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Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen
kansalliseksi toimeenpanolaiksi
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Maanmittauslaitos kiittää mahdollisuudesta lausua valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön
hallituksen esityksestä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen
kansalliseksi toimeenpanolaiksi. Maanmittauslaitos lausuu asiassa seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and
Resilience Facility) perustamisesta 12.2.2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
((EU) 2021/241) kansallisen soveltamisen edellyttämät lait.

Esityksessä lausutaan, että kansallisessa toimeenpanolaissa olisi säädettävä elpymis- ja
palautumistukivälinevarojen hallinnointiin, valvontaan ja tarkastukseen osallistuvista kansallisista
viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä sanottujen viranomaisten tiedonsaanti- ja
tarkastusoikeuksista. Esityksen
6 §:ssä säädettäisiin tukiviranomaisten tehtävistä, joita ovat mm. tuen myöntämiseen liittyvät
tehtävät ja tuen käytön seuranta Lisäksi tukiviranomainen
vastaisi, että tuen käytöstä ja tuelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä tuen valvonnasta
ja tarkastuksesta Valtiokonttorille ilmoitettavat tiedot olisivat kattavia ja virheettömiä.

Lisäksi tukiviranomaisen olisi annettava myöntämistään ja itse käyttämistään tuista hallinnonalan
ministeriölle valtiovarainministeriön asettamaan määräaikaan mennessä esitetyn lain 4 §:n 1
momentin 4 kohtaa vastaavan tukiviranomaisen johdon vahvistuslausuma. Virastotasoisen
vahvistuslausuman
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sisältö vastaisi ilmeisesti valtiovarainministeriön vastaavaa soveltuvin osin (4 § 1 mom. 4 k.:
valtiovarainministeriön antama johdon vahvistuslausuma
olisi artiklakohdan tarkoittama jäsenvaltion lausuma siitä, että varat on käytetty aiottuun
tarkoitukseensa, että maksupyynnön yhteydessä toimitetut tiedot ovat täydelliset, paikkansapitävät
ja luotettavat ja että käytössä olevat valvontajärjestelmät antavat riittävät takeet siitä, että varoja on
hallinnoitu kaikkien sovellettavien sääntöjen ja erityisesti eturistiriitojen välttämistä, petosten
ehkäisemistä, lahjontaa ja päällekkäistä rahoitusta tukivälineestä ja muista unionin ohjelmista
koskevien sääntöjen mukaisesti moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen).

Edelleen tukiviranomaisen olisi laadittava ja ylläpidettävä tukiviranomaisen myöntämien ja itse
käyttämien tukien hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus,
ilmoittaa elpymis- ja palautumistukivälinevarojen käyttöön liittyvistä rikoksista ja mahdollisista
muista sääntöjenvastaisuuksista ja hallinnollisesti eriytettävä toisistaan tuen myöntämiseen ja
valvontaan liittyvät tehtävät tukiviranomaisen itsensä toteuttamien hankkeiden toimeenpanoon
liittyvistä tehtävistä. Esitetyn lain 11 §:ssä on myös säädelty erilaisista tuen keskitettyyn kansalliseen
seurantaan liittyvistä menettelyistä ja tietosisällöistä, joista tukiviranomaisen olisi huolehdittava.

Kaikki edellä mainitut tukiviranomaiselle asetettavat tehtävät ja velvoitteet aiheuttavat lisätyötä
sekä lisäävät hallinnollisten resurssien tarvetta. Maanmittauslaitos toivoo, että Valtiokonttori
kansallisena tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä ja yleisenä koordinointiviranomaisena ohjeistaa
viranomaisten
suuntaan mahdollisimman yksiselitteisesti, miten eri velvoitteet hoidetaan. On tärkeää, ettei
yksittäisten tukiviranomaisten tarvitse kunkin kehittää erikseen
tukien hallintoon, valvontaan, seurantaan sekä tietojen luovutukseen liittyviä toimintamalleja ja
menetelmiä.

Muilta osin Maanmittauslaitoksella ei ole lausuttavaa esityksestä.

Nurmikari Jussi
Maanmittauslaitos - Pääjohtajan sijaisena ylijohtaja Petri Korpinen ja
maanmittausneuvos Markku Markkula
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