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alueiden kehittämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 27 § seuraavasti:

27 §

Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmat

Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan
sosiaalirahaston, Euroopan maaseudun kehit-
tämisen maatalousrahaston sekä Euroopan
meri- ja kalatalousrahaston ohjelmien rahoi-
tuksen kohdentamisesta, tavoitteista ja toteu-
tustavasta laaditaan kumppanuussopimus Eu-
roopan komission kanssa. Kumppanuussopi-
muksen laadinnasta vastaa työ- ja elinkein-
oministeriö yhteistyössä muiden ministeriöi-
den, maakunnan liittojen ja muiden sopimuk-
sen mukaisten ohjelmien laatimiseen
osallistuvien yhteisöjen kanssa.

Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroo-
pan sosiaalirahastosta osarahoitetun kansalli-
sen toimenpideohjelman valmistelusta vastaa
työ- ja elinkeinoministeriö. Ohjelma valmis-
tellaan yhteistyössä muiden ministeriöiden,
maakunnan liittojen sekä muiden ohjelman
toteuttamiseen osallistuvien tai muuten aluei-
den kehittämisen kannalta merkittävien yhtei-
söjen kanssa. Ohjelmaehdotuksen on sisället-

tävä Euroopan unionin lainsäädännössä esite-
tyt asiat. Lisäksi ohjelmaa laadittaessa on
otettava huomioon 22 §:ssä tarkoitetuista val-
takunnallisista alueiden kehittämistavoitteista
annetun päätöksen mukaiset linjaukset ja alu-
eelliset suunnitelmat.

Toimenpideohjelman valmisteluun liitty-
vien alueellisten suunnitelmien valmistelusta
vastaavat maakunnan liitot yhteistyössä val-
tion viranomaisten, kuntien ja muiden ohjel-
man toteuttamiseen osallistuvien yhteisöjen
kanssa. Alueellisten suunnitelmien on perus-
tuttava Euroopan unionin ja kansallisen lain-
säädännön lisäksi alueen maakuntaohjelmiin
ja työ- ja elinkeinoministeriön tekemiin valta-
kunnallisiin linjauksiin.

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat
valmistellaan yhteistyössä ohjelman toteutta-
miseen osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa.

Valmistelun yhteensovittamisesta vastaa
8 §:ssä tarkoitettu alue- ja rakennepolitiikan
neuvottelukunta. Valtioneuvosto päättää
kumppanuussopimuksen ja ohjelmaehdotuk-
sen antamisesta Euroopan komissiolle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
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tarkempia säännöksiä ohjelmien ja suunnitel-
mien valmistelusta ja sisällöstä.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinä-
kuuta 2012.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.
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