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LAUSUNTOPYYNTÖ: Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa oheisesta
alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten uudistamista koskevasta työryhmän
ehdotuksesta. Uudistuksen kokonaisuuteen kuuluvat esitykset laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä laiksi
alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden
rahoittamisesta. Ehdotukset on valmisteltu virkatyönä TEM:ssä ministeriön
2.10.2019 asettaman työryhmän tuella.
Uuden alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa ja hankkeiden rahoittamista koskevan lainsäädännön valmistelun tarve
johtuu eräistä aluekehittämisjärjestelmän uudistustarpeista sekä EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2021–2027 sääntelyn edellyttämistä sääntelytarpeista.
Uusi aluekehittämistä koskeva lainsäädäntö on tarkoitus saada voimaan 1.1.2021.
Sitä sovelletaan kansalliseen alueiden kehittämiseen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen (EAKR, ESR+, JTF) ohjelmakauden 2021–2027 hankkeisiin. Uuden lainsäädännön voimaantulon aikataulu tulee uuden ohjelmakauden aikataulusta.
Liitteinä ovat muistio uudistuksen perusteista, kumottavasta lainsäädännöstä ja keskeisistä ehdotuksista sekä lakiluonnokset ja niitä koskevat säännöskohtaiset perustelut. Lausunnonantajia pyydetään esittämään kannanottonsa kohdistaen ne selvästi erikseen keskeiset ehdotukset -muistioon sekä erikseen kumpaankin lakiehdotukseen ja niiden perusteluihin (kohdistaen luvuittain ja pykälittäin). Lausuntopyyntölomake ja kysymykset ohjaavat kannanottojen kohdistamista.
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 19.5.2020 sähköisesti Lausuntopalvelu.fi –sivustolla.
Ruotsinkielisen käännöksen myöhemmän valmistumisen vuoksi ruotsinkielisen
lausunnon antamisen määräaika tulee olemaan vastaavasti myöhemmin. Ruotsinkielinen lausuntopyyntö julkaistaan Lausuntopalvelu.fi -sivustolla viikon 16 aikana.
Lausunnon antaminen edellyttää rekisteröitymistä ja vahvaa tunnistautumista. Sivustolla on ohjeet rekisteröitymiseen ja tunnistautumiseen.
Linkki suomeksi: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI
Linkki ruotsiksi utlåtande.fi https://www.lausuntopalvelu.fi/SV (julkaistaan viikon 16
aikana)
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Lisätietoja lakiuudistuksesta antavat:
neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, puh. 0295 063 719
aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, puh. 0295 064 937
neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen (erityisesti toimeenpanolaki ja aluekehittämisen suunnittelu), puh. 0295 064 942
neuvotteleva virkamies Jenni Hyvärinen (erityisesti rahoituslaki), puh. 0295 049
288
neuvotteleva virkamies Hanna Liski-Wallentowitz (erityisesti rahoituslaki) , puh.
0295 047 131
erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila (Interreg-sääntely molempien lakien osalta),
puh. 0295 047 146
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)tem.fi.

Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman

Aluekehitysjohtaja

Johanna Osenius

LIITTEET

Keskeiset ehdotukset -muistio
Toimeenpanolaki ja sen perustelut
Rahoituslaki ja sen perustelut

JAKELU

Maakuntien liitot
Ahvenanmaan maakuntahallitus
ELY-keskukset
Aluehallintovirastot
Valtioneuvoston kanslia
Ulkoministeriö
Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Puolustusministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö/osastot
Valtiovarain controller -toiminto
Lainsäädännön arviointineuvosto
Oikeuskanslerinvirasto
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Tietosuojavaltuutettu
Tilastokeskus
Ruokavirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
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Suomen Kuntaliitto
Suuret kaupungit/Maakuntakeskukset (kirjaamo)
Helsinki
Espoo
Vantaa
Tampere
Turku
Oulu
Lahti
Kuopio
Vaasa
Pori
Jyväskylä
Lappeenranta
Joensuu
Seinäjoki
Mikkeli
Rovaniemi
Kouvola
Kokkola
Hämeenlinna
Kajaani
Seutukaupunkiverkosto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Keskuskauppakamari
Suomen Yrittäjät
Akava ry
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry.
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen luonnonsuojeluliitto
Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry.
Saamelaiskäräjät
Maaseutupolitiikan neuvosto
Saaristoasianneuvottelukunta

TIEDOKSI

Alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE)
Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskevan lainsäädännön uudistamista
valmisteleva työryhmä

