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Lausuntopyyntö 23.3.2022, VN/7539/2022 (VN/7539/2022-MMM-1)
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen lausunto valtioneuvoston
asetuksesta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä tuesta
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (jatkossa KEHA-keskus) esittää
lausuntonaan seuraavaa:
Valtioneuvoston asetusluonnos on valmisteltu hyvässä yhteistyössä ja KEHA-keskuksen
huomiot on otettu luonnoksessa hyvin huomioon. KEHA-keskus on kuitenkin tehnyt joitain
huomioita asetuksesta.
Asetuksessa tulisi kertoa rahastosta myönnettävästä tuesta ja siihen liittyvistä ehdoista
riittävällä tarkkuudella ohjelmakaudella 2014-2021 tuen maksatuksessa havaitut
tarkennustarpeet huomioiden.
6 § Hyväksyttävät kustannukset
Pykälässä tulisi mainita myös se, että kustannus ei ole tukikelpoinen siltä osin, kuin tuensaaja
on saanut tai on oikeutettu saamaan siihen korvausta muualta, jollei hankkeeseen
sovellettavasta valtiontukea koskevasta lainsäädännöstä muuta johdu.
Samassa pykälässä tulisi mainita myös, että kustannuksen tulee olla syntynyt hankkeen
toteuttamisaikana. Lisäksi kustannusten tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että ne ovat
tuensaajalle osoitettuja ja tuen saajan tosiasiallisesti maksamia. Mikäli tätä ei voida lisätä
asetukseen, tulisi se lisätä rahaston hakuohjeisiin sekä viranomaisen soveltamisohjeisiin
määräyksen tasoisena.
11 § Vastikkeetta tehdyn työn arvo ja enimmäismäärä
Tuen myöntävä viranomainen päättäisi vastikkeettoman työn arvon ja määrän
tukipäätöksessä. KEHA-keskus katsoo, että myös vastikkeettoman työn todentaminen ja
dokumentointi tulisi mainita asetuksessa. Tuen saajan tulee maksatusta hakiessaan esittää
riittävä dokumentaatio vastikkeetta tehdystä työstä. Dokumentaatiosta tulee käydä selväksi
työntekijä, hankkeelle tehty työ sekä työn suorittamisen ajankohta.
Asetuksen 11 § ei ottaisi kantaa kohtuulliseen määrään vastikkeetta tehdyssä työssä. Tuen
myöntävä viranomainen päättäisi vastikkeettoman työn arvon ja määrän tukipäätöksessään.
Vastikkeetta tehdyn työn kohtuullinen määrä tulisi avata asetustasolla. Mikäli tätä ei voida
lisätä asetukseen, tulisi se lisätä rahaston hakuohjeisiin sekä viranomaisen soveltamisoheisiin
määräyksen tasoisena, jotta mahdollisista ylilyönneistä vältyttäisiin hankkeiden teettämän
vastikkeettoman työn toteutumissa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Y-tunnus
PL 1000, 50101 MIKKELI
kirjaamo.keha@ely-keskus.fi
2296962-1
Kutsunumero 0295 020 000
www.keha-keskus.fi

Lausunto

DNRo KEHA/2657/2022

7.4.2022

Julkinen

Muuta huomioitavaa asetuksessa
KEHA-keskus toteaa, että asetusluonnoksessa ei ole säädetty matkakustannuksista tai niiden
korvaamisesta. Ohjelmakaudella 2014-2021 on kuitenkin ollut paljon hankkeita, joissa yhtenä
kustannuslajina on ollut matkakustannukset. On oletettavaa, että myös uuden ohjelmakauden
hankkeissa matkakulut muodostavat merkittävän osan hankkeiden kustannuksista.
Asetuksessa tulisi todeta matkakustannusten tukikelpoisuudesta kulloinkin voimassa olevan
valtion matkustussäännön mukaisesti. Hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisista
ulkomaan matkoista aiheutuvat kustannukset olisivat tukikelpoisia, jos tuen myöntävä
viranomainen olisi hyväksynyt matkasuunnitelman ja matkaan liittyvät kustannukset sekä
perustelun matkan tarpeellisuudesta etukäteen.

KEHA-keskuksella ei ole muita huomioita annettavana luonnokseen.
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