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alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n
muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain

(7/2014) 12 § seuraavasti:

12 §

Vähävaraisimmille suunnatun euroop-
palaisen avun rahasto

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa vähäva-
raisimmille suunnatun eurooppalaisen avun
rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 (vä-
hävaraisten rahastoasetus) mukaisista jäsen-
valtiolle kuuluvista tehtävistä. Vähävaraisten
rahastosta rahoitetun toimenpideohjelman
valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministe-
riö. Valmistelun ja toimeenpanon yhteenso-
vittamisesta sekä yleisasetuksen 5 artiklan
mukaisesta kumppanuudesta vastaa 13 §:ssä
tarkoitettu alue- ja rakennepolitiikan neuvot-
telukunta.

Valtioneuvosto päättää ohjelmaehdotuksen
ja ohjelman muuttamista koskevan ehdotuk-
sen antamisesta Euroopan komissiolle. Työ-
ja elinkeinoministeriö voi kuitenkin tehdä
Maaseutuvirastoa kuultuaan ohjelmaan sellai-

sia muutoksia, jotka eivät ole merkitykseltään
huomattavia eivätkä muuta ohjelmalle osoi-
tettavan kansallisen julkisen rahoituksen ko-
konaismäärää.

Toimenpideohjelman hallintoviranomai-
sena toimii Maaseutuvirasto ja todentamisvi-
ranomaisena työ- ja elinkeinoministeriö,
jotka hoitavat niille vähävaraisten rahastoase-
tuksessa säädetyt tehtävät.

Toimenpideohjelman tarkastusviranomai-
sena toimii 10 §:ssä tarkoitettu rakennera-
hasto-ohjelman tarkastusviranomainen. Tar-
kastusviranomaisen tehtävistä säädetään vä-
hävaraisten rahastoasetuksessa. Tarkastusvi-
ranomainen vastaa myös vähävaraisten rahas-
toasetuksen 35 artiklan 2 kohdan mukaisen
riippumattoman tarkastuselimen tehtävistä.

Toimenpideohjelman teknistä tukea käyte-
tään vähävaraisten rahastoasetuksen 27 artik-
lan 4 kohdan mukaisiin toimenpiteisiin. Maa-
seutuvirasto voi käyttää teknistä tukea työ- ja
elinkeinoministeriön hyväksymän teknisen
tuen käyttösuunnitelman perusteella. Tek-
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nistä tukea voidaan käyttää mainitun asetuk-
sen 22 artiklassa tarkoitettuna tukikelpoisuus-
aikana.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä toimenpideohjelman
valmistelusta sekä hallintoviranomaisen, to-

dentamisviranomaisen ja tarkastusviranomai-
sen tehtävistä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2014.
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