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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ
19/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain
muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2000 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista
annetun lain muuttamisesta (HE 179/2000 vp).
Lausunto
Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon
(PeVL 40/2000 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- aluekehitysjohtaja Mårten Johansson ja hallitussihteeri Kari Parkkonen, sisäasiainministeriö
- erityisasiantuntija Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö
- vanhempi hallitussihteeri Tarja Malmivirta,
opetusministeriö

- ylitarkastaja Tuula Manelius, maa- ja metsätalousministeriö
- teollisuusneuvos Liisa Mieskylä, kauppa- ja
teollisuusministeriö
- vanhempi hallitussihteeri Eeva-Liisa Koivuneva, työministeriö
- johtaja Pirkko Nieminen, Lapin työvoima- ja
elinkeinokeskus
- johtaja Jarmo Pirhonen, Kaakkois-Suomen
työvoima- ja elinkeinokeskus
- aluesuunnittelupäällikkö Kari Pakarinen,
Suomen Kuntaliitto
- erityisasiantuntija Tuomo Molander, Lapin
liitto
- kaupunginlakimies Eila Ratasvuori, Helsingin kaupunki
- professori Olli Mäenpää.
Lisäksi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
ry, AKAVA ry ja Palvelutyönantajat ry ovat antaneet kirjalliset lausunnot.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista
annettua lakia. Lakiin ehdotetaan otettaviksi
säännökset yhteisöaloiteohjelmien ja innovatiivisten toimien hallinnoinnista. Ehdotetussa laisHE 179/2000 vp

sa on otettu huomioon Agenda 2000 -uudistukseen perustuvat muutokset yhteisöaloiteohjelmia koskevassa yhteisön lainsäädännössä. Uudella ohjelmakaudella vuosina 2000—2006 toteutetaan neljää yhteisöaloitetta. Lakia sovelletVersio 2.0
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taisiin eräin poikkeuksin kaikkiin yhteisöaloiteohjelmiin.
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset yhteisöaloiteohjelmien hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta. Laissa olisivat säännökset
yhteisöaloiteohjelmien ja innovatiivisten toimien hallinto- ja maksuviranomaisista ja niiden

tehtävistä. Kahden ohjelman toimeenpanoa varten otettaisiin lakiin säännökset hallintokomiteasta ja sen tehtävistä.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt lain.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Yleisperustelut
Hallituksen esityksen keskeisenä sisältönä on lisätä rakennerahastojen kansallisesta hallinnoinnista annettuun lakiin (1353/1999) säännökset
yhteisöaloiteohjelmien hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta.
Kulumassa olevalla ohjelmakaudella ehdotetun lain mukaisia yhteisöaloiteohjelmia ovat INTERREG, URBAN, LEADER ja EQUAL. Lakiehdotuksen mukaan INTERREG-yhteistöaloiteohjelmissa hallinto- ja maksuviranomaisina
toimisivat maakunnan liitot. LEADER-yhteisöaloiteohjelmissa hallinto- ja maksuviranomaisena toimisi maa- ja metsätalousministeriö.
EQUAL-yhteisöaloiteohjelmissa vastaava toimivalta kuuluisi työministeriölle ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmissa kunnalliselle toimielimelle.
Yhteisöaloiteohjelmat eroaisivat toisistaan
paitsi sisällöltään myös hallintomalliltaan. INTERREG- ja URBAN-ohjelmien hallintomalli
olisi hajautettu, eli rakennerahastoista tulevia
varoja ei tuloutettaisi valtion talousarvioon,
vaan ne ohjattaisiin suoraan maksuviranomaiselle.
Hallintovaliokunta pitää ehdotettua uudistusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Aikaisemmat säännökset yhteisöaloiteohjelmista
ovat olleet puutteellisia ja hajanaisia sekä perustuslain kannalta tarkasteltuna ne on suurelta osin
sijoitettu väärälle säädöstasolle. Valiokunta
puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä esitetyin huomautuksin ja ehdotetuin muutoksin.
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Yksityiskohtaiset perustelut
1 a §. Lain soveltaminen yhteisöaloitteisiin.
Lain 1 a §:ssä ehdotetaan säädettäväksi lain soveltamisesta yhteisöaloitteisiin. Pykälässä yhteisöaloitteita ei mainita nimillään, vaan viittauksena yleisasetuksen 20 artiklan 1 kohdan a—d
alakohtiin (Neuvoston asetus (EY) N:o
1260/1999 rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä).
Lain selkeyttämiseksi valiokunta ehdottaa,
että yhteisöaloiteohjelmat määriteltäisiin jo lain
1 a §:ssä ja lakiehdotuksen 4 §:ää täsmällisemmin.
4 §. Määritelmät. Lakiehdotuksen 1 a §:n perusteluihin viitaten valiokunta ehdottaa yhteisöaloiteohjelmien määritelmän poistamista tarpeettomana lakiehdotuksen 4 §:stä.
2 luku. Hallintoviranomaiset, niiden tehtävät
ja toimivalta.
7 §. Hallintoviranomaisen tehtävät. Pykälän 2
momentissa ehdotetaan säädettäväksi hallintoviranomaisen tehtävistä INTERREG- ja URBANyhteisöaloiteohjelmissa viittaamalla muun ohella ehdotettuun 8 a §:ään. Käytännössä 8 a §:ssä
tarkoitettujen ohjeiden ja asetuksen antaminen
tapahtuisi joko siten, että hallintoviranomainen
ehdottaa niiden antamista sisäasiainministeriölle tai sisäasiainministeriö laadittuaan luonnokset ohjeista ja asetuksesta pyytää lausunnon hallintoviranomaiselta. Lakiehdotuksen 8 a §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan keskeisenä perusteena ohjeiden ja säännösten antami-
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seen hallintoviranomaiselle yleisasetuksen 34
artiklan mukaan kuuluvien tehtävien lisäksi voisivat olla EU-rahoituksen ja kansallisen julkisen
rahoituksen yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset. Lähtökohtaisesti tarve niiden antamiseen tulisi hallintoviranomaiselta, joka tuntee
ohjelmaan liittyvät ongelmat.
Valiokunnan käsityksen mukaan jää epäselväksi, onko hallituksen esityksessä tarkoitettu
viittaussäännöksellä sitä, että maakunnan liitot
ja kunnalliset toimielimet olisivat velvollisia
noudattamaan 8 a §:n nojalla annettuja ohjeita
tai valtioneuvoston asetusta. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on lähdetty siitä, että 8 a
§:ssä tarkoitettujen toimivaltuuksien nojalla annetut ohjeet ja asetukset eivät voi koskea maakunnan liittoja ja kunnallista toimielintä hallinto- tai maksuviranomaisena.
8 a §. Oikeus antaa ohjeita ja säännöksiä INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmissa.
Edellä 7 §:n perusteluista ilmenee, että hallintoviranomaisen myötävaikutus ohjeiden antamiseen on käytännössä keskeinen. Sen vuoksi hallintovaliokunta ehdottaa, että 8 a §:n 1 momenttiin otetaan säännös siitä, että hallintoviranomaista on kuultava ennen ohjeiden antamista.
4 luku. Rakennerahasto-ohjelmien valmistelu ja toimeenpano.
21 a §. Hallintokomitea. INTERREG-yhteisöaloiteohjelmia toteutetaan myös saamelaisten
kotiseutualueella, minkä vuoksi on tarkoitus,
että hallintokomiteassa on myös saamelaisten
edustus. Perustuslakivaliokunta pitää lausunnossaan tällaisissa tapauksissa tärkeänä turvata
myös saamelaisten kielelliset oikeudet.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että 21 a §:ään
otetaan uusi 4 momentti, jonka mukaan siinä INTERREG-yhteisöaloitetta koskevassa ohjelmatyössä ja niissä INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa, joita toteutetaan saamelaisten kotiseutualueella tai sen osalla, noudatetaan hallintokomitean työskentelyssä soveltuvin osin saamen
kielen käyttämisestä viranomaisissa annettua lakia (516/1991).

21 b §. Hallintokomitean tehtävät. Lakiehdotuksen 21 b §:n 2 momentin mukaan hallintokomitean päätökset tehdään yksimielisesti. Esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan menettely vastaa viimeksi päättyneellä ohjelmakaudella noudatettua käytäntöä. Päätöksentekomenettely eroaa tavoiteohjelmia koskevan maakunnan yhteistyöryhmän päätöksentekomenettelystä. Yhteistyöryhmän on voimassa olevan lain
20 §:n 3 momentin mukaan pyrittävä yksimielisyyteen. Jos päätöstä ei voida tehdä yksimielisesti, päätökseksi tulee se mielipide, jota kaksi
kolmannesta äänestäneistä on kannattanut.
Hallintovaliokunta toteaa, että hallintokomitean keskeisenä tehtävänä on käsitellä ja antaa
lausunto kaikista hankkeista, joista hakemus on
jätetty hallintokomitean sihteeristölle. Tältä osin
hallintokomitean työskentely eroaa maakunnan
yhteistyöryhmästä, jossa käsitellään lähtökohtaisesti vain laajakantoiset tai ylimaakunnalliset
hankkeet.
Lakiehdotuksen 21 b §:n 2 momentti tulee lisäksi sovellettavaksi myös sellaisissa INTERREG-ohjelmissa, joita toteutetaan usean jäsenvaltion alueella, jolloin hallintokomitean jäseninä olisi myös toisten valtioiden kansalaisia. Yksimielinen päätöksenteko hallintokomiteassa on
omiaan korostamaan eri valtioiden näkemysten
tasapuolista huomioon ottamista päätöksenteossa. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, että hallintokomitean päätöksentekotavalla on merkitystä perustuslain 1 §:n 1 momentin täysivaltaisuussäännöksen kannalta.
Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa
todetaan, että hakemus merkitään samanaikaisesti kahteen diaariin. Hallintovaliokunta toteaa, ettei samanaikaisuus kuitenkaan ole välttämätöntä ottaen huomioon asian vireilletuloa
koskeva lakiehdotuksen 22 §:n 3 momentin
säännös. Lisäksi valiokunta toteaa esityksen 21
b §:n perusteluihin viitaten, että edellytyksenä
hallintokomitean myönteiselle lausunnolle on,
että kansallisen vastinrahoituksen myöntävä viranomainen on valmistellut asian ja että on varmistettu hankkeen julkinen rahoitusosuus. Kaikki hakemukset on kuitenkin tuotava hallintokomitean käsiteltäväksi.
3
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5 luku. Rakennerahasto-ohjelmien varojen
valvonta.
30 a §. Sisäasiainministeriön tarkastusoikeus
INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmissa. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan
kiinnittänyt huomiota siihen, että tarkastukset
voivat koskea myös rahoituksen saajia ja niiden
sääntelyssä tulee siksi ottaa huomioon perustuslain 10 § 1 momentissa turvattu kotirauha. Voimassa olevan rakennerahastojen hallintoa koskevan lain 32 §:n 2 momentissa kotirauhan piiriin kuuluvat paikat on suljettu tarkastusoikeuden ulkopuolelle. Lakiehdotuksen 1 a §:stä käy
ilmi, että 32 §:ää sovelletaan yhteisöaloiteohjelmiin. Ongelmana on kuitenkin, että lain 32 §:ssä
viitataan vain 27—30 §:ssä tarkoitettuihin tarkastuksiin.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen 30 a §:ää täydennetään viittaamalla 32
§:ään, jolloin tarkastettavan henkilön oikeuksiin
ja tarkastettavan velvollisuuksiin myös 30 a §:n
osalta sovelletaan 32 §:n säännöksiä.
32 §. Tarkastusta suorittavan henkilön oikeudet
ja tarkastettavan velvollisuudet. (Uusi) Edellä
30 a §:n perusteluihin viitaten valiokunta ehdottaa, että lakiehdotukseen sisältymättömään voimassa olevan lain 32 §:n 1 momenttiin otetaan
viittaus 30 a §:ään.
33 §. Virka-apu. (Uusi) Lakiehdotuksen 1 a §:n
nojalla voimassa olevan lain 33 §:ää sovelletaan
yhteisöaloiteohjelmiin. Lain 33 §:ssä viitataan
kuitenkin vain 27—30 §:ssä tarkoitettuihin tarkastuksiin. Valiokunta ehdottaa sääntelyn täsmentämistä siten, että voimassa olevan lain 33
§:ään otetaan viittaus ehdotettuun 30 a §:ään.
36 §. Rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmä. Verrattaessa ehdotusta siihen,
mistä seikoista perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan tulee säätää lailla, on ehdotuksessa puutteena, että rekisteröitävien henkilötietojen sisältö jää sääntelemättä. Lakiehdotusta on perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan tältä osin täydennettävä. Myös tietojen luovutettavuus jää ehdotuksessa avoimeksi.
4

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen 36 §:n 3 momenttia muutetaan siten, että
siihen lisätään säännökset talletettavista tiedoista ja niiden luovutettavuudesta. Tämän mukaisesti rekistereihin voidaan tallentaa hallinto- ja
maksuviranomaistehtävien hoitamisen kannalta
tarpeelliset tiedot tuen hakijasta, tuen kohteesta,
tukea koskevasta päätöksestä, tuen maksatuksesta ja vaikutuksista sekä suoritetuista tarkastuksista.
Lisäksi valiokunta ehdottaa 3 momentissa,
että rakennerahastovaroja myöntävällä maakunnan liitolla ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmassa rakennerahastovaroja myöntävällä kunnallisella toimielimellä on oikeus luovuttaa
edelleen Euroopan yhteisöjen asianomaiselle
toimielimelle sellaisia rekistereihin talletettuja
tietoja, jotka ovat tarpeen valvottaessa, että Euroopan yhteisön lainsäädäntöä on noudatettu
myönnettäessä yhteisön rahoittamaa tukea.
38 §. Valtion takautumisoikeuteen perustuva
maksusuoritukseen velvoittaminen. Valiokunta korostaa, ettei maakunnan liitolle tai pykälässä tarkoitetulle kunnalliselle toimielimelle voida asettaa velvollisuutta varojen takaisinmaksuun, ellei takaisinperintä johdu maakunnan liiton tai kunnallisen toimielimen tuottamusvastuuseen perustuvasta menettelystä tai laiminlyönnistä.
39 §. Muutoksenhaku. Valiokunta ehdottaa pykälän 2 momentin muuttamista siten, että URBAN-ohjelmassa maksu- ja hallintoviranomaisena toimivan toimielimen päätökseen haetaan
muutosta valittamalla siten kuin muutoksenhausta kuntalaissa säädetään. URBAN-ohjelman osalta kysymys on kunnallisesta toimielimestä. Tämän vuoksi muutoksenhakuun on syytä soveltaa kuntalain säännöksiä muutoksenhausta. Tämä lienee ollut tarkoitus esityksen perusteluiden valossa.

Säätämisjärjestys
Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
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Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Laki
rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1999 annetun rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain (1353/1999) 1 §:n 4 momentti;
muutetaan 4 §:n 8 (poist.) kohta, 6, 7, 11, 16 §, 5 luvun otsikko, 25 §, 32 §:n 1 momentti, 33 § ja 39
§:n 2 momentti;
lisätään lakiin uusi 1 a, (poist.) 8 a ja 9 a §, 10 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 21 a—21 c §, 22
§:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 30 a §, 34 §:ään uusi 2 momentti, 36 §:ään uusi 3 momentti, 38
§:ään uusi 4 momentti ja 39 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
1a§
Lain soveltaminen yhteisöaloiteohjelmiin
(1 mom. kuten HE)
Yleisasetuksen 20 artiklan 1 kohdan a-alakohdan mukainen yhteisöaloiteohjelma on INTERREG, b-alakohdan mukainen yhteisöaloiteohjelma URBAN, c-alakohdan mukainen yhteisöaloiteohjelma LEADER ja d-alakohdan mukainen yhteisöaloiteohjelma EQUAL. (Uusi 2
mom.)
(Poist.) INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmiin ei sovelleta tämän lain 8 ja 9 §:ää,
12—15 §:ää, 17—21 §:ää, 22 §:n 1 momentin 2,
4 ja 5 kohtaa, 23 §:ää, 26 §:n 1, 3 ja 4 momenttia, 27 §:ää, 28 §:n 1 momenttia eikä 29 §:ää.
Tämän lain 28 §:n 2 ja 3 momenttia ei sovelleta
(poist.) URBAN-yhteisöaloiteohjelmaan. (3
mom. HE:n 2 mom.)
(Poist.) LEADER-yhteisöaloiteohjelmaan ei
sovelleta tämän lain 12—15 §:ää, 17 §:ää lukuun ottamatta 17 §:n 8 momenttia, 18—21 §:ää,

22 §:n 1 momentin 4 kohtaa, 23 §:ää eikä 30 a
§:ää. Tämän lain 17—21 §:ää ja 22 §:n 1 momentin 2 kohtaa siltä osin kuin siinä säädetään
maakunnan yhteistyöasiakirjasta, ja 4 kohtaa
sekä 23 §:ää ei sovelleta (poist.) EQUAL-yhteisöaloiteohjelmaan. (4 mom. HE:n 3 mom.)
Yleisasetuksen 22 artiklassa tarkoitettuihin
innovatiivisiin toimiin sovelletaan, mitä edellä 2
momentissa mainitusta INTERREG-yhteisöaloiteohjelmasta tässä laissa säädetään (poist).
(5 mom. HE:n 4 mom.)
4§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — — —
(8 kohta kuten HE)
— — — — — — — — — — — — — —
(11 kohta poist.)
(11 kohta kuten HE:n 12 kohta)
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2 luku
Hallintoviranomaiset, niiden tehtävät ja toimivalta
6 ja 7 §
(Kuten HE)
8a§
Oikeus antaa ohjeita ja säännöksiä INTERREGja URBAN-yhteisöaloiteohjelmissa
Sisäasiainministeriö voi INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmissa antaa muille rakennerahasto-ohjelmaa rahoittaville viranomaisille rakennerahasto-ohjelman hallinnointia, valvontaa ja tarkastusta koskevia ohjeita, jos yleisasetuksen 34 artiklassa hallintoviranomaiselle
säädettyjen velvoitteiden täyttäminen sitä edellyttää. Ennen ohjeiden antamista on kuultava
ohjelman hallintoviranomaista.
(2 mom. kuten HE)
9 a, 10 ja 11 §
(Kuten HE)
4 luku
Rakennerahasto-ohjelmien valmistelu ja toimeenpano
16 §
(Kuten HE)
21 a §
Hallintokomitea
(1—3 mom. kuten HE)
Siinä INTERREG-yhteisöaloitetta koskevassa ohjelmatyössä ja niissä INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa, joita toteutetaan saamelaisten
kotiseutualueella tai sen osalla, noudatetaan
hallintokomitean työskentelyssä soveltuvin osin
saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annettua lakia (516/1991). (Uusi 4 mom.)
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21 b, 21 c, 22 §
(Kuten HE)
5 luku
Rakennerahasto-ohjelmien varojen valvonta
25 §
(Kuten HE)
30 a §
Sisäasiainministeriön tarkastusoikeus INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmissa
Sisäasiainministeriö voi suorittaa INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmissa käytettävien rakennerahastovarojen käyttöön liittyviä tarkastuksia rahoituksen myöntäjiin ja rahoituksen saajiin. Sisäasiainministeriö voi suorittaa tarkastuksia muiden ministeriöiden hallinnonaloilla vain Euroopan yhteisöjen komission
pyynnöstä, rakennerahastovarojen tarkastuksen
vakavan laiminlyönnin vuoksi tai muusta painavasta syystä. Yksittäistä hanketta tarkastettaessa tarkastusoikeus koskee hanketta ja sen rahoitusta kokonaisuudessaan siinä laajuudessa kuin
EY:n valvontaa koskevat säännökset edellyttävät. Tarkastusta suorittavan henkilön oikeuksista ja tarkastettavan henkilön velvollisuuksista
on voimassa mitä 32 §:ssä säädetään, jollei 2
§:stä muuta johdu.
32 § (Uusi)
Tarkastusta suorittavan henkilön oikeudet ja
tarkastettavan velvollisuudet
Edellä 27—30 ja 30 a §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittamiseksi tarkastettava on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korvauksetta esittämään tarkastusta suorittavalle henkilölle
kaikki tarvittavat tiliasiakirjat sekä muun rakennerahastovarojen ja vastaavan kansallisen rahoitusosuuden käyttöön liittyvän aineiston samoin
kuin muutoinkin avustamaan tarkastuksen suorittamisessa. Tarkastusta suorittavalla henkilöllä on oikeus ottaa tiliasiakirjat ja muu edellä tar-
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koitettu aineisto haltuunsa, jos tarkastuksen suorittaminen sitä edellyttää. Aineisto on palautettava, kun sitä ei enää tarvita tarkastuksen suorittamiseksi. Tarkastusta suorittavan henkilön
pyynnöstä tarkastettavan tulee antaa myös muut
tiedot, jotka ovat tarpeen tarkastuksen asianmukaiseksi suorittamiseksi.
— — — — — — — — — — — — — —
33 § (Uusi)
Virka-apu
Poliisin, tulliviranomaisen ja veroviranomaisen on korvauksetta annettava 27—30 ja 30 a
§:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittamiseksi
tarpeellista virka-apua.

Suomen viranomainen, tulee seurata erikseen
kansallisen julkisen rahoituksen myöntämistä.
Rakennerahastovaroja myöntävällä maakunnan
liitolla ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmassa rakennerahastovaroja myöntävällä kunnallisella
toimielimellä on oikeus luovuttaa edelleen Euroopan yhteisöjen asianomaiselle toimielimelle
sellaisia rekistereihin talletettuja tietoja, jotka
ovat tarpeen valvottaessa, että Euroopan yhteisön lainsäädäntöä on noudatettu myönnettäessä
yhteisön rahoittamaa tukea. Rekisteröidyn tarkastusoikeudesta ja tietojärjestelmään sisältyvien tietojen poistamisesta noudatetaan, mitä 2
momentissa säädetään.
38 §
(Kuten HE)

34 §
(Kuten HE)

39 §

36 §

Muutoksenhaku

Rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmä

— — — — — — — — — — — — — —
Hallinto- ja maksuviranomaisena toimivan
maakunnan liiton päätökseen haetaan muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta kuntayhtymän päätöksestä kuntalaissa säädetään. URBAN-ohjelmassa maksu- ja
hallintoviranomaisena toimivan toimielimen
päätökseen haetaan muutosta (poist.) siten kuin
muutoksenhausta (poist.) kuntalaissa säädetään.
(3 mom. kuten HE)

— — — — — — — — — — — — — —
INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa rakennerahastovaroja myöntävät maakunnan liitot ja
URBAN-yhteisöaloiteohjelmassa rakennerahastovaroja myöntävä kunnallinen toimielin ylläpitävät rahoitettavia hankkeita koskevia rekistereitä. Rekistereihin voidaan tallentaa hallinto- ja
maksuviranomaistehtävien hoitamisen kannalta
tarpeelliset tiedot tuen hakijasta, tuen kohteesta, tukea koskevasta päätöksestä, tuen maksatuksesta ja vaikutuksista sekä suoritetuista tarkastuksista. Maakunnan liitot ja kunnallinen toimielin vastaavat seurantarekistereihin toimitettavien asianomaisen ohjelman hankevalmistelun, päätöksenteon, rahoituksen ja tulosten seurannan kannalta tarpeellisten tietojen toimittamisesta. Niissä ohjelmissa, joissa rakennerahastovaroja myöntävä viranomainen on muu kuin

7 luku
Voimaantulo
43 §
Voimaantulo
(Kuten HE)
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HaVM 19/2000 vp — HE 179/2000 vp

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

8

Hannes Manninen /kesk
Heli Paasio /sd
Aulis Ranta-Muotio /kesk
Pekka Ravi /kok
Petri Salo /kok
Arto Seppälä /sd
Jari Vilén /kok.

