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 Begäran om utlåtande  
 1.7.2020 VN/15277/2020 
Enligt sändlist   
   
   

 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE: UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG 
TILL LAG OM STATSUNDERSTÖD FÖR UTVECKLANDE AV FÖRETAGSVERKSAMHET  

 
Arbets- och näringsministeriet ber dem som nämns i sändlistan yttra sig 
om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 
statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet. Förslaget har be-
retts som tjänsteuppdrag vid ministeriet. 

 
I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om statsunderstöd för 
utvecklande av företagsverksamhet. Propositionen hör till sina centrala 
delar ihop med att programperioden 2021-2027 för Europeiska unionens 
regional- och strukturpolitik börjar 2021. De huvudsakliga riktlinjerna i re-
gleringen förblir oförändrade och stödsystemet ska enligt förslaget fortfa-
rande utgöras av två stödformer, nämligen understöd för utvecklande av 
företag och understöd för utvecklande av verksamhetsmiljö. Understöd 
enligt den föreslagna lagen ska beviljas i synnerhet små och medelstora 
företag och syftet med understöden är att främja bl.a. ekonomisk tillväxt, 
sysselsättning, företags innovationsverksamhet och konkurrenskraft. 
 
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 17 augusti 2020 i första hand 
elektronisk på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi / Utlåtande.fi. I andra hand 
kan utlåtandet lämnas in senast vid utgången av den ovan nämnda tids-
fristen per e-post på adressen kirjaamo@tem.fi.  
 
Remisstiden är kortare än vad som rekommenderats, eftersom lagförsla-
get inte innehåller några betydande ändringar i den gällande regleringen. 
 
Den som vill lämna utlåtande måste registrera sig. Dessutom krävs stark 
autentisering. Anvisningar för detta finns på webbplatsen. 
 

 
Närmare upplysningar:  
 
regeringsråd Mikko Ojala, tfn 029 506 3506, mikko.ojala@tem.fi (fram till 
3.7.2020) 
regeringssekreterare Emmi Äijälä, tfn 029 504 7216, emmi.aijala@tem.fi 
(från och med 23.7.2020) 
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Marja-Riitta Pihlman 
avdelningschef, överdirektör 
 
 
 
Emmi Äijälä 
regeringssekreterare 

 
 
 
 
BILAGA Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 

statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 
 
SÄNDLISTA Justitieministeriet 
 Finansministeriet 
 Jord- och skogsbruksministeriet 

Justitiekanslersämbetet  
Rådet för bedömning av lagstiftningen  
Närings-, trafik- och miljöcentralerna  
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråer-
nas utvecklings- och förvaltningscenter 
Dataombudsmannen 
Landskapsförbunden  
Finlands Kommunförbund  
Finlands Näringsliv 
Palvelutyönantajat ry 
Teknologiindustrin rf 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK  
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf 
Akava rf 
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf 
Centralhandelskammaren 
Företagarna i Finland 
Finlands Regionala Utveclingsorganisationer rf  
Finnvera Oyj 
Innovationsfinansieringsverket Business Finland  
Livsmedelsverket 

 Skatteförvaltningen / Enheten för utredning av grå ekonomi  
 
 


