 momentti, 46 §:n 1 momentti, 54 §:n 1 momentti, 56 §:n 1
momentti, 57—60 §, 61 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 63 §:n 3 momentti, 64 §, 65 §:n 1 ja
2 momentti, 66 §:n 3 momentti ja 67 §:n 1 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 29 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Alueiden kehittämistä koskevien suunnitel-

mien ja ohjelmien valmisteluun ja toimeenpa-
noon sekä suunnitelmien ja ohjelmien yh-
teensovittamiseen ja seurantaan sovelletaan,
mitä alueiden kehittämisestä annetussa laissa
(1651/2009) säädetään. Valtion talousarvioon
otettuihin rakennerahastovaroihin sovelletaan
valtion talousarviosta annettua lakia
(423/1988).
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Kansallinen suunnitelma

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yh-
teistyössä muiden ministeriöiden, maakunnan
liittojen ja muiden rakennerahasto-ohjelmien
laatimiseen osallistuvien yhteisöjen kanssa
ohjelmakaudeksi kansallisen suunnitelman.
Suunnitelma laaditaan yhteistyössä komis-
sion kanssa. Suunnitelma sisältää ne seikat,
joista säädetään Euroopan yhteisön lainsää-
dännössä.
— — — — — — — — — — — — —

HE 146/2009
HaVM 22/2009
EV 248/2009
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6 §

Toimenpideohjelmien valmistelu

Aluekehitysrahastosta osarahoitettavien
toimenpideohjelmien valmisteluun sovelle-
taan, mitä alueiden kehittämisestä annetussa
laissa säädetään alueellisen rakennerahasto-
ohjelman valmistelusta.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoit-
teen toimenpideohjelmat valmistellaan yh-
teistyössä toimenpideohjelman toteuttami-
seen osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa.
Muilta osin toimenpideohjelmien valmiste-
luun ja niiden muuttamiseen sovelletaan,
mitä alueiden kehittämisestä annetussa laissa
säädetään alueellisen rakennerahasto-ohjel-
man valmistelusta.

Sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimen-
pideohjelman valmistelusta vastaa työ- ja
elinkeinoministeriö. Toimenpideohjelman
alueellisen osion valmisteluun ja sen muutta-
miseen sovelletaan, mitä alueellisen rakenne-
rahasto-ohjelman valmistelusta säädetään
alueiden kehittämisestä annetussa laissa. Toi-
menpideohjelman alueellisen osion valmiste-
lusta vastaa asianomainen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Hallintoviranomainen

Hallintoviranomaisena toimii työ- ja elin-
keinoministeriö.

9 §

Välittävät toimielimet

Välittäviä toimielimiä ovat rakennerahas-
tovaroja käyttävät ministeriöt, keskushallin-
non virastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukset sekä maakunnan liitot. Välittäviä
toimielimiä ovat myös valtion erityisrahoitus-
yhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoi-
tettu erityisrahoitusyhtiö ja muu vastaava val-
tion kokonaan tai osittain omistama yhtiö
sekä muut viranomaiset tai laitokset, joille on

siirretty hallinto- ja todentamisviranomaisen
tehtäviä.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Todentamisviranomainen

Todentamisviranomaisena toimii työ- ja
elinkeinoministeriö.

14 §

Todentamisviranomaisen tehtävät

Todentamisviranomainen hoitaa Euroopan
yhteisön lainsäädännön mukaan sille kuulu-
vat tehtävät. Lisäksi todentamisviranomainen
hoitaa hallinnoimaansa rakennerahasto-ohjel-
maa koskevia kansallisia tehtäviä sen mukaan
kuin tässä laissa säädetään. Todentamisviran-
omaistehtävä on erotettava 8 §:ssä tarkoite-
tusta hallintoviranomaistehtävästä siten, että
viranomaisten toiminnan riippumattomuus
voidaan varmistaa.

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

21 §

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävät

Alueiden kehittämisestä annetun lain
17 §:ssä tarkoitettu maakunnan yhteistyö-
ryhmä:
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Seurantakomiteat

— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvosto nimittää seurantakomitean

jäsenet seurantakomiteaa asetettaessa. Työ- ja
elinkeinoministeriö päättää vaihdoksista ko-
mitean kokoonpanossa. Seurantakomitean
kokoonpanoon ja jäseniin sovelletaan, mitä
niistä Euroopan yhteisön lainsäädännössä
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säädetään. Seurantakomitea voi kutsua asian-
tuntijoita.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Hallintoviranomainen

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
toimenpideohjelmassa hallintoviranomaisena
on ohjelma-asiakirjassa nimetty viranomai-
nen tai yhteisö. Suomalaisena hallintoviran-
omaisena voi olla maakunnan liitto tai eu-
rooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhty-
mästä annetussa laissa (554/2009) tarkoitettu
suomalainen yhtymä.

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 suomalainen hallin-
toviranomainen hoitaa hallinnoimaansa ra-
kennerahasto-ohjelmaa koskevia kansallisia
tehtäviä sen mukaan kuin tässä laissa sääde-
tään.

29 §

Ensimmäisen tason valvojan nimeäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö nimeää ensim-
mäisen tason valvonnasta vastaavan valvojan
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
toimenpideohjelmasta osarahoitettavan hank-
keen suomalaiselle tuensaajalle menojen var-
mentamiseksi.

Valvojan tulee olla julkishallinnon ja -ta-
louden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä
tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja), Keskus-
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
(KHT-tilintarkastaja) taikka kauppakamarin
hyväksymä tilintarkastaja (HTM-tilintarkas-
taja), joka on riippumaton tuensaajasta. Val-
vojalla on oltava tehtävän hoitamiseen riit-
tävä ammattitaito. Valvojaan sovelletaan hal-
lintolakia, kielilakia ja viranomaisten toimin-

nan julkisuudesta annettua lakia, rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä
sekä mitä vahingonkorvauslaissa säädetään
julkisyhteisön ja virkamiehen korvausvas-
tuusta.

29 a §

Ensimmäisen tason valvojan tehtävät

Valvojan tehtäviin sovelletaan, mitä Eu-
roopan yhteisön lainsäädännössä säädetään
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
ohjelmista osarahoitettujen hankkeiden me-
nojen laillisuuden ja asianmukaisuuden var-
mentamisesta.

Valvojalla on oikeus suorittaa tehtäviensä
edellyttämässä laajuudessa rakennerahastova-
rojen käyttöön liittyviä tuensaajaan kohdistu-
via tarkastuksia. Valvojan oikeuksiin ja val-
vottavan velvollisuuksiin valvojan suoritta-
essa tehtävän edellyttämiä tarkastuksia sovel-
letaan 56 §:ää.

Valvoja voi päätöksellään valtuuttaa toisen
riippumattoman tilintarkastajan suorittamaan
rakennerahastovarojen käyttöä koskevan
tuensaajaan kohdistuvan 2 momentissa tar-
koitetun tarkastuksen puolestaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi suorittaa
valvojaan kohdistuvia valvontaan liittyviä
tarkastuksia sekä päätöksellään valtuuttaa toi-
sen viranomaisen tai riippumattoman tilintar-
kastajan suorittamaan tällaisen tarkastuksen
puolestaan. Tilintarkastajasta on voimassa,
mitä 50 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

30 §

Valtion vastinrahoituksesta vastaavat
viranomaiset

Valtion vastinrahoituksesta toimintaohjel-
mille vastaavat työ- ja elinkeinoministeriön
lisäksi ne viranomaiset, joille ministeriö on
jakanut valtion talousarviossa olevaa raken-
nerahastovaroja vastaavaa rahoitusosuutta.

32 §

Todentamisviranomainen

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
toimenpideohjelmassa todentamisviranomai-
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sena toimii ohjelma-asiakirjassa nimetty vi-
ranomainen tai yhteisö. Ohjelma-asiakirjassa
nimetty suomalainen hallintoviranomainen
toimii ohjelman todentamisviranomaisena.
— — — — — — — — — — — — —

33 §

Todentamisviranomaisen tehtävät

Todentamisviranomainen hoitaa Euroopan
yhteisön lainsäädännön mukaan sille kuulu-
vat tehtävät. Lisäksi suomalainen todentamis-
viranomainen hoitaa hallinnoimaansa raken-
nerahasto-ohjelmaa koskevia kansallisia teh-
täviä sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

34 §

Työ- ja elinkeinoministeriön oikeus antaa
ohjeita

Työ- ja elinkeinoministeriö voi Euroopan
alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpide-
ohjelmassa antaa suomalaiselle hallinto- ja
todentamisviranomaiselle rakennerahastova-
rojen käyttöä ja valvontaa koskevia ohjeita,
jos Euroopan yhteisön lainsäädännössä hal-
linto- ja todentamisviranomaiselle säädetty-
jen velvoitteiden täyttäminen sitä välttämättä
edellyttää. Ennen ohjeiden antamista on kuul-
tava toimenpideohjelman hallinto- ja todenta-
misviranomaista.

35 §

Hallintokomitea

— — — — — — — — — — — — —
Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää hallin-

tokomitean suomalaiset jäsenet. Hallintoko-
mitea voi kutsua komiteaan asiantuntijoita.
Hallintokomitea hyväksyy työskentelyään
varten työjärjestyksen, jossa määrätään asian
valmistelusta, esittelystä ja päätöksenteosta.
— — — — — — — — — — — — —

Siinä 1 momentissa tarkoitettua toimenpi-
deohjelmaa koskevassa ohjelmatyössä ja
niissä toimenpideohjelmissa, joita toteutetaan
saamelaisten kotiseutualueella tai sen osalla,
noudatetaan hallintokomitean työskentelyssä

soveltuvin osin saamen kielilakia
(1086/2003).
— — — — — — — — — — — — —

38 §

Tarkastusviranomainen

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
toimenpideohjelmassa tarkastusviranomai-
sena toimii ohjelma-asiakirjassa nimetty vi-
ranomainen.
— — — — — — — — — — — — —

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 työ- ja elinkeinoministeriö.
Tarkastajaryhmä laatii työskentelyään varten
työjärjestyksen. Tarkastajaryhmän puheen-
johtajan tehtävästä vastaa tarkastusviran-
omainen.
— — — — — — — — — — — — —

41 §

Seurantakomiteat

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
kussakin toimenpideohjelmassa on seuranta-
komitea, jonka asettamisesta ja kokoonpa-
nosta sopivat ohjelmaan osallistuvat jäsenval-
tiot. Seurantakomitean suomalaisten jäsenten
nimittämiseen sovelletaan, mitä 25 §:n 2 mo-
mentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

42 §

Eräät täytäntöönpanojärjestelyt

Työ- ja elinkeinoministeriö voi asioissa,
jotka eivät kuulu lainsäädännön alaan tai ole
muutoin merkitykseltään huomattavia taikka
jotka eivät muutoin vaadi eduskunnan suos-
tumusta, tarvittaessa yhteisymmärryksessä
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
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toimenpideohjelmia rahoittavien viranomais-
ten kanssa sopia tavanomaisina pidettävistä
rakennerahasto-ohjelman hallinnointitehtä-
vien täytäntöönpanoa koskevista tarpeellisista
järjestelyistä Euroopan yhteisöjen komission,
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
toimenpideohjelmia hoitavien viranomaisten
tai jäsenvaltioiden tällaisia tehtäviä hoitavien
tahojen kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi 1 momen-
tissa tarkoitetuissa asioissa tarvittaessa yh-
teisymmärryksessä 1 momentissa tarkoitet-
tuja toimenpideohjelmia rahoittavien viran-
omaisten kanssa sopia myös sellaisista täy-
täntöönpanojärjestelyistä, joita Euroopan alu-
eellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideoh-
jelman ja Euroopan unionin ulkopuolella
toteutettavan Euroopan yhteisön rahoittaman
ohjelman tekninen yhteensovittaminen edel-
lyttää.

Suomalainen hallinto- ja todentamisviran-
omainen voi asioissa, jotka eivät kuulu lain-
säädännön alaan tai ole muutoin merkityksel-
tään huomattavia taikka eivät muutoin vaadi
eduskunnan suostumusta, tarvittaessa yhteis-
ymmärryksessä hallinnoimaansa toimenpide-
ohjelmaa rahoittavien viranomaisten kanssa
sopia Euroopan yhteisön lainsäädännön edel-
lyttämistä rakennerahasto-ohjelman hallin-
nointitehtävien täytäntöönpanoa koskevista
tarpeellisista järjestelyistä ohjelmaan osallis-
tuvien muiden Euroopan unionin jäsenvalti-
oiden asianomaisten viranomaisten tai jäsen-
valtioiden tällaisia tehtäviä hoitavien tahojen
kanssa.

44 §

Rahoituksen myöntäminen ja siihen liittyvät
tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen

rakennerahasto-ohjelmissa on sen lisäksi,
mitä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetään,
rakennerahastovaroja myöntävän maakunnan
liiton tehtävänä myöntää toimeen rakennera-
hastojen rahoitusosuus kansallisen lainsää-
dännön, Euroopan yhteisön lainsäädännön ja
rakennerahasto-ohjelman mukaan ottaen huo-
mioon hallintokomitean 36 §:n 2 momentissa

tarkoitettu lausunto ja kansallista rahoitus-
osuutta koskeva päätös sekä vastata toimien
valvonnasta ja tarkastuksesta sekä varojen ta-
kaisinperinnästä. Rahoitusta koskeva hake-
mus tulee vireille, kun 37 §:ssä tarkoitettu
toimivaltainen sihteeristö on vastaanottanut
hakemuksen.

46 §

Takaisinperintää koskevat ilmoitukset ja
toimenpiteet

Välittävät toimielimet ilmoittavat todenta-
misviranomaiselle ja hallinnonalansa ministe-
riölle Euroopan yhteisön lainsäädännön mu-
kaisesti sääntöjenvastaisuuksista, takaisinpe-
rintää koskevista ja muista toimenpiteistä,
joihin todettujen virheellisyyksien oikaisemi-
seksi on ryhdytty. Jos virheellisyyden laatu ja
laajuus huomioon ottaen tarvittaviin toimen-
piteisiin ei ole ryhdytty, todentamisviran-
omainen voi velvoittaa maakunnan liittoa,
hallintoviranomaista tai asianomaista minis-
teriötä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla vir-
heellisyys voidaan oikaista tai sen toistumi-
nen estää. Todentamisviranomainen voi tar-
vittaessa asettaa maakunnan liitolle, hallinto-
viranomaiselle tai asianomaiselle ministeri-
ölle määräajan, jossa sen tulee ryhtyä toimen-
piteisiin.
— — — — — — — — — — — — —

54 §

Tietojen saanti

Hallintoviranomaisella, todentamisviran-
omaisella ja tarkastusviranomaisella on salas-
sapitosäännösten estämättä oikeus saada vä-
littävänä toimielimenä toimivalta viranomai-
selta tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset tie-
dot ja selvitykset rakennerahastovarojen käy-
töstä sekä ohjelman tai hankkeen toteutuk-
sesta ja tarkastuksesta. Rakennerahasto-
ohjelmia toteuttavilla ministeriöillä on sama
oikeus saada tietoja hallintoviranomaiselta,
todentamisviranomaiselta ja oman hallin-
nonalansa välittäviltä toimielimiltä.
— — — — — — — — — — — — —
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56 §

Tarkastusta suorittavan henkilön oikeudet ja
tarkastettavan velvollisuudet

Edellä 29 a, 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.
— — — — — — — — — — — — —

57 §

Virka-apu

Poliisin, tulliviranomaisen ja veroviran-
omaisen on korvauksetta annettava 29 a §:n 4
momentissa, 40 ja 50—52 §:ssä tarkoitetun
tarkastuksen suorittamiseksi tarpeellista
virka-apua.

58 §

Tarkastusviranomaisen tarkastusoikeus

Tarkastusviranomaisella on Euroopan alu-
eellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideoh-
jelmassa oikeus suorittaa rakennerahastova-
rojen käyttöön liittyviä hallintoviranomai-
seen, todentamisviranomaiseen, 30 §:ssä tar-
koitettuihin viranomaisiin sekä tuensaajiin
kohdistuvia tarkastuksia. Yksittäistä hanketta
tarkastettaessa tarkastusoikeus koskee toimea
ja sen rahoitusta kokonaisuudessaan siinä laa-
juudessa kuin Euroopan yhteisön lainsäädän-
nössä edellytetään.

Tarkastusviranomainen voi päätöksellään
valtuuttaa toisen viranomaisen tai riippumat-
toman tilintarkastajan suorittamaan rakenne-
rahastovarojen käyttöä koskevan hallintovi-
ranomaiseen, todentamisviranomaiseen, 30
§:ssä tarkoitettuun viranomaiseen ja tuensaa-
jaan kohdistuvan tarkastuksen puolestaan. Ti-
lintarkastajasta on voimassa, mitä 50 §:n 2 ja
3 momentissa säädetään.

59 §

Hallintoviranomaisen tarkastusoikeus

Hallintoviranomaisella on oikeus suorittaa
hallinnoimassaan Euroopan alueellinen yh-
teistyö -tavoitteen rakennerahasto-ohjelmassa
käytettävien rakennerahastovarojen käyttöön
liittyviä 30 §:ssä tarkoitettuihin viranomaisiin
sekä tuensaajiin kohdistuvia tehtävien hoidon
kannalta tarpeellisia tarkastuksia.

Hallintoviranomainen voi päätöksellään
valtuuttaa toisen viranomaisen tai riippumat-
toman tilintarkastajan suorittamaan 1 mo-
mentissa tarkoitetun tarkastuksen puolestaan.
Tilintarkastajasta on voimassa, mitä 50 §:n 2
ja 3 momentissa säädetään.

60 §

Todentamisviranomaisen tarkastusoikeus

Todentamisviranomainen voi suorittaa ra-
kennerahastovarojen käyttöön liittyviä hallin-
toviranomaiseen, 30 §:ssä tarkoitettuihin vi-
ranomaisiin ja tuensaajiin kohdistuvia tehtä-
vien hoidon kannalta tarpeellisia tarkastuksia.

Todentamisviranomainen voi päätöksel-
lään valtuuttaa toisen viranomaisen tai riippu-
mattoman tilintarkastajan suorittamaan ra-
kennerahastovarojen käyttöä koskevan
30 §:ssä tarkoitettuun viranomaiseen ja tuen-
saajaan kohdistuvan 1 momentissa tarkoite-
tun tarkastuksen puolestaan. Tilintarkasta-
jasta on voimassa, mitä 50 §:n 2 ja 3 momen-
tissa säädetään.

61 §

Työ- ja elinkeinoministeriön tarkastusoikeus

Työ- ja elinkeinoministeriö voi suorittaa
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
toimenpideohjelmissa rakennerahastovarojen
käyttöön liittyviä tarkastuksia 30 §:ssä tarkoi-
tettuihin viranomaisiin, tuensaajiin ja hal-
linto- ja todentamisviranomaiseen. Yksit-
täistä toimea tarkastettaessa tarkastusoikeus
koskee toimea ja sen rahoitusta kokonaisuu-
dessaan siinä laajuudessa kuin Euroopan yh-
teisön lainsäädännössä edellytetään.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi päätöksel-
lään valtuuttaa toisen viranomaisen tai riippu-
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mattoman tilintarkastajan suorittamaan ra-
kennerahastovarojen käyttöä koskevan
30 §:ssä tarkoitettuun viranomaiseen ja tuen-
saajaan kohdistuvan 1 momentissa tarkoite-
tun tarkastuksen puolestaan. Tilintarkasta-
jasta on voimassa, mitä 50 §:n 2 ja 3 momen-
tissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

63 §

Tietojen saanti ja niiden luovuttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Hallinto-, todentamis- ja tarkastusviran-

omainen ovat velvollisia antamaan tiedoksi
työ- ja elinkeinoministeriölle Euroopan yhtei-
söjen komissiota varten Euroopan yhteisön
lainsäädännössä säädettyjä tehtäviä hoitaes-
saan laatimansa kertomukset.

64 §

Toimivallan siirto rakennerahastoasioissa

Opetusministeriö voi siirtää 44 §:n 1 ja 3
momentissa tarkoitetuissa tehtävissä toimi-
valtaansa Opetushallitukselle, Kansainvälisen
liikkuvuuden ja yhteistyön keskukselle CI-
MO:lle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksille sekä maakunnan liitoille. Opetus-
ministeriö voi siirtää niille myös toimival-
taansa rakennerahastotoimintaan liittyvissä
toimielimissä. Toimivallan siirtämisestä sää-
detään opetusministeriön asetuksella.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi siirtää
44 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tehtä-
vissä toimivaltaansa elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille sekä maakunnan lii-
toille. Toimivallan siirtämisestä säädetään so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksella.

65 §

Rakennerahasto-ohjelmien seurannan
tietojärjestelmä

Kansallisissa ohjelmissa on rakennerahas-
tovarojen seurantaa sekä hallintoviranomai-
sen, todentamisviranomaisen, tarkastusviran-
omaisen ja välittävien toimielinten tässä
laissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten
työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä mai-

nittujen viranomaisten ja toimielinten yhtei-
seen käyttöön tarkoitettu seurantarekisteri.
Rekisteriin merkitään sen käyttötarkoituksen
kannalta tarpeelliset tiedot tuen hakijasta,
tuen kohteesta, tukea koskevasta päätöksestä,
tuen maksatuksesta ja vaikutuksista sekä suo-
ritetuista varmennuksista ja tarkastuksista.
Tietojärjestelmä sisältää lisäksi Euroopan yh-
teisön lainsäädännössä edellytetyt toimenpi-
deohjelmia, niiden hallinnointia, seurantaa ja
valvontaa koskevat tiedot. Rekisteriin merkit-
tyjen tietojen virheettömyydestä vastaa se vi-
ranomainen tai toimielin, joka on tehnyt mer-
kinnät.

Jäsenvaltioiden välisessä ohjelmassa suo-
malainen hallintoviranomainen ylläpitää ra-
hoitettavia hankkeita koskevaa rekisteriä. Re-
kisteriin tallennetaan hallinto-, todentamis- ja
tarkastusviranomaisen tässä laissa säädettyjen
tehtävien hoitamisen kannalta tarpeelliset 1
momentissa tarkoitetut tiedot. Hallintoviran-
omainen vastaa seurantarekisteriin toimitetta-
vien 1 momentissa tarkoitettujen tietojen tal-
lentamisesta. Niissä ohjelmissa, joissa raken-
nerahastovaroja myöntävä viranomainen on
muu kuin Suomen viranomainen, tulee seu-
rata erikseen kansallisen julkisen rahoituksen
myöntämistä.
— — — — — — — — — — — — —

66 §

Valtion takautumisoikeuteen perustuva
maksusuoritukseen velvoittaminen

— — — — — — — — — — — — —
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. Työ- ja elinkeinoministeriö
voi päätöksellään velvoittaa suomalaisen to-
dentamisviranomaisen suorittamaan valtiolle
sen komissiolle maksaman määrän täysimää-
räisenä kuluineen. Suoritus määrätään, jos
varojen takaisinmaksu on johtunut suorituk-
seen velvoitettavan virheellisestä menette-
lystä tai jos suoritukseen velvoitettava on Eu-
roopan yhteisöjen komission päätöksen pe-
rusteella suoraan vastuussa komissiolle varo-
jen käytöstä.
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67 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitetun hallintoviranomai-
sen, todentamisviranomaisen ja seurantako-
mitean sekä työ- ja elinkeinoministeriön 66
§:n 3 momentissa tarkoitettuun päätökseen
haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeu-

teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Päätöstä on muutok-
senhausta huolimatta noudatettava, jollei
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Mari Kiviniemi
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ulkorajayhteistyön hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkorajayhteistyön hallinnosta 18 päivänä heinäkuuta 2008 annetun lain

(500/2008) 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 14 § seuraavasti:

11 §

Rahoituksen myöntäminen ja siihen liittyvät
tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Maakunnan liiton 1 momentin nojalla

myöntämään tukeen sovelletaan, mitä eräiden
työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan
ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta an-
netussa laissa (1652/2009) ja jäljempänä
tässä laissa tuen myöntämisestä, maksami-
sesta, valvonnasta, tarkastuksesta ja takaisin-
perinnästä säädetään. Sen lisäksi tukeen so-
velletaan valtionavustuslakia (688/2001),
jollei laista eräiden työ- ja elinkeinoministe-
riön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden
rahoittamisesta tai jäljempänä tästä laista tai

Euroopan yhteisön lainsäädännöstä muuta
johdu.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Tuen käyttöön, määrään, hakemiseen ja
myöntämiseen sovellettavat säännökset

Hyväksyttäviin kustannuksiin sekä tuen
käyttöön, määrään, hakemiseen ja myöntämi-
seen sovelletaan, mitä eräiden työ- ja elinkei-
noministeriön hallinnonalan ohjelmien ja
hankkeiden rahoittamisesta annetun lain 6 §:n
1 momentissa, 7 §:n 1 ja 2 momentissa,
10 §:ssä, 11 §:n 1 momentissa, 12 §:n 1 ja 2
momentissa, 13 §:n 1 ja 2 momentissa, 14 §:n
2 momentissa ja 15 §:ssä säädetään. Tukea
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haetaan ohjelman yhteiseltä hallintoviran-
omaiselta.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Takaisinperintä

Tuen takaisinperintään sovelletaan, mitä
eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittami-

sesta annetun lain 20 §:ssä ja Euroopan yhtei-
sön lainsäädännössä asiasta säädetään.

Työ- ja elinkeinoministeriön oikeudesta
periä takaisin yhteiselle hallintoviranomai-
selle maksetut varat on voimassa, mitä eräi-
den työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittami-
sesta annetun lain 21 §:ssä säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 1655

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 20 päivänä marraskuuta 2009

annetun lain (897/2009) 22 § seuraavasti:

22 §

Yhteistyö maakunnan liittojen ja kuntien
kanssa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

osallistuu alueiden kehittämisestä annetussa
laissa (1651/2009) tarkoitettuun kehittämis-
työhön.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Mari Kiviniemi
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1656

rakennerahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä
kumotaan rakennerahastoista 29 päivänä maaliskuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (311/2007) 9 §:n 4 momentti ja 18 § sekä
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 kohta, 4 ja 5 §, 8 §:n 4 momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti,

10—13 §, 17 §:n 4 ja 5 momentti ja 21 § momentti, sellaisena kuin niistä on 9 §:n 1 momentti
asetuksessa 799/2008, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

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

varten laadittuun toimenpideohjelmaan sovel-
letaan, mitä 8 ja 17 §:ssä sekä suomalaisen
hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomai-
sen osalta 20 §:n 1 ja 3–5 momentissa sääde-
tään.

2 §

Määritelmät

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

2) joustovarauksella äkillisistä rakenne-
muutosongelmista aiheutuviin menoihin käy-
tettävää sekä ohjelman hallintoviranomaisen
varainkäytön joustavuuden varmistamiseen
varaamaa ohjelmareservin osaa, jota voidaan
käyttää toimenpideohjelman toteuttamiseen;
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriön kultakin suur-
alueelta nimeämän elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen tehtävänä on valmistella
maakunnan yhteistyöasiakirjojen laatimista
varten 3 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohdassa
tarkoitettuja varoja koskevat arviot varojen
määrästä ja kohdentumisesta hallinnonaloit-
tain kussakin maakunnassa. Maakunnan yh-
teistyöryhmät neuvottelevat laatiessaan yh-
teistyöasiakirjaa elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen kanssa maakuntaan koh-
dentuvasta Euroopan sosiaalirahaston ja vas-
taavan valtion rahoitusosuuden määrästä ja
hallinnonaloittaisesta kohdentumisesta.

5 §

Maakunnan yhteistyöasiakirjan laatimisen
aikataulu

Rakennerahastolain 21 §:ssä tarkoitettu
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maakunnan yhteistyöasiakirja hyväksytään
vuosittain talousarvioesityksen antamisen jäl-
keen samanaikaisesti maakuntaohjelman to-
teuttamissuunnitelman käsittelyn kanssa.
Työ- ja elinkeinoministeriö antaa vuosittain
tarkemmat ohjeet maakunnan yhteistyöasia-
kirjan laatimisessa noudatettavasta aikatau-
lusta ja menettelystä.

8 §

Varojen jako

— — — — — — — — — — — — —
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen

toimenpideohjelmissa työ- ja elinkeinominis-
teriö jakaa rakennerahastovaroja vastaavan
valtion rahoitusosuuden rakennerahastolain
30 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille. Jos jako
edellyttää valtioneuvoston yleisistunnon kä-
sittelyä, ministeriö tekee esityksen valtioneu-
vostolle. Varojen jaossa otetaan huomioon
toimenpideohjelman hallintokomitean pää-
tökset. Jakoa varten ministeriö pyytää esityk-
set muilta toimenpideohjelman toteuttami-
seen osallistuvilta ministeriöiltä.

9 §

Ohjelmareservin jako

Ohjelmareservi voidaan muodostaa vuosit-
tain maakunnan yhteistyöryhmien yhteistyö-
asiakirjoissa esittämistä ohjelmareserviin va-
ratuista määrärahoista ja 2 §:ssä tarkoitetusta
joustovarauksesta 8 §:ssä tarkoitetun varojen
jaon yhteydessä.

Maakunnan yhteistyöryhmä tai joustovara-
uksen osalta tarvittaessa alueella toimiva vä-
littävä toimielin neuvoteltuaan muiden asian-
omaisten välittävien toimielinten kanssa tai
välittävän toimielimen tekemän esityksen pe-
rusteella asianomainen ministeriö tekee toi-
menpideohjelman hallintoviranomaiselle esi-
tyksen ohjelmareservissä olevien varojen
käytöstä. Äkillisistä rakennemuutosongel-
mista aiheutuviin menoihin käytettävän jous-
tovarauksen osalta noudatetaan lisäksi, mitä
10 ja 11 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Äkillisistä rakennemuutosongelmista aiheu-
tuviin menoihin käytettävän jousto-varauksen

käyttökohteet

Alueista, joihin joustovarausta voidaan
kohdentaa sekä joustovarauksen jakamisen
edellytyksistä ja käyttökohteista on voimassa,
mitä siitä muualla laissa tai lain nojalla sää-
detään tai määrätään.

11 §

Äkillisistä rakennemuutosongelmista aiheutu-
viin menoihin käytettävän joustovarauksen

hakeminen

Joustovarausta koskevaan hakemukseen on
liitettävä suunnitelma varojen käytöstä. Suun-
nitelmassa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

1) kohdealue, joka voi olla seutukunta tai
kunta;

2) analyysi rakennemuutoksen työllisyy-
delle ja tuotantotoiminnalle aiheuttamista
vaikutuksista kohdealueella ja keinot niiden
lieventämiseksi;

3) tuettavat toimet jaoteltuina hallinnon-
aloittain;

4) arvio suunnitelman toteuttamisen rahoi-
tuksesta jaoteltuna hallinnonaloittain;

5) selvitys siitä, miten suunnitelman toteut-
tamista seurataan ja mitä seurantaindikaatto-
reita käytetään.

12 §

Joustovarauksen purkaminen

Hallintoviranomainen purkaa vuoden ai-
kana käyttämättä jääneen joustovarauksen ja-
kamalla sen noudattamalla, mitä 8 §:ssä sää-
detään. Poiketen siitä, mitä tässä momentissa
säädetään, hallintoviranomainen voi päättää
kuultuaan asianomaisia ministeriöitä, että
vuoden aikana käyttämättä jäänyt joustova-
raus kohdennetaan myös seuraavalla vuodelle
käytettäväksi 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Näin muodostettu joustovaraus puretaan ja-
kamalla se toisen varainhoitovuoden lopussa
noudattamalla, mitä 8 §:ssä säädetään.

Joustovarauksen käytön on oltava toimen-
pideohjelman mukaista.
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13 §

Tiedot menoilmoitusta varten

Välittävä toimielin vahvistaa toimenpide-
ohjelman todentamisviranomaiselle menoil-
moitusta varten toimittamiensa maksatus- ja
muiden tietojen säädöstenmukaisuuden.

Välittävä toimielin vahvistaa hallintoviran-
omaiselle, että rakennerahastolain 49 §:ssä
tarkoitetut tarkastukset on suoritettu.

17 §

Seurantakomitean kokoonpano

— — — — — — — — — — — — —
Kansallisen rakennerahasto-ohjelman seu-

rantakomitean puheenjohtajana toimii työ- ja
elinkeinoministeriön edustaja.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
toimenpideohjelmissa seurantakomiteaan
kuuluvat suomalaiset jäsenet edustavat työ- ja
elinkeinoministeriötä, mahdollisuuksien mu-

kaan muita keskushallinnon viranomaisia,
toimenpideohjelma-alueen viranomaisia sekä
mahdollisuuksien mukaan työmarkkina- ja
elinkeinojärjestöjä tai kansalaisyhteiskuntaa
edustavia järjestöjä.

21 §

Seurantakomitean jäsenten ja asiantunti-
joiden kulukorvaukset

Seurantakomiteassa järjestöjä edustaville
jäsenille, kunnallisille luottamushenkilöille ja
asiantuntijoille voidaan maksaa korvausta an-
sionmenetyksestä, matkakustannuksista ja
muista tehtävän hoitamisesta aiheutuneista
kustannuksista siltä osin kuin korvauksesta ei
vastaa se taho, jota jäsen tai asiantuntija
edustaa. Korvauksen suorittaa toimenpideoh-
jelman hallintoviranomainen.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri Mari Kiviniemi

Hallitusneuvos Tuula Manelius

6993N:o 1656



JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 1651—1656, 4 arkkia

EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2009 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN 1455-8904

SDK/SÄHKÖINEN PAINOS


