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Jatkosopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja 

koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 -2020 rakennerahasto-

ohjelmassa vuosille 2021-2023 

 

1. Sopijapuolet 

Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4  jäljempänä ”maakunnan liitto” 

Keski-Pohjanmaan liitto, Y-tunnus 0959806-1 jäljempänä ”maakunnan liitto” 

Lapin liitto, Y-tunnus 0937073-7  jäljempänä ”koordinoiva maakunnan liitto” 

Pohjois-Pohjanmaan liitto, Y-tunnus 0922484-4 jäljempänä ”maakunnan liitto” 

Jäljempänä yhdessä ”sopijapuolet” 

2. Sopimuksen perusta 

Sopijapuolet toteuttavat yhdessä Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmaa Pohjois-Suomessa neljän maakunnan alueella. Laki alueiden kehittämisestä ja 

rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014, §11) määrittelee, että kaikki Pohjois-Suomen 

maakuntaliitot toimivat välittävinä viranomaisina.  Laki 7/2014, §23 antaa kuitenkin maakunnan liitoille 

mahdollisuuden sopia yhteistyöstä muissa kuin lain mukaan yhteistoiminnassa hoidettavia tehtäviä 

koskevissa asioissa, mikäli se on laissa säädettyjen maakunnan liiton asianmukaisen hoidon kannalta 

tarpeellista. Valtioneuvoston asetuksessa 356/2014 §20 on kuvattu työ- ja elinkeinoministeriön siirtävän 

eräiden rakennerahastotehtävien hoitamisen sekä teknisen tuen myöntämis- ja maksamispäätökset 

Lapin liittoon koskien Kainuun liiton, Keski-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton tehtäviä. 

Hallintoviranomainen on antanut lisäohjeita maakuntaliitoille 29.9.2020 koordinaatiosopimuksiin 

liittyen. Hallintoviranomainen edellyttää, että maakuntien liittojen keskinäisiä sopimuksia säädöksissä 

mainittujen tehtävien hoitamiseksi päivitetään tarvittaessa, jotta tehtävät tulevat hoidettua säädösten 

mukaisesti ohjelmakauden loppuun asti. 

3. Sopimuksen tarkoitus 

Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat rakennerahastotehtävien hoitamisesta, koordinaatiosta sekä 

teknisen tuen jakamisesta ja siihen sovellettavista jakolinjauksista ohjelmakaudella 2014 - 2020. Sopimus 

on voimassa vuodet 2021-2023. 

4. Maakunnan liitot vastaavat asetuksen mukaisten välittävän viranomaisen tehtävien (liite 1) 

lisäksi seuraavista tehtävistä:  

- Teknisen tuen hankkeen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti (teknisen tuen hankkeesta sovitaan 

erillisellä sopimuksella)  

- Koordinoivan liiton avustamisesta ja tiedon tuottamisesta oman maakuntansa osalta 

seurantakomiteatyössä ja ohjelman täytäntöönpanokertomusten laatimisessa Komissiolle 
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5. Koordinoivan maakunnan liiton tehtävät 

5.1 Koordinoiva maakunnan liitto vastaa asetuksen 356/2014 perusteella seuraavista tehtävistä:  

- Teknisen tuen hankkeen hallinnoinnista, sisältäen myöntämis- ja maksamismenettelyt sekä 

seurannan (erillisen sopimuksen mukaisesti) 

- Tiedotuksesta ja viestinnästä yleisölle ja sidosryhmille hallintoviranomaisen viestintästrategian 

mukaisesti. Tiedotuksen ja viestinnän koordinaatio sisältää koko aluetta koskevien tilaisuuksien, 

koulutusten ja tapaamisten järjestämisen sekä mahdollisten yhteisjulkaisujen ja sähköisen 

viestintäaineiston kokoamisen koordinaatioryhmässä sovittavalla tavalla.  

- Hallintoviranomaisen avustamisesta seurantakomiteatyössä ja ohjelman 

täytäntöönpanokertomusten laatimisessa Euroopan komissiolle. 

5.2. Koordinoiva maakunnan liitto koordinoi yhteistoimintaa seuraavissa asioissa:  

- Tarvittaessa yhteisten hakuaikojen ja mahdollisten teemahakujen sopimisessa maakunnan liittojen 

ja RR ELYjen kanssa 

- Edesauttaa tarpeen mukaan hankehallinnon toimintatapojen ja prosessien yhtenäistämisessä 

rahoitus- ja maksatustoiminnoissa 

- Viestinnässä ja yhteydenpidossa Työ- ja elinkeinoministeriöön ja RR-ELYihin 

 

6. Pohjois-Suomen koordinaatioryhmä (PS koordinaatioryhmä) 

Sopijapuolet ylläpitävät Pohjois-Suomen maakuntien koordinaatioryhmää, jonka tehtävänä on 

valmistella, ohjata, seurata sekä tehdä esityksiä alueen rakennerahasto-ohjelman toimeenpanosta 

tämän sopimuksen kohdissa 4 ja 5 mainittujen tehtävien osalta.  

Pohjois-Suomen koordinaatioryhmässä käsitellään lisäksi Interreg Pohjoinen- ja Pohjoinen periferia ja 

arktinen –ohjelmien toimeenpanoa, sekä Barentsin aluekehitystyötä.  

Koordinaatioryhmän asioiden valmistelusta vastaa koordinoiva maakunnan liitto. Pohjois-Suomen 

koordinaatioryhmän puheenjohtajuus on maakunnan liitoilla vuosittain vaihtuva Pohjois-Suomen 

neuvottelukunnan puheenjohtajuuden mukaisesti. (v. 2021 Pohjois-Pohjanmaa, v. 2022 Lappi, v. 2023 

Kainuu ja v. 2024 Keski-Pohjanmaa). Koordinaatiotyöryhmään nimetään edustajat kustakin alueen 

maakuntaliitosta, ja RR-ELYistä sekä sihteeri koordinoivasta liitosta. Koordinaatiotyöryhmän kokouksiin 

voidaan kutsua myös hallintoviranomaisen (TEM) edustaja sekä muita asiantuntijoita.  

 

Koordinaatioryhmän kokousten asialistat valmistellaan puheenjohtajan ja sihteerin toimesta riittävän 

ajoissa, jotta kaikilla edustajilla on mahdollisuus esittää asialistalle käsiteltäviä asioita 

 

7. Itä- ja Pohjois-Suomen koordinaatioryhmä (IP koordinaatioryhmä) 

Itä- ja Pohjois-Suomi toteuttavat ohjelmakaudella 2014 - 2020 yhteistä alueellista 

rakennerahastosuunnitelmaa. Rakennerahastohallinnoinnin yhteistyön varmistamiseksi ylläpidetään Itä- 

ja Pohjois-Suomen yhteistä koordinaatioryhmää, jossa on edustaja jokaisesta IP alueen maakunnan 

liitosta. IP koordinaatioryhmän puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus on vuosittain vaihtuva Itä- ja 

Pohjois-Suomen välillä ja se noudattaa Itä- ja Pohjois-Suomen EU –toimiston puheenjohtajuusjärjestystä.  
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Koordinaatioryhmän sihteereinä toimivat koordinoivien maakunnan liitojen edustajat (Lappi / Pohjois-

Karjala).   

IP koordinaatioryhmä käsittelee niitä asioita, jotka edistävät alueiden yhteisiä tavoitteita ja ohjelman 

toteutumista:  

- IP -alueen yhteisiä rakennerahasto -ohjelman toimeenpanoon ja toteutukseen liittyvien asioiden 

linjausta ja käsittelyä   

- Seurantakomitean ja vuosikokouksen asioiden käsittelyä 

- Tarvittaessa toimenpideohjelman tarkastamisehdotuksia 

- IP -alueen asioiden ja kannanottojen linjauksia 

- Valmistelee tarvittaessa ylimaakunnallisista teemoja ja yhteisten hakujen avaamista sekä käsittelee 

teemaohjelmia toteuttavia yhteisiä hankkeita 

- Ylimaakunnallisten, useampia maakuntia sisältävien hakemusten käsittelyä (rahoitukseen 

osallistuminen, ohjelmareservin valmistelu) 

- Itä- ja Pohjois-Suomen rahoituskehysten ja indikaattoreiden seurantaa 

- Ryhmä voi käsitellä myös muita yhteisiä aluekehittämiseen kuuluvia asioita (esim. Itä- ja Pohjois-

Suomen kehittämisohjelma, NSPA) 

- Huolehtii tarvittaessa IP-alueen edunvalvonnasta ohjelmatyön osalta hallintoviranomaisen ja 

Euroopan Komission kanssa 

 

8. Teknisen tuen osoittaminen koordinaatiotehtävään  

Koordinaatiosta aiheutuviin henkilöstökustannuksiin varataan yhteensä 0,5 htv/ vuosi (30 000 €). 

Koordinoiva liitto sisällyttää määrärahan HVO:lta vuosittain hakemaansa, välittävän viranomaisen 

tehtävien hoitamiseen liittyvän teknisen tuen rahoitukseen. Mikäli HVO ei myönnä koordinaatioon 

tarvittavaa rahoitusta, tämä sopimus raukeaa.  

Maakunnan liitot vastaavat itse kokouksiin ja tapaamisiin liittyvistä matkakustannuksista.  

9. Sopimuksen muuttaminen 

Lisäykset ja muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat voimaan, kun kaikki 

sopijapuolet ovat ne allekirjoituksellaan vahvistaneet.    

10. Sopimuksen voimassaolo 

Sopimus tulee voimaan kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Sopimus on voimassa 31.12.2023 

saakka. Tämän jälkeen hallintoviranomaisen edellytyksen mukaisesti sopimusta päivitetään, jotta 

säädöksen mukaiset tehtävät tulevat hoidetuksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelman sulkemiseen saakka.   

Sopimus raukeaa mikäli rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomainen ei myönnä koordinoivalle liitolle 

tehtävään tarvittavaa teknisen tuen rahoitusta. 
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11. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Jos sopimuksen toimeenpanosta tai vastuista tulee erimielisyyttä, ne pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 

maakuntajohtajien välisillä neuvotteluille. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, sopimus voidaan 

irtisanoa 6 kuukauden irtisanomisajalla.  

12. Allekirjoitukset 

Tätä sopimusta on laadittu neljä kappaletta, yksi (1) kullekin sopijapuolelle. Sopijapuolet vakuuttavat, 

että sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat tässä edustamansa organisaation nimenkirjoittamiseen 

oikeutettuja.  

 

 

Tämä jatkosopimus on hyväksytty kaikkien neljän maakunnan maakuntahallituksissa: 

  

Kainuun maakuntaliitto xx.xx.2020 

Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto 14.12.2020 

Lapin liitto 14.12.2020 

Pohjois-Pohjanmaan liito xx.xx.2020 

 

  

 

Kainuun maakuntaliitto   Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto 

 Pentti Malinen   Jyrki Kaiponen 

 maakuntajohtaja   maakuntajohtaja 

 

 

 

 Lapin liitto    Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 Mika Riipi    Pauli Harju 

 maakuntajohtaja   maakuntajohtaja 

 

 


