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TEM/Yritys- ja alueosasto

Luonnos 1.3.2017

LAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISEN JA KASVUPALVELUIDEN RAHOITTAMISESTA

1 LUKU
Yleiset säännökset
1§
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan myönnettäessä alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetun lain (xx/2017)
mukaisia rahoituspalveluja, mukaan lukien työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettua
palkkatukea, Manner-Suomen alueella.
Tässä laissa tarkoitettuihin tukiin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) ja taloudelliseen
toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetussa laissa (429/2016) säädetään, jollei
jäljempänä muuta säädetä. [Lain 429/2016 soveltamisala säädettäneen koskemaan myös maakuntia.]
Suomen takausohjelman kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi toimeenpanoon
sovelletaan Euroopan unionin rakennerahastoja koskevaa lainsäädäntöä sekä lain 43 – 45 ja 50 §:ää.
Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin rakennerahastovaroista rahoitettaviin 3, 8 ja 9 §:n mukaisiin tukiin
Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 − Suomen rakennerahasto-ohjelmassa.
2§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) valtiontukien yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille
soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o
651/2014;
2) vähämerkityksisellä tuella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013
tarkoitettua tukea (de minimis -tuki);
3) rakennerahastoilla Euroopan aluekehitysrahastoa ja Euroopan sosiaalirahastoa;
4) rakennerahastovaroilla Euroopan unionin talousarviosta Suomelle myönnettyjä ja niitä vastaavia
kansallisia rakennerahastojen varoja;
5) Euroopan aluekehitysrahaston varoilla Euroopan unionin talousarviosta Suomelle myönnettyjä ja niitä
vastaavia kansallisia Euroopan aluekehitysrahaston varoja;
6) Euroopan sosiaalirahaston varoilla Euroopan unionin talousarviosta Suomelle myönnettyjä ja niitä
vastaavia kansallisia Euroopan sosiaalirahaston varoja;
7) hallintoviranomaisella alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua
viranomaista, joka vastaa yleisasetuksen 125 artiklan ja tämän lain 47 §:n mukaisista tehtävistä;
8) todentamisviranomaisella alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua
viranomaista, joka vastaa yleisasetuksen 126 artiklan ja tämän lain 48 §:n mukaisista tehtävistä;
9) tarkastusviranomaisella alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua
viranomaista, joka vastaa yleisasetuksen 127 artiklan ja tämän lain 49 §:n mukaisista tehtävistä;
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10) välittävällä toimielimellä alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua
viranomaista, joka vastaa tämän lain 50 §:n mukaisista tuensaajiin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä;
11) yleisasetuksella yhteiseen strategiakehykseen kuuluvaa Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan
meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä
säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1303/2013;
12) varainhoitoasetuksella Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä
ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EU) N:o 966/2012;
13) rakennerahasto-ohjelmalla Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmaa ja
Suomen takausohjelmaa kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi;
14) maakunnalla maakuntalain (xxxx/2017) 2 §:ssä tarkoitettua julkisoikeudellista yhteisöä;
15) investoinnilla rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamista, laajentamista, korjaamista tai
hankkimista sekä muuta aineellisen tai aineettoman käyttöomaisuuden hankkimista.

2 LUKU
Yritykselle myönnettävät tuet
3§
Tuki yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen
Maakunta voi kansallisista varoista myöntää tukea yrityksen:
1)
2)
3)

toiminnan käynnistämiseen;
kehittämistarpeiden arvioimiseksi tarpeellisiin analyysipalveluihin sekä toiminnan
kehittämiseksi tarpeellisiin asiantuntijapalveluihin ja koulutuspalveluihin;
uuden liiketoiminnan kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviin kehittämis- ja
investointihankkeisiin.

[Tarkoitus, että kohta 1 pitäisi sisällään Starttirahan uudessa muodossaan ja kohta 3
mahdollistaisi mm. uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin kohdistuvan tuen.]
Maakunnan ja yksittäisen palveluntuottajan keskinäisestä toimivallanjaosta tuen myöntämisessä säädetään
alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetun lain 18 §:ssä.
[Palveluntuottajille olisi tarkoitus mahdollistaa päätöksenteko, joka koskisi yrityksille myönnettäviä
enintään 10 000 euron suuruisia kansallisesti rahoitettuja tukia.]
Maakunta voi myöntää rakennerahastovaroista tukea rakennerahasto-ohjelman mukaisiin 1 momentin 3
kohdassa tarkoitettuihin kehittämis- ja investointihankkeisiin.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen myöntämisestä ja käyttökohteista.
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4§
Tuen saajat
Tukea voidaan myöntää pienille ja keskisuurille yrityksille. Tukea voidaan myöntää myös suurelle yritykselle
3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiseen investointiin, joka toteutetaan alueiden kehittämisestä ja
kasvupalveluista annetun lain mukaisella I tai II tukialueella.
Tukea ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Tukea 3 §:n 1 momentin 3
kohdan mukaisiin hankkeisiin ei voida myöntää myöskään maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan
pitämiseen. Tuen myöntämisessä on otettava huomioon myös Euroopan unionin toimialakohtaiset
rajoitukset.
Tuki myönnetään valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai vähämerkityksisenä
tukena.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen saajista.
5§
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset
Tukea voidaan myöntää, jos yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Tukea ei
myönnetä, jos yritys on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja,
ellei maakunta erityisistä syistä pidä tuen myöntämistä tarkoituksenmukaisena.
Tukea 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiseen yrityksen kehittämis- ja investointihankkeeseen voidaan
myöntää, jos:
1) tuella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen; ja
2) hankkeen arvioidaan olevan yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen myöntämisen yleisistä edellytyksistä.
6§
Hyväksyttävät kustannukset, tuen määrä ja tuen kohteen käyttöaika
Tuki myönnetään prosenttiosuutena hankkeesta aiheutuviin hyväksyttäviin kustannuksiin taikka muun
hyväksytyn kustannusmallin mukaisesti.
Pienten ja keskisuurten yritysten tulee käyttää 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun investointiin
myönnetyn tuen kohteena olevaa omaisuutta kolme vuotta ja muiden avustuksen saajien viisi vuotta tuen
viimeisen erän maksamisesta. Erityisestä syystä tuen myöntäjä voi määrätä käyttöajaksi enintään
kymmenen vuotta.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hyväksyttävistä kustannuksista, tukien
yhteenlasketuista enimmäismääristä sekä tuen kohteen käyttöajasta.
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7§
Tuki yrityksen kuljetuskustannuksiin
Kuljetuskustannusten perusteella voidaan myöntää tukea siten kuin siitä erikseen säädetään.
[Asiasta säädettäisiin valtionavustuslailla ja sen nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella.]

3 LUKU
Voittoa tavoittelemattomalle oikeushenkilölle myönnettävät tuet kehittämis- ja investointitoimintaan
8§
Työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön myöntämät tuet
Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää tukea sellaiseen kehittämis- ja investointitoimintaan alueiden
uudistumiseksi, kasvun ja kehittämisen edistämiseksi sekä elinvoiman vahvistamiseksi, jossa toiminnan
valtakunnallinen tai ylialueellinen merkittävyys tai toiminnan hyödyntäminen useammalla kuin yhdellä
alueella edellyttää päätöksen tekemistä ministeriössä. Kansallisista varoista rahoitettu toiminta voi olla
myös ministeriön itse toteuttamaa.
Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää osan Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston
varoista teknisen tuen hankkeisiin. Hankkeet voivat olla myös työ- ja elinkeinoministeriön itse toteuttamia.
Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää Euroopan sosiaalirahaston varoista tukea valtakunnallisesti
merkittäviin, useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin rakennerahasto-ohjelman mukaisiin
kehittämishankkeisiin.
Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää osan Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston
varoista teknisen tuen hankkeisiin. Hankkeet voivat olla myös sosiaali- ja terveysministeriön itse
toteuttamia.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen myöntämisestä ja käyttökohteista.
9§
Maakunnan myöntämät tuet
Maakunta voi myöntää alueiden kehittämiseksi tukea:
1)

alueiden kasvua ja elinkeinorakenteen monipuolistamista, innovaatioiden kehittämisen
edellytysten luomista tai yritysten toimintaedellytysten kehittämistä koskeviin kehittämis- ja
investointihankkeisiin (alueiden kehittämistuki);
2) ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin;
3) liikenteeseen, infrastruktuuriin tai muuhun perusrakenteeseen liittyviin kehittämis- ja
investointihankkeisiin;
4) opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin kehittämis- ja investointihankkeisiin;
5) työllisyyden, osaamisen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyviin kehittämishankkeisiin;
6) tekniseen tukeen;
7) pääomasijoitustoimintaan.
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Maakunnan ja yksittäisen palveluntuottajan keskinäisestä toimivallanjaosta tuen myöntämisessä säädetään
alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetun lain 18 §:ssä.
[Palveluntuottajille olisi tarkoitus mahdollistaa päätöksenteko, joka koskisi yrityksille myönnettäviä
enintään 10 000 euron suuruisia kansallisesti rahoitettuja tukia.]
Hankkeet voivat olla myös maakunnan itse toteuttamia.
Maakunta voi myöntää Euroopan aluekehitysrahaston varoista tukea tämän pykälän 1 momentin 1 – 4 ja 6
kohtien mukaisiin hankkeisiin ja Euroopan sosiaalirahaston varoista tukea tämän pykälän 1 momentin 5 – 6
kohtien mukaisiin hankkeisiin. Hankkeet voivat olla myös maakunnan itse toteuttamia.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen myöntämisestä, käyttökohteista
sekä tämän pykälän mukaisista opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvista kehittämis- ja
investointihankkeista ja niihin sovellettavasta lausuntomenettelystä.
10 §
Tuen saajat
Tukea voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomalle oikeushenkilölle ja sitä voidaan myöntää useammalle
kuin yhdelle tuen saajalle yhteisesti.
Jos tuen hakija harjoittaa taloudellista toimintaa tai tukea kohdennetaan taloudellista toimintaa
harjoittavalle, tuki myönnetään valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai
vähämerkityksisenä tukena.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen saajista.
11 §
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset
Tukea voidaan myöntää, jos:
1) tuki on perusteltua sen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta;
2) tuella on merkittävä vaikutus toiminnan toteuttamiseen;
3) tuen saajalla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa toiminta, johon tukea
myönnetään;
4) tuen saajalla on edellytykset vastata toiminnan jatkuvuudesta tuen käytön päättymisen jälkeen,
ellei se toiminnan luonteen vuoksi ole tarpeetonta;
5) tukea saaneen toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä.
12 §
Tuen siirtäminen toiselle tuettavan hankkeen toteuttamista varten
Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja maakunta voi perustellusta syystä päättää, että
tuen saaja voi siirtää osan hankkeen toteuttamisesta sellaiselle voittoa tavoittelemattomalle
oikeushenkilölle, joka täyttää tässä laissa tuen saajalle asetetut edellytykset. Tuen myöntämisen
edellytyksenä on lisäksi, että tuen siirtäminen on hankkeen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista.
Siirrettävän tuen osuus voi olla enintään puolet myönnetystä tuesta.
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Tuen saajan on ennen siirron tekemistä siirron saajien kanssa laadittavin sopimuksin varmistettava tuen
myöntämiselle, maksamiselle ja tarkastamiselle asetettujen edellytysten täyttyminen sekä tuen käytölle
asetettujen ehtojen noudattaminen. Tuen saaja vastaa hankkeen asianmukaisesta toteuttamisesta, ehtojen
noudattamisesta sekä tuen takaisin maksamisesta, jos tuki peritään takaisin.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen siirtoa koskevasta menettelystä.
13 §
Yhteishanke
Tuki hankkeen toteuttamiseen voidaan myöntää useammalle kuin yhdelle hakijalle yhteisesti.
Yhteishankkeelle voidaan myöntää tukea vain, jos se on hankkeen tavoitteiden vuoksi perusteltua.
Jokaisen yhteishankkeen hakijoista on täytettävä tuen saajille asetetut edellytykset. Yhteishankkeen
kaikkien tuen saajien on osallistuttava itse omalla rahoituksellaan hankkeen rahoittamiseen, ellei tästä
poikkeamiseen ole erityistä syytä.
Yhteishankkeen tuensaajien on tehtävä hankkeen toteuttamisesta sopimus, jossa määritellään
yhteishankkeen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi sopimuksessa on nimettävä se
yhteishankkeen osapuoli, joka vastaa yhteydenpidosta toimivaltaisen viranomaisen kanssa. Tuen myöntävä
viranomainen voi päätöksellään velvoittaa tämän osapuolen myös ilmoittamaan vähämerkityksisen tuen
määrästä jokaisen hankkeen osapuolen osalta ja hoitamaan muut asetuksen (EU) 1407/2013 xx ja yy
artikloissa säädetyt tehtävät jokaisen hankkeen osapuolen osalta.
Yhteishankkeessa kaikki tuensaajat vastaavat hankkeen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteishankkeissa noudatettavasta
menettelystä.
14 §
Hyväksyttävät kustannukset, tuen määrä ja tuen kohteen käyttöaika
Tuki myönnetään hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin. Rakennerahastovaroista rahoitetussa hankkeissa
tuki myönnetään prosenttiosuutena hyväksyttävistä kustannuksista tai kertakorvauksesta.
Jollei valtiontukea koskevasta lainsäädännöstä muuta johdu, tuensaajan on ilmoitettava hakemuksessaan
hankkeen toiminnan aikana tuottamat tulot tai annettava arvio niistä. Tuensaajan on
maksatushakemuksessa ilmoitettava toteutuneet tulot. Toteutuneet tulot vähennetään tukikelpoisista
kustannuksista maksatuskausittain. Hanke ei saa tuottaa voittoa.
Tuki ei saa kattaa hankkeesta aiheutuvien kustannusten täyttä määrää, ja tuen hakijan tulee itse omalla
rahoituksellaan osallistua hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin, jollei poikkeamiseen ole erityisiä syitä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hyväksyttävistä kustannuksista, tuen
määrästä ja tuen kohteen käyttöajasta.
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4 LUKU
Palkkatuki
[Tähän lukuun on tehty tässä vaiheessa lähinnä vain teknisiä muutoksia, joissa esim. nykyistä TE-toimistoa
koskevat tehtävät on muutettu koskemaan maakuntaa.]
15 §
Palkkatuki
Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka maakunta voi
myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa työttömän
työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
Maakunnan ja yksittäisen palveluntuottajan keskinäisestä toimivallanjaosta tuen myöntämisessä säädetään
alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetun lain 18 §:ssä.
[Palveluntuottajille olisi tarkoitus mahdollistaa päätöksenteko, joka koskisi yritykselle myönnettäviä
enintään 10 000 euron suuruisia kansallisesti rahoitettuja tukia.]

16 §
Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset
Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että:
1) maakunta arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen osaamisen puutteista ja
palkkatuetun työn parantavan hänen ammatillista osaamistaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä avoimille
työmarkkinoille;
2) tuella palkattava on täyttänyt 60 vuotta ja ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta
välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä; tai
3) tuella palkattavan henkilön vamma tai sairaus alentaa maakunnan arvion mukaan hänen tuottavuuttaan
tarjolla olevassa työtehtävässä olennaisesti sekä pysyvästi tai pysyväisluonteisesti.
Jos tuella palkattava on ollut työttömänä välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä yhtäjaksoisesti alle
12 kuukautta, palkkatuen myöntäminen 1 momentin 1 kohdan perusteella edellyttää lisäksi, että henkilön
työttömyys ilman palkkatuen myöntämistä todennäköisesti kestäisi yli 12 kuukautta.
Maakunta voi palkkatukea myöntäessään asettaa tuen saamiselle tuella palkattavan ja tuen tarkoituksen
toteuttamisen kannalta tarpeellisia ehtoja.
17 §
Työnantajaan liittyvät palkkatuen edellytykset
Palkkatukea voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, yhteisölle ja muulle työnantajalle, ei kuitenkaan
valtion virastolle tai laitokselle.
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Palkkatukea ei myönnetä, jos:
1) elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut
työntekijän, jonka irtisanomisaika on päättynyt palkkatuen hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana;
2) tuki vääristäisi muiden samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien välistä kilpailua;
3) työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuuttaan tai velvollisuuksiaan suorittaa
veroja tai lakisääteisiä maksuja, ellei maakunta tuella palkattavaan liittyvistä erityisistä syistä pidä tuen
myöntämistä tarkoituksenmukaisena.
Palkkatuki voidaan kuitenkin myöntää 2 momentin 1 kohdassa säädetyn estämättä, jos työnantaja on
ottanut tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotun työntekijän takaisin työsuhteeseen ennen
palkkatukihakemuksen tekemistä.
18 §
Työsuhteeseen liittyvät palkkatuen edellytykset
Palkkatukea voidaan myöntää, jos työnantaja sitoutuu maksamaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen
sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole,
tavanomaisen ja kohtuullisen palkan kyseisestä työstä. Palkkatukea ei voida kuitenkaan myöntää, jos tuella
palkattavan palkka määräytyisi yksinomaan työn tuloksen perusteella.
Palkkatukea ei myönnetä vuorotteluvapaalain (1305/2002) 9 §:ssä tarkoitetun sijaisen palkkaamiseen.
19 §
Tuella palkatun siirtäminen
Jos palkkatuen saaja siirtää tuella palkatun toisen työnantajan (käyttäjäyritys) tehtäviin, siirrosta on
ilmoitettava maakunnalle ennen siirtoa. Siirron edellytyksenä on, että käyttäjäyritys ei ole toiminut 17 §:n 2
momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Jos elinkeinotoimintaa harjoittava käyttäjäyritys on
tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut työntekijän, jonka irtisanomisaika on päättynyt siirtoa
edeltäneiden 12 kuukauden aikana, siirto on kuitenkin mahdollinen, jos käyttäjäyritys on ottanut
irtisanotun työntekijän takaisin työsuhteeseen ennen siirtoa. Palkkatuen saajan on liitettävä ilmoitukseen
käyttäjäyrityksen vakuutus edellytyksen täyttymisestä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuella palkatun siirtämisen edellytyksistä.
20 §
Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle
Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki myönnetään valtiontukien yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena, kun tuella palkattava on:
1) henkilö, jonka vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta
tarjolla olevassa työtehtävässä;
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2) henkilö, joka ei ole ollut toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa palkkatuen myöntämistä
välittömästi edeltäneiden kuuden kuukauden aikana;
3) vailla ammatillista koulutusta;
4) yli 50-vuotias;
5) alle 25-vuotias; tai
6) oikeutettu kotoutumissuunnitelmaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain nojalla.
Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki myönnetään muun kuin 1 momentissa
tarkoitetun työttömän työnhakijan palkkaamiseen vähämerkityksisenä tukena. Tämän lisäksi sen
estämättä, mitä 1 momentin 2–4 ja 6 kohdassa säädetään, palkkatuki myönnetään vähämerkityksisenä
tukena, jos tuella palkattava on täyttänyt 60 vuotta ja ollut yhtäjaksoisesti työtön vähintään 12 kuukautta
välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä. Oppisopimuskoulutukseen palkkatuki myönnetään
vähämerkityksisenä tukena.
21 §
Palkkatuella katettavat palkkauskustannukset
Palkkatuella katettavilla palkkauskustannuksilla tarkoitetaan työntekijälle maksettavaa palkkaa ennen
vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi tuella palkatusta aiheutuvaa
työnantajan lakisääteistä sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja
työttömyysvakuutusmaksua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua.
Palkkauskustannuksiin ei lueta:
1) tuella palkatulle maksettavaa lomakorvausta tai sitä vastaavaa korvausta;
2) palkkaa siltä ajalta, jolta työnantajalla on oikeus saada tuella palkatun palkkauskustannuksiin
sairausvakuutuslain (1224/2004) 7 luvun 4 §:n nojalla päivärahaetuutta tai tapaturma- ja ammattitautilain
(459/2015) 139 §:n nojalla korvausta;
3) sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella;
4) verovapaita korvauksia.
22 §
Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto
Palkkatuen määrä on työnantajalle tuella palkattavasta aiheutuvista 21 §:ssä tarkoitetuista
palkkauskustannuksista:
1) enintään 30 prosenttia enintään kuuden kuukauden ajan, jos tuella palkattava on ollut työtön alle 12
kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä;
2) enintään 40 prosenttia enintään 12 kuukauden ajan, jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 12
kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 14 kuukauden aikana;
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3) enintään 50 prosenttia enintään 12 kuukauden ajan, jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 24
kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana; jos palkkatuki
myönnetään elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen
mukaisena tukena, edellytetään lisäksi, että tuella palkattava ei ole ollut toistaiseksi voimassa olevassa
työsuhteessa palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 24 kuukauden aikana;
4) enintään 50 prosenttia koko työsuhteen ajalta, kuitenkin enintään 24 kuukauden ajan kerrallaan, jos
tuella palkattavan vamma tai sairaus olennaisesti sekä pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa
tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä.
Jos palkkatukea myönnetään useammassa kuin yhdessä jaksossa, palkkatuen määrä ja enimmäiskesto
määräytyvät ensimmäisen palkkatukijakson myöntämisajankohdan mukaisesti, kunnes palkkatuen
enimmäiskeston laskeminen alkaa uudelleen alusta.
23 §
Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto eräissä tapauksissa
Yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, joka palkkaa 22 §:n 1 momentin 3
kohdassa tarkoitetun työttömän työnhakijan muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin,
palkkatuen määrä on enintään 12 kuukauden ajalta 100 prosenttia niistä tuella palkattavasta aiheutuvista
palkkauskustannuksista, jotka vastaavat enintään 65 prosentin työaikaa alan säännöllisestä
enimmäistyöajasta.
Kunnalla on oikeus saada palkkatukea 50 prosenttia tuella palkattavasta aiheutuvista
palkkauskustannuksista, kun kunta työllistää työttömän työnhakijan työllistämisvelvoitteen perusteella.
Palkkatukea voidaan, sen estämättä mitä 22 §:n 1 momentissa palkkatuen enimmäiskestosta säädetään,
myöntää:
1) enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan, jos tuella palkattava on 60 vuotta täyttänyt ja ollut yhtäjaksoisesti
työtön vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä;
2) enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan, jos kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö palkkaa muihin kuin
elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin tuella henkilön suunnittelemaan ja järjestämään työttömille työja koulutuspaikkoja sekä muita työllistymistä edistäviä palveluja;
3) oppisopimuskoulutukseen koko sen ajaksi.
Edellä 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa palkkatuen määrä on ensimmäisten 12 kuukauden jälkeiseltä
ajalta enintään 30 prosenttia työnantajalle tuella palkattavasta aiheutuvista palkkauskustannuksista. Jos 3
momentin 1 kohdassa tarkoitettu tuella palkattava täyttää palkkatukijakson jälkeen 22 §:n 1 momentin 2
tai 3 kohdassa säädetyt edellytykset työttömyyden kestosta, palkkatuen määrä on edellä säädetystä
poiketen mainitussa lainkohdassa säädetyn mukainen.
24 §
Palkkatuki sosiaaliselle yritykselle
Jos sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa (1351/2003) tarkoitettu sosiaalinen yritys palkkaa mainitun lain
1 §:n 2 kohdassa tarkoitetun työttömän työnhakijan, palkkatukea voidaan tämän lain 22 §:n 1 momentin 2
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kohdassa säädetyn estämättä korottaa niin, että palkkatuen määrä on 50 prosenttia työnantajalle tuella
palkattavasta aiheutuvista palkkauskustannuksista, kuitenkin enintään 1 300 euroa kuukaudessa.
Jos tuella palkattavan vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa
tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä, palkkatukea voidaan 22 §:n 1 momentin 4 kohdasta poiketen
myöntää enintään 36 kuukaudeksi kerrallaan.
Poiketen siitä, mitä 22 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään palkkatuen määrästä, sosiaaliselle yritykselle
voidaan myöntää palkkatukea, jonka määrä on 50 prosenttia työnantajalle tuella palkattavasta aiheutuvista
palkkauskustannuksista, enintään 24 kuukaudeksi, jos tuella palkattava on sosiaalisista yrityksistä annetun
lain 1 §:n 3 kohdassa tarkoitettu henkilö.
25 §
Tilapäinen keskeyttäminen
Jos palkkatuetun työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyvät vähintään kuukauden ajaksi, palkkatuen
maksaminen keskeytetään. Keskeytysaikaa ei lasketa 22 ja 23 §:ssä säädettyyn palkkatuen
enimmäiskestoon.
26 §
Enimmäiskeston laskeminen uudelleen alusta
Sen jälkeen, kun henkilö on ollut palkkatuella tuetussa työssä enimmäisajan yhden tai useamman
työnantajan palveluksessa, palkkatukea ei voida myöntää ennen kuin hän on ollut työttömänä työnhakijana
vähintään 10 kuukautta palkkatuen myöntämistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Enimmäiskeston
laskenta aloitetaan kuitenkin aina alusta, kun 24 kuukautta on kulunut viimeisen palkkatukijakson
päättymisestä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua 10 kuukauden työttömyyttä ei edellytetä, jos kyse on palkkatuen
myöntämisestä 22 §:n 1 momentin 4 kohdassa tai 23 §:n 3 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa.
27 §
Muun tuen vaikutus palkkatuen maksamiseen
Palkkatuki voi olla yhdessä muiden palkkauskustannuksiin myönnettyjen tukien ja oppisopimuksen
perusteella maksettavan koulutuskorvauksen kanssa enintään tuella palkatusta työnantajalle aiheutuvien
palkkauskustannusten suuruinen.
Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle maksettavan palkkatuen enimmäismäärään sovelletaan,
mitä tukien kasautumisesta säädetään valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa.
Jos palkkatuki yhdessä muiden palkkauskustannuksiin myönnettyjen tukien kanssa ylittää 1 tai 2
momentissa tarkoitetun enimmäismäärän, palkkatuen määrää vähennetään enimmäismäärän ylittävältä
osin.
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5 LUKU
Tuen hakeminen, myöntäminen ja maksaminen
28 §
Tuen hakeminen
Tukea on haettava ennen hankkeen aloittamista, 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua yritystoiminnan
aloittamista tai 4 luvussa tarkoitetun palkkatuen perusteena olevan työsuhteen alkamista. Tukea haetaan
sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa. XXXX tukea voidaan hakea myös lomakkeella, joka
toimitetaan maakunnalle tai palveluntuottajalle. [Tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa, mitä tukia voisi hakea
myös perinteisellä lomakkeella.]
Palkkatuki voidaan myöntää alkaneen työsuhteen estämättä, jos kyse on uuden palkkatukijakson
myöntämisestä ja uusi jakso alkaisi välittömästi edellisen palkkatukijakson päätyttyä. Jatkohakemus on
toimitettava maakunnalle ennen edellisen tukijakson päättymistä. Palkkatuki voidaan myöntää alkaneen
työsuhteen estämättä myös, jos kyse on tuella palkatun siirtymisestä liikkeen luovutuksen, yhteisön
sulautumisen tai jakautumisen taikka yhteisöjen yhdistymisen johdosta toisen työnantajan palvelukseen.
Liikkeen luovutuksensaajan tai vastaanottavan yhteisön on toimitettava palkkatukihakemus maakunnalle
kuukauden kuluessa tuella palkatun siirtymisestä luovutuksensaajan tai vastaanottavan yhteisön
palvelukseen.
Tarkempia säännöksiä tuen hakemisesta sekä hankkeen ja yritystoiminnan aloittamisesta voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.
29 §
Tuen myöntämistä koskeva päätös
Tukea voidaan myöntää sellaisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun hakemus on tullut
vireille. Tukea 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun hankkeeseen voidaan kuitenkin myöntää myös
hankkeen esivalmistelusta aiheutuviin kustannuksiin.
Sen lisäksi, mitä tässä laissa ja tämän lain nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella säädetään, tuen
saajan on noudatettava tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä olevia ehtoja ja rajoituksia.
Tarkempia säännöksiä tukipäätöksen tekemisestä ja tuen käyttöä koskevista ehdoista voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.
30 §
Tuen maksamisen hakeminen
Maksamista haetaan sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa. XXXX tuen maksamista voidaan
hakea myös lomakkeella, joka toimitetaan maakunnalle tai palveluntuottajalle. [Tässä vaiheessa ei ole vielä
tietoa, mitä maksatuksia voisi hakea myös perinteisellä lomakkeella.]
Tuen maksamisen hakemiselle voidaan asettaa määräaika.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä maksatuksen hakemisesta, määräajoista
ja maksatuksessa noudatettavasta menettelystä.
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31 §
Tuen maksaminen
Tuki maksetaan ilman aiheetonta viivytystä takautuvasti, toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten
perusteella tai päätöksessä hyväksytyn muun kustannusmallin mukaisesti.
Tuen ensimmäinen erä, enintään 30 prosenttia hankkeelle myönnetystä tuesta, voidaan maksaa
ennakkona, jos se on perusteltua hankkeen toteutuksen kannalta. Julkisyhteisöille ennakkoa voidaan
maksaa vain jos siihen on erityisiä syitä.
Tukea vastaava korvaus voidaan maksaa myös palvelun tuottajalle.
Tarkempia säännöksiä tuen maksamisesta ja ennakkoa koskevasta menettelystä voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.
32 §
Tuen maksamisen esteet
Tukea ei makseta, jos:
1) tuen saaja ei noudata tukipäätöksessä asetettuja ehtoja;
2) tuen myöntämisen jälkeen käy ilmi, että tuen edellytykset eivät täyty;
3) tukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti.
33 §
Maksamisen keskeyttäminen
Maakunta voi päätöksellään määrätä tuen maksamisen keskeytettäväksi, siten kuin valtionavustuslain 19
§:ssä säädetään.

6 LUKU
Tuen palauttaminen ja takaisinperintä sekä maksatuksen lopettaminen
34 §
Tuen palauttaminen
Tuen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa tuki tai
sen osa. Tuen saajan tulee palauttaa tuki tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää tukipäätöksessä
edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 250 euroa, se voidaan jättää palauttamatta.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske laskennallisen perusteen mukaan myönnetyn tuen ja toteutuneiden
kustannusten välistä erotusta.
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35 §
Yrityksen investointiin kohdistuneen tuen takaisinperintä toiminnan lopettamisen vuoksi
Maakunnan on määrättävä 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiseen kehittämishankkeeseen sisältyvään
investointiin kohdistuneen tuen maksaminen lopetettavaksi sekä jo maksettu tuki tai sen osa takaisin
perittäväksi, jos tuen saaja on 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun käyttöajan kuluessa:
1) lopettanut toimintansa tai supistanut olennaisesti tuen kohteena olevaa toimintaa tuelle säädetyn
tukitason piiriin kuuluvalla alueella;
2) luovuttanut toiselle tuen kohteena olleen toiminnan tai omaisuuden taikka osan siitä, eikä tilalle ole
hankittu uutta vastaavaa omaisuutta; taikka
3) asetettu konkurssiin.
Takaisinperittäväksi on määrättävä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa se osuus
maksetun tuen määrästä, joka saadaan vähentämällä omaisuuden käyttöaikaa vastaava osuus 6 §:n 2
momentissa tarkoitetusta käyttöajasta.
Jos takaisinperittävä määrä on enintään 250 euroa, se voidaan jättää perimättä.
36 §
Velvollisuus tuen takaisinperintään muilla perusteilla
Maakunnan on määrättävä tuen maksaminen lopetettavaksi sekä jo maksettu tuki tai sen osa takaisin
perittäväksi, jos tuen saaja on:
1) jättänyt palauttamatta sellaisen tuen tai sen osan, joka 34 §:n mukaan on palautettava;
2) käyttänyt tuen olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty;
3) antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan tuen
saantiin, määrään tai ehtoihin, taikka salannut sellaisen seikan;
4) jättänyt ilmoittamatta tuen maksamiseksi oikeat ja riittävät tiedot;
5) kieltäytynyt esittämästä maksatuksessa, valvonnassa tai tarkastuksessa tarvittavaa aineistoa taikka
muuten avustamasta tarkastuksessa;
6) luovuttanut 8 tai 9 §:n mukaisella tuella hankitun omaisuuden omistus- tai hallintaoikeuden ennen kuin
viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksamispäivästä, taikka tuen saaja on lopettanut tuen
kohteena olleen toiminnan tai supistanut sitä olennaisesti;
7) muuttunut omistussuhteiltaan olennaisesti 9 §:n mukaisena perusrakenteen investointitukena maksetun
tuen osalta ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksamispäivästä ja muutosten on
katsottava vaikuttavan hankkeen luonteeseen tai täytäntöönpanon edellytyksiin taikka hyödyttävän
aiheettomasti jotakin yritystä tai julkista yhteisöä; taikka
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8) muutoin 1 – 7 kohtaan verrattavalla tavalla olennaisesti rikkonut tuen käyttämistä koskevia säännöksiä
tai tukipäätöksen ehtoja.
Maakunnan on määrättävä tuen maksaminen lopetettavaksi sekä jo maksettu tuki tai sen osa takaisin
perittäväksi myös silloin, kun Euroopan unionin lainsäädännössä sitä edellytetään.
Jos takaisinperittävä määrä on enintään 250 euroa, se voidaan jättää perimättä.
Yhteishankkeessa vastaavat kaikki tuen saajat tuen palauttamisesta ja takaisin maksamisesta
yhteisvastuullisesti.
37 §
Tuen harkinnanvarainen takaisinperintä
Maakunta voi päätöksellään määrätä tuen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun tuen tai sen osan
takaisin perittäväksi, jos tuen saaja on:
1) jättänyt noudattamatta tukipäätöksessä määrättyjä ehtoja;
2) joutunut 8 tai 9 §:n mukaisen tuen saatuaan ulosottotoimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, konkurssiin
taikka yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitetun saneerausmenettelyn kohteeksi ja
jollei tuen käyttötarkoituksesta muuta johdu;
3) jättänyt ilmoittamatta toiminnan lopettamisesta tai muista tukipäätöksen ehtojen noudattamisen
valvomiseksi tarvittavista seikoista;
4) jättänyt ilmoittamatta tuen käyttötarkoituksen muutoksesta tai muusta tuen käyttöön vaikuttavasta
muutoksesta; taikka
5) menetellyt tosiasiallisesti 35 tai 36 §:ssä taikka 1 – 4 kohdassa säädettyyn rinnastettavalla tavalla
antamalla tuen myöntämiseen, maksamiseen tai käyttämiseen liittyvälle seikalle muun kuin asian todellista
luonnetta tai tarkoitusta vastaavan oikeudellisen muodon.
Jos takaisinperittävä määrä on enintään 250 euroa, se voidaan jättää perimättä.
Yhteishankkeessa vastaavat kaikki tuen saajat tuen palauttamisesta ja takaisin maksamisesta
yhteisvastuullisesti.
38 §
Takaisinperittävän määrän kohtuullistaminen
Maakunta voi jättää virheellisesti tai perusteetta maksetun kansallisin varoin rahoitetun tuen ja tukeen
kohdistuneen koron kokonaan tai osittain perimättä, jos täysimääräinen periminen olisi tuen saajan
olosuhteet tai toiminta huomioon ottaen kokonaisuutena tarkastellen kohtuutonta.
Maakunta voi jättää virheellisesti tai perusteetta maksettuun rakennerahastovaroin rahoitettuun tukeen
kohdistuneen koron kokonaan tai osittain perimättä, jos koron täysimääräinen periminen olisi tuen saajan
olosuhteet tai toiminta huomioon ottaen kokonaisuutena tarkastellen kohtuutonta.
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39 §
Takaisinperinnän määräaika
Maakunnan on tehtävä 34 – 37 §:ssä tarkoitettu päätös viipymättä, kun sen tietoon on tullut sellainen
seikka, jonka nojalla tuen maksamisen keskeyttämiseen tai lopettamiseen taikka tuen takaisinperintään
voidaan ryhtyä.
Tuen, sille maksettavan koron tai viivästyskoron takaisinperintään ei saa enää ryhtyä, kun kymmenen
vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksamisesta. Jos takaisinperittävää tukea koskee 6 §:n 2
momentissa tai 14 §:ssä tarkoitettu käyttöaika, kymmenen vuoden määräaika lasketaan tämän ajan
päättymisestä.
Päätös voidaan tehdä 2 momentissa säädetyn kymmenen vuoden määräajan jälkeenkin, jos Euroopan
unionin lainsäädännössä sitä edellytetään.
40 §
Sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän tuen palauttaminen ja
takaisinperintä sekä maksatuksen lopettaminen
Mitä edellä 34 – 39 §:ssä säädetään maakuntien myöntämän tuen palauttamisesta ja takaisinperinnästä
sekä maksatuksen lopettamisesta, koskee myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja
elinkeinoministeriön tämän lain nojalla myöntämiä tukia.

7 Luku
Euroopan unionin rakennerahastoja koskevat erityissäännökset
[Luvussa säädettäisiin rakennerahastoja koskevista erityiskysymyksistä]
41 §
Soveltamisala
Tätä lukua sovelletaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelman
hallinnointiin. Tämän luvun z, y ja z §:iä sovelletaan Suomen takausohjelman kasvuyritysten rahoituksen
saatavuuden parantamiseksi -ohjelman hallinnointiin.
42 §
Hallintoviranomaisen tehtävät
Rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomainen vastaa yleisasetuksessa säädettyjen tehtävien lisäksi
1) varainhoitoasetuksen moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti rakennerahasto-ohjelman
hallinto- ja valvontajärjestelmän perustamisesta ja toiminnasta;
2) rakennerahasto-ohjelmaa koskevan arviointisuunnitelman laatimisesta, arviointien suorittamisesta ja
arviointikertomusten esittämisestä komissiolle;
3) viestintästrategian laatimisesta rakennerahasto- ohjelmalle, tiedotus- ja viestintätoimenpiteiden
täytäntöönpanosta viestintästrategian mukaisesti, keskitetyn verkkosivuston tai verkkoportaalin
perustamisesta ja siinä hankeluettelon ylläpitämisestä rahastoittain, yleisistä rahoitusmahdollisuuksista
tiedottamisesta yleisölle, hakijoille ja tuensaajille.
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Hallintoviranomaisella on oikeus asettaa varojen osoittamispäätöksessä välittävän toimielimen
noudatettavaksi asiaa koskevaan Euroopan unionin tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia velvoittavia
ehtoja ohjelman hallinnoinnista, tuen myöntämisestä, maksamisesta, seurannasta, valvonnasta ja
jatkotoimenpiteistä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hallintoviranomaisen tehtävistä.
43 §
Todentamisviranomaisen tehtävät
Rakennerahasto-ohjelman todentamisviranomainen vastaa yleisasetuksessa säädettyjen tehtävien lisäksi:
1)

julkisen rahoitusosuuden peruuttamisesta rakennerahasto-ohjelmasta sääntöjenvastaisten
menojen johdosta;

2)

maksuennusteiden ja muiden taloudellisten tietojen toimittamisesta Euroopan komissiolle;

3)

sääntöjenvastaisuusilmoitusten toimittamisesta Euroopan komissiolle ja Euroopan
petostentorjuntavirastolle;

4)

siitä, että Euroopan komissiolle toimitettavasta unionin yleiseen talousarvioon
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisesta
tilityksestä jätetään pois välimaksupyyntöön tilivuoden osalta aiemmin sisältyneitä menoja,
joiden laillisuuden ja asianmukaisuuden arviointi on kesken, ja että tukikelpoiset menot
sisällytetään seuraavaa tilivuotta koskeviin välimaksupyyntöihin menojen laillisuuden ja
asianmukaisuuden ratkettua.

Todentamisviranomainen voi velvoittaa välittävän toimielimen tai hallintoviranomaisen määräajassa
ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin, joilla sääntövastaisuudesta johtuva virhe voidaan oikaista tai sen
toistuminen estää.
Todentamisviranomaisella on oikeus yhteisymmärryksessä hallintoviranomaisen kanssa asettaa 42 §:n 2
momentin mukaiseen varojen osoittamispäätökseen välittävien toimielinten noudatettavaksi sellaisia
velvoittavia ehtoja, jotka ovat välttämättömiä todentamisviranomaisen tehtävien hoitamiseksi.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä todentamisviranomaisen tehtävistä.
44 §
Tarkastusviranomaisen tehtävät
Yleisasetuksessa ja alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta annetun lain 8 §:ssä säädettyjen tehtävien
lisäksi rakennerahasto-ohjelman tarkastusviranomainen vastaa tarvittaessa yleisasetuksen 124 artiklan 5
kohdan mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä rakennerahasto-ohjelmassa nimetyn viranomaisen
nimeämisen peruuttamiseksi.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarkastusviranomaisen tehtävistä.
45 §
Välittävien toimielinten tehtävät
Työ- ja elinkeinoministeriön hallintoviranomainen siirtää seuraavat rakennerahasto-ohjelman
hallintoviranomaisen tehtävät välittäville toimielimelle hoidettavaksi ja vastattavaksi:
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1) tuen myöntämis- ja maksatuspäätökset, aiheettomasti maksetun tuen takaisinperintäpäätökset ja muut
jatkotoimenpiteiden päätökset;
2) tiedotus ja viestintä yleisölle, hakijoille ja tuensaajille toimialueellaan hallintoviranomaisen
viestintästrategian mukaisesti;
3) hankkeiden seuranta;
4) tuensaajille maksettujen menojen hallinnolliset ja paikan päällä tehtävät varmennukset sekä vuosittaisen
varmennussuunnitelman laadinta;
5) sääntöjenvastaisuuksien selvittäminen, asianmukaisten ilmoitusten tekeminen poliisiviranomaiselle ja
petostentorjuntatoimenpiteisiin ryhtyminen;
6) sääntöjenvastaisuusilmoitusten tekeminen todentamisviranomaiselle EURA 2014-tietojärjestelmässä; ja
7) hallintoviranomaisen avustaminen seurantakomiteatyössä ja ohjelman täytäntöönpanokertomusten
laatimisessa Euroopan komissiolle.
Välittävä toimielin vastaa saamansa valtuuden osan seurannasta ja toimittaa tiedot valtuusseurannan
kokonaisvastuussa olevalle työ- ja elinkeinoministeriölle. Maakunnat toimivat tilintekijöinä valtion
talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 27 §:n 3 momentissa säädetyin perustein.
Välittävä toimielin vastaa yleisasetuksen liitteeseen 13 perustuvasta raportoinnista hallintoviranomaiselle.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä välittäville toimielimille
asetettavista edellytyksistä ja tehtävistä.
46 §
Välittävänä toimielimenä toimimisen edellytykset
Välittävällä toimielimellä tulee olla sekä Euroopan unionin että kansallisen lainsäädännön
mukaiset edellytykset tehtävän hoitamiseen. Hallinto- ja todentamisviranomaisen sekä välittävien
toimielimien hyväksymisedellytyksistä niille siirrettyjen tehtävien osalta säädetään yleisasetuksen XIII
liitteessä.
Välittävien toimielinten on rakennerahasto-ohjelmaa hallinnoidessaan noudatettava asiaa koskevaa
Euroopan unionin ja kansallista lainsäädäntöä sekä niihin perustuvia varojen osoittamispäätöksessä
asetettuja varojen käytön ehtoja.
Välittävän toimielimen on laadittava ja ylläpidettävä hallinto- ja valvontajärjestelmänsä kuvausta.
Välittävän toimielimen on eriytettävä rakennerahastojen tuen myöntäminen, maksaminen ja paikan päällä
varmentaminen, takaisinperiminen ja muiden jatkotoimenpiteiden toteuttaminen moitteettoman
varainhoidon edellyttämällä tavalla. Välittävän toimielimen itse toteuttamien hankkeiden toimeenpanossa
tulee eriyttää hankkeiden toteutus edellä mainituista tehtävistä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä välittäville toimielimille
asetettavista edellytyksistä ja tehtävistä.
47 §
Hallintoviranomaisen ja välittävien toimielinten välinen selvittelymenettely
Jos välittävä toimielin ei hoida 45 §:n mukaisia tehtäviä tai täytä 46 §:n mukaisia edellytyksiä, on asia
selvitettävä hallintoviranomaisen ja välittävän toimielimen välisissä neuvotteluissa.
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Jos neuvottelut eivät johda kohtuullisessa ajassa ratkaisuun, voi hallintoviranomainen esittää kyseisen
välittävän toimielimen valtuuden jakoon muutosta.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä selvittelymenettelystä.
48 §
Hallintoviranomaisen oikeus takaisinperintään
Hallintoviranomainen voi määrätä välittävän toimielimen rakennerahastovaroista maksetut varat tai niiden
osan takaisin perittäväksi, jos välittävä toimielin on käyttänyt varat muuhun tarkoitukseen kuin ne on
myönnetty, tai on olennaisesti rikkonut varoja käyttäessään Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä,
tai niiden perusteella annettuja hallintoviranomaisen varojen käytön ehtoja.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hallintoviranomaisen oikeudesta periä
välittävältä toimielimeltä rakennerahastovaroista maksettuja varoja takaisin.
49 §
Määrärahat ja niiden jako
Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa Euroopan unionin rakennerahastovarat ja valtion rahoitusosuuden valtion
talousarvioon työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan myöntämisvaltuutena ja arviomäärärahana.
Valtioneuvosto päättää valtion talousarvioon otettujen määrärahojen jakamisesta. Työ- ja
elinkeinoministeriö osoittaa välittäville toimielimille myöntämisvaltuutena rakennerahastovaroista
Euroopan unionin ja valtion rahoitusosuutta rakennerahasto-ohjelman mukaisiin hankkeisiin valtion
talousarvioon otettujen määrärahojen puitteissa sekä asettaa tarvittaessa varojen käytön ehdot x §:n 2
momentissa säädetyillä perusteilla. Työ- ja elinkeinoministeriö voi osoittaa Suomen takausohjelman
toteuttamiseen rahoitusosuutta rakennerahastovaroista.
Välittäville toimielimille annetaan vuosittain kirjausoikeus arviomäärärahan käyttöön. Maakunnat toimivat
tilintekijöinä valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 27 §:n 3 momentissa säädetyin
perustein. Arviomäärärahan käyttö maakunnissa tapahtuu automatisoituna maksun välitystoimintona
EURA 2014 –tietojärjestelmästä valtion maksuliikenteen kautta.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä varojen jakamisesta,
rahoitussuunnitelmasta ja maksuliikenteen järjestämisestä.
50 §
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset
Tuki voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että tarvittava rahoitus on osoitettu valtion talousarviossa.
Rakennerahastovaroista rahoitettavan hankkeen on oltava rakennerahasto-ohjelman mukainen ja sen on
noudatettava kumppanuussopimuksen mukaista käyttötarkoitusta.
Muissa kuin investointihankkeissa ja 3 §:n mukaisissa tuissa on hankkeen tulosten oltava yleisesti
hyödynnettävissä.
Tuen tulee olla perusteltua sen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta ja tuella tulee olla merkittävä
vaikutus hankkeen toteuttamiseen.
Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena.

20

Tuenhakijan, tuen siirronsaajan ja hankkeen tulee täyttää yleisasetuksen 125 artiklan 3 kohdan mukaiset
seurantakomitean vahvistamat yleiset valintaperusteet. Tuensaajan tulee olla rakennerahasto-ohjelman
mukainen.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen myöntämisen edellytyksistä.
51 §
Hankkeen ohjausryhmä
Hankkeen ohjausta ja seurantaa varten voidaan tarvittaessa valita ohjausryhmä, jonka tuen myöntävä
viranomainen hyväksyy. Tuen hakija voi tehdä esityksen ohjausryhmän kokoonpanosta. Ohjausryhmässä on
oltava riittävä määrä asiantuntijoita.
Hankkeen toteuttamista, sisältöä ja rahoitusta koskevat muutostarpeet käsitellään ohjausryhmässä ennen
kuin niitä koskeva hakemus toimitetaan tuen myöntäneelle viranomaiselle.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ohjausryhmästä ja sen tehtävistä.
52 §
Euroopan sosiaalirahaston valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmä
Euroopan sosiaalirahaston valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta varten voidaan asettaa ohjausryhmä,
jonka tehtävänä on kokonaisuuden strateginen ohjaus, seuranta, arviointi ja toteutuksen tukeminen.
Ohjausryhmä voi olla yhteinen usealle toimenpidekokonaisuudelle ja yhteinen vastaavaa tehtävää varten
asetetun valtakunnallisen johto-, ohjaus- tai muun ryhmän kanssa.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtakunnallisen
toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmästä ja sen tehtävistä.
53 §
Välittävän toimielimen seurantavelvoite ja tuensaajan seurantaa varten toimittamat tiedot
Välittävän toimielimen on seurattava hankkeen toteuttamista ja ryhdyttävä viivytyksettä tarvittaviin
toimenpiteisiin, jos hanke ei etene hyväksytyn hankesuunnitelman ja tukipäätöksen mukaisesti.
Tuensaajan on ilmoitettava maksatushakemuksen yhteydessä tukipäätöksen ehdoissa edellytetyt seurantaa
koskevat tiedot. Tuensaajan on hankkeen viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä toimitettava
hankkeen loppuraportti. Loppuraportin toimittaminen on viimeisen maksatushakemuksen maksamisen
edellytys.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä välittävän toimielimen
seurantavelvoitteesta ja tuensaajan seurantaa koskevista tiedoista.
54 §
Hyväksyttävät kustannukset ja tuen määrä
Tuki myönnetään hankkeeseen tuen myöntävän viranomaisen hyväksymän, asetuksella erikseen säädetyn
kustannusmallin mukaan tai hankkeesta aiheutuvien hyväksyttävien, todellisten, tarpeellisten ja määrältään
kohtuullisten kustannusten perusteella.
Yleisasetuksen 69 artiklan mukaisia luontoissuorituksia ei rakennerahastohankkeissa voi käyttää.
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Tukea ei voida myöntää siltä osin kuin julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista
ylittää Euroopan unionin lainsäädännössä säädetyn julkisen rahoituksen enimmäismäärän.
Tuen käyttämisestä tavaroiden ja palveluiden hankintaan sekä urakalla teettämiseen sovelletaan, mitä
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) säädetään. Tuensaajan on
tällöin esitettävä selvitys hankinnan toteuttamisesta, ellei hankkeeseen myönnetty tuki ole myönnetty
kertakorvausmenettelyn mukaisesti.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hyväksyttävistä kustannuksista, tuen
ulkopuolelle jäävistä kustannuksista, kustannusmalleista, niiden määräytymisen perusteista,
käyttökohteista, enimmäistukimääristä tai –osuuksista sekä menettelyistä.
55 §
Tuen hakeminen ja myöntäminen
Tukea haetaan toimivaltaiselta viranomaiselta ja tukipäätös tehdään sähköisesti 58 §:n mukaiset
edellytykset täyttävässä järjestelmässä. Tuen hakeminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista.
Hakemuksen tulee sisältää kyseiseen hankkeeseen sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä ja
Euroopan unionin lainsäädännössä sekä tässä luvussa edellytetyt tiedot. Hakemus tulee allekirjoittaa.
Hakemuksen allekirjoitukseen sovelletaan, mitä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä
allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) henkilön yksilöimisestä ja tunnistamisesta säädetään.
Tukipäätökseen on otettava myönnetyn tuen määrä ja tässä luvussa säädetyt tuen ehdot sekä tuen
maksamisen ja takaisinperinnän edellytykset. Päätökseen tulee lisäksi ottaa ne Euroopan unionin
lainsäädännössä asetetut ehdot ja edellytykset, jotka olennaisesti ja välittömästi vaikuttavat tuen käyttöön
ja maksamiseen. Tukipäätöksellä hyväksytään hankesuunnitelma ja päätetään hankkeelle myönnettävästä
rahoitusosuudesta.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sähköisestä tuen hakemis- ja
myöntämismenettelystä.
56 §
Maksatuksen hakeminen ja tuen maksaminen
Maksatusta haetaan sähköisesti X §:n mukaiset edellytykset täyttävässä järjestelmässä toimivaltaiselta
viranomaiselta. Maksatushakemus tulee allekirjoittaa. Maksatushakemuksen allekirjoitukseen sovelletaan,
mitä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009)
henkilön yksilöimisestä ja tunnistamisesta säädetään. Maksatuspäätös tehdään sähköisesti.
Välittävä toimielin tekee maksatuspäätöksen sähköisesti x §:n mukaiset edellytykset täyttävässä
tietojärjestelmässä. Tuen maksaminen maakunnissa tapahtuu automatisoituna maksun välitystoimintona
EURA 2014 –tietojärjestelmästä valtion maksuliikenteen kautta.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sähköisestä maksatuksen hakemis- ja
myöntämismenettelystä sekä keskitetystä maksuliikenteestä.
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57 §
Viranomaisten tietojen saanti ja luovuttaminen rakennerahasto-ohjelmassa
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetussa laissa säädetään salassa
pidettävien tietojen luovuttamisesta, on hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisella sekä välittävillä
toimielimillä salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta muulta viranomaiselta,
verohallinnolta tai julkista tehtävää hoitavalta taholta tuen hakijaa tai tuensaajaa, tämän taloudellista
asemaa ja liike- ja ammattitoimintaa, julkisista varoista myönnettyä rahoitusta tai muuta tuen kannalta
merkittävää olosuhdetta koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tukea koskevan asian käsittelemiseksi.
Pyydetyn tiedon yhteys käsiteltävään asiaan ja tiedon välttämättömyys on perusteltava tietoa
pyydettäessä.
Edellä 1 momentissa mainituilla tiedonsaantiin oikeutetuilla viranomaisilla on salassapitosäännösten
estämättä oikeus luovuttaa muulle viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle taikka Euroopan unionin
toimielimelle sellaisia tässä laissa säädettyä tehtävää hoidettaessa saatuja, tuensaajaa koskevia tietoja,
jotka ovat tarpeen viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle tai toimielimelle säädetyn
tarkastustehtävän hoitamiseksi tai sen valvomiseksi, että Euroopan unionin lainsäädäntöä on noudatettu.
Hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisella sekä välittävillä toimielimillä on oikeus
salassapitosäännösten estämättä saada maksutta verohallinnolta tuen hakijaa ja saajaa koskevat sellaiset
tiedot, jotka ovat välttämättömiä tuen myöntämiseksi tai sen valvomiseksi.
Tässä pykälässä mainitut tiedot voidaan luovuttaa myös sähköisesti tai teknisen käyttöyhteyden avulla.
Tämän pykälän perusteella saatuja tietoja ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon niitä on
pyydetty.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä viranomaisten tietojen saannista ja
luovuttamisesta.
58 §
Rakennerahasto-ohjelman tietojärjestelmä
Työ- ja elinkeinonministeriön hallintoviranomainen omistaa EURA 2014- tietojärjestelmän ja vastaa siitä,
että tietojärjestelmä täyttää sille Euroopan unionin lainsäädännössä ja tässä laissa säädetyt edellytykset.
Tietojärjestelmää käytetään Euroopan unionin lainsäädännössä, alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
annetun lain sekä tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten.
Välittävät toimielimet vastaavat siitä, että tuen hakemista, myöntämistä, maksamista ja valvontaa sekä
jatkotoimenpiteitä ja seurantaa koskevat oikeat ja riittävät tiedot hallinnoidaan EURA 2014 –
tietojärjestelmässä, tai hallintoviranomaisen hyväksymässä liitännäisjärjestelmässä, TUKI2014tietojärjestelmässä tai EVAL-tietojärjestelmässä.
Siirrettäessä tietoa muusta tietojärjestelmästä kyseisen liitännäisjärjestelmän omistaja vastaa siitä, että
siirrettävän tiedon sisältö ja tarkkuus vastaavat EURA 2014 -tietojärjestelmän sisältöä.
Liitännäisjärjestelmän omistajalla on velvollisuus noudattaa EURA 2014 -tietojärjestelmän
sisältövaatimuksia ja tiedonohjaussuunnitelmaa hallintoviranomaisen edellyttämällä tavalla.
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Jos tukea on haettu EURA 2014 –tietojärjestelmässä on tuen hakijalla ja tuensaajalla oikeus seurata
kyseisessä tietojärjestelmässä tuen hakemista, maksamista, tarkastamista ja takaisinperintää koskevan
asiansa etenemistä ja tehtyjä päätöksiä. Asian seuraaminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rakennerahastojen tietojärjestelmistä,
niihin tallennettavista tiedoista, tietojen luovuttamisesta ja tietojen käyttämisestä.
59 §
ESR Henkilö -palvelu
[ESR Henkilö -palvelusta säädettäisiin lailla erikseen ]
60 §
Asetuksenantovalta
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rakennerahastojen tietojärjestelmistä ja
ESR Henkilö –palvelusta, niihin tallennettavista tiedoista, tietojen luovuttamisesta sekä tietojen
käyttämisestä.
61 §
Tietojen julkisuus ja säilyttäminen
Tietojärjestelmään tallennettujen tietojen julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Julkisia ovat lisäksi tiedot, jotka jäsenvaltioiden on asiaa koskevan
Euroopan unionin lainsäädännön perusteella julkaistava. Hallintoviranomainen huolehtii tietojärjestelmään
tallennettujen tuensaajia, hankkeita ja tuen määrää koskevien tietojen julkisuuteen saattamisesta
Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetyissä tapauksissa ja tavalla.
Hallintoviranomaisella, todentamisviranomaisella ja tarkastusviranomaisella on oikeus luovuttaa edelleen
salassapitosäännösten estämättä Euroopan unionin asianomaiselle viranomaiselle sellaisia EURA 2014 tietojärjestelmään tallennettuja tietoja, jotka ovat tarpeen valvottaessa, että Euroopan unionin
lainsäädäntöä sekä sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä on noudatettu myönnettäessä
rakennerahastojen tukea.
Rekisteröidyn oikeuteen tarkistaa häntä koskevat tiedot, niissä olevien virheiden tai puutteiden oikaisuun
sekä vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamiseen sovelletaan, mitä henkilötietolaissa
(523/1999) säädetään.
Jos Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetään valtiontuen tai muun tuen seurantaa varten
perustettavaksi rekistereitä, EURA 2014 -järjestelmän tiedoista muodostetaan vaadittu rekisteri, ja sen
tiedot siirretään tarvittaessa vähämerkityksistä tukea tai muuta tukea koskevaan rekisteriin.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tietojen säilyttämisestä ja määräajoista.
62 §
Päätöksen tiedoksianto
Tässä luvussa tarkoitettu sähköisesti tehty päätös annetaan tiedoksi siten kuin sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä säädetään.
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63 §
Hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisen tarkastusoikeus
Hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisella on oikeus suorittaa rakennerahastovarojen käyttöön
liittyviä välittäviin toimielimiin sekä tuensaajiin liittyviä tarkastuksia. Jos tukea on siirretty muulle taholle,
kohdistuu edellä mainittu tarkastusoikeus myös tuen siirronsaajan toimintaa.
Hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomainen voi päätöksellään valtuuttaa toisen viranomaisen tai
riippumattoman tilintarkastajan suorittamaan rakennerahastovarojen käyttöä koskevan välittävään
toimielimeen tai tuensaajaan kohdistuvan tarkastuksen puolestaan. Tilintarkastajan tulee olla
tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja. Tilintarkastajaan sovelletaan tämän toimiessa
tässä luvussa tarkoitetuissa tehtävissä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.
Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).
Tarkastuksen asianmukaista suorittamista varten hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisella tai
valtuutetulla tilintarkastajalla on oikeus päästä tuen käytön kannalta merkityksellisiin rakennuksiin,
toimitiloihin tai paikkoihin ja tarkastaa näitä sekä tuensaajan olosuhteita, tietojärjestelmiä ja asiakirjoja.
Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. Tarkastuksen
suorittajalla on oikeus ottaa asiakirjat ja muu tuen käyttöön liittyvä aineisto haltuunsa, jos tarkastuksen
asianmukainen suorittaminen tätä edellyttää. Tarkastuksessa on noudatettava, mitä hallintolain 39 §:ssä
säädetään.
Edellä tässä pykälässä tarkoitetuilla viranomaisilla tai riippumattomalla tilintarkastajalla on oikeus saada
poliisilta korvauksetta virka-apua tarkastuksen suorittamisessa.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarkastusoikeudesta.
64 §
Rakennerahastohankkeiden takaisinperintää koskevat erityissäännökset
Välittävän toimielimen on takaisinperintää, palauttamista ja muita jatkotoimenpiteitä koskevissa asioissa
valmisteltava päätös EURA 2014-tietojärjestelmässä.
Välittävä toimielin vastaa edellä 1 momentissa säädettyjen päätösten täytäntöönpanosta.
Välittävä toimielin voi jättää perimättä määrän, joka ei ylitä 250 euroa. Muilta osin takaisinperittävään
määrään sovelletaan yleisasetuksen 122 artiklan 2 kohtaa.
Välittävä toimielin voi takaisinperintää ja palauttamista koskevissa tapauksissa päättää, että
takaisinperittävälle tai palautettavalle määrälle laskettava korko jätetään osittain tai kokonaan perimättä,
jos koron täysimääräinen takaisinperintä tai palauttaminen olisi kohtuutonta tuensaajan taloudelliseen
asemaan tai olosuhteisiin nähden kokonaisuutena tarkastellen kohtuutonta. Välittävä toimielin voi erityisen
painavasta syystä päättää, että palautettava tai takaisinperittävä korko jätetään kokonaan perimättä.
65 §
Muutoksenhaku
Tässä luvussa tarkoitettuihin välittävän toimielimen päätöksiin on sähköisesti liitettävä
oikaisuvaatimusohjeet hallintolain (434/2003) 7 luvun 46 §:ssä säädetyllä tavalla.
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Tuen hakija tai tuensaaja saa vaatia oikaisua päätökseensä sähköisesti EURA 2014 –tietojärjestelmässä, sen
liitännäisjärjestelmässä tai liitännäisjärjestelmän verkkopalvelussa päätöksen tehneeltä välittävältä
toimielimeltä siten kuin hallintolaissa säädetään.
Välittävän toimielimen on tehtävä oikaisuvaatimukseen annettava päätös EURA 2014 –tietojärjestelmässä,
sen liitännäisjärjestelmässä tai liitännäisjärjestelmän verkkopalvelussa ja liitettävä siihen hallintolain 7
luvun 47 §:n mukainen valitusosoitus.
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
66 §
Asiakirjojen säilyttämisvelvollisuus
Tuensaajan on säilytettävä kirjanpitoaineisto ja hankkeen muu aineisto siten kuin kirjanpitolaissa
(1336/1997) säädetään. Kirjanpitoaineisto ja muu hanketta koskeva aineisto on säilytettävä 10 vuotta
rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallintoviranomaisella on oikeus säätää valtioneuvoston asetuksella
kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 10 §:ssä säädetystä pidemmästä säilytysajasta.
Välittävän toimielimen on tukea koskevaan päätökseen otettava ehto tuensaajan asiakirjojen
säilyttämisvelvollisuudesta ja säilyttämisajasta.
Välittävä toimielin voi jatkaa tuensaajalle annettavalla kirjallisella ilmoituksella 1 momentissa tarkoitettua
säilyttämisaikaa yleisasetuksen 140 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan nojalla. Jos kansallisessa
lainsäädännössä tai valtiontukea koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetään pidempää
säilyttämisaikaa, noudatetaan sitä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asiakirjojen säilyttämisestä.

8 LUKU
Erinäiset säännökset
67 §
Valvonta, tarkastusoikeus, tarkastuksen suorittaminen ja virka-apu
Tuen saajaan kohdistuvasta valvontatehtävästä, tarkastusoikeudesta, tarkastuksen suorittamisesta ja
tarvittavasta virka-avusta säädetään valtionavustuslain 15 – 18 §:ssä.
Pykälän 1 momentissa tarkoitettuja valvonta- ja tarkastustehtäviä tekevät maakunnat ja rakennerahastoohjelmien välittävät toimielimet sekä tarkastus-, todentamis- ja hallintoviranomainen.
Maakunnalla on oikeus kohdistaa vastaavaa valvontaa ja tarkastuksia myös kilpailuttamaansa tai
hyväksymäänsä palvelun tuottajaan.
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68 §
Oikeus tietojen saamiseen ja luovuttamiseen
Oikeudesta tietojen saamiseen toiselta viranomaiselta ja oikeudesta tietojen luovuttamiseen toiselle
viranomaiselle säädetään valtionavustuslain 31 – 32 §:ssä.
Oikeus 1 momentissa tarkoitettujen tietojen saamiseen ja luovuttamiseen on maakunnalla ja
rakennerahasto-ohjelmien välittävillä toimielimillä sekä tarkastus-, todentamis- ja hallintoviranomaisella.
Työnantajalla on lisäksi oikeus saada 4 luvussa säädetyn palkkatuen myöntämisedellytyksen täyttämiseksi
tieto siitä, onko työnantajan yksilöimä henkilö, jonka työsuhde on päättynyt palkkatuen hakemista
edeltäneiden 12 kuukauden aikana, työnhakijaksi rekisteröityneenä.
Edellä 1 ja 2 momentissa mainitut tiedot voidaan luovuttaa myös sähköisesti tai teknisen käyttöyhteyden
avulla. Edellä 1 – 3 momentin perusteella saatuja tietoja ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen,
johon niitä on pyydetty.
69 §
Muutoksenhaku
Tässä laissa tarkoitettuun maakunnan päätökseen saa hakea muutosta siten kuin kuntalaissa (365/1995)
oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja kunnallisvalituksesta säädetään.
Tässä laissa tarkoitettuun sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön päätökseen saa
vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta siten kuin hallintolaissa säädetään.
Oikaisuvaatimukseen annettuun sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön
myöntämän avustuksen maksamisen keskeyttämistä tai lopettamista taikka avustuksen takaisinperintää,
saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
70 §
Täytäntöönpano
Tämän lain nojalla tehty päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Edellä 35 – 37 §:n nojalla tehty lainvoimainen päätös on
suoraan ulosottokelpoinen. Sen perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa
laissa (706/2007).
Rakennerahastovaroista myönnetyn tuen täytäntöönpanoon ei sovelleta 1 momentissa mainitun lain 20
§:ssä säädettyä vanhentumisaikaa.
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71 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Siltä osin kuin on kyse taloudelliseen toimintaan myönnettävästä tuesta, joka täyttää Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan valtiontuen edellytykset, tukea voidaan myöntää
tämän lain nojalla xx.xx.20XX asti.
Tämän lain XX – XX §:ää sovelletaan tämän lain nojalla myönnettyyn avustukseen myös lain
voimassaoloajan päätyttyä. Lain XX §:ää ei kuitenkaan sovelleta 31 päivän joulukuuta 2022 jälkeen, ellei
tukea rahoiteta yksinomaan kansallisista varoista.
Tällä lailla kumotaan…
Tällä lailla kumottua lakia /lakeja ja sen/niiden nojalla annettuja säännöksiä sovelletaan niiden nojalla
myönnettyyn tukeen. Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan hakemukseen sovelletaan tätä lakia.

