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alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-
toiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) nojalla:

1 luku

Kansallinen aluekehittäminen

1 §

Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan
kokoonpano ja toimikausi

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-
toiminnan hallinnoinnista annetun lain
(7/2014) 13 §:ssä tarkoitetussa alue- ja raken-
nepolitiikan neuvottelukunnassa ovat edustet-
tuina työ- ja elinkeinoministeriö, valtiova-
rainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö,
maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja
viestintäministeriö, sosiaali- ja terveys-minis-
teriö sekä ympäristöministeriö. Lisäksi neu-
vottelukunnassa ovat edustettuina maakun-
tien liitot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukset suuralueittain sekä aluehallinto-
virastojen, Suomen Kuntaliitto ry:n, tärkeim-
pien työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen,
ympäristöjärjestöjen ja sukupuolten tasa-ar-
voa edistävien järjestöjen edustus. Lisäksi jä-
seniksi voidaan nimetä kaupunkipolitiikan ja
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmien sekä
saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohta-
jat. Neuvottelukunnan jäseniksi nimettävien
tulee olla asemaltaan henkilöitä, jotka edusta-

vat organisaationsa toimialaa kattavasti. Neu-
vottelukunta voi kutsua asiantuntijoita. Ahve-
nanmaan maakunnan ja saamelaiskäräjien
edustajat kutsutaan neuvottelukuntaan silloin,
kun käsitellään niitä koskevia asioita. Asioi-
den valmistelua varten neuvottelukunta voi
asettaa jaostoja.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii
työ- ja elinkeinoministeriön edustaja. Neu-
vottelukunta nimetään valtioneuvoston toimi-
kaudeksi.

2 §

Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan
tehtävät

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-
toiminnan hallinnoinnista annetun lain
13 §:ssä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi
alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta:

1) tukee työ- ja elinkeinoministeriötä ja
muita alueiden kehittämiseen osallistuvia mi-
nisteriöitä kumppanuussopimuksen ja aluei-
den kehittämistä koskevien suunnitelmien ja
ohjelmien yhteensovittamis- ja seurantatehtä-
vissä;

2) sovittaa yhteen alueiden kehittämisestä
ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
annetun lain 13 §:ssä tarkoitettujen suunnitel-



mien ja ohjelmien valmistelua ja seuraa nii-
den toteutumista;

3) seuraa suunnitelmien ja ohjelmien to-
teuttamista ja huomioon ottamista valtion
aluehallinnon ohjauksessa;

4) voi seurannan perustella tehdä esityksiä
rakennerahasto-ohjelmatyön suuntaamiseksi;

5) käsittelee alueiden kehittämisestä ja ra-
kennerahastotoiminnan hallinnoinnista anne-
tun lain 13 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja lain-
säädäntöehdotuksia ja muita ohjelmien to-
teuttamiseen liittyviä keskeisiä asiakirjoja eri
ohjelmien ja niiden toimeenpanon yhteenso-
vittamiseksi;

6) suorittaa muut neuvottelukunnan toimi-
alaan kuuluvat tehtävät.

3 §

Yhteistyöryhmien kokoonpano ja toimikausi

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-
toiminnan hallinnoinnista annetun lain
16 §:ssä tarkoitettujen yhteistyöryhmien ko-
koonpano on sovitettava niin, että siinä ovat
edustettuina asian kannalta merkittävät tahot.
Rakennerahastoasioita käsittelevät yhteistyö-
ryhmät on asetettava sellaisiksi, että ne täyt-
tävät Euroopan unionin lainsäädännön mu-
kaiset kumppanuudelle asetetut vaatimukset.

4 §

Yhteistyöryhmien tehtävät

Erityisohjelmia varten asetetut yhteistyö-
ryhmät valmistelevat ohjelmaesitykset mui-
den ohjelmaesityksen laatimiseen osallistu-
vien tahojen kanssa ja yhteen sovittavat eri-
tyisohjelmaan liittyvien alueellisten ohjel-
mien valmistelua. Yhteistyöryhmät suuntaa-
vat, seuraavat ja arvioivat ohjelmatyötä sekä
tekevät tätä työtä tukevaa ennakointia. Muita
aluepoliittisesti merkittäviä kokonaisuuksia
varten asetut yhteistyöryhmät hoitavat yhteis-
työhön perustuvaa valmistelua, toimeenpa-
non ohjaamista ja seurantaa.

Kansallisen maaseutupolitiikan ja kaupun-
kipolitiikan yhteistyöryhmät sekä saaristo-
asiain neuvottelukunta antavat toiminnastaan
ja sen yhteensovittamisesta selvityksen alue-
ja rakennepolitiikan neuvottelukunnalle vuo-

sittain. Myös muut tämän pykälän perusteella
asetetut neuvottelukunnat raportoivat työs-
tään alue- ja rakennepolitiikan neuvottelu-
kunnalle.

5 §

Aluekehittämispäätöksen valmistelu, sisältö
ja seuranta

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yh-
teistyössä muiden ministeriöiden, maakuntien
liittojen ja muiden aluekehittämisen kannalta
keskeisten tahojen kanssa alueiden kehittämi-
sestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoin-
nista annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun alueke-
hittämispäätöksen. Aluekehittämispäätöksen
valmistelua ohjaa alue- ja rakennepolitiikan
neuvottelukunta.

Aluekehittämispäätös valmistellaan halli-
tuskauden ensimmäisen vuoden loppuun
mennessä.

Aluekehittämispäätös sisältää ainakin:
1) kehittämisen tavoitteet ja linjaukset nii-

den toteuttamiseksi hallinnonaloittain;
2) alueiden kehittämisen tavoitteiden tar-

kemman kuvauksen;
3) kuvauksen kehittämiseen suunnattavista

voimavaroista;
4) tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kuvaa-

vat laadulliset ja määrälliset tavoitteet ja mit-
tarit, joilla päätökseen sisältyvien toimenpi-
teiden vaikuttavuutta alueiden kehittämisen
tavoitteiden toteutumisesta voidaan seurata;

5) määrittelyn erityisohjelmien keskeisistä
tavoitteista ja ohjelmien laatimisesta vastaa-
vista tahoista.

6 §

Hallinnonalojen aluekehittämistavoitteiden
laatiminen

Alueiden kehittämisen kannalta keskeiset
ministeriöt määrittelevät osana valtioneuvos-
ton aluekehittämispäätöstä hallinnonalansa
aluekehittämistavoitteet. Niiden tulee sisältää
ainakin:

1) kuvaus alueiden kehittämisen nykyti-
lasta hallinnonalalla;

2) hallinnonalan aluekehittämisen tavoit-
teiden toteuttamista koskevat linjaukset ja
keskeiset toimenpiteet;

2 356/2014



3) kuvaus alueiden kehittämiseen vaikutta-
vasta rahoituksesta ja sen alueellisen suuntaa-
misen periaatteista, jotka otetaan huomioon
valtion aluehallinnon tulosohjauksessa;

4) suunnitelma hallinnonalan aluekehittä-
mistavoitteiden seurannasta.

7 §

Aluekehittämisen toteuttamiseen osallistuvat
keskeiset ministeriöt

Aluekehittämisen toteuttamiseen kehittä-
miseen osallistuvia keskeisiä ministeriöitä
työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ovat:

1) maa- ja metsätalousministeriö;
2) liikenne- ja viestintäministeriö;
3) opetus- ja kulttuuriministeriö;
4) valtiovarainministeriö;
5) sosiaali- ja terveysministeriö;
6) sisäministeriö;
7) ympäristöministeriö;
8) ulkoasiainministeriö.

8 §

Erityisohjelmien tavoitteet ja sisältö

Erityisohjelmalla on toteutettava aluekehit-
tämispäätöksessä määriteltyjä tavoitteita. Li-
säksi toimivaltainen ministeriö voi asettaa
erityisohjelmalle oman toimialansa kannalta
tarpeellisia tavoitteita.

Erityisohjelmaa toteuttavien alueellisten
ohjelmien on toteutettava erityisohjelman
sekä maakuntaohjelman tavoitteita. Lisäksi
alueellisessa ohjelmassa voidaan asettaa
muita erityisohjelman kannalta tarpeellisia ta-
voitteita.

9 §

Erityisohjelmien valmistelu, toimeenpano ja
seuranta

Erityisohjelman valmistelusta vastaa toimi-
valtainen ministeriö. Erityisohjelmat valmis-
tellaan yhteistyössä ministeriöiden, maakun-
tien liittojen ja muiden asian kannalta kes-
keisten tahojen kanssa.

Toimivaltainen ministeriö vastaa erityisoh-

jelman toimeenpanosta ja riittävästä ohjauk-
sesta varmistaakseen erityisohjelman toteut-
tamisen.

Erityisohjelmaan liittyvien alueellisten oh-
jelmien seurannasta ja raportoinnista toimi-
valtaiselle ministeriölle vastaavat alueellisen
ohjelman hyväksynyt maakunnan liitto ja
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

10 §

Maakuntaohjelman sisällön rakenne

Maakuntaohjelmassa tulee olla alueiden
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista annetun lain 32 §:n 1 momen-
tissa säädetyn lisäksi:

1) arvio maakunnan alueella toteutettujen
ohjelmien vaikuttavuudesta;

2) maakunnan eri osien, erityisesti saa-
risto-, maaseutu- ja kaupunkialueiden, kehit-
tämistoimenpiteet ja yhteistyömahdollisuudet
sekä niiden yhteensovittamista maakunnan
kehittämistavoitteisiin kuvaava osio;

3) tarvittaessa määrittely alueen kuntien
yhteistyöalueista, jotka voivat perustua työs-
säkäyntiin, asiointiin, kuntien väliseen yhteis-
työhön ja liikenneyhteyksiin tai muuhun
maakuntaohjelman toteuttamisen kannalta
tarpeelliseen aluemäärittelyyn, sekä muodos-
tavat koko maakunnan kehittämistä tukevia
osa-alueita;

4) ohjelman rahoitussuunnitelmassa arviot
maakunnassa käytettävästä valtion, Euroopan
unionin rakennerahastovarojen, kuntien ja
muiden julkisyhteisöjen rahoituksesta;

5) ohjelman määrällistä ja laadullista seu-
rantaa varten tarvittavat vaikuttavuustavoit-
teet ja niitä koskevat mittarit;

6) selvitys maakuntien yhteistoiminta-alu-
eilla ja muussa maakuntien välisessä yhteis-
työssä tehtävistä suunnitelmista ja merkittä-
vistä hankkeista;

7) kuvaus maakuntaohjelman valmistelu-
vaiheista ja valmisteluun osallistuneista ta-
hoista.

Maakuntaohjelman kehittämistarpeiden ja
-tavoitteiden määrittelyn tulee perustua maa-
kunnan liiton ja muiden aluekehittämistyö-
hön osallistuvien tahojen yhteiseen ennakoin-
tityöhön.
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11 §

Maakuntaohjelman valmistelun aikataulu

Maakuntaohjelma hyväksytään alueiden
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista annetun lain 32 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla kunnanvaltuuston
toimikauden alkamisvuotta seuraavan vuoden
ensimmäisellä puoliskolla.

12 §

Maakuntaohjelman toimeenpano-suunnitel-
man sisällön rakenne

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitel-
massa tulee olla maakuntaohjelman toteutta-
misen seuraavien vuosien painotukset ja kes-
keiset toimenpiteet sekä rahoituksesta vastaa-
vat tahot.

Toimeenpanosuunnitelmaan on sisällyttävä
rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot alu-
een päätettävissä olevasta kansallisen, Euroo-
pan unionin rakennerahastovarojen alueelli-
sen suunnitelman rahoituksesta sekä muusta
Euroopan unionin rahoituksesta ja niitä vas-
taavista valtion varoista sekä arviot kuntien ja
muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista.
Euroopan unionin ja sitä vastaavan valtion
vastinrahan rahoitusosuuksien arviot tehdään
hallintoviranomaisen antaman rahoituskehyk-
sen puitteissa. Rahoitussuunnitelmaan ote-
taan valtakunnallisten suunnitelmien rahoitus
tiedoksi.

Toimeenpanosuunnitelmassa on oltava
alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoi-
minnan hallinnoinnista annetun lain 33 §:n 2
momentin mukaisen yhteistyöryhmän mah-
dollinen kannanotto rakennerahasto-ohjel-
mien valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista
hankehauista ja -suunnitelmista sekä alueen
osallistumisesta niihin. Kannanotossa maa-
kunnan yhteistyöryhmä voi ottaa kantaa val-
takunnallisten teemojen yhteensovitukseen
maakuntaohjelmaan ja alueella toteutettavaan
rakennerahastotoimintaan sekä määritellä
alueen näkökulmasta valtakunnallisista han-
kesuunnitelmista tärkeimmät.

Toimeenpanosuunnitelmassa on lisäksi ol-
tava maakuntien yhteisesti toteutettavien toi-
menpiteiden suunnitelmat ja niiden vastuuta-
hot.

13 §

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitel-
man valmistelun aikataulu

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunni-
telma laaditaan ensimmäisen kerran maakun-
taohjelman hyväksymisen jälkeisenä syk-
synä.

14 §

Yhteistyösopimuksen laatiminen

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-
toiminnan hallinnoinnista annetun lain mu-
kaisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin liittyvien
sopimusten laatimiseen osallistuvat sopimus-
osapuolten lisäksi muut sopimuksen rahoitta-
miseen osallistuvat tahot. Maakunnan liitto
osallistuu sopimuksen valmisteluun silloin,
kun on kyse aluetta koskevan maakuntaohjel-
man, erityisohjelman tai rakennerahasto-oh-
jelman alueelliseen toteuttamiseen liittyvän
sopimuksen laatimisesta. Lapin maakunnassa
sopimusten valmisteluun osallistuu saame-
laiskäräjät, jos sopimus vaikuttaa saamelais-
käräjistä annetun lain (974/1995) 9 §:ssä mai-
nittuihin asioihin.

15 §

Ohjelmien arviointi ja seuranta

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-
toiminnan hallinnoinnista annetun lain mu-
kaisten ohjelmien ja suunnitelmien valmiste-
lusta vastaavien viranomaisten velvollisuu-
desta selvittää ja arvioida ympäristövaikutuk-
set säädetään viranomaisten suunnitelmien ja
ohjelmien ympäristövaikutuksista annetussa
laissa (200/2005).

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-
toiminnan hallinnoinnista annetun lain 4 §:n
mukaisten alueiden kehittämisen tavoitteiden
toteutumisen valtakunnallisessa seurannassa
ja arvioinnissa käytetään ainakin sellaisia vai-
kutustavoitteita ja mittareita, jotka kuvaavat:

1) alueiden taloutta ja kilpailukykyä;
2) työmarkkinatilannetta;
3) väestönkehitystä ja hyvinvointia;
4) sosiaalista osallisuutta; ja
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5) vähähiilistä taloutta ja ympäristön kestä-
vää kehitystä.

Käytettävät mittarit määritellään tarkem-
min aluekehittämispäätöksessä ja niitä sovel-
letaan myös muissa alueiden kehittämisestä
ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
annetun lain mukaisten ohjelmien, suunnitel-
mien ja ohjelmien vaikuttavuuden seuran-
nassa.

2 luku

Rakennerahastotoiminta

16 §

Hallintoviranomaisen tehtävät

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa
ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa kos-
kevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahas-
toa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä sään-
nöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o
1083/2006 kumoamisesta annetussa Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EU) N:o 1303/2013 (yleisasetus) säädettyjen
tehtävien lisäksi rakennerahasto-ohjelman
hallintoviranomainen vastaa:

1) varainhoitoasetuksen moitteettoman va-
rainhoidon periaatteen mukaisesti ohjelman
hallinto- ja valvontajärjestelmän perustami-
sesta ja toiminnasta;

2) ohjelmaa koskevan arviointisuunnitel-
man laatimisesta, arviointien suorittamisesta
ja ohjelmakauden arviointikertomusten esittä-
misestä komissiolle;

3) viestintästrategian laatimisesta ohjel-
malle, tiedotus- ja viestintätoimenpiteiden
täytäntöönpanosta viestintästrategian mukai-
sesti, keskitetyn verkkosivuston tai verkko-
portaalin perustamisesta ja siinä hankkeiden
luettelon ylläpitämisestä rahastoittain, ylei-
sistä rahoitusmahdollisuuksista tiedottami-
sesta yleisölle, hakijoille, mahdollisille tuen-
saajille ja tuensaajille;

4) sääntöjenvastaisten menojen johdosta
tehtävästä julkisen rahoitusosuuden peruutta-
misesta ohjelmasta.

17 §

Välittävän toimielimen tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriö siirtää alueiden
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista annetun lain 7 §:n nojalla seu-
raavat rakennerahasto-ohjelman hallintovi-
ranomaisen tehtävät välittävälle toimieli-
melle, joka vastaa:

1) tuen myöntämis- ja maksatuspäätök-
sistä;

2) sääntöjenvastaisten menojen johdosta
tehtävästä aiheettomasti maksetun tuen takai-
sinperinnästä ja muista korjaavista toimenpi-
teistä;

3) tiedotuksesta ja viestinnästä yleisölle,
hakijoille, mahdollisille tuensaajille ja tuen-
saajille toimialueellaan hallintoviranomaisen
viestintästrategian mukaisesti;

4) hankkeiden seurannasta;
5) tuensaajille maksettujen menojen hallin-

nollisista ja paikan päällä tehtävistä varmen-
nuksista;

6) tuensaajille maksettujen menojen lain-
mukaisuuden vahvistamisesta todentamisvi-
ranomaiselle kerran vuodessa;

7) hallintoviranomaisen avustamisesta seu-
rantakomiteatyössä ja ohjelman täytäntöön-
panokertomusten laatimisesta Euroopan ko-
missiolle.

18 §

Välittävänä toimielimenä toimimisen
edellytykset

Hallinto- ja todentamisviranomaisen sekä
välittävien toimielimien hyväksymisedelly-
tyksistä niille siirrettyjen tehtävien osalta sää-
detään yleisasetuksen liitteessä XIII.

19 §

Välittävien toimielinten tehtävien hoitaminen
maakuntien liitoissa

Työ- ja elinkeinoministeriö siirtää 17 §:n 1
momentin mukaiset tehtävät seuraavasti:

1) Uudenmaan liittoon kootaan Varsinais-
Suomen, Kymenlaakson, Hämeen, Päijät-Hä-
meen ja Etelä-Karjalan maakuntien liittojen
tehtävät;
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2) Pirkanmaan liittoon kootaan Etelä-Poh-
janmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Sa-
takunnan maakuntien liittojen tehtävät.

20 §

Eräiden rakennerahastotehtävien
hoitaminen maakuntien liitoissa

Työ- ja elinkeinoministeriö siirtää 17 §:n 1
momentin 3 ja 7 kohdassa tarkoitetut tehtävät
sekä teknisen tuen myöntämis- ja maksamis-
päätökset seuraavasti:

1) Pohjois- Karjalan maakuntaliittoon koo-
taan Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakun-
tien liittojen edellä mainitut tehtävät;

2) Lapin liittoon kootaan Pohjois-Pohjan-
maan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maa-
kuntien liittojen edellä mainitut tehtävät.

21 §

Todentamisviranomaisen tehtävät

Yleisasetuksessa säädettyjen tehtävien li-
säksi rakennerahasto-ohjelman todentamisvi-
ranomainen vastaa:

1) maksuennusteiden ja muiden taloudel-
listen tietojen toimittamisesta Euroopan ko-
missiolle;

2) sääntöjenvastaisuusilmoitusten toimitta-
misesta Euroopan komissiolle;

3) siitä, että Euroopan komissiolle toimi-
tettavasta unionin yleiseen talousarvioon so-
vellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvos-
ton asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o
966/2012 59 artiklan mukaisesta tilityksestä
jätetään pois välimaksupyyntöön tilivuoden
osalta aiemmin sisältyneitä menoja, joiden
laillisuuden ja asianmukaisuuden arviointi on
kesken, ja että ne sisällytetään kokonaan tai
osittain jotakin seuraavaa tilivuotta koske-
vaan välimaksupyyntöön menojen laillisuu-
den ja asianmukaisuuden ratkettua.

22 §

Tarkastusviranomaisen tehtävät

Yleisasetuksessa säädettyjen tehtävien li-
säksi rakennerahasto-ohjelman tarkastusvi-

ranomainen vastaa alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista an-
netun lain 10 §:n 2 momentin nojalla hal-
linto- ja todentamisviranomaisen sekä välittä-
vien toimielinten nimeämiseen liittyvän riip-
pumattoman tarkastuselimen kertomuksen ja
lausunnon antamisesta yleisasetuksen liit-
teessä XIII säädettyjen nimeämisen edelly-
tyksenä olevien hyväksymisperusteiden täyt-
tymisestä sekä ryhtymisestä tarvittaessa toi-
menpiteisiin nimeämisen peruuttamiseksi.

23 §

Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean
kokoonpano, jäsenet ja toimikausi

Seurantakomitean puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja ovat työ- ja elinkeinoministeri-
östä.

Valtioneuvoston asettaman seurantakomi-
tean kokoonpanossa noudatetaan Euroopan
unionin kumppanuusperiaatetta. Seurantako-
mitean jäseniksi voidaan nimetä edustajia mi-
nisteriöistä, ohjelman täytäntöönpanoon osal-
listuvista muista valtion viranomaisista, maa-
kuntien liitoista ja niiden jäsenkunnista, kes-
keisistä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöistä
sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavista järjes-
töistä. Seurantakomitea toimii ohjelmakau-
den sulkemiseen asti.

24 §

Valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden
ohjausryhmä

Valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta
varten voidaan asettaa ohjausryhmä, jonka
tehtävänä on huolehtia valtakunnallisen toi-
menpidekokonaisuuden strategisesta ohjaa-
misesta sekä seurata, arvioida ja muutoin tu-
kea sen toteutumista. Ohjausryhmä seuraa
myös sitä, että rakennerahasto-ohjelman val-
takunnallinen ja alueellinen toiminta täyden-
tävät ja tukevat toisiaan toimenpidekokonai-
suudessa.

Seurantakomitea vahvistaa hankkeiden va-
lintaperusteet. Ohjausryhmä voi tehdä välittä-
välle toimielimelle esityksiä erityisiksi valin-
taperusteiksi, joita käytetään toimenpideko-
konaisuuteen sisältyvässä hankehaussa, ja
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tarvittaessa esityksiä hakukohtaisiksi paino-
pisteiksi. Ohjausryhmä voi käsitellä hankeha-
kemuksia yhteistyössä välittävän toimielimen
kanssa.

Ohjausryhmä voi olla yhteinen usealle toi-
menpidekokonaisuudelle ja yhteinen vastaa-
vaa tehtävää varten asetetun valtakunnallisen
johto-, ohjaus- tai muun ryhmän kanssa.

3 luku

Voimaantulo

25 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2014.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

Hallitusneuvos Tuula Manelius
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