
 
 
 
 
   
 

  BEGÄRAN OM UTLÅTANDE  TEM/1260/03.01.01/2016 
  1.3.2017  TEM046:00/2016 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Enligt sändlista      
 
 
 
 
BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED 
FÖRSLAG TILL LAG OM REGIONUTVECKLING OCH TILLVÄXTTJÄNSTER   

 
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande över utkastet till regering-
ens proposition med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster. Mo-
tiveringen till lagförslaget är inte ännu färdig till alla delar och den kompletteras 
efter remissförfarandet. 
 
Reformen av regionutvecklingssystemet och tillväxttjänsterna berör arbets- och 
näringsministeriets förvaltningsområde i omfattande grad och på alla förvalt-
ningsnivåer. Helheten har samband med regeringsprogrammet för statsminister 
Juha Sipiläs regering på två sätt:  

 
1) Reformen av regionutvecklingssystemet har fast anknytning till landskapsre-
formen, i och med vilken hela regionutvecklingssystemet ändras. Propositionen 
syftar till att främja en hållbar ekonomisk tillväxt, regionutveckling samt syssel-
sättning, anställningar och verksamhetsförutsättningarna för företag med hjälp 
av statens och landskapens åtgärder samt tjänster som dessa ordnar. Regionut-
vecklingssystemet, som ANM ansvarar för, utvecklas till ett system som baserar 
sig på partnerskap och avtal mellan staten och landskapen. 
 
2) Reformen av tillväxttjänsterna har i sin tur samband med spetsprojektet för 
stärkande av konkurrenskraften inom det prioriterade området Sysselsättning och 
konkurrenskraft. I spetsprojektet har fastställts åtgärder för främjande av företa-
gande. NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas arbetskrafts- och fö-
retagstjänster sammanförs till tillväxttjänster. Kundens valfrihet ökas genom att 
ordnandet och produktionen av tillväxttjänster åtskiljs samt genom att uppgif-
terna i samband med produktionen släpps ut på marknaden. 
 
De nuvarande lagar som gäller regionutveckling och tillväxttjänster revideras så 
att de motsvarar den nya handlingsmodellen och det nya förvaltningssystemet. 
Normer avvecklas och författningar revideras så att de möjliggör hållbar tillväxt 
på det bästa möjliga sättet.  
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En egen lag om ordnande av tillväxttjänster i landskapet Nyland är under be-
redning. Lagen fogas senare till samma regeringsproposition, som lämnas till 
riksdagen. Det lagförslaget med detaljmotivering och översättning till svenska 
kommer att finnas tillgängliga på ANM:s webbplats 15.3.2017. Vi ber att också 
utlåtanden om det lagförslaget inkluderas i samma remissvar.   
 
Propositionsutkastet på svenska kommer att finnas tillgängligt på ANM:s webb-
plats 15.3.2017, dvs. samtidigt som lagförslaget om ordnande av tillväxttjänster i 
landskapet Nyland.  
 
Materialet till begäran om utlåtande finns på ANM:s webbadress:  
 http://tem.fi/lausuntopyynnot 
 
Begäran om utlåtande ska besvaras via den elektroniska enkäten. Webbadres-
sen för den elektroniska enkäten:  LAUSUNTOKYSELY ALKE- ja kasvupalvelulaki 
 
Remissenkäten finns endast på finska, men kan också besvaras på svenska. 

 
Vi ber att utlåtanden lämnas senast 26.4.2017 kl. 16.15. I sammandraget av ut-
låtandena beaktas bara utlåtanden som lämnats in elektroniskt inom den utsatta 
tiden. Försenade utlåtanden kan inte beaktas, eftersom tidtabellen för beredingen 
är snäv och avsikten är att lämna propositionen till riksdagen under vårsession-
en. 
 
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits.  
 
I det här skedet delges remissinstanserna också lagutkast (utkastversioner 
1.3.2017) om tre substanslagar som är under beredning vid ANM: 
- lagen om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster, 
- lagen om rekryterings- och kompetenstjänster och 
- lagen om främjande av integration. 
Beredningen av lagarna fortsätter och ett remissförfarande genomförs senare på 
våren. Avsikten är att de lämnas till riksdagen i början av höstsessionen 2017. 
 

  Ytterligare upplysningar ges av   
- Piia Rekilä, konsultativ tjänsteman, 050 396 3574, piia.rekila@tem.fi  

Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, 050 396 4789, elina.isoksela@tem.fi   
(speciellt NTM-centralernas och arbets- och näringsförvaltningens uppgifter 
som överförs på landskapen samt särlösningen för huvudstadsregionen) 

- Tiina Korhonen, regeringsråd, 050 331 4176, tiina.korhonen@tem.fi  
(speciellt sådana tjänster som överförs på landskapen som motsvarar de nu-
varande arbets- och näringstjänsterna)  

- Tuula Manelius, regeringsråd, 040 769 4936, tuula.manelius@tem.fi  
(speciellt frågor kring regionutveckling) 

- Tarja Reivonen, konsultativ tjänsteman, 0400 428 326, tarja.reivonen@tem.fi   
(speciellt frågor kring regionutveckling)  

http://tem.fi/lausuntopyynnot
https://response.questback.com/tyjaelinkeinoministeri/srur3vohxm
mailto:piia.rekila@tem.fi
mailto:elina.isoksela@tem.fi
mailto:tiina.korhonen@tem.fi
mailto:tuula.manelius@tem.fi
mailto:tarja.reivonen@tem.fi
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- Merja Pennanen, 040 551 9926, merja.pennanen@tem.fi  
(praktiska/tekniska frågor i samband med lämnande av utlåtande) 

 
 
 
 
 
Avdelningschef   Marja-Riitta Pihlman 
 
  
 

 
 Konsultativ tjänsteman   Piia Rekilä    
   
 
 
 
BILAGOR Materialet till begäran om utlåtande finns på ANM:s webbadress: 

http://tem.fi/lausuntopyynnot 
- ANM:s brev med begäran om utlåtande 1.3.2017 (på finska och på svenska) 
- Remissenkät som textfil (endast på finska) 
- Propositionsutkast 1.3.2017 (propositionsutkastet kommer att finnas till-

gängligt på svenska 15.3) 
- Utkast till speciallag för Nyland och dess översättning (tillgängliga fr.o.m. 

15.3) 
- Som bakgrundsmaterial utkasten till de tre nämnda speciallagarna 1.3 (end-

ast de finska versionerna) 
 

 
SÄNDLISTA Statsrådets kansli   
                       Statsrådet kansli/rådet för bedömning av lagstiftningen 
 Justitiekanslersämbetet 

Justitieministeriet 
Inrikesministeriet 
Försvarsministeriet 
Finansministeriet 
Finansministeriet/finanscontrollerfunktionen  
Undervisnings- och kulturministeriet 
Jord- och skogsbruksministeriet 
Kommunikationsministeriet 
Social- och hälsovårdsministeriet 
Miljöministeriet 
Statens revisionsverk 
Skatteförvaltningen 
NTM-centralerna 
Arbets- och näringsbyråerna 
Regionförvaltningsverken (RFV) 
Kommunerna i Fastlandsfinland  
Landskapsförbunden 
Ålands landskapsregering 

mailto:merja.pennanen@tem.fi
http://tem.fi/lausuntopyynnot
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Landsbygdsverket MAVI 
Landsbygdspolitiska rådet (MANE) 
Skärgårdsdelegationen 
Finpro Oy 
Finnvera Abp 
Innovationsfinansieringsverket Tekes 
Finlands Industriinvestering Ab (TESI) 
Suomen Elinkeino- ja kehittämisyhtiöt SEKES ry. 
Finlands Kommunförbund 
Finlands Näringsliv EK  
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry. 
Centralhandelskammaren (+ regionala organisationer) 
Finlands naturskyddsförbund rf 
Kvinnoorganisationer i Samarbete – NYTKIS ry. 
Handikappforum rf 
AKAVA rf 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation SAK 
Tjänstemannacentralorganisationen STTK 
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf 
Löntagarorganisationen Pardia rf 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 
Företagarna i Finland (+ regionala organisationer)  
 

FÖR KÄNNEDOM 
 

Arbets- och näringsministeriet: 
Kanslichef Jari Gustafsson 
Specialmedarbetare Jannika Ranta 
Specialmedarbetare Sakari Puisto  
 Koncernstyrningsenheten (KOY) 
Närings- och innovationsavdelningen (EIO) 
Energiavdelningen (EOS) 
Personal- och förvaltningsenheten (HEHA/TOVI) 
Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor (TMO) 
Avdelningen för sysselsättning och företagande (TYO) 
Interna revisionen (TAR) 
ANM:s registratorskontor 


