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Lak i

N:o 597

oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain kumoamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan oikeudenkäynnistä
huoneenvuokra-asioissa 10 päivänä elokuuta
1973 annettu laki (650/1973) siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2003.

3 §
Huoneenvuokrasuhteesta johtuva riita-asia,
jossa haastehakemus on toimitettu asunto-
oikeuteen ennen tämän lain voimaantuloa,
käsitellään käräjäoikeudessa noudattaen tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita

säännöksiä. Tällainen asia käsitellään kuiten-
kin tämän lain voimaantulon jälkeen käräjä-
oikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1
tai 2 §:ssä säädetyssä kokoonpanossa sekä
hovioikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 lu-
vun 8 §:ssä säädetyssä kokoonpanossa. Jos
asianosaiset suostuvat tai jos asia on selvä
siten kuin oikeudenkäymiskaaren 6 luvun
15 §:n 1 momentissa säädetään sellaisena
kuin se on tämän lain voimaan tullessa,
käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun siinä on
yksin puheenjohtaja.
Jos 1 momentissa tarkoitettu asia on lykätty

odottamaan jonkin toisen asian ratkaisemista
tai se on tämän lain voimaan tultua palautettu
muutoksenhakutuomioistuimesta käräjäoi-
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keuteen, asia käsitellään kuitenkin noudattaen
oikeudenkäymiskaaren riita-asian käsittelyä
koskevia säännöksiä. Myös asia, jossa ta-
kaisinsaantihakemus on toimitettu käräjäoi-

keuteen tämän lain voimaantulon jälkeen,
käsitellään noudattaen oikeudenkäymiskaaren
riita-asian käsittelyä koskevia säännöksiä.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 598

eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annetun lain kumoamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan eräiden asunto-oi-
keuksien perustamisesta 10 päivänä elokuuta
1973 annettu laki (646/1973) siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2003.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 599

asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan asuinhuoneiston vuokrauksesta 31 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain

(481/1995) 15 § sekä
lisätään lakiin uusi 70 a § seuraavasti:

70 a §

Muutoksenhaku muuttopäivän siirtämistä
koskevaan ratkaisuun

Muuttopäivän siirtämistä koskevaan tuo-

mioistuimen ratkaisuun ei saa valittamalla
hakea muutosta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2003.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 600

liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan liikehuoneiston vuokrauksesta 31 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain
(482/1995) 13 § sekä
lisätään lakiin uusi 57 a § seuraavasti:

57 a §

Muutoksenhaku muuttopäivän siirtämistä
koskevaan ratkaisuun

Muuttopäivän siirtämistä koskevaan tuo-

mioistuimen ratkaisuun ei saa valittamalla
hakea muutosta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2003.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 601

oikeudenkäymiskaaren 21 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään oikeudenkäymiskaaren 21 lukuun siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen uusi

8 d § seuraavasti:

21 luku

Oikeudenkäyntikuluista

8 d §
Asuinhuoneistoa koskevassa huoneen-
vuokra-asiassa oikeudenkäyntikulut tuomi-
taan tämän luvun 8 c §:n mukaisesti. Jos
siihen on painavia syitä eikä asiaa ratkaista

5 luvun 13 tai 14 §:n nojalla valmistelua
jatkamatta yksipuolisella tuomiolla, asian-
osainen voidaan velvoittaa suorittamaan vas-
tapuolen oikeudenkäyntikuluja 8 c §:ssä
säädettyä enemmän.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2003.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Alueiden kehittämislaki

N:o 602

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tavoite

Tämän lain tavoitteena on luoda edelly-
tyksiä alueiden kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin
takaavalle osaamiseen ja kestävään kehityk-
seen perustuvalle taloudelliselle kasvulle,
elinkeinotoiminnan kehitykselle ja työllisyy-
den parantamiselle. Lisäksi tavoitteena on
vähentää alueiden kehittyneisyyseroja ja pa-
rantaa väestön elinoloja sekä edistää alueiden
tasapainoista kehittämistä.
Lain tavoitteita toteutettaessa on otettava
huomioon alueiden erilaiset väestö-, elinkei-
no- ja aluerakenteen kehittämismahdollisuu-
det ja -tarpeet. Lisäksi otetaan huomioon
Euroopan yhteisön alue- ja rakennepolitiikan
tavoitteet.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan alueiden kehittämi-
seen, alueiden kehittämistä koskevien suun-
nitelmien ja ohjelmien valmisteluun ja toi-
meenpanoon sekä suunnitelmien ja ohjelmien
yhteensovittamiseen ja seurantaan. Euroopan
yhteisön rakennerahastoista osarahoitettavien
ohjelmien toimeenpanosta ja rakennerahasto-
jen rahoituksen ja vastaavan kansallisen ra-
hoitusosuuden hallinnoinnista on voimassa,
mitä rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta
hallinnoinnista annetussa laissa (1353/1999),
jäljempänä rakennerahastolaki, säädetään.
Tätä lakia sovelletaan myönnettäessä tukea

valtion talousarvioon otetusta valtion määrä-
rahasta alueiden kehittämistä koskeviin hank-
keisiin sisäasiainministeriön hallinnonalalla.
Tätä lakia sovelletaan myös Euroopan yhtei-
sön rakennerahastojen varoista ja niitä vas-
taavista kansallisista valtion varoista myön-
nettävään tukeen, jollei Euroopan yhteisön
lainsäädännöstä muuta johdu.
Tätä lakia sovelletaan sisäasiainministeriön

hallinnonalalla myös tukeen, joka myönne-
tään käytettäväksi alueiden kehittämistä kos-
keviin hankkeisiin Suomen ulkopuolella.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) alueella maakuntajakolain (1159/1997)
mukaisia maakunnan alueita tai valtion alue-
hallintoviranomaisten toimialueita;
2) alueellisilla rakennerahasto-ohjelmilla

Euroopan yhteisön rakennerahastojen tavoit-
teita 1 ja 2 koskevia ohjelmia, Interreg- ja
Urban-yhteisöaloiteohjelmia sekä Euroopan
aluekehitysrahaston innovatiivisia toimia kos-
kevia ohjelmia ja teknisen avun toimenpiteitä;
3) rakennerahastovaroilla Euroopan yhtei-

söjen komission Euroopan yhteisöjen talous-
arviosta Suomeen myöntämiä rakennerahas-
tojen varoja;
4) kansallisella julkisella rahoitusosuudel-

la rakennerahastovaroja vastaavaa valtion,
kuntien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitus-
osuutta.

4 §

Vastuu alueiden kehittämisestä

Vastuu alueiden kehittämisestä on kunnilla

HE 55/2002
HaVM 8/2002
EV 95/2002

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999 (31999R1260); EYVL N:o L 161, 26.6.1999, s. 1-42

3385

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2002/20020055


ja valtiolla sen mukaan kuin tässä laissa
säädetään.
Alueiden kehittämiseen liittyvien tehtävien
hoitamisesta kussakin maakunnassa vastaa
maakunnan liitto aluekehittämisviranomaise-
na. Maakunnan liitto on kuntayhtymä, jossa
alueen kuntien on oltava jäseninä.

5 §

Alueiden kehittämisen suunnittelu

Maakunnan tavoitellun alueellisen kehityk-
sen osoittamiseksi maakunnan liitossa laadi-
taan maakuntasuunnitelma. Maakunnan ke-
hittämistä varten laaditaan maakuntaohjelma,
jossa esitetään maakunnan kehittämisen ta-
voitteet. Lisäksi alueiden kehittämistä varten
laaditaan Euroopan yhteisön alueellisia ra-
kennerahasto-ohjelmia.
Asianomainen ministeriö määrittelee hal-
linnonalaansa varten alueiden kehittämisen
tavoitteet ja toimenpiteet osana ministeriön
hallinnonalan suunnittelua. Valtioneuvosto
päättää valtakunnallisista alueiden kehittämi-
sen tavoitteista. Tavoitteiden toteuttamiseksi
voidaan laatia erityisohjelmia.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
ohjelmien toteuttamista voidaan rahoittaa val-
tion talousarviossa tarkoitukseen osoitettujen
määrärahojen ja myönnettyjen valtuuksien
rajoissa.

2 luku

Viranomaiset

6 §

Sisäasiainministeriön tehtävät

Sisäasiainministeriö vastaa valtakunnallis-
ten alueiden kehittämistä koskevien tavoittei-
den valmistelusta yhteistyössä muiden minis-
teriöiden ja maakunnan liittojen kanssa. Li-
säksi sisäasiainministeriö vastaa maakuntaoh-
jelmien ja muiden tämän lain mukaisten
ohjelmien valmistelun ja toimeenpanon yh-
teensovittamisesta, seurannasta ja arvioinnista
yhteistyössä muiden ministeriöiden ja maa-
kuntien liittojen kanssa ottaen huomioon,
mitä 18 §:ssä säädetään.
Sisäasiainministeriö toimii valtionavustus-

laissa (688/2001) tarkoitettuna valtionapuvi-
ranomaisena myöntäessään 4 luvussa tarkoi-
tettua tukea.
Sisäasiainministeriö antaa tarvittaessa oh-

jeita maakunnan liitoille maakuntaohjelman
ja muiden tämän lain mukaisten ohjelmien
valmistelusta sekä tuen myöntämisestä, mak-
samisesta ja valvonnasta.

7 §

Maakunnan liiton tehtävät

Maakunnan liitto:
1) vastaa maakunnan yleisestä kehittämi-

sestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion
viranomaisten kanssa;
2) vastaa maakunnan suunnitteluun kuulu-

van maakuntaohjelman laatimisesta ja hyväk-
syy sen;
3) valmistelee maakuntaohjelman perus-

teella vuosittain maakuntaohjelman toteutta-
missuunnitelman yhteistyössä valtion viran-
omaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjel-
man rahoittamiseen osallistuvien kanssa sekä
osaltaan hyväksyy maakuntaohjelman toteut-
tamissuunnitelman;
4) vastaa alueellisia rakennerahasto-ohjel-

mia koskevien ohjelmaehdotusten laatimises-
ta maakuntaa varten;
5) edistää kuntien seudullista ja muuta

yhteistyötä sekä maakuntien välistä yhteis-
työtä ja yhteistyötä alueiden kehittämisen
kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoikeu-
dellisten oikeushenkilöiden kanssa;
6) seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä;
7) hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä

asioita ja yhteyksiä; sekä
8) hoitaa muut tässä laissa säädetyt tehtä-

vänsä.
Maakunnan liitto toimii valtionavustuslais-

sa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena
myöntäessään 4 luvussa tarkoitettua tukea.

8 §

Hallinnonaloittainen alueiden kehittäminen

Valtioneuvoston päätöksellä määrätyt mi-
nisteriöt määrittelevät määräajaksi alueiden
kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä
periaatteet toimenpiteiden alueellisesta koh-

3386 N:o 602



dentamisesta ja rahoituksesta ottaen huo-
mioon maakuntien kehittämisen tavoitteet.
Rahoitus määritellään vuosittain siltä osin
kuin se on mahdollista.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoite-
tun suunnittelun sisällöstä ja aikataulusta sekä
suunnittelussa noudatettavasta menettelystä.

3 luku

Ohjelmatyö

9 §

Valtakunnalliset alueiden kehittämisen
tavoitteet

Valtioneuvosto päättää määräajaksi valta-
kunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteis-
ta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tavoit-
teiden toteuttamiseksi valtioneuvosto voi
päättää laadittavaksi erityisohjelmia.
Valtion viranomaiset ottavat toiminnassaan
huomioon valtakunnalliset alueiden kehittä-
misen tavoitteet, edistävät niiden toteuttamis-
ta ja arvioivat toimenpiteidensä vaikutuksia
alueiden kehittämisen kannalta.

10 §

Maakuntaohjelma

Maakunnan liitto laatii määräaikaisen maa-
kuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mah-
dollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittä-
misen tavoitteet, maakunnan kehittämisen
kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut
olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavutta-
miseksi ja suunnitelman ohjelman rahoitta-
miseksi. Lapin maakunnassa maakuntaohjel-
maan sisältyy saamelaiskulttuuria koskeva
osa.
Maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan
huomioon maakuntasuunnitelma, valtakun-
nalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, hal-
linnonaloittainen alueiden kehittämisen suun-
nittelu ja maakuntaa koskevat muut tässä
laissa tarkoitetut ohjelmat.
Maakuntaohjelma valmistellaan yhteis-
työssä valtion viranomaisten, kuntien ja aluei-
den kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja

järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen
kanssa. Lapin maakunnassa saamelaiskulttuu-
ria koskevan osan valmistelee saamelaiskä-
räjät. Maakuntaohjelma laaditaan kunnanval-
tuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi.
Maakuntaohjelman hyväksyy maakunnan lii-
ton ylin päättävä toimielin. Maakuntaohjel-
maa tarkistetaan tarvittaessa.
Valtion viranomaiset ottavat toiminnassaan

huomioon maakuntaohjelmat, edistävät nii-
den toteuttamista ja arvioivat toimenpiteiden-
sä vaikutuksia aluekehitykseen.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

tarkempia säännöksiä maakuntaohjelmaa laa-
dittaessa noudatettavasta menettelystä ja ai-
kataulusta.

11 §

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma

Maakunnan liiton johdolla valmistellaan
vuosittain ohjelman toteuttamissuunnitelma.
Se sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja
erityisohjelmien toteuttamisen kannalta kes-
keisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi
sekä arvion niiden rahoittamisesta. Suunni-
telma valmistellaan yhteistyössä valtion vi-
ranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaoh-
jelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

tarkempia säännöksiä toteuttamissuunnitel-
maa laadittaessa noudatettavasta menettelystä
ja aikataulusta.

12 §

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävät

Rakennerahastolain 17 §:ssä tarkoitettu
maakunnan yhteistyöryhmä sovittaa yhteen
maakuntaohjelman ja tämän lain 14 §:ssä
tarkoitettujen erityisohjelmien toteuttamista ja
rahoitusta. Maakunnan yhteistyöryhmä käsit-
telee 11 §:ssä tarkoitetun toteuttamissuunni-
telman. Sen hyväksyvät maakunnan liitto ja
asianomaiset valtion viranomaiset.

13 §

Euroopan yhteisön alueelliset rakenne-
rahasto-ohjelmat

Maakunnan liitot vastaavat alueitaan kos-
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kevien Euroopan yhteisön rakennerahastoista
rahoitettavia alueellisia rakennerahasto-ohjel-
mia koskevien ehdotusten laatimisesta. Oh-
jelmaehdotukset sisältävät Euroopan yhteisön
rakennerahastoja koskevassa Euroopan yhtei-
sön lainsäädännössä edellytetyt asiat. Ohjel-
mia koskevat ehdotukset valmistellaan yh-
teistyössä valtion viranomaisten, kuntien sekä
muiden ohjelmien toteuttamiseen osallistu-
vien julkis- ja yksityisoikeudellisten oikeus-
henkilöiden kanssa.
Sisäasianministeriö valmistelee yhteistyös-
sä muiden ministeriöiden, maakunnan liitto-
jen sekä muiden ohjelmien toteuttamiseen
osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa
1 momentissa tarkoitettujen ehdotusten pe-
rusteella ohjelmaehdotukset valtioneuvoston
käsiteltäviksi. Valtioneuvosto päättää muiden
kuin Euroopan yhteisön aluekehitysrahaston
innovatiivisia toimia koskevien ohjelmaehdo-
tusten antamisesta Euroopan yhteisöjen ko-
mission hyväksyttäväksi. Muilta osin ohjel-
maehdotuksiin sovelletaan, mitä Euroopan
yhteisön lainsäädännössä säädetään.
Ohjelmien muuttamisessa noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä ohjelmia koskevien eh-
dotusten laatimisesta ja hyväksymisestä sää-
detään. Ohjelma-asiakirjan täydennyksen
muuttamisesta päättää valtioneuvosto, jos
muutos koskee rakennerahastovaroja vastaa-
van valtion rahoituksen tai rahoitusosuuden
lisäämistä.

14 §

Erityisohjelmat

Valtakunnallisten alueiden kehittämisen ta-
voitteiden toteuttamiseksi voidaan laatia mää-
räaikaisia erityisohjelmia, jotka sovitetaan
yhteen maakuntaohjelmien kanssa. Ohjelmat
hyväksyy valtioneuvosto. Ohjelmia koskevia
esityksiä voivat laatia kunnat tai muut jul-
kisoikeudelliset yhteisöt, julkisoikeudelliset
säätiöt taikka yksityisoikeudelliset yhteisöt tai
säätiöt.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja erityis-
ohjelmia ovat aluekeskusohjelma, maaseutu-
poliittinen kokonaisohjelma, osaamiskeskus-
ohjelma ja saaristo-ohjelma. Niiden tavoit-
teista säädetään 15 §:ssä.
Valtioneuvosto voi 9 §:n nojalla tehdä

päätöksen myös muista kuin 2 momentissa
tarkoitetuista erityisohjelmista.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

tarkempia säännöksiä erityisohjelmien sisäl-
löstä sekä niitä valmisteltaessa ja hyväksyt-
täessä noudatettavasta menettelystä.

15 §

Erityisohjelmien tavoitteet

Aluekeskusohjelman tavoitteena on kehit-
tää aluekeskusten vahvuuksia, erikoistumista
ja yhteistyötä kaikki maakunnat kattavan
verkoston vahvistamiseksi. Aluekeskukset
muodostuvat toiminnallisesti yhtenäisistä,
työssäkäyntiin, asumiseen sekä palvelujen
tuottamiseen ja kysyntään perustuvista kau-
punkiseuduista.
Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman ta-

voitteena on uudistaa ja monipuolistaa elin-
keinoja sekä turvata ja kehittää palveluja
maaseudulla sovittamalla yhteen maaseutua
koskevia eri hallinnonalojen toimenpiteitä.
Osaamiskeskusohjelman tavoitteena on pa-

rantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, kor-
keaa osaamista vaativan yritys- ja tutkimus-
toiminnan sijoittumisen ja kehittämisen edel-
lytyksiä. Ohjelmalla tuetaan alueellista eri-
koistumista ja työnjakoa osaamiskeskusten
välillä.
Saaristo-ohjelmaa toteutetaan saariston ke-

hityksen edistämisestä annetun lain
(494/1981) 3 §:ssä tarkoitetussa saaristossa
lain tavoitteiden edistämiseksi.

16 §

Ohjelmasopimus

Tässä laissa tarkoitettujen ohjelmien to-
teuttamiseksi voidaan laatia ohjelmasopimuk-
sia. Niissä voidaan sopia ohjelmaan sisälty-
vien toimenpiteiden ja hankkeiden toteutta-
misesta. Ohjelmasopimus laaditaan yhteis-
työssä ohjelman rahoittamiseen osallistuvien
kuntien, valtion viranomaisten sekä alueen
kehittämiseen osallistuvien oikeushenkilöi-
den kanssa. Ohjelmasopimus laaditaan mää-
räajaksi.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

tarkempia säännöksiä ohjelmasopimusta laa-
dittaessa noudatettavasta menettelystä.
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17 §

Yhteistyöryhmät

Tässä laissa tarkoitettujen erityisohjelmien
valmistelua, yhteensovittamista ja arviointia
varten voidaan asettaa yhteistyöryhmiä. Yh-
teistyöryhmissä ovat edustettuina jäsenet mi-
nisteriöistä sekä sellaisista oikeushenkilöistä,
joilla on huomattava merkitys alueiden ke-
hittämisessä. Yhteistyöryhmien puheenjohta-
jat ja muut jäsenet määrää valtioneuvosto.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä
yhteistyöryhmän jäsenet hoitavat virkavas-
tuulla. Tehtäviä hoitaessaan yhteistyöryh-
mään sovelletaan, mitä hallintomenettelylais-
sa (598/1982), tiedoksiannosta hallintoasiois-
sa annetussa laissa (232/1966), asiakirjain
lähettämisestä annetussa laissa (74/1954) ja
kielilaissa (148/1922) säädetään. Yhteistyö-
ryhmän asiakirjojen ja toiminnan julkisuu-
desta on lisäksi voimassa, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetään.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä yhteistyöryhmien ko-
koonpanosta, työskentelytavoista ja tehtävis-
tä.

18 §

Ohjelmien arviointi ja seuranta

Tämän lain mukaisia ohjelmia valmistel-
taessa niitä arvioidaan sen mukaan, kuin
niiden arvioinnista erikseen säädetään.
Ohjelmakauden aikana tai sen päätyttyä
ulkopuoliset arvioitsijat arvioivat kunkin täs-
sä laissa tarkoitetun ohjelman ainakin kerran.
Maakuntaohjelman arvioinnista vastaa maa-
kunnan liitto, hallinnonaloittaisten alueiden
kehittämisen tavoitteiden arvioinnista vastaa
kukin ministeriö ja 14 §:ssä tarkoitettujen
erityisohjelmien arvioinnista toimivaltaiset
ministeriöt. Edellä 13 §:ssä tarkoitettujen oh-
jelmien arvioinnista säädetään erikseen.
Maakuntaohjelmia rahoittavat viranomai-
set toimittavat maakunnan liitoille sellaiset
maakuntaohjelmien seurantaa koskevat tie-
dot, jotka ovat tarpeen ohjelmien tulosten
seurannan kannalta. Ministeriöt vastaavat
8 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden toteutumi-
sen seurannasta. Erityisohjelmien tavoitteiden

toteutumisen seurannasta vastaavat toimival-
taiset ministeriöt.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

tarkempia säännöksiä arvioinnissa ja seuran-
nassa käytettävistä tunnusluvuista ja nouda-
tettavista menettelyistä.

4 luku

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla
myönnettävä tuki

19 §

Kehittämishanke

Kehittämishankkeella tarkoitetaan tässä
laissa määräaikaista suunnitelmaan perustu-
vaa hanketta, jossa käyttöomaisuuden osuus
voi olla enintään puolet hankkeen hyväksyt-
tävistä kokonaiskustannuksista.

20 §

Maakunnan kehittämisraha ja määrärahojen
alueellinen jako

Maakunnan kehittämisrahalla tarkoitetaan
tässä laissa valtion talousarvioon otettuja
yksinomaan kansallisia alueiden kehittämi-
seen tarkoitettuja määrärahoja.
Valtion talousarvioon otetaan vuosittain

määrärahat tässä laissa tarkoitettuihin tukiin.
Valtioneuvosto päättää määrärahojen jakami-
sesta alueittain. Alueellisten rakennerahasto-
ohjelmien rakennerahastovarojen ja niitä vas-
taavien valtion varojen jaossa noudatetaan
lisäksi, mitä siitä erikseen säädetään.

21 §

Valtionavustuslain soveltaminen

Tässä laissa tarkoitettuun tukeen sovelle-
taan, mitä valtionavustuslaissa säädetään, jol-
lei jäljempänä toisin säädetä.

22 §

Tuen saajat

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityis-
oikeudellisille oikeushenkilöille ja luonnolli-
sille henkilöille.
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Tuki voidaan myöntää useammalle kuin
yhdelle tuen saajalle yhteisesti.

23 §

Tuen käyttö

Tukea voidaan myöntää valtion talousar-
vioon otettujen määrärahojen rajoissa aluei-
den kehittämistä ja alueen kuntien välisen
elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä
koskeviin kehittämishankkeisiin (alueellinen
kehittämistuki) sekä käyttöomaisuuden han-
kintaan perusrakenteen kehittämistä varten
(perusrakenteen investointituki).
Maakunnan liitto voi käyttää alueellista
kehittämistukea myös itse toteuttamiinsa ke-
hittämishankkeisiin.
Sisäasiainministeriö voi käyttää osan alu-
eelliseen kehittämistukeen varatusta määrära-
hasta useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin tai
valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden kehittä-
mistä koskeviin hankkeisiin.
Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatu-
kena. Tuki myönnetään avustuksena. Avus-
tuksen käyttökohteista säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

24 §

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

Tuen myöntämisen yleisenä edellytyksenä
on, että se on perusteltua avustuksen käytölle
asetettujen tavoitteiden kannalta. Myönnettä-
essä tukea alueelliseen rakennerahasto-ohjel-
maan sisältyvään hankkeeseen, tuen myöntä-
misen edellytyksenä on lisäksi, että hanke on
Euroopan yhteisön lainsäädännön ja ohjelman
mukainen.
Interreg- ja Urban-yhteisöaloiteohjelmassa
sekä Euroopan aluekehitysrahaston innovatii-
visia toimia koskevassa ohjelmassa tuen
myöntämisen yleisenä edellytyksenä on sen
lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, että
ohjelman toimeenpanoa varten asetettu hal-
lintokomitea on rakennerahastolain 21 b §:n
mukaisesti puoltanut hankkeen rahoittamista.

25 §

Hyväksyttävät kustannukset

Tukea myönnetään hankkeeseen tuen

myöntäjän hyväksymän kustannusarvion mu-
kaan tarpeellisten ja määrältään kohtuullisten
menojen perusteella. Hankkeen menoista vä-
hennetään hankkeeseen välittömästi kohdis-
tuvat tai liittyvät tulot. Kustannusten hyväk-
syttävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon sen
lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, menojen
tukikelpoisuutta koskeva Euroopan yhteisön
lainsäädäntö.
Valtionneuvoston asetuksella annetaan tar-

kempia säännöksiä hyväksyttävien kustan-
nusten lajista ja määrästä.

26 §

Tuen määrä

Tuki ei saa kattaa hankkeesta aiheutuvien
kustannusten täyttä määrää. Tuen hakijan
tulee itse osallistua hankkeesta aiheutuviin
kustannuksiin, jollei siitä poikkeamiseen ole
erityisiä syitä. Myönnettäessä tukea Euroopan
yhteisön rakennerahastovaroista rahastojen
osuuksien enimmäismääriin sovelletaan, mitä
Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetään
ja mitä hanketta koskevassa alueellisessa
rakennerahasto-ohjelmassa määrätään.
Tukea voidaan myöntää vain tuen hake-

misen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.
Tarkempia säännöksiä tuen määrästä an-

netaan valtioneuvoston asetuksella.

27 §

Tuen hakeminen

Tukea haetaan kirjallisesti siltä maakunnan
liitolta, jonka alueella hakijan tuettava toi-
minta pääasiallisesti sijaitsee. Interreg-ohjel-
man mukaista tukea haetaan kuitenkin hal-
linto- ja maksuviranomaisena toimivalta maa-
kunnan liitolta ja Euroopan aluekehitysrahas-
ton innovatiivisia toimia koskevan ohjelman
mukaista tukea ohjelma-asiakirjassa nimetyl-
tä maakunnan liitolta.
Edellä 1 momentista poiketen tukea hae-

taan sisäasiainministeriöltä silloin, kun se
toimii tuen myöntäjänä.
Hakemuksesta on käytävä ilmi hankkeen

yhteys ohjelmaan, tuen myöntämisen kannal-
ta oikeat ja riittävät tiedot tuen käyttötarkoi-
tuksesta sekä muista seikoista, joita tuen
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myöntäjä tarvitsee hakemuksen ratkaisemi-
seksi.
Tarkempia säännöksiä tuen hakemisesta
annetaan valtioneuvoston asetuksella.

28 §

Tuen myöntäminen

Maakunnan liitto päättää tässä laissa tar-
koitetun tuen myöntämisestä alueellaan. Sen
lisäksi maakunnan liitto voi päättää tuen
myöntämisestä toisen maakunnan liiton alu-
eella olevaan ylimaakunnalliseen hankkee-
seen. Jos kansallinen julkinen rahoitusosuus
hankkeeseen tulee kokonaan kunnilta, maa-
kunnan liitto voi myöntää hankkeeseen pe-
rusrakenteen investointitukena Euroopan yh-
teisön rakennerahastojen rahoitusosuuden.
Sisäasiainministeriö päättää kuitenkin
23 §:n 3 momentissa tarkoitetun tuen myön-
tämisestä.

29 §

Interreg- tai Urban-yhteisöaloiteohjelman ja
Euroopan aluekehitysrahaston innovatiivisia
toimia koskevan ohjelman mukaisen tuen

myöntäminen

Jos Interreg-yhteisöaloiteohjelmassa tai
Euroopan aluekehitysrahaston innovatiivisia
toimia koskevassa ohjelmassa rakennerahas-
tovarojen rahoitusosuus myönnetään tukena
hankkeeseen, johon kansallinen julkinen ra-
hoitusosuus tulee pääasiallisesti muulta val-
tion viranomaiselta kuin sisäasiainministeri-
öltä, rakennerahastovaroista tulevan rahoitus-
osuuden myöntämistä koskee soveltuvin osin,
mitä kansallisesta julkisesta rahoitusosuudes-
ta tulevasta tuesta säädetään.
Interreg-yhteisöaloiteohjelmassa hallinto-
ja maksuviranomaisena toimiva maakunnan
liitto myöntää 28 §:stä poiketen rakennera-
hastovaroista maksettavan tuen Interreg-yh-
teisöaloiteohjelman mukaiselle alueelle. Jos
ohjelma-alue ulottuu toisen Euroopan unionin
jäsenvaltion alueelle, hallinto- ja maksuviran-
omaisena toimiva maakunnan liitto myöntää
rakennerahastovaroista maksettavan tuen
käytettäväksi Suomen ulkopuolella. Se voi
lisäksi 28 §:stä poiketen myöntää ohjelma-

asiakirjan mukaisella alueella sijaitsevaan
hankkeeseen rakennerahastovaroja vastaavan
valtion rahoitusosuuden, jos ohjelma-alueen
maakunnan liitot ovat siitä kirjallisesti sopi-
neet. Niissä Interreg-yhteisöaloiteohjelmissa,
joissa hallinto- ja maksuviranomainen toimii
toisessa jäsenvaltiossa, ohjelma-alueen maa-
kunnan liitto voi myöntää hankkeeseen ra-
kennerahastovaroja vastaavan valtion rahoi-
tusosuuden, jos ohjelma-alueen maakunnan
liitot ovat siitä kirjallisesti sopineet.
Euroopan aluekehitysrahaston innovatiivi-

sia toimia koskevassa ohjelma-asiakirjassa
nimetty maakunnan liitto myöntää 28 §:stä
poiketen rakennerahastovaroista maksettavan
tuen ohjelman mukaiselle alueelle. Se voi
lisäksi myöntää hankkeeseen rakennerahas-
tovaroja vastaavan valtion rahoitusosuuden,
jos siitä on sovittu ohjelma-asiakirjassa.
Urban-yhteisöaloiteohjelmassa rakennera-

hastovaroja vastaavan valtion rahoitusosuu-
desta tulevan tuen sisäasiainministeriön hal-
linnonalalla myöntää se maakunnan liitto,
jonka alueella Urban-ohjelma-alue sijaitsee.
Tarkempia säännöksiä tukea myönnettäes-

sä noudatettavista ehdoista ja menettelystä
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

30 §

Tarkastusoikeus ja tarkastuksen suoritta-
minen

Sen lisäksi, mitä valtionavustuslaissa sää-
detään tarkastusoikeudesta ja tarkastuksen
suorittamisesta tarkastettaessa hanketta, johon
on myönnetty tukea Euroopan yhteisön ra-
kennerahastovaroista, yksittäistä hanketta tar-
kastettaessa tarkastusoikeus koskee hanketta
ja sen rahoitusta kokonaisuudessaan siinä
laajuudessa kuin Euroopan yhteisön lainsää-
dännössä säädetään.
Euroopan yhteisön toimielinten tarkastus-

oikeutta koskee, mitä Euroopan yhteisön
lainsäädännössä säädetään.

31 §

Sisäasiainministeriön tarkastusoikeus

Sisäasiainministeriöllä on oikeus tarkastaa
tässä laissa tarkoitettujen tukien myöntämistä,
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maksatusta, käyttöä ja valvontaa. Tarkastus-
oikeutta koskee soveltuvin osin, mitä 30 §:ssä
säädetään.
Sisäasiainministeriön tarkastusoikeutta hal-
linto- ja maksuviranomaisena sekä Interreg-
ja Urban-yhteisöaloiteohjelmissa koskee, mi-
tä rakennerahastolaissa säädetään.

32 §

Tuen takaisinperintä

Maakunnan liiton on päätöksellään mää-
rättävä avustuksen maksaminen lopetettavak-
si sekä jo maksettu avustus takaisinperittä-
väksi, jos:
1) avustuksen myöntämistä, maksamista tai
valvontaa varten on annettu virheellisiä tai
harhaanjohtavia tietoja taikka rahoituksen
myöntämistä, maksamista tai valvontaa var-
ten annettavia tietoja on salattu ja virheellis-
ten tai harhaanjohtavien tietojen antamisella
tai tietojen salaamisella on ollut vaikutusta
rahoituksen saamiseen;
2) avustuksen maksamista tai valvontaa
varten on kieltäydytty antamasta tarvittavia
tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa taikka
tarkastusta suoritettaessa kieltäydytty täyttä-
mästä muita rahoituksen saajalle tarkastuksen
suorittamiseksi laissa säädettyjä velvollisuuk-
sia;
3) avustusta on käytetty muuhun tarkoi-
tukseen kuin se on myönnetty;
4) avustuksen saaja on olennaisesti laimin-
lyönyt noudattaa avustuspäätöksessä määrät-
tyjä ehtoja; taikka
5) avustus tai sen osa on myönnetty tai
maksettu väärin perustein.
Maakunnan liitto voi päätöksellään määrätä
avustuksen maksamisen lopetettavaksi taikka
osittain tai kokonaan takaisinperittäväksi, jos:
1) avustuksen saaja ei ole noudattanut
avustuspäätöksessä määrättyjä ehtoja;
2) sellaisen omaisuuden omistus- tai hal-
lintaoikeus, jonka hankkimiseen avustus on
myönnetty, on luovutettu ennen kuin viisi
vuotta on kulunut avustuksen maksamispäi-
västä taikka avustuksen saaja on lopettanut
avustuksen kohteena olleen toiminnan tai
supistanut sitä olennaisesti; taikka
3) avustuksen saaja on joutunut ulosotto-
toimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, kon-

kurssiin taikka yrityksen saneerauksesta an-
netussa laissa (47/1993) tarkoitetun sanee-
rausmenettelyn tai yksityishenkilön velkajär-
jestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoi-
tetun velkajärjestelyn kohteeksi ja jollei tuen
käyttötarkoituksesta muuta johdu.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään maa-

kunnan liitosta, koskee sisäasiainministeriötä
sen päättäessä tässä laissa tarkoitettujen va-
rojen käyttöön liittyvästä takaisinperinnästä.

33 §

Sisäasiainministeriön oikeus takaisin-
perintään

Sisäasiainministeriö voi päätöksellään
määrätä maakunnan liitolle rakennerahasto-
varoista ja niitä vastaavista valtion varoista
maksetut varat tai yksinomaan kansallisista
valtion varoista maksetut varat tai niiden osa
takaisin perittäväksi, jos aluekehittämisviran-
omainen on käyttänyt varat muuhun tarkoi-
tukseen kuin ne on myönnetty tai on rikkonut
varojen käyttämistä koskevia säännöksiä tai
varojen osoittamispäätöksessä asetettuja eh-
toja.

34 §

Euroopan yhteisön rakennerahastovarojen
takaisinmaksu

Jos valtio on Euroopan yhteisön rakenne-
rahastoja koskevaan lainsäädäntöön perustu-
van jäsenvaltion vastuun perusteella velvol-
linen maksamaan Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle takaisin rakennerahastovaroja, sisä-
asiainministeriö voi päätöksellään määrätä
maakunnan liiton maksamaan valtiolle valtion
komissiolle maksaman määrän täysimääräi-
senä kuluineen. Suoritus määrätään, jos va-
rojen takaisinmaksu on johtunut maakunnan
liiton menettelystä tai jos maakunnan liitto on
ohjelma-asiakirjan perusteella suoraan vas-
tuussa komissiolle varojen käytöstä.

35 §

Takaisinperittävän määrän korotus

Jos tuen saaja on menetellyt 32 §:n 1
momentissa säädetyllä tavalla, takaisinperit-
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tävää määrää voidaan korottaa enintään 20
prosentilla tai, jos mainitussa momentissa
tarkoitettu menettely on ollut erittäin törkeää,
enintään 100 prosentilla.

36 §

Takaisinperinnän määräaika ja
vanheneminen

Rakennerahastovarojen ja niitä vastaavan
valtion rahoitusosuuden takaisinperinnän
määräaikaan ja vanhenemiseen sovelletaan,
mitä Euroopan yhteisön lainsäädännössä sää-
detään.

5 luku

Erinäiset säännökset

37 §

Lausunto- ja neuvottelumenettely

Tässä laissa tarkoitettuja ohjelmia ja suun-
nitelmia ensisijaisesti tarkistetaan tai muute-
taan siten, että toteutettavat tavoitteet ja
toimenpiteet sisältyvät ohjelmiin ja suunni-
telmiin. Muutoin noudatetaan, mitä 2—4
momentissa säädetään.
Valtion viranomaisten on pyydettävä maa-
kunnan liitoilta lausunto sellaisista alueen
kehittämisen kannalta merkittävistä suunni-
telmista ja toimenpiteistä, jotka eivät sisälly
maakuntaohjelmaan, sekä arvioitava niiden
vaikutuksia alueen kehitykseen. Lausunto ja
maakunnan kehittämistä koskevat ohjelmat
on otettava huomioon päätöksenteossa ja
muussa toiminnassa. Jos valtion viranomai-
nen aikoo poiketa maakunnan liiton lausun-
nosta, sen on perusteltava poikkeaminen
neuvoteltuaan sitä ennen asiasta maakunnan
liiton kanssa.
Ennen kuin valtion viranomainen tekee
sellaisen valtion paikallis- tai aluehallinnon
toimielimiä, niiden toimialueita tai toimipaik-
koja taikka kustakin toimipaikasta saatavia
palveluja koskevan päätöksen, joka saattaa
heikentää asiakaspalvelujen saatavuutta, taik-
ka tekee valtioneuvostolle aloitteen tällaisen
päätöksen tekemiseksi, sen on pyydettävä
lausunto kunnalta, jota asia koskee. Jos asia
koskee kahta tai useampaa kuntaa, lausunto

on pyydettävä myös maakunnan liitolta. Jos
valtion viranomainen aikoo poiketa lausun-
nosta, sen on neuvoteltava asianomaisen
kunnan ja maakunnan liiton kanssa. Lausun-
nosta on muutoin voimassa, mitä 2 momen-
tissa säädetään.
Kunkin ministeriön tulee neuvotella sisä-

asiainministeriön kanssa hallinnonalansa kes-
kushallintoviranomaisten ja liikelaitosten val-
mistelemista alueelliseen kehitykseen merkit-
tävästi vaikuttavista toimenpiteistä.

38 §

Aluejaot

Alueiden kehittämistä koskevien tukitoi-
menpiteiden kohdentamista ja porrastamista
varten määrätään kehitysalue. Kehitysalueen
määräämisen perustana käytetään seutukun-
tajakoa, joka perustuu kuntajakoon. Seutu-
kuntajakoa määrättäessä otetaan huomioon
ainakin työssäkäynti, asiointi, kuntien välinen
yhteistyö ja liikenneyhteydet. Seutukuntajaon
vahvistaa sisäasiainministeriö sen jälkeen,
kun se on kuullut niitä kuntia ja maakunnan
liittoja, joita asia koskee.
Valtioneuvosto voi määrätä maan heikoim-

min kehittyneet alueet niiden kehittyneisyy-
den ja kehittämistarpeiden perusteella kehi-
tysalueeksi. Kehitysalue jaetaan seutukunnit-
tain I, II ja III tukialueeseen. Määräämis- ja
jakamisperusteista sekä tukialueisiin kuulu-
vien seutukuntien nimeämisestä säädetään
valtioneuvoston asetuksella.
Maaseudun kehittämistä koskevien tukitoi-

menpiteiden kohdentamista ja porrastamista
varten voidaan määrätä myös muita kuin
kehitysalueita. Näiden alueiden määräämisen
perustana käytetään kuntajakoa. Säännökset
näiden alueiden muodostamisen perusteista ja
kuntien nimeämisestä tässä momentissa tar-
koitettuihin alueisiin annetaan valtioneuvos-
ton asetuksella.
Valtioneuvosto voi saariston kehityksen

edistämisestä annetun lain 14 §:ssä tarkoitet-
tua saaristoasiain neuvottelukuntaa kuultuaan
määrätä mainitun lain 9 §:n nojalla saaristo-
kunnaksi määrätyn kunnan ja sellaisen muun
kunnan saaristo-osan, johon valtioneuvosto
on päättänyt sovellettavaksi saaristokuntaa
koskevia säännöksiä, sekä pysyvästi asutun,

3393N:o 602



ilman kiinteää tieyhteyttä mantereeseen ole-
van saaren ja saariryhmän kuuluvaksi kehi-
tysalueen I tai II tukialueeseen.

39 §

Investointitukien enimmäismäärät

Kehitysalueen yrityksille myönnettävien
julkisten investointitukien enimmäismääristä
säädetään yritystoiminnan tukemisesta anne-
tussa laissa (1068/2000).

40 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitetun aluekehittämisvi-
ranomaisena toimivan maakunnan liiton pää-
tökseen haetaan muutosta siten kuin kunta-
laissa (365/1995) oikaisuvaatimuksen teke-
misestä ja kunnallisvalituksesta säädetään.
Maakunnan yhteistyöryhmän tämän lain
nojalla tekemään päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin muutoksenhausta kuntayhtymän päätök-
seen kuntalaissa säädetään.
Sisäasiainministeriön valtionapuviran-
omaisena tekemään päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla. Valtionapuviranomai-
sen päätökseen saa siihen tyytymätön asian-
osainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus

tehdään sisäasiainministeriölle. Oikaisuvaati-
muksesta annettuun päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

6 luku

Voimaantulo

41 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2003.
Tämän lain 14 §:n 2 momenttia sovelletaan

vuoden 2006 loppuun saakka.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.
Tällä lailla kumotaan alueiden kehittämi-

sestä 10 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki
(1135/1993) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.

42 §

Siirtymäsäännös

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnet-
tyyn avustukseen sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
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