
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 25.2.2008  Dnro 326/571/2008 
   
PÄÄTÖS 
     

 

EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON (EAKR) JA SOSIAALIRAHASTON (ESR) 
SEKÄ VASTAAVAN VALTION RAHOITUSOSUUDEN VUODEN 2008 
VALTIONNEUVOSTON JAKOPÄÄTÖKSEN YHTEYDESSÄ 
RAKENNERAHASTOLAIN 11 §:N 1 MOMENTIN NOJALLA ANTAMAT 
VÄLITTÄVIEN TOIMIELINTEN VAROJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT   

 
a. Yleiset ehdot 
 

i. Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2008 talousarviosta 
myönnettävien momenttien 32.70.64 ja 32.70.65 valtuuksien ja 
arviomäärärahojen käytössä. Ehtoja tulee noudattaa 
sisäasiainministeriön 19.6.2007 Euroopan aluekehitysrahaston ja 
valtion rahoitusosuuden vuoden 2007 valtioneuvoston jakopäätöksen 
yhteydessä antamien välittävien toimielinten varojen käyttöä 
koskevissa ehdoissa tarkoitettuina tarkistettuina ja täydentävinä 
ehtoina.  

ii. Varoja saadaan käyttää valtioneuvoston yleisistunnossa 14.2.2008 
tehdyn päätöksen mukaisesti ja Kainuun hallintokokeilusta annetun 
lain 11 §:n mukaisesti Kainuun maakuntavaltuuston päätöksen ja työ- 
ja elinkeinoministeriön päätöksen perusteella kaudelle 2007–2013 
hyväksyttyihin ohjelman mukaisiin toimiin, jäljempänä mainituin 
rajoituksin ja ehdoin. 

iii. Varojen käytössä on noudatettava EU:n ja kansallisia säännöksiä sekä 
rakennerahastolain 11 §:n nojalla annettuja hallinto- ja 15 §:n nojalla 
annettuja todentamisviranomaisen ohjeita ja määräyksiä. 

iv. EAKR- ja ESR-varoista ja valtion talousarviosta osoitetuista 
kansallisena rahoitusosuutena käytettävistä varoista myönnettävien 
tukien myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa, 
takaisinperinnässä ja käytön valvonnassa sovelletaan 
valtionavustuslakia, jollei rakennerahastolaista tai ao. hallinnonalaa 
koskevasta lainsäädännöstä taikka Euroopan yhteisön säädöksistä tai 
niiden nojalla tehdyistä Euroopan unionin toimielinten päätöksistä 
muuta johdu.     

v. Välittävien toimielinten tulee huolehtia siitä, että rahoitettavat toimet 
ovat EY:n perustamissopimuksen määräysten ja sen nojalla annettujen 
säädösten mukaisia mukaan lukien miesten ja naisten välistä tasa-
arvoa, syrjimättömyyttä ja kestävää kehitystä koskevat määräykset, 
ja että osoitetut määrärahat käytetään alueilla komission vahvistamien 
toimenpideohjelmien ja EAKR-toimenpideohjelmien ja ESR-ohjelman 
alueosioiden osalta maakunnan yhteistyöasiakirjan mukaisesti ja 
seurantakomitean vahvistamien valintaperusteiden mukaisesti sekä 
tukikelpoisuussääntöjä noudattaen. Kainuun maakunnan osalta on 
lisäksi otettava huomioon Kainuun maakuntavaltuuston oikeus antaa 
tarkempia määräyksiä Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 
(343/2003) 10 §:n 3 momentin perusteella 10 §:n 1 momentin 5 
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kohdassa tarkoitettujen yritystukien myöntämisestä, 6 kohdassa 
tarkoitetuista koulutushankinnoista ja 7 kohdassa tarkoitettujen 
avustusten ja tukien myöntämisestä. ESR-ohjelman alueellisten 
ohjelmaosioiden varoin rahoitettavat toimenpiteet tulee kohdentaa 
suuralueen eduksi. 

vi. Jos hanketta voitaisiin rahoittaa useammasta kuin yhdestä toisilleen 
vaihtoehtoisesta tukijärjestelmästä tai rahoitusvälineestä, on 
toimivaltaisten viranomaisten huolehdittava tarvittavasta 
koordinoinnista siten kuin rakennerahastolain 21 §:ssä säädetään 
maakunnan yhteistyöryhmän tehtävistä.  

 

b. EAKR- ja ESR-rahoitusosuuden ja kansallisen julkisen rahoitusosuuden 
seuranta ja raportointi 

i. Välittävän toimielimen on huolehdittava rakennerahastolain ja 
asetuksen sekä asianomaisen ohjelma-asiakirjan mukaisesta 
toimenpiteiden seurannasta ja raportoinnista työ- ja 
elinkeinoministeriölle.  

 
ii. Myöntämisvaltuuksien käytössä tulee noudattaa valtion talousarviosta 

annetun lain (423/1988) 10 §:n ja valtion talousarviosta annetun 
asetuksen (254/2004) 54a §:n säännöksiä ja Valtiokonttorin 
määräyksiä, joiden mukaan virastojen ja laitosten tulee järjestää 
toimialoillaan valtion talousarviosta annetun lain 10 §:ssä 
tarkoitettujen talousarvion käsittelyn yhteydessä myönnettyjen ja 
muiden lakiin perustuvien valtuuksien sekä niiden käytön ja käytöstä 
aiheutuvien menojen seuranta. Valtuuksista ja niiden käytöstä tulee 
ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle siten kuin se ohjeistaa.  

iii. Tietojen hallinnointiin käytetään rakennerahastojen seurannan 
tietojärjestelmiä (EURA2007, Valtteri ja muut sovellukset, TUKI2000). 
Välittävä toimielin vastaa tietojen ajantasaisuudesta.  

iv. Välittävät toimielimet tallentavat myöntämänsä rahoituksen varaus-, 
sidonta- ja käyttösuunnitelmatiedot ja kirjanpidon maksatustiedot 
hankekohtaisina rakennerahastojen seurannan tietojärjestelmään työ- 
ja elinkeinoministeriön erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. 
Sidonnalla tarkoitetaan välittävän toimielimen tekemää rahoituksen 
myöntämispäätöstä tai välittävän toimielimen itse toteuttaessa 
hankkeen (viranomaisen itse toteuttama hanke), sen tekemää 
päätöstä kohdentaa varat hankkeeseen.  

v. Lisäksi välittävän toimielimen tulee ylläpitää sidontojen 
maksusuunnitelmia ajantasaisesti Valtteri-järjestelmässä 
arviomäärärahan mitoittamista varten ja seurata myöntämisvaltuuden 
maksamiseksi myönnetyn arviomäärärahan käyttöä. Valtteri-
järjestelmästä hankkeiden varaus-, sidonta- ja maksatustiedot 
siirtyvät välittömästi EURA 2007 –järjestelmään 

vi. Jos välittävät toimielimet ovat suorittaneet toimenpiteitä ennen 
seurannan tietojärjestelmän käyttöönottoa, on niitä koskevat tiedot 
tallennettava järjestelmään välittömästi sen jälkeen, kun 
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hallintoviranomainen on antanut määräyksen järjestelmän tai sen osan 
käyttöönotosta. Välittävän toimielimen tulee täsmäyttää 
hankehallintajärjestelmänsä tiedot omaan kirjanpitoonsa sekä 
seurannan tietojärjestelmään. Täsmäytykset tulee dokumentoida ja 
säilyttää riittävän jäljitysketjun takaamiseksi. 

vii. Jakokirjeellä osoitetaan myöntämisvaltuudet välittäville toimielimille. 
Arviomäärärahaa ei jaeta välittäville toimielimille, poislukien 
maakunnan liitot ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä, vaan erillisellä 
jakokirjeellä annetaan kirjausoikeus momenttien arviomäärärahan 
käyttöön. Välittävän toimielimen kirjausoikeutta ei saa myöntää 
edelleen hankkeiden toteuttajille. Momenttien kohdentamisperusteena 
on maksuperuste. Momenteilta saa maksaa ja korvata vain 
tukikelpoisia menoja, joista on tehty maksatuspäätös. Tilitysten 
käsittelyssä on noudatettava Valtiokonttorin antamia tilitysten 
kirjausohjeita.  

viii. Hallintoviranomainen maksaa rahaa maakunnan liitoille ja Kainuun 
maakunta -kuntayhtymälle ohjelmien täytäntöönpanosta aiheutuvien 
maksujen suorittamista varten, mutta osoitettua kehystä vastaavat 
myöntämisvaltuudet jätetään Valtteri-järjestelmässä 
hallintoviranomaisen valtuuskirjanpitoon. Jaettavien varojen 
tallettamisesta mahdollisesti syntyvät korkotulot on käytettävä 
ohjelmanmukaisten toimien rahoittamiseen. Muiden varoja käyttävän 
välittävän toimielimen kuin valtion tilivirastojen tulee seurata ja 
raportoida työ- ja elinkeinoministeriölle myöntämisvaltuuden käytöstä 
ja myöntämisvaltuuden maksatuksiin tarvittavan arviomäärärahan 
tarpeen jaksottumisesta kuluvalle ja tuleville vuosille ministeriön 
ohjeistuksen mukaan.  

ix. Välittävien toimielinten tulee huolehtia tilinpäätökseen liittyvistä 
toimenpiteistä.  

x. Varoja käyttävän välittävän toimielimen on noudatettava kansallisesti 
vuosittain määriteltyä ohjelmaosioittaista EU-rahoituksen ja 
kansallisen julkisen rahoituksen suhdetta toimintalinjatasolla. 
Välittävän toimielimen on huolehdittava myös hankkeelle päätöksen 
mukaisen kunnan tai muun julkisen rahoituksen toteutumisesta 
projektisuunnitelman mukaisesti ja käsiteltävä nämä rahoitustiedot 
maksatushakemusten tukikelpoisuustarkastuksessa. Myös yksityisen 
rahoitusosuuden projektisuunnitelman mukaista toteutumista on 
seurattava ja valvottava.  

xi. Kaikki rakennerahastotilitykset on käsiteltävä 
tietojärjestelmäavusteisesti Valtteri-järjestelmässä, josta 
tukikelpoisuustarkastetut toteutumatiedot siirtyvät EURA 2007 –
seurantajärjestelmään, kun maksatushakemuksesta on tehty 
maksatuspäätös järjestelmässä. Laskennallisista kustannuksista 
kunnan, muun julkisen ja yksityisen rahoituksen ollessa kyseessä 
ohjeistetaan myöhemmin erikseen. 
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c. Tuen myöntäminen ja maksatus  

i. Välittävän toimielimen tulee valmistella rahoituksen myöntäminen ja 
maksaminen tietojärjestelmäavusteisena rakennerahastolain 65 §:ssä 
tarkoitetussa rakennerahasto-ohjelmien seurannan 
tietojärjestelmässä (EURA2007-, TUKI2000- ja Valtteri-järjestelmät).  

d. Tekninen tuki  

i. Ohjelman seurantakomitea hyväksyy teknisen tuen 
käyttösuunnitelmat. Varat on käytettävä näiden käyttösuunnitelmien 
sekä ohjelma-asiakirjan ja tukikelpoisuusasetuksen määräysten 
mukaisesti.  

 
ii. Varoja käyttävä välittävä toimielin vastaa siitä, että teknistä tukea 

käytetään samassa osarahoitussuhteessa kuin missä työ- ja 
elinkeinoministeriö on varat jakanut. Teknisen tuen hankkeiden 
rahoitukseen ei edellytetä kunnan tai yksityistä rahoitusta. Teknisen 
tuen hankkeista ei täytetä seurantaindikaattorilomakkeita tai laadita 
väli- tai loppuraportteja tai arviointeja.  Muilta osin teknisen tuen 
hanketta tulee hallinnoida osana toimenpideohjelmaa. 

 
iii. Henkilötyövuodet tulee raportoida teknistä tukea käytettäessä.  

e. De minimis -sääntely 

i. Välittävien toimielinten on varmistettava, että julkinen tuki noudattaa 
menettelyjen ja tuen osalta niitä valtiontukisäädöksiä, jotka ovat 
voimassa tuen myöntämisajankohtana mukaan lukien komission 
asetus (EY) N:o 1998/2006 perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. Jos välittävä toimielin 
myöntää yritykselle vähämerkityksistä tukea tai tuki tosiasiallisesti 
ohjautuu yritykselle, sen on ilmoitettava yritykselle kirjallisesti aiotusta 
tuen määrästä ja siitä, että tuki on luonteeltaan vähämerkityksistä. 
Välittävän toimielimen on saatava ennen tuen myöntämistä kyseiseltä 
yritykseltä ilmoitus muista vähämerkityksisistä tuista, jotka on saatu 
kahden edeltävän verovuoden ja kuluvan verovuoden aikana ja 
tarkistettava, ettei uusi tuki nosta vähämerkityksisen tuen 
kokonaismäärää suuremmaksi kuin 200 000 euroa minkään kolmen 
verovuoden jakson aikana. Yritys-käsite kattaa kaikki taloudellisella 
riskillä operoivat toimijat juridisesta muodosta riippumatta.. 

 
f. Toimien pysyvyys ja tuloa tuottavat hankkeet 

 
i. Välittävän toimielimen on varmistettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1083/2006 57 artiklan mukaisesti, että toimi saa rahaston tukea 
ainoastaan, jos kyseiseen toimeen ei kohdistu sovellettavan, 3–5 
vuoden määräajan kuluessa toimen päättymisestä sellaisia 
huomattavia muutoksia, jotka vaikuttavat sen luonteeseen tai 
täytäntöönpanoedellytyksiin tai hyödyttävät aiheettomasti jotakin 
yritystä tai julkista yhteisöä, ja jotka johtuvat infrastruktuurin 
omistussuhteissa tapahtuneista muutoksista tai tuotantotoiminnan 
lopettamisesta. 

 



 

 

5

5

ii. Jos tuloa tuottavissa hankkeissa syntyvien tulojen objektiivinen 
ennakkoarviointi ei ole mahdollista, viiden vuoden kuluessa toimen 
päättymisestä saadut tulot on vähennettävä todentamisviranomaiselle 
ilmoitetuista menoista neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 
artiklan mukaisesti.  

 
iii. Välittävien toimielinten on varmistettava riittävä hankkeen 

toteutusajan päättymisen jälkeinen seuranta toimen tukikelpoisuuden 
varmistamiseksi ja perittävä aiheettomasti maksetut tai muutoin 
tukikelvottomat määrät takaisin. 

 
g. Tehtävien eriyttäminen 

i. Välittävien toimielinten tulee eriyttää EU:n rakennerahastojen tuen 
myöntämiseen, maksatuksiin ja valvontaan liittyvät tehtävät 
hallintoviranomaisen ohjeistamalla tavalla neuvoston asetuksen 
1083/2006 58 b artiklan mukaisesti. 

 
ii. Viranomaisen itse toteuttamien hankkeiden toimeenpanossa tulee 

lisäksi eriyttää hankkeiden toteutus edellä mainituista tehtävistä. 
 

h. Seurantatietojen toimittaminen 

i. Välittävien toimielinten on huolehdittava neuvoston asetusten (EY) N:o 
1083/2006 ja komission asetuksen 1828/2006, rakennerahastolain ja 
asetuksen sekä toimenpideohjelmanmukaisesta seurannasta ja 
raportoinnista maakunnan yhteistyöryhmälle ja työ- ja 
elinkeinoministeriölle noudattaen hallinto- ja todentamisviranomaisen 
asiasta rakennerahastolain 11 §:n ja 15 §:n nojalla antamia ohjeita ja 
määräyksiä. Kainuun maakuntaan kohdentuvia varoja käyttävän 
välittävän toimielimen on huolehdittava em. säädösten mukaisesta 
toimenpiteiden seurannasta ja raportoinnista Kainuun 
maakuntavaltuustolle ja työ- ja elinkeinoministeriölle. 

ii. Välittävän toimielimen on rahoituksen myöntämispäätöksessä 
edellytettävä, että tuen saaja tallentaa hankkeen tavoitteiden 
toteutumista kuvaavat seurantaindikaattoritiedot puolivuosittain 
rahastonhallintajärjestelmään.  Välittävän toimielimen on valvottava 
tietojen toimittamista ja arvioitava maksatushakemuksen käsittelyn 
yhteydessä seurantatietojen perusteella hankkeessa toteutettujen 
toimien kokonaistaloudellisuutta ja tukikelpoisuutta. 

i. Kirjanpidon järjestäminen 

i. Välittävän toimielimen tulee ylläpitää joko erillistä 
kirjanpitojärjestelmää tai riittävän kirjanpidon eriyttämisen 
varmistavaa vakiomuotoista kirjanpitoa kaikista toimeen liittyvistä 
tapahtumista. Sen tulee varmistaa luotettavat sähköiset 
tietojärjestelmät kirjanpitoa, seurantaa ja tilinpäätösraportointia 
varten. 

ii. Välittävän toimielimen on varmistettava, että hankkeen kustannukset 
ovat vaivatta eriteltävissä tuensaajan muusta kirjanpidosta.  
Hankekirjanpidon täydellisyys ja erillisyys muusta kirjanpidosta on 
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varmistettava myös usean osatoteuttajan hankkeissa. Jos samassa 
hankkeessa on myönnetty tukea osakokonaisuuksiin, joiden 
tukiprosentit eroavat toisistaan, on rahoituspäätöksessä edellytettävä 
hankkeen pitävän erilliskirjanpitoa osakokonaisuuksittain ja 
toimittavan maksatushakemuksen liitetiedot osakokonaisuuksittain. 
Kahden tukiprosentin rahoituspäätös on hallinnoitava 
rakennerahastojen seurannan tietojärjestelmässä erillisinä 
projekteina, joille annetaan yhteinen koontitunnus. 

 
iii. Jos tuensaaja on saman tiliviraston kirjanpidossa kuin rahoituksen 

myöntäjä ja maksaja, rahoittajan tulee ohjeistaa päätöksessä 
hankkeen toteuttaminen eri projektikoodilla kuin mitä rahoittaja 
käyttää myöhemmin tarkemmin ohjeistettavalla tavalla.  

j. Arviomäärärahan kirjausoikeuden myöntäminen myöntämisvaltuuksien 
maksatuksiin 

i. Välittävät toimielimet, pl. maakunnan liitot ja Kainuun maakunta –
kuntayhtymä,  kirjaavat tilivuoden 2008 loppuun asti vuoden 2008 
varoista maksettavat menot omassa kirjanpidossaan työ- ja 
elinkeinoministeriön 32.70.64 (EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus 
EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007–2013 
(arviomääräraha) ja 32.70.65 Valtion rahoitusosuus EU:n 
rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007–2013 
(arviomääräraha). EAKR-alajaottelukohdan tunnus on 1 ja ESR-
alajaottelukohdan tunnus 2. 

ii. Lisäksi välittävien toimielinten on käytettävä momentin alajaotteluna 
seuraavia koodeja: 

Koodi Välittävä toimielin   
 

1   VM:n hallinnonala 
2   Kainuun hallintokokeilu (EK) 
3  Muut hallinnonalat 

 

k. Varainkäytön valvonta ja tarkastus  

i. Varainkäytön valvonta on järjestettävä Euroopan yhteisön säädösten, 
kansallisen rakennerahastolainsäädännön, valtionavustuslain, valtion 
talousarviosta annetun lain ja asetuksen sekä toimenpideohjelman 
mukaisesti.  Rakennerahastolain (1401/2006) 44 §:n mukaan 
välittävä toimielin vastaa toimien seurannasta ja myöntämiensä 
rakennerahastovarojen valvonnasta ja varojen takaisinperinnästä.  

ii. Välittävä toimielin vastaa siitä, että seurantaa varten tarvittavat 
tiedot tuen hakijasta, tuen kohteesta, tukea koskevasta päätöksestä, 
tuen maksamisesta ja vaikutuksista sekä suoritetuista 
varmennuksista ja havaituista sääntöjenvastaisuuksista samoin kuin 
takaisinperinnöistä ja muista toimenpiteistä, joihin 
sääntöjenvastaisuuksien oikaisemiseksi on ryhdytty, merkitään 
rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmään, pidetään 
seurantajärjestelmässä ajantasaisina ja että tiedot ovat virheettömiä.  
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iii. Välittävien toimielinten valvontavastuusta on säädetty yhteisön 
oikeutta täydentävästi rakennerahastolain 49 §:ssä. Kukin joko 
rakennerahastovaroja tai kansallista julkista rahoitusosuutta 
myöntävä välittävä toimielin vastaa valvonnan asianmukaisesta 
järjestämisestä.  Välittävä toimielin on velvollinen tarkastamaan 
osarahoitettuja tuotteita ja palveluita sen mukaan kuin Euroopan 
yhteisön lainsäädännössä, erityisesti komission asetuksen 
(1828/2006) 13 artiklassa, säädetään. Välittävän toimielimen tulee 
antaa rakennerahastoasetuksen 19 §:n mukaisesti työ- ja 
elinkeinoministeriölle tiedot kultakin kuukaudelta suoritetuista 
rakennerahastolain 49§:ssä tarkoitetuista tuen saajaan kohdistuneista 
tuotteiden, palveluiden ja menojen tarkastuksista seuraavan 
kuukauden loppuun mennessä. 

iv. Tarkastusten tulokset ja niiden johdosta tehtävät korjaustoimenpiteet 
on kirjattava ajantasaisesti Valtteri- ja TUKI2000-järjestelmään 
hallintoviranomaisen antaman ohjeistuksen mukaisesti.  

v. Komission virkamiehillä tai valtuuttamilla edustajilla on oikeus 
yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 72 artiklan mukaisesti tarkastaa 
rakennerahastoista rahoitettua toimintaa sekä hallinto- ja 
valvontajärjestelmiä. Euroopan petostentorjunnan tutkimusvirasto 
(OLAF) voi myös tarkastaa rakennerahastovaroin rahoitettua 
toimintaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 mukaisesti. Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on 
perustamissopimuksen 248 artiklan perusteella oikeus tarkastaa 
yhteisön varoja paikalla varmistaakseen tulojen ja menojen 
laillisuuden ja asianmukaisuuden sekä varainhoidon 
moitteettomuuden. Jäsenvaltion virkamiehet voivat osallistua paikalla 
suoritettaviin tarkastuksiin.  

vi. Hallintoviranomaisen, todentamisviranomaisen ja tarkastus-
viranomaisen tarkastusoikeudesta ja tarkastusta suorittavan henkilön 
oikeudesta ja tarkastettavan velvollisuuksista säädetään yhteisön 
oikeutta täydentävästi rakennerahastolaissa. Em. viranomaisella on 
oikeus suorittaa rakennerahastovarojen käyttöön liittyviä välittävään 
toimielimeen ja tuensaajiin kohdistuvia tehtävien hoidon kannalta 
tarpeellisia tarkastuksia. Yksittäistä hanketta tarkastettaessa 
tarkastusoikeus koskee hanketta ja sen rahoitusta kokonaisuudessaan 
siinä laajuudessa kuin Euroopan yhteisön lainsäädännössä 
edellytetään. Valtiontalouden tarkastusvirastolla sekä jäsenvaltion 
muilla viranomaisilla on lisäksi kansallisten säädösten mukaisesti 
oikeus valvoa rahoituksen käyttöä ja tehdä rahoituksen käyttöön 
liittyviä tarkastuksia.   

vii. Tarkastettava on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korvauksetta 
esittämään tarkastajille kaikki tarvittavat tiliasiakirjat sekä muun 
varojen käyttöön liittyvän aineiston samoin kuin muutoinkin 
avustamaan tarkastuksessa. Tarkastajien pyynnöstä tarkastettavan 
tulee antaa myös muut tiedot, jotka ovat tarpeen tarkastuksen 
asianmukaiseksi suorittamiseksi. 

viii. Välittävän toimielimen on rahoituspäätöksessä mainittava edellä 
mainittujen tahojen oikeudesta valvoa ja tarkastaa varojen käyttöä 
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sekä rahoituksen saajan velvollisuudesta avustaa tarkastuksessa sekä 
siitä, että tarkastusoikeus ulottuu myös mahdollisten kumppaneiden 
ja alihankkijoiden osallistumiseen hankkeeseen ja sen rahoitukseen.  

l. Sääntöjenvastaisuuksien seuranta ja takaisinperintä  

i. Rakennerahastolain 46 §:n mukaan välittävät toimielimet ilmoittavat 
todentamisviranomaiselle ja hallinnonalansa ministeriölle yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti sääntöjenvastaisuuksista, takaisinperintää 
koskevista ja muista toimenpiteistä, joihin virheellisyyksien johdosta 
on ryhdytty sekä tiedottavat hallinnollisten ja oikeudellisten 
menettelyjen etenemisestä. 

ii. Välittävän toimielimen tulee selvittää sääntöjenvastaisuudet 
viivytyksettä. Petosepäilyissä on ryhdyttävä toimenpiteisiin 
esitutkinnan käynnistämiseksi ja syytteen nostamiseksi. Välittävän 
toimielimen on kunkin vuosineljänneksen päättymistä seuraavan 
kalenterikuukauden 15 päivään mennessä toimitettava ilman eri 
pyyntöä sääntöjenvastaisuuksia koskevat tiedot ja niiden johdosta 
suoritetut toimenpiteet todentamisviranomaisena toimivalle työ- ja 
elinkeinoministeriön talousyksikölle sekä tiedoksi 
hallintoviranomaiselle. 

iii. Välittävän toimielimen on huolehdittava rakennerahastovarojen ja 
vastaavan valtion rahoitusosuuden takaisinperinnästä asiaan 
sovellettavien tukijärjestelmää koskevien ehtojen ja säädösten 
mukaisesti. Ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, tuen 
maksamisen lopettamiseen sekä jo maksetun avustuksen 
takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslakia. Avustuspäätöksessä 
on mainittava sovellettavat takaisinperinnän perusteet. 

iv. Valtiototeuttajan hankkeissa ei tehdä takaisinperintäpäätöstä, vaan 
palauttamispäätös.  

v. Takaisinperintäpäätökset ja niihin liittyvät toimenpiteet ja maksut on 
kirjattava ajantasaisesti seurannan tietojärjestelmään työ- ja 
elinkeinoministeriön antaman ohjeistuksen mukaisesti.  

m. Tiedottaminen 

i. Rakennerahastovaroja ja toimintaa koskevassa tiedottamisessa tulee 
noudattaa komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 viestintää 
koskeviin artikloihin 2–10 ja liitteeseen 2 sisältyviä velvoitteita ja 
määräyksiä.   

ii. Välittävän toimielimen on huolehdittava rakennerahastotoimintaa 
koskevasta tiedottamisesta ja julkisuudesta ja valvottava rahoitusta 
saaneiden tahojen viestintätoimia osana rahoituksen käytön 
valvontaa. Viestinnässä on käytettävä Euroopan unionin lipputunnusta 
ja rahaston nimeä. Viestinnässä on noudatettava hallintoviranomaisen 
antamaa erillistä viestintää koskevaa ohjeistusta. Välittävän 
toimielimen on seurattava tiedottamis- ja julkisuustoimia ja 
raportoitava niistä hallintoviranomaiselle. 
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iii. Välittävän toimielimen on annettava mahdollisille tuensaajille selvää ja 
yksityiskohtaista tietoa tukikelpoisuusedellytyksistä, 
rahoitushakemusten tarkastelumenettelyistä ja ajoista, rahoitettavien 
toimien valintaperusteista ja lisätietoja antavista yhteyshenkilöistä 
sekä tiedotettava tuensaajia siitä, että heidän nimensä, hankkeiden 
nimi ja hankkeille osoitetun julkisen rahoituksen määrä julkaistaan 
tuensaajien luettelossa.  

iv. Välittävän toimielimen on varmistettava ennen avustuspäätöksen 
tekemistä, että tuensaajalla on edellytykset täyttää vaatimukset, jotka 
koskevat osana toimea toimitettavia tuotteita tai suoritettavia 
palveluja, rahoitussuunnitelmaa, toteuttamiselle asetettua 
aikarajoitusta sekä säilytettäviä ja välitettäviä taloudellisia ja muita 
tietoja, sekä ohjeistettava tuensaajia varojen käyttöön liittyvistä 
ehdoista. 

 

n. Yhteistyö arvioitsijoiden kanssa          

i. ESR-projektien arviointi perustuu neuvoston asetuksen EY N:o 
1083/2006 artikloihin 47–49, Manner-Suomen ESR-ohjelma-
asiakirjaan ja ESR-arviointisuunnitelmaan. 

ii. Arviointisuunnitelman toimeenpanosta vastaavat suurelta osin 
ulkopuoliset tahot. Välittävien toimielinten tulee varmistaa ESR-
projekteja toteuttavien organisaatioiden tietojen toimitus arvioinnista 
vastaaville tahoille myöhemmin ohjeistettavalla tavalla. 

o. Arkistointi ja säilytysajat 

i. Välittävien toimielinten ja tuensaajien on säilytettävä kaikki kyseiseen 
tukitoimeen ja hankkeeseen liittyvät asiakirjat joko alkuperäisinä tai 
oikeaksi todistettuina jäljennöksinä yleisesti hyväksytyillä 
tietovälineillä rakennerahastojen yleisasetuksen 90 artiklan 1- kohdan 
mukaisesti 3 vuoden ajan komission suorittamasta loppuerän 
maksusta., ellei kansallinen säännöstö edellytä tätä pidempää 
säilytysaikaa. Materiaali arkistoidaan ja säilytetään 
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti ottaen huomioon 
kirjanpitolaki (1336/97). 

 
ii. EAKR- ja ESR-osarahoitettujen toimien asiakirjojen säilytysvelvoite 

ulottuu kaikkeen riittävän jäljitysketjun ylläpitämiseksi tarvittavaan 
aineistoon, joka asiaan sovellettavien normien perusteella liittyy 
tukitoimeen ja joita tarvitaan valvonta-, arviointi- ja 
raportointitarkoituksiin, mukaan lukien kirjanpitoaineistot ja tositteet, 
toimien tekniset eritelmät ja rahoitussuunnitelma, tuen myöntämiseen 
liittyvät asiakirjat, julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin liittyvät 
asiakirjat, ja muut menoihin, valvontaan, tarkastuksiin ja seurantaan 
liittyvät asiakirjat, ja koskee siten sellaisiakin tietosisältöjä, jotka eivät 
muutoin kuuluisi kansallisen kirjanpitolainsäädännön mukaisen 
säilytysvelvollisuuden piiriin. Välittävä toimielin vastaa siitä, että sillä 
on tiedossaan tietoaineistojen sijainti.  
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iii. Avustuspäätöksessä on mainittava siitä, että hankkeen kirjanpito, 
siihen liittyvät asiakirjat ja muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät 
asiakirjat on säilytettävä vuoteen 2020 saakka. 

p. Muut ehdot 

i. Välittävien toimielinten tulee saattaa liitteessä (EURA2007 – 
järjestelmän rahoituspäätöslomakkeet) määritellyt ehdot 
tuensaajien tietoon ja noudatettavaksi sisällyttämällä ne 
sovellettavaksi tulevilla hallinnonalakohtaisilla ehdoilla täydennettyinä 
jokaiseen rahoituksen myöntämispäätökseen. Ehtoja sovelletaan 
myös hankkeessa toteutettuihin hankintalain mukaisiin hankintoihin.  

ii. Hallintoviranomainen tulee myöhemmin antamaan tarkempia 
lisäohjeita varojen käytöstä. Tätä ennen välittävien elinten on 
soveltuvin osin noudatettava ohjelmakaudelle 2000–2006 annettuja 
hallinto-, maksu- ja todentamisviranomaisen ohjeita ja määräyksiä.   

 

 

 
Alivaltiosihteeri  Heikki Aurasmaa 
 
 
 
 
 
Elinkeinoministeri  Mauri Pekkarinen 
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q. Välittävien toimielinten on varojen käytössä ja valvonnassa noudatettava 
muun ohessa:  

EY:n säädökset 

(EY) N:o 1080/2006 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan 
aluekehitysrahastosta) 

(EY) N:o 1081/2006 (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan 
sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1748/1999 kumoamisesta),  

(EY) N:o 1083/2006 (Neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä sekä asetuksen (EY9 N:o 1260/1999 kumoamisesta 

(EY) N:o 1828/2006 (Komission asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä   

(EY) N:o 1998/2006 (asetus perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen), ns.  de minimis –asetus 

 
KOMISSION PÄÄTÖS K(2007) 4506, tehty 27-IX-2007, toimenpideohjelman 
hyväksymisestä yhteisön tuen myöntämiseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
mukaisesti Länsi-Suomen alueella CCI 2007 FI 16 2 PO 003 
 
KOMISSION PÄÄTÖS, K(2007) 4509, tehty 27-IX-2007, toimenpideohjelman 
hyväksymisestä yhteisön tuen myöntämiseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
mukaisesti Etelä-Suomen alueella CCI 2007 FI 16 2 PO 004 
 
KOMISSION PÄÄTÖS K(2007) 4511, tehty 27-IX-2007, toimenpideohjelman 
hyväksymisestä yhteisön tuen myöntämiseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
mukaisesti Pohjois-Suomen alueella Suomessa CCI 2007 FI 16 2 PO 002 
 
KOMISSION PÄÄTÖS K(2007) 4550, tehty 28-IX-2007, toimenpideohjelman 
hyväksymisestä yhteisön tuen myöntämiseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
mukaisesti Itä-Suomen alueella Suomessa CCI 2007 FI 16 2 PO 001 

 
KOMISSION PÄÄTÖS K(2007) 5336, tehty 26-X-2007, toimenpideohjelman 
hyväksymisestä yhteisön tuen myöntämiseksi Euroopan sosiaalirahastosta 
alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen mukaisesti Suomessa CCI 
2007 FI 052 PO 001 
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Kansalliset säädökset 

Rakennerahastolaki (1401/2006) 

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista (311/2007)  

Valtioneuvoston asetus rakennerahastojen tukikelpoisista kustannuksista 
(1079/2007)  

Valtionavustuslaki (688/2001) 

Hallintolaki (434/2003) 

Alueiden kehittämislaki (602/2002), asetus alueiden kehittämisestä 
(1224/2002) ja asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksesta 
(1225/2002 

Laki Kainuun hallintokokeilusta (3432003)  

Laki valtion talousarviosta (423/1988) 

Asetus valtion talousarviosta (254/2004) 

Laki julkisista hankinnoista (348/2007), valtioneuvoston asetus julkisista 
hankinnoista (614/2007) ja valtioneuvoston asetus valtionhallinnon 
yhteishankinnoista (765/2006)  

Rakennerahastolain 11 §:n nojalla hallintoviranomaisena annetut 
määräykset tai ohjeet tai 15 §:n nojalla todentamisviranomaisena annetut 
määräykset tai ohjeet. 

Ohjelmien toimeenpanoon osallistuvien hallinnonalojen tukijärjestelmiä 
koskeva kansallinen lainsäädäntö ja antama täydentävä ohjeistus. 

 

LIITTEET   

EURA2007 – järjestelmän rahoituspäätöslomakkeet 

 

 

 

Elinkeinoministeri  Mauri Pekkarinen 

 

 

Alivaltiosihteeri  Heikki Aurasmaa 

 


