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LIITTEET 

asiakirjaan 

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o .../... 
 

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 

koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1303/2013 täydentämisestä 
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LIITE I 

15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut viiteajanjaksot 
 

Toimiala Viiteajanjakso (vuosina) 

Rautatieliikenne 30 

Vesihuolto ja puhtaanapito 30 

Maantieliikenne 25–30 

Jätehuolto 25–30 

Satamat ja lentoasemat 25 

Kaupunkiliikenne 25–30 

Energia 15–25 

Tutkimus ja innovointi 15–25 

Laajakaista 15–20 

Yritysten infrastruktuurit  10–15 

Muut toimialat  10–15 
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LIITE II 

24 artiklassa tarkoitetut suurhankkeiden laadunarviointiperusteet 

 

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 101 artiklan 
a alakohdan mukaisia tietovaatimuksia koskevat laadunarviointiperusteet1  
Näyttöä riittävästä teknisestä, oikeudellisesta, taloudellisesta ja hallinnollisesta 
kapasiteetista hankkeen hallinnoimiseksi toteutusvaiheessa ja operatiivisessa 
vaiheessa.  

2. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 101 artiklan b alakohdan mukaisia 
tietovaatimuksia koskevat laadunarviointiperusteet  
Näyttöä hankkeen rahoituskelpoisuudesta sijaintiin tai hankealueeseen liittyvien 
vaatimusten perusteella.  

3. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 101 artiklan c alakohdan mukaisia 
tietovaatimuksia koskevat laadunarviointiperusteet  

3.1. Kokonaiskustannuksia ja tukikelpoisia kokonaiskustannuksia koskevat laskelmat 
pitävät paikkansa ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 1303/2013 61 artiklassa 
säädetyt vaatimukset ja kustannusten laskentaperusteet ovat riittävän 
yksityiskohtaiset ja asianmukaiset tapauksen mukaan sekä odotettujen tulosten 
saavuttamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten että yksikkökustannusten osalta. 

3.2. Näyttöä siitä, että hankkeeseen voidaan myöntää tukea tapauksen mukaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) tai koheesiorahastosta, ja näyttöä siitä, että rahoitus 
kohdistuu vain niihin tekijöihin, jotka täyttävät asetuksessa (EU) N:o 1303/2013, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1301/20132 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1300/20133 vahvistetut 
tukikelpoisuussäännöt ja jäsenvaltion käyttöön ottamat tukikelpoisuussäännöt. 

3.3. Näyttöä siitä, että hankkeelle myönnettävä julkinen tuki ei ole valtiontukea, tai 
valtiontuen tapauksessa näyttöä siitä, että se on otettu asianmukaisesti huomioon 
hankkeelle myönnetyn julkisen rahoitusosuuden kokonaismäärän laskennassa. 

4. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 101 artiklan d alakohdan mukaisia 
tietovaatimuksia koskevat laadunarviointiperusteet  

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320). 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 
Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista 
erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 
289). 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1300/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 
koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 281). 
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4.1. Kysyntäanalyysin (tai tuottavan investoinnin tapauksessa liiketoimintasuunnitelman) 
luotettavuus realististen arvioiden perusteella ja keskeisten väestönkehityksen 
trendien ja kyseisen toimialan kehitysnäkymien mukaan hankkeen tarpeellisuuden ja 
hankejärjestelyiden kokonaiskapasiteetin perustelemiseksi. 

4.2. Vaihtoehtojen arvioinnin riittävä laatu, joka tukee jäsenvaltion tekemää päätelmää, 
jonka mukaan tärkeimmät vaihtoehdot on arvioitu ja paras toteutusvaihtoehto tuli 
valituksi, mukaan lukien valitun vaihtoehdon perustelut. 

4.3. Hankkeelle ehdotetun teknologian riittävyys ja tuen loppukäyttäjän valmiudet 
varmistaa sen kestävyys tai, jos tuen loppukäyttäjän valmiudet ovat riittämättömät, 
riittävät resurssit näiden valmiuksien nostamiseksi tarvittavalle tasolle. 

4.4. Sen päätelmän pätevyys, jonka mukaan hanke on toteutettavissa ja voidaan toteuttaa 
sille suunnitellun jakson aikana tai viimeistään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65 
artiklan 2 kohdassa määritellyn tukikelpoisuusajan aikana. 

5. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 101 artiklan e alakohdan mukaisia 
tietovaatimuksia koskevat laadunarviointiperusteet  

5.1. Kustannus-hyötyanalyysissa noudatettiin asianmukaisesti asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 101 artiklassa tarkoitettua menetelmää ja sovellettiin oikein 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 61 artiklassa ja tämän asetuksen 15–19 artiklassa 
tarkoitettua nettotulojen laskentamenetelmää. 

5.2. Sen päätelmän pätevyys, jonka mukaan hanke on taloudellisesti ja rahoituksellisesti 
elinkelpoinen ja tuottaa myönteisiä sosiaalis-taloudellisia vaikutuksia, joilla voidaan 
perustella EAKR:stä ja koheesiorahastosta myönnettävän tuen suunniteltua 
suuruutta. 

6. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 101 artiklan f alakohdan mukaisia 
tietovaatimuksia koskevat laadunarviointiperusteet  

6.1. Osoitus siitä, että hankkeella edistetään ympäristö- ja ilmastonmuutospolitiikan 
tavoitteiden (erityisesti Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien tavoitteiden) 
saavuttamista, ja näyttöä siitä, että ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, 
ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä 
aiheutuvat tarpeet sekä katastrofivalmius ja -palautuvuus otetaan huomioon ja että 
sen varmistamiseksi, että hanke pystyy mukautumaan ilmastonmuutokseen liittyviin 
vaihteluihin, on toteutettu tai aiotaan toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä. 

6.2. Näyttöä siitä, että saastuttaja maksaa -periaatetta sekä ennalta ehkäisevien toimien 
toteuttamisen periaatetta on sovellettu oikein. 

6.3. Näyttöä siitä, että hankkeessa noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2011/92/EU4 kyseisen direktiivin liitteessä I lueteltujen hankkeiden osalta 
ja sellaisten kyseisen direktiivin liitteessä II lueteltujen hankkeiden osalta, joista 
toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet 4 artiklassa säädetyn seulonnan 
perusteella, että ne edellyttävät kyseisen direktiivin liitteessä I lueteltujen 
hankkeiden tavoin ympäristövaikutusten arviointia: 

                                                 
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, 

tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1). 
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(a) yleistajuinen yhteenveto ympäristövaikutusten arviointiraportista on direktiivin 
2011/92/EU 5 artiklan ja liitteen IV mukainen ja se on ollut julkisten 
kuulemisten kohteena; sekä 

(b) ympäristöviranomaisten, yleisön ja tarvittaessa muiden jäsenvaltioiden 
kuulemiset on järjestetty direktiivin 2011/92/EU 6 ja 7 artiklan mukaisesti; 
sekä 

(c) toimivaltaisen viranomaisen päätös tehtiin direktiivin 2011/92/EU 8 ja 9 
artiklan mukaisesti; tai 

(d) jos ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on täydennetty oikeudellisesti 
sitovalla päätöksellä ennen hankkeen kehittämistä koskevan luvan 
myöntämistä direktiivin 2011/92/EU 8 ja 9 artiklan mukaisesti, saatavilla on 
jäsenvaltioiden antama kirjallinen sitoumus oikea-aikaisten toimien 
toteuttamisesta sen varmistamiseksi, että hankkeen kehittämistä koskeva lupa 
myönnetään viimeistään ennen töiden alkua. 

6.4. Näyttöä siitä, että hankkeessa noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2011/92/EU sellaisten kyseisen direktiivin liitteessä II lueteltujen 
hankkeiden osalta, joista toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet 4 artiklassa 
säädetyn seulonnan perusteella, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
tarvittu: 

(a) toimivaltaisten viranomaisten seulontamääritys on suoritettu ja asetettu yleisön 
saataville; sekä 

(b) jos seulontamäärityksessä ei viitata direktiivin 2011/92/EU liitteessä III 
lueteltuihin perusteisiin, kyseisen direktiivin 4 artiklan ja liitteen III mukaiset 
tiedot on toimitettu. 

6.5. Tarvittaessa näyttöä siitä, ettei direktiiviä 2011/92/EU sovelleta. 

6.6. Jos hanke perustuu muuhun (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/42/EY5 vaatimusten soveltamisalaan kuuluvaan) suunnitelmaan tai ohjelmaan 
kuin toimenpideohjelmaan, on osoitettava, että hankkeessa noudatetaan 
suunnitelmaa tai ohjelmaa. 

6.7. Jos asetuksen (EU) N:o 1303/2013 19 artiklan ja liitteen XI mukaiset 
ympäristölainsäädäntöä koskevat yleiset ennakkoehdot ja tapauksen mukaan jäte- ja 
vesialoja sekä liikennealaa koskevat temaattiset ennakkoehdot (SYA-vaatimukset) 
jäävät täyttymättä, on osoitettava, että hanke on sidoksissa sovittuun 
toimintasuunnitelmaan. 

6.8. Näyttöä siitä, että hankkeessa noudatetaan neuvoston direktiiviä 92/43/ETY6: 

(a) kun on todennäköistä, että hanke vaikuttaa tuntuvasti Natura 2000 -alueeseen/-
alueisiin (6 artiklan 3 kohdan mukaisesti), asianmukainen arviointi on 

                                                 
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, 

tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 197, 21.7.2001, s. 
30). 

6 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7). 
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suoritettu ja saatettu päätökseen ennen hankkeen kehittämistä koskevan luvan 
myöntämistä; 

(b) kun hankkeella on tuntuvia kielteisiä vaikutuksia Natura 2000 -alueeseen/-
alueisiin, direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 4 kohdan vaatimukset, mukaan 
lukien vaatimukset, jotka koskevat hankkeen antamista tiedoksi komissiolle tai 
sen toimittamista komissiolle lausuntoa varten, on täytetty. 

6.9. Tiedot ympäristön huomioivista toimenpiteistä, kuten ympäristöasioiden 
auditoinnista, ympäristönhoidosta ja erityisestä ympäristöolosuhteiden seurannasta, 
ovat riittävät, ja niiden soveltuvuudesta kulloisiinkin tarpeisiin esitetään näyttöä. 

6.10. Haitallisten ympäristövaikutusten korjaamiseksi toteutettujen toimenpiteiden 
kustannusarvio on riittävä. 

6.11. Näyttöä siitä, että hankkeessa noudatetaan soveltuvin osin alakohtaisia 
ympäristödirektiivejä ja erityisesti seuraavia: 

(a) vesistöihin vaikuttavien hankkeiden osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY7 (tarvittaessa arvioinnin tarkistaminen sellaisten 
hankkeiden osalta, jotka kuuluvat kyseisen direktiivin 4 artiklan 7 kohdan 
mukaisten poikkeusten soveltamisalaan); 

(b) yhdyskuntajätevesialan hankkeiden osalta neuvoston direktiivi 91/271/ETY8; 

(c) kiinteään jätteeseen liittyvien hankkeiden osalta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2008/98/EY9 ja asian kannalta merkitykselliset 
sovellettavat direktiivit, kuten neuvoston direktiivi 1999/31/EY10; sekä  

(d) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU11 sellaisten 
hankkeiden osalta, jotka edellyttävät mainitun direktiivin mukaisen luvan 
myöntämistä. 

7. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 101 artiklan g alakohdan mukaisia 
tietovaatimuksia koskevat laadunarviointiperusteet  

7.1. Hankkeen tavoitteet ovat johdonmukaisia verrattuna kyseisten toimenpideohjelmien 
asiaankuuluvien toimintalinjojen mukaisesti määriteltyihin erityistavoitteisiin ja 
riittäviä suhteessa kyseisiin erityistavoitteisiin. 

7.2. Hankkeen odotettavissa oleva vaikutus toimintalinjan tulos- ja tuotosindikaattoreihin 
on riittävä. 

7.3. Hankkeen odotettu vaikutus sosioekonomiseen kehitykseen on riittävä. 

                                                 
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 lokakuuta 2000, yhteisön 

vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1). 
8 Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien 

käsittelystä (EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40). 
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, 

jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3). 
10 Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 

16.7.1999, s. 1). 
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, 

teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) 
(EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17). 
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7.4. Näyttöä siitä, että tuensaaja on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet 
varmistaakseen, että infrastruktuuria hyödynnetään optimaalisesti operatiivisessa 
vaiheessa. 

8. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 101 artiklan h alakohdan mukaisia 
tietovaatimuksia koskevat laadunarviointiperusteet  

8.1. Suunnitellut kokonaismäärärahat perusteluineen ja rahastojen suunniteltu tuki 
perusteluineen esitetään oikein rahoitussuunnitelmassa.  

8.2. Hankkeen taloudellisen elinkelpoisuuden osoittava rahoitussuunnitelma on riittävä 
hankkeen toteutuksen edellyttämien vuotuisten rahoitustarpeiden kannalta. 

8.3. Fyysiset ja taloudelliset indikaattorit, joiden avulla seurataan edistymistä ottaen 
huomioon todetut riskit, ovat asianmukaiset ja todennettavissa. 

9. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 101 artiklan i alakohdan mukaisia 
tietovaatimuksia koskevat laadunarviointiperusteet  

9.1. Suurhankkeelle ehdotettu toteuttamisaikataulu on järkevä ja noudatettavissa ottaen 
huomioon todetut riskit. 

9.2. Jos hankkeen toteuttamiskausi on ohjelmakautta pidempi, hankkeen vaiheet ovat 
asianmukaiset ja valmistelu optimaalista tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta. 
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LIITE III 

Seurantajärjestelmään tietokoneistetusti tallennettavien  ja säilytettävien tietojen luettelo (24 artikla) 

Tietoja edellytetään ESR:stä, EAKR:stä, koheesiorahastosta ja EMKR:stä tuettavista toimista,  jollei toisessa sarakkeessa toisin täsmennetä. 

Tietokentät Rahastot, joista tietoja ei 
edellytetä 

Tuensaajaa koskevat tiedot1213 

1. Kunkin tuensaajan nimi tai yksilöllinen tunniste   

2. Tieto siitä, onko tuensaaja julkisoikeudellinen vai yksityisoikeudellinen elin   

3. Tieto siitä, onko tuensaajalle aiheutuneista menoista kannettava arvonlisävero kansallisen 
arvonlisäverolainsäädännön mukaan palautukseen oikeuttamaton 

 

4. Tuensaajan yhteystiedot   

Toimea koskevat tiedot 

5. Toimen nimi tai yksilöllinen tunniste   

6. Toimen lyhyt kuvaus   

7. Toimea koskevan hakemuksen jättöpäivä  

8. Tukiedellytykset vahvistavassa asiakirjassa ilmoitettu aloituspäivämäärä  

9. Tukiedellytykset vahvistavassa asiakirjassa ilmoitettu päättymispäivämäärä  
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10. Tosiasiallinen päivä, jona toimi on saatu fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan  

11. Tukiedellytykset vahvistavan asiakirjan julkaiseva elin  

12. Tukiedellytykset vahvistavan asiakirjan päiväys  

13. Tieto siitä, onko toimi suurhanke, ja toimen CCI-koodi Ei sovelleta ESR:ään ja 
EMKR:ään 

14. Tieto siitä, onko toimi yhteinen toimintasuunnitelma, ja toimen CCI-koodi Ei sovelleta EMKR:ään 

15. Tieto siitä, sisältyykö toimeen nuorisotyöllisyysaloitteen mukaista rahoitusta Ei sovelleta EAKR:ään, 
koheesiorahastoon ja 

EMKR:ään 

16. Tieto siitä, onko toimeen myönnettävä julkinen tuki valtiontukea  

17.  Tieto siitä, toteutetaanko toimi julkisen ja yksityisen kumppanuusrakenteen puitteissa Ei sovelleta EMKR:ään 

18. Toimen valuutta  

19. Sen ohjelman / niiden ohjelmien CCI-koodi, josta toimea tuetaan  

20. Sen ohjelman / niiden ohjelmien prioriteetti/prioriteetit, josta toimea tuetaan  

21. Rahasto(t), jo(i)sta toimea tuetaan  

22. Kyseisen alueen luokka Ei sovelleta 
koheesiorahastoon ja 

EMKR:ään 



 

FI 10   FI 

Tukitoimien luokkia koskevat tiedot 

23. Tukitoimen toimintakentän koodi(t) Ei sovelleta EMKR:ään 

24. Rahoitusmuodon koodi(t) Ei sovelleta EMKR:ään 

25. Aluetyypin koodi(t)  Ei sovelleta EMKR:ään 

26.  Alueellisten toimitusjärjestelmien koodi(t) Ei sovelleta EMKR:ään 

27. Temaattisen tavoitteen koodi(t) Ei sovelleta ESR:ään ja 
EMKR:ään 

28. ESR:n toissijaisen teeman koodi(t) Ei sovelleta EAKR:ään, 
koheesiorahastoon ja 

EMKR:ään 

29. Taloudellisen toiminnan koodi(t) Ei sovelleta EMKR:ään 

30. Sijaintikoodi(t) Ei sovelleta EMKR:ään 

Indikaattoreita koskevat tiedot 

31. Kunkin toimen kannalta merkityksellisen yhteisen ja ohjelmakohtaisen tuotosindikaattorin nimi ja 
yksilöllinen tunniste tai, jos rahastokohtaisissa säännöissä edellytetään niitä, kunkin yhteisen 
tuotosindikaattorin nimi ja yksilöllinen tunniste eriteltynä osallistujien sukupuolen mukaan 

 

32. Kunkin tuotosindikaattorin mittayksikkö   

33. Tuotosindikaattorin tavoitearvo, tarvittaessa eriteltynä sukupuolen mukaan  
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34. Kunkin tuotosindikaattorin toteutumisaste kunakin kalenterivuonna, tarvittaessa eriteltynä 
sukupuolen mukaan 

 

35. Kunkin toimen kannalta merkityksellisen yhteisen ja ohjelmakohtaisen tulosindikaattorin14 nimi ja 
yksilöllinen tunniste tai, jos rahastokohtaisissa säännöissä edellytetään niitä, kunkin yhteisen 
tulosindikaattorin nimi ja yksilöllinen tunniste eriteltynä sukupuolen mukaan 

 

36. Kunkin tulosindikaattorin mittayksikkö  

37. Kunkin ilmoitetun tulosindikaattorin perusarvo Ei sovelleta ESR:ään 

38. Kunkin ilmoitetun tulosindikaattorin tavoitearvo, tarvittaessa eriteltynä sukupuolen mukaan  Ei sovelleta EAKR:ään ja 
koheesiorahastoon 

39. Kunkin tulosindikaattorin mittayksikkö ja perusarvo  

40. Kunkin ilmoitetun tulosindikaattorin toteutumisaste kunakin kalenterivuonna, tarvittaessa eriteltynä 
sukupuolen mukaan  

Ei sovelleta EAKR:ään ja 
koheesiorahastoon 

Kutakin toimea koskevat rahoitustiedot (toimeen sovellettavassa valuutassa) 

41. Asiakirjassa, jossa vahvistetaan tukiedellytykset, hyväksytyt toimen tukikelpoiset 
kokonaiskustannukset 

 

42. Tukikelpoiset kokonaiskustannukset, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 2 artiklan 15 
alakohdan määritelmän mukaisia julkisia menoja 

 

43. Asiakirjassa, jossa vahvistetaan tukiedellytykset, ilmoitettu julkisen tuen määrä  

Tuensaajalta saatuja maksatushakemuksia koskevat tiedot  
(toimeen sovellettavassa valuutassa) 

44. Kunkin tuensaajalta saadun maksatushakemuksen vastaanottopäivä  
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45. Kunkin tuensaajalle maksuhakemuksen perusteella suoritetun maksun päiväys  

46. Kunkin tuensaajalle suoritetun maksun perustan muodostavien tukikelpoisten menojen määrä 
maksatushakemuksessa  

 

47. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 2 artiklan 15 alakohdan määritelmän mukaisten julkisten menojen 
määrä, joka vastaa kunkin maksun perustan muodostavia tukikelpoisia menoja  

 

48. Kunkin tuensaajalle maksatushakemuksen perusteella suoritetun maksun määrä  

49. Toimen toteutuksen aikana syntyneet nettotulot, joita ei ole otettu huomioon asiakirjassa, jossa 
vahvistetaan tukiedellytykset, ja jotka on vähennetty tukikelpoisista menoista  

 

50. Toimea koskevien paikan päällä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 5 kohdan b alakohdan 
nojalla tehtävien varmennusten aloituspäivä 

 

51. Toimea koskevien paikan päällä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan ja tämän 
asetuksen 28 artiklan nojalla tehtävien tarkastusten päiväys 

 

52. Tarkastuksen tai varmennuksen suorittava elin  
Tuensaajan jättämässä maksatushakemuksessa ilmoitettuja todellisiin kustannuksiin perustuvia 

menoja koskevat tiedot (toimeen sovellettavassa valuutassa) 
53. Komissiolle ilmoitetut tukikelpoiset menot, jotka on määritetty tosiasiallisesti aiheutuneiden ja 

maksettujen kustannusten perusteella, sekä tarvittaessa luontoissuoritukset ja poistot  
 

54. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 2 artiklan 15 alakohdan määritelmän mukaiset julkiset menot, jotka 
vastaavat komissiolle ilmoitettuja tukikelpoisia menoja, jotka on määritetty tosiasiallisesti 
aiheutuneiden ja maksettujen kustannusten perusteella, sekä tarvittaessa luontoissuoritukset ja 
poistot  

 

55. Sopimustyyppi, jos sopimuksen tekemiseen sovelletaan direktiivin 2004/17/EY15 tai direktiivin 
2004/18/EY16 (rakennusurakat / palvelujen tarjonta / tavaroiden toimitus) taikka Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin [...]+17 säännöksiä. 

 

56. Sopimushinta, jos sopimuksen tekemiseen sovelletaan direktiivin 2004/17/EY tai direktiivin  
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2004/18/EY tai direktiivin […]+ säännöksiä 
57. Sopimuksen perusteella maksetut aiheutuneet tukikelpoiset menot, jos sopimukseen sovelletaan 

direktiivin 2004/17/EY tai direktiivin 2004/18/EY tai direktiivin […]+ säännöksiä 
 

58. Käytetty hankintamenettely, jos sopimuksen tekemiseen sovelletaan direktiivin 2004/17/EY tai 
direktiivin 2004/18/EY tai direktiivin […]+ säännöksiä 

 

59. Urakoitsijan nimi tai yksilöllinen tunniste, jos sopimuksen tekemiseen sovelletaan direktiivin 
2004/17/EY tai direktiivin 2004/18/EY tai direktiivin […]+ säännöksiä 

 

Tuensaajan jättämässä maksatushakemuksessa ilmoitettuja vakioyksikkökustannuksiin 
perustuvia menoja koskevat tiedot (toimeen sovellettavassa valuutassa) 

60. Komissiolle ilmoitettujen tukikelpoisten menojen määrä määritettynä vakioyksikkökustannusten 
perusteella 

 

61. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 2 artiklan 15 alakohdan määritelmän mukaiset julkiset menot, jotka 
vastaavat komissiolle ilmoitettuja tukikelpoisia menoja, jotka on määritetty 
vakioyksikkökustannusten perusteella  

 

62. Vakioyksikkökustannuksissa käytettävän yksikön määritelmä  

63. Toimitettujen yksiköiden lukumäärä ilmoitettuna kutakin yksikköön sisältyvää erää koskevassa 
maksatushakemuksessa 

 

64. Yhden yksikön yksikkökustannukset kutakin yksikköön sisältyvää erää kohden  

Tuensaajan jättämässä maksatushakemuksessa ilmoitettuja kertakorvauksina suoritettaviin 
maksuihin perustuvia menoja koskevat tiedot (toimeen sovellettavassa valuutassa) 

65. Komissiolle ilmoitettujen tukikelpoisten menojen määrä määritettynä kertakorvausten perusteella   

66. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 2 artiklan 15 alakohdan määritelmän mukaiset julkiset menot, jotka 
vastaavat komissiolle ilmoitettuja tukikelpoisia menoja, jotka on määritetty kertakorvausten 
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perusteella 
67. Kunkin kertakorvauksen osalta sopimustasot (tuotokset tai tulokset), jotka ilmoitetaan asiakirjassa, 

jossa vahvistetaan tukiedellytykset, kertakorvauksina suoritettavien maksujen perusteena  
 

68. Kunkin kertakorvauksen osalta asiakirjassa, jossa vahvistetaan tukiedellytykset, ilmoitettu määrä   

Tuensaajan jättämässä maksatushakemuksessa ilmoitettuja kiinteisiin prosenttiosuuksiin 
perustuvia menoja koskevat tiedot (toimeen sovellettavassa valuutassa) 

69. Komissiolle ilmoitettujen tukikelpoisten menojen määrä määritettynä kiinteiden prosenttiosuuksien 
perusteella 

 

70. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 2 artiklan 15 alakohdan määritelmän mukaiset julkiset menot, jotka 
vastaavat komissiolle ilmoitettuja tukikelpoisia menoja, jotka on määritetty kiinteiden 
prosenttiosuuksien perusteella  

 

Tuensaajalta perittyjä määriä koskevat tiedot 

71. Kunkin takaisinperintäpäätöksen päiväys  

72. Kunkin takaisinperintäpäätöksen piiriin kuuluvan julkisen tuen määrä  

73. Kunkin takaisinperintäpäätöksen piiriin kuuluvat tukikelpoiset kokonaismenot  

74. Kunkin tuensaajan takaisinperintäpäätöksen perusteella takaisin maksaman määrän 
vastaanottopäivä  

 

75. Tuensaajan takaisinperintäpäätöksen perusteella takaisin maksaman julkisen tuen määrä (ilman 
korkoja tai seuraamuksia)  

 

76. Tuensaajan takaisin maksamaa julkista tukea vastaavat tukikelpoiset kokonaismenot   

77. Sellaisen julkisen tuen määrä, jota ei saada perityksi takaisin takaisinperintäpäätöksen perusteella  

78. Sellaista julkista tukea vastaavat tukikelpoiset kokonaismenot, jota ei saada perityksi takaisin  
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Komissiolle jätettyjä maksatushakemuksia koskevat tiedot (euroina) 

79. Kunkin toimesta aiheutuneita tukikelpoisia menoja sisältävän maksatushakemuksen jättöpäivä   

80. Tuensaajalle aiheutuneiden ja toimen toteutuksen yhteydessä maksettujen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä kussakin komissiolle toimitetussa maksatushakemuksessa  

 

81. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 2 artiklan 15 alakohdan määritelmän mukaisten toimesta 
aiheutuneiden julkisten menojen kokonaismäärä kussakin maksatushakemuksessa 

 

82. Jos toimi on rahoitusväline, kuhunkin maksatushakemukseen sisältyvään rahoitusvälineeseen 
maksettujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä   

 

83. Jos toimi on rahoitusväline, rahoitusvälineisiin maksettujen ohjelman rahoitusosuuksien 
kokonaismäärää vastaava asetuksen (EU) N:o 1303/2013 2 artiklan 15 alakohdan mukaisten 
julkisten menojen kokonaismäärä kussakin maksatushakemuksessa  

 

84. Jos toimi on rahoitusväline, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1 kohdan a, b ja d 
alakohdassa tarkoitettuina tukikelpoisina menoina tosiasiallisesti maksettujen ohjelman 
rahoitusosuuksien kokonaismäärä kussakin maksatushakemuksessa 

 

85. Jos toimi on rahoitusväline, julkisten menojen kokonaismäärä, joka vastaa asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 42 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuina tukikelpoisina menoina 
tosiasiallisesti maksettujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärää kussakin 
maksatushakemuksessa 

 

86. Valtiontuen tapauksessa ja sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 1303/2013 131 artiklan 5 kohtaa 
tuensaajalle toimen aikana ennakkona maksettu määrä kussakin maksatushakemuksessa 

 

87. Valtiontuen tapauksessa ja sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 1303/2013 131 artiklan 5 kohtaa 
maksatushakemukseen sisältyvän ennakon määrä, joka katetaan tuensaajan kolmen vuoden 
kuluessa ennakon maksamisesta maksamilla menoilla   

 

88. Valtiontuen tapauksessa ja sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 1303/2013 131 artiklan 5 kohtaa 
tuensaajalle toimen aikana maksatushakemukseen sisältyvänä ennakkona maksettu määrä, jota ei 
ole katettu tuensaajan maksamilla menoilla ja joiden osalta kolmen vuoden ajanjakso ei ole vielä 
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päättynyt  
89. Kuhunkin maksatushakemukseen sisältyvä tukikelpoisten menojen määrä asetuksen (EU) 

N:o 1304/2013 14 artiklan 1 kohdan perusteella 
Ei sovelleta EAKR:ään, 

koheesiorahastoon ja 
EMKR:ään 

90. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 2 artiklan 15 alakohdan määritelmän mukaisten julkisten menojen 
määrä kussakin maksatushakemuksessa asetuksen (EU) N:o 1304/2013 14 artiklan 1 kohdan 
perusteella 

Ei sovelleta EAKR:ään, 
koheesiorahastoon ja 

EMKR:ään 

Komissiolle asetuksen (EU) N:o 1303/2013 138 artiklan nojalla toimitettavia tilityksiä koskevat 
tiedot (euroina) 

91. Kunkin toimesta aiheutuneita menoja sisältävän kirjanpidon toimituspäivä    

92. Päätökseen saadun toimen lopulliset menot sisältävän kirjanpidon toimituspäivä (kun tukikelpoisten 
kokonaismenojen määrä on vähintään 1 000 000 euroa (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 140 
artikla)) 

 

93. Todentamisviranomaisen kirjanpitojärjestelmään viety toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä, joka on merkitty kirjanpitoon  

 

94. Toimen toteuttamisesta aiheutuneiden, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 2 artiklan 15 alakohdan 
määritelmän mukaisten julkisten menojen kokonaismäärä, joka vastaa todentamisviranomaisen 
kirjanpitojärjestelmään vietyä tukikelpoisten menojen kokonaismäärää, joka on merkitty 
kirjanpitoon  

 

95. Tuensaajalle asetuksen (EU) N:o 1303/2013 132 artiklan 1 alakohdan nojalla suoritettujen 
maksujen kokonaismäärä, joka vastaa todentamisviranomaisen kirjanpitojärjestelmään vietyä 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärää, joka on merkitty kirjanpitoon 

 

96. Tilivuoden aikana palautetut toimen tukikelpoiset kokonaismenot, jotka on merkitty kirjanpitoon  

97. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 2 artiklan 15 alakohdan määritelmän mukaiset julkiset 
kokonaismenot, jotka vastaavat tilivuoden aikana palautettuja toimen tukikelpoisia 
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kokonaismenoja, jotka on merkitty kirjanpitoon 
98. Tilivuoden aikana takaisin perityt toimen tukikelpoiset kokonaismenot, jotka on merkitty 

kirjanpitoon  
 

99. Julkiset kokonaismenot, jotka vastaavat tilivuoden aikana takaisin perittyjä toimen tukikelpoisia 
kokonaismenoja, jotka on merkitty kirjanpitoon  

 

100. Tilivuoden lopun tilanteen mukaisesti takaisin perittävät tukikelpoiset kokonaismenot, jotka on 
merkitty kirjanpitoon 

 

101. Toimen tukikelpoiset julkiset kokonaismenot, jotka vastaavat tilivuoden lopun tilanteen 
mukaisesti takaisin perittäviä tukikelpoisia kokonaismenoja, jotka on merkitty kirjanpitoon 

 

102. Kunkin kirjanpitoon merkityn toimen osalta asetuksen  (EU) N:o 1303/2013 71 artiklan nojalla 
tilivuoden aikana takaisin perittyjen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä 

 

103. Kunkin kirjanpitoon merkityn toimen osalta asetuksen (EU) N:o 1303/2013 2 artiklan 15 
alakohdan määritelmän mukaiset julkiset menot, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 71 
artiklan nojalla tilivuoden aikana takaisin perittyjen tukikelpoisten menojen kokonaismäärää 

 

104. Tilivuoden lopun tilanteen mukainen toimen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä, jota ei 
saada perityksi takaisin ja joka on merkitty kirjanpitoon 

 

105. Toimen tukikelpoiset julkiset kokonaismenot, jotka vastaavat tilivuoden lopun tilanteen 
mukaisia tukikelpoisia kokonaismenoja, joita ei saada perityksi takaisin ja jotka on merkitty 
kirjanpitoon 

 

Tietoja erityisistä menotyypeistä, joihin sovelletaan enimmäismääriä 

106. Niiden aiheutuneiden ja maksettujen EAKR-tyyppisten menojen määrä, joita osarahoitetaan 
ESR:stä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 98 artiklan 2 kohdan nojalla  

Ei sovelleta EAKR:ään, 
koheesiorahastoon ja 

EMKR:ään 

107. Niiden aiheutuneiden ja maksettujen ESR-tyyppisten menojen määrä, joita osarahoitetaan 
EAKR:stä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 98 artiklan 2 kohdan nojalla 

Ei sovelleta ESR:ään, 
koheesiorahastoon ja 
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EMKR:ään 

108. Ohjelma-alueen ulkopuolella mutta unionin alueella asetuksen (EU) N:o 1303/2013 70 artiklan 
2 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 1304/2013 13 artiklan 2 kohdan nojalla aiheutuneiden ja 
maksettujen menojen määrä 

 

109. Unionin ulkopuolella asetuksen (EU) N:o 1304/2013 13 artiklan 3 kohdan nojalla 
aiheutuneiden ja maksettujen menojen määrä 

Ei sovelleta EAKR:ään, 
koheesiorahastoon ja 

EMKR:ään 

110. Ohjelma-alueen unionissa sijaitsevan osan ulkopuolella asetuksen (EU) N:o 1299/2013 20 
artiklan 2 kohdan nojalla aiheutuneiden ja maksettujen menojen määrä 

Ei sovelleta ESR:ään, 
koheesiorahastoon ja 

EMKR:ään 

111. Maan hankinnasta unionin ulkopuolella asetuksen (EU) N:o 1303/2013 69 artiklan 3 kohdan b 
alakohdan nojalla aiheutuneiden ja maksettujen menojen määrä 

 

112. Toimeen asetuksen (EU) N:o 1303/2013 69 artiklan 1 kohdan nojalla maksettujen 
luontoissuoritusten määrä  

 

113. Sellaisissa kolmansissa maissa aiheutuneiden ja maksettujen menojen määrä, jotka kuuluvat 
liittymistä valmistelevan tukivälineen tai Euroopan naapuruuspolitiikan välineen mukaisten toimien 
osalta Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen piiriin 

Ei sovelleta ESR:ään, 
koheesiorahastoon ja 

EMKR:ään 
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LIITE IV 

Asetuksen 30 artiklassa tarkoitetut hallinto- ja valvontajärjestelmien keskeiset 
vaatimukset ja niiden tehokasta toimintaa koskeva luokitus  

 

Taulukko 1: Keskeiset vaatimukset 

Hallinto- ja valvontajärjestelmän keskeiset 
vaatimukset 

Asianomaiset 
elimet/viranomaiset 

Soveltamisala 

1 Tehtävien riittävä eriyttäminen sekä 
riittävät raportointi- ja 
seurantajärjestelmät, jos 
vastuuviranomainen siirtää tehtävien 
suorittamisen toiselle elimelle. 

Hallintoviranomainen 

Sisäinen 
valvontaympäristö

2 Toimien asianmukainen valinta Hallintoviranomainen 

3 Riittävä tiedotus tuensaajille valittuihin 
toimiin sovellettavista edellytyksistä.  

Hallintoviranomainen 

4 Riittävät hallinnon varmennukset Hallintoviranomainen 

Hallinto- ja 
valvontatoimet 

5 Käytössä on tehokas järjestelmä, jolla 
varmistetaan, että kaikki menoja ja 
tarkastuksia koskevat asiakirjat 
säilytetään riittävän jäljitysketjun 
turvaamiseksi. 

Hallintoviranomainen 

6 Luotettava järjestelmä tietojen 
keräämiseksi, tallentamiseksi ja 
säilyttämiseksi seurantaa, arviointia, 
varainhoitoa, varmennuksia ja 
tarkastuksia varten, mukaan lukien 
yhteydet sähköisiin 
tiedonvaihtojärjestelmiin tuensaajien 
kanssa. 

Hallintoviranomainen Hallinto- ja 
valvontatoimet / 

Seuranta 

7 Oikeasuhteisten 
petostentorjuntatoimenpiteiden tehokas 
toteutus. 

Hallintoviranomainen 

8 Asianmukaiset menettelyt johdon 
vahvistuslausuman, lopullisten 
tarkastuskertomusten ja suoritetun 
valvonnan vuotuisen tiivistelmän 
laatimista varten 

Hallintoviranomainen Hallinto- ja 
valvontatoimet 

9 Tehtävien riittävä eriyttäminen sekä 
riittävät raportointi- ja 
seurantajärjestelmät, jos 

Todentamisviranomainen Sisäinen 
valvontaympäristö
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Hallinto- ja valvontajärjestelmän keskeiset 
vaatimukset 

Asianomaiset 
elimet/viranomaiset 

Soveltamisala 

vastuuviranomainen siirtää tehtävien 
suorittamisen toiselle elimelle. 

10 Asianmukaiset menettelyt 
maksatushakemusten laadintaa ja 
jättämistä varten. 

Todentamisviranomainen Hallinto- ja 
valvontatoimet / 

Seuranta 

11 Asianmukainen tietokoneistettu 
kirjanpito ilmoitetuista menoista ja 
vastaavasta julkisesta rahoitusosuudesta. 

Todentamisviranomainen 

12 Asianmukainen ja täydellinen kirjanpito 
takaisin perittävistä, takaisin perityistä ja 
palautetuista määristä. 

Todentamisviranomainen 

13 Asianmukainen menettely vuotuisen 
tilinpäätöksen laatimiseksi ja 
tilinpäätöksen täydellisyyden, 
oikeellisuuden ja 
totuudenmukaisuuden 
todentamiseksi. 

Todentamisviranomainen 

Hallinto- ja 
valvontatoimet 

14 Tehtävien riittävä eriyttäminen ja 
riittävät järjestelmät sen 
varmistamiseksi, että millä tahansa 
muulla elimellä, joka tekee tarkastuksia 
ohjelman tarkastusstrategian mukaisesti, 
on riittävä toiminnallinen 
riippumattomuus ja että se ottaa 
huomioon kansainvälisesti hyväksytyt 
tilintarkastusstandardit. 

Tarkastusviranomainen 

Sisäinen 
valvontaympäristö

15 Riittävät järjestelmätarkastukset. Tarkastusviranomainen 

16 Riittävät toimien tarkastukset. Tarkastusviranomainen 

17 Riittävät tilien tarkastukset. Tarkastusviranomainen 

18 Riittävät menettelyt luotettavan 
tarkastuslausunnon antamiseksi ja 
vuotuisen tarkastuskertomuksen 
laatimiseksi. 

Tarkastusviranomainen 
Valvontatoimet  

 

Taulukko 2: Hallinto- ja valvontajärjestelmien keskeisten vaatimusten luokittelu niiden 
toimivuuden kannalta   
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Ryhmä 1 Toimii hyvin. Parannuksia ei tarvita tai tarvitaan vain 
pieniä parannuksia.  

Ryhmä 2 Toimii. Joitakin parannuksia tarvitaan.  

Ryhmä 3 Toimii osittain. Huomattavia parannuksia tarvitaan. 

Ryhmä 4 Ei toimi olennaisilta osin. 

 


