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Laki
Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta 

ja tarkastuksesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § 

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineestä saatavil-
la varoilla rahoitettavia hankkeita koskevien tukien myöntämisestä ja maksamisesta sekä
hankkeiden hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta.

2 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä, tässä laissa tarkoitetun tuen myöntämiseen
ja maksamiseen sekä tuen hallinnointiin, valvontaan ja tarkastukseen sovelletaan mitä
muualla laissa säädetään.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) elpymis- ja palautumistukivälineellä elpymis- ja palautumistukivälineen perustami-

sesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2021/241, jäljempä-
nä tukivälineasetus, tarkoitettua tukivälinettä;

2) elpymis- ja palautumissuunnitelmalla Euroopan unionin neuvoston hyväksymää
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa;

3) elpymis- ja palautumistukivälinevaroilla elpymis- ja palautumistukivälineestä Suo-
melle osoitettavia varoja;

4) tuella valtion talousarvioon otetusta elpymis- ja palautumistukivälinevaroja vastaa-
vasta määrärahasta tuen saajalle tukipäätöksessä määritellyn hankkeen toteuttamiseksi
myönnettyä avustusta ja lainaa ja toiselle valtion viranomaiselle myönnettyä rahoitusta
sekä mainitun määrärahan käyttöä tuen saajan hyväksi tehtyyn tukipäätöksen toimeenpa-
nemisen edellyttämään tavara- tai palveluhankintaan ja mainitun määrärahan käyttämistä
tukiviranomaisen itse toteuttamaan hankkeeseen;
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5) tukiviranomaisella valtion viranomaista tai lain perusteella valtionapuviranomaisel-
le kuuluvia tehtäviä hoitavaa oikeushenkilöä, joka myöntää tuen saajalle tukea tai käyttää
tukiviranomaiselle valtion talousarviossa osoitettua elpymis- ja palautumistukivälineva-
roja vastaavaa määrärahaa tukiviranomaisen itse toteuttamaan hankkeeseen;

6) tuen saajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle tukiviranomainen on
myöntänyt tukea, sekä tukiviranomaista, kun se käyttää tukiviranomaiselle valtion talous-
arviossa osoitettua elpymis- ja palautumistukivälinevaroja vastaavaa määrärahaa itse to-
teuttamaansa hankkeeseen.

2 luku

Viranomaiset ja niiden tehtävät

4 §

Valtiovarainministeriön tehtävät

Valtiovarainministeriön tehtävänä on:
1) valmistella ehdotus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaksi ja sen muutok-

seksi sekä toimittaa ehdotukset komissiolle;
2) tehdä komission kanssa tukivälineasetuksen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Suo-

men rahoitusosuutta koskeva sopimus ja tarvittaessa 15 artiklassa tarkoitettu lainasopi-
mus;

3) tehdä komission kanssa sopimus tukivälineasetuksen 20 artiklan 6 kohdassa tarkoi-
tetuista operatiivisista järjestelyistä;

4) valmistella tukivälineasetuksen 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu maksupyyntö,
vastata maksupyyntöön tukivälineasetuksen 22 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan si-
sällytettävien tietojen oikeellisuudesta, antaa maksupyyntöön liitettävä johdon vahvistus-
lausuma sekä toimittaa maksupyyntö komissiolle;

5) vastata jäsenvaltiolle tukivälineasetuksen 27 artiklan ja 29 artiklan 5 kohdassa sää-
detystä raportoinnista;

6) koordinoida, yhteen sovittaa ja ohjata elpymis- ja palautumissuunnitelman kansal-
lista toimeenpanoa sekä vastata niistä tukivälineasetuksessa säädetyistä jäsenvaltion teh-
tävistä, jotka eivät kuulu minkään muun viranomaisen tehtäviin.

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä elpymis- ja
palautumissuunnitelman ja sen muutosten valmistelusta sekä tuen hallinnoinnista, seuran-
nasta ja valvonnasta.

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan siirtää 1 momentin 4 kohdassa edellytetty-
jen tietojen oikeellisuuden varmennustehtäviä sekä muita maksupyynnön valmisteluun
liittyviä tehtäviä, 5 kohdassa tarkoitettuja raportointitehtäviä ja 6 kohdassa tarkoitettuja
teknisluonteisia hallinnointitehtäviä Valtiokonttorille.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtiovarainministeri-
ön tehtävistä.

5 §

Valtiovarain controller -toiminnon tehtävät

Valtiovarainministeriön valtiovarain controller -toiminto toimii elpymis- ja palautu-
mistukivälinevarojen riippumattomana tarkastajana. Sen tehtävänä on:

1) tarkastaa valtiovarainministeriölle, Valtiokonttorille, ministeriöille ja tukiviran-
omaisille tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamista;

2) tarkastaa, ovatko tuen saajat käyttäneet tukea sitä koskevien säännösten, määräysten
ja ehtojen mukaisesti ja onko tuen käytölle asetetut tavoitteet saavutettu;
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3) ilmoittaa tarkastusten tuloksista valtiovarainministeriölle, Valtiokonttorille sekä
hallinnon- ja toimialan ministeriölle;

4) laatia valtiovarainministeriölle tukivälineasetuksen 22 artiklan 2 kohdan c alakoh-
dan ii alakohdassa tarkoitettu yhteenveto suoritetuista tarkastuksista ja niissä havaituista
puutteista maksupyyntöön liitettäväksi.

Tarkastukset tulee tehdä tarkastussuunnitelmaan ja riskiarvioon perustuen. Tarkastuk-
sissa on noudatettava kansainvälisesti hyväksyttyjä tilintarkastusstandardeja.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtiovarain control-
ler -toiminnon tehtävistä.

6 §

Tukiviranomaisen tehtävät

Tukiviranomaisen tehtävänä on:
1) vastata toimialansa tuen myöntämiseen liittyvistä tehtävistä;
2) seurata tuen käyttöä 12 §:n mukaisesti sekä vastata, että tuen käytöstä ja tuelle ase-

tettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä tuen valvonnasta ja tarkastuksesta Valtiokont-
torille ilmoitettavat tiedot ovat kattavia ja virheettömiä sekä vastaavat keskitetyn tietojär-
jestelmän sisältövaatimuksia;

3) antaa myöntämistään ja itse käyttämistään tuista asianomaisen toimialan ministeri-
ölle valtiovarainministeriön asettamaan määräaikaan mennessä 4 §:n 1 momentin 4 koh-
taa vastaava tukiviranomaisen johdon vahvistuslausuma;

4) laatia ja ylläpitää tukiviranomaisen myöntämien ja itse käyttämien tukien hallinto-
ja valvontajärjestelmän kuvaus;

5) ilmoittaa elpymis- ja palautumistukivälinevarojen käyttöön liittyvistä rikoksista
noudattaen valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 17 §:n 1 moment-
tia sekä Valtiokonttorin tarvittaessa ilmoitettaviksi määräämistä muista sääntöjenvastai-
suuksista valtiovarainministeriölle, valtiovarain controller -toiminnolle, Valtiokonttorille,
asianomaisen hallinnonalan ja toimialan ministeriölle, valtiontalouden tarkastusvirastolle
ja Euroopan petostentorjuntavirastolle.

Tukiviranomaisen on itse toteutettavissa hankkeissa eriytettävä hallinnollisesti toisis-
taan tuen myöntämiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät hankkeiden toimeenpanoon liitty-
vistä tehtävistä. Tämän lain nojalla annettavia valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön
asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä sovelletaan myös tukiviranomaisen itse toteut-
tamiin hankkeisiin.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tukiviranomaisen teh-
tävistä.

7 §

Valtiokonttorin tehtävät

Valtiokonttorin tehtävänä on:
1) ylläpitää elpymis- ja palautumistukivälinevaroilla rahoitettujen hankkeiden seuran-

taa koskevaa keskitettyä kansallista tietojärjestelmää, johon kerätään 12 §:ssä tarkoitetut
tiedot, sekä toimia tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä;

2) neuvoa ministeriöitä ja tukiviranomaisia tukivälinevarojen käytön hallinnoinnissa,
seurannassa ja valvonnassa sekä neuvoa tässä laissa tarkoitettuja kansallisia viranomaisia
12 §:ssä tarkoitettujen tietojen toimittamisessa keskitettyyn tietojärjestelmään;

3) varmentaa, että tukiviranomaisten toimittamat tiedot sisältävät kaikki 12 §:ssä tar-
koitetut tiedot;

4) tuottaa valtiovarainministeriölle, valtiovarain controller -toiminnolle sekä toimival-
taisille Euroopan unionin toimielimille, elimille ja laitoksille tietojärjestelmän tietojen pe-
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rusteella tai muutoin niiden lakisääteisten tehtävien hoitamisen edellyttämät tiedot ja sel-
vitykset;

5) valvoa ja varmentaa elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoa ja elpymis-
ja palautumistukivälinevarojen käyttöä;

6) valvoa ja varmentaa, että tukiviranomainen korjaa Euroopan unionin toimivaltaisen
toimielimen, elimen tai laitoksen, valtiovarain controller -toiminnon, valtiovarainministe-
riön, Valtiokonttorin, ministeriön tai tukiviranomaisen itsensä tekemässä valvonnassa ja
tarkastuksessa havaitut tuen hallinnointia tai käyttöä koskevat virheet ja puutteet;

7) velvoittaa tarvittaessa päätöksellään tukiviranomaista korjaamaan määräajassa vir-
heet ja puutteet, jotka Valtiokonttori havaitsee hoitaessaan 3, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuja
varmennus- ja valvontatehtäviä taikka 4 §:n 3 momentin tai 15 §:n 2 momentin nojalla
säädettyjä tehtäviä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä Valtiokonttorin tehtä-
vistä.

8 §

Ministeriöiden tehtävät

Kunkin ministeriön tehtävänä on toimi- tai hallinnonalallaan valvoa, että tukiviran-
omaiset toimeenpanevat elpymis- ja palautumissuunnitelmaa asianmukaisesti, sekä antaa
ministeriön ja sen toimialan tukiviranomaisten myöntämistä ja itse käyttämistä tuista val-
tiovarainministeriölle sen asettamaan määräaikaan mennessä 4 §:n 1 momentin 4 kohtaa
vastaava ministeriön johdon vahvistuslausuma.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ministeriön 1 momen-
tissa tarkoitetuista tehtävistä.

9 §

Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen

Tässä luvussa tarkoitettujen viranomaisten on tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan
otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen.

3 luku

Tuen myöntäminen, seuranta ja valvonta

10 §

Tuen myöntämisen rajoitukset

Jos tuen hakija on yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 3 §:ssä tarkoitettu yritys tai muu
yhteisö tai säätiö kuin julkisoikeudellinen oikeushenkilö, säätiömuotoinen yliopisto tai
osakeyhtiömuotoinen ammattikorkeakoulu, tukea ei voida myöntää, jos: 

1) hakija on hakemuksen vireilletulovuoden tai sitä edeltävän kolmen kalenterivuoden
aikana laiminlyönyt toistuvasti tai huomattavissa määrin veroihin, lakisääteisiin eläke-, ta-
paturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien re-
kisteröimis-, ilmoitus- tai maksuvelvollisuuksiensa hoitamisen ja velvollisuudet ovat tu-
kea haettaessa edelleen hoitamatta; 

2) hakijalla on vähäistä suurempia velkoja perittävänä ulosotossa tai velkoja, jotka on
palautettu ulosotosta varattomuusestetodistuksin; 

3) hakija on asetettu konkurssiin tai hakijan konkurssiin asettamista koskeva asia on vi-
reillä tuomioistuimessa; 
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4) hakija on jättänyt noudattamatta valtionavustuslain (688/2001) 21 tai 22 §:n taikka
muun lain nojalla tehtyä valtionavustuksen takaisinperintäpäätöstä;

5) hakija on jättänyt noudattamatta hakijan vilpillisen tai virheellisen menettelyn taik-
ka laiminlyönnin johdosta tehtyä päätöstä, jolla hakijalle myönnetty valtion laina tai sen
osa on määrätty heti takaisinmaksettavaksi;

6) hakija on jättänyt noudattamatta eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin
säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperin-
täpäätöstä.

Poiketen siitä mitä 1 momentissa säädetään, tukiviranomainen voi myöntää tukea, jos
se on erityisen painavasta syystä tarkoituksenmukaista.

11 §

Tuen maksamisen rajoitukset

Jos 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulle tuen hakijalle on myönnetty tukea vähintään
50 000 euroa ja jos tukea ei makseta kokonaan tai osittain tukipäätöksen yhteydessä tai jos
tavarana tai palveluna myönnettyä tukea ei luovuteta viivytyksettä tukipäätöksen tekemi-
sen jälkeen, myöhemmin maksettavaksi tai luovutettavaksi tarkoitettua tukea tai sen osaa
ei ilman uutta asiassa tuen myöntämistä koskevan päätöksen jälkeen saatua selvitystä voi-
da maksaa tai luovuttaa ilman erityisen painavaa syytä, jos tuen saajaa koskee tuen mak-
satuspäätöstä tehtäessä tai ennen tavaran tai palvelun luovuttamista jokin mainitun pykä-
län 1 momentissa tarkoitettu tuen myöntämisen rajoitus.

12 §

Tuen käytön keskitetty kansallinen seuranta

Tukiviranomaisen on osana tuen käytön seurantaa ja valvontaa tallennettava käyttä-
määnsä tietojärjestelmään seuraavat tiedot sekä ilmoitettava ne salassapitosäännösten es-
tämättä Valtiokonttorille elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon keskitettyä
kansallista seurantaa ja valvontaa varten:

1) tuen hakemista, myöntämistä, maksamista, seurantaa, maksamisen lopettamista, pa-
lauttamista, tarkastuksia, takaisinperintää ja muita jälkitoimia koskevat tiedot sekä
tukivälineasetuksen 2 artiklan 6 alakohdassa tarkoitetun "ei merkittävää haittaa" -periaat-
teen toteutumisen arviointia ja seurantaa koskevat tarvittavat tiedot;

2) elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten välitavoitteiden ja tavoitteiden to-
teutumista koskevat tiedot;

3) tukivälineasetuksen 22 artiklan 2 kohdan d alakohdan i–iv alakohdassa tarkoitetut
tiedot;

4) elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/241 täydentämisestä vahvistamalla yhteiset indikaatto-
rit ja elpymisen ja palautumisen tulostaulun yksityiskohtaiset osat annetun komission de-
legoidun asetuksen (EU) 2021/2106 1 artiklan f alakohdassa tarkoitettuja yhteisiä indi-
kaattoreita koskevat tiedot.

Tukiviranomaisen on 1 momentissa säädetyn lisäksi tallennettava käyttämäänsä tieto-
järjestelmään Valtiokonttorin määräämät elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpa-
non keskitetyn kansallisen seurannan ja valvonnan kannalta olennaiset julkiset tiedot sekä
ilmoitettava ne Valtiokonttorille.

Tukiviranomaisen, ministeriön, joka ei ole tukiviranomainen, sekä valtiovarainministe-
riön ja valtiovarain controller -toiminnon on ilmoitettava tämän lain nojalla tekemistään
tarkastuksista ja luovutettava niiden perusteella laaditut tarkastuskertomukset Valtiokont-
torille salassapitosäännösten estämättä.
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Valtiokonttori voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentin nojalla toimitettavista tie-
doista.

Valtiokonttori voi antaa määräyksiä tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen teknisestä
toimittamistavasta.

Tämän pykälän perusteella Valtiokonttorille ei luovuteta asiakirjoja, jotka julkisen hal-
linnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 18 §:n nojalla on turvallisuusluokiteltu
turvallisuusluokkaan I–III.

13 §

Kansallisten viranomaisten tiedonsaantioikeus ja tiedon luovutusoikeus

Valtiovarainministeriöllä, muulla ministeriöllä, Valtiokonttorilla, valtiovarain control-
ler -toiminnolla ja tukiviranomaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada
maksutta toiselta viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta taholta tuen hakijana ja
tuen saajana toimivan luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön taloudellista asemaa ja 10
ja 11 §:ssä tarkoitettua tuen myöntämisen ja maksamisen rajoitusta, liike- ja ammattitoi-
mintaa ja niille julkisista varoista myönnettyä rahoitusta ja muuta tuen kannalta merkittä-
vää olosuhdetta koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä laissa tarkoitettujen teh-
tävien hoitamiseksi. Tässä momentissa mainituilla viranomaisilla on oikeus saada edellä
tarkoitettuja välttämättömiä tietoja tuen käytöstä myös tuen saajalta.

Valtiovarainministeriöllä, muulla ministeriöllä, Valtiokonttorilla, valtiovarain control-
ler -toiminnolla ja tukiviranomaisella on oikeus saada toisiltaan salassapitosäännösten es-
tämättä maksutta elpymis- ja palautumistukivälinevarojen ja niistä myönnettyjen tukien
hallinnointia, hakemista, myöntämistä, maksamista, seurantaa, valvontaa, lopettamista,
palauttamista sekä takaisinperintää ja muita jälkitoimia koskevat tiedot, jotka ovat välttä-
mättömiä tietoja pyytävälle viranomaiselle tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitami-
seksi.

Valtiovarainministeriöllä, muulla ministeriöllä, Valtiokonttorilla, valtiovarain control-
ler -toiminnolla ja tukiviranomaisella on oikeus salassapitosäännösten estämättä luovuttaa
tässä pykälässä tarkoitettu tieto muulle viranomaiselle, julkista tehtävää hoitavalle taholle
ja Euroopan unionin toimielimille, elimille ja laitoksille, jos tieto on välttämätön näiden
lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi.

14 §

Euroopan unionin toimielinten, elinten ja laitosten tiedonsaantioikeus ja tarkastusoikeus

Euroopan komission, Euroopan petostentorjuntaviraston, tilintarkastustuomioistuimen
ja Euroopan syyttäjänviraston tiedonsaantioikeudesta ja tarkastusoikeudesta säädetään
Euroopan unionin lainsäädännössä. Tuen saajan on toimittava yhteistyössä Euroopan uni-
onin toimivaltaisten toimielinten, elinten ja laitosten kanssa niiden käyttäessä lakisääteisiä
tiedonsaanti- tai tarkastusoikeuksiaan. 

Tukipäätöksen ehdoissa on viitattava Euroopan unionin toimielinten, elinten ja laitos-
ten tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksiin sekä tuen saajan yhteistyövelvoitteeseen.
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4 luku

Tarkastukset

15 §

Kansallisten viranomaisten tarkastusoikeus

Valtiovarain controller -toiminnolla on oikeus tehdä valtiovarainministeriöön, muihin
ministeriöihin, Valtiokonttoriin, tukiviranomaisiin sekä tuen saajiin kohdistuvia elpymis-
ja palautumistukivälinevarojen käyttöön ja hallinnointiin liittyviä tarkastuksia.

Valtiovarainministeriöllä on oikeus tehdä Valtiokonttoriin, ministeriöihin, tukiviran-
omaisiin sekä tuen saajiin kohdistuvia elpymis- ja palautumistukivälinevarojen käyttöön
ja hallinnointiin liittyviä tarkastuksia. Valtiovarainministeriö voi määrätä Valtiokonttorin
suorittamaan tiettyä ministeriötä, tukiviranomaista tai tuen saajaa tai tiettyjä tukia koske-
van tarkastuksen.

Valtiokonttorilla on oikeus tehdä muihin ministeriöihin kuin valtiovarainministeriöön
sekä tukiviranomaisiin ja tuen saajiin kohdistuvia elpymis- ja palautumistukivälinevaro-
jen käyttöön ja hallinnointiin liittyviä tarkastuksia. Valtiokonttorilla on oikeus tehdä val-
tiovarainministeriöön kohdistuvia tarkastuksia, jos kyse on valtiovarainministeriön 6 §:n
mukaisesta tehtävästä tukiviranomaisena tai 8 §:n mukaisesta tehtävästä hallinnon- tai toi-
mialan ministeriönä.

Ministeriöllä on oikeus tehdä hallinnon- ja toimialansa tukiviranomaisiin sekä tuen saa-
jiin kohdistuvia elpymis- ja palautumistukivälinevarojen käyttöön ja hallinnointiin liitty-
viä tarkastuksia.

Valtionapuviranomaisena toimivan tukiviranomaisen oikeudesta tarkastaa tuen saajia
säädetään valtionavustuslain 16–18 §:ssä. Mitä mainituissa pykälissä säädetään, sovelle-
taan myös valtionapuviranomaisen tehtäviä lain nojalla hoitavan tukiviranomaisen sekä
lainamuotoista tukea myöntävän tukiviranomaisen tarkastusoikeuteen.

Tässä pykälässä tarkoitetut viranomaiset voivat tehdä tarkastuksen itse tai valtuuttaa
muun tarkastustyötä tekevän viranomaisen tai tilintarkastajan tekemään sen puolestaan.
Tilintarkastajan on oltava tilintarkastuslaissa (1141/2015) tai julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastuksesta annetussa laissa (1142/2015) tarkoitettu tilintarkastaja tai tilintarkas-
tusyhteisö. Valtuutetun tilintarkastusyhteisön on nimettävä tarkastuksesta päävastuussa
oleva tilintarkastaja.

Ulkopuolinen asiantuntija voi viranomaisen pyynnöstä avustaa tarkastuksessa.
Tilintarkastajaan ja ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan valtion virkamieslain

(750/1994) 14 ja 15 §:ää sekä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hei-
dän hoitaessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. 

Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

16 § 

Tarkastajan toimivalta

Valtiovarain controller -toiminnolla, valtiovarainministeriöllä, muulla ministeriöllä,
Valtiokonttorilla, tukiviranomaisella ja edellä mainittujen valtuuttamalla 15 §:ssä tarkoi-
tetulla viranomaisella ja tilintarkastajalla on oikeus päästä tuen käytön kannalta merkityk-
sellisiin rakennuksiin, toimitiloihin ja paikkoihin. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa
pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa.

Tarkastusta tekevällä on oikeus tarkastaa kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset tie-
dot, selvitykset, asiakirjat, tietojärjestelmät, tallenteet, muu aineisto ja olosuhteet. Tarkas-
tajalla on oikeus ottaa edellä tarkoitettu aineisto haltuunsa, jos tarkastuksen asianmukai-
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nen tekeminen sitä edellyttää. Haltuun otetut asiakirjat ja muu aineisto tulee viipymättä
palauttaa, kun tarkastaminen ei enää edellytä niiden hallussapitoa.

Tarkastukseen sovelletaan lisäksi hallintolain 39 §:ää.

17 §

Virka-apu

Edellä 15 §:ssä tarkoitetuilla viranomaisilla sekä Euroopan unionin toimivaltaisilla toi-
mielimillä, elimillä ja laitoksilla on oikeus saada poliisi-, tulli-, vero- ja ulosottoviran-
omaisilta maksutta virka-apua tässä laissa tarkoitettujen tarkastusten tekemisessä.

5 luku

Erinäiset säännökset

18 §

Kirjanpito- ja muun aineiston säilyttäminen

Tuen saajan, valtionavustuslain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun muun kuin valtionavus-
tuksen saajan, tukiviranomaisen, ministeriön, Valtiokonttorin, valtiovarainministeriön ja
valtiovarain controller -toiminnon on säilytettävä kaikki tukeen liittyvä kirjanpitoaineisto
ja muu aineisto vuoden 2032 loppuun saakka, jollei unionin yleiseen talousarvioon sovel-
lettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013,
(EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013,
(EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta
sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 132 artiklan 2 kohdassa tai muussa
Euroopan unionin lainsäädännössä taikka kansallisessa lainsäädännössä edellytetä pidem-
pää sälytysaikaa.

Tukiviranomaisen myöntämiä tukia koskevan kirjanpitoaineiston ja muun aineiston
säilytysaikaa voidaan jatkaa tukiviranomaisen määräyksellä. Usean tukiviranomaisten
myöntämiä tukia koskevan kirjanpitoaineiston ja muun aineiston säilytysaikaa voidaan
jatkaa valtiovarainministeriön asetuksella.

19 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 4.7.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Annika Saarikko
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