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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan alueiden kehittämi
sestä annettua lakia muutettavaksi siten, että 
mahdollistetaan aluekehitysviranomaisena 
toimivan maakunnan liiton toimiminen Eu
roopan yhteisön rakennerahastoista tulevan 
rahoitusosuuden myöntävänä viranomaisena 
INTERREG-yhteisöaloiteohjelmassa. Tar
kemmat säännökset siitä annettaisiin asetuk
sessa. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi lakiin lisät-

täväksi säännös, jolla vahvistetaan se jo voi
massa ollut käytäntö, että lakia sovelletaan 
soveltuvin osin aluekehitysviranomaisen ja 
aluekehityksestä vastaavan ministeriön ra
kennerahastojen varoista myöntämiin avus
tuksiin. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

Euroopan yhteisöllä (EY) on neljä raken
nerahastoa, joista myönnettävillä varoilla 
tuetaan Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioi
den rakennekehitystä. Kunkin rahaston toi
minnasta säädetään tarkemmin neuvoston 
asetuksissa ja niitä täydentävissä määräyksis
sä. Rahastojen toiminnan yhteensovittami
sesta on annettu neuvoston asetus rakenne
rahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta kes
kenään ja Euroopan investointipankin toi
minnan sekä muiden rahoitusvälineiden 
kanssa (ETY) N:o 2052/88, jota on muutettu 
viimeksi asetuksella (EY) N :o 3193/94, jäl
jempänä puiteasetus. Yksityiskohtaisemmat 
säännökset rakennerahastojen toiminnan yh
teensovittamisesta ovat asetuksen 2052/88 
soveltamisesta rakennerahastojen toiminnan 
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yhteensovittamisen osalta toisaalta kes
kenään ja toisaalta Euroopan investointi
pankin toiminnan ja muiden rahoitusvä
lineiden kanssa annetussa neuvoston asetuk
sessa (ETY) N :o 4253/88, sellaisena kuin se 
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N :o 
3193/94, jäljempänä koordinaatioasetus. 

Puiteasetuksen 1 artiklassa määritellään ne 
tavoitteet, joita rahastojen varoilla voidaan 
tukea. Tuen saaminen edellyttää kansallisia 
ohjelmaehdotuksia, jotka EY:n komissio hy
väksyy. Ohjelmille asetettavista vaatimuksis
ta ja tuen myöntämisen ehdoista säädetään 
edellä mainituissa asetuksissa. 

Koordinaatioasetuksen 11 artiklan mukaan 
komissio voi omasta aloitteestaan päättää 
ehdottaa jäsenvaltioille, että nämä pyytäisi
vät tukea toimenpiteille, joihin liittyy yh
teisön kannalta erityinen etu. Näitä kutsutaan 
yhteisöaloitteiksi. Artiklan mukaan kaksi tai 
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useampi jäsenvaltio voi edellä mainitun koh
dan mukaisesti esittää omasta aloitteestaan 
tai komission pyynnöstä tukihakemuksen 
useampaa valtiota koskevaan toimintaan. 

Yksi edellä tarkoitetuista komission luo
mista yhteisöaloitteista on INTERREG. Sen 
tavoitteena on kehittää rajat ylittävää yhteis
työtä ja auttaa unionin sisä- ja ulkorajoilla 
sijaitsevia alueita selviytymään ongelmista, 
jotka aiheutuvat syrjäisestä sijainnista. 

Suomi jätti komissiolle seitsemän INTER
REG II -yhteisöaloiteohjelmaehdotusta. 
Näistä neljä (Pohjois-Kalotti-, Suomen ja 
Ruotsin saaristo-, Merenkurkun ja Mittskan
dian sekä Barents-ohjelma) on laadittu yh
dessä Ruotsin puoleisten alueiden kanssa. 
Muut kolme ohjelmaa ovat niin sanottuja 
itärajaohjelmia, joissa toiminta suuntautuu 
Viroon ja Venäjään. Komissio hyväksyi toi
menpideohjelmat kesällä 1996. 

Toimenpideohjelmiin sisältyy muun ohella 
yhteistyössä ohjelman toteuttamiseen osallis
tuvien viranomaisten kanssa laadittu ohjel
mien hallintomalli. Barents-ohjelmaa hallin
noi alueellinen yhteistyöelin (hallintokomi
tea), johon kuuluu edustajia Suomesta, Ruot
sista, Norjasta ja Venäjältä. Hallintokomite
an tehtävänä on arvioida, mitkä hankkeet 
tulevat ohjelmassa rahoitettaviksi. Norjan ja 
Venäjän viranomaisten edustajat eivät osal
listu rakennerahastovarojen käyttöön liitty
vään päätöksentekoon. Rakennerahastoista 
tulevan rahoitusosuuden myöntää kussakin 
ohjelmassa erikseen siihen tehtävään nimetty 
viranomainen. Komissio maksaa kaikista 
rakennerahastoista tulevat varat suoraan tälle 
viranomaiselle ohi valtion talousarvion. Ba
rents-ohjelmassa tämä viranomainen on La
pin liitto, Suomen ja Ruotsin saaristo -ohjel
massa Ahvenanmaan maakuntahallitus ja 
Pohjois-Kalotti- sekä Merenkurkun ja Mitts
kandian ohjelmissa Ruotsin asianomainen 
lääninhallitus. Hallintomalliin on tarkoitus 
siirtyä vuoden 1997 alusta. 

Alueiden kehittämisestä annetun lain 
(1135/1993), jäljempänä aluekehityslaki, ta
voitteena on edistää maan alueiden omaeh
toista kehittämistä ja tasapainoista alueellista 
kehitystä. Aluekehitysvastuu on kunnilla ja 
valtiolla. Aluekehitysviranomaisena toimii 
maakunnallisesta edunvalvonnasta ja seutu
kaavoituksesta huolehtiva kuntayhtymä 
(maakunnan liitto), joka toimii rakennuslain 
(370/1958) 18 §:n 3 momentissa tarkoitetul
la alueella. Aluekehitysviranomaisen tehtä
vistä on säädetty aluekehityslain 3 §:ssä 

yleisellä tasolla. Maakunnan liitot huolehti
vat muun muassa yleisestä aluepoliittisesta 
suunnittelusta sekä aluehallintoviranomaisille 
kuuluvien aluekehitystoimenpiteiden yhteen
sovittamisesta. Aluekehitysviranomaiset hoi
tavat lisäksi lain 3 §:n 4 momentin mukaan 
tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja 
yhteyksiä. 

Lapin liitolle Barents-ohjelmassa annetut 
tehtävät eivät sinänsä ole ristiriidassa Suo
messa voimassa olevan lainsäädännön kans
sa, mutta se ei yksiselitteisesti oikeuta liittoa 
toimimaan rakennerahastoista maksettavien 
avustusten maksajana muutoin kuin maakun
nan kehittämisrahaan liittyvien tehtävien 
osalta. Barents-ohjelmaa koskevassa komis
sion päätöksessä Lapin liitolle on kuitenkin 
annettu viranomaistehtäviä kaikkien EU :n 
rakennerahastoista maksettavien avustusten 
osalta. Tehtävät liittyvät paitsi tuen myöntä
miseen ja maksamiseen, myös tuen käytön 
valvontaan ja mahdolliseen takaisinperin
tään. 

INTERREG-yhteisöaloiteohjelmat ovat 
tyypillisesti ohjelmia, joita EU edellyttää 
hallinnoitavan aluetasolta. Aluekehityksestä 
vastaava ministeriö toimii INTERREG-ohjel
missa keskushallintotasolla yhteensovittava
na ministeriönä ja se toimii ohjelmien toteut
tamisen seurantaa varten perustettavan toi
mielimen ( seurantakomitea) sihteeristönä. 
Ministeriö ei osallistu Barents-ohjelmassa 
aktiivisesti rahavirtoihin eikä sillä tältä osin 
ole oikeutta suorittaa maakunnan liittoon 
kohdistuvia tarkastuksia. Laki valtiontilintar
kastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston 
oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroo
pan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja 
(353/1995) antaa kuitenkin valtiontilintarkas
tajille ja valtiontalouden tarkastusvirastolle 
laajat valtuudet tarkastaa maakunnan liiton 
toimintaa. Lapin liiton Ruotsin puolelle 
myöntämien varojen osalta kyseisillä viran
omaisilla on oikeus tarkastaa varojen myön
tämistä ja tositteita Suomen puolella. Suo
men valtion viranomaisella ei ole toimivaltaa 
toisen valtion alueella, joten avustuksen saa
jia Ruotsissa ne eivät voi tarkastaa. Valtion
talouden tarkastusvirastoa vastaavalla ruotsa
laisella viranomaisella (Riksrevisionsverket) 
on tarkastusoikeus varoihin, jotka on budje
toitu Ruotsin valtion talousarvioon. Talous
arvion ulkopuolisiin varainsiirtoihin tarkas
tusoikeus toistaiseksi puuttuu. Kyseisellä 
viranomaisella on kuitenkin oikeus tarkastaa 
niitä hankkeita, joissa on mukana Ruotsin 
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valtion talousarviovaroja. Lapin liiton Ruot
siin myöntämiä avustuksia kyseinen viran
omainen voi tarkastaa siinä laajuudessa, kuin 
se on tarpeen Ruotsin talousarviovarojen 
tarkastamiseksi. Ruotsissa on vireillä hanke, 
jossa laajennettaisiin kyseisen viranomaisen 
tarkastusoikeutta koskemaan myös talousar
vion ulkopuolisia varainsiirtoja. 

Alueiden kehittämisestä annetun asetuksen 
(1315/1993), jäljempänä aluekehitysasetus, 
muutoksella, joka tuli voimaan toukokuussa 
1996, haluttiin muun muassa ottaa huomioon 
maakunnan kehittämisrahan käyttö rakenne
rahastoista tulevan rahoituksen saamisen 
edellytyksenä olevana kansallisena osarahoi
tuksena. Muutoksen ei katsottu välttämättö
mästi edellyttävän lain muutosta. Säädös
pohjan yhtenäisyys vaatisi kuitenkin alueke
hityslakiin vastaavaa säännöstä. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa alue
kehitysviranomaisena toimivan maakunnan 
liiton toimiminen komission hyväksymän 
INTERREG II -toimenpideohjelman hallin
tomallin mukaisesti rakennerahastoista tule
van rahoitusosuuden hankkeisiin myöntävä
nä viranomaisena. Tavoitteeseen päästään 
lisäämällä aluekehityslainsäädäntöön maa
kunnan liiton tehtäviin kyseistä tehtävää kos
kevat säännökset. 

Esityksen tavoitteena on lisäksi selkiyttää 
maakunnan liittoja ja asianomaista ministe
riötä koskevaa säädöspohjaa siten, että alue
kehityslakiin kirjataan se jo voimassa ollut 
käytäntö, että maakunnan liitto ja asianomai
nen ministeriö soveltavat aluekehityslain 
säännöksiä soveltuvin osin myöntäessään 
avustuksia rakennerahastojen varoista. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

INTERREG II "Barents" -yhteisöaloit
teeseen tarkoitetut rakennerahastojen varat 
maksetaan ohi valtion talousarvion suoraan 
Lapin liitolle, joka on toimenpideohjelmassa 
nimetty ED-rahoitusosuuden myöntäväksi 
viranomaiseksi. Esityksellä ei ole suoranai
sesti valtion tuloja tai menoja lisäävää vai
kutusta. Esitys mahdollistaa INTERREG II 
Barents -yhteisöaloitteen toteuttamiseksi 
käytettävän yhteisön rahoitusosuuden maksa-

misen. Kyseinen rahoitusosuus koko ohjel
makaudella 1995-1999 on yhteensä 10,457 
miljoonaa ecua. 

Koordinaatioasetuksen 23 artiklan mukaan 
jäsenvaltio on toissijaisesti vastuussa aiheet
tomasti maksettujen rakennerahastovarojen 
takaisin maksusta komissiolle, jollei jäsen
valtio ja/tai välittäjä ja/tai hankkeenedistäjä 
voi osoittaa, ettei kyse ole niiden syyksi 
luettavasta väärinkäytöksestä tai laiminlyön
nistä. Vastuu EY -oikeuden noudattamisesta 
on jäsenvaltiolla kokonaisuudessaan. Vas
tuun toteuttamista koskevat vaateet kohdiste
taan jäsenvaltion hallitukseen. Hallitus on 
vastuussa riippumatta siitä, mikä valtion elin 
on tosiasiallisessa vastuussa EY -oikeuden 
rikkomisesta. Tämä voi olla myös val
tiosääntöoikeudellisesti itsehallinnollinen 
elin, kuten kunta tai kuntien muodostama 
kuntayhtymä. Valtion hallitus voi tämän 
toissijaisen vastuunsa perusteella joutua suo
rittamaan väärinkäytöksen vuoksi menetetyt 
varat komissiolle. Kuitenkin INTERREG II 
"Barents" -yhteisöaloitetta koskevan toimen
pideohjelman mukaan ED-rahoituksen Suo
meen ja Ruotsiin myöntävä viranomainen eli 
Lapin liitto on suoraan vastuussa komissiolle 
ED-rahoituksen käytöstä, valvonnasta ja ta
kaisinperinnästä. Valtiolla tulisi takaisinmak
sutilanteen varalta olla Lapin liittoa kohtaan 
takaisinsaantioikeus komissiolle maksamien
sa varojen osalta. Tämä merkitsisi taloudelli
sia vastuita viime kädessä myös Lapin lii
tolle. 

Kuntayhtymän jäsenkunnat vastaavat kun
tayhtymän veloista. Taloudellisten vastuiden 
ollessa huomattavat kuntayhtymän tulisi kui
tenkin harkita, miten vastuiden kattaminen 
varmistetaan riittävällä tavalla. Eräs tapa on 
vastuuvakuutuksen hankkiminen. Lapin liitto 
on ryhtynyt toimenpiteisiin tällaisen vakuu
tuksen hankkimiseksi. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Esitys mahdollistaa maakunnan liiton toi
mimisen rakennerahastovaroja myöntävänä 
viranomaisena. Tällaisena viranomaisena 
toimiminen merkitsee maakunnan liitolle 
uusia hallinnollisia tehtäviä. Tehtävän hoi
taminen edellyttää tarpeellista henkilöstö
määrää sekä EY :n vaatimukset täyttävää kir
janpito- ja seurantajärjestelmää. Tehtävän 
hoitamiseksi Lapin liitto on hankkinut jo 
olemassa olleen henkilökuntansa lisäksi kol
me henkilöä toimimaan kokopäiväisesti Ba-
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rents-ohjelman hallinnointiin liittyvissä teh
tävissä. Kirjanpito- ja seurantajärjestelmä on 
valmisteilla. Järjestelmän valmistuttua Lapin 
liitto täyttää näittäkin osin tehtävän vaatimat 
edellytykset. 

3.3. Ympäristövaikutukset 

Yhteisöaloiteohjelmat, kuten muutkin ra
kennerahasto-ohjelmat, tulee toteuttaa yh
teisön ympäristöoikeuden ja Suomen ympä
ristölainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 
Ohjelmiin sisältyy myös toimenpiteitä, joi
den tavoitteena on osaltaan parantaa ympä
ristön tilaa. 

3.4 Vaikutukset pohjoismaiseen 
yhteistyöhön 

Viimeisten vuosien kokemukset osoittavat, 
että pohjoismaista aluepoliittista yhteistyötä 
ja yhteistoimintaa maiden raja-alueilla voi
daan kehittää siitä huolimatta, että Pohjois
maiden ratkaisut EU :hun liittymisen suhteen 
vaihtelevat. Useimmat pohjoiset raja-alueet 
tulevat vuosina 1997-1999 olemaan mukana 
ja saamaan etuja EU:n INTERREG-ohjel
mista. Pohjoismaiden ministerineuvosto 
(PMN) tulee jatkamaan raja-alueiden tuke
mista sekä taloudellisesti että aineellisesti. 
Ministerineuvosto on perustanut useita mer
kittäviä raja-aluehankkeita, ja niistä on saatu 
hyviä tuloksia. Lähtökohta myös tulevaisuu
dessa on, että suhteellisen suuri osuus minis
terineuvoston panoksesta tullaan käyttämään 
INTERREG-ohjelmien osarahoituksena. 

4. Asian valmistelu 

Ehdotus on valmisteltu sisäasiainministe
riössä virkatyönä. Valmistelun aikana on 
oltu yhteydessä valtiovarainministeriöön, 
Suomen Kuntaliittoon ja valtiontalouden 

tarkastusvirastoon. Valmistelussa on lisäksi 
pyydetty lausunto ulkoasiain-, oikeus-, val
tiovarain-, opetus-, maa- ja metsätalous-, 
liikenne-, kauppa- ja teollisuus-, sosiaali- ja 
terveys-, työ- sekä ympäristöministeriöltä, 
sisäasiainministeriön kuntaosastolta, maa
kunnan liitoilta, Suomen Kuntaliitolta sekä 
valtiontalouden tarkastusvirastolta. Valtiova
rain- sekä kauppa- ja teollisuusministeriö 
ovat ehdottaneet selvitettäväksi, olisiko IN
TERREG II "Barents"-ohjelman hallintomal
lia syytä muuttaa siten, että ohjelman vas
tuullisena viranomaisena toimisi valtiollinen 
työvoima- ja elinkeinokeskus. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esityksen taloudellisia vaikutuksia koske
vassa jaksossa 3 .1. käsiteltyä valtion vastuu
ta ja takaisinsaantioikeutta koskeva kysymys 
tulee esiin myös INTERREG II "Suomen ja 
Ruotsin saaristo" -ohjelman yhteydessä, 
jossa Suomeen ja Ruotsiin ED-rahoituksen 
myöntävänä viranomaisena toimii Ahvenan
maan maakuntahallitus. Suomen valtion ja 
Ahvenanmaan maakuntahallituksen välistä 
suhdetta koskevan kysymyksen selvittäminen 
kuuluu oikeusministeriön toimialaan. Asiaa 
koskeva selvitys on oikeusministeriössä 
käynnistymässä. Kysymys on tarkoitus rat
kaista samansuuntaisten linjojen mukaan 
kuin INTERREG II "Barents" -ohjelman 
osalta tässä esitetään. 

Valtiovarainministeriössä on vireillä hanke 
valtiontalouden sisäisen valvonnan kehittä
misen ja samalla ED-varojen valvonnassa 
edellytettävien toimenpiteiden selvittämisek
si. Tehtävää varten asetetun selvitysmiehen 
selvitys valmistuu maaliskuun 1997 loppuun 
mennessä, minkä jälkeen voidaan ryhtyä 
laajemmin tekemään tarvittavia muutoksia 
myös aluekehityslakiin. Tässä esityksessä 
pyritään täyttämään lainsäädännöllisesti vain 
kaikkein kiireellisin tarve. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

3 a §. Aluekehitysviranomaisen tehtävät 
INTERREG-yhteisöaloiteohjelmassa. Pykä
lässä säädetään aluekehitysviranomaisen 
(maakunnan liitto) toiminnasta EY:n raken
nerahastoista avustuksia myöntävänä viran
omaisena INTERREG-yhteisöaloiteohjelmien 
täytäntöönpanossa. Komissio on 30 päivänä 
heinäkuuta 1996 hyväksynyt INTERREG II 
"Barents" -toimenpideohjelman, jota sovelle
taan Suomessa Lapin läänin alueella, Ruot
sissa Norrbottenin läänissä sekä Norjassa 
Finnmarkin, Tromssan ja Nordlandin maa
kunnissa yhteistyön kehittämiseksi Venäjän 
lähialueiden kanssa. 

Komission päätöksessä on EY :n rakenne
rahastoista tulevan rahoitusosuuden myöntä
väksi viranomaiseksi kussakin ohjelmassa 
erikseen siihen tehtävään nimetty alueellinen 
viranomainen. Barents-ohjelmassa viran
omaiseksi on nimetty Lapin liitto, jonka teh
tävät liittyvät paitsi EY :n rakennerahastoista 
tulevan tuen myöntämiseen ja maksamiseen, 
myös tuen käytön valvontaan ja mahdolli
seen takaisinperintään. Ohjelman täytäntöön
panossa tarvittavat kansalliset rahoitusosuu
det myöntää toimivaltainen kansallinen vi
ranomainen. 

Maakunnan liitot, jotka oikeudelliselta 
muodoltaan ovat kuntayhtymiä, toimivat 
aluekehityslain 2 §:n mukaan aluekehitysvi
ranomaisina. Aluekehitysviranomaisen tehtä
vistä säädetään aluekehityslain 3 § :ssä. Maa
kunnan liitot huolehtivat pykälän mukaan 
muun muassa yleisestä aluepoliittisesta suun
nittelusta sekä aluehallintoviranomaisille 
kuuluvien aluekehitystoimenpiteiden yhteen
sovittamisesta. Aluekehitysviranomaiset hoi
tavat lisäksi lain 3 § :n 4 momentin mukaan 
tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja 
yhteyksiä. 

Kuntalain (365/1995) 2 §:n mukaan kun
nille ei saa antaa uusia tehtäviä tai velvolli
suuksia muuten kuin säätämällä lailla. Mai
nitun pykälän 2 momentin mukaan kunta voi 
sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muita
kin kuin itsehallintoonsa kuuluvia julkisia 
tehtäviä. 

Aluekehityslakia koskevassa mietinnössään 
eduskunnan hallintovaliokunta totesi, etteivät 
maakunnan liitot ole yleishallintovi
ranomaisia, vaan ne hoitavat laissa määritel
lyt tehtävät (HaVM 20/1993). Vaikka ko-

mission päätöksellä Lapin liitolle annetut 
tehtävät Barents-ohjelmassa eivät sinänsä ole 
ristiriidassa Suomessa voimassa olevan lain
säädännön kanssa, aluekehityslain mukaan 
maakunnan liitoille määritellyt tehtävät eivät 
yksiselitteisesti oikeuta liittoa toimimaan 
rakennerahastoista maksettavien avustusten 
maksajana muutoin kuin maakunnan kehittä
misrahaan liittyvien tehtävien osalta. 

Lapin liitto on osallistunut Barents-ohjel
maehdotuksen laatimiseen ja se on siten ot
tanut ohjelmassa määritellyt tehtävät hoi
taakseen. Kun ohjelmassa ei kuitenkaan ole 
yksityiskohtaisesti määritelty valvontatehtä
viä eikä annettu takaisinperintää koskevia 
säännöksiä, tehtävästä on tarpeen säätää lail
la. 

Aluekehitysviranomaisen toimivallan sel
keyttämiseksi ehdotetaan pykälässä säädettä
väksi nimenomaisella säännöksellä aluekehi
tysviranomaisen toiminnasta INTERREG -
yhteisöaloiteohjelman täytäntöönpanevana 
viranomaisena. Säännös on tarpeellinen 
myös sen varmistamiseksi, että INTERREG
ohjelmien täytäntöönpanon yhteydessä Suo
messa toteutetaan EY:n perustaruissopimuk
sen 209 a artiklaan sisältyvä periaate. Sen 
mukaan jäsenvaltion tulee toteuttaa EY:n 
taloudellisten etujen suojaamiseksi petollisel
ta menettelyltä samat toimenpiteet kuin se 
toteuttaa omien taloudellisten etujensa suo
jaamiseksi. 

Säännöksellä on tarkoitus mahdollistaa 
aluekehitysviranomaisen toimiminen INTER
REG-yhteisöaloitteiden rakennerahastoista 
tulevan tuen myöntävänä viranomaisena. Se, 
missä nimenomaisissa INTERREG-yhteisö
aloitteissa aluekehitysviranomainen toimii 
kyseisenä viranomaisena, ratkaistaan komis
sion päätöksellään hyväksymässä toimenpi
deohjelmassa. 

6, 7, 9 ja 10 §. Ministeriöiden toimialaja
kojen joustavoittamista merkitsevä lainsää
däntö tuli voimaan vuoden 1996 alusta. Mi
nisteriöiden toimialajaosta säädetään nyky
ään vain valtioneuvoston ohjesäännössä 
(1522/95). Lainsäädännössä ei muutosten 
jälkeen pääsääntöisesti käytetä ministeriön 
yksilöllistä nimeä vaan esimerkiksi käsitettä 
"asianomainen ministeriö". Kyseessä olevis
sa pykälissä ehdotetaan sisäasiainministeriön 
asemesta mainittavaksi "aluekehityksestä 
vastaava ministeriö", joka tässä yhteydessä 
on ilmaisuna "asianomaista ministeriötä" se!-
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keämpi. Ministeriön mainitsemisen sijasta 
voidaan useimmissa tapauksissa käyttää kä
sitettä "valtioneuvosto". Tällöin valtioneu
voston ohjesäännön säännökset ministeriöi
den toimialajaosta määräävät, minkä minis
teriön käsiteltäviin asia kuuluu. Valtioneu
voston ohjesäännön säännökset yleisistunnon 
ja ministeriöiden välisestä ratkaisuvallan 
jaosta puolestaan osoittavat, kuuluuko asia 
yleisistunnon vai ministeriön ratkaisuvaltaan. 
Lainsäädännössä olevat toimialaa koskevat 
säännökset on edellä olevan johdosta muo
toiltava niin, ettei niissä ratkaista, mille mi
nisteriölle asia kuuluu. 

10 a §. Euroopan yhteisön rakennerahas
toista myönnettävä! avustukset. Alueiden 
kehittämisestä annetun asetuksen touko
kuussa 1996 voimaan tulleella muutoksella 
haluttiin muun muassa ottaa huomioon maa
kunnan kehittämisrahan käyttö rakennerahas
toista tulevan rahoituksen vastaavana kansal
lisena rahoitusosuutena. 

EY :n tavoiteohjelmissa rakennerahastoista 
tulevat varat on budjetoitu valtion talousar
vioon. Varat kanavoidaan hankkeisiin eri 
ministeriöiden hallinnonaloilla jo olevien 
kansallisten tuki- ja vastaavien järjestelmien 
kautta. Päätös kansallisen ja rakennerahasto
jen tuen myöntämisestä tehdään samanaikai
sesti ja niihin sovelletaan samoja myöntä
mis-, valvonta- ja takaisinperintäsäännöksiä. 
Sisäasiainministeriön hallinnonalalla tällai
nen tukijärjestelmä on maakunnan kehittä
misraha. EY :n perustamissopimuksen 209 a 
artikla edellyttää, että rakennerahastovaroista 
huolehditaan yhtä hyvin kuin kansallisista 
varoista. Asetuksen katsottiin varojen budje
toinnin ja kansallisten tukijärjestelmien käy
tön vuoksi soveltuvan sellaisenaan myös si
säasiainministeriön hallinnonalalla käytettä
viin rakennerahastovaroihin, mutta selkeyden 
vuoksi asetukseen otettiin sitä koskeva ni
menomainen säännös (19 a §). Muutok
sen ei katsottu välttämättömästi edellyttävän 
lain muutosta. Säädöspohjan yhtenäisyys 
vaatisi kuitenkin, että aluekehityslakiin otet
taisiin vastaava säännös. 

10 b §. Rakennerahastojen varojen ta
kaisinmaksu. Koordinaatioasetuksen 23 ar
tiklan mukaan jäsenvaltio on toissijaisesti 
vastuussa aiheettomasti maksettujen raken
nerahastovarojen takaisin maksusta komis
siolle, jollei jäsenvaltio ja/tai välittäjä ja/tai 
hankkeenedistäjä voi osoittaa, ettei kyse ole 
niiden syyksi luettavasta väärinkäytöksestä 
tai laiminlyönnistä. Vastuu EY -oikeuden 

noudattamisesta on jäsenvaltiolla koko
naisuudessaan. Vastuun toteuttamista koske
vat vaateet kohdistetaan jäsenvaltion halli
tukseen. Hallitus on vastuussa riippumatta 
siitä, mikä valtion elin on tosiasiallisessa 
vastuussa EY -oikeuden rikkomisesta. Tämä 
voi olla myös valtiosääntöoikeudellisesti 
itsehallinnollinen elin, kuten kunta tai kun
tien muodostama kuntayhtymä. Valtion hal
litus voi tämän toissijaisen vastuunsa perus
teella joutua suorittamaan väärinkäytöksen 
vuoksi menetetyt varat komissiolle. Kuiten
kin INTERREG II "Barents" -yhteisöaloitet
ta koskevan toimenpideohjelman mukaan 
ED-rahoituksen Suomeen ja Ruotsiin myön
tävä viranomainen eli Lapin liitto on suoraan 
vastuussa komissiolle ED-rahoituksen käy
töstä, valvonnasta ja takaisinperinnästä. Val
tiolla tulisi takaisinmaksutilanteen varalta 
olla Lapin liittoa kohtaan takaisinsaantioi
keus komissiolle maksamiensa varojen osal
ta. Tämä merkitsisi taloudellisia vastuita vii
me kädessä myös Lapin liitolle. 

Koordinaatioasetuksen 23 artikla säätelee 
ainoastaan komission ja jäsenvaltion välistä 
suhdetta. Se, miten vastuukysymys järjeste
tään jäsenvaltion sisällä, on sen sisäinen 
asia. Artikla ei estä sääntelemästä valtion 
takaisinsaantioikeutta lailla, joka koskisi hal
lituksen ja maakunnan liiton välisiä suhteita. 
Tällaista säännöstä sovellettaisiin siinä ta
pauksessa, että hallitus on joutunut takaisin
maksuvastuuseen komissiolle. Tällainen 
säännös on sen selvyyden vuoksi asianmu
kainen ja parempi ratkaisu kuin jättää asia 
pelkästään vahingonkorvausoikeudellisten 
sääntöjen varaan. 

2. Tarkemmat säännökset 

Ehdotetun 3 a §:n nojalla annettaisiin ase
tuksessa tarkemmat aluekehitysviranomaisen 
toimivaltaa koskevat säännökset. Asetukseen 
sisällytettäisiin tarkemmat säännökset menet
telystä, jonka mukaan aluekehitysviranomai
nen myöntää INTERREG-toimenpideohjel
man mukaiset avustukset rakennerahastoista, 
sekä rahoitusosuuden valvonnan kannalta 
tarpeelliset säännökset. Rahoitusosuuden 
valvonnalla tarkoitetaan tässä, seuraten alue
kehitysasetuksen ja valtionavustuksia koske
vista määräyksistä annetun valtioneuvoston 
päätöksen ( 490/1965) systematiikkaa, niin 
varojen käytön valvontaa kuin valvonnan 
johdosta mahdollisesti seuraavaa ta
kaisinperintääkin. 
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3. Voimaantulo 

Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksy
nyt Barentsin alueen INTERREG II -toimen
pideohjelman 30 päivänä heinäkuuta 1996. 
Ohjelma-asiakirjassa on vahvistettu ohjelman 
hallintomalli, jonka mukaan ohjelmaa hallin
noiva toimielin, hallintokomitea, arvioi ra
hoitettaviksi esitetyt hankkeet ja valitsee 
niistä ne, joihin olisi tarkoitus myöntää ra
kennerahastoista osarahoitusta. Rakennera
hastojen varat hankkeeseen myöntää kysei
sessä ohjelmassa Lapin liitto. Hallintomalliin 

on ohjelman mukaan tarkoitus siirtyä vuo
den 1997 alusta. Alueella on jo olemassa 
hankkeita, jotka odottavat pääsyä edellä se
lostettuun käsittelyyn. Jotta ohjelman toteu
tus hallintomallin mukaisesti voisi alkaa 
enemmittä viivytyksittä, laki ehdotetaan tu
levaksi voimaan mahdollisimman pian sen 
jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alueiden kehittämisestä 10 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1135/1993) 

6 §:n 2 momentti, 7 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 ja 3 momentti ja 10 §:n 1 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 3 a, 10 aja 10 b § seuraavasti: 

3 a § 

Aluekehitysviranomaisen tehtävät 
INTERREG-yhteisöaloiteohjelmassa 

Aluekehitysviranomainen voi toimia neu
voston asetuksen (ETY) N :o 2052/88 sovel
tamisesta rakennerahastojen toiminnan yh
teensovittamisen osalta toisaalta keskenään 
ja toisaalta Euroopan investointipankin toi
minnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N :o 
4253/88 11 artiklaan perustuvaa INTER
REG-yhteisöaloitetta koskevan toimenpide
ohjelman mukaisena Euroopan yhteisön ra
kennerahastoista tulevan rahoitusosuuden 
myöntävänä viranomaisena. Tarkemmat 
säännökset rahoitusosuuden myöntämisestä, 
maksamisesta ja valvonnasta annetaan ase
tuksella. 

6 § 

Aluekehitysrahat 

Alueen kehittämistavoitteiden toteuttami
seksi myönnetään avustusta lähinnä alueen 
elinkeinotoiminnan omatoimiseen kehittämi
seen (maakunnan kehittämisraha). Valtion 
talousarvioon otetaan vuosittain tarvittava 
määräraha tätä tarkoitusta varten. Valtioneu
vosto päättää määrärahan jakamisesta alueit-

tain. Aluekehitysviranomainen päättää mää
rärahan käytöstä alueellaan. Aluekehityksestä 
vastaava ministeriö voi käyttää osan määrä
rahasta useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin 
tai valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden ke
hittämishankkeisiin. Tarkemmat säännökset 
maakunnan kehittämisrahan myöntämisestä, 
maksamisesta ja valvonnasta annetaan ase
tuksella. 

7 § 

A luejaot 

Aluepoliittisten tukitoimenpiteiden koh
dentamista ja porrastamista varten määrätään 
kehitysalue ja rakennemuutosalue. Aluejako
jen perustana käytetään seutukuntajakoa, 
joka perustuu lähinnä työssäkäyntiin ja kun
tien väliseen yhteistyöhön. Seutukuntajaon 
vahvistaa aluekehityksestä vastaava ministe
riö. 

9 § 

Viranomaisten yhteistyö 

Kunkin ministeriön tulee neuvotella alue
kehityksestä vastaavan ministeriön kanssa 
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hallinnonalansa keskushallintoviranomaisten 
ja liikelaitosten valmistelemista alueelliseen 
kehitykseen merkittävästi vaikuttavista toi
menpiteistä. 

Aluekehityksestä vastaava ministeriö vas
taa kehittämisohjelmien ja alueellisen kehit
tämissuunnittelun yhteensovittamisesta, ko
koamisesta ja arvioinnista yhteistyössä mui
den ministeriöiden kanssa. Alueiden kehittä
miseen vaikuttavia suunnitelmia ja päätöksiä 
valmistellessaan ministeriö toimii yhteistyös
sä aluekehitysviranomaisten kanssa. 

10 § 

Aluekehitysneuvottelukunta 

Aluekehityksestä vastaavan ministeriön yh
teydessä toimii aluekehitysneuvottelukunta, 
jonka tehtävänä on lausuntoja antamalla 
osallistua tässä laissa tarkoitettujen päätösten 
valmisteluun, seurata alueellisen kehittämi
sen kansainvälistä kehitystä sekä lain tavoit
teiden toteuttamista. 

10 a § 

Euroopan yhteisön rakennerahastoista 
myönnettävät avustukset 

Tämän lain säännöksiä noudatetaan sovel
tuvin osin myös aluekehitysviranomaisen ja 
aluekehityksestä vastaavan ministeriön Eu
roopan yhteisön rakennerahastoista myöntä
miin avustuksiin. 

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1997 

10 b § 

Euroopan yhteisön rakennerahastojen 
varojen takaisinmaksu 

Jos valtio on neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2052/88 soveltamisesta rakennerahasto
jen toiminnan yhteensovittamisen osalta toi
saalta keskenään ja toisaalta Euroopan inves
tointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvä
lineiden kanssa annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 4253/88 23 artiklassa tarkoitetun 
jäsenvaltion vastuun perusteella velvollinen 
maksamaan Euroopan yhteisöjen komissiolle 
takaisin Euroopan yhteisön rakennerahasto
jen varoja, aluekehitysviranomainen on vel
vollinen maksamaan valtiolle sen komissiol
le suorittaman määrän täysimääräisenä kului
neen, jos varojen takaisinmaksu on johtunut 
aluekehitysviranomaisen menettelystä tai jos 
aluekehitysviranomainen on ohjelma-asiakir
jan perusteella suoraan vastuussa komissiolle 
varojen käytöstä. Jollei takaisinmaksettavaa 
määrää makseta viimeistään asetettuna erä
päivänä, on sille maksettava vuotuista vii
västyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun korkokannan mukaan. Aluekehi
tyksestä vastaavan ministeriön tehtävänä on 
varojen ja viivästyskoron periminen alueke
hitysviranomaiselta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
1997. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTII AHTISAARI 

Ministeri Jouni Backman 

370042 
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Liite 

Laki 
alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alueiden kehittämisestä 10 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1135/1993) 

6 §:n 2 momentti, 7 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 ja 3 momentti ja 10 §:n 1 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 3 a, 10 aja 10 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3a§ 

Aluekehitysviranomaisen tehtävät INTER
REG-y hteisöaloiteohjelmassa 

Aluekehitysviranomainen voi toimia neu
voston asetuksen (ETY) N:o 2052188 sovel
tamisesta rakennerahastojen toiminnan yh
teensovittamisen osalta toisaalta keskenään 
ja toisaalta Euroopan investointipankin toi
minnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
4253/88 11 artiklaan perustuvaa INTERREG 
-yhteisöaloitetta koskevan toimenpideohjel
man mukaisena Euroopan yhteisön rakenne
rahastoista tulevan rahoitusosuuden myöntä
vänä viranomaisena. Tarkemmat säännökset 
rahoitusosuuden myöntämisestä, maksami
sesta ja valvonnasta annetaan asetuksella. 

6 § 

Aluekehitysrahat 

Alueen kehittämistavoitteiden toteuttami
seksi myönnetään avustusta lähinnä alueen 
elinkeinotoiminnan omatoimiseen kehittämi
seen (maakunnan kehittämisraha). Valtion 
talousarvioon otetaan vuosittain tarvittava 
määräraha tätä tarkoitusta varten. Sisäasiain
ministeriö päättää määrärahan jakamisesta 
alueittain. Aluekehitysviranomainen päättää 
määrärahan käytöstä alueellaan. Sisäasiain
ministeriö voi käyttää osan määrärahasta 
useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin tai 
valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden kehittä-

Alueen kehittämistavoitteiden toteuttami
seksi myönnetään avustusta lähinnä alueen 
elinkeinotoiminnan omatoimiseen kehittämi
seen (maakunnan kehittämisraha). Valtion 
talousarvioon otetaan vuosittain tarvittava 
määräraha tätä tarkoitusta varten. V aitioneu
vosto päättää määrärahan jakamisesta alueit
tain. Aluekehitysviranomainen päättää mää
rärahan käytöstä alueellaan. Aluekehityksestä 
vastaava ministeriö voi käyttää osan mää
rärahasta useampaa kuin yhtä aluetta koske
viin tai valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden 
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Voimassa oleva laki 

mishankkeisiin. Tarkemmat säännökset maa
kunnan kehittämisrahan myöntämisestä, 
maksamisesta ja valvonnasta annetaan ase
tuksella. 

Ehdotus 

kehittämishankkeisiin. Tarkemmat säännök
set maakunnan kehittämisrahan myöntämi
sestä, maksamisesta ja valvonnasta annetaan 
asetuksella. 

7 § 

Aluejaot 

Aluepoliittisten tukitoimenpiteiden koh
dentamista ja porrastamista varten määrätään 
kehitysalue ja rakennemuutosalue. Aluejako
jen perustana käytetään seutukuntajakoa, 
joka perustuu lähinnä työssäkäyntiin ja kun
tien väliseen yhteistyöhön. Seutukuntajaon 
vahvistaa sisäasiainministeriö. 

Aluepoliittisten tukitoimenpiteiden koh
dentamista ja porrastamista varten määrätään 
kehitysalue ja rakennemuutosalue. Aluejako
jen perustana käytetään seutukuntajakoa, 
joka perustuu lähinnä työssäkäyntiin ja kun
tien väliseen yhteistyöhön. Seutukuntajaon 
vahvistaa aluekehityksestä vastaava ministe
riö. 

9 § 

Viranomaisten yhteistyö 

Kunkin ministeriön tulee neuvotella sisä
asiainministeriön kanssa hallinnonalansa kes
kushallintoviranomaisten ja liikelaitosten 
valmistelemista alueelliseen kehitykseen 
merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä. 

Sisäasiainministeriö vastaa kehittämisoh
jelmien ja alueellisen kehittämissuunnittelun 
yhteensovittamisesta, kokoamisesta ja arvi
oinnista yhteistyössä muiden ministeriöiden 
kanssa. Alueiden kehittämiseen vaikuttavia 
suunnitelmia ja päätöksiä valmistellessaan 
ministeriö toimii yhteistyössä aluekehitysvi
ranomaisten kanssa. 

Kunkin ministeriön tulee neuvotella alue
kehityksestä vastaavan ministeriön kanssa 
hallinnonalansa keskushallintoviranomaisten 
ja liikelaitosten valmistelemista alueelliseen 
kehitykseen merkittävästi vaikuttavista toi
menpiteistä. 

Aluekehityksestä vastaava ministeriö vas
taa kehittämisohjelmien ja alueellisen kehit
tämissuunnittelun yhteensovittamisesta, ko
koamisesta ja arvioinnista yhteistyössä mui
den ministeriöiden kanssa. Alueiden kehittä
miseen vaikuttavia suunnitelmia ja päätöksiä 
valmistellessaan ministeriö toimii yhteistyös
sä aluekehitysviranomaisten kanssa. 

10 § 

Aluekehitysneuvottelukunta 

Sisäasiainministeriön yhteydessä toimii 
aluekehitysneuvottelukunta, jonka tehtävänä 
on lausuntoja antamalla osallistua tämän lain 
tarkoittamien päätösten valmisteluun, seurata 
alueellisen kehittämisen kansainvälistä kehi-

Aluekehityksestä vastaavan ministeriön yh
teydessä toimii aluekehitysneuvottelukunta, 
jonka tehtävänä on lausuntoja antamalla 
osallistua tässä laissa tarkoitettujen päätösten 
valmisteluun, seurata alueellisen kehittämi-
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

tystä sekä lain tavoitteiden toteuttamista. sen kansainvälistä kehitystä sekä lain tavoit
teiden toteuttamista. 

10 a § 

Euroopan yhteisön rakenneralwstoista 
myönnettävät avustukset 

Tämän lain säännöksiä noudatetaan sovel
tuvin osin myös aluekehitysviranomaisen ja 
aluekehityksestä vastaavan ministeriön Eu
roopan yhteisön rakennerahastoista myöntä
miin avustuksiin. 

10 b § 

Euroopan yhteisön rakenneralwstojen 
varojen takaisinmaksu 

Jos valtio on neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2052/88 soveltamisesta rakennerahasto
jen toiminnan yhteensovittamisen osalta toi
saalta keskenään ja toisaalta Euroopan inves
tointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvä
lineiden kanssa annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 4253188 23 artiklassa tarkoitetun 
jäsenvaltion vastuun perusteella velvollinen 
maksamaan Euroopan yhteisöjen komissiolle 
takaisin Euroopan yhteisön rakennerahasto
jen varoja, aluekehitysviranomainen on vel
vollinen maksamaan valtiolle sen komissiol
le suorittaman määrän täysimääräisenä kului
neen, jos varojen takaisinmaksu on johtunut 
aluekehitysviranomaisen menettelystä tai jos 
aluekehitysviranomainen on ohjelma-asiakir
jan perusteella suoraan vastuussa komissiolle 
varojen käytöstä Jollei takaisinmaksettavaa 
määrää makseta viimeistään asetettuna erä
päivänä, on sille maksettava vuotuista vii
västyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun korkokannan mukaan. A luekehi
tyksestä vastaavan ministeriön tehtävänä on 
varojen ja viivästyskoron periminen alueke
hitysviranomaiselta 

---
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 

1997. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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Liite 

Asetus 
INTERREG -yhteisöaloitteen toimeenpanosta 

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esitte
lystä säädetään alueiden kehittämisestä 10 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1135/1993) 
3 a § :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa /1997: 

1 § 
Tätä asetusta sovelletaan neuvoston ase

tuksen (ETY) N :o 2052/88 soveltamisesta 
rakennerahastojen toiminnan yhteensovitta
misen osalta toisaalta keskenään ja toisaalta 
Euroopan investointipankin toiminnan ja 
muiden rahoitusvälineiden kanssa annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4253/88 11 
artiklaan perustuvaa INTERREG -yhteisö
aloitetta koskevan toimenpideohjelman Eu
roopan yhteisön rakennerahasioista tulevan 
rahoitusosuuden myöntämiseen, maksami
seen ja valvontaan, kun rahoitusosuuden 
myöntävänä viranomaisena toimenpideohjel
man mukaan toimii alueiden kehittämisestä 
annetun lain (1135/1993) 2 §:n 2 momentis
sa tarkoitettu aluekehitysviranomaisena toi
miva maakunnan liitto. 

2 § 
Toimenpideohjelmalla tarkoitetaan 1 §:ssä 

tarkoitetun INTERREG -yhteisöaloitteen 
toteuttamiseksi laadittua, Euroopan yh
teisöjen komission päätöksellään hyväksy
mää ohjelma-asiakirjaa. 

3 § 
Maakunnan liitto myöntää 1 §:ssä tarkoite

tun rahoitusosuuden toimenpiteeseen edellyt
täen, että: 

1) kansallisen rahoitusosuuden myöntävä 
viranomainen on arvioinut toimenpiteen sel
laiseksi, että se voi myöntää siihen kansalli
sen rahoitusosuuden; 

2) toimenpide on käsitelty toimenpideoh
jelmaan perustuvassa ohjelmaa hallinnoivas
sa toimielimessä (hallintokom itea) ja se on 
yksimielinen toimenpiteen rahoittamisesta 
ohjelman puitteissa; 

3) toimenpiteen rahoitusosuuksista on so
vittu kaikkien toimenpiteen rahoitukseen 
osallistuvien kesken; ja 

4) toimenpide on muutenkin yhteisön oi
keuden ja kansallisen lainsäädännön sään
nösten sekä toimenpideohjelman mukainen. 

4 § 
Sen lisäksi, mitä 3 §:ssä säädetään, sovel

letaan 1 §:ssä tarkoitetun rahoitusosuuden 
myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan 
soveltuvin osin, mitä alueiden kehittämisestä 
annetussa asetuksessa (1315/1993) sääde
tään. 

5 § 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 

1997. 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi

daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel
lyttämiin toimenpiteisiin. 




