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EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kansallinen toimeenpanolaki on välttämätön jotta
viranomaisten roolit, vastuut ja tehtävät tulevat kansallisesti asianmukaisella tavalla määriteltyä.
Elpymis- ja palautumistukivälineen toteuttamista koskevaan raportointiin liittyy useita
tukivälineasetuksessa (EU 2021/241) todettuja velvollisuuksia. Valtiokonttorin tehtävänä on ylläpitää
keskitettyä kansallista tietojärjestelmää johon tukiviranomaiset toimittavat elpymis- ja
palautumistukivälinevaroilla rahoitettujen hankkeiden seurantaa koskevia tietoja. Osa tarvittavista
tiedoista selviää vasta kun Suomen ja komission välinen sopimus elpymis- ja palautumistukivälineen
operationaalisista järjestelyistä on tehty. Innovaatiorahoituskeskus Business Finland pitää tärkeänä
että kerättävät tiedot ovat riittäviä mutta tarkoituksenmukaisia. Samoin kansallisen
tietojärjestelmän kehittämisessä pitäisi hyödyntää mahdollisimman paljon olemassa olevia
tietojärjestelmiä sekä tehdä tietojen siirtäminen kansalliseen järjestelmään mahdollisimman
helpoksi. Kaikkea käsityönä tehtävää siirtämistä pitäisi välttää.

Lakiluonnoksen perusteluluvun 4 Ehdotukset ja niiden vaikutukset kappaleessa 4.2 Pääasialliset
vaikutukset on taulukoitu tukiviranomaisten hallinnollisia kustannuksia. Innovaatiorahoituskeskus
Business Finlandin ja Business Finland Oy:n välistä jakoa on pidettävä indikatiivisena. Talousarviosta
määrärahat tulevat joka tapauksessa Innovaatiorahoituskeskuksen momentille mistä tarvittavat
määrärahat siirretään Business Finland Oy:lle Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisten
toimenpiteiden toteuttamiseksi normaalin menettelyn mukaisesti.
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Yksityiskohtaiset huomiot eräistä pykälistä:

3§ Määritelmät

Esityksen mukaan 3 pykälän 4 kohdassa määritellään tuen käsite. Säännöksen perusteluun voisi
mahdollisesti lisätä selkeyttävän virkkeen minkä mukaan pykälässä ei säädetä valtion talousarvioon
otettujen elpymis- ja palautumistukivälinevarojen siirtämisestä valtionapuviranomaiselta
valtionapuviranomaiselle kuuluvia tehtäviä hoitavalle oikeushenkilölle. Business Finland Oy toimii
valtionapuviranomaisen tehtäviä hoitavana oikeushenkilönä ja toteuttaa osan Suomen kestävän
kasvun ohjelman mukaisista toimista. Talousarviossa tarvittavat varat osoitetaan
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille joka siirtää tarvittavat varat ohjelman mukaisten
toimien toteuttamiseksi Business Finland Oy:lle normaalikäytäntöjen mukaisesti.

6§ Tukiviranomaisen tehtävät

Esityksen mukaan 6 pykälän 2 momentissa säädetään että tukiviranomaisten on hallinnollisesti
eriytettävä toisistaan tuen myöntämiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät tukiviranomaisen itsensä
toteuttamien hankkeiden toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Säännöksen perustelusta ei pysty
päättelemään miten toiminta pitäisi järjestää jotta se olisi esitetyn lain mukainen. Epäselvyys koskee
erityisesti tukiviranomaisen itsensä toteuttamassa hankkeessa myöntämisen ja toimeenpanon
eriyttämistä tilanteessa missä ei tehdä varsinaista käynnistyspäätöstä.

11§ Tuen käytön keskitetty kansallinen seuranta

Esityksen mukaan 11 pykälän 1 momentissa säädetään tiedoista jotka tukiviranomaisen on
ilmoitettava Valtiokonttorille salassapitosäännösten estämättä. Tietojärjestelmässä ja tiedon
jatkokäytössä on pidettävä huoli että salassapidettävä tieto pysyy salassapidettävänä.
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