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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagstiftning om revidering av regionförvaltningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det stiftas 
en lag om regionförvaltningsverken, en lag 
om närings-, trafik- och miljöcentralerna och 
en lag om behandling av miljöskydds- och 
vattenärenden vid regionförvaltningsverken. 
I propositionen föreslås dessutom ändringar i 
lagen om arbetarskyddsförvaltningen, stats-
tjänstemannalagen och regionutvecklingsla-
gen. Det föreslås att länsstyrelselagen, lagen 
om arbets- och näringscentraler samt arbets- 
och näringsbyråer, lagen om miljöförvalt-
ningen och lagen om miljötillståndsverken 
ska upphävas. En separat lag ska stiftas om 
lagstiftningshelhetens ikraftträdande och re-
formens övergångsperiod. 

Det allmänna målet med propositionen är 
att i stor utsträckning revidera regionförvalt-
ningen och skapa en medborgar- och kund-
vänlig regionförvaltning som fungerar effek-
tivt och på ett resultatgivande sätt. Proposi-
tionen stärker och ökar landskapsförbundens 
roll och ställning inom regionutvecklingsar-
betet och främjar samarbetet mellan statens 
regionförvaltning och landskapsförbunden. 
Genom propositionen skapas dessutom en 
lagstadgad grund för regionförvaltningsmyn-
digheternas verksamhet. 

Utöver de författningar som nämns ovan 
omfattar propositionen ca 250 lagar som 
gäller regionförvaltningsmyndigheternas 
uppgifter och ca 1 200 bestämmelser i dessa 
lagar. Också dessa lagar föreslås bli ändrade 
till behövliga delar. Förslag till ändring av 
dessa lagar överlämnas som en separat reger-
ingsproposition som kompletterar denna pro-
position eller i separata regeringspropositio-
ner för olika verksamhetsområden som över-
lämnas utöver denna proposition. 

I propositionen föreslås att statens region-
förvaltning (länsstyrelserna, arbetskrafts- och 
näringscentralerna, de regionala miljöcentra-
lerna, miljötillståndsverken, vägdistrikten 

och arbetarskyddsdistriktens arbetarskydds-
byråer) ska samlas till två nya övergripande 
myndigheter, nämligen regionförvaltnings-
verken samt närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna. 

Enligt propositionen ska regionförvalt-
ningsverken främja regional jämlikhet genom 
att i regionerna sköta verkställighets-, styr-
nings- och tillsynsuppgifter som har samband 
med lagstiftningen. I detta syfte främjar ver-
ken bl.a. tillgodoseendet av de grundläggan-
de fri- och rättigheterna och rättsskyddet, till-
gången till basservice, miljöskydd, ett håll-
bart utnyttjande av miljön, intern säkerhet 
samt en sund och trygg levnads- och arbets-
miljö i regionerna. Närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna främjar den regionala utveck-
lingen genom att i regionerna sköta statsför-
valtningens verkställighets- och utvecklings-
uppgifter. I detta syfte främjar centralerna 
bl.a. företagsamhet, arbetsmarknadens funk-
tion, kunnande och kultur, trafiksystemets 
funktions och trafiksäkerhet, en god miljö 
och ett hållbart utnyttjande av naturen och 
naturresurserna samt invandring och invand-
rares integration och sysselsättning i regio-
nerna. 

Styrningen av statens regionförvaltnings-
myndigheter ska ske i närmare och planenli-
gare samarbete mellan berörda ministerier än 
i dagsläget, och därför föreslås att den strate-
giska och operativa styrningen av verksam-
heten ska förstärkas. 

De föreslagna reformerna stärker land-
skapsförbundens behörighet som myndighe-
ter där regionutvecklingsarbetet samlas och 
samordnas. Landskapsprogrammens infly-
tande stärks och regionutvecklingsuppgifter 
överförs till landskapsförbunden från statens 
regionförvaltning. Det föreslås också att ser-
vicestrukturerna inom regionförvaltningen 
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ska utvecklas särskilt genom införandet av 
elektronisk ärendehantering och samservice. 

Förslagens språkliga konsekvenser har i 
möjligaste mån beaktats i propositionen så att 
medborgarna också i framtiden ska kunna ga-

ranteras förvaltningstjänster på de båda na-
tionalspråken och samiska. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2010. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING  

1  Inledning 

Under de senaste årtiondena har förvalt-
ningen utvecklats och förnyats genom delre-
former, och de prioriterade utvecklingsområ-
dena har varierat. På 1980-talet hörde en 
smidig och flexibel förvaltning samt service-
förmåga och produktivitet till de centrala te-
man. Under 1990-talet genomfördes många 
betydande reformer inom regionförvaltning-
en. Det kommunala beslutsfattandet stärktes 
inom regionutvecklingen och statens uppgif-
ter och myndigheter sammanfördes. Då inrät-
tades bl.a. de regionala miljöcentralerna. Vid 
denna tidpunkt skedde också en övergång till 
programbaserad regionutveckling. Inom ra-
men för reformen Regionförvaltning 2000, 
som genomfördes mot slutet av årtiondet, 
minskades antalet länsstyrelser betydligt och 
arbetskrafts- och näringscentralerna inrätta-
des. Att förenhetliga och samla den splittrade 
myndighets- och uppgiftsstrukturen har varit 
den mest framträdande gemensamma faktorn 
vid de senaste reformerna. Så har också anta-
let myndigheter inom regionförvaltningen 
minskat betydligt sedan 1980-talet. 

En annan gemensam faktor i regionförvalt-
ningsreformerna sedan 1990-talet har varit 
strävan att öka demokratin i regionförvalt-
ningen och stärka regionernas eget besluts-
fattande och egna handlingskapacitet. Den 
viktigaste faktorn i denna utveckling har varit 
att landskapsförbunden har fått axla uppgif-
ten som regional utvecklingsmyndighet. Av-
sikten har varit att ständigt stärka landskaps-
förbundens ställning i denna kapacitet. Det 
senaste exemplet på detta är förvaltningsför-
söket i Kajanaland, som inleddes 2005. 

I arbetet med att utveckla och förnya för-
valtningen har under de senaste åren accen-
tuerats i synnerhet behovet av att främja ett 
tvärsektoriellt samarbete i nätverk inom vil-
ket också de organisatoriska strukturerna ut-
vecklas. Förvaltningsreformer av detta slag 
har genomförts bl.a. i samband med utarbe-
tandet av tvärsektoriella politikprogram i en-
lighet med de två senaste regeringarnas re-
geringsprogram samt i samband med utveck-

landet av den interna matrisorganisationen 
vid det nya arbets- och näringsministerium 
som inrättades vid ingången av 2008. 
Genomförda och pågående utvecklingspro-
jekt som också inverkar på regionförvalt-
ningsreformen och utvecklandet av region-
förvaltningen är bl.a. PARAS-projektet, re-
gionaliseringen, utvecklandet av samservi-
cen, utvecklandet av elektronisk service och 
ärendehantering inom den offentliga förvalt-
ningen samt statsförvaltningens produktivi-
tetsprogram, som nu är en del av ramförfa-
randet. 

Den reform som föreslås i propositionen 
utgör en klar fortsättning på den utvecklings-
linje som beskrivs ovan. I propositionen rör 
det sig emellertid om en mer övergripande 
regionförvaltningsreform än tidigare, efter-
som den i princip omfattar hela regionför-
valtningen. I fråga om statens regionförvalt-
ning gäller propositionen länsstyrelserna, ar-
betskrafts- och näringscentralerna, de regio-
nala miljöcentralerna, miljötillståndsverken, 
vägdistrikten och arbetarskyddsdistriktens 
arbetarskyddsbyråer. Propositionen gäller 
också landskapsförbunden, som ska få en 
mer framträdande roll och ställning i synner-
het inom regionutvecklingen. Avsikten är att 
öka samarbetet mellan statens regionförvalt-
ning och landskapsförbunden och tydliggöra 
landskapsförbundens roll i den regionala 
styrningen av samarbetet. Vissa regionför-
valtningsmyndigheter och regionala enheter 
inom centralförvaltningen samt organisatio-
ner som på regional nivå sköter myndighets-
uppgifter som hör till den indirekta offentliga 
förvaltningen skulle dock fortfarande förbli 
utanför den reform som avses i denna propo-
sition. Avsikten är att regionförvaltningsre-
formen ska föras vidare så att de organisatio-
ner som inte omfattas av reformen, eller de 
myndighetsuppgifter som hör till dem, senare 
ska kunna tas in i den myndighetsorganisa-
tion för statens regionförvaltning som nu in-
rättas, om detta är den slutsats man kommer 
till i samband med den fortsatta beredningen 
av ärendet. Det fortsatta arbetet ska inledas 
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så snart regionförvaltningsreformen har trätt i 
kraft. 

Utgångspunkten för regionförvaltningsre-
formen är den linje som ingår i statsminister 
Matti Vanhanens andra regeringsprogram: 
”Förvaltningen revideras och görs mera de-
mokratisk. Länsstyrelsernas, arbetskrafts- 
och näringscentralernas, övriga distriktsför-
valtningsmyndigheters och landskapsförbun-
dens arbetsfördelning preciseras, överlap-
pande verksamhet rationaliseras och antalet 
förvaltningsmyndigheter minskas. Samtidigt 
utvärderas deras regionindelning. Den nuva-
rande länsförvaltningens uppgifter omorgani-
seras. Statens regionalförvaltning revideras 
genom att tillstånds-, tillsyns- och rättssäker-
hetsuppgifter sammanförs. Utvecklingspoli-
tiska befogenheter överförs till den demokra-
tiska styrningen. En sammanföring av med-
len för regional utveckling enligt landskap 
och enligt ministerium under ett moment i 
statsbudgeten och en överföring av besluts-
fattandet om dem till regionerna utreds. Be-
redningen inleds omedelbart och reformerna 
genomförs senast år 2010.” 

Enligt regeringsprogrammet ska också sta-
tens centralförvaltning revideras bland annat 
genom att andra än nationella utvecklings-
uppgifter samt verkställande uppgifter som 
kan överföras från ministerierna överförs till 
regional- och lokalförvaltningen. 

I propositionen föreslås att statens region-
förvaltning (länsstyrelserna, arbetskrafts- och 
näringscentralerna, de regionala miljöcentra-
lerna, miljötillståndsverken, vägdistrikten 
och arbetarskyddsdistriktens arbetarskydds-
byråer) ska samlas i två nya sektorsövergri-
pande myndigheter, nämligen regionförvalt-
ningsverken samt närings-, trafik- och miljö-
centralerna. Myndighetsstyrningen kan då 
ske i ett tätare och mer planmässigt samarbe-
te mellan de berörda ministerierna. Det före-
slås att den strategiska styrningen och styr-
ningen av verksamheten stärks. De föreslag-
na reformerna ger landskapsförbunden större 
behörighet som myndigheter som sammanför 
och samordnar regionutvecklingsarbetet. 
Landskapsprogrammen blir mera förpliktan-
de när det gäller styrningen, och regionut-
vecklingsuppgifter överförs från statens för-
valtning till landskapsförbunden. Det föreslås 
också att servicestrukturerna inom regionför-

valtningen ska utvecklas, särskilt genom in-
förandet av elektronisk ärendehantering och 
samservice. Enligt propositionen ska vissa 
enskilda uppgifter överföras från statens cen-
tralförvaltning till regionförvaltningen och 
från regionförvaltningen till lokalförvalt-
ningen. Förslagens språkliga konsekvenser 
har utvärderats och man har i propositionen 
försökt beakta dem, så att medborgarna ock-
så i framtiden ska kunna garanteras förvalt-
ningstjänster på de officiella inhemska språ-
ken. 

Med beaktande av vad som sagts ovan fö-
reslås i denna proposition att det stiftas en lag 
om regionförvaltningsverken, en lag om när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna och en lag 
om förfarandet vid beredning och avgörande 
av miljötillståndsärenden. I propositionen fö-
reslås dessutom ändringar i lagen om arbetar-
skyddsförvaltningen (16/1993), statstjänste-
mannalagen (750/1994) och regionutveck-
lingslagen (602/2002). Det föreslås att läns-
styrelselagen (22/1997), lagen om arbets- och 
näringscentraler samt arbets- och näringsby-
råer (796/2008), lagen om miljöförvaltningen 
(55/1995) och lagen om miljötillståndsverken 
(87/2000) ska upphävas. Utöver de författ-
ningar som nämns ovan omfattar propositio-
nen ca 250 lagar som gäller regionförvalt-
ningsmyndigheternas uppgifter och ca 1200 
bestämmelser i dessa lagar. Också dessa la-
gar föreslås bli ändrade till behövliga delar. 
En separat lag om införande ska stiftas om 
lagstiftningshelhetens ikraftträdande och ar-
rangemangen under reformens övergångspe-
riod. 
 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

2.1.1 Tidigare riktlinjer för utvecklandet av 
regionförvaltningen 

I början av Finlands självständighet omfat-
tade regionförvaltningen länsstyrelserna, 
väg- och vattenbyggnadsdistrikten, land-
skapsarkiven, läntmäterikontoren och mili-
tärdistrikten. Också skogsbranschen fick en 
egen regionförvaltning. I slutet av 1970-talet 
hade man inrättat arbetskraftsdistrikt, di-
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striktsbyråer för yrkesvägledning, vattendi-
striktens vattenbyråer, lantmäteribyråer och 
arbetarskyddsdistrikt. Distriktsbyråerna för 
yrkesvägledning, som hade inrättats på 1960-
talet, sammanslogs år 1973 med arbetskrafts-
byråerna, som hade inrättats redan på 1940-
talet. 

Inom kommunförvaltningen grundades de 
första privaträttsliga landskapsförbunden i 
slutet av 1920-talet, och det sista landskaps-
förbundet grundades år 1968. Sammanlagt 
grundades 18 landskapsförbund. De första 
regionplaneförbunden uppstod på 1940-talet i 
syfte att främja samarbete mellan kommu-
nerna och näringslivet samt markanvänd-
ningsplanering på bred bas. Totalt grundades 
19 regionplaneförbund. Ett system med om-
fattande, lagstadgade kommunalförbund ska-
pades på 1950-talet. 

På 1980-talet fokuserade man inom utveck-
landet av regionförvaltningen på en smidig 
och flexibel förvaltning samt på serviceför-
måga och produktivitet. Regionförvaltningen 
förnyades främst genom små delreformer. 
Den sektorspecifika regionförvaltningen om-
fattade bl.a. handels- och industriministeriets 
företagstjänst, arbetskraftsdistrikten, arbetar-
skyddsdistrikten, landskapsarkiven, vägdi-
strikten, sjöfartsdistrikten, militärdistrikten, 
lantbruksdistrikten, lantmäteribyråerna, vat-
tendistrikten (fr.o.m. 1986 vatten- och miljö-
distrikt), Tekes konsulteringsenheter, Fin-
lands utrikeshandelsförbunds exportombud 
samt som regionala domstolar länsrätterna, 
som avskiljdes från länsstyrelserna år 1989. 
Dessutom inrättades fiskeridistrikten år 1983 
i samband med revideringen av fiskerilagen, 
samt skogsnämnderna år 1987. 

På 1990-talet genomfördes många bety-
dande reformer inom regionförvaltningen. 
Då stärktes det kommunala beslutsfattandet 
inom regionutvecklingen och statens uppgif-
ter och myndigheter sammanfördes. Till 
kommunallagen fogades 1993 ett tillägg om 
samkommuner, vilket möjliggjorde regionut-
veckling också på kommunalt initiativ. År 
1994 fick landskapsförbunden en lagstadgad 
uppgift att tillsammans med den statliga re-
gionmyndigheten utveckla regionerna. Då 
övergick man till en programbaserad region-
politik och började utarbeta regionala utveck-
lingsprogram under ledning av landskapsför-

bunden, som är regionutvecklingsmyndighe-
ter. Genom lagen om strukturfonder och re-
gionalutvecklingslagen i början av 2002 för-
djupades och preciserades ansvarsfördel-
ningen. Denna utveckling speglar också inte-
greringen i Europa, eftersom utveckling ge-
nom skapande av framgångsrika regioner 
samt programbaserad regionutveckling hör 
till Europeiska unionens bärande principer. 

De regionala miljöcentralerna inrättades år 
1995, och vatten- och miljödistrikten samt 
länsstyrelsernas miljöenheter anslöts till dem. 
De regionala miljöcentralerna tog också över 
vissa uppgifter av centralförvaltningen. 

Miljötillståndsverken inrättades år 2000 för 
att ersätta vattendomstolarna och verka som 
tillståndsmyndigheter enligt miljöskyddsla-
gen och vattenlagen. 

Inom landsbygdsförvaltningen omvandla-
des lantbruksdistrikten till landsbygdsdistrikt. 
År 1993 sammanslogs landsbygdsdistrikten 
och fiskeridistrikten till landsbygdsnäringsdi-
strikt, som senare blev inkorporerade i ar-
betskrafts- och näringscentraler. De 19 
skogsnämnderna omorganiserades i 13 
skogscentraler år 1996. 

Reformen Regionförvaltning 2000 innebar 
att antalet länsstyrelser minskade från tolv till 
sex (inkl. Åland) och att arbetskrafts- och 
näringscentralerna inrättades. I arbetskrafts- 
och näringscentralerna samlades den regiona-
la näringsförvaltningen och näringsutveck-
lingen inom verksamhetsområdet för tre mi-
nisterier och 77 olika organisationer. De sex 
länsstyrelserna och 15 arbetskrafts- och när-
ingscentralerna inledde sin verksamhet den 1 
september 1997. 

Att förenhetliga och samla den splittrade 
myndighets- och uppgiftsstrukturen har varit 
den mest framträdande gemensamma faktorn 
i de senaste reformerna. Så har också antalet 
myndigheter i regionförvaltningen minskat 
betydligt sedan 1980-talet. 

En gemensam nämnare i regionförvalt-
ningsreformerna sedan 1990-talet har varit 
strävan att öka demokratin i regionförvalt-
ningen och stärka regionernas eget besluts-
fattande och egna handlingskapacitet. Till de 
senaste exemplen på denna utveckling hör 
det åttaåriga förvaltningsförsöket i Kajanal-
and, som inleddes 2005. Inom ramen för för-
söket koncentrerade man ett brett spektrum 
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av kommunala serviceuppgifter till landska-
pet och ökade betydligt landskapets befogen-
heter i de regionalförvaltningsuppgifter som 
avser regionutveckling. Genom direkta val 
väljs en landskapsfullmäktige för att utöva 
landskapets ökade beslutanderätt. Bakom 
förvaltningsförsöket i Kajanaland ligger frå-
gor som hänför sig till själva landskapet 
(svag ekonomi, hög arbetslöshet) och till den 
kommunala förvaltningen överlag (ett behov 
av att förtäta strukturen och koncentrera upp-
gifterna och finansieringen) samt frågor som 
mer allmänt rör verksamheten inom region-
förvaltningen. Till de senare hörde bl.a. be-
hovet att stärka regionens egen roll och be-
slutskompetens i regionutvecklingen, att stär-
ka demokratin i regionförvaltningen, att göra 
regionens särdrag till en faktor i beslutsfat-
tande och att från dessa utgångspunkter ef-
fektivisera samordningen i regionförvalt-
ningen. 
 
2.1.2 De centrala myndigheterna inom regi-
onförvaltningen 

Regionförvaltningen i Finland består av 
statens regionförvaltning och den regionför-
valtning som omfattas av den kommunala 
självstyrelsen, d.v.s. landskapsförbunden. De 
statliga regionförvaltningsmyndigheterna ut-
för uppgifter för centralförvaltningens räk-
ning på regional nivå och styr verksamheten 
inom statens lokalförvaltning. Landskapsför-
bunden är lagstadgade myndigheter med 
uppgift att sköta regional utveckling och 
landskapsplanering och är sålunda de främsta 
planerings- och intressebevakningsinstanser-
na i landskapen. 

Landskapsförbunden är lagstadgade sam-
kommuner som verkar enligt principerna för 
kommunal självstyrelse. Till landskapsför-
bundens uppgifter hör att göra upp land-
skapsprogrammen och utarbeta planer och 
genomförandeplaner för dessa och admini-
strera regionala EU-program, samt att ansva-
ra för markanvändningsplaneringen. Utöver 
det lagstadgade kompetensområdet finns det 
också många frivilliga uppgifter som land-
skapsförbunden tar sig an, och som är defini-
erade på basis av den egna regionens särdrag. 
Det finns 19 landskapsförbund i Finland. 

Länsstyrelsen är den allmänna förvalt-
ningsmyndigheten i länet. Dessutom sköter 
länsstyrelsen uppgifter i anslutning till justi-
tieförvaltningen, räddnings- och polisförvalt-
ningen, utbildnings- och kulturförvaltningen 
samt idrotts- och ungdomsväsendet och jord- 
och skogsbruksförvaltningen, trafikförvalt-
ningen, konsument-, konkurrens- och livs-
medelsförvaltningen samt social- och hälso-
vårdsförvaltningen. I skötseln av sina uppgif-
ter lyder länsstyrelsen under åtta ministerier. 
Bestämmelser om länsstyrelserna finns i 
länsstyrelselagen (22/1997) och länsstyrelse-
förordningen (120/1997). 

Som sektorsövergripande expertmyndighet 
sörjer länsstyrelsen för att länsbefolkningens 
grundläggande fri- och rättigheter tillgodo-
ses. Länsstyrelsen utvärderar bl.a. regionalt 
basservicen inom sitt verksamhetsområde 
under ledning av vederbörande ministerier. 
Med basservice avses här sådan service som 
gäller ett stort antal människor och påverkar 
deras liv i vardagen. Den består av statliga 
tjänster, tjänster som kommunerna ska till-
handahålla, och också privata tjänsteprodu-
centers tjänster. Länsstyrelsen samordnar 
dessutom de förberedelser för undantagsför-
hållanden som avses i beredskapslagen ge-
nom att se till att det samarbete som detta 
förutsätter anordnas i länet. En annan viktig 
del av länsstyrelsernas verksamhet är att sör-
ja för säkerheten. Polisens länsledning finns 
vid länsstyrelserna, men utöver detta deltar 
varje avdelning vid länsstyrelserna i säker-
hetsarbetet inom sitt eget kompetensområde. 
På fastlandet finns det fem länsstyrelser med 
sammanlagt 14 olika verksamhetsställen. 
Den sjätte länsstyrelsen finns på Åland. Vid 
länsstyrelserna finns det enligt länsstyrelse-
förordningen en särskild svenskspråkig ser-
viceenhet som ansvarar för uppgifter i an-
slutning till det svenskspråkiga undervis-
ningsväsendet. 

Arbetskrafts- och näringscentralerna (ned-
an TE-centralerna) stöder och handleder före-
tag i alla skeden av deras livscykel, deltar i 
utvecklandet av innovationsmiljöer, sköter 
regional arbetskraftspolitik, främjar utveck-
landet av gårdsbruket och landsbygds- och 
fiskerinäringarna samt utför sådana myndig-
hetsuppgifter som gäller tillsyn och verkstäl-
lande som faller inom området för jord- och 
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skogsbruksministeriets regionförvaltning. 
Dessutom sörjer TE-centralerna för den regi-
onala samordningen av invandrarintegratio-
nen, för planeringen, styrningen och uppfölj-
ningen vid mottagandet av asylsökande och 
personer som får tillfälligt skydd samt sköter 
andra uppgifter som särskilt fastställs. Be-
stämmelser om TE-centralerna finns i lagen 
(796/2008) och statrådets förordning 
(832/2008) om arbets- och näringscentraler 
samt arbets- och näringsbyråer. 

TE-centralerna är sakkunniga i frågor som 
gäller näringsliv och arbetsmarknader. Verk-
samheten syftar till att främja kunnande, fö-
retagsamhet och tillväxt, att förbättra syssel-
sättningen samt till att skapa en balanserad 
regionstruktur och en livskraftig landsbygd. 
TE-centralerna är 15 till antalet. 

De regionala miljöcentralerna sörjer för de 
uppgifter inom regionförvaltningen som gäll-
er miljövård, naturskydd, markanvändning, 
styrning av byggandet, vård av kulturmiljön 
samt nyttjande och vård av vattentillgångar-
na. Många av uppgifterna är bundna till EU. 
Uppgifternas betydelse och relevans ökar till 
följd av klimatförändringen. Antalet miljö-
centraler är 13. Om regionala miljöcentraler 
föreskrivs det i lagen om miljöförvaltningen 
(55/1995). 

Miljötillståndsverken är regionala, statliga 
tillståndsmyndigheter enligt vattenlagen och 
miljöskyddslagen. De beslutar om miljötill-
stånd för projekt som har stora miljökonse-
kvenser och om tillstånd enligt vattenlagen, 
d.v.s. så kallade vattenhushållningsärenden, 
samt fattar beslut om ersättning och om för-
valtningstvång i anslutning till ovan nämnda 
ärenden. Miljötillståndsverken är självständi-
ga och oavhängiga vid beslutfattandet. Det 
finns tre miljötillståndsverk. Bestämmelser 
om miljötillståndsverken finns i lagen om 
miljötillståndsverken (87/2000). 

Vägförvaltningen är en expertmyndighet 
som lyder under kommunikationsministeriet 
och styrs och övervakas av en direktion som 
utnämns av statsrådet.  Finland är indelat i 
nio vägdistrikt. Vägdistrikten ansvarar för 
väghållningen på det egna området i enlighet 
med Vägförvaltningens verksamhetsprinciper 
och riktlinjer samt de mål som uppställts för 
distriktet. Vägdistrikten har till uppgift är att 
se till att vägnätet hålls i skick och att sörja 

för att trafiken löper på ett säkert och smidigt 
sätt samt att se till utvecklingsbehoven. En 
del av vägdistriktens uppgifter sköts centrali-
serat av en enhet eller av något av de tre 
samarbetsområden som vägdistrikten är upp-
delade i. Bestämmelser om Vägförvaltningen 
finns i lagen (568/2000) och statsrådets för-
ordning (659/2000) om Vägförvaltningen. 
Sjöfartsverkets enhet för förbindelsefartygs-
trafik, som finns i Åbo, sköter trafikförbin-
delserna på tolv förbindelsefartygsrutter. 
Dessutom biträder Sjöfartsverket trafiken i 
Kotka-Pyttis, Borgå, Sibbo och Ekenäs skär-
gård samt i Skärgårdens Ringväg. 

Arbetarskyddets distriktsförvaltning består 
av åtta arbetarskyddsdistrikt. Vid sidan av de 
åtta arbetarskyddsbyråerna finns det inom 
arbetarskyddsdistrikten ca 20 regionala filia-
ler vars geografiska placering bestäms av re-
spektive arbetarskyddsdistrikts arbetar-
skyddsbyrå. Arbetarskyddsdistriktens uppgift 
är att övervaka att författningarna och be-
stämmelserna om arbetarskydd följs samt att 
styra deras tillämpning. Arbetarskyddsmyn-
digheterna övervakar efterlevnaden av mer 
än hundra författningar som gäller arbetar-
skydd och andra lagbundenheter i arbetslivet, 
t.ex. arbetstids-, arbetsavtals- och semester-
lagen. Arbetsinspektioner började företas i 
Finland år 1889. Inspektionsförfarandet före-
gicks av en lag som hade trätt i kraft år 1868 
som omfattade detaljerade föreskrifter om 
skydd för arbetarbefolkningen. Arbetar-
skyddsförvaltningen är oberoende då den ut-
för sin övervakningsuppgift. Finland har rati-
ficerat Internationella arbetsorganisationen 
ILO:s konvention nr 81 om arbetsinspektion 
inom industri och handel (1947). Arbetar-
skyddsdistriktens verksamhet omfattar till-
syns-, utvecklings- och kundserviceuppgifter 
på arbetsplatserna. Arbetet består till övervä-
gande del av fältarbete. Bestämmelser om 
arbetarskyddsförvaltningen finns i lagen 
(16/1993) och förordningen (176/1993) om 
arbetarskyddsförvaltningen. 

Räknat i årsverken var antalet anställda hos 
regionförvaltningsmyndigheterna samman-
lagt 8 055 år 2007. Enligt uppgifter från Sta-
tens arbetsmarknadsverk, landskapsförbun-
den och skogscentralerna fördelas årsverkena 
på myndigheterna på följande sätt: land-
skapsförbunden 682, länsstyrelserna 1230, 
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TE-centralerna 1902, de regionala miljöcen-
tralerna 1991, miljötillståndsverken 90, arbe-
tarskyddsdistrikten 450 och vägdistrikten 703 
och skogscentralerna 1007 årsverken.  
 
2.1.3 De nuvarande modellerna för statens 
regionförvaltning 

Allmänt 
 

Enligt en utredning som gjordes i samband 
med beredningen av projektet för att refor-
mera regionförvaltningen tillämpas i region-
förvaltningen för närvarande två modeller 
där styrningen utövas från flera håll, en mo-
dell där styrning utövas från ett håll, en de-
centraliserad modell samt en modell med 
specialiserad regionförvaltning i nätverks-
form. Arbetskrafts- och näringscentralerna 
samt länsstyrelserna är exempel på region-
förvaltningsmyndigheter som styrs från flera 
håll, d.v.s. så att myndigheten styrs av flera 
olika instanser inom centralförvaltningen. 
Miljöministeriets regionförvaltning följer en 
modell där styrningen utövas från ett enda 
håll så att miljöministeriet har det huvudsak-
liga styrningsansvaret och biträds av jord- 
och skogsbruksministeriet.. En decentralise-
rad regionförvaltningsmodell tillämpas inom 
jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde, som omfattar flera myndighe-
ter på central och regional nivå. 

Alla dessa kan ha, och har också, drag av 
en specialiserad förvaltning i nätverksform. 
Typiskt för en sådan förvaltning är att arbets-
fördelningen mellan myndigheterna inte en-
bart sker på regionala grunder utan kan gälla 
också enskilda arbetsuppgifter, och att sam-
arbete sker mellan myndigheter i olika regio-
ner. 

Bland statens regionförvaltningsmyndighe-
ter är i dag i synnerhet länsstyrelserna och 
arbetskrafts- och näringscentralerna myndig-
heter som styrs från flera håll. För närvaran-
de styrs länsstyrelserna av åtta ministerier 
och av vissa centrala ämbetsverk, medan fi-
nansministeriet har det övergripande ansvaret 
och sköter om resursstyrningen. Arbets-
krafts- och näringscentralerna styrs av arbets- 
och näringsministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriet, inrikesministeriet, Tekes, 
Evira och landsbygdsverket. Arbets- och när-

ingsministeriet kanaliserar resurserna och 
fastställer resultatmålen. Till de myndigheter 
som styrs av ett enda ministerium hör för 
närvarande bl.a. arbetarskyddsdistrikten. 

I det följande beskrivs närmare vissa styr-
modeller som används inom regionförvalt-
ningen. 
 
Länsstyrelsernas styrmodell 
 

Finansministeriet ansvarar för den allmän-
na administrativa ledningen och övervak-
ningen av länsstyrelserna. I skötseln av upp-
gifter inom de olika förvaltningsområdena 
styrs och övervakas länsstyrelsen av veder-
börande ministerium. I ärenden om vilka det 
bestäms särskilt styrs länsstyrelsen även av 
det ämbetsverk eller den inrättning inom cen-
tralförvaltningen till vars kompetensområde 
de uppgifter hör som länsstyrelsen sköter. 

Finansministeriet godkänner de viktigaste 
resultatmålen för länsstyrelsens allmänna 
administration efter att ha konsulterat läns-
styrelsen. De övriga styrande ministerierna 
och centrala ämbetsverken godkänner de vik-
tigaste målen för länsstyrelsen i fråga om det 
berörda resultatområdet. 

Länsstyrelsen leds av landshövdingen, som 
svarar för att resultatmålen nås och verksam-
heten leder till resultat. Landshövdingen ut-
nämns av republikens president. Avdelnings-
chefen för social- och hälsoavdelningen, 
bildningsavdelningen, polisavdelningen och 
räddningsavdelningen vid länsstyrelserna ut-
nämns av det berörda ministeriet, som svarar 
för den s.k. substansstyrningen. Länsstyrel-
serna har en ledningsgrupp. 

Länsstyrelsen är ett chefsämbetsverk med 
stor intern handlingsfrihet. Ämbetsverkets 
uppdelning i ansvarsområden och avdelning-
ar är fastslagen. Ämbetsverkets ledning fast-
ställer hur verksamhetsanslagen ska fördelas 
på de olika avdelningarna och svarar för att 
samtliga resultatmål nås. Avdelningarna för-
fogar över projektspecifika anslag med ett 
specificerat användningssyfte. Avdelningar-
na svarar för fördelningen av anslagen medan 
ämbetsverket administrerar dem i räken-
skapstekniskt hänseende. Substansministeriet 
eller det centrala ämbetsverket utfärdar de 
mer detaljerade anvisningar om förfarandena 
som behövs. 
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Arbetskrafts- och näringscentralernas styr-
modell 
 

Enligt lagen om arbets- och näringscentra-
ler samt arbets- och näringsbyråer 
(796/2008) ankommer den allmänna admi-
nistrativa styrningen och övervakningen av 
centralen på arbets- och näringsministeriet. 
Arbets- och näringsministeriet, inrikesmini-
steriet, jord- och skogsbruksministeriet, Te-
kes, Evira och landsbygdsverket styr centra-
lens verksamhet inom det egna ansvarsområ-
det. Arbets- och näringsministeriet samord-
nar styrningen. 

Arbetskrafts- och näringscentralen har en 
direktör som leder centralens verksamhet och 
svarar för att de resultatmål som arbets- och 
näringsministeriet har uppställt för centralen 
nås. Direktören utnämns av statsrådet. De öv-
riga tjänstemännen vid TE-centralen utnämns 
av centralen, som också anställer personal i 
arbetsavtalsförhållande. TE-centralen har en 
ledningsgrupp. 

Ämbetsverkets uppdelning i kompetensom-
råden, avdelningar och processer är reglerad, 
och den allmänna organiseringen motsvarar 
organiseringen på central nivå. TE-
centralernas ansvarsområden omfattar syssel-
sättning och företagsamhet, innovationer och 
internationell affärsverksamhet samt lands-
bygd och energi. Dessutom finns det vid TE-
centralerna enheter som förenar olika an-
svarsområden, samt andra enheter. 
 
 
Miljöcentralernas styrmodell 
 

När det gäller den allmänna förvaltningen 
styrs de regionala miljöcentralerna av miljö-
ministeriet, medan jord- och skogsbruksmi-
nisteriet ansvarar för resultatstyrningen i frå-
ga om de uppgifter som gäller användning 
och vård av vattentillgångarna. Verksamhets- 
och ekonomiplanerna samt resultatavtalen 
utarbetas i fråga om vartdera ministeriets an-
svarsområde samtidigt men som skilda do-
kument. De regionala miljöcentralerna för re-
sultatförhandlingar skilt med de båda styran-
de ministerierna. 
 
 
 

Vägdistriktens styrmodell 
 

Kommunikationsministeriet styr Vägför-
valtningen och ställer upp resultatmål för den 
på ämbetsverksnivå. Vägförvaltningen har ett 
huvudkontor som fokuserar på den strategis-
ka styrningen och resultatstyrningen samt 
elva resultatenheter. Representanter från hu-
vudkontoret för resultatförhandlingar med 
ministeriet. Vägförvaltningens huvudkontor 
ställer upp resultatmålen för resultatenheter-
na. Resultatenheter är de nio vägdistrikten, 
expertenheten samt trafikcentralen. Vägdi-
strikten svarar för väghållningen på det egna 
området. Vägförvaltningens generaldirektör 
för resultatförhandlingar med vägdistriktens 
vägdirektörer. Vid Vägförvaltningen tilläm-
pas ett resultatlönesystem. 
 
2.1.4 Regionförvaltningens uppgifter 

Uppgiftsgrupper 
 

Uppgifterna för regionförvaltningens vikti-
gaste myndigheter, alltså länsstyrelsernas, 
arbetskrafts- och näringscentralernas, miljö-
centralernas, vägdistriktens, arbetarskyddsdi-
striktens, landskapsförbundens och skogscen-
tralernas uppgifter, kan beroende på uppgif-
tens art indelas i fem kategorier: strategisk 
utveckling, styrning, verkställighet, verkstäl-
lighetsövervakning samt rättsskyddsuppgif-
ter. 

Till den strategiska utvecklingen hör bl.a. 
uppgörandet av regionala strategier, uppgif-
ter inom regional utveckling, planeringsupp-
gifter och övriga utvecklingsuppgifter. Till 
styrningsuppgifterna hör resultatstyrning, in-
formationsstyrning, samordning och samar-
bete samt övriga styrningsuppgifter. Verk-
ställighetsuppgifterna omfattar anskaffning 
av tjänster samt serviceproduktion, vilka i sin 
tur omfattar beslut, registrering och kundser-
viceuppgifter samt övriga verkställighets-
uppgifter. Verkställighetsövervakningen om-
fattar inspektioner och övervakning. Över-
vakningen kan ytterligare indelas i tillsyn 
över den underställda förvaltningen, tillsyn 
som gäller kommunerna, tillsyn över privata 
serviceproducenter samt övriga övervak-
ningsuppgifter. Rättsskyddsuppgifterna om-
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fattar huvudsakligen behandling av klagomål 
och besvär. 

Av de uppgifter som de ovan nämnda regi-
onalförvaltningsmyndigheterna ansvarar för 
utgör verkställighetsuppgifterna den största 
gruppen både när det gäller uppgiftsbenäm-
ningarna och antalet årsverken som är bund-
na till dem. Den strategiska utvecklingen, 
som bl.a. omfattar uppgifter som gäller struk-
turfonderna, är den näst största uppgiftsgrup-
pen. Verkställighetsövervakningen är den 
tredje största uppgiftsgruppen. På fjärde plats 
kommer styrningsuppgifterna. Rättsskydds-
uppgifterna utgör den minsta gruppen. Alla 
myndigheter har inte uppgifter i alla upp-
giftsgrupper. 

Bestämmelser om de uppgifter som före-
skrivs för de ovan nämnda regionförvalt-
ningsmyndigheterna har utfärdats i särskilda 
lagar som gäller de berörda myndigheterna 
samt i statsrådets, republikens presidents och 
ministeriernas förordningar och beslut. Be-
stämmelser om de uppgifter som ankommer 
på dessa myndigheter finns i cirka 250 lagar 
och uppskattningsvis lika många författning-
ar på förordningsnivå.  
 
Fördelningen av uppgifterna inom regionför-
valtningen på olika myndigheter 
 

Landskapsförbundens uppgifter är huvud-
sakligen utvecklingsuppgifter, vilka utgör 92 
% av alla uppgifter. Styrningsuppgifternas 
andel är 8 %. 

Av länsstyrelsernas uppgifter är 30 % styr-
ningsuppgifter och 28 % verkställighetsupp-
gifter. Uppgifter som gäller strategisk ut-
veckling utgör 16 % och rättsskyddsuppgif-
terna likaså 16 % av samtliga uppgifter vid 
länsstyrelserna. 

Av TE-centralernas uppgifter är största de-
len, d.v.s. 37 %, uppgifter som gäller strate-
gisk utveckling. Verkställighetsuppgifternas 
andel är 33 % medan verkställighetsövervak-
ningen utgör 19 % och styrningsuppgifterna 
8 % av uppgifterna. 3 % av TE-centralernas 
uppgifter är rättsskyddsuppgifter. 

Av miljöcentralernas uppgifter är största 
delen, d.v.s. 63 %, verkställighetsuppgifter. 
Styrningsuppgifternas andel är 16 %. Verk-
ställighetsövervakningen utgör 14 % av upp-

gifterna. 5 % av uppgifterna gäller strategisk 
utveckling och 2 % är rättskyddsuppgifter. 
 

Miljötillståndsverkens uppgifter är verk-
ställighetsuppgifter. 

Av vägdistriktens uppgifter är 38 % verk-
ställighetsuppgifter och 23 % uppgifter som 
gäller övervakningen av dem. Styrningsupp-
gifternas andel är 20 %. 19 % av uppgifterna 
gäller strategisk utveckling. 

Vägdistriktens uppgifter är till övervägande 
del verkställighetsövervakning, vilken utgör 
96 % av alla uppgifter. Verkställighetsupp-
gifternas andel är 4 %. 

Landskapsförbunden och TE-centralerna 
har mest uppgifter som gäller strategisk ut-
veckling, länsstyrelserna och de regionala 
miljöcentralerna har mest styrningsuppgifter 
och verkställighetsuppgifter, arbetarskydds-
distrikten och TE-centralerna har mest upp-
gifter som gäller verkställighetsövervakning 
och länsstyrelserna har mest rättsskyddsupp-
gifter.  
 
Specialuppgifter som sköts av statens region-
förvaltningsmyndigheter 
 

Statens regionförvaltningsmyndigheter 
sköter vissa specialiserade uppgifter i hela 
landet eller på flera myndigheters område. I 
det följande beskrivs några sådana uppgifter. 

Länsstyrelserna sköter specialiserade upp-
gifter enligt följande: Östra Finlands länssty-
relse sörjer för den riksomfattande utveck-
lingen och resultatstyrningen i fråga om ma-
gistraterna (på områdena för Lapplands, Ule-
åborgs och Östra Finlands län) och för ut-
vecklandet av systemen för arbetstidsupp-
följning samt utvecklandet och upprätthål-
landet av länsstyrelsernas och magistraternas 
lönesystem. Södra Finlands länsstyrelse an-
svarar för bl.a. utvecklandet av samservicen 
och utvecklandet av elektroniska tillstånds-
tjänster och andra elektroniska tjänster, för 
länsstyrelsens uppgifter i dess egenskap av 
räkenskapsverk, för tillstånd som gäller pen-
ninginsamlingar inom ett större område än en 
härad, för djurförsöksnämnden, för tillstånd 
för samt övervakning av indrivningsbyråerna 
samt för tillsynen enligt lagen om penning-
tvätt. Till Uleåborgs länsstyrelses uppgifter 
hör att utveckla utvärderingen av basservi-
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cen, och Västra Finlands länsstyrelse ansva-
rar för den datatekniska miljön i båtregistret 
samt för uppgifter i samband med förvalt-
ningen, utbetalningen och övervakningen av 
de statsbidrag som hänför sig till verkställan-
det av det nationella utvecklingsprogrammet 
för social- och hälsovården (KASTE). 

En del av miljöcentralerna har specialiserat 
sig på riksomfattande styrnings- och sakkun-
niguppgifter som tilldelats dem i samband 
med regionaliseringen. Nylands miljöcentral 
sköter bullerfrågor, Birkalands miljöcentral 
sköter uppgifter som gäller producentansvar 
inom avfallshanteringen, Mellersta Finlands 
miljöcentral sköter miljöfostran och miljö-
upplysning, Sydvästra Finlands miljöcentral 
sköter miljöskydd i anslutning till fiskupp-
födning, Norra Österbottens miljöcentral 
sköter miljöfrågor i anslutning till torvpro-
duktion, Lapplands miljöcentral sköter ark-
tiska frågor och Sydöstra Finlands miljöcen-
tral miljöfrågor inom skogsindustrin. 

Uppgifter som gäller miljöbyggande och 
dammsäkerhet har koncentrerats till vissa 
miljöcentraler. Informationsförvaltnings-
tjänster för hela förvaltningsområdet tillhan-
dahålls av Västra Finlands miljöcentral och 
stödtjänster för personal- och ekonomiför-
valtningen av miljöförvaltningens serviceen-
het, som finns vid Södra Savolax miljöcen-
tral. 

Bland vägdistriktens uppgifter finns det 
några som utförs som specialuppgifter. Till 
dem hör exempelvis rådgivningen och till-
ståndsverksamheten vid enheten för kund-
tjänst vid Tavastlands vägdistrikt, färjeverk-
samheten vid Åbo vägdistrikt, skadestånds-
ärendena vid Lapplands vägdistrikt, frågor 
som gäller telematik och gränsområden vid 
Sydöstra Finlands vägdistrikt samt konkur-
rensutsättningen av vägskötseln och vägun-
derhållet vid Uleåborgs, Savolax-Karelens 
och Tavastlands vägdistrikt. 

Arbetarskyddsdistrikten sköter specialupp-
gifter så att Nylands arbetarskyddsdistrikt 
svarar för tillsynen över den s.k. lagen om 
beställarens ansvar i hela landet och för till-
synen över arbetarskyddet i arbetsförhållan-
dena för VR:s rörliga personal i hela landet. 
Dessutom sköter Nylands arbetarskyddsdi-
strikt tillsynen över arbetarskyddet i de ham-
nar som ligger inom området för Sydöstra 

Finlands arbetarskyddsdistrikt. Till special-
uppgifterna vid Tavastlands arbetarskyddsdi-
strikt hör att utfärda kompetensbrev för lad-
dare (lagen om laddare 219/2000, 2 §). Till 
uppgifterna vid Tavastlands arbetarskyddsdi-
strikt hör dessutom att planera och genomfö-
ra gemensam utbildning för de anställda vid 
arbetarskyddsdistrikten, att sörja för arbetar-
skyddsdistriktens gemensamma kommunika-
tion, att utarbeta, trycka och sälja arbetar-
skyddsdistriktens gemensamma publikatio-
ner, att upprätthålla Arbetarskyddsutställ-
ningen och TAPS-arbetarskyddsregistret, att 
upprätthålla arbetarskyddsdistriktens gemen-
samma datanät samt att sköta vissa special-
uppgifter inom personalförvaltningen. Mel-
lersta Finlands arbetarskyddsdistrikt har som 
sin specialuppgift att övervaka insjötrafiken 
och stuvandet på de inre vattendragen med 
undantag för det område som hör till Norra 
Finlands arbetarskyddsdistrikt. 

Också TE-centralerna har en del uppgifter 
som utförs som specialuppgifter i hela landet. 
Som exempel på detta kan bland migrations-
ärendena nämnas ärenden som gäller uppe-
hållstillstånd för näringsidkare, vilka sköts 
centraliserat vid Nylands TE-central. Tjäns-
ter som gäller utvecklande av förvaltningen 
av räkenskapsverket och av informationsför-
valtningen har koncentrerats till verksam-
hetsstället i S:t Michel. De sakkunniga inom 
informationsförvaltningen arbetar på olika 
håll i landet. Ansvarsområdet för innovatio-
ner och affärsverksamhet under internationa-
lisering tillhandahåller tjänster som Tekes 
producerar. Klusteranskaffningarna har kon-
centrerats till ett fåtal verksamhetsställen. De 
uppgifter som gäller beredningen av land-
skapens samarbetsdokument och andra upp-
gifter som kräver samordning mellan land-
skapen har koncentrerats storområdesvis.  
Också förvaltningen av gränsregionala pro-
gram har centraliserats. För närområdessam-
arbetet i Finland ansvarar den TE-central 
som i geografiskt hänseende ligger närmast 
den berörda närregionen.  
 
Kundgrupperna 
 

TE-centralernas viktigaste kundgrupper är 
företag, sammanslutningar och enskilda när-
ingsidkare samt kommunerna och medbor-
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garna, och länsstyrelsernas viktigaste kunder 
är kommunerna samt företag, sammanslut-
ningar och enskilda näringsidkare. Till de re-
gionala miljöcentralernas kunder hör utöver 
dessa också medborgarna och till miljötill-
ståndsmyndigheternas kunder dessutom de 
statliga och kommunala myndigheterna och 
affärsverken. Vägdistriktens största kund-
grupp är hela samhället, och andra viktiga 
kundgrupper är företag, sammanslutningar 
och enskilda näringsidkare samt medborgar-
na. Hos arbetarskyddsdistriktens och skogs-
centralerna är de viktigaste kundgrupper fö-
retag och sammanslutningar, hos arbetar-
skyddsdistrikten dessutom enskilda arbetsta-
gare och representanter för de anställda samt 
och för skogscentralernas vidkommande 
dessutom enskilda näringsidkare. Landskaps-
förbundens viktigaste kundgrupper är kom-
munerna, företag, sammanslutningar och en-
skilda näringsidkare samt den övriga region-
förvaltningen. 
 
2.2 Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen utomlands och 
inom EU 

Allmänt om de nordiska länderna 
 

Regionförvaltningen i de nordiska länderna 
består av enheter inom statsförvaltningen och 
de enskilda kommunbaserade enheter inom 
region- och lokalförvaltningen. Gemensamt 
för de nordiska länderna är att den kommu-
nala självstyrelsen har långa traditioner och 
en stark ställning. Kommunerna ansvarar för 
största delen av välfärdstjänsterna och bas-
servicen. Den nationella välfärdspolitiken är 
således utpräglat på kommunernas ansvar. 
Den kommunala inkomstskatten har en bety-
dande roll i kommunernas finansiering. Anta-
let kommuner är stort, men de har i genom-
snitt ett stort geografiskt omfång. I Danmark 
har förvaltningsreformen betydligt minskat 
antalet kommuner. 

Länen har en lång och traditionsrik historia 
i de nordiska länderna. I Danmark avskaffa-
des landskapslänen (amterna) i förvaltnings-
reformen 2007. Länen har med sina omfat-
tande befogenheter representerat statens cen-
tralförvaltning, och denna tradition bevarar 
länen fortfarande i Norge, Sverige och Fin-

land. Länsförvaltningen sköter styrnings-, 
tillsyns- och utvecklingsuppgifter inom sitt 
område. Till den del som regionförvaltningen 
sköter tillsynsuppgifter betonas bland målen 
för tillsynen säkerställande av medborgarnas 
likvärdiga behandling samt funktionssäker-
het. Styrningen och övervakningen av äm-
betsverken inom regionalförvaltningen base-
rar sig på resultatavtal och resultatstyrnings-
praxis. Praxis är exceptionellt enhetlig i de 
nordiska länderna. Styrningen och övervak-
ningen syftar till att garantera produktivitet, 
effektivitet, verkningsfullhet och kvalitet i 
den offentliga verksamheten. I Finland är det 
huvudsakligen ministerierna som ansvarar 
för styrningen av statens regionförvaltning. I 
Norge, Sverige och Danmark ligger tyngd-
punkten i styrningen hos de starka expert-
myndigheterna inom centralförvaltningen. 

Landskapen har en särskild betydelse inom 
regionutvecklingen i de nordiska länderna, 
och trenden har varit att överföra utveck-
lingsuppgifter från statsförvaltningen till den 
självstyrande landskapsförvaltningen.  Också 
regionutvecklingen är emellertid underställd 
statens sektorsförvaltning. Detta märks i det 
stora antalet ansvariga organisationer.  

I de nordiska länderna är valen medborgar-
nas primära påverkningskanal. I Norge, Sve-
rige och Danmark väljs landskapens beslu-
tande organ genom direkt folkval. I Finland 
hålls landskapsval endast i landskapet Kaj-
analand. I de övriga landskapen väljs land-
skapsförbundens beslutande organ i de 
kommunala representantförsamlingarna. Val-
sättet påverkas i främsta hand av vilka upp-
gifter de olika regionalförvaltningarna har. 
Under det senaste årtiondet har det i de nor-
diska länderna genomförts betydande omor-
ganiseringar av regionutvecklingsuppgifter-
na.  Uppgifter har överförts såväl mellan de 
kommunala och statliga organisationerna 
som inom förvaltningssystemen. Från en 
centraliserad regionutveckling har man över-
gått till en modell med många aktörer. Det 
decentraliserade deltagandet gäller myndig-
heterna och de privata och offentliga organi-
sationer som svarar för genomförandet i 
praktiken. 

I synnerhet öppenhet och förvaltningens 
genomskådbarhet uppfattas som framgångs-
kriterier för de nordiska länderna. De tar sig 
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uttryck i en strävan hos samtliga nordiska 
förvaltningar att ge bättre information samt i 
en omfattande offentlighet hos handlingar, 
omfattande besvärsrätt och möjlighet att få 
hjälp med rättelseyrkanden. 
 
Norge 
 

Den sittande regeringen siktar på en reform 
på regional och kommunal nivå senast år 
2010. Nyordningen inom landskapen sker på 
frivillig basis. Därför har landskapen (fylken) 
i själva verket gått in för olika samarbetsar-
rangemang snarare än egentliga samman-
slagningar. Regionala råd som består av re-
presentanter från fylken har inrättats för att 
leda och koordinera samarbetet. Region- och 
kommunministeriet genomförde åren 2003—
2005 tillsammans med kommunförbundet ett 
utvecklingsprojekt där man med utgångs-
punkt i de olika kommunerna bedömde be-
hovet av omstruktureringar och som syftade 
till att skapa starkare lokal demokrati och 
livskraftigare kommuner. Den viktigaste 
slutsatsen var den, att alla kommuner inte 
behöver ha samma uppgifter, utan att uppgif-
terna väljs ut enligt det regionala och samhäl-
leliga behovet. Överföringen av uppgifter till 
regionala aktörer har delvis väckt kritik. Att 
förvaltningen är regionaliserad innebär inte 
att alla regioner och deras aktörer hörs på 
lika grunder. Dessutom är utvecklingstrenden 
ofta regional differentiering och specialise-
ring, och därför krävs det av de regionala ak-
törerna nya slags färdigheter, exempelvis när 
det gäller strategisk planering och resursför-
delning. 

Genom systemet med fylkesplaner har man 
strävat efter att stärka fylkens ställning inom 
regionutvecklingen och beakta de regionala 
skillnaderna. Man har försökt göra fylkespla-
nerna mer bindande, eftersom planerna ses 
som ett verktyg för samordningen mellan sta-
tens centralförvaltning, statens regionförvalt-
ningsmyndigheter, expertmyndigheterna och 
kommunsektorn. 

Resultatstyrning tillämpas såväl på statens 
ämbetsverk som på de regionala enheter som 
är underställda ministerierna.  Ministerierna 
gör varje år upp resultatavtal med sina regio-
nala och lokala enheter och ämbetsverk. För-
farandet med avtal som baserar sig på resul-

tatförhandlingar mellan staten och kommu-
nerna togs i bruk i Norge år 2001 som ett för-
sök, och har sedermera permanentats.  I avta-
let avtalas det om uppgiftsfördelningen mel-
lan staten och kommunerna samt om ekono-
miska och politiska mål för den kommunala 
sektorn. Förhandlingssystemet har ökat 
kommunernas handlingsfrihet beträffande 
uppgifterna och de sätt på vilka de verkställs. 
Systemet har stabiliserat ekonomin och 
minskat statens detaljstyrning. 

Ministerierna är relativt små, medan de 
centrala ämbetsverken, direktoraten, är bety-
dande aktörer. Genom nya samförvaltnings-
arrangemang har man har försökt minska 
spänningen mellan länsförvaltningen och 
fylkesförvaltningen, och man har fått till 
stånd en relativt flexibel fördelning av upp-
gifterna mellan den kommunala och den re-
gionala nivån. Regionpolitiken kännetecknas 
av strävanden att bevara den nuvarande sam-
hällsstrukturen och säkerställa lika levnads-
förhållanden i alla delar av landet.  Därför 
har regionpolitiken präglats av en tudelning i 
regionpolitik för glesbygden och annan regi-
onpolitik. 

Kommunal- og regionaldepartementet an-
svarar för region- och landsbygdspolitiken, 
lokalförvaltningen, finansieringen av lokal-
förvaltningen och ordnandet av val. De övri-
ga ministerierna driver en regionalt inriktad 
politik via sina regionorganisationer, och 
många handlingsprinciper som gäller eko-
nomisk tillväxt, sysselsättning, företagsverk-
samhet, boende och välfärd har kombinerats 
med regionpolitiken. Landskapsförvaltningen 
svarar för regionpolitiken på regional nivå. 

Stortinget beslutar varje år om maximi- och 
miniminivåerna för beskattningen i kommu-
nerna och regionerna. Länsförvaltningens 
och landshövdingarnas arbete styrs av Stats-
forvaltningsavdelingen, som lyder under 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 
Liksom i de övriga nordiska länderna är läns-
styrelsen (fylkesmannsämbetene) en myn-
dighet som styrs från flera håll, d.v.s. den 
omfattas av sektorsstyrning från flera olika 
ministerier. Den kommunala styrningen och 
övervakningen har till stora delar överförts 
på länsförvaltningen. Ministerierna har dele-
gerat nästa alla tillsyns- och styrningsuppgif-
ter som gäller kommunerna till länsnivå. 
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Sverige  
 

I Sverige är ministerierna (departementen) 
relativt små, och de centrala ämbetsverken är 
betydande aktörer. Man har försökt stärka 
landstingsförvaltningens ställning samtidigt 
som man har minskat länsförvaltningens 
uppgifter, och uppgifter har överförts från 
primärkommunerna till landstingsförvalt-
ningen. Uppgiftsfördelningen mellan den 
kommunala och statliga sektorn har föränd-
rats mindre än vad som är fallet i Norge eller 
Danmark. Samtidigt har uppgiftsförändring-
arna inneburit större utmaningar. 

Kommunsamarbete sker på många olika 
sätt, exempelvis i form av samkommuner, 
gemensamma myndigheter, ekonomiska or-
ganisationer, aktiebolag och stiftelser. I syn-
nerhet sektorslagstiftningen har medfört ut-
maningar eftersom den har gjort det svårare 
att etablera långsiktiga och breda samarbets-
former. Den statliga styrningen och tillsynen 
har minskat till följd av de nya organisations-
formerna. De demokratiska styrmedlen har 
försvagats i synnerhet när det gäller aktiebo-
lag och organisationer. 

Erfarenheter av en centralisering av uppgif-
terna på regional nivå finns från Västra Göta-
land, som bildades år 1998 genom en sam-
manslagning av tre län. Samtidigt precisera-
des distriktsindelningen för polisen, länsar-
betsnämnden och skattemyndigheten inom 
den nya länsförvaltningen. Ansvaret för regi-
onutvecklingen överfördes från länsstyrelsen 
till landstinget.  

Regionutvecklingen har präglats av urbani-
sering och demografisk koncentration, tudel-
ning i stad och landsbygd samt motsättningar 
mellan medelstora och stora städer. Arbets-
marknadsregionerna har fått särskild tyngd i 
regionutvecklingsdebatten. Det har framförts 
krav på att dessa regionindelningar ska till-
lämpas vid valet av utvecklingsmedel och ut-
vecklingsprinciper, men också i samband 
med organiseringen av regionförvaltningen. 
Ett centralt instrument i den nationella regi-
onpolitiken är programmen, som utvecklades 
på basis av de regionala tillväxtavtalen. Inom 
programmen prioriterar man bland arbetssät-
ten en decentraliserad förvaltning och part-
nerskap. En central strategi är att främja till-
växt, sysselsättning och företagsamhet ut-

ifrån varje regions utgångssituation. För för-
valtningen av de program som syftar till att 
utveckla regionerna svarar länsstyrelserna, 
statens ämbetsverk och de regionala självsty-
relse- och samarbetsorganen. På ministerie-
nivå är det Näringsdepartementet som har det 
allmänna ansvaret för regionutvecklingen. 

På regional nivå är landstingen och länen 
de viktigaste aktörerna. Utvecklingsarbetet 
på regional nivå består i princip av två delar. 
Landstingen och kommunerna sköter utveck-
lingsuppgifter. Länsstyrelserna ansvarar för 
myndighetsuppgifterna. Regionerna har ett 
regionalt beslutsorgan, landstingsfullmäktige, 
som väljs genom direkta val.  De regionala 
samarbetsorganisationerna leder och sam-
ordnar utvecklingsarbetet inom den egna re-
gionen, utvecklar egna regionutvecklings-
program och program för regional tillväxt, 
förvaltar regionutvecklingsanslagen, beslutar 
om statligt stöd till de regionala kulturinstitu-
tionerna och ger utlåtanden om målen för 
EU:s strukturfonder. I framtiden kommer 
många uppgifter eventuellt att överföras på 
regionkommunerna. 

Ett centralt problem har varit bristande 
kompatibilitet mellan EU:s strukturfondspro-
gram och statsförvaltningens strukturer. När 
det gäller EU-medlen har länsstyrelserna inte 
helt lyckats med sitt koordineringsuppdrag. I 
Sverige har kommunerna i stor utsträckning 
ansvarat för den regionala planeringen och 
finansieringen av lokala projekt. Vidare har 
regionindelningen när det gäller de statliga 
ämbetsverkens förvaltning inte till alla delar 
kunnat svara på de regionala specialbehoven, 
och den EU-finansiering som ämbetsverken 
beslutar om har inte varit lämplig med tanke 
på regionernas olika behov. Dessutom har 
beredningen av finansieringsbesluten försvå-
rats av att ämbetsverkens regionindelning i 
många fall inte motsvarar länsstyrelsernas 
och landstingens regionindelning. 

En annan tydlig utvecklingslinje har varit 
att förvaltningsmyndighetsuppgifter har 
överförts på expertorganisationer. Vissa or-
ganisationer har grundats enbart för uppgifter 
som gäller strukturfonderna eller för att för-
valta en viss fond. I Sverige ansvarar ESF-
rådet för förvaltningen av socialfonden. ESF-
rådet lyder under Arbetsmarknadsdeparte-
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mentet. Största delen av dessa specialorgani-
sationer är regionala expertorgan. 

I Sverige bär finansministeriet (Finansde-
partementet) det allmänna ansvaret för regi-
on- och kommunförvaltningen. Ministeriets 
uppgiftsfält är omfattande jämfört med de 
övriga nordiska länderna och det är det störs-
ta ministeriet i Sverige. Ministeriets område 
omfattar när det gäller regionförvaltningen 
länsstyrelserna, landskapen och kommuner-
na. De övriga sektorsministerierna styr läns-
förvaltningen inom sina respektive ansvars-
områden. 

Också Regeringskansliet bär en del av an-
svaret för den allmänna ledningen och sam-
ordningen av organisationerna inom region-
förvaltningen. Cirka 70 myndigheter inom 
centralförvaltningen och 21 länsstyrelser 
övervakar, styr och ger anvisningar i statliga 
frågor på regional och lokal nivå. Regerings-
kansliet har en central roll som koordinator. 
Lagar, förordningar och myndighetsföreskrif-
ter skapar allmänna ramar för resultatstyr-
ningen. De närmare detaljerna i resultatavta-
len beslutar varje förvaltningsområde om. 
När det gäller styrningen av kommunerna har 
man gått in för en allmän resultat- och mål-
styrning, där de allmänna statliga stöden fort-
farande är ett viktigt instrument. 

I Sverige har man inom regionförvaltning-
en försöksvis tillämpat ett s.k. processper-
spektiv, där syftet är att sammanföra sektors-
förvaltningens verksamheter i en enda kund-
process. Myndigheterna ansvarar tillsam-
mans för ärendet och kundkontakten sker via 
en enda kontaktperson. Liknande samcervice 
har i Sverige genomförts på regional nivå när 
det gäller regionutvecklingen, invandrarpoli-
tiken och näringspolitiken. 
 
Danmark  
 

I Danmark genomfördes en betydande 
kommunreform år 2007. Reformen innebar 
en genomgripande omstrukturering av för-
valtningen eftersom antalet kommuner mins-
kade från 290 till 98. En betydande reform 
var inrättandet av fem regioner år 2007. Sam-
tidigt drog man in 14 landskapslän (amter). 
Målet var att uppnå storproduktionsfördelar 
på lokal nivå och lätta upp förvaltningen på 
mellannivå.  

Ministerierna har en central ställning i och 
med att de sköter den strategiska styrningen 
av politikområdena. Efter 2007 års reform 
avviker Danmark allt tydligare från de andra 
nordiska länderna. Kommunerna svarar för 
förvaltningen av socialförsäkringsförmåner-
na, vilket i de andra nordiska länderna är den 
statliga myndighetens uppgift. Ett annat stort 
uppgiftsområde är arbetsförmedlingen, som i 
Danmark är kommunens uppgift och i de öv-
riga nordiska länderna ankommer på staten. 

I Danmark är grunden för interkommunalt 
samarbete ett befolkningsunderlag på minst 
30 000 invånare. Kommunerna har sporrats 
till kontinuerligt samarbete när det gäller sys-
selsättning, kontroll av de sociala tjänsterna, 
specialundervisningen, miljöskyddet och mil-
jöfrågor. Organisationsformerna är avtal och 
beställar-utförarmodeller samt sammanslut-
ningar och bolag. 

Regionerna har tre primära uppgiftsområ-
den. Dessa är hälsovård, regionutveckling 
samt upprätthållande av de kommunalt ägda 
social- och läroinrättningarna. Varje region 
leds av ett regionsråd, som består av 41 in-
valda regionala representanter.  Antalet an-
ställda i regionerna är ca 110 000. 

Regionutvecklingen karaktäriseras av en 
stark regionplanering och av en stad-
landsbygdsdimension. Till skillnad från de 
övriga nordiska länderna minskade Danmark 
i början av 1990-talet den nationella finansie-
ringen av regionpolitiken, och de regionala 
stöden fastställs i stor utsträckning utifrån fi-
nansieringsbehovet beträffande EU:s struk-
turfondsprogram. 

På ministerienivå är det Økonomi- og Erh-
vervsministeriet och Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet som är mest involverade i re-
gionutvecklingen. Det allmänna ansvaret för 
regionutvecklingsåtgärderna på nationell 
nivå har i stor utsträckning koncentrerats till 
en expertmyndighet under Økonomi-og Erh-
vervsministeriet. Myndighetens roll inom re-
gionutvecklingen omfattar utarbetande av 
anvisningar på regional nivå, åtgärdsanalys 
och samordning av EU:s strukturfonder. I det 
regionpolitiska ministerutskottet ingår repre-
sentanter för åtta ministerier, och Økonomi-
og Erhvervsministeriet fungerar som sekreta-
riat. Utskottet samordnar de nationella regi-
onutvecklingsåtgärderna och utvecklingsstra-
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tegierna. Under Økonomi-og Erhvervsminis-
teriet verkar Danmarks Vækstråd, som sam-
ordnar regionala, nationella och EU-
stödformer och utvecklingsstrategier. Rådet 
koordinerar de regionala utvecklingsplanerna 
och ansvarar för att de överensstämmer med 
målen i EU:s regionutvecklingsprogram. 

Landskapen ansvarar för skötseln av regi-
onutvecklingsuppgifterna. Uppgiften omfat-
tar primärt uppgörande av en plan för den 
strategiska utvecklingen och en sysselsätt-
ningsplan för landskapet, och planeringen 
omfattar ett brett spektrum av offentliga åt-
gärder i regionen. Regionutvecklingen finan-
sieras med ömsesidig finansiering av staten 
och kommunerna. 

Ansvaret för förvaltningen av EU-medel 
koncentrerades helt på staten: den allmänna 
förvaltningen och betalningsverksamheten 
överfördes i samband med omstruktureringen 
till Ervervs- og Byggestyrelsen, som är en 
expertmyndighet i Økonomi-og Erhvervsmi-
nisteriets regi. Syftet med centraliseringen 
var att skapa en bättre helhetsbild och en 
enda ansvarig instans. 

I samband med omstruktureringen miste 
regionerna sin skatteuppbördsrätt. Regioner-
na får varje år finansiering för olika uppgifter 
på basis av avtal med staten och kommuner-
na. Den viktigaste inkomstkällan är den s.k. 
hälsoskatten på cirka åtta procent som tas ut i 
samband med statsbeskattningen. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet svarar 
för kommunallagstiftningen och den regiona-
la lagstiftningen, den kommunalpolitiska 
planeringen och allmänna frågor som gäller 
organiseringen, förvaltningen och övervak-
ningen av kommunerna och regionerna. 
Vartdera ministeriet deltar i den ekonomipla-
nering och skatteberedning som gäller kom-
munerna och regionerna. Finansministeriet 
svarar för regionernas och kommunernas fi-
nansiella ramar, statsbidragen och utvecklan-
det av den offentliga sektorn. De fem nya 
Regionale statslige kontorer lyder under In-
denrigs- og Sundhedsministeriet. Dessa fem 
kontor tog över de uppgifter hos länsförvalt-
ningen och landshövdingarna som inte över-
fördes på regionerna eller kommunerna. 
Kontorens uppgifter omfattar primärt frågor 
som gäller familjer och medborgerliga rättig-
heter samt juridisk rådgivning och rättshjälp. 

Kontoren finns i respektive regions huvudsä-
te. 

Resultatstyrningen omfattar statens enheter 
med vissa undantag. Finansministeriet har 
publicerat instruktionshäftet ’Kontrakstyring 
i staten’, i vilken resultatstyrningsprocessen 
och dess olika skeden beskrivs. Inom resul-
tatstyrningen i Danmark har man gått över 
till sektorsspecifika, detaljerade avtal. Denna 
förändring i resultatavtalspraxis har främjats 
av en politik som prioriterar strävanden att 
decentralisera serviceuppgifterna. Dessutom 
har kommunerna varit villiga att frångå den 
allmänna resultatavtalsmodellen. Å andra si-
dan har decentraliseringen och det utvidgade 
innehållet i resultatavtalen i Danmark lett till 
ökad reglering som avser kommunerna, i 
synnerhet i form av speciallagar och special-
normer. 

Efter reformen har kommunerna haft större 
frihet att prioritera sina uppgifter och välja 
hur de genomförs. Det är kommunerna som 
beslutar om hur samarbetet sker och servicen 
produceras på kommunal nivå. Inom den re-
gionala förvaltningen avspeglas verkningarna 
ännu tydligare. En del av uppgifterna delades 
upp mellan statens sektorsmyndigheter och 
kommunerna. Som ett betydande led i denna 
förändring överfördes ansvaret för hälsovår-
den på de fem regionerna, medan direktvalda 
politiker ansvarar för styrningen. Staten och 
kommunerna ansvarar tillsammans för finan-
sieringen av hälsovården. 
 
Estland 
 

Inom regionförvaltningen finns ingen en-
hetlig och självständig administrativ aktör. 
Samordningen av lokalpolitiken och genom-
förandet av politikprogrammen inom statens 
förvaltningsområden sker inom regionför-
valtningen. Indelningen i förvaltningsområ-
den baserar sig på landskap, städer och 
kommuner. Riksdagen beslutar om land-
skapsindelningen medan regeringen beslutar 
om kommunindelningen. På regional nivå 
fungerar det kommunala samarbetet via 
kommunförbunden på landskapsnivå. Till de-
ras uppgifter hör att främja en decentraliserad 
förvaltning, utbyta information, tillhandahål-
la tjänster och sköta intressebevakningen i 
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syfte att främja en hållbar utveckling i land-
skapet. 

Statsförvaltningens uppgifter utförs på re-
gional nivå både enligt förvaltningsområde 
via de distriktsmyndigheter som lyder under 
substansministerierna och via länsstyrelserna, 
som utför sektorsöverskridande uppgifter på 
regional nivå. 

Det finns 227 städer och kommuner i Est-
land. Antalet kommuner i landskapen är mel-
lan 5 och 24. Hälften av kommunerna har 
färre än 2000 invånare. Antalet landskap, 
som motsvarar länen i Finland, är 15. I varje 
landskap finns en länsstyrelse som leds av en 
landshövding och som hör till inrikesministe-
riets förvaltningsområde. Inrikesministeriet 
samordnar länsstyrelsernas verksamhet och 
övervakar tillsammans med substansministe-
rierna hur länsstyrelsernas uppgifter sköts. 
Kommunerna kan ingå kommunförbund på 
landskapsnivå. 

Landshövdingen företräder statens intres-
sen i landskapet och sörjer för landskapsut-
vecklingen. Dessutom utför landshövdingen 
de uppgifter han eller hon har inom central-
förvaltningen och samordnar kommunsamar-
betet i landskapet. Landshövdingen rapporte-
rar om sin verksamhet till regionministern. 
Om landshövdingens uppgifter och i synner-
het om rätten att övervaka kommunernas 
verksamhet föreskrivs i lag. Länsstyrelsernas 
uppgifter inom de olika förvaltningsområde-
na nämns i den lagstiftning som gäller re-
spektive förvaltningsområde. Länsstyrelsens 
verksamhetsställe och organisation fastställs 
av regionministern. 

Kommunförbundens uppgifter är mer be-
gränsade än landskapsförbundens uppgifter i 
Finland. Kommunförbunden på landskapsni-
vå kan med medlemskommunernas samtycke 
sköta uppgifter som hör till kommunerna. I 
allmänhet sker detta på så sätt att landskaps-
förbundet organiserar samarbetet eller är en 
part i ett aktiebolag, en stiftelse eller ett för-
bund med uppgift att exempelvis organisera 
avfallshanteringen, kollektivtrafiken eller ut-
bildningsservicen eller producera tjänster för 
regionutveckling eller hälsovårdstjänster. 
Medlemskap i ett kommunförbund på land-
skapsnivå är frivilligt för kommunerna. Ett 
fåtal kommuner har valt att stå utanför orga-
nisationen på landskapsnivå. Bestämmelser 

om kommunernas självstyrelse finns i grund-
lagen. 

 
2.3 Nuläge 

Förändringar i verksamhetsmiljön som på-
verkar regionförvaltningens ställning 
 

Till följd av den senaste utvecklingen har i 
synnerhet inom utvecklandet av statsförvalt-
ningen nya utvecklingsbanor börjat ta form 
som påverkar regionförvaltningens ställning. 
I stället för en klar gräns mellan regionför-
valtningen och centralförvaltningen ser vi nu 
en situation där gränserna för regionförvalt-
ningen och lokalförvaltningen ständigt är i 
rörelse. Statens lokalförvaltning har genom-
gått en omfattande omstrukturering. 

De områden som leds av den statliga lokal-
förvaltningen har utvidgats. Häradsämbetena 
har dragits in och verksamhetsområdena har 
breddats för de aktörer som hörde till äm-
betsverken, d.v.s. utsökningen, åklagarämbe-
tet, polisen och magistraterna. Efter reformen 
motsvarar verksamhetsområdena till sin om-
fattning nästan de nuvarande landskapen. 
Hittills har relativt få serviceenheter och ser-
viceställen lagts ned. Polisen bereder som 
bäst en överföring av servicen vid tiotals 
verksamhetsställen till samservicekontor, och 
magistraterna planerar motsvarande åtgärd 
vid några av sina verksamhetsställen. Också 
de andra statliga aktörerna på lokal nivå pla-
nerar en minskning av antalet verksamhets-
ställen. 

Paras-projektet har varit upptakten till en 
våg av frivilliga kommunsammanslagningar, 
vilket förändrar strukturen för lokalförvalt-
ningen som grundar sig på kommunal själv-
styrelse. År 2005 vara antalet kommuner 
432, och vid ingången av år 2009 var antalet 
348. Också antalet samkommuner minskar. 

På 1990-talet genomförde man i Finland ett 
rationaliseringsprojekt för centralförvaltning-
en som syftade till att minska antalet centrala 
ämbetsverk. Den senaste utvecklingen tyder 
dock på att det ständigt inrättas centrala äm-
betsverk för specialuppgifter inom de olika 
förvaltningsområdena. Antalet anställda 
inom centralförvaltningsenheterna har under 
2000-talet ökat från 23 % till 25 % medan 
antalet anställda i enheterna på mellannivå 
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har minskat från 33,8 % till 29,2 % och anta-
let anställda i enheterna på lokal nivå har 
minskat från 13,4 % till 11,1 % av det totala 
antalet statsanställda. 

Operativa uppgifter och nya uppgifter som 
flyttats bort och som ska flyttas bort från mi-
nisterierna har under den senaste tiden kon-
centrerats och planerats bli koncentrerade till 
de nya centrala ämbetsverken. Inom åklagar-
organisationen är riksåklagarämbetet det cen-
trala ämbetsverket, och man bereder som 
bäst ett centralt ämbetsverk för utsökningen 
och polisväsendet. Också i fråga om magi-
straterna har man har ansett det vara nödvän-
digt med en central styrningsenhet, men av-
sikten är att den ska organiseras så att den är 
en del av den nya regionförvaltningsmyndig-
heten. 

Verksamhetsområdena håller också på att 
förändras på ett annat sätt, nämligen genom 
regional specialisering i form av nätverk. 
Uppgifter som hört till regionförvaltningen 
och uppgifter som under de senaste åren har 
överförts på regionerna har organiserats så, 
att en region eller några regioner har skött 
dessa uppgifter också för andra myndigheters 
räkning som är på samma nivå. På så sätt har 
man dels effektiviserat resursanvändningen 
när resurser inte har behövt bindas till alla 
regionförvaltningsmyndigheter, och dels för-
bättrat servicenivån, eftersom den specialise-
rade personalen har förutsättningar att känna 
sitt uppgiftsområde bättre än tidigare och har 
erfarenhet av att fatta beslut. 

Regionalisering har blivit en etablerad me-
kanism för förvaltningsutveckling. Vid regi-
onalisering av funktioner inom centralför-
valtningen ändras inte funktionernas hierar-
kiska och organisatoriska ställning, utan ett 
ämbetsverks verksamhet eller en del av den 
flyttas ut från huvudstadsregionen till regio-
nerna. Ingenting hindrar heller att en enskild 
funktion överförs på en regionförvaltnings-
myndighet som sköter den i hela landet. Den 
organisatoriska gränsens betydelse suddas 
därmed i praktiken ut. 

Också strukturerna och kanalerna för kund-
servicen håller på att genomgå en utveckling. 
Elektroniska kundtjänster och telefontjänster 
av typen call center samt olika former av 
samservice underlättar kundkontakterna och 
gör att geografiska avstånd får mindre bety-

delse i förvaltningens kundtjänst. Med tanke 
på medborgarna anses det vara oväsentligt 
vilken myndighet som direkt tillhandahåller 
en offentlig service så länge som tillgången 
till och kvaliteten på servicen kan garanteras. 

När de geografiska områdena inom lokal-
förvaltningen blir större förändras regional-
förvaltningens roll. I takt med att antalet 
verksamhetsområden inom lokalförvaltning-
en minskar behöver också omfattningen av 
verksamhetsområdena inom regionförvalt-
ningen ses över. Å ena sidan lyfts det från 
lokalförvaltningsnivån upp till regionalför-
valtningsnivån uppgifter som till sin art anses 
vara sådana som direkt tjänar medborgarna. 
Samtidigt ”sjunker” det från centralförvalt-
ningen naturligt ner sådana uppgifter som ti-
digare betraktades som riksomfattande och 
som genom specialiseringen i nätverksform 
kan skötas i ett fåtal regioner eller i vissa re-
gioner. 
 
 
Regionförvaltningen och regionutvecklingen 
 

Som regionutvecklingsmyndigheter har 
landskapsförbunden det övergripande ansva-
ret för utvecklandet av den egna regionen, för 
samarbetet bl.a. med statens regionförvalt-
ning i samband därmed samt omfattande pla-
nerings- och koordineringsuppgifter.  Dess-
utom finansierar, administrerar och startar 
landskapsförbunden utvecklingsprojekt och 
sköter intressebevakningen på sitt område.  

Regionförvaltningsmyndigheternas ställ-
ning påverkas i hög grad av att en stor del av 
regionutvecklingsresurserna anvisas med 
medel ur statsbudgeten och kommer till regi-
onerna via statsförvaltningen. Detta medför 
en hel del koordineringsarbete för landskaps-
förbunden i och med att penningströmmarna 
passerar via många olika förvaltningsområ-
den och ämbetsverk innan de når sina slutliga 
mål i regionerna. Det komplicerade systemet 
förorsakar lätt motstridiga situationer i ut-
vecklingsarbetet. 

De mest centrala redskapen i landskapsför-
bundens utvecklingsarbete är landskapspla-
nerna och landskapsprogrammen samt deras 
genomförandeplaner. De möjligheter de 
medför att styra anslagen inom regionerna 
och till olika regioner har inte utnyttjats fullt 
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ut, trots att lagstiftningen ger goda möjlighe-
ter till det.  
 
 
Regionförvaltningsmyndigheternas roll och 
arbetsfördelningen 
 

Den finska regionförvaltningen är upp-
byggd kring ett system med två pelare, d.v.s. 
en statsförvaltning som är fördelad på mini-
sterierna samt landskapsförbund som bygger 
på kommunförvaltningen. Dessa pelare exi-
sterar och verkar sida vid sida utan någon 
tydlig, organiserad samordning. 

Regionförvaltningens uppgifter kan i ana-
logi med tanken om två pelare indelas i två 
huvudlinjer, nämligen regionala utvecklings-
uppgifter och jämlikhetsuppgifter. 

Till de regionala utvecklingsuppgifterna 
hör bland annat följande: 

- att se till att regionens egna förutsättning-
ar att utvecklas och egen utvecklingsvilja be-
aktas i de riksomfattande utvecklingsplaner-
na och i samband med fördelningen av ut-
vecklingsresurserna 

- att utveckla medborgarnas livsmiljö, 
samhällsstrukturen, utbildningen och kultur-
livet utifrån regionens behov 

- att se till att medborgarnas egna åsikter 
om hur den egna regionen ska utvecklas re-
flekteras i de riksomfattande utvecklingspla-
nerna och det riksomfattande utvecklingsar-
betet. 

Till de regionala jämlikhetsuppgifterna hör 
bland annat följande:  

- att se till att lagstiftningen tillämpas på 
lika grunder och likvärdigt i alla delar av 
landet  

- att se till att de olika förhållandena i regi-
onerna beaktas vid tillämpandet av lagstift-
ningen 

- att på olika sätt styra myndigheterna i sta-
tens lokalförvaltning och de kommunala 
myndigheterna när de utför sina uppgifter.  

Fördelningen av regionalförvaltningens 
uppgifter mellan statens regionförvaltning 
och den kommunvisa förvaltning som land-
skapsförbunden utgör behöver tydliggöras, 
primärt genom att man genomför modellen 
med två pelare. Då kommer de regionala ut-
vecklingsuppgifterna att höra till de uppgifter 
där påverkan till stor del sker nerifrån upp. 

Jämlikhetsuppgifterna utförs i högre grad i 
form av styrning uppifrån ned. 

Myndigheternas roll och arbetsfördelning 
inom regionförvaltningen kan på ovan 
nämnda grunder definieras på följande sätt: 
statens regionförvaltning ansvarar för stats-
förvaltningens verkställighets- och utveck-
lingsuppgifter och för styrningen av verkstäl-
landet i regionerna samt för tillsynen av 
verkställandet av lagstiftningen och till vissa 
delar för rättsskyddet i regionerna. Land-
skapsförbunden har det primära ansvaret för 
det strategibaserade utvecklandet av regio-
nerna samt ansvarar för vissa lagstadgade 
uppgifter som hänför sig till regionutveck-
lingen och för de uppgifter som kommunen 
ger landskapen. 

Statens regionförvaltning och landskaps-
förbunden ska inom ramen för sina respekti-
ve roller arbeta i ett tätt samarbete i nätverks-
form, särskilt i fråga om uppgifterna inom 
regionutvecklingen. De viktigaste redskapen 
för landskapsförbundens behörighet är land-
skapsprogrammet och landskapsschemat. 
Landskapsförbundens behörighet som myn-
digheter där regionutvecklingsarbetet samlas 
och samordnas behöver stärkas. 

I dag bestäms inte statens regionförvalt-
ningsmyndigheters uppgifter i tillräcklig grad 
utifrån uppgifternas art. Exempelvis uppgif-
ter som gäller strategisk utveckling sköts för 
närvarande inom statens regionförvaltning 
vid länsstyrelserna, arbetskrafts- och när-
ingscentralerna, miljöcentralerna och vägdi-
strikten. Verkställighetsuppgifter sköts vid 
länsstyrelserna, arbetskrafts- och näringscen-
tralerna, miljöcentralerna, miljötillståndsver-
ken, vägdistrikten och arbetarskyddsdistrik-
ten. 

Det föreslås alltså att arbetsfördelningen 
vid statens regionförvaltning görs tydligare, 
och att uppgifter av en viss art koncentreras 
till att skötas av en enda organisation. Samti-
digt bör man minska antalet myndigheter, 
som för närvarande är stort.  De verkställig-
hets- och utvecklingsuppgifter som statsför-
valtningen sköter i regionerna och som stöder 
regionutvecklingen ska samlas hos en myn-
dighet, och de verkställighets-, styrnings- och 
tillsynsuppgifter i regionerna som har sam-
band med lagstiftningen ska samlas hos en 
annan myndighet. 
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Styrningen av statens regionförvaltning 
 

Statens nuvarande regionförvaltning till-
lämpar som styrmodeller två modeller där 
styrningen utövas från flera håll, en modell 
där styrningen utövas från ett håll och en de-
centraliserad modell. Dessutom har man 
strävat efter att regionförvaltningen ska vara 
specialiserad och arbeta i nätverk. Arbets-
krafts- och näringscentralerna samt länssty-
relserna är exempel på regionförvaltnings-
myndigheter som styrs från flera håll så, att 
en myndighet styrs av flera olika instanser 
inom centralförvaltningen. Miljöministeriets 
regionförvaltning följer en modell där styr-
ningen utövas från ett enda håll så, att mil-
jöministeriet har det huvudsakliga styrnings-
ansvaret. En decentraliserad regionförvalt-
ningsmodell tillämpas inom jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområde, som 
omfattar flera myndigheter på central och re-
gional nivå. 

För- och nackdelarna med de nuvarande 
styrmodellerna inom statens regionförvalt-
ning har bedömts i samband med beredning-
en av reformen. Länsstyrelsernas nuvarande 
styrmodell har de fördelarna att ämbetsverket 
är självständigt och enhetligt organiserat, att 
ansvarsförhållandena är tydliga, att modellen 
stöder samarbete och samanvändning av re-
surser mellan olika sektorer samt att model-
len är lättstyrd ur centralförvaltningens syn-
vinkel. Nackdelarna och utmaningar i model-
len är att matrisstyrningen är svår att genom-
föra på ämbetsverksnivå, att det finns brister 
i enhetligheten på riksomfattande nivå, att 
man ofta ställer upp alltför många sektorsvisa 
mål, att åtskiljandet av målen och resurserna 
utgör en begränsning i synnerhet med tanke 
på stora riksomfattande projekt samt att sta-
tens nuvarande ramförfarande inte stöder 
denna multisektoriella styrning. Fördelarna 
med arbetskrafts- och näringscentralernas 
styrmodell är att de viktigaste målen koordi-
neras och likriktas på central nivå, att den 
styrning som centralerna är föremål för är 
enhetlig och stark, att centralerna och sub-
stansstyrarna har handlingsfrihet på operativ 
nivå och att ämbetsverkets ledning har en 
framträdande roll som helhetsansvarig. Till 
modellens nackdelar och utmaningar hör att 
den vid tiden för beredningsarbetet inte ännu 

hade tillämpats fullt ut och att det alltså sak-
nas praktisk erfarenhet av den till vissa delar, 
att det är svårt att finna en lämplig roll för 
ämbetsverkets chef och sakkunnigcheferna 
inom de olika sektorerna samt att det inom 
ämbetsverket finns uppgifter som är olika i 
fråga om tidsperspektiv och art och för vilka 
det är svårt att ordna resurser. 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

 
3.1 Målsättning 

Utgångspunkten för regionförvaltningsre-
formen är den riktlinje som ingår i statsmi-
nister Matti Vanhanens andra regeringspro-
gram: ”Förvaltningen revideras och görs 
mera demokratisk. Länsstyrelsernas, arbets-
krafts- och näringscentralernas, övriga di-
striktsförvaltningsmyndigheters och land-
skapsförbundens arbetsfördelning preciseras, 
överlappande verksamhet rationaliseras och 
antalet förvaltningsmyndigheter minskas. 
Samtidigt utvärderas deras regionindelning. 
Den nuvarande länsförvaltningens uppgifter 
omorganiseras. Statens regionalförvaltning 
revideras genom att tillstånds-, tillsyns- och 
rättssäkerhetsuppgifter sammanförs. Utveck-
lingspolitiska befogenheter överförs till den 
demokratiska styrningen. En sammanföring 
av medlen för regional utveckling enligt 
landskap och enligt ministerium under ett 
moment i statsbudgeten och en överföring av 
beslutsfattandet om dem till regionerna ut-
reds. Beredningen inleds omedelbart och re-
formerna genomförs senast år 2010.” 

Enligt regeringsprogrammet ska också sta-
tens centralförvaltning reformeras bl.a. ge-
nom att utvecklingsuppgifter som inte är na-
tionella samt ministeriernas verkställande 
uppgifter överförs till regional- och lokalför-
valtningen. 

I regionförvaltningsreformen bör man 
dessutom beakta de nya krav som följer av de 
snabba förändringarna i omvärlden och som 
kräver att nya verksamhetsmodeller och ar-
betsredskap utvecklas och tas i bruk. Det 
allmänt fastställda utvecklingsbehovet består 
bl.a. av ett ökande behov av tväradministra-
tivt samarbete i nätverksform och utveckling 
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och förnyande av de organisatoriska struktu-
rerna. Genomförda och pågående utveck-
lingsprojekt som också inverkar på region-
förvaltningsreformen är åtminstone kom-
mun- och servicestrukturprogrammet, regio-
naliseringen, utvecklandet av samservicen, 
informationssamhällsstrategin, utvecklandet 
av elektroniska tjänster och kommunikation 
inom den offentliga förvaltningen samt stats-
förvaltningens produktivitetsprogram, som 
nu är en del av ramförfarandet. 

Med beaktande av de ovan nämnda fakto-
rerna ställdes som allmänt mål för reformen 
att skapa en medborgar- och kundvänlig re-
gionförvaltning som fungerar på ett effektivt 
och resultatgivande sätt. 

För att förbereda reformen tillsatte finans- 
ministeriet år 2007 ett projekt för att refor-
mera regionförvaltningen. Som ett resultat av 
projektarbetet preciserades de ovan nämnda 
riktlinjerna och principerna i följande mål. 

De mest centrala arbetsredskapen för land-
skapsförbundens behörighet är en landskaps-
översikt, ett landskapsprogram och en land-
skapsplan. Tyngdpunkten för de förslag i 
propositionen som gäller landskapsförbunden 
ligger på att öka förbundens behörighet som 
en myndighet som koncentrerar och samord-
nar regionutvecklingsarbetet och baserar sin 
verksamhet på styrning av kommunerna och 
ett demokratiskt beslutsfattande som uppstår 
som ett resultat av kommunalval. Målet med 
propositionen är att stärka landskapspro-
grammets koncentrerande och harmoniseran-
de roll genom att intensivare förena uppgö-
randet av programmet med specialprogram 
och utvecklingsprogram som utarbetas enligt 
förvaltningsområde. Avsikten är att planen 
för genomförandet av landskapsprogrammet 
ska knytas närmare samman med resultat-
styrningsprocessen mellan centralförvalt-
ningen och regionerna. Avsikten är också att 
göra planen för genomförandet av land-
skapsprogrammet mera förpliktande enligt 
lag med avseende på statens regionala myn-
digheter och öka landskapsförbundens befo-
genheter när det gäller användningen av re-
gionutvecklingsfinansieringen. Utvidgningen 
av landskapsförbundens uppgifter gäller så-
dana uppgiftshelheter som har betydelse för 
ökandet av regionutvecklingsarbetets effekter 
och främjandet av genomförandet och som 

lämpar sig för regionutvecklingsmyndighe-
tens roll som en koncentrerande och fören-
hetligande myndighet. Avsikten är att utvid-
ga landskapsförbundens nuvarande utveck-
lingsuppgifter som hänför sig till samordning 
bl.a. genom att genom lagstiftning ge land-
skapsförbunden det primära ansvaret för re-
gionala prognoser berörande utbildningsbe-
hov på lång och medellång sikt, vid utarbe-
tandet av en regional trafiksystemsplan som 
en del av den riksomfattande trafiksystems-
planeringen samt vid utarbetandet av omfat-
tande regionala planer gällande naturresurser 
och miljö som en del av den nationella ut-
vecklingsplaneringen inom området. Dessut-
om är ett mål med propositionen att utvidga 
landskapsförbundens uppgifter för främjande 
av regionutvecklingen bl.a. genom att till 
landskapsförbunden överföra vissa av under-
visningsväsendets och social- och hälso-
vårdsväsendets strukturfondsuppgifter som 
för närvarande hör till länsstyrelserna. 

Avsikten är att förfarandet enligt 10 a § i 
den gällande regionutvecklingslagen ska er-
sättas genom att stärka landskapsförbundens 
ställning i styrningsprocessen för de nya re-
gionförvaltningsmyndigheterna samt genom 
att höja landskapets obundna utvecklings-
pengar. 

När det gäller att utveckla regionförvalt-
ningsmyndigheternas uppgifter och befogen-
heter är målet att på basis av utredningarna 
om regionförvaltningsmyndigheternas upp-
giftshelheter klarlägga regionförvaltnings-
myndigheternas arbetsfördelning genom att 
sammanföra å ena sidan tillstånds-, tillsyns- 
och rättssäkerhetsuppgifterna och å andra si-
dan de regionala utvecklingsuppgifterna samt 
genom att koncentrera beslutanderätten om 
regionutvecklingens resurser till landskaps-
förbunden så att en fungerande regionutveck-
lingshelhet bildas. Målet med reformen är 
också att skapa en klar arbetsfördelning mel-
lan regionförvaltningen och ministerierna 
och den övriga centralförvaltningen bl.a. ge-
nom att överföra verkställande uppgifter och 
uppgifter som inte är nationella utvecklings-
uppgifter från ministerierna till region- och 
lokalförvaltningen. Dessutom strävar man 
genom reformen efter att skapa möjligheter 
att förverkliga regionala förvaltningsförsök 
som stärker regionutvecklingen och region-
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strukturen samt medborgarnas påverknings-
möjligheter om landskapen och kommunerna 
så önskar. Ett mål är också att gallra bort 
uppgifter som blivit eller kommer att bli 
onödiga i takt med utvecklingen av lagstift-
ningen, förvaltningen och informationstekni-
ken. 

När det gäller utvecklandet av regionindel-
ningen och antalet myndigheter är målet med 
reformen att skapa en regionindelning med 
klara och ändamålsenliga helheter med tanke 
på myndigheterna, medborgarna, företagen 
och sammanslutningarna i synnerhet med be-
aktande av de ekonomiska regionerna och 
pendlingsregionerna. I samband med refor-
men strävar man också efter att förenhetliga 
regionindelningen på så sätt att regionför-
valtningsmyndigheternas ansvarsområden 
motsvarar varandra eller att större områden 
består av hela mindre områden. Målet är 
dessutom att märkbart minska antalet myn-
digheter och organisera regionförvaltningen i 
klara uppgiftshelheter och på så sätt få till 
stånd synergieffekter t.ex. vid utnyttjande av 
särskild sakkunskap. För att betona kundper-
spektivet och effektivisera resursanvänd-
ningen utnyttjas nätverksbaserade verksam-
hetsmodeller i samarbetet mellan regionför-
valtningsmyndigheterna, andra myndigheter 
och intressegrupper. 

Förutom de ovan nämnda målen strävar 
man genom regionförvaltningsreformen efter 
att göra styrningen av statens regionförvalt-
ning till en fungerande del av hela förvalt-
ningens styrning så att regionförvaltningen 
kan samordnas och stöder utvecklandet av 
statens lokalförvaltning. Man strävar efter att 
styra regionförvaltningsmyndigheterna i mi-
nisteriesamarbete med gemensamma förfa-
randesätt och samtidigt flexibelt inom de oli-
ka förvaltningsområdena. Ett mål för styr-
ningen är också att stärka ministeriernas stra-
tegiska styrning i nätverksform och kanalise-
ringen av den utvecklingsvilja som kommer 
från regionerna. Man eftersträvar att region-
förvaltningens produktivitet och resultat för-
bättras och att man vid organiseringen av re-
gionalförvaltningen ska beakta forsknings-
uppgifter om utvecklandet av förvaltningen 
och tendenserna i den europeiska utveckling-
en. Ur kundperspektiv strävar reformen efter 
att ordna och producera tjänster effektivare 

än tidigare och skapa förutsättningar för att 
regionförvaltningen bättre ska kunna kanali-
sera medborgarnas önskemål i verksamheten 
och servicen. Målet med en kundbaserad re-
gionförvaltning är att bättre möta kundernas 
komplicerade servicebehov och utveckla till-
gången till service med nya metoder. Genom 
att bedöma och beakta de språkliga konse-
kvenserna garanteras medborgarservice på de 
officiella inhemska språken. 

I enlighet med de riktlinjer som utstakats i 
samband med beredningen av ärendet har re-
formen också haft som mål att definiera regi-
onförvaltningsmyndigheternas roller och ar-
betsfördelning med iakttagande av följande 
huvudprinciper. Statens regionalförvaltning 
svarar å ena sidan för statsförvaltningens 
verkställighets- och utvecklingsuppgifter 
samt ledningen av genomförandet i regioner-
na och å andra sidan för tillsynen av verkstäl-
landet av lagstiftningen och till vissa delar 
för rättsskyddet i regionerna. Landskapsför-
bunden har det primära ansvaret för det stra-
tegibaserade utvecklandet av regionerna samt 
ansvarar för vissa lagstadgade uppgifter som 
hänför sig till regionutvecklingen och de 
uppgifter som kommunen överlåter till land-
skapsförbunden. 

I propositionen rör det sig om en övergri-
pande regionförvaltningsreform som i princip 
omfattar hela regionförvaltningen. Vissa re-
gionförvaltningsmyndigheter och regionala 
enheter inom den centrala förvaltningen samt 
organisationer som på regional nivå sköter 
myndighetsuppgifter som hör till den indi-
rekta offentliga förvaltningen omfattas dock 
inte av reformen i denna proposition. Avsik-
ten är att regionförvaltningsreformen ska fö-
ras vidare så att de organisationer som inte 
omfattas av reformen eller de myndighets-
uppgifter som hör till dem senare ska kunna 
tas in i den myndighetsorganisation för sta-
tens regionförvaltning som nu inrättas, om 
detta är den slutsatsen man kommer till i 
samband med den fortsatta beredningen av 
ärendet. Det fortsatta arbetet ska inledas så 
snart regionförvaltningsreformen har trätt i 
kraft. 
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3.2 De viktigaste förslagen  

Allmänt 
 

I denna proposition föreslås att det stiftas 
en lag om regionförvaltningsverken, en lag 
om närings-, trafik- och miljöcentralerna och 
en lag om behandling av miljöskydds- och 
vattenärenden vid regionförvaltningsverken. 
I propositionen föreslås dessutom ändringar i 
lagen om organisering av konstens främjan-
de, lagen om arbetarskyddsförvaltningen, 
statstjänstemannalagen, lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet, 
idrottslagen och regionutvecklingslagen. Det 
föreslås att länsstyrelselagen, lagen om ar-
bets- och näringscentraler samt arbets- och 
näringsbyråer, lagen om miljöförvaltningen 
och lagen om miljötillståndsverken upphävs. 
En separat lag ska stiftas om lagstiftnings-
helhetens ikraftträdande och reformens över-
gångsperiod. 

Utöver de författningar som nämns ovan 
omfattar propositionshelheten ca 250 lagar 
som gäller regionförvaltningsmyndigheternas 
uppgifter och ca 1 200 bestämmelser i dessa 
lagar. Det föreslås att också dessa lagar ska 
ändras. Förslag till ändring av dessa lagar 
överlämnas som en separat regeringsproposi-
tion som hänför sig till denna proposition el-
ler i separata regeringspropositioner för olika 
verksamhetsområden som överlämnas utöver 
denna proposition. 

I samband med reformen har man för av-
sikt att ändra de speciallagar som gäller regi-
onförvaltningsmyndigheternas uppgifter så 
att de nuvarande namnen på regionförvalt-
ningsmyndigheterna byts ut mot regionför-
valtningsverk eller närings-, trafik- och mil-
jöcentraler. Dessutom görs i speciallagarna 
andra nödvändiga ändringar av teknisk ka-
raktär som direkt följer av regionförvalt-
ningsreformen. Samtidigt uppdateras de be-
stämmelser som ändras även i övrigt, så att i 
bestämmelserna görs nödvändiga ändringar 
av teknisk karaktär som följer av tidigare 
ändringar i lagstiftningen. I detta samman-
hang har man inte för avsikt att ändra eller 
reformera sakinnehållet i de bestämmelser 
om regionförvaltningsmyndigheternas upp-
gifter som finns i speciallagar. 
 

Statens regionförvaltning 
 

Propositionen är en övergripande reform 
som omfattar statens hela regionförvaltning. I 
propositionen om statens regionförvalt-
ningsmyndigheter föreslås att länsstyrelserna, 
arbetskrafts- och näringscentralerna, de regi-
onala miljöcentralerna, miljötillståndsverken, 
vägdistrikten, Sjöfartsverkets enhet för för-
bindelsefartygstrafik och arbetarskyddsdi-
striktens arbetarskyddsbyråer ska vara de 
statliga regionförvaltningsmyndigheter som 
samlas till två nya övergripande myndighe-
ter, regionförvaltningsverken samt närings-, 
trafik- och miljöcentralerna. I landskapet 
Åland heter statens regionförvaltningsmyn-
dighet statens ämbetsverk på Åland. 

Regionförvaltningsverkets främsta uppgift 
är att stödja den regionala jämlikheten genom 
att inom regionerna sköta sådana verkställig-
hets-, styrnings- och tillsynsuppgifter som 
gäller lagstiftningen. Verket främjar förverk-
ligandet av grundläggande rättigheter och 
rättssäkerhet, tillgången på basservice, miljö-
skydd, hållbart utnyttjande av miljön, intern 
säkerhet samt hälsosam och trygg livs- och 
arbetsmiljö inom regionerna. För att säker-
ställa att myndighetens behandling av miljö-
tillstånds-, konkurrens- och arbetarskydds-
ärenden är opartisk finns i propositionen sär-
skilda bestämmelser som hänför sig till den 
särskilda rättsstatusen hos dessa verksam-
hetsområden. Närings-, trafik- och miljöcen-
tralens främsta uppgift är att stödja den regi-
onala utvecklingen genom att sköta statsför-
valtningens verkställighets- och utvecklings-
uppgifter inom regionerna. Centralerna främ-
jar företagsamhet, arbetsmarknadens funk-
tion, kunnande och kultur, trafiksystemets 
funktion och trafiksäkerhet, en god miljö och 
ett hållbart utnyttjande av naturen och natur-
resurserna samt invandring och invandrares 
integration och sysselsättning i regionerna. 

I den föreslagna lagen anges de regionala 
myndigheternas uppgifter per verksamhets-
område på en allmän nivå. Enligt propositio-
nen specificeras myndigheternas uppgifter 
närmare genom speciallagstiftning. Det är 
fråga om sådana uppgifter som i enlighet 
med gällande lagstiftning har skötts vid läns-
styrelserna, arbets- och näringscentralerna, 
vägdistrikten, de regionala miljöcentralerna, 
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miljötillståndsverken och arbetarskyddsdi-
striktens arbetarskyddsbyråer eller uppgifter 
som har skötts av centralförvaltningen men 
som nu föreslås bli överförda till regionför-
valtningen. Av de lokala förvaltningsmyn-
digheterna ska magistraterna omfattas av re-
gionförvaltningsverkets styrning, medan ar-
bets- och näringsbyråerna ska omfattas av 
närings-, trafik- och miljöcentralernas styr-
ning. Särskilt närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna samarbetar nära med landskapsför-
bund och kommuner. 

Det föreslås att bestämmelser om region-
förvaltningsverkens samt närings-, trafik- 
och miljöcentralernas antal, verksamhetsom-
råden, namn och verksamhetsställen utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Även om re-
gionförvaltningsverken och närings-, trafik- 
och miljöcentralerna enligt huvudregeln 
inom sitt verksamhetsområde ska sköta de 
uppgifter som föreskrivits för dem, kan regi-
onförvaltningsverken och närings-, trafik- 
och miljöcentralerna dock sköta uppgifter 
inom verksamhetsområdet för fler än ett verk 
eller en central, om utvidgningen av verk-
samhetsområdet kan effektivisera verkens 
och centralernas verksamhet och användning 
av personalresurser och andra statliga resur-
ser, förbättra tillgången på tjänster eller sä-
kerställa tillgången till sådan särskild sak-
kunskap som behövs för uppgifterna, eller 
om det av någon annan motsvarande orsak är 
ändamålsenligt att utvidga verksamhetsom-
rådet. Enligt 3 § 3 mom. i den gällande läns-
styrelselagen har uppgifter som länsstyrelsen 
på Åland ska sköta inte kunnat överföras till 
att skötas vid en annan länsstyrelse. Med be-
aktande av denna begränsning i den gällande 
lagen är det ändamålsenligt att uppgifter som 
ska skötas inom verksamhetsområdet för sta-
tens ämbetsverk på Åland även i fortsätt-
ningen endast i undantagsfall kan överföras 
till regionförvaltningsverk eller närings-, tra-
fik- och miljöcentraler på fastlandet. 

I samband med beredningen av propositio-
nen har det planerats att regionförvaltnings-
verken ska vara sex till antalet och att verken 
ska ha fem ansvarsområden: 1) basservicen, 
rättsskyddet och tillstånden, 2) polisväsendet, 
3) räddningsväsendet och beredskapen, 4) 
miljötillstånden och 5) arbetarskyddet. Anta-
let närings-, trafik- och miljöcentraler är 

sammanlagt femton, av vilka nio inkluderar 
alla tre ansvarsområden: 1) näringarna, ar-
betskraften, kompetensen och kulturen, 2) 
trafiken och infrastrukturen och 3) miljön 
och naturresurserna. 

Den allmänna administrativa styrningen av 
regionförvaltningsverken sköts av finansmi-
nisteriet, medan motsvarande styrning för 
närings-, trafik- och miljöcentralernas del 
sköts av arbets- och näringsministeriet. Styr-
ningen av myndigheternas egentliga verk-
samhet kan indelas i två delar, den strategis-
ka styrningen och styrningen av verksamhe-
ten. 

Den strategiska styrningen sker i samarbete 
mellan de berörda ministerierna och den ko-
ordineras för regionförvaltningsverkens del 
av finansministeriet och för närings-, trafik- 
och miljöcentralernas del av arbets- och när-
ingsministeriet. Landskapsförbunden deltar 
till behövliga delar i samarbetet med de mi-
nisterier och myndigheter inom centralför-
valtningen som nämns ovan samt med regi-
onförvaltningsverken i utarbetandet av stra-
tegiska resultatmålhandlingar och i förhand-
lingarna om dessa. 

Däremot deltar landskapsförbunden alltid i 
den strategiska styrningen av närings-, trafik- 
och miljöcentralerna. Genom den strategiska 
styrningen kan målen för de olika förvalt-
ningsområden som är företrädda i myndighe-
terna samordnas och regionförvaltningens 
verksamhetsbetingelser säkerställas. Dessut-
om kan man bilda en gemensam uppfattning 
för de styrande myndigheterna om hur de 
riksomfattande målen för de olika förvalt-
ningsområdena kan anpassas till den regiona-
la verksamheten. I syfte att nå målen och be-
akta regionernas synpunkter föreslås att det 
utarbetas strategidokument för verken och 
centralerna, och separata strategiska resul-
tatmålhandlingar för varje myndighet. Det 
ministerium som koordinerar den strategiska 
styrningen utarbetar handlingarna i samarbe-
te med de andra ministerier eller myndigheter 
inom centralförvaltningen som styr centra-
lerna och med regionförvaltningsmyndighe-
terna i fråga.  Landskapsförbunden deltar all-
tid i utarbetandet av dessa handlingar då det 
gäller närings-, trafik- och miljöcentralerna 
och de deltar vid behov då det gäller region-
förvaltningsverken. Handlingarna utgör 
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grunden för den strategiska styrningen. Till 
den strategiska styrningen av regionförvalt-
ningsverket hör undantagsförfaranden i fråga 
om polisväsendet, arbetarskyddet och miljö-
tillståndsärenden. 

För styrningen av verksamheten vid regi-
onförvaltningsverken svarar, inom sina egna 
ansvarsområden, justitieministeriet, inrikes-
ministeriet, finansministeriet, social- och häl-
sovårdsministeriet, undervisningsministeriet, 
jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och 
näringsministeriet, miljöministeriet samt po-
lisstyrelsen eller den myndighet inom cen-
tralförvaltningen som särskilt ålagts att sköta 
styrningen. För styrningen av verksamheten 
vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sva-
rar, inom sina egna ansvarsområden, inri-
kesministeriet, undervisningsministeriet, 
kommunikationsministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriet, arbets- och näringsministe-
riet, miljöministeriet eller den myndighet 
inom centralförvaltningen som har ålagts att 
sköta styrningen. Med styrning av verksam-
heten avses att inom de olika sektorerna styra 
skötseln av sådana uppgifter och funktioner 
inom olika förvaltningsområden som hör till 
verkets uppgifter samt produktionen av tjäns-
ter. För att nå verksamhetsmålen utarbetas 
under ledning av ministeriet eller myndighe-
ten inom centralförvaltningen en resultatmål-
handling för verksamheten, ett resultatavtal, 
där man avtalar om vilka resurser regionför-
valtningsmyndigheterna har till sitt förfogan-
de och vilka deras operativa resultatmål är. 

Enligt propositionen leds regionförvalt-
ningsverken av verkets direktör som på före-
dragning från finansministeriet utnämns till 
tjänsten av statsrådet för viss tid. Enligt pro-
positionen leds statens ämbetsverk på Åland 
av landshövdingen om vars utnämnande det 
föreskrivs i 52 § i självstyrelselagen för 
Åland. En närings-, trafik- och miljöcentral 
leds av centralens direktör som även är direk-
tör för ett av centralens ansvarsområden. 
Statsrådet utnämner centralens direktör till 
uppgiften för viss tid på föredragning från 
arbets- och näringsministeriet. Direktören 
svarar för att regionförvaltningsmyndighe-
tens verksamhet är resultatrik och för att de 
gemensamma mål som ställts för den upp-
fylls. Verkets och centralens ansvarsområden 
leds av en chef för ansvarsområdet som ut-

nämns av det ministerium eller den myndig-
het inom centralförvaltningen som bär hu-
vudansvaret för styrningen av verksamheten. 
Chefen är inför det styrande ministeriet eller 
den styrande myndigheten inom centralför-
valtningen ansvarig för att verksamheten är 
resultatrik och att de resultatmål som ställts 
upp nås. Polisstyrelsen beslutar dock om vil-
ka uppgifter och vilket ansvar chefen för an-
svarsområdet för polisväsendet har. Bestäm-
melser om polisstyrelsens uppgifter finns i 
polisförvaltningslagen och polisförvaltnings-
förordningen. 

I samband med beredningen av propositio-
nen utreddes också om ett närmare praktiskt 
samarbete kan nås mellan skogscentraler, 
som hör till den indirekta statsförvaltningen, 
och statens regionförvaltning. I denna propo-
sition ingår ett förslag till bestämmelse enligt 
vilken också direktören för skogscentralen 
ska delta i närings-, trafik- och miljöcentra-
lens ledningsgruppsarbete som sakkunnig-
medlem. Man strävar efter att fördjupa det 
praktiska samarbetet mellan skogscentralerna 
och regionförvaltningen också genom andra 
åtgärder. Skogscentralerna ska i likhet med 
de övriga regionförvaltningsmyndigheterna 
delta i den strategiska resultatstyrningspro-
cessen på regional nivå. Jord- och skogs-
bruksministeriet inkluderar målen för regio-
nen i skogscentralens resultatavtal, i vilket 
man t.ex. tar in ett omnämnande om ett när-
mare samarbete mellan landskapsförbunden 
och centralerna samt en hänvisning till att 
skogsprogrammet är en del av landskapspro-
grammet. Beredningen av de regionala 
skogsprogrammen blir en del av den plane-
ring som sker under ledning av landskapsför-
bunden, och programmen behandlas i land-
skapsförbundens organ under beredningen. 
Avsikten är att skogscentralerna också ska 
delta i beredningen av landskapsprogrammet 
och dess genomförandeplan. I centralernas 
resultatmål inkluderas också att de ska bistå 
landskapsförbunden vid beredningen av den 
del av landskapsplanen som gäller skogsbru-
ket. Dessutom ska sammansättningen för 
skogscentralernas direktioner ses över så att 
de också har representanter för närings-, tra-
fik- och miljöcentralen och landskapsförbun-
det. Man strävar efter att fördjupa skogscen-
tralernas praktiska samarbete med regionför-
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valtningen också genom att öka användning-
en av gemensamma lokaler och informa-
tionssystem. De sistnämnda förslagen kräver 
dock inga sådana lagstiftningsåtgärder som 
borde inkluderas i denna proposition. En 
närmare utvärdering av skogscentralernas 
ställning och förhållande till den övriga regi-
onförvaltningen görs före utgången av 2009. 

I lagen om regionförvaltningsverk och la-
gen om närings-, trafik- och miljöcentraler 
finns bestämmelser inte bara om det som 
nämns ovan utan också om beslutanderätten, 
arbetsordningen, tillsättandet av tjänster, fö-
reträdande av staten, avgiftsbelagda presta-
tioner och ändringssökande. I lagen om regi-
onförvaltningsverken finns också bestäm-
melser om statens regionförvaltning i land-
skapet Åland, handräckning och tvångsme-
del. I lagen om närings-, trafik- och miljö-
centralerna finns däremot bestämmelser om 
samarbetet med landskapsförbund och kom-
muner samt, i ett separat kapitel, bestämmel-
ser om arbets- och näringsbyråer där det fö-
reskrivs om byråernas uppgifter, behörighe-
ten, styrningen, ledningen, beslutanderätten, 
arbetsordningen samt tillsättandet av tjänster. 

Enligt förslaget ska regionförvaltnings-
myndigheten i landskapet Åland, i stället för 
den nuvarande länsstyrelsen, vara statens 
ämbetsverk på Åland, som leds av landshöv-
dingen. Av denna anledning föreslås i själv-
styrelselagen för Åland en teknisk ändring 
som föranleds av att myndighetens namn 
ändras. I reformen föreslås inga ändringar 
som påverkar Ålands självstyre. 
 
Landskapsförbundens ställning och uppgifter 
 

I syfte att förnya landskapsförbundens 
ställning och uppgifter föreslås, utöver de 
faktorer som nämns ovan, att också regionut-
vecklingslagen ändras. Ändringarna gäller 
landskapsförbundens uppgifter, samarbets-
områden och de uppgifter som sköts inom 
ramen för dem, ordnandet av beslutsfattandet 
i samarbetsområdena, samarbetsorganet och 
valet av detta, avtal om samarbete samt skyl-
digheten att samarbeta, ökandet av land-
skapsprogrammens verkningsfullhet i regi-
onutvecklingen samt sökande av ändring i 
samarbetsorganets beslut. 

Det föreslås att landskapsförbundens upp-
gifter breddas så att landskapsförbunden ock-
så ska inleda planeringsprocesser och leda 
det samarbete som hör samman med dem i 
syfte att göra upp planer för prognostisering-
en av utbildningsbehoven på lång och medel-
lång sikt, planer för trafiksystem och sådana 
planer gällande naturresurser och miljö som 
har stor regional räckvidd. Avsikten med 
propositionen är inte att överföra beslutande-
rätten, utan att landskapsförbunden ska koor-
dinera det regionala utarbetandet av planerna. 
Landskapsförbundets samordnande uppgift 
innebär att förbundet ska inleda planerings-
processer och leda samarbetet i anslutning till 
det. 

För att organisera landskapsförbundens 
samarbete indelas landet enligt propositionen 
i landskapsförbundens samarbetsområden. 
Samarbetsområdena ska bilda funktionellt 
och ekonomiskt ändamålsenliga helheter för 
skötseln av uppgifter. Indelningen i samar-
betsområden ska enligt propositionen beaktas 
vid inrättandet av sådana verksamhetsområ-
den för närings-, trafik- och miljöcentralerna 
där alla de uppgifter som ingår i centralernas 
ansvarsområde sköts. 

Samarbetet ska enligt propositionen omfat-
ta sådana uppgifter som är viktiga med tanke 
på den långsiktiga utvecklingen av regionen, 
som ingår i landskapsprogrammen och i ge-
nomförandeplanerna för dessa eller i andra 
planer som i betydande grad påverkar regi-
onutvecklingen samt uppgifter som är ge-
mensamma för samarbetsområdet. Under 
vissa förutsättningar som anges i lagen kan 
även andra liknande uppgifter omfattas av 
samarbetet. Medlemskommunerna i de land-
skapsförbund som ingår i samarbetsområdet 
ska avtala om ordnandet av behandlingen av 
och beslutsfattandet i de ärenden som omfat-
tas av samarbete, antingen i ett gemensamt 
organ eller så att beslutanderätten utövas av 
landskapsförbunden genom överensstäm-
mande beslut. 

Landskapsförbunden och deras medlems-
kommuner svarar för att organisera samarbe-
tet och för att bilda samarbetsområden. Om 
de inte kan komma överens om dessa frågor, 
kan statsrådet enligt propositionen ålägga 
landskapsförbunden att inleda förhandlingar 
om samarbete och besluta om andra ärenden 
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i anslutning till detta. Statsrådets bestämmel-
se gäller bara till dess att medlemskommu-
nerna i de landskapsförbund som ingår i 
samarbetsområdet avtalar om något annat. 

I propositionen finns dessutom bestämmel-
ser om ändring av regionutvecklingslagen 
när det gäller att öka effekterna av land-
skapsprogrammen och genomförandeplaner-
na för dem i regionutvecklingen. Enligt pro-
positionen bör myndigheterna i sin verksam-
het beakta landskapsprogrammen och ge-
nomförandeplanerna för dem, främja genom-
förandet av programmen, bedöma och utvär-
dera sina åtgärders betydelse för regionut-
vecklingen samt se till att inga åtgärder för-
svårar genomförandet av dem. Myndigheter-
na ska dessutom begära landskapsförbundets 
utlåtande om sådana för regionens utveckling 
viktiga planer och åtgärder som avsevärt skil-
jer sig från landskapsprogrammet eller som 
inte ingår i landskapsprogrammet, samt be-
döma planernas och åtgärdernas betydelse 
för regionens utveckling. Om myndigheten 
ämnar avvika från ett landskapsförbunds ut-
låtande, ska den motivera avvikelsen efter att 
först ha förhandlat om saken med landskaps-
förbundet. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser för den offentliga ekonomin 
Ramanslaget i statsbudgeten för de statliga 

myndigheter som omfattas av regionförvalt-
ningsreformen uppgår till cirka 260 miljoner 
euro. Största delen av reformens ekonomiska 
konsekvenser uppstår av omfördelningen av 
detta anslag i statsbudgeten för närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna och regionförvalt-
ningsmyndigheterna. De anslag som ska om-
fördelas fastställs i detalj i samband med be-
redningen av statsbudgeten. Skötseln av så-
dana strukturfondsuppgifter i anslutning till 
Europeiska regionala utvecklingsfonden som 
hör till undervisningsministeriets förvalt-
ningsområde samt den personal som skött 
uppgifterna överförs från länsstyrelserna till 
landskapsförbunden. Personalens löner har 
dock betalats ur ett anslag för tekniskt stöd 
för projekt, varför denna överföring inte har 
några konsekvenser för budgeten. Dessutom 

föreslås det att vissa uppgifter ska överföras 
till landskapsförbunden för vilka finansiering 
ska överföras från momentet för statliga 
myndigheters omkostnader för löner för den 
personal som behövs samt kostnaderna för 
upprätthållandet av verksamheten. En sådan 
uppgift är t.ex. den föreslagna överföringen 
till landskapsförbunden av ansvaret för främ-
jandet av samservicen. 

Reformen kräver relativt stora informa-
tionstekniska reformer och investeringar för 
att förenhetliga systemen och möjliggöra en 
ändamålsenlig organisering av ämbetsverken. 
De informationsteknikskostnader av en-
gångsnatur som krävs för inrättandet av regi-
onförvaltningsverken och närings-, trafik- 
och miljöcentralerna för åren 2009-2012 
uppgår till cirka 6 miljoner euro. Kostnader-
na för reformprojektet består av personal-
kostnader, konsultkostnader samt kostnader 
för investering i utrustning, datakommunika-
tion och programvara. Kostnaderna hänför 
sig i huvudsak till åren 2009 och 2010. För 
de IT-investeringar som behövs innan verk-
samheten vid de nya ämbetsverken inleds har 
sammanlagt 3 180 000 euro beviljats för åren 
2008 och 2009. Genom att samordna IT-
funktioner, integrera dataarkiv och system 
och effektivisera utnyttjandet av personalre-
surserna efter inrättningsskedet kan man 
uppnå reella kostnadsinbesparingar jämfört 
med nuläget. 

Också lokalarrangemangen föranleder 
flyttkostnader och möbelanskaffningar. 
Kostnaderna för lokalarrangemangen är dock 
inte stora, och på längre sikt uppnår man 
mera koncisa och ändamålsenliga lösningar i 
fråga om lokalerna, vilket innebär inbespar-
ingar. De kostnader av engångsnatur som 
föranleds av både IT-ändringarna och lokal-
arrangemangen ska skötas genom en omför-
delning av anslagen inom statens utgiftsra-
mar och utnyttjande av de inbesparingar som 
uppkommer då produktivitetsmålen nås. 

Ett nytt produktivitetsmål har ställts för re-
gionförvaltningsreformen. Enligt målet 
minskar personalen med 640 årsverken åren 
2012-2015 inom den statliga regionförvalt-
ning som omfattas av reformen. Dessutom 
ska de årsverksminskningar som ska förverk-
ligas senast år 2011 och är riktade till de äm-
betsverk och funktioner som koncentreras till 
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de nya regionförvaltningsmyndigheterna 
överföras till de nya regionförvaltningsmyn-
digheterna. Detta innebär att det produktivi-
tetsmål som ställs för de nya regionförvalt-
ningsmyndigheterna åren 2010-2015 blir 
sammanlagt 1 136 årsverken. En del av de 
inbesparade personalutgifterna ska användas 
för utvecklingsprojekt och datatekniska pro-
jekt som bl.a. ska förbättra produktiviteten 
och serviceförmågan. Den statsekonomiska 
konsekvensen kommer då på 2005 års nivå 
att innebära en minskning i utgiftsnivån på 
cirka 25 miljoner euro per år. 

Enligt planerna överförs uppgifter från cen-
tralförvaltningen till regionförvaltningen 
motsvarande cirka 28 årsverken. På motsva-
rande sätt överförs anslag på cirka 900 000 
euro i statsbudgeten. En del av de uppgifter 
som överförs hänför sig till strukturfonder 
och finansieras därför delvis med tekniskt 
stöd för projekt. 

Ökningen av landskapsförbundens betydel-
se när det gäller att fördela regionala utveck-
lingsanslag och utveckla samservicen hänför 
sig också till reformen. De kostnader som 
föranleds landskapsförbunden täcks inom 
ramarna och kostnadsneutralt. 
 
4.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Allmänt 
Statens regionalförvaltning koncentreras 

enligt propositionen till två myndigheter, re-
gionförvaltningsverket och närings-, trafik- 
och miljöcentralen. Uppgifterna vid de nuva-
rande länsstyrelserna, arbetskrafts- och när-
ingscentralerna, regionala miljöcentralerna, 
miljötillståndsverken, vägdistrikten, Sjöfarts-
verkets enhet för förbindelsefartygstrafik och 
arbetarskyddsdistrikten omorganiseras så att 
de blir en del av de nya myndigheterna. Detta 
innebär att de ovan nämnda myndigheternas 
lednings- och styrsystem, uppgifter och 
strukturer omorganiseras. Också myndighe-
ternas regionindelningar och nätverk av 
verksamhetsställen ändras. Projektet innebär 
alltså en betydande ändring i statens region-
förvaltnings organisationsstruktur med kon-
sekvenser för myndigheternas verksamhet, 
uppgifter och personal. 

Regionförvaltningsverket kommer att ha 
sex huvudsakliga verksamhetsställen och sex 
andra verksamhetsställen på fastlandet. An-
svarsområdet för miljötillståndsärenden 
kommer att finnas vid fyra regionförvalt-
ningsverk, polisens ansvarsområde vid tre 
och ansvarsområdet för arbetarskyddet vid 
fem. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska 
ha 15 huvudsakliga verksamhetsställen och 
två andra verksamhetsställen. Närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna konstrueras på olika 
sätt beroende på hur uppgifterna placeras vid 
respektive centraler. Uppgifterna inom an-
svarsområdet för trafik och infrastruktur 
sköts vid nio centraler, uppgifterna inom an-
svarsområdet för miljö och naturresurser vid 
13 centraler och uppgifterna inom ansvars-
området för näringar, arbetskraft, kompetens 
och kultur vid 15 centraler. Invandrarenheter 
placeras vid sex centraler. Vid de närings-, 
trafik- och miljöcentraler som inte har alla tre 
ansvarsområdena ska det dock finnas till-
räckligt med personal som tillhandahåller 
tjänster som hör till de ansvarsområden som 
saknas. Personalens arbetsorter bestäms ge-
nom arbetsordningen för myndighetens an-
svarsområde. 

För att garantera att ärenden ska kunna skö-
tas på svenska är avsikten att tjänsterna inom 
huvudområdena miljö och naturresurser samt 
trafik och infrastruktur vid den närings-, tra-
fik- och miljöcentral som ska inrättas i Syd-
österbotten ska utvecklas på så sätt att kun-
derna även i fortsättningen betjänas både i 
Seinäjoki och Vasa. I den fortsatta bered-
ningen utarbetas en särskild plan för utbudet 
av tjänster. Man strävar efter att i första hand 
producera tjänsterna i framtiden med den 
personal som redan finns på orten. Även om 
huvudansvarsområdena miljö och naturresur-
ser samt trafik och infrastruktur finns i Seinä-
joki, integreras den personal som blir kvar i 
Vasa så att den blir en del av den närings-, 
trafik- och miljöcentral som inrättas i Öster-
botten och man på så sätt kan förbättra kund-
servicen och produktiviteten. 

Då de nuvarande statliga regionförvalt-
ningsmyndigheterna koncentreras till två nya 
övergripande myndigheter, innebär det att de 
uppgifter som hör till dessa myndigheter i 
fortsättningen kommer att skötas i en organi-
satoriskt och administrativt sett mångsidigare 
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och mera omfattande verksamhetsmiljö än 
tidigare. Genom reformen möjliggörs syner-
gieffekter, då aktörer från olika områden 
sammanförs till en myndighet. Reformen 
möjliggör god växelverkan och gott samarbe-
te mellan de olika ansvarsområdena redan i 
ärendeberedningsskedet. 

De statliga regionförvaltningsmyndigheter-
nas nya styrningsmodell kommer märkbart 
att öka samarbetet mellan de ministerier och 
centrala ämbetsverk som deltar i den strate-
giska styrningen av verksamheten samt öka 
landskapsförbundens deltagande i den strate-
giska planeringen och styrningen av region-
förvaltningsmyndigheterna. För att de olika 
förvaltningsområdenas mål ska kunna sam-
ordnas och regionförvaltningens verksam-
hetsförutsättningar förbättras krävs att mini-
sterierna har en gemensam ståndpunkt om 
hur de nationella målen ska appliceras på den 
regionala verksamheten. 

Fördelningen av uppgifterna och sakkun-
skapen från undervisningsministeriets och 
miljöministeriets förvaltningsområde mellan 
regionförvaltningsverken och närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna kommer att kräva 
ett nära samarbete mellan regionens myndig-
heter. 

De myndigheter som sammanslås till regi-
onförvaltningsmyndigheter och närings-, tra-
fik- och miljöcentraler använder redan nu i 
mycket stor utsträckning en verksamhetsmo-
dell där en eller flera ämbetsverk sköter en 
viss uppgift både inom sin egen region och 
inom ett större område eller på riksnivå. 
Uppgifterna i fråga är antingen regionala el-
ler nationella uppgifter som överförts från 
den centrala förvaltningen. Denna verksam-
hetsmodell kan gälla både uppgifter som krä-
ver särskild sakkunskap och stöduppgifter 
som t.ex. ekonomi- och personalförvaltning-
ens, informationsförvaltningens, informa-
tionstjänstens, kommunikationens, lokalitets-
förvaltningens och den offentliga upphand-
lingens stöduppgifter. Verksamhetsmodellen 
kan också gälla arrangemang för jämn för-
delning av arbetet. Avsikten är att man fort-
farande ska använda etablerade specialise-
ringsmodeller som visat sig fungera väl. An-
vändningen av verksamhetsmodellen ska i 
mån av möjlighet också utvidgas vid de nya 
regionförvaltningsmyndigheterna. 

De nuvarande regionförvaltningsmyndig-
heterna använder sammanlagt cirka 310 in-
formationssystem. Koncentreringen av regi-
onförvaltningen skapar möjligheter att fören-
hetliga informationssystemen och öka sam-
användningen samt samarbeta vid anskaff-
ning, utveckling och upprätthållande av in-
formationssystem. 

Regionförvaltningsverken samt närings-, 
trafik- och miljöcentralerna kan som sektors-
övergripande myndigheter, vars personal har 
omfattande sakkunskap från olika områden 
och vars nätverk av intressegrupper är regi-
onalt väldigt täckande, bättre än för när-
varande ge råd åt samt styra och betjäna sina 
kunder i deras olika livssituationer. Vid regi-
onförvaltningsverken och närings-, trafik och 
miljöcentralerna kommer man att utnyttja 
många olika kanaler för tillhandahållandet av 
tjänster till kunderna. Tjänsterna tillhanda-
hålls i form av ärendehanteringsservice för 
kunderna, elektronisk service och sakkunnig-
tjänster. Kommunikation via många kanaler 
måste stödas av en klar arbetsfördelning och 
arbetsorganisation. Det krävs också att per-
sonalen har ett brett kunnande. I synnerhet 
krävs datatekniska färdigheter, vilka bör ökas 
eftersom serviceutbudet i framtiden mer än 
tidigare övergår till elektroniska servicekana-
ler. Användningen av elektronisk kommuni-
kation och uppbyggandet av tjänster som 
hänför sig till den kräver också ekonomiska 
resurser för organisationen. Kommunikation 
via många kanaler kan också orsaka kunder-
na problemsituationer. För att minska och 
undvika dem krävs förutseende och aktiv in-
formation och kundrådgivning av myndighe-
terna. 

Ett effektivt utnyttjande av servicekanaler-
na ger informationsystemen en central roll. I 
synnerhet förutsätts det att systemen för 
ärendehantering och elektroniska tjänster 
fungerar. 

Vid regionförvaltningsverken och närings-, 
trafik- och miljöcentralerna kommer man 
också att tillämpa metoder för kvalitetsut-
veckling. Då CAF-bedömningsmodellen tas i 
bruk produceras viktig information för ut-
vecklandet av förfaringssätten, vilket också 
innebär en positiv utveckling av kundtill-
fredsställelsen. Med hjälp av processarbetet 
förstår man verksamheten bättre, klarlägger 
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ansvarsområden och förenhetligar verksam-
hetssätten. Genom att processerna förbättras, 
effektiviseras verksamheten och förbättras 
kvaliteten. 
 
Konsekvenser för personalen 
 

Genom projektet med regionförvaltningsre-
formen bemöter man myndighetsverksamhe-
tens framtida utmaningar. Ändringen innebär 
möjligheter också för personalen. Myndighe-
ter med ett bredare ansvarsområde kan erbju-
da personalen mångsidiga arbetsuppgifter 
och möjlighet att utveckla sitt kunnande och 
sin sakkunskap och på så sätt avancera i kar-
riären. 

I samband med regionförvaltningsreformen 
iakttas en god personalpolitik och ledning i 
enlighet med lagen om samarbete inom sta-
tens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) 
och statens samarbetsavtal. Man strävar efter 
att personalen ska få information och möjlig-
het att påverka då reformen genomförs. 

Enligt den kartläggning av personalen som 
gjordes inom projektet motsvarade persona-
lens antal vid de myndigheter som omfattas 
av reformen cirka 5 900 årsverken i slutet av 
år 2007. Cirka 4 400 årsverken kommer att 
överföras till närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna från länsstyrelserna, vägdistrikten, 
arbetskrafts- och näringscentralerna och de 
regionala miljöcentralerna. Till regionför-
valtningsverken kommer cirka 1 500 årsver-
ken att överföras från länsstyrelserna, arbe-
tarskyddsdistrikten, de regionala miljöcentra-
lerna och miljötillståndsverken. Ändringen 
gäller särskilt personalen vid de myndigheter 
vars nuvarande myndighetsuppgifter delvis 
övergår till båda myndigheterna och eventu-
ellt också till landskapsförbunden. Sådana 
myndigheter är länsstyrelserna och miljöcen-
tralerna. 

Personalen minskar inte som en direkt följd 
av regionförvaltningsreformen. Å andra si-
dan uppstår inte heller något behov av perso-
nalökning som en följd av projektet då man 
ser till helheten. 

Personal i visstidsanställning behandlas 
jämlikt med personal i fasta tjänste- eller av-
talsförhållanden då reformen genomförs. 
Omvandlingen och överföringen av uppgifter 
till de nya myndigheterna är inte någon 

grund för att inte fortsätta en visstidsanställ-
ning. 

När det gäller regionförvaltningsverken 
och närings-, trafik- och miljöcentralerna 
fastställs den personals uppgifter som till-
handahåller tjänster i de regionförvaltnings-
verk och närings-, trafik- och miljöcentraler 
som inte har alla ansvarsområdens uppgifts-
helheter. Till denna del kan konsekvenserna 
för personalen bedömas efter att uppgifterna 
har fastställts. Placeringen av regionförvalt-
ningsverkens och närings-, trafik- och miljö-
centralernas verksamhetsställen och arbets-
fördelningen mellan dem kommer i viss mån 
att orsaka behov att flytta personal. 

Den regionindelning som ska genomföras 
på basis av förordningsbestämmelser kan in-
verka på vissa regioners regionförvaltnings-
myndigheters behov av personalresurser. 
Detta gäller särskilt för närings-, trafik- och 
miljöcentralernas del vägdistriktens och mil-
jöcentralernas funktioner och för regionför-
valtningsverkens del de nuvarande länssty-
relsernas funktioner och miljötillståndsären-
den. 

De specialuppgifter som planerats för regi-
onförvaltningsmyndigheterna sköts i huvud-
sak redan som specialuppgifter vid de nuva-
rande regionförvaltningsmyndigheterna och 
kommer att placeras vid den organisation 
som inrättas i stället för den organisation som 
nu sköter dem. Antalet årsverken som ska 
användas för specialuppgifterna är 45-48 vid 
regionförvaltningsverken och 185 vid när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna. En avgö-
rande faktor för placeringen av de nya speci-
aluppgifterna är personalens kunnande. Av-
sikten är att man ska framskrida måttfullt när 
det gäller specialisering. 

För skötseln av stöduppgifter (ekonomi- 
och personalförvaltning, informationsför-
valtning, informationstjänst, kommunikation, 
lokalitetsförvaltning, den offentliga upphand-
lingens stöduppgifter och sekreterartjänster) 
har 960 årsverken använts. Stöduppgifterna 
koncentreras till närings-, trafik- och miljö-
centralerna och till regionförvaltningsverken. 
En del uppgifter som hör till dessa funktioner 
sköts vid varje ämbetsverk. En del av uppgif-
terna kan koncentreras till ett visst ämbets-
verk antingen som en helhet eller skilt (t.ex. 
ekonomiförvaltningens eller informations-
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förvaltningens uppgifter). Under övergångs-
perioden kan de uppgifter som överförs ock-
så skötas på de nuvarande verksamhetsställe-
na. Konsekvenserna för personalen kan till 
denna del utredas då de överförda uppgifter-
nas placering är klar efter att uppgifterna 
fastställts närmare i det fortsatta arbetet. 

De flyttningar till en annan pendlingsregi-
on som behövs är inte av någon stor betydel-
se när man ser till reformens omfattning. Må-
let är att placeringen av personalen vid de 
nya verksamhetsenheterna under övergångs-
perioden på tre år ska ske kontrollerat och att 
personalöverföringar mellan olika orter kan 
ske på frivillig grund och genom att flytta 
tjänster eller uppgifter som frigörs på grund 
av pensionsfall. Vid skötseln av uppgifterna 
kommer man också att utnyttja ett nätbaserat 
verksamhetssätt. Uppgifter kan skötas på det 
tidigare verksamhetsstället i högst tre år efter 
att regionförvaltningsreformen trätt i kraft. 
Det ämbetsverk som inrättas beslutar om 
dessa flyttningar inom myndigheterna och 
användningen av en övergångstid. 

Då verksamheten vid de närings-, trafik- 
och miljöcentraler som ska inrättas i Sydös-
terbotten och Österbotten organiseras vid 
olika verksamhetsställen, strävar man efter 
att i första hand producera tjänsterna med 
den personal som redan finns på orten och ef-
ter att genomföra eventuella personalöver-
föringar mellan orterna på frivillig basis och 
genom att dra nytta av pensioneringarna. 

Som en konsekvens av regionförvaltnings-
reformen kommer antalet personer i den 
högsta ledningen vid regionförvaltningsver-
ken och närings-, trafik- och miljöcentralerna 
att minska. Likaså kommer antalet chefer 
som är underställda den högsta ledningen att 
minska vid de nya regionförvaltningsmyn-
digheterna. De nuvarande avdelningschefer-
nas och enhetschefernas tjänstebenämningar 
kommer att ändras så att de motsvarar dessa 
personers uppgifter vid de nya regionförvalt-
ningsmyndigheterna. 

Indirekt orsakar regionförvaltningsrefor-
men en minskning av personalen inom regi-
onförvaltningen, eftersom den är en av de åt-
gärder för att öka statsförvaltningens produk-
tivitet som ingår i rambeslutet 2009. Förvalt-
ningsreformen och de verksamhetsområdes-
ändringar och organisatoriska ändringar som 

genomförs inom den samt utvecklandet av 
verksamhetssätten gör det möjligt att uppnå 
produktivitetsmålen. Den målsatta minsk-
ningen på 436 årsverken överförs under den 
första produktivitetsprogramperioden åren 
2010 och 2011 till närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna och regionförvaltningsverken 
från de ämbetsverk som omfattas av refor-
men. Dessutom har ett produktivitetsmål 
motsvarande 60 årsverken riktats till projek-
tet för regionförvaltningsreformen för åren 
2010 och 2011. Utöver detta är ett mål att 
personalbehovet vid regionförvaltningsver-
ken (finansministeriets och social- och häl-
sovårdsministeriets förvaltningsområden) 
och närings-, trafik- och miljöcentralerna 
(arbets- och näringsministeriets förvaltnings-
område) ska minska med sammanlagt 640 
årsverken under åren 2012-2015. Dessa 
minskningsskyldigheter innebär att antalet 
årsverken under en period på fem år efter att 
de nya ämbetsverken inlett sin verksamhet 
minskar med nästan 20 procent jämfört med 
den nuvarande personalmängden vid ämbets-
verken. 

I sin helhet varierar ålderspensionsavgång-
en åren 2008-2015 mellan myndigheterna. 
Medan knappt 20 procent av personalen i 
TE-centralernas nuvarande uppgifter avgår, 
är avgången inom arbetarskyddsdistrikten 
nästan dubbelt så stor, dvs. 37 procent av 
personalen. Enligt den kartläggning som 
gjorts är pensionsavgången (personer som 
fyller 64 år) vid de statliga regionförvalt-
ningsmyndigheter som omfattas av projektet 
åren 2008-2011 sammanlagt 721 personer 
och åren 2012-2015 sammanlagt 838 perso-
ner. Av den personal som omfattas av projek-
tet avgår sammanlagt 1599 personer åren 
2008-2015, vilket innebär cirka 27 procent 
av den nuvarande personalen. 

Personalen i tjänste- eller arbetsavtalsför-
hållande vid de myndigheter som omfattas av 
propositionen samt motsvarande tjänster och 
uppgifter, med undantag för de specificerade 
tjänster och andra chefstjänster som slopas, 
övergår till ifrågavarande närings-, trafik- el-
ler miljöcentral, regionförvaltningsverk eller 
landskapsförbund. I stället för de tjänster 
som slopas inrättas nya tjänster, till vilka per-
sonalen utnämns med sitt samtycke. Anställ-
da som sköter tidsbegränsade uppgifter över-
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går i närings-, trafik- och miljöcentralens, re-
gionförvaltningsverkets eller landskapsför-
bundets tjänst till visstidsanställningens slut. 
För överföringen av en tjänst behövs tjäns-
temannens samtycke i de fall där tjänsten 
överförs från en pendlingsregion till en an-
nan. Anställda som överförs behåller de rät-
tigheter och skyldigheter som gäller vid över-
föringen enligt deras anställningsvillkor samt 
sin lön i euro. Ledningen av omställningen 
och omställningsskyddet i samband med re-
formen förverkligas, den nuvarande persona-
lens situation ordnas och anställningsförhål-
landets varaktighet tryggas i övrigt på det sätt 
som anges i finansministeriets beslut av den 
6 november 2007 och statsrådets principbe-
slut av den 23 mars 2006. 
 
4.3 Konsekvenser för miljön 

Propositionen har inga direkta konsekven-
ser för miljön. Då miljötillståndsfrågorna 
koncentreras till regionförvaltningsverket 
förbättras dock beslutens kvalitet och en 
mera flexibel användning av resurserna blir 
möjlig.  Skötseln av övriga miljöfrågor vid 
närings-, trafik- och miljöcentralerna förbätt-
rar möjligheterna att beakta miljöaspekter 
inom centralens ansvarsområden. Eftersom 
närings-, trafik- och miljöcentralerna står i 
nära samarbete med landskapsförbunden och 
regionens övriga aktörer, kan miljöaspekter-
na beaktas redan i ett tidigt skede av plane-
ringen. Dessutom möjliggörs gott samarbete 
mellan de olika ansvarsområdena redan i 
ärendeberedningsskedet. På detta sätt effek-
tiveras närings-, trafik- och miljöcentralernas 
verksamhet och kundbetjäningen förbättras. 
 
4.4 Samhälleliga konsekvenser 

Konsekvenser för de statliga regionförvalt-
ningsmyndigheternas kunder 
 

Propositionen har konsekvenser för med-
borgarnas kommunikation med myndighe-
terna. Då vissa av regionförvaltningsmyn-
digheternas funktioner koncentreras till regi-
onförvaltningsverket samt närings-, trafik- 
och miljöcentralen blir det möjligt att utveck-
la servicemodeller som är av högre kvalitet 
och effektivare än de nuvarande, omfattar 

många kanaler och är oberoende av plats. 
Genom kundsegmentering och gemensamma 
kundrelationer är det möjligt att finna syner-
gifördelar vid skapandet av servicehelheter 
som är riktade till kunderna. 

Utvecklandet av ett system med många ka-
naler erbjuder de statliga regionförvalt-
ningsmyndigheternas kunder ett klart utbud 
av servicekanaler där de kan få service. En 
mångsidig servicestruktur bidrar till att ga-
rantera att reformen blir lyckad ur kundens 
perspektiv. Då andelen nättjänster ökar, för-
bättras tillgången på tjänster för de kunder 
som har möjlighet och kunskap att använda 
nättjänster. Nättjänsterna gör det ofta snabba-
re, lättare och förmånligare för kunderna att 
sköta sina ärenden. Dessutom finns nättjäns-
terna till förfogande när kunden behöver 
dem. Utbudet av nättjänster stöder också må-
len för en hållbar utveckling. 

De arbets- och näringsbyråer som lyder 
under närings-, trafik- och miljöcentralerna 
betjänar företag, enskilda kunder och sam-
manslutningar. De sistnämnda är främst 
kommuner och aktörer inom den tredje sek-
torn. Byråerna har till uppgift att främja till-
gången på arbetskraft och förbättra syssel-
sättningen, verkställa den offentliga arbets-
kraftsservicen, främja invandrarnas integra-
tion, tillhandahålla råd om företagstjänster 
samt sköta andra uppgifter som ankommer på 
dem. Det ska vara möjligt att utnyttja nätver-
ket av arbets- och näringsbyråer som en ser-
vicekanal för närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna. 

Arbets- och näringsbyråerna producerar 
sina tjänster antingen själva eller genom 
partnerskaps- eller nätverksverksamhet eller i 
form av köptjänster från en utomstående ser-
viceproducent. En servicemodell med både 
nät-, telefon- och CC-tjänster och personlig 
service utnyttjas fullt ut. Arbetsförmedlingen 
är arbets- och näringsbyråernas kärnservice. 
Byråerna fungerar i de regionala företags-
tjänsternas nätverk som arbetsmarknadsex-
perter och ser i synnerhet till att kunnig ar-
betskraft når företagen och sammanslutning-
arna. 

I samband med genomförandet av reformen 
är avsikten att man ska stöda sig på den sam-
service som avses i lagen om samservice 
inom den offentliga förvaltningen (223/2007) 
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och också beakta de möjligheter som planer-
na på att utvidga samservicen erbjuder. Re-
gionförvaltningsmyndigheternas egna fysiska 
arbetsställen minskar, men de kan ersättas 
med samservicekontor, som får allt större be-
tydelse som ställen där man kan sköta ären-
den och där det informeras om ärenden. Med 
hjälp av de servicesekreterare som arbetar 
vid samservicekontoren kan man förbättra 
rådgivningen också för kunder som sköter 
ärenden elektronisk. Med hjälp av ett elek-
troniskt tidsbeställningssystem har kunderna 
möjlighet att reservera tid för att träffa en 
sakkunnig vid samservicekontoret. 
 
Konsekvenser för företagen 
 

Enligt propositionen är närings-, trafik- och 
miljöcentralens verksamhetsidé att stödja den 
regionala utvecklingen genom att sköta stats-
förvaltningens verkställighets- och utveck-
lingsuppgifter inom regionerna. I detta avse-
ende främjar centralen bl.a. företagsamheten. 

En regionförvaltning som är kundbaserad, 
effektiv och resultatgivande har en central 
betydelse för förbättrandet och utvecklandet 
av företagens verksamhetsförutsättningar. 
Enligt propositionen hör alla centrala frågor 
som inverkar på företagens verksamhetsmiljö 
till närings-, trafik- och miljöcentralernas 
uppgiftsområde. Förutom de uppgifter som 
hör till centralens ansvarsområde för näring-
ar, arbetskraft, kompetens och kultur och 
som direkt främjar företagsamhet och stöder 
näringsverksamheten omfattar centralens an-
svarsområde uppgiftshelheter som i väsentlig 
grad inverkar på företagens verksamhet inom 
ansvarsområdena trafik och infrastruktur 
samt miljö och naturresurser. Sådana här 
uppgiftshelheter som inverkar på företagens 
verksamhet är t.ex. planeringen av väg- och 
trafikförhållanden, trafiktillståndsfrågor, 
uppgifter som hänför sig till ordnandet av 
kollektivtrafiken samt uppgifter som hänför 
sig till markanvändning och miljövård. 

Sammanförandet av de ovan nämnda funk-
tionerna och den synerginytta som erhålls på 
det sättet kan beräknas skapa en möjlighet 
för de närings-, trafik- och miljöcentraler 
som föreslås bli inrättade att bilda en klar 
uppfattning om sin regions situation och re-
gionens behov i fråga om företagens verk-

samhetsförutsättningar. Detta kan i sin tur 
beräknas främja centralens möjligheter att i 
enlighet med sin verksamhetsidé främja före-
tagsamheten i regionen. 
 
Konsekvenser för sysselsättningen och ar-
betslivet 
 

Då vissa av regionförvaltningsmyndighe-
ternas funktioner koncentreras till närings-, 
trafik- och miljöcentralen, skapas bättre för-
utsättningar för utvecklandet av näringslivet 
och sysselsättningen. Man beräknar t.ex. att 
kunna uppnå synergifördelar som inverkar på 
sysselsättningen då de nuvarande uppgifter 
vid länsstyrelserna och arbets- och närings-
centralerna som hänför sig till prognostise-
ring av utbildningsbehoven och till vuxenut-
bildningen koncentreras till närings-, trafik- 
och miljöcentralen. 
 
Konsekvenser för regional utveckling 
 

Propositionen stöder en regionutveckling 
som baserar sig på regionernas egna starka 
sidor och särdrag genom att stärka samarbe-
tet mellan närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna och landskapsförbunden. Genom att in-
rikta utvecklingsarbetet och resurserna på 
gemensamt valda strategiska mål förbättras 
regionernas konkurrenskraft och regionens 
företags möjlighet att möta den globala kon-
kurrensens utmaningar. Samtidigt fastställs 
bättre än tidigare de regioner med vars hjälp 
också tillväxten av samhällsekonomins kon-
kurrenskraft förbättras. 

Propositionen påverkar förvaltningen av 
regionutvecklingen och därmed på det ut-
vecklingsarbete som görs i regionerna. Land-
skapsförbundens ställning som regionernas 
utvecklingsmyndigheter stärks genom nya 
samordningsuppgifter och andra uppgifter 
samt genom att betydelsen av landskapspro-
grammen och genomförandeplanerna för 
dem ökas. Landskapsförbundens samarbets-
regioner garanterar att planeringen i regio-
nerna och statens beslutsfattande kan koordi-
neras enligt samma regionindelning. På så 
sätt kan landskapsförbunden lättare ha kon-
troll över den regionala helheten av finansie-
ring och beslutsfattande. 
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Landskapsförbundens nya uppgifter hänför 
sig till utbildning och kultur, trafik samt na-
turresurser och miljö som är viktiga för regi-
onutvecklingen. Landskapsförbundets upp-
gifter täcker bättre än tidigare frågor som i 
väsentlig grad inverkar på regionutveckling-
en och underlättar därmed helhetsplanering-
en. 

Då betydelsen av landskapsprogrammet 
och dess genomförandeplan stärks, ökar det 
regionala perspektivets inflytande inom regi-
onutvecklingen och i synnerhet inom statens 
beslutsfattande och förvaltning. Den regiona-
la koordineringen av åtgärderna förbättras 
som en helhet. 
 
Språkliga konsekvenser 
 

Denna regeringsproposition har inga direk-
ta språkliga konsekvenser. Som en följd av 
reformen omdefinieras verksamhetsområde-
na för de statliga myndigheterna inom regi-
onförvaltningen. Bestämmelser om myndig-
heternas verksamhetsområden ska enligt pro-
positionen utfärdas genom förordning av 
statsrådet. De eventuella språkliga konse-
kvenserna av verkställandet av dessa förord-
ningar beaktas i samband med beredningen 
av förordningarna. 

I regeringens proposition ingår vissa be-
stämmelser som syftar till att trygga genom-
förandet av de språkliga rättigheterna och en 
jämlik behandling av språkgrupperna. Såda-
na är exempelvis de bestämmelser som gäller 
ämbetsverkens och centralernas verksam-
hetsområden och utvidgningar av dem samt 
de bestämmelser som gäller en serviceenhet 
för den språkliga minoriteten. Bestämmel-
serna syftar till att komplettera språklagens 
bestämmelser. Förslaget medför alltså inte 
vare sig en inskränkning av de rättigheter 
som medborgarna har enligt språklagen eller 
en begränsning av de skyldigheter som lagen 
ålägger dessa myndigheter. 

I 5 § i det lagförslag som gäller regionför-
valtningsverken och i 5 § i det lagförslag som 
gäller närings-, trafik- och miljöcentraler fö-
reslås bestämmelser om ämbetsverkens och 
centralernas verksamhetsområden och ut-
vidgningen av dessa. Enligt en huvudregel i 
de föreslagna paragraferna ska ämbetsverken 

och centralerna inom sitt verksamhetsområde 
sköta de uppgifter som föreskrivits för dem. 

I de ovan nämnda bestämmelseförslagen 
ingår dessutom bestämmelser som gäller en 
utvidgning av ämbetsverkens och centraler-
nas verksamhetsområden. Med detta avses att 
ett ämbetsverk eller en central under vissa 
förutsättningar även ska ha möjlighet att skö-
ta uppgifter inom verksamhetsområdet för 
fler än ett ämbetsverk eller fler än en central. 
Förutsättningarna för en utvidgning av verk-
samhetsområdet fastställs i de föreslagna pa-
ragraferna. I enlighet med detta ska ett äm-
betsverks eller en centrals verksamhetsområ-
de kunna utvidgas om man på detta sätt kan 
effektivisera den berörda myndighetens verk-
samhet och resursanvändning, förbättra till-
gången till tjänster, främja förverkligandet av 
den finsk-, svensk- eller samiskspråkiga mi-
noritetens språkliga rättigheter i regionen, 
säkerställa tillgången till sådan särskild sak-
kunskap som behövs för uppgifterna eller om 
utvidgningen är ändamålsenlig av någon an-
nan orsak. 

I 18 § i det lagförslag som gäller regionför-
valtningsmyndigheterna och i 23 § i det lag-
förslag som gäller närings-, trafik- och miljö-
centraler föreslås bestämmelser om en servi-
ceenhet för den språkliga minoriteten. Enligt 
den föreslagna bestämmelsen kan ämbets-
verket eller centralen för uppgifter inom sitt 
ansvarsområde ha en särskild enhet som be-
tjänar den finskspråkiga, svenskspråkiga eller 
samiska minoritetsbefolkningen i regionen. 
En serviceenhet ska också kunna inrättas 
gemensamt för fler än ett ämbetsverk eller 
fler än en central. Bestämmelser om inrättan-
det av serviceenheten och om dess uppgifter, 
namn, verksamhetsområde och verksamhets-
ställe samt om personalens behörighetsvill-
kor ska enligt lagförslagen utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

De föreslagna bestämmelserna syftar till att 
de serviceenheter som inrättas med stöd av 
dem ska kunna tillhandahålla tjänster exem-
pelvis bara inom ett visst ansvarsområde, 
t.ex. undervisningsväsendet, men att enhe-
tens serviceutbud också ska kunna omfatta 
service inom flera eller samtliga ansvarsom-
råden som hör till ämbetsverket eller centra-
len. Närmare bestämmelser om vilka språkli-
ga behörighetsvillkor som ska gälla för de 
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anställda vid en serviceenhet ska utfärdas ge-
nom förordning. 

Enligt språklagens 6 § 2 mom. kan ensprå-
kiga enheter eller avdelningar av särskilda 
skäl inrättas för språkliga minoriteter. Inrät-
tandet av sådana enheter får emellertid inte 
leda till att den finskspråkiga, svenskspråkiga 
eller samiskspråkiga befolkningens behov 
inte tillgodoses enligt lika grunder. 

Enligt språklagens 10 § har var och en rätt 
att använda finska eller svenska i kontakter 
med statliga myndigheter och tvåspråkiga 
kommunala myndigheter. 

Enligt språklagens 23 § ska myndigheterna 
i sin verksamhet självmant se till att indivi-
dens språkliga rättigheter förverkligas i prak-
tiken. En tvåspråkig myndighet ska betjäna 
allmänheten på finska och på svenska. Myn-
digheten ska både i sin service och i annan 
verksamhet utåt visa att den använder båda 
språken. Vidare ska en tvåspråkig myndighet 
när den tar kontakt med enskilda individer el-
ler juridiska personer använda deras eget 
språk, om den vet vilket det är eller utan 
oskäligt besvär kan få reda på det, eller an-
vända både finska och svenska. Ledningen 
för de regionförvaltningsverk och närings-, 
trafik- och miljöcentraler som ska inrättas 
ska se till att de anställda också i praktiken 
har de språkkunskaper som språklagen förut-
sätter. 

De statliga myndigheterna är enspråkiga 
om deras ämbetsdistrikt omfattar enbart 
kommuner med samma språk. Som tvåsprå-
kiga myndigheter räknas statliga centralför-
valtningsmyndigheter och också andra myn-
digheter vilkas ämbetsdistrikt omfattar finsk-
språkiga och svenskspråkiga kommuner eller 
tvåspråkiga kommuner. 

Till den föreslagna lagstiftningen hänför 
sig också förordningar i vilka det bland annat 
föreskrivs om nya myndigheters verksam-
hetsområden. De språkliga konsekvenserna i 
fråga om dessa bedöms särskilt i samband 
med utfärdandet av förordningarna. I det 
skede då förordningarna utfärdas kommer 
den praktiska planeringen i fråga om de nya 
myndigheterna att ha avancerat betydligt 
längre än vad som är fallet idag, och konse-
kvenserna kan därför bedömas mer ingående. 
De språkliga kraven på ämbetsverkens servi-

ce beaktas som en viktig faktor vid plane-
ringen. 
 
Konsekvenser för de olika könen 
 

Könsfördelningen bland personalen vid de 
myndigheter som deltar i regionförvaltnings-
projektet har utretts med hjälp av de uppgif-
ter som erhållits ur arbetsgivarens datasystem 
för personuppgifter (Tahti). Uppgifter ur sy-
stemet användes också som utgångsdata för 
de för de enkäter som sändes till myndighe-
terna, där myndigheterna skulle specificera 
könsfördelningen inom olika uppgiftsgrup-
per, i synnerhet sådana uppgifter som änd-
ringarna på grund av projektet särskilt riktar 
sig mot. Samtidigt analyserade myndigheter-
na orsakerna till könsfördelningen. 

Enligt arbetsgivarens persondatasystem 
(Tahti) utförs årsverkena vid de myndigheter 
som omfattas av projektet till cirka 47 pro-
cent av män och cirka 53 procent av kvinnor. 
Även om myndigheternas årsverken på en 
helhetsnivå fördelar sig nästan jämnt mellan 
kvinnor och män, varierar könsfördelningen 
betydligt myndigheterna emellan. 

Den största obalansen i antalet årsverken 
som utförs av män respektive kvinnor finns 
vid länsstyrelserna, där över två tredjedelar 
av årsverkena utförs av kvinnor och under en 
tredjedel av män. Också i årsverkena vid ar-
bets- och näringscentralerna och miljötill-
ståndsverken är kvinnorna i majoritet. I väg-
distriktens, arbetarskyddsdistriktens och mil-
jöcentralernas årsverken är däremot männen i 
majoritet. 

Könsfördelningen för årsverkena vid olika 
typer av myndigheter varierar i hög grad 
mellan olika ämbetsverk. Medan kvinnorna 
är i tydlig majoritet vid varje ämbetsverk 
som hör till länsstyrelserna och TE-
centralerna, varierar fördelningen vid miljö-
centralerna allt mellan en majoritet av kvin-
nor på cirka 62 procent vid Tavastlands mil-
jöcentral och en majoritet av män på nästan 
74 procent vid Kajanalands miljöcentral. 

I regel är över två tredjedelar män av dem 
som arbetar i ett ämbetsverks ledning och 
förmansuppgifter vid nästan alla de myndig-
heter som omfattas av propositionen. Vid 
länsstyrelserna arbetar nästan dubbelt så 
många kvinnor som män i sakkunniguppgif-



 RP 59/2009 rd  
  

 

38 

ter. Däremot är fördelningen den motsatta 
när det gäller sakkunniguppgifter och verk-
ställighetsuppgifter vid miljöcentralerna, mil-
jötillståndsverken, vägdistrikten och arbetar-
skyddsdistrikten. Av dem som arbetar inom 
myndigheternas stöduppgifter är nästan åtta 
av tio kvinnor. 

Den vanligaste orsaken till den interna 
könsfördelningen inom uppgiftsgrupperna 
anses vara att arbetena enligt sin natur är ar-
beten som antingen män eller kvinnor oftare 
söker än det motsatta könet, t.ex. på grund av 
personens utbildning. 

Vid länsstyrelsernas social- och hälso-
vårdsavdelningar och bildningsavdelningar 
är majoriteten av dem som arbetar i sakkun-
niguppgifter kvinnor. Orsaken till kvinno-
dominansen inom sakkunniguppgifterna an-
ses vara att sådana personer som har utbild-
ning inom en kvinnodominerad bransch sö-
ker dessa uppgifter. Av dem som arbetar i 
stöduppgifter vid de myndigheter som omfat-
tas av regionförvaltningsreformen är majori-
teten kvinnor. Som en motivering till detta 
anses kvinnodominansen inom den utbild-
ning som behövs för stöduppgifterna. 

Inom fältarbete vid miljöcentralerna ligger 
tyngdpunkten i könsfördelningen tydligt på 
män. Fördelningen förklaras av arbetenas na-
tur, eftersom det t.ex. handlar om fysiskt ter-
rängarbete eller byggande. Mansdominansen 
bland inspektörerna i arbetarskyddsdistrikten 
förklaras med att övervakningen av arbetar-
skyddet tidigare var inriktad på tekniska bris-
ter på arbetsplatserna och man därför främst 
valde personer med teknisk utbildning till 
uppgifterna. När det gäller vägförvaltningen 
är orsaken till en mansdominerad personal att 
den kompetens som krävs av personalen be-
tonar tekniskt kunnande. 

Visstidsanställningarna fördelar sig jämnt 
på mansdominerade och kvinnodominerade 
myndigheter inom ramen för reformen. 
Största delen av de personer som är visstids-
anställda är dock vid de flesta myndigheter 
kvinnor. För att jämställdhet mellan könen 
ska kunna garanteras i framtiden, bör man 
vid rekryteringen av ny arbetskraft istället för 
avgående personal beakta att kvinnor inte får 
försättas i en ojämlik ställning på grund av 
kön eller ålder då någon får ordinarie anställ-
ning. 

Man strävar efter att koncentrera ekonomi- 
och personalförvaltningen, vägförvaltningen, 
informationstjänsten, kommunikationen, lo-
kalitetsförvaltningen och den offentliga upp-
handlingens stöduppgifter till närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna och regionförvalt-
ningsverken.  

I allmänhet anses en könsfördelning på 40-
60 vara god och en fördelning på 30-70 fort-
farande som en tillräckligt jämn fördelning. 
Enligt detta uppfyller alla myndigheter som 
omfattas av propositionen åtminstone villko-
ren för en tillräckligt jämn fördelning. Efter-
som myndigheternas uppgifter och personal 
överförs till de nya myndigheterna, kan man 
anta att det inte kommer att medföra några 
större ändringar i könsfördelningen. 

Man strävar efter att upprätthålla jäm-
ställdheten genom att garantera män och 
kvinnor likadana möjligheter både då de nya 
regionförvaltningsmyndigheterna inrättas och 
efteråt. De nya regionförvaltningsmyndighe-
terna ska utarbeta en jämställdhetsplan enligt 
6 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Förvaltnings- och kommunminister Mari 
Kiviniemi tillsatte den 29 juni 2007 ett pro-
jekt för förnyande av regionförvaltningen, 
som hade som mål att i enlighet med reger-
ingsprogrammet skapa en medborgar- och 
kundvänlig regionförvaltning som fungerar 
på ett effektivt och resultatgivande sätt. Be-
redningen av projektet organiserades i en 
styrgrupp och en beredningsgrupp som an-
svarar för sitt arbete inför ministerarbets-
gruppen för förvaltning och regionutveck-
ling. Styrgruppen består av ministrarnas 
statssekreterare. Beredningsgruppen består 
av representanter för olika ministerier och 
regionförvaltningen. Landskapsförbunden, 
TE-centralerna, miljötillståndsverken, arbe-
tarskyddsdistrikten, vägförvaltningen och 
länsstyrelserna samt personalorganisationer 
är representerade i beredningsgruppen.  

Mandattiden för projektet fastställdes till 
29.6.2007 - 31.3.2009. Tidsfristen för styr-
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gruppen och beredningsgruppen förlängdes i 
december 2008 till 31.12.2009 för fortsatt be-
redning av de riktlinjer som godkänts inom 
projektet. Avsikten är att reformerna ska 
genomföras i sin helhet senast år 2010. 

Regionförvaltningsreformens styrgrupp 
tillsatte följande underarbetsgrupper till be-
redningsgruppen: en grupp som utreder regi-
onförvaltningens uppgifter, en grupp som ut-
reder koncentreringen av regionutveckling-
ens resurser och överföringen av den beslu-
tanderätt som hänför sig till dem, en grupp 
som utreder de uppgifter som överförs från 
centralförvaltningen samt en grupp som utre-
der statsförvaltningens uppgifter på Åland. 
Från Vasa universitet beställdes dessutom en 
utredning för internationell jämförelse av re-
gionförvaltningar. 

De nämnda utredningsgruppernas mandat-
tid gick ut den 31 december 2007. I och med 
att utredningsgrupperna lämnade sina rappor-
ter i januari 2008 avslutades utredningsske-
det för regionförvaltningsreformsprojektet. 
Projektdeltagarna skulle före slutet av mars 
2008 utarbeta en mellanrapport med förslag 
och möjliga alternativ till bl.a. regionförvalt-
ningsmyndigheternas uppgiftshelheter och 
minskningen av deras antal, ändringen av re-
gionindelningen samt eventuella nya statliga 
regionförvaltningsmyndigheter. 

En mellanrapport för regionförvaltnings-
projektet gavs den 2 april 2008. Det centrala 
förslaget i rapporten gick ut på att statens re-
gionförvaltning ska koncentreras till två 
myndigheter på så sätt att uppgifterna vid de 
nuvarande länsstyrelserna, arbetskrafts- och 
näringscentralerna, regionala miljöcentraler-
na, miljötillståndsverken, vägdistrikten och 
arbetarskyddsdistrikten omorganiseras och 
överförs till en närings-, trafik- och miljöcen-
tral och ett regionförvaltningsverk. Senare 
under beredningen slogs det fast att den 
förstnämnda nya myndigheten ska heta när-
ings-, trafik- och miljöcentralen. 

I mellanrapporten föreslogs det att land-
skapsförbundens ställning ska stärkas på fle-
ra olika sätt. Det föreslogs att landskapspro-
grammens koncentrerande och samordnande 
betydelse ska stärkas genom att man intensi-
vare förenar uppgörandet av landskapspro-
grammen med specialprogram och utveck-
lingsprogram som utarbetas enligt förvalt-

ningsområde. Avsikten är att planen för ge-
nomförandet av landskapsprogrammet ska 
knytas närmare samman med resultatstyr-
ningsprocessen mellan centralförvaltningen 
och regionerna. Dessutom föreslogs det att 
landskapsförbundens beslutanderätt i fråga 
om användningen av regionutvecklingsfinan-
sieringen ökas genom att tillämpningen av 10 
a § i regionutvecklingslagen skärps. 

I mellanrapporten föreslogs också att land-
skapsförbundens koordinerade utvecklings-
uppgifter utvidgas genom att de får det pri-
mära ansvaret för den regionala prognostise-
ringen av utbildningsbehov på lång och me-
dellång sikt samt för utvecklingsplaneringen 
av den regionala utbildningen och forsk-
ningsverksamheten som en del av den riks-
omfattande utvecklingsplaneringen beröran-
de utbildning och forskningsverksamhet. Ett 
likadant primärt ansvar föreslogs för land-
skapsförbunden vid utarbetandet av regionala 
trafiksystemsplaner och omfattande planer 
som gäller naturresurserna och miljön. 

I syfte att utvidga landskapsförbundens 
uppgift att främja regionutvecklingen före-
slogs det att strukturfondsuppgifterna inom 
undervisningsministeriets förvaltningsområ-
de ska överföras till förbunden genom att det 
föreskrivs att de ska ha det primära ansvaret 
för koordineringen och prioriteringen av 
statsfinansierade regionala trafikinvesteringar 
och andra betydande statsunderstödda pro-
jekt. Det föreslogs också att landskapsför-
bunden ska ha det primära ansvaret för ut-
vecklingen av samservicen inom sitt område. 

Beredningen av regionförvaltningsre-
formsprojektet fortsattes utgående från för-
slagen i mellanrapporten genom att de ändra-
des, preciserades och kompletterades i enlig-
het med det beslut som ministerarbetsgrup-
pen för förvaltning och regional utveckling 
fattade den 8 maj 2008. Ministerarbetsgrup-
pens riktlinjer gällde ordnandet av de uppgif-
ter som hör till statens regionförvaltning, or-
ganiseringen av myndigheterna samt ordnan-
det av myndigheternas ansvarsområden och 
verksamhetsställen samt statens och kommu-
nernas regionutvecklingsansvar. 

Enligt beslutet av ministerarbetsgruppen 
för förvaltning och regionutveckling tillsatte 
förvaltnings- och kommunminister Mari Ki-
viniemi och styrgruppen för ALKU-projektet 
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den 22 maj 2008 tolv underarbetsgrupper för 
den fortsatta beredningen av reformen. Ar-
betsgrupperna var en arbetsgrupp som bere-
der lagstiftningsändringar, en arbetsgrupp för 
regionindelningen, en arbetsgrupp för orga-
nisation, styrning och produktivitet, en per-
sonalarbetsgrupp, en ekonomiarbetsgrupp, en 
arbetsgrupp för utveckling av servicestruktu-
ren, en arbetsgrupp för utredande av de upp-
gifter som överförs från regionförvaltningen 
till lokalförvaltningen, en arbetsgrupp för ut-
redande av de uppgifter som överförs från 
centralförvaltningen till regionförvaltningen, 
en arbetsgrupp för Ålandsfrågor, en arbets-
grupp som bereder Skogscentralernas integ-
ration i den övriga regionförvaltningen, en 
kommunikationsarbetsgrupp och en arbets-
grupp för informationssystem. 

I underarbetsgrupperna var ministerierna, 
den övriga centralförvaltningen och region-
förvaltningsmyndigheterna representerade. 
Alla underarbetsgrupper hade representanter 
från personalorganisationerna. Antalet repre-
sentanter i underarbetsgrupperna var sam-
manlagt cirka 250. Gruppernas arbete leddes 
av ledningsgruppen för projektet och koordi-
nerades av projektets beredningsgrupp. Un-
derarbetsgrupperna samarbetade intensivt 
med varandra. 

Den arbetsgrupp som beredde skogscentra-
lernas integrering med den övriga regionför-
valtningen färdigställde sin rapport den 30 
september 2008. Mandattiden för arbets-
gruppen för regionindelningen, arbetsgrup-
pen för organisation, styrning och produktivi-
tet, personalarbetsgruppen, arbetsgruppen för 
utveckling av servicestrukturen, ekonomiar-
betsgruppen, arbetsgruppen för informations-
system, arbetsgruppen för utredande av de 
uppgifter som överförs från centralförvalt-
ningen till regionförvaltningen samt arbets-
gruppen för utredande av de uppgifter som 
överförs från regionförvaltningen till lokal-
förvaltningen gick ut den 31 oktober 2008. 
Lagstiftningsarbetsgruppens mandattid gick 
ut den 30 november 2008. Arbetet i kommu-
nikationsarbetsgruppen och arbetsgruppen 
för Ålandsfrågor pågick till den 31 mars 
2009. 

Underarbetsgruppernas rapporter, som till 
sin natur var förslag, publicerades på projek-
tets webbsidor. I gruppernas förslag ingår 

bl.a. förslag i fråga om regionförvaltningens 
organisering och uppgifter, regionindelning-
en, styrningen och produktiviteten, personal-
frågor, ekonomiska frågor, servicestrukturer 
och informationssystem. Förslagen behand-
lades i projektets beredningsgrupp och styr-
grupp samt i ministerarbetsgruppen för för-
valtningen och regionutvecklingen. I decem-
ber beslutade ministerarbetsgruppen att be-
redningsarbetet ska fortsätta utgående från de 
förslag som ministerarbetsgruppen fått in ge-
nom att de ändras, preciseras och komplette-
ras. 

Tyngdpunkten för den fortsatta beredning-
en av projektet 2009 överfördes till bered-
ningsarbete på regionnivå. Inom regionerna 
inrättades reformgrupper för varje ny region-
förvaltningsmyndighet (6) och varje ny när-
ings-, trafik- och miljöcentral (15). Reform-
grupperna bereder reformprocessen i regio-
nerna och utarbetar en reformplan som ska 
förverkliga riktlinjerna för projektet. I varje 
reformgrupp finns nödvändiga representanter 
från respektive myndighet för de ansvarsom-
råden, vars uppgifter överförs till de nya 
myndigheterna, representanter för personalen 
från varje ovan nämnd myndighet samt en 
representant för kommunikationen. Dessut-
om har en personalkoordinator utsetts bland 
de nya ämbetsverkens tjänstemän, som ska 
främja beredningen och genomförandet av 
personalens stödåtgärder. De riksomfattande 
arbetsgrupperna, bl.a. arbetsgruppen för or-
ganisation och styrning av regionförvalt-
ningsverken, arbetsgruppen för organisation 
och styrning av närings-, trafik- och miljö-
centralerna, arbetsgruppen för ekonomi- och 
verksamhetsplanering, personalarbetsgrup-
pen, arbetsgruppen för lönesystem, kommu-
nikationsarbetsgruppen och arbetsgruppen 
för informationssystem, bereder riksomfat-
tande frågor samt koordinerar och stöder den 
regionala beredningen. 

Författningsförslagen har beretts i en ar-
betsgrupp som ska bereda lagstiftningsänd-
ringar. Efter att arbetsgruppens mandattid 
gick ut har fortsatt beredning under finans-
ministeriets ledning skett i samarbete med 
arbets- och näringsministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet, miljöministeriet, inri-
kesministeriet, kommunikationsministeriet, 
vägförvaltningen, undervisningsministeriet 
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och social- och hälsovårdsministeriet. Dess-
utom har representanter för Finlands Kom-
munförbund, Förbundet för den offentliga 
sektorn och välfärdsområdena JHL rf, För-
handlingsorganisationen för offentliga sek-
torns utbildade FOSU rf och löntagarorgani-
sationen Pardia rf varit medlemmar i arbets-
gruppen och sakkunnigmedlemmar under 
den fortsatta beredningen. 

Man har förhandlat med sametinget om 
propositionen på det sätt som avses i 9 § i 
sametingslagen (974/1995). Dessutom har 
propositionen behandlats i delegationen för 
kommunal ekonomi och kommunalförvalt-
ning i sådant samrådsförfarande som avses i 
8 § i kommunallagen (365/1995). 

Den 20 november 2008 ordnades ett infor-
mationsmöte för reformprojektets intresse-
grupper i Helsingfors. Cirka 60 intresse-
gruppsrepresentanter deltog. Projektets un-
derarbetsgruppers centrala förslag gällande 
regionindelningen, organisationen och verk-
samhetsställena, servicestrukturen samt per-
sonalens ställning presenterades. Efter in-
formationsmötet inleddes en utfrågning som 
genomfördes i form av en elektronisk förfrå-
gan. Resultaten av utfrågningen behandlades 
i projektets beredningsgrupp i december 
2008 och meddelades till dem som besvarat 
utfrågningen. 

Under remissrundan våren 2009 ordnades 
fyra regionala seminarier om regionförvalt-
ningsreformen för särskilt inbjudna. Semina-
rierna hölls i Tavastehus, Rovaniemi, S:t Mi-
chel och Vasa. Seminarierna riktade sig till 
medlemmarna i de regionala reformarbets-
grupperna, regionförvaltningsmyndigheterna, 
representanter för kommunikationen samt re-
presentanter för de intressegrupper och 
kommuner som är representerade i land-
skapsförbundens samarbetsgrupper. På semi-
narierna behandlades reformens framskri-
dande på både nationell och regional nivå. 

 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och 
regional utveckling behandlade regeringens 
utkast till proposition vid ett möte den 29 ja-
nuari 2009 och godkände att utkastet sänds 
för utlåtande. Utlåtande om propositionsför-

slagen begärdes av följande instanser: stats-
rådets kansli, ministerierna (med undantag 
för utrikesministeriet), länsstyrelserna, ar-
bets- och näringscentralerna, de regionala 
miljöcentralerna, miljötillståndsverken, väg-
distrikten, arbetarskyddsdistrikten, Tekes, 
skogscentralerna, landskapsförbunden, Dele-
gationen för språkärenden, Ålands land-
skapsregering, kommunerna, Finlands kom-
munförbund, Sametinget, Finnvera, Finlands 
näringsliv EK, Kommunala arbetsmarknads-
verket, Statens arbetsmarknadsverk, de hu-
vudavtalsorganisationer och centralorganisa-
tioner som företräder personalen, Företagar-
na i Finland, Centralhandelskammaren, Cen-
tralförbundet för lant- och skogsbruksprodu-
center MTK rf, Finlands Transport och Lo-
gistik SKAL rf, Ammatillisten oppilaitosten 
rehtoriliitto ARL ry, Ammatillisten Aikuis-
koulutuskeskusten Liitto ry, Linja-autoliitto, 
Suomen Taksiliitto ry, Finlands naturskydds-
förbund, Luontoliitto, Naisjärjestöjen Kes-
kusliitto - Kvinnoorganisationernas Central-
förbund r.y., Centralförbundet för social-
skydd och hälsa, Svenska Finlands Folkting, 
Sydkustens Landskapsförbund, Svenska Ös-
terbottens förbund för utbildning och kultur, 
Finlands rektorer r.f., Koulutuksen järjestäji-
en yhdistys ry, Finlands Idrott rf, Finlands 
Ungdomssamarbete – Allians, Finlands stu-
dentkårs förbund (FSF) rf, universiteten och 
yrkeshögskolorna. 

Ministerierna ombads samla in utlåtanden 
från centralförvaltningens ämbetsverk inom 
sina förvaltningsområden till den del refor-
men gäller deras verksamhet, liksom även 
från regionala aktörer som inte ingår i pro-
jektet. Man bad länsstyrelserna höra de un-
derlydande magistraterna och arbets- och 
näringscentralerna de underlydande arbets- 
och näringsbyråerna i den omfattning som de 
ansåg vara nödvändig. 

I utlåtandena ombads remissinstanserna 
bl.a. bedöma förslaget att Mellersta Österbot-
ten ska ingå i samma samarbetsområde som 
Norra Österbotten, liksom även alternativet 
att Mellersta Österbotten och Österbotten hör 
till samma område. 

Utöver de instanser som utlåtande hade be-
gärts av lämnade också ca 20 andra aktörer 
sina utlåtanden. Sammanlagt lämnades över 
300 utlåtanden, varav drygt hälften gavs av 
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kommunerna. I största delen av utlåtandena 
ansågs målen med reformen vara bra och 
värda att understödjas. En del av remissin-
stanserna ansåg dock att de föreslagna ge-
nomförandesätten inte stöder de uppställda 
målen. I en stor andel av utlåtandena ansågs i 
synnerhet tidsplanen för reformen vara alltför 
snäv. 

De instanser som omfattas av reformen, 
dvs. de nuvarande statliga regionförvalt-
ningsmyndigheterna och landskapsförbun-
den, ansåg att de viktigaste målen och model-
len för genomförandet av reformen kan un-
derstödjas. En del fäste uppmärksamhet vid 
det praktiska genomförandet och ansåg att 
det är en mycket utmanande och krävande 
uppgift att genomföra reformen på ett fram-
gångsrikt sätt. Största delen av de kommuner 
som gav utlåtande förhöll sig positivt till för-
slagen att landskapsförbundens ställning 
stärks. De största kommunerna förhöll sig 
dock huvudsakligen negativt eller kritiskt till 
förslagen. I kommunernas utlåtanden var 
man också oroad över hur regionförvaltning-
ens resurser och servicenivå samt lokalför-
valtningens enheter och servicenivå ska bi-
behållas. Största delen av de kommuner som 
gav utlåtande ansåg dock att reformens mål i 
sig är ett steg i rätt riktning och att det är mo-
tiverat att koncentrera statens regionförvalt-
ning till två myndigheter. 

I några utlåtanden tog man ställning till re-
formens omfattning, som det fanns motsatta 
åsikter om. Enligt vissa utlåtanden bör moti-
veringen till propositionen inte innehålla ett 
föregripande ställningstagande om en framti-
da utvidgning av reformen, som omfattar sta-
tens övriga regionförvaltning. I en del av ut-
låtandena framfördes det däremot att utred-
ningsarbetet bör fortsätta på överenskommet 
sätt i fråga om de myndigheter som inte om-
fattas av den första fasen av reformen så att 
dessa myndigheter kan omfattas av reformen 
så snart som möjligt och det regionala sam-
arbetet och arbetsfördelningen göras klarare i 
sin helhet. Med anledning av utlåtandena har 
motiveringen till denna del preciserats och 
ändrats. 

Av de remissinstanser som tog ställning till 
vilket område Mellersta Österbotten ska höra 
till förhöll sig största delen negativt eller kri-
tiskt till att Mellersta Österbotten skulle höra 

till samma samarbetsområde som Norra Ös-
terbotten.  

De ministerier som tog ställning i frågan 
var justitieministeriet, inrikesministeriet, för-
svarsministeriet, jord- och skogsbruksmini-
steriet och miljöministeriet. I ministeriernas 
utlåtanden bedömdes frågan med tanke på de 
särskilda omständigheter som råder inom de 
olika förvaltningsområdena och utgående 
från dessa aspekter var nämnda ministerier 
mest positivt inställda till alternativet att 
Mellersta Österbotten hör till samma samar-
betsområde som landskapet Österbotten. I 
den fortsatta beredningen av reformen har 
man dock kunnat ta hänsyn till de aspekter 
som fördes fram i ministeriernas utlåtanden. 

Av regionförvaltningsmyndigheterna stöd-
des ministeriernas uppfattning av Norra Fin-
lands miljötillståndsverk, Södra Österbottens 
TE-central, Österbottens TE-central, Norra 
Österbottens TE-central, Vasa vägdistrikt 
och arbetarskyddsdistrikten. De kommuner 
som var av samma åsikt var Kaskö, Kinnula, 
Karleby, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, 
Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Oravais, 
Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vasa och 
Vörå-Maxmo. På samma linje var också Ös-
terbottens förbund, Svenska Österbottens 
förbund, samarbetsnämnden i Jakobstadsre-
gionen, Delegationen för språkärenden och 
Svenska Finlands Folkting. Förslaget att 
Mellersta Österbotten ska höra till samma 
samarbetsområde som Norra Österbotten un-
derstöddes av Mellersta Österbottens för-
bund, Norra Österbottens förbund, samkom-
munen Kainuun maakunta-kuntayhtymä och 
av kommunerna Kannus, Kaustby, Perho, 
Toholammi och Vetil. 

I utlåtandena nämndes problem som upp-
står i verksamheten om Mellersta Österbotten 
och Norra Österbotten hör till samma områ-
de. Problemen gäller myndigheternas språk-
liga status och den nuvarande samarbets-
strukturen mellan landskapen Mellersta Ös-
terbotten och Österbotten. Ärendet avgörs 
slutligen genom förordning. I samband med 
beredningen av ärendet fäste man särskild 
vikt vid landskapsförbundens egna önskemål 
vid bildande av samarbetsområden. 

I vissa utlåtanden uppmärksammade man 
behovet av att precisera den bedömning av 
reformens språkliga konsekvenser som ingår 
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i propositionen. I utlåtandena pekade man 
särskilt på de problem som uppstår när en en-
språkig region blir tvåspråkig. I utlåtandena 
betonades det att när förvaltningen utvecklas 
ska man sträva efter en sådan regionindel-
ning att den finskspråkiga och den svensk-
språkiga befolkningens möjligheter att erhål-
la tjänster på det egna språket tillgodoses. 
Med anledning av utlåtandena har de före-
slagna bestämmelserna preciserats och det 
berörda avsnittet i motiveringen ändrats. Frå-
gor som gäller de språkliga konsekvenserna 
behandlas också i detaljmotiveringen i det 
avsnitt som gäller propositionens förhållande 
till grundlagen och lagstiftningsordningen. 

De organisationer som företräder de statligt 
anställda förutsatte i sina utlåtanden att re-
formen genomförs med beaktande av en god 
personalpolitik. Akava och FOSU ansåg i 
sina utlåtanden att de produktivitetsmål som 
satts upp för projektet med regionförvalt-
ningsreformen hindrar genomförandet av 
projektet och att målen bör ses över på nytt 
efter det att de nya ämbetsverken har inlett 
sin verksamhet. I utlåtandena från Akava, 
JHL, FOSU och Pardia fäste man uppmärk-
samhet vid att utkastet till lag inte innehåller 
någon egentlig övergångsperiod för persona-
len och organisationerna förutsatte att denna 
period ska vara fem år. FOSU och Pardia be-
tonade också att regionförvaltningsreformen 
bör genomföras så att man särskilt beaktar 
personalens arbetshälsa och förutsättningar 
att orka i arbetet. I propositionen anges inte 
någon övergångsperiod för personalen efter-
som reformen genomförs i enlighet med 
statsrådets principbeslut om ordnande av 
statsanställdas ställning vid organisationsför-
ändringar och finansministeriets tillämp-
ningsanvisningar för principbeslutet. Enligt 
anvisningarna kan en övergångsperiod till-
lämpas på stödåtgärder i samband med för-
ändringar. Med övergångsperiod avses en 
tidsperiod på högst tre år. 

I propositionen har biblioteks-, idrotts- och 
ungdomsväsendet i huvudsak överförts till 
närings-, trafik- och miljöcentralerna. Vid 
regionförvaltningsverken utvärderas basser-
vicen endast inom dessa verksamhetsområ-
den. Undervisningsministeriet, länsstyrelser-
na, Lapplands TE-central och Barnombuds-
mannen föreslår i sina utlåtanden att biblio-

teks-, idrotts- och ungdomsärendena överförs 
till regionförvaltningsverken. Även Finlands 
Idrott rf har föreslagit en motsvarande över-
föring i fråga om uppgifterna inom idrottsvä-
sendet. 

Enligt propositionen ska de uppgifter som 
gäller Europeiska regionala utvecklingsfon-
den (ERUF) överföras från länsstyrelserna 
till landskapsförbunden. Länsstyrelserna, TE-
centralerna, undervisningsministeriet och 
Akava ansåg att uppgifterna bör överföras till 
närings-, trafik- och miljöcentralerna. 

I utlåtandena lämnades överlag ett stort an-
tal enskilda ändringsförslag, som till stor del 
är av teknisk karaktär. Det föreslogs ändring-
ar av paragraferna, detaljmotiveringen och 
den allmänna motiveringen. I den fortsatta 
beredningen har man strävat efter att i möjli-
gaste mån beakta dessa förslag. 

Av de enskilda paragrafförslagen framför-
des mest synpunkter på bestämmelsen som 
gäller skötseln av uppdraget som direktör för 
en närings-, trafik-, och miljöcentral vid si-
dan av den egna befattningen. Största delen 
av de remissinstanser som tog ställning i frå-
gan ansåg att direktören bör vara heltidsan-
ställd. Bestämmelsen har dock inte ändrats 
eftersom man inte har velat införa en ny led-
ningsnivå vid närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna i samband med reformen. 

Nedan anges de ändringar av lagförslagen 
som har gjorts med anledning av utlåtandena. 
Förslagen till paragrafer i lagarna om region-
förvaltningsverken och närings-, trafik- och 
miljöcentralerna har preciserats så att inne-
hållet i de paragrafer som gäller verksam-
hetsidén har komprimerats. Till grunderna 
för en utvidgning av regionförvaltningsver-
kens och närings-, trafik- och miljöcentraler-
nas verksamhetsområden har man dessutom 
fogat främjande av de språkliga minoriteter-
nas behov i regionerna. Paragraferna om stra-
tegisk styrning har preciserats så att vid den 
strategiska styrningen av regionförvaltnings-
verken och närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna är landskapsförbundens och ministeri-
ernas roller inte likställda. Båda lagförslagen 
innehåller också bestämmelser om hur kon-
flikt- och jävsituationer ska lösas inom regi-
onförvaltningsverken och närings-, trafik- 
och miljöcentralerna, liksom även en be-
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stämmelse om verkens och centralernas sam-
arbete i centrala frågor som gäller regionen. 

Utöver de ovan nämnda ändringarna har 
det till den föreslagna lagen om regionför-
valtningsverken fogats en bestämmelse om 
utnämnandet av landshövdingen på Åland 
och en bestämmelse om en allmän behörighet 
att ta emot stämningar på statens vägnar. 
Dessutom har bestämmelsen om innehållet i 
de uppgifter som gäller regionförvaltnings-
verkens beredskap preciserats. 

I den föreslagna lagen om närings-, trafik- 
och miljöcentralerna har det till paragrafen 
om närings-, trafik- och miljöcentralernas 
uppgifter fogats en ny punkt, som gäller 
övervakning av miljö- och vattenärenden 
samt andra uppgifter i anslutning till dessa 
ärenden. Till paragrafen om organiseringen 
av uppgifterna har det fogats en bestämmelse 
om att tillsynsuppgifter som hör till ansvars-
området för miljöskyddsärenden ska organi-
seras så att en opartisk behandling av ären-
dena garanteras. Till bestämmelsen om be-
slutanderätt har det fogats ett omnämnande 
om att direktören för en närings-, trafik- och 
miljöcentral kan förbehålla sig beslutanderät-
ten i ärenden som gäller centralens gemen-
samma arbete med strukturfondsprogram. 
Dessutom har en bestämmelse om rätt att 
föra talan i miljöbrottsärenden fogats till pa-
ragrafen om företrädande av staten. 

Till den föreslagna lagen om behandling av 
miljöskydds- och vattenärenden vid region-
förvaltningsverken har det fogats en be-
stämmelse om möjligheten att säkerställa den 
särskilda sakkunskapen i en kollegial sam-
mansättning genom att ledamöter utses till 
sammansättningen från ett annat regionför-
valtningsverk. Vid miljöministeriet bereds en 
speciallag om Finlands miljöcentral, som 
överlämnas till riksdagen som en separat 
proposition som kompletterar denna proposi-
tion. 

Till förslaget till ändring av lagen om arbe-
tarskyddsförvaltningen har det fogats en be-
stämmelse om möjligheten att förordna en 
tjänsteman inom arbetarskyddet att tillfälligt 
sköta uppgifter som hör till ett annat region-
förvaltningsverks ansvarsområde för arbetar-
skydd eller ministeriet. 

Förslaget till ändring av regionutvecklings-
lagen har ändrats så att bestämmelsen om 

landskapsförbundens uppgifter har precise-
rats. Dessutom har bestämmelsen om avtal 
om samarbete samt skyldighet att samarbeta 
ändrats så att statsrådet inte kan besluta om 
de uppgifter som samarbetet omfattar när det 
ålägger landskapsförbunden att samarbeta, 
utan uppgifterna bestäms i enlighet med den 
föreslagna bestämmelsen om uppgifter som 
samarbetet omfattar. 

Till den föreslagna lagen om införande av 
lagstiftningen om statens regionförvaltnings-
reform har det fogats en ny bestämmelse om 
inrättande av vissa tjänster. 

I några utlåtanden väckte vissa förslags 
grundlagsenlighet tveksamhet eller uppmärk-
samhet på något annat sätt. Det föreslogs att 
ett utlåtande om propositionen begärs av 
grundlagsutskottet. De förslag som avsågs 
var bl.a. den behörighet som föreslås för 
statsrådet i regionutvecklingslagen, land-
skapsförbundens skyldighet till regionalt 
samarbete samt förslagen som gäller organi-
seringen av regionförvaltningsmyndigheter-
nas regionala behörighet och förhållandet 
mellan de planerade regionindelningarna och 
de språkliga rättigheter som tryggas i grund-
lagen. Dessa frågor behandlas i propositio-
nens detaljmotivering och i det avsnitt som 
gäller förhållandet till grundlagen och lag-
stiftningsordningen. I propositionen föreslås 
dessutom ett tillägg om att ett utlåtande om 
propositionen begärs av grundlagsutskottet. 
 
6  Samband med andra proposi t io-

ner 

På grund av regionförvaltningsreformen 
ska också ändras ifrågavarande bestämmelser 
i de specialförfattningar som gäller region-
förvaltningsverkens och närings-, trafik- och 
miljöcentralernas uppgifter. Sådana lagar 
finns ca 250 och de innehåller ca 1 200 be-
stämmelser som ska ändras. Förslag till änd-
ring av dessa lagar överlämnas som en sepa-
rat regeringsproposition som hänför sig till 
denna proposition eller i separata regerings-
propositioner för olika verksamhetsområden 
som överlämnas utöver denna proposition. 

Vid miljöministeriet bereds en lag om Fin-
lands miljöcentral. Avsikten är att ge reger-
ingens proposition till riksdagen så att lagen 
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kan träda i kraft samtidigt med de lagänd-
ringar som ingår i denna proposition. 

Vid arbets- och näringsministeriet bereds 
en reform av regionutvecklingslagen 
(602/2002). Målet med reformen är att stärka 
systemet för utveckling av regionerna, samla 
de resurser som står till förfogande inom sy-
stemet och klargöra regionutvecklingens roll 
i beslutsfattandet inom statsrådet och olika 
förvaltningsområden.  Avsikten är att reger-
ingens proposition ska ges till riksdagen un-
der vårsessionen 2009 och att reformerna ska 
träda i kraft den 1 januari 2010. De ändringar 
gällande landskapssamarbetet som beretts i 
samband med regionförvaltningsreformen 
samt ändringarna av landskapsförbundens 
uppgifter omfattas dock av denna regerings-
proposition. De ändringar i regionutveck-
lingslagen som var ett mål för regionförvalt-
ningsreformen och som behövs för insam-
landet av finansieringen för regionutveck-
lingen och beslutsfattandet i samband med 
det bereds däremot vid arbets- och närings-
ministeriet i samband med regeringens pro-
position om ändring av regionutvecklingsla-
gen. 

Vid inrikesministeriet bereds regeringens 
proposition med förslag till lagstiftning om 
överföring av vissa uppgifter till Migrations-
verket. Avsikten är att propositionen ska ges 
till riksdagen under vårsessionen 2009 och 
träda i kraft den 1 september 2009. Avsikten 
är att lagändringen träder i kraft under år 
2009 och senast den 1 januari 2010. Det fö-
reslås att man till Migrationsverket överför 
befogenheten att styra och planera den prak-
tiska verksamheten vid mottagningen av 
asylsökande och personer som får tillfälligt 
skydd, att styra den praktiska verksamheten 
vid en förvarsenhet för utlänningar samt att 
styra verkställigheten av hjälp till personer 
som blivit offer för människohandel. I propo-
sitionen föreslås ändringar i integrationslagen 
och lagen om bemötande av utlänningar som 
tagits i förvar och om förvarsenheter 
(116/2002). Delvis gäller dessa ändringar 
samma paragrafer som det i denna proposi-
tion föreslås ändringar i. 

Samtidigt med denna proposition kommer 
en regeringsproposition att lämnas till riks-
dagen med förslag till lag om ändring av po-
lisförvaltningslagen och vissa lagar som har 

samband med den. Enligt propositionen ska 
en ny centralförvaltningsmyndighet vid poli-
sen, polisstyrelsen, i polisens nya förvalt-
ningsmodell styra den operativa polisverk-
samheten samt ansvara för polisinrättningar-
nas och polisens riksomfattande enheters re-
sultatstyrning. Den nya myndigheten består 
av polisens nuvarande högsta ledning och po-
lisens länsledning. Inrikesministeriet ansva-
rar enligt förslaget för polisväsendets strate-
giska ledning samt polisstyrelsens resultat-
styrning. De ändringar i lagarna om polisens 
uppgifter som föranleds av regionförvalt-
ningsreformen tas upp i samband med denna 
regeringsproposition som bereds vid inri-
kesministeriet. 

De förslag om inrättande av regionförvalt-
ningsverken och polisstyrelsen som hänför 
sig till propositionerna har samband på så 
sätt att vissa regionförvaltningsverk har ett 
ansvarsområde som sköter polisväsendets 
uppgifter. När man ser till verksamheten är 
polisens ansvarsområden vid regionförvalt-
ningsverken en del av polisstyrelsen, men 
organisatoriskt sett hör de till regionförvalt-
ningsverket. Till de allmänna uppgifterna 
inom polisens ansvarsområden vid region-
förvaltningsverken hör regionalt myndighets-
samarbete, samordnande av beredskapen och 
beredskapsplaneringen samt utvärdering av 
bastjänsterna i fråga om polisväsendet. Be-
stämmelser om dessa uppgifter kommer att 
finnas i lagen om regionförvaltningsverken. 
Bestämmelser om andra uppgifter som hör 
till polisens ansvarsområden, t.ex. deltagande 
i styrningen av verksamheten vid polisinrätt-
ningarna och resultatstyrningen som en del 
av polisstyrelsen finns i polisförvaltningsla-
gen och polisförvaltningsförordningen. Den 
tjänstemannarättsliga befogenhet och finan-
sieringsbefogenhet som gäller ansvarsområ-
dena ska enligt förslaget innehas av polissty-
relsen eller inrikesministeriet. 

I regeringsprogrammet konstateras det att 
”regeringen utreder vilka fördelarna av en 
sammanslagning av de ämbetsverk som an-
svarar för trafiklederna är för produktiviteten 
inom trafikledshållningen med beaktande av 
sjöfartens särskilda behov”. I enlighet med 
en skrivning i regeringsprogrammet och som 
en utvidgning av skrivningen beslutades det 
den 8 maj 2008 att utredningar skulle inledas 
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kring trafikleds- och säkerhetsverken inom 
kommunikationsministeriets förvaltningsom-
råde. 

Avsikten med trafikförvaltningens ämbets-
verksreform är att förena Sjöfartsverkets tra-
fikledsfunktioner, Vägverket och Banförvalt-
ningscentralen till ett nytt trafikledsverk samt 
Fordonsförvaltningscentralen, Järnvägsver-
ket, Luftfartsförvaltningen och Sjöfartsver-
kets sjösäkerhetsverksamhet till ett nytt tra-
fiksäkerhetsverk. Avsikten är att det nya tra-
fikledsverket och trafiksäkerhetsverket ska 
kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 
2010, dvs. samtidigt som regionförvaltnings-
verket. Vid kommunikationsministeriet be-
reds de lagstiftningsändringar som föranleds 
av ämbetsverksreformen och som ska över-
lämnas till riksdagen i september 2009 i form 
av budgetlagar. Samtidigt bereds ändringar 
till följd av regionförvaltningsreformen i tra-
fikförvaltningens uppgiftsbaserade lagar. 

Regeringens proposition (HE 17/2009) till 
riksdagen med förslag till lag om registrering 
av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som an-
vänds till havs samt proposition (HE 
214/2009) till riksdagen med förslag till 
dammsäkerhetslag, som har förberetts av 
jord- och skogsbruksministeriet, innehåller 
bestämmelser om vissa uppgifter som ska 
skötas av statens regionförvaltningsmyndig-
heter. Det har föreslagits att den förstnämnda 
lagen ska träda i kraft den 1 januari 2010 och 
den sistnämnda i slutet av våren 2009. 

Dessutom bereds vid jord- och skogs-
bruksministeriet flera lagstiftningsreformer, i 
vilka kommer att ingå bestämmelser som ska 
gälla även statens regionförvaltningsmyndig-
heter. Vid ministeriet är under beredningen 
följande regeringens propositioner: 

- Proposition till lag om veterinärvård som 
kommer att ersätta den gällande veterinär- 
vårdslagen (685/1990). Avsikten är att lagen 
ska träda i kraft den 1 september 2009. 

- Proposition till lag om system för identi-
fieringen av djur. Propositionen ska ges till 
riksdagen under vårsessionen 2009 och lagen 
ska träda i kraft genast efter det att lagen har 
blivit angiven och stadfäst. 

- Proposition till lag om den genetisk modi-
fierade växtproduktionen samt om samexis-
ten av den genetisk modifierade, sedvanliga 
och biologiska jordbruksproduktionen. Pro-
positionen ska ges till riksdagen under vår-
sessionen 2009 och lagen ska träda i kraft 
genast efter det att lagen har blivit angiven 
och stadfäst. 

- Proposition till lag om ändring av lagen 
om livsmedelslag (23/2006) samt lag om 
verkställighet av Europeiska gemenskapens 
gemensamma fiskeripolitik (1139/1994). Av-
sikten är att ge regeringens proposition till 
riksdagen under höstsessionsperioden 2009 
och att lagen ska träda i kraft senast den 1 ja-
nuari 2010. 

- Proposition till lag om kontroll av över-
svämningsrisker genom vilken man imple-
menterar EU:s översvämningsdirektiv. Pro-
positionen ska beredas under hösten 2009. 

- Proposition till lag genom vilken struktur-
stödsreform av renhushållning och naturnär-
ingar ska genomföras. Lagen kommer att er-
sätta den gällande lagen om finansiering av 
renhushållning och naturnäringar (45/2000). 
Propositionen ska ges till riksdagen under 
vårsessionen 2009. 

- Proposition till lag om ändring av lagen 
om stöd för upphörande med att bedriva 
jordbruk (612/2006). Avsikten är att ge re-
geringens proposition till riksdagen under 
året 2009. 

- Proposition till lag om organisering av 
landsbygdsförvaltningens uppgifter i kom-
munerna. Avsikten är att ska träda i kraft vid 
ingången av år 2010. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om regionförvaltningsverken  

Lagens rubrik och struktur 
 

Den föreslagna lagens rubrik är lagen om 
regionförvaltningsverken. Den föreslagna la-
gen omfattar tre kapitel. I 1 kap. finns lagens 
allmänna bestämmelser, såsom lagens till-
lämpningsområde, regionförvaltningsverkens 
verksamhetsidé, förhållande till annan lag-
stiftning, verkens uppgifter, organiseringen 
av verken och bestämmande av verkens 
verksamhetsområden. Lagens 2 kap. omfattar 
styrningen och ledningen av regionförvalt-
ningsverken. I kapitlet finns bestämmelser 
om allmän administrativ styrning, strategisk 
styrning och styrning av verksamheten, led-
ning, beslutanderätt, arbetsordning och till-
sättning av tjänster. I 3 kap. finns särskilda 
bestämmelser om lösandet av eventuella in-
terna fall av jäv vid verken, statens region-
förvaltning i landskapet Åland, samarbete 
med närings- trafik- och miljöcentralerna, 
serviceenheterna för språkliga minoriteter, 
handräckning, tvångsmedel, företrädande av 
staten, avgiftsbelagda prestationer och änd-
ringssökande samt ikraftträdande, om vilket 
bestäms genom en separat ikraftträdandelag. 
 
1 kap.  Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens tillämpningsområde. I paragra-
fen anges lagens tillämpningsområde. Avsik-
ten är att skapa en lagstadgad grund för orga-
niseringen av regionförvaltningsverken och 
för ordnandet av deras verksamhet och upp-
gifter. 

Enligt paragrafens första mening finns i 
den föreslagna lagen bestämmelser om regi-
onförvaltningsverken som är myndigheter 
inom statens regionförvaltning. Vid region-
förvaltningsverken koncentreras sådana upp-
gifter som för närvarande utförs av länssty-
relserna, de regionala miljöcentralerna, mil-
jötillståndsverken, arbetarskyddsbyråerna 
och som gäller tillgodoseendet av de grund-
läggande fri- och rättigheterna och rättsskyd-
det, tillgången till basservice, miljöskydd, ett 

hållbart utnyttjande av miljön, intern säkerhet 
samt en sund och trygg levnads- och arbets-
miljö i regionerna. 

Enligt paragrafens andra mening föreskrivs 
det särskilt om övriga myndigheter som skö-
ter uppgifter inom statens regionförvaltning. 
Följaktligen föreskrivs det i en separat lag 
om den andra nya, centrala myndigheten 
inom statens regionförvaltning, dvs. närings- 
, trafik- och miljöcentralen. 

2 §. Regionförvaltningsverkens verksam-
hetsidé. I paragrafen anges regionförvalt-
ningsverkens verksamhetsidé. Bestämmelsen 
ger en överblick över avsikten med region-
förvaltningsverkens verksamhet. Avsikten 
med bestämmelsen är å ena sidan att på ett 
allmänt plan beskriva regionförvaltningsver-
kens roll och ställning inom statsförvaltning-
ens myndighetshelhet. Å andra sidan skapar 
bestämmelsen också en grund för de strate-
giska riktlinjer utifrån vilka verkens verk-
samhet i framtiden kan utvecklas och förny-
as. 

Enligt paragrafen främjar regionförvalt-
ningsverken regional jämlikhet genom att i 
regionerna sköta verkställighets-, styrnings- 
och tillsynsuppgifter som har samband med 
lagstiftningen. För att fullfölja denna avsikt 
främjar regionförvaltningsverken bl.a. tillgo-
doseendet av de grundläggande fri- och rät-
tigheterna och rättsskyddet, tillgången till 
basservice, miljöskydd, ett hållbart utnyttjan-
de av miljön, intern säkerhet samt en sund 
och trygg levnads- och arbetsmiljö i regio-
nerna. Vid tolkningen av bestämmelsen ska 
man naturligtvis också beakta de bestämmel-
ser i 4 § som gäller verkets egentliga verk-
samhetsområde och uppgifter. 

Regionförvaltningsverken spelar en viktig 
roll inom den helhet av regionförvaltnings-
myndigheter som staten och kommunerna 
gemensamt ansvarar för. Därför är det viktigt 
att regionförvaltningsverken ordnar både sina 
interna processer och sina yttre förbindelser 
på ett sätt som stödjer övergripande samarbe-
te och att de aktivt strävar efter att stödja och 
delta i det regionala samarbetet i dess olika 
former. 

3 §. Förhållande till annan lagstiftning. I 
paragrafen definieras den föreslagna lagens 
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förhållande till annan lagstiftning som gäller 
ordnandet av statliga regionförvaltningsmyn-
digheters förvaltning och verksamhet.  

Enligt paragrafen tillämpas i fråga om ord-
nandet av regionförvaltningsverkens verk-
samhet och uppgifter lagen om arbetar-
skyddsförvaltningen (16/1993), lagen om be-
handling av miljöskydds- och vattenärenden 
vid regionförvaltningsverken (   /    ), lagen 
om förfarandet vid beredning och avgörande 
av miljötillståndsärenden (  /  ), polisförvalt-
ningslagen (110/1992) och räddningslagen 
(468/2003), om inte något annat föreskrivs i 
den föreslagna lagen. Den föreslagna lagen 
är alltså primär, medan de lagar som nämns i 
paragrafen tillämpas endast om det i den fö-
reslagna lagen inte finns några specialbe-
stämmelser i frågor som gäller organisering-
en och ordnandet av verksamheten och upp-
gifterna. Givetvis ska också bestämmelser på 
förordningsnivå som utfärdats med stöd av 
ovan nämnda lagar beaktas som komplette-
rande. 

4 §. Regionförvaltningsverkens verksam-
hetsområde och uppgifter. I paragrafen finns 
en allmän definition av regionförvaltnings-
verkens verksamhetsområde och uppgifter. 
Eftersom verkens hela arbetsfält och lagstift-
ningen i anslutning till detta är mycket om-
fattande, specificeras verkets uppgifter och 
behörigheten i anslutning till dessa närmare 
genom speciallagstiftning. 

Den föreslagna bestämmelsen har tre nivå-
er. För det första anges i bestämmelsen för 
varje verksamhetsområde de uppgiftshelheter 
eller uppgiftskategorier som omfattas av re-
gionförvaltningsverkens behörighet och som 
det i speciallagstiftning bestäms närmare om. 
För det andra anges i bestämmelsen för regi-
onförvaltningsverken vissa uppgifter som det 
inte särskilt föreskrivs om någon annanstans i 
lagstiftningen eller i fråga om vilka behörig-
hetsbestämmelserna upphävs i samband med 
reformen. För det tredje konstateras i be-
stämmelsen att regionförvaltningsverken, ut-
över de uppgifter som avses ovan, också kan 
ha övriga uppgifter enligt lag. Bestämmel-
sens struktur har speciellt påverkats av att re-
gionförvaltningsverken enligt propositionen 
är sådana statliga regionförvaltningsmyndig-
heter med flera olika verksamhetsområden 

som är verksamma inom flera olika ministe-
riers förvaltningsområden. 

Enligt 1 mom. sköter regionförvaltnings-
verken inom följande verksamhetsområden 
de uppgifter som särskilt föreskrivits för 
dem: social- och hälsovård, miljö- och hälso-
skydd, utbildningsväsendet och det övriga 
bildningsväsendet, främjande och förverkli-
gande av rättsskyddet, tillståndsärenden och 
övriga ansökningsärenden som hör till områ-
det för miljöskydds- och vattenlagstiftningen, 
räddningsväsendet, tillsyn över och utveck-
lande av arbetarskyddet, produkttillsyn över 
produkter som används i arbetet samt i egen-
skap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över 
att arbetarskyddslagstiftningen iakttas samt 
konsument- och konkurrensförvaltning. Det 
är fråga om sådana uppgifter som i enlighet 
med gällande lagstiftning har skötts vid läns-
styrelserna, de regionala miljöcentralerna, 
miljötillståndsverken och arbetarskyddsdi-
striktens arbetarskyddsbyråer. Den föreslag-
na regleringen gäller också vissa enskilda 
uppgifter som i propositionen föreslås bli 
överförda från centralförvaltningen till regi-
onförvaltningen. Närmare bestämmelser om 
verkens uppgifter och den behörighet som 
hänför sig till dem finns i speciallagstiftning. 
I samband med beredningen av propositionen 
har det utretts att antalet speciallagar om de 
uppgifter som omfattas av reformen och som 
ska skötas av regionförvaltningsverken är 
sammanlagt ca 140 och att antalet bestäm-
melser i dessa lagar är ca 640. Förslag till 
ändring av dessa lagar finns i denna proposi-
tionshelhet och de överlämnas som en sepa-
rat regeringsproposition som kompletterar 
denna proposition eller i sådana regerings-
propositioner för olika verksamhetsområden 
som överlämnas utöver denna proposition. 

I 2 mom. anges för regionförvaltningsver-
ken dessutom vissa uppgifter som man inte 
har föreskrivit särskilt om eller i fråga om 
vilka bestämmelserna upphävs i samband 
med reformen. 

Regionförvaltningsverken ska enligt 2 
mom. 1 punkten utvärdera den regionala till-
gången till basservice. En motsvarande upp-
gift har enligt 2 § i länsstyrelselagen an-
kommit på länsstyrelserna. Berörda ministe-
rier och myndigheter inom centralförvalt-
ningen styr inom sina egna verksamhetsom-
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råden utvärderingen av basservicen. Utvärde-
ringen av kommunernas basservice anknyter 
till basserviceprogramförfarandet enligt 
kommunallagen. Regionförvaltningsverkens 
utvärdering av den regionala tillgången till 
basservice bidrar till att producera material 
för denna process. Avsikten med den före-
slagna regleringen är inte att ändra uppgiften 
och den behörighetsfördelning som anknyter 
till den. Enligt 4 § 2 mom. i det lagförslag 
som ingår i denna proposition hör det också 
till närings-, trafik- och miljöcentralerna att 
delta i beredningen av en utvärdering av den 
regionala tillgången till basservice inom tra-
fiken samt biblioteks-, idrotts- och ungdoms-
väsendet. 

Enligt 2 mom. 2 punkten ska regionför-
valtningsverken styra, övervaka och utveckla 
magistrater som avses i lagen om registerför-
valtningen (166/1996). I landskapet Åland 
sköts, enligt 3 § 2 mom. i lagen om register-
förvaltningen, de uppgifter som föreskrivs 
för magistraten av länsstyrelsen och till följd 
av denna reform överförs uppgiften till sta-
tens ämbetsverk på Åland. 

Enligt 3 punkten ska regionförvaltnings-
verken dessutom samordna beredskapen i re-
gionen och ordna regionförvaltningens an-
knytande samverkan, samordna beredskaps-
planeringen, ordna regionala försvarskurser, 
stödja kommunernas beredskapsplanering, 
ordna beredskapsövningar och främja säker-
hetsplaneringen inom region- och lokalför-
valtningen. I punkten finns bestämmelser om 
regionförvaltningsverkens uppgifter när det 
gäller förberedelser för undantagsförhållan-
den. De uppgifter som gäller förberedelserna 
och som tidigare har hört till länsstyrelserna 
övergår till regionförvaltningsverken. För 
tillfället samordnar länsstyrelserna enligt 2 § 
2 mom. i länsstyrelselagen de förberedelser 
för undantagsförhållanden som avses i bered-
skapslagen (1080/1991) genom att se till att 
det samarbete som detta förutsätter anordnas 
i länet. Bestämmelsen om förberedelser mot-
svarar bestämmelsen i 2 § 2 mom. i länssty-
relselagen kompletterad med en förteckning 
över de viktigaste uppgifter som gäller före-
beredelserna. I propositionen avses med för-
beredelser alla de åtgärder inom förvaltning 
och näringsliv genom vilka man säkerställer 
att uppgifter kan skötas och klaras av så stör-

ningsfritt som möjligt i alla säkerhetssitua-
tioner. Alla regionförvaltningsverk, närings-, 
trafik- och miljöcentraler och andra aktörer 
inom regionförvaltningen sörjer för sina re-
spektive beredskapsåtgärder i olika säker-
hetssituationer. Regionförvaltningsverket an-
svarar för att samordna förberedelserna på 
lokal och regional nivå. Regionförvaltnings-
verken leder de regionala beredskapskom-
missioner som inrättas med stöd av olika be-
slut och som består av representanter för alla 
de viktigaste aktörerna inom regionförvalt-
ningen. Avsikten med den föreslagna be-
stämmelsen är inte att ändra den uppgift att 
samordna totalförsvaret som avses i 16 § i 
reglementet för statsrådet (262/2003) och 
som hör till försvarsministeriet. 

Enligt 2 mom. 4 punkten ska regionför-
valtningsverken dessutom, då myndigheterna 
leder säkerhetssituationen i regionen, stödja 
de behöriga myndigheterna och vid behov 
samordna deras verksamhet. I den enligt si-
tuationen anpassade verksamheten ska regi-
onförvaltningsverket i första hand stödja de 
behöriga myndigheterna och därigenom ock-
så andra eventuella aktörer i regionen. I an-
knytning till den stödjande uppgiften ska re-
gionförvaltningsverket vid behov samordna 
de olika behöriga myndigheternas verksam-
het i regionen. Uppgiften gäller säkerhetssi-
tuationer i undantagsförhållanden och i nor-
mala förhållanden. När det gäller samord-
ningen har regionförvaltningsverken inte be-
stämmanderätt i förhållande till de behöriga 
myndigheterna utan en separat, uttrycklig be-
stämmelse om detta på lagnivå. 

Enligt 2 mom. 5 punkten ska regionför-
valtningsverken dessutom sköta det regionala 
myndighetssamarbetet inom polisväsendet 
samt samordna beredskapen och beredskaps-
planeringen för polisväsendet. Polisväsendet 
deltar också i den utvärdering av den regio-
nala tillgången till basservice som avses i 1 
punkten för polisväsendets del. Bestämmel-
ser om regionförvaltningsverkens övriga 
uppgifter som gäller polisväsendet, såsom 
deltagande i styrningen av verksamheten vid 
polisinrättningarna och resultatstyrningen 
som en del av Polisstyrelsen finns i polisför-
valtningslagen och polisförvaltningsförord-
ningen. 



 RP 59/2009 rd  
  

 

50 

Enligt paragrafens 3 mom. kan regionför-
valtningsverken även ha andra uppgifter om 
vilka föreskrivs särskilt. 

I paragrafens 4 mom. finns en bestämmelse 
med bemyndigande att utfärda förordning, 
enligt vilken det genom förordning av fi-
nansministeriet kan föreskrivas om det förfa-
rande för utvärdering av den regionala till-
gången till basservice som avses i 2 mom. 1 
punkten. 

I 16 § i den föreslagna lagen finns bestäm-
melser om statens regionförvaltning i land-
skapet Åland. 

5 §. Organisering av regionförvaltnings-
verken. I paragrafen finns bestämmelser om 
frågor som gäller organiseringen av region-
förvaltningsverken och deras uppgifter och 
funktioner. Där föreskrivs till att börja med 
om bemyndigandet att utfärda förordning om 
antalet regionförvaltningsverk och deras 
verksamhetsområden, verksamhetsställen 
och namn. Vidare innehåller paragrafen en 
bestämmelse om bildandet av regionförvalt-
ningsverkens ansvarsområden och om speci-
alkrav som gäller ordnandet av vissa uppgif-
ter och funktioner inom ansvarsområdena.  

Målet är att funktionellt organisera region-
förvaltningsverken så att sammanförandet av 
uppgifterna medför synergi- och produktivi-
tetseffekter och att resultatet av verksamhe-
ten och kundservicen förbättras. Genom den-
na organisering av verken försöker man und-
vika nya organisations- och ledningsnivåer 
som i praktiken försvårar en effektiv verk-
samhet inom verkets ansvarsområden. Orga-
niseringen ska dessutom särskilt främja upp-
nåendet av de strategiska resultatmål som 
uppställts för regionförvaltningen. 

Enligt paragrafens 1 mom. föreskrivs om 
antalet regionförvaltningsverk och deras 
verksamhetsområden, namn och verksam-
hetsställen genom förordning av statsrådet. 
Enligt planerna ska regionförvaltningsverken 
ha sex huvudsakliga verksamhetsställen. En-
ligt planerna ska dessa finnas i Rovaniemi, 
Uleåborg, S:t Michel, Tavastehus, Åbo och 
Vasa. Förutom de huvudsakliga verksam-
hetsställena kommer det att finnas sex andra 
verksamhetsställen. Dessa kommer att finnas 
i Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio, Kouvola, 
Helsingfors och Joensuu. I landskapet Åland 
är statens ämbetsverk på Åland dessutom en 

sådan myndighet inom statsförvaltningen 
som avses i den föreslagna lagen. Regionför-
valtningsverken kan vid behov placera en del 
av sin personal på andra tjänstgöringsorter än 
de orter där de verksamhetsställen som 
nämns ovan finns. Ett sådant arrangemang 
följer nuvarande praxis och kommer också i 
framtiden att vara nödvändigt för t.ex. sköt-
seln av uppgifter som anknyter till tillsyns-
kontroller och tillsynsbesök inom arbetar-
skyddet. Enligt 13 § 2 mom. kan det i ver-
kens arbetsordning bestämmas om dessa 
tjänstgöringsorter. 

Enligt paragrafens 2 mom. är ett regionför-
valtningsverk för skötseln av sina uppgifter 
indelat i ansvarsområden. Enligt den före-
slagna bestämmelsen föreskrivs det om regi-
onförvaltningsverkens ansvarsområden ge-
nom förordning av statsrådet. Avsikten är att 
genom förordningen föreskriva att verken 
ska ha fem ansvarsområden: 1) basservicen, 
rättsskyddet och tillstånden, 2) polisväsendet, 
3) räddningsväsendet och beredskapen, 4) 
miljötillstånden och 5) arbetarskyddet. Upp-
gifter i anknytning till verkens alla ansvars-
områden sköts inte nödvändigtvis vid ver-
kens alla verksamhetsställen. 

I paragrafens 3 mom. finns bestämmelser 
om specialkrav som gäller organiseringen av 
övervakningsuppgifterna inom arbetarskyd-
det. Enligt den föreslagna bestämmelsen är 
regionförvaltningsverkets ansvarsområde för 
arbetarskyddsuppgifter oberoende då det ut-
för sin övervakningsuppgift. Dess verksam-
het ska ordnas så att oberoendet och opar-
tiskheten i tillsynen över arbetarskyddet kan 
tryggas. Tryggandet av en oberoende ställ-
ning för arbetarskyddet baserar sig på artikel 
6 i den av internationella arbetsorganisatio-
nens (ILO) allmänna konferens år 1947 an-
tagna konventionen angående yrkesinspek-
tion inom industri och handel (konvention nr 
81) som ratificerats av Finland (FördrS 
44/1949). En motsvarande bestämmelse finns 
för närvarande i 2 § i lagen om arbetar-
skyddsförvaltningen (16/1993). Förutom en 
oberoende ställning förutsätts i konventionen 
också att övriga uppgifter som eventuellt an-
förtrotts en arbetarskyddsinspektör inte får 
störa hans eller hennes huvudsakliga uppgif-
ter och inte heller inverka skadligt på inspek-
törens auktoritet och opartiskhet i förhållande 
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till arbetsgivare och arbetstagare. Av denna 
anledning föreskrivs i paragrafen också att 
det ansvarsområde som svarar för arbetar-
skyddsuppgifterna inte får tilldelas sådana 
andra uppgifter som kan äventyra skötandet 
av eller opartiskheten när det gäller övervak-
ningsuppgifterna inom arbetarskyddet. 

Enligt paragrafens 4 mom. är regionför-
valtningsverkets ansvarsområde för miljötill-
ståndsärenden oberoende när det sköter till-
ståndsärenden och övriga ansökningsären-
den, och detsamma gäller verkets ansvarsom-
råde för konkurrensärenden när det sköter 
konkurrensärenden. Ansvarsområdenas verk-
samhet ska ordnas så att deras oberoende och 
opartiskhet kan tryggas i de uppgifter som 
avses ovan. Verkets ansvarsområde för mil-
jötillståndsärenden får inte tilldelas sådana 
andra uppgifter som kan äventyra oberoendet 
när det gäller behandlingen av dessa ärenden 
och övriga tillståndsärenden. I synnerhet vid 
behandlingen av miljötillståndsärenden, men 
också vid behandlingen av konkurrensären-
den, iakttas till vissa delar principen om oav-
hängiga rättskipningsorgan. Av denna anled-
ning ska behandlingen av dessa frågor också 
garanteras en oberoende ställning. 

6 §. Regionförvaltningsverkens behörighet 
samt deras verksamhetsområden och utvidg-
ningen av dessa. I paragrafen finns bestäm-
melser om regionförvaltningsverkens behö-
righet och om bestämmandet av deras verk-
samhetsområde och om utvidgningen av det. 

Enligt huvudregeln i 4 § 1 mom. finns be-
stämmelser om regionförvaltningsverkets 
uppgifter i speciallagar och dessutom finns 
bestämmelser om vissa av verkets uppgifter i 
4 § 2 mom. samt 19, 20 och 21 §. Regionför-
valtningsverket är behörigt att inom sitt verk-
samhetsområde sköta de uppgifter som före-
skrivits för det. I 6 § föreskrivs om region-
förvaltningsverkens verksamhetsområden 
och om utvidgningen av dessa. Regionför-
valtningsverkets behörighet bestäms således 
genom de uppgifter som föreskrivs för det i 
speciallagar och i 4 § 2 mom. samt 19, 20 
och 21 § och genom verksamhetsområdet för 
varje verk enligt 6 §. 

I paragrafens 1 mom. finns en huvudregel 
om bestämmandet av verkets behörighet och 
verksamhetsområde enligt vilken ett region-
förvaltningsverk inom sitt verksamhetsområ-

de sköter de uppgifter som föreskrivits för 
det och använder den behörighet som till-
kommer det så som bestäms i denna lag eller 
någon annan lag. Regionförvaltningsverkens 
behörighet är regional och den följer i prakti-
ken verkens verksamhetsområden. Om regi-
onförvaltningsverkens verksamhetsområden 
föreskrivs enligt 5 § 1 mom. genom förord-
ning av statsrådet. 

I momentets andra mening anges under 
vilka förutsättningar det är möjligt att avvika 
från ovan nämnda huvudregel och göra ar-
rangemang som gäller den regionala behö-
righeten mellan regionförvaltningsverken. 
Enligt bestämmelsen kan ett regionförvalt-
ningsverk sköta uppgifter också inom verk-
samhetsområdet för fler än ett regionförvalt-
ningsverk, om en utvidgning av verksam-
hetsområdet kan effektivisera verkens verk-
samhet och användning av statens personal-
resurser och andra resurser, förbättra till-
gången till tjänster eller säkerställa tillgången 
till sådan särskild sakkunskap som behövs 
för uppgifterna, främja tillgodoseendet av de 
språkliga rättigheterna för regionens finsk- 
och svenskspråkiga eller, inom samernas 
hembygdsområde enligt sametingslagen 
(974/1995), dess samiska minoritet eller om 
utvidgningen av verksamhetsområdet är än-
damålsenlig av någon annan motsvarande or-
sak. 

Det gäller bl.a. sådana arrangemang som 
syftar till att koncentrera special- eller stöd-
uppgifter eller fördela arbetet jämnt mellan 
verken. De myndigheter som samlas vid re-
gionförvaltningsverken tillämpar redan nu en 
verksamhetsmodell där en eller flera myn-
digheter sköter en viss uppgift, inte bara 
inom den egna regionen utan också inom ett 
större område eller på riksnivå. Ett sådant ar-
rangemang är möjligt t.ex. med stöd av 3 § 2 
mom. i lagen om arbetarskyddsförvaltningen. 
Uppgifterna är då antingen regionala eller 
riksomfattande. Avsikten med den föreslagna 
bestämmelsen är att stödja användningen av 
denna verksamhetsmodell också i de nya re-
gionförvaltningsverken. 

Regionförvaltningsverken ska enligt pla-
nerna vara sex till antalet. Förutom dessa 
finns i landskapet Åland statens ämbetsverk 
på Åland som är en sådan myndighet inom 
statsförvaltningen som avses i 16 § i den fö-
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reslagna lagen. Med stöd av paragrafen är det 
för det första möjligt att vid behov definiera 
regionförvaltningsverkens regionala behörig-
het så att endast en del regionförvaltnings-
verk sköter alla uppgifter som föreskrivits för 
regionförvaltningsverken. För det andra gör 
paragrafen det möjligt att vid behov koncent-
rera s.k. specialuppgifter samt ekonomi-, per-
sonal- och lokalitetsförvaltningens, informa-
tionsförvaltningens, informationstjänstens, 
informationsförmedlingens och upphand-
lingsverksamhetens stöduppgifter eller andra 
motsvarande stöduppgifter till ett eller ett par 
regionförvaltningsverk. Den föreslagna be-
stämmelsen gör det möjligt att, under de för-
utsättningar som anges i den, göra även andra 
motsvarande behörighetsarrangemang mellan 
regionförvaltningsverken. I 18 § finns en sär-
skild bestämmelse om en separat serviceen-
het för den språkliga minoriteten. 

I sista meningen i 1 mom. finns ett förslag 
till en bestämmelse om ett bemyndigande att 
utfärda förordning, enligt vilket det genom 
förordning av statsrådet föreskrivs om för-
delningen av ansvarsområden mellan region-
förvaltningsverken och om utvidgningen av 
verkens verksamhetsområden. Det är motive-
rat att bemyndigandet att utfärda förordning i 
detta fall ges statsrådet, eftersom det rör sig 
om ett vittgående och principiellt betydande 
ärende som i allmänhet omfattar myndigheter 
inom flera ministeriers förvaltningsområden 
och ordnandet av uppgifter som hänför sig 
till dem. 

I 6 § 2 mom. finns en undantagsbestäm-
melse som gäller ovan nämnda bemyndigan-
de att utfärda förordning och som har sam-
band med ordnandet av uppgifterna inom och 
behörigheten för polisväsendet, arbetarskyd-
det och miljötillståndsärenden. Bestämmelser 
om utvidgning av verksamhetsområdet i frå-
ga om uppgifter som gäller polisväsendet ut-
färdas genom förordning av inrikesministeri-
et, om utvidgning av verksamhetsområdet i 
fråga om uppgifter som gäller arbetarskyddet 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet och om utvidgning av verk-
samhetsområdet i fråga om uppgifter som 
gäller miljötillståndsärenden genom förord-
ning av miljöministeriet. Förutsättningarna 
för den utvidgning av verksamhetsområdet 
som avses i 6 § 1 mom. ska beaktas också i 

de fall som avses i detta moment. På grund 
av dessa verksamhetsområdens särställning 
och specialbehov som har att göra med styr-
ningen av dem har det ansetts vara nödvän-
digt att bemyndigandet att utfärda förordning 
ges ett ministerium. Denna omständighet 
framgår bl.a. av bestämmelserna i 5 § 3 och 4 
mom. och 9 § i den föreslagna lagen. Exem-
pelvis ska uppgifter inom ansvarsområdet för 
polisväsendet enligt planerna skötas vid tre 
regionförvaltningsverk, uppgifter inom an-
svarsområdet för arbetarskyddet vid fem re-
gionförvaltningsverk och miljötillståndsupp-
gifter vid fyra regionförvaltningsverk. Den 
regionala behörigheten för dessa regionför-
valtningsverk ska beträffande dessa uppgifter 
anges så vittgående att deras verksamhetsom-
råden tillsammans täcker också verksamhets-
områdena för de regionförvaltningsverk som 
inte har något självständigt ansvarsområde 
för polisväsendet, arbetarskyddet eller miljö-
tillståndsärendena. 
 
2 kap. Styrning och ledning av regi-

onförvaltningsverken 

7 §. Allmän administrativ styrning. I para-
grafen anges regionförvaltningsverkens all-
männa administrativa styrning och ställning. 
Enligt 1 mom. ankommer den allmänna ad-
ministrativa styrningen av regionförvalt-
ningsverken på finansministeriet. Med stöd 
av 15 § i den föreslagna lagen gäller detta 
även statens ämbetsverk på Åland. Bestäm-
melsen innebär att regionförvaltningsverken 
hör till finansministeriets verksamhetsområ-
de i enlighet med vad som föreskrivs om för-
delningen av ansvarsområden mellan mini-
sterierna i lagen om statsrådet (175/2003) 
och reglementet för statsrådet som givits med 
stöd av den. Detta gäller t.ex. verkets förvalt-
ning och den normstyrning som gäller orga-
niseringen av den. Den allmänna administra-
tiva styrningen innebär även att finansmini-
steriet i enlighet med 8 § i den föreslagna la-
gen svarar för koordineringen av den strate-
giska styrningen av regionförvaltningsverken 
och att ministeriet i enlighet med 10 § svarar 
för styrningen av verkens gemensamma 
funktioner och övriga åtgärder som är nöd-
vändiga med tanke på en enhetlig verksamhet 
inom verken. 
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8 §. Strategisk planering och  styrning. I 
paragrafen finns bestämmelser om den stra-
tegiska planeringen och styrningen av regi-
onförvaltningsverkens verksamhet. I paragra-
fen finns också ett bemyndigande att utfärda 
förordning om innehållet i och förfarandena 
för den strategiska planeringen och styrning-
en. I 9 § i den föreslagna lagen finns undan-
tag från den strategiska styrningen beträffan-
de polisväsendet, arbetarskyddet och miljö-
tillståndsärenden. 

Enligt propositionen är regionförvaltnings-
verken sådana myndigheter inom statens re-
gionförvaltning som har flera verksamhets-
områden och som sköter uppgifter inom flera 
olika ministeriers förvaltningsområden. I syf-
te att samordna målen för de olika förvalt-
ningsområden som är representerade inom 
regionförvaltningsverken och förbättra verk-
samhetsbetingelserna för regionförvaltningen 
behöver de berörda ministerierna bilda en 
gemensam uppfattning om hur de riksomfat-
tande målen för statsförvaltningen kan an-
passas och riktas till den regionala verksam-
heten. Den strategiska planeringen och styr-
ningen av regionförvaltningsverken sker i 
samarbete med de berörda ministerierna. 
Också landskapsförbunden har en roll i pla-
nerings- och styrningsprocessen. Ministerier-
nas planering och styrning förmedlas till re-
gionförvaltningsverken i enhetlig form av fi-
nansministeriet som är det koordinerande 
ministeriet. 

När det gäller styrningen av statens hela 
regionförvaltning bör uppmärksamhet också 
fästas vid att målen och syftena med den stra-
tegiska styrningen av regionförvaltningsver-
ken och närings-, trafik- och miljöcentralerna 
till sina allmänna grunder motsvarar varandra 
i fråga om bägge regionförvaltningsmyndig-
heter. Av denna anledning ska både finans-
ministeriet och arbets- och näringsministeri-
et, som koordinerar planeringen och styr-
ningen av myndigheterna, sörja för att sam-
ordna målen och förfaringssätten så att plane-
ringen och styrningen av statsförvaltningen i 
regionerna är konsekvent och stödjer ett 
samarbete mellan regionförvaltningsmyndig-
heterna. 

För uppnående av de allmänna mål som 
gäller regionförvaltningsverkens verksamhet 
och för beaktande av regionernas synpunkter 

utarbetas för regionförvaltningsverken enligt 
8 § 1 mom. med tanke på den allmänna pla-
neringen, styrningen och ordnandet av verk-
samheten ett gemensamt strategidokument 
och för varje verk en separat strategisk resul-
tatmålhandling. Strategidokumentet och de 
strategiska resultatmålhandlingarna utarbetas 
för regeringens mandatperiod och deras in-
nehåll ses vid behov över årligen. 

Med strategisk planering och styrning av-
ses i den föreslagna bestämmelsen verksam-
het gällande samordning av de riksomfattan-
de målen för de olika förvaltningsområden 
som finns representerade vid regionförvalt-
ningsverken och de resurser som hänför sig 
till dem, och upprätthållande och utveckling 
av de allmänna verksamhetsbetingelserna för 
regionförvaltningsverken. I denna verksam-
het anges allmänna strategiska mål för regi-
onförvaltningsverkens verksamhet och ramar 
för resurserna för varje sektor, vilka gäller 
under regeringens mandatperiod eller någon 
annan motsvarande period. Den strategiska 
planering och styrning som avses i bestäm-
melsen är en del av den långsiktiga verksam-
hets- och ekonomiplanering som avses i 12 § 
i lagen om statsbudgeten (423/1988) och 2 
kap. i förordningen om statsbudgeten 
(1243/1992). 

Med strategidokument avses i den före-
slagna bestämmelsen en planeringshandling 
som innehåller mål som bygger på regerings-
programmet, regeringens strategidokument, 
statsrådets rambeslut, landskapsprogrammen, 
regeringens politikprogram, andra motsva-
rande tväradministrativa program, lagstift-
ningen och internationella överenskommelser 
och en plan över hur resurserna ska fördelas 
för att målen ska kunna nås. Strategidoku-
mentet är gemensamt för alla regionförvalt-
ningsverk.  

Med strategiska resultatmålhandlingar av-
ses handlingar som bygger på de allmänna 
mål och syften som anges i strategidokumen-
tet och på regionens landskapsprogram och 
genomförandeplanerna för dessa och i vilka 
man för varje regionförvaltningsverk definie-
rar verksamhetens tyngdpunkter, centrala 
riktlinjer, samarbetsfrågor och ramar för an-
slagen per region och sektor. Strategiska re-
sultatmålhandlingar utarbetas separat för var-
je regionförvaltningsverk. Bestämmelser om 
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resultatmålhandlingen finns i 11 § i förord-
ningen om statsbudgeten. I praktiken är det 
fråga om ett s.k. strategiskt resultatavtal som 
ingås mellan det styrande ministeriet och re-
gionförvaltningsverket. 

Enligt 8 § 2 mom. utarbetar finansministe-
riet tillsammans med de ministerier eller 
myndigheter inom centralförvaltningen som 
nämns i 9 § i den föreslagna lagen samt med 
regionförvaltningsverken och till behövliga 
delar med landskapsförbunden ett strategido-
kument och strategiska resultatmålhandlingar 
för regionförvaltningsverken. Om ministeri-
erna inte uppnår enhällighet angående strate-
gidokumentets innehåll, avgörs ärendet enligt 
den föreslagna bestämmelsen av statsrådet. 
Ärendet bör föras till statsrådets allmänna 
sammanträde för avgörande. 

Innehållet i strategidokumentet behandlas 
vid en gemensam förhandling mellan de mi-
nisterier som saken gäller och avsikten är att 
nå enhällighet. Finansministeriet har ansvaret 
för att ordna förhandlingen. I det protokoll 
som ska upprättas över förhandlingen noterar 
man enhälligheten och ärenden som eventu-
ellt är oavgjorda. Varje ministerium som del-
tar i förhandlingen godkänner strategidoku-
mentet för regionförvaltningen genom beslut 
av ministern. Om ministerierna inte når en-
hällighet under förhandlingen, avgörs ärendet 
av statsrådet på föredragning från finansmi-
nisteriet. Finansministeriet har till uppgift att 
förmedla strategidokumentets innehåll till re-
gionförvaltningsverken. 

Finansministeriet, övriga berörda ministe-
rier eller myndigheter inom centralförvalt-
ningen och företrädare för regionförvalt-
ningsverken och, vid behov, landskapsför-
bunden förhandlar om de strategiska resul-
tatmålhandlingarna. Finansministeriet och di-
rektören för det berörda regionförvaltnings-
verket undertecknar den strategiska resultat-
målhandlingen som i praktiken fungerar som 
ett strategiskt resultatavtal för verket. 

Enligt 8 § 3 mom. kan det genom förord-
ning av statsrådet utfärdas närmare bestäm-
melser om innehållet i och förfarandena för 
den strategiska planeringen och styrningen 
av regionförvaltningsverkens verksamhet. 
Det är motiverat att bemyndigandet att utfär-
da förordning i detta fall ges statsrådet, efter-
som det rör sig om ett vittgående och princi-

piellt betydande ärende som omfattar flera 
ministeriers förvaltningsområden. 

9 §. Ordnande av den strategiska styrning-
en i vissa fall. Paragrafen innehåller undan-
tagsförfaranden i fråga om regionförvalt-
ningsverkens uppgifter inom polisväsendet, 
arbetarskyddet och miljötillståndsärenden 
som hänför sig till den strategiska planering 
och styrning som avses i 8 § i den föreslagna 
lagen. För dessa verksamhetsområden gäller 
en lösning som avviker från det övriga plane-
rings- och styrsystemet och som innebär att 
ovan nämnda verksamhetsområden är själv-
ständiga i förhållande till regionförvaltnings-
verket och det ministerium som svarar för 
koordineringen av planeringen och styrning-
en av regionförvaltningsverket. Den före-
slagna regleringen har ansetts vara nödvän-
dig på grund av dessa verksamhetsområdens 
särställning och specialbehov. I paragrafen 
finns också bemyndiganden att utfärda för-
ordning om innehållet i och förfarandena för 
den strategiska planeringen och styrningen 
av dessa verksamhetsområden. 

Enligt 1 mom. finns i regionförvaltnings-
verkens strategidokument avsnitt om plane-
ringen och styrningen av uppgifter som gäller 
polisväsendet, arbetarskyddet och miljötill-
ståndsärenden. Strategidokumentets avsnitt 
om polisväsendet innehåller strategiska rikt-
linjer angående det myndighetssamarbete 
som ankommer på ansvarsområdet för polis-
väsendet samt angående samordningen av 
polisens beredskap och beredskapsplanering. 
För styrningen av regionförvaltningsverkens 
uppgifter inom polisväsendet och arbetar-
skyddet utarbetas enligt den föreslagna be-
stämmelsen inte några strategiska resultat-
målhandlingar. 

Avsikten med reformen av polisens för-
valtningsstruktur är bl.a. att lätta på struktu-
rerna på regional nivå och förenhetliga styr-
förhållandena. Inom den föreslagna modellen 
med regionförvaltningsverk genomförs pla-
ceringen av polisstyrelsens regionala uppgif-
ter inom regionförvaltningsverket så att poli-
sen organisatoriskt är en del av regionför-
valtningsverket medan man samtidigt tryggar 
polisens behov av ledning av verksamheten. 
Eftersom största delen av polisens verksam-
hetsanslag kommer från det egna omkost-
nadsmomentet, är tyngdpunkterna för verk-
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samheten och resurserna i strategidokumen-
tets avsnitt om polisväsendet i första hand in-
formation till verkets övriga enheter. Utifrån 
denna del av dokumentet kan man dessutom 
konstatera i vilken grad polisväsendet använ-
der resurser som hänför sig till verkets ge-
mensamma tjänster. I strategidokumentet in-
går i fråga om polisen enbart tyngdpunkterna 
och målsättningarna för det regionala myn-
dighetssamarbete samt den beredskap och 
beredskapsplanering som polisen ansvarar 
för. 

Likaså verksamhetsanslagen för arbetar-
skyddet kommer huvudsakligen från det egna 
omkostnadsmomentet. Av denna anledning 
är tyngdpunkterna för verksamheten och re-
sursanvändningen i strategidokumentets ar-
betarskyddsavsnitt i första hand information 
till verkets övriga enheter och utifrån denna 
del av dokumentet kan man konstatera i vil-
ken grad arbetarskyddet använder resurser 
som hänför sig till verkets gemensamma 
tjänster. Social- och hälsovårdsministeriet 
sörjer för att strategidokumentets avsnitt om 
arbetarskyddet bereds i samarbete med ar-
betsmarknadsparterna och att ärendet be-
handlas av arbetarskyddsdelegationen eller 
motsvarande samarbetsorgan. För behandling 
av principiella frågor som angår arbetarskyd-
det, för förenhetligande och främjande av ar-
betarskyddet samt för främjande av samarbe-
tet på området ska det, liksom för närvaran-
de, i samband med ett regionförvaltnings-
verks ansvarsområde för arbetarskydd finnas 
en arbetarskyddsdelegation, vars samman-
sättning fastställs av berörda ansvarsområde. 

Uppgifter som gäller miljötillståndsärenden 
inkluderas i regionförvaltningsverkens stra-
tegidokument också i form av ett eget avsnitt. 
Miljöministeriet sköter beredningen av det i 
samarbete med jord- och skogsbruksministe-
riet. Strategidokumentet innehåller tyngd-
punkter för verksamheten som gäller skötseln 
av miljötillståndsärenden och tyngdpunkter 
som följer av miljöministeriets strategi. Frå-
gor som gäller tyngdpunkterna är t.ex. skild-
ringar av de centrala kundgrupperna under 
planeringsperioden och utvecklingen av anta-
let ärenden som anhängiggörs samt eventuel-
la förändringar i omvärlden. 

Den strategiska planeringen och styrningen 
av miljötillståndsärenden begränsas emeller-

tid av att de ärenden som behandlas till sin 
karaktär motsvarar rättskipningsärenden. Av 
denna anledning förmedlas de mål som följer 
av regeringsprogrammet till ansvarsområdet 
för miljötillståndsärenden via författnings-
styrningen. Vidare bör man beakta att miljö-
politiken och miljölagstiftningen är starkt 
knutna till EU och utsatta för kontinuerliga 
ändringar. 

Enligt 9 § 2 mom. kan närmare bestämmel-
ser om innehållet i och förfarandena för den 
strategiska planeringen och styrningen av re-
gionförvaltningsverkens uppgifter inom arbe-
tarskyddet utfärdas genom förordning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet och om inne-
hållet i och förfarandena för den strategiska 
planeringen och styrningen av miljötill-
ståndsärenden genom förordning av miljömi-
nisteriet. Enligt paragrafens sista mening fö-
reskrivs det i övrigt i polisförvaltningslagen 
om innehållet i och förfarandena för plane-
ringen och styrningen av regionförvaltnings-
verkens uppgifter som gäller polisväsendet. 

10 §. Styrning av verksamheten. I paragra-
fen finns bestämmelser om styrningen av 
verksamheten vid regionförvaltningsverken. 
Det är fråga om den styrning av verkens sek-
torspecifika operativa verksamhet som mini-
sterierna eller centralförvaltningsmyndighe-
terna i deras ställe svarar för inom de olika 
verksamhetsområdena. 

Enligt paragrafens 1 mom. styr justitiemi-
nisteriet, inrikesministeriet, finansministeriet, 
social- och hälsovårdsministeriet, undervis-
ningsministeriet, jord- och skogsbruksmini-
steriet, arbets- och näringsministeriet, miljö-
ministeriet och polisstyrelsen, eller en myn-
dighet inom centralförvaltningen som särskilt 
har ålagts att sköta styrningen, regionförvalt-
ningsverkens verksamhet inom de egna verk-
samhetsområdena. Denna verksamhet kallas i 
den föreslagna lagen för styrning av verk-
samheten. Som styrning av regionförvalt-
ningsverkens verksamhet räknas enligt be-
stämmelsen även verksamhet där finansmini-
steriet sörjer för styrningen av verkets ge-
mensamma funktioner och övriga åtgärder 
som är nödvändiga med tanke på en enhetlig 
verksamhet inom verket. 

Med styrning av verksamheten avses i den 
föreslagna bestämmelsen att inom de olika 
sektorerna styra skötseln av sådana uppgifter 
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och funktioner inom olika förvaltningsområ-
den som hör till verkets uppgifter samt ord-
nandet och produktionen av tjänster. Det be-
höriga ministeriet eller den behöriga central-
förvaltningsmyndigheten bestäms enligt spe-
ciallagstiftningen och, för ministeriernas del, 
också enligt indelningen i ansvarsområden i 
reglementet för statsrådet. Styrningen omfat-
tar också en tillsyn över verksamheten. Styr-
ningen av verksamheten omfattar en kortare 
period än den strategiska styrningen, vilket 
innebär att målen vanligen ses över årligen. 
För styrningen av verksamheten inom de oli-
ka ansvarsområdena svarar de berörda mini-
sterierna eller centralförvaltningsmyndighe-
terna om det särskilt har bestämts att uppgif-
ten omfattas av centralförvaltningsmyndighe-
tens behörighet. Den styrning av verksamhe-
ten som avses i bestämmelsen är en del av 
den årliga verksamhets- och ekonomiplane-
ring som avses i 12 § i lagen om statsbudge-
ten och 2 kap. i förordningen om statsbudge-
ten. 

Med styrning av verksamheten avses dess-
utom sådana åtgärder som syftar till att sä-
kerställa en enhetlig service- och kvalitetsni-
vå när det gäller skötseln av de olika sekto-
rernas uppgifter och funktioner som hör till 
verken samt produktionen av tjänster. Dessa 
styrningsåtgärder omfattar bl.a. fastställandet 
av kvalitetsnivån av de olika sektorernas 
funktioner och tjänster, meddelandet av be-
hövliga standarder och anvisningar samt 
styrning som gäller förfaringssätt och utveck-
landet av dem. 

Med styrning av regionförvaltningsverkens 
gemensamma funktioner och övriga åtgärder 
som är nödvändiga med tanke på en enhetlig 
verksamhet inom verket avses t.ex. ekonomi-
, personal- och lokalitetsförvaltningens, in-
formationsförvaltningens, informationstjäns-
tens och kommunikationens eller upphand-
lingsverksamhetens stöduppgifter eller andra 
motsvarande gemensamma stöduppgifter. 
Enligt den föreslagna bestämmelsen svarar 
finansministeriet för den styrning av verk-
samheten som här avses. 

Enligt 2 mom. utarbetas, för att regionför-
valtningsverkens verksamhetsmål ska upp-
nås, under ledning av ett ministerium eller en 
myndighet inom centralförvaltningen som 
avses i 1 mom. vid behov en resultatmål-

handling för verksamheten för styrning och 
ordnande av verkets verksamhet och uppgif-
ter. Till det centrala innehållet i resultatmål-
handlingen för verksamheten hör årliga eller 
andra kortvariga resultatmål för verksamhe-
ten och uppgifterna samt ekonomiska resur-
ser som i huvudsak avser dessa. En resultat-
målhandling för verksamheten utarbetas en-
dast vid behov. Det kan finnas flera hand-
lingar, t.ex. för de olika förvaltnings- eller 
verksamhetsområdena. Ministerierna och 
centralförvaltningsmyndigheterna bör samar-
beta nära vid utarbetandet av resultatmål-
handlingar. Vid utarbetandet av resultatmål-
handlingar bör ministerierna och centralför-
valtningsmyndigheterna förhandla med regi-
onförvaltningsverken innan resultatmålen 
ställs upp. Bestämmelser om resultatmål-
handlingen finns i 11 § i förordningen om 
statsbudgeten. I praktiken är det fråga om ett 
s.k. funktionellt resultatavtal. 

Det praktiska genomförandet av styrningen 
av verksamheten inom ansvarsområdena för 
arbetarskyddet och polisväsendet är förenat 
med vissa särskilda drag. De egentliga om-
kostnaderna för arbetarskyddet styrs till den 
regionala nivån via social- och hälsovårds-
ministeriet och motsvarande omkostnader för 
polisväsendet via polisstyrelsen. Arbetar-
skyddet och polisväsendet får lokaler och an-
nan normal ämbetsverksservice av regionför-
valtningsverket. Utgiftsposterna för dessa 
finns i statsbudgeten under finansministeriets 
huvudtitel. Social- och hälsovårdsministeriet 
för årliga resultatförhandlingar gällande till-
synen över arbetarskyddet med ansvarsområ-
det för arbetarskyddet vid respektive region-
förvaltningsverk. Förhandlingsförfarandet 
motsvarar nuvarande förfarande. Det centrala 
innehållet i resultatmålhandlingen är resur-
serna och de strategiska resultatmålen och re-
sultatmålen för verksamheten. Regionför-
valtningsverkets ansvarsområde för polisvä-
sendet är funktionellt en del av polisstyrelsen 
och sköter dessutom, enligt 4 § 2 mom. 5 
punkten i den föreslagna lagen, de uppgifter 
som polisstyrelsen bestämt. 

Vid behov kan också andra verksamhets-
områden styras rätt detaljerat med hjälp av en 
resultatmålhandling för verksamheten. Ex-
empelvis inom miljötillståndsärenden är mil-
jöministeriets styrning mycket stark. De vik-



 RP 59/2009 rd  
  

 

57

tigaste verksamhetsanslagen för alla verk-
samhetsområden specificeras i en disposi-
tionsplan i förklaringsdelen till statsbudge-
ten, vilket ökar transparensen när det gäller 
den ekonomiska styrningen av verket. 

Enligt 3 mom. kan bestämmelser om förfa-
randena för styrning av regionförvaltnings-
verkens verksamhet utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Det är i detta fall motive-
rat att bemyndigandet att utfärda förordning 
ges statsrådet, eftersom det rör sig om ett 
vittgående och principiellt betydande ärende 
som har betydelse för hela regionförvalt-
ningsverkets verksamhet. 

11 §. Ledning. I paragrafen finns bestäm-
melser om ledningen av regionförvaltnings-
verken och deras ansvarsområden och de 
uppgifter och det ansvar som direkt anknyter 
till ledningen. I den föreslagna paragrafen 
finns även bestämmelser om verkets led-
ningsgrupp. 

Regionförvaltningsverkens interna organi-
sation består enligt den föreslagna lagen av 
flera ansvarsområden som styrs av olika mi-
nisterier. Vissa av ansvarsområdena har 
dessutom en tämligen självständig ställning 
också i förhållande till regionförvaltnings-
verket och dess övriga ansvarsområden. Där-
för bör man i verkets praktiska verksamhet 
sträva efter att på alla nivåer framhäva bety-
delsen av internt samarbete. Den stora sak-
kunskap från olika förvaltningsområden som 
finns vid verket bör man t.ex. sträva efter att 
utnyttja så flexibelt och effektivt som möj-
ligt. Verkets interna funktionsprocesser bör 
också planeras och genomföras så att de blir 
så flexibla och effektiva som möjligt. De 
centrala aktörerna i detta sammanhang är 
speciellt verkets ledning och ledningsgrupp. 

Enligt 1 mom. leds ett regionförvaltnings-
verk av en direktör. Regionförvaltningsver-
kets direktör svarar enligt den föreslagna be-
stämmelsen för att verksamheten leder till re-
sultat och för att verkets gemensamma resul-
tatmål nås. Enligt 14 § 1 mom. utnämner 
statsrådet verkets direktör för viss tid. Direk-
tören för regionförvaltningsverket svarar i 
första hand hos finansministeriet för att verk-
samheten leder till resultat och för att verkets 
gemensamma resultatmål nås. Finansministe-
riet sörjer i enlighet med 8 § 2 mom. i den fö-

reslagna lagen för samordningen av den stra-
tegiska styrningen av verket. 

Enligt 2 mom. leds ett ansvarsområde inom 
ett regionförvaltningsverk av chefen för an-
svarsområdet. Chefen för ansvarsområdet 
svarar enligt den föreslagna bestämmelsen 
för att verksamheten inom ansvarsområdet 
leder till resultat och för att resultatmålen 
nås. Polisstyrelsen beslutar om vilka uppgif-
ter och vilket ansvar chefen för ansvarsområ-
det för polisväsendet har. Cheferna för regi-
onförvaltningsverkets ansvarsområden sva-
rar, inför det ministerium eller den myndig-
het inom centralförvaltningen som avses i 10 
§ 1 mom. samt verkets direktör, för att verk-
samheten leder till resultat och för att de re-
sultatmål som ställts upp nås. Bestämmelser 
om utnämning av cheferna för regionförvalt-
ningsverkens ansvarsområden finns i 14 §. 

I 3 mom. finns bestämmelser om region-
förvaltningsverkens ledningsgrupp. Ett regi-
onförvaltningsverk har en ledningsgrupp som 
sörjer för samordningen av verkets funktio-
ner. Regionförvaltningsverkets direktör är 
ordförande i ledningsgruppen. Om lednings-
gruppens övriga sammansättning bestäms i 
regionförvaltningsverkets arbetsordning. En 
företrädare för polisväsendet deltar i led-
ningsgruppens arbete när ledningsgruppen 
behandlar ärenden som gäller polisväsendet 
eller myndighetssamarbetet för den inre sä-
kerheten. Polisstyrelsen bestämmer vem som 
ska företräda polisväsendet i regionförvalt-
ningsverkets ledningsgrupp. 

Verkets ledningsgrupp samordnar ledning-
en av olika ansvarsområden med ledningen 
av hela verket. Arbetet i ledningsgruppen kan 
också bidra till att stödja samarbetet mellan 
verkets olika ansvarsområden och främja in-
formationsflödet. Av dessa anledningar är det 
ändamålsenligt att man i verkets arbetsord-
ning gör ledningsgruppens sammansättning 
så representativ som möjligt. Medlemmar i 
ledningsgruppen är verkets direktör och che-
ferna för ansvarsområdena. I ledningsgrup-
pen ska också verkets personal och informa-
tionsverksamhet vara representerade. Med-
lem i ledningsgruppen är dessutom chefen 
för enheten med ansvar för samlade stödupp-
gifter vid det eller de regionförvaltningsverk 
till vilka uppgifterna överförs. Chefen för an-
svarsområdet för polisväsendet deltar också i 
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ledningsgruppernas arbete vid de regionför-
valtningsverk som inte har något eget an-
svarsområde för polisväsendet. Deltagandet 
gäller emellertid enbart de uppgifter som di-
rekt eller via en nära samarbetsroll gäller po-
lisväsendet. Till ledningsgruppen vid de re-
gionförvaltningsverk som inte har något an-
svarsområde för arbetarskydd och miljötill-
stånd hör företrädare för dessa ansvarsområ-
den vid det regionförvaltningsverk som skö-
ter uppgifterna inom verksamhetsområdena 
för dessa verk. 

12 §. Beslutanderätt. I paragrafen finns be-
stämmelser om beslutanderätten vid region-
förvaltningsverken. Regionförvaltningsver-
ken är i princip s.k. chefsämbetsverk. I be-
stämmelsen finns dock vissa undantag från 
denna huvudregel som gäller vissa verksam-
hetsområden inom verket. 

I 1 mom. finns bestämmelser om vem som 
har beslutanderätt i ärenden som hör till 
myndighetens behörighet och om hur rätten 
kan fördelas. Direktören för ett regionför-
valtningsverk avgör enligt den föreslagna be-
stämmelsen ärenden som hör till verkets be-
hörighet, om det inte föreskrivs eller bestäms 
i arbetsordningen att någon annan tjänsteman 
vid verket ska avgöra dem. Ärenden som hör 
till ansvarsområdena för polisväsendet, arbe-
tarskyddet, miljötillståndsärenden och rädd-
ningsväsendet avgörs emellertid av chefen 
för det berörda ansvarsområdet, om det inte 
föreskrivs eller bestäms i arbetsordningen för 
ansvarsområdet att någon annan tjänsteman 
inom ansvarsområdet ska avgöra dem eller 
om inte något annat föreskrivs om beslutsfat-
tandet. 

I 2 mom. finns bestämmelser om det s.k. 
förbehållandet av beslutanderätt. Enligt de 
allmänna principerna för myndigheternas be-
slutanderätt har direktören för ett ämbetsverk 
rätt att avgöra ärenden som enligt arbetsord-
ningen får avgöras också av en annan tjäns-
teman. Detta gäller enligt huvudregeln i pa-
ragrafen också direktören för ett regionför-
valtningsverk. Verkets direktör har emeller-
tid inte rätt att avgöra ärenden som omfattas 
av behörigheten för verkets ansvarsområde 
för polisväsendet, arbetarskyddet eller miljö-
tillståndsärenden eller som omfattas av behö-
righeten för ansvarsområdet för räddningsvä-

sendet och som gäller ärenden som avses i 
räddningslagen. 

Undantag i de fall som nämns i 1 och 2 
mom. baserar sig på att de verksamhetsom-
råden som nämns i bestämmelserna har en 
särställning inom regionförvaltningsverket 
eller på att verksamhetens karaktär ställer 
särskilda krav. Dessutom har omständigheter 
som gäller särställningen för ansvarsområdet 
för polisväsendet utretts närmare i motiver-
ingen till 9 § och omständigheter som gäller 
särställningen för miljötillståndsärenden i 
motiveringen till 5 §. 

Bestämmelser om arbetsfördelningen mel-
lan verkets ansvarsområden meddelas genom 
en förordning av statsrådet som utfärdas med 
stöd av 5 §. 

13 §. Regionförvaltningsverkens arbets-
ordning. I paragrafen finns bestämmelser om 
arbetsordningen för ett regionförvaltnings-
verk och dess ansvarsområden. 

Enligt 1 mom. bestäms i arbetsordningen 
för ett regionförvaltningsverk om hur verkets 
förvaltning och funktioner ska ordnas samt 
om beredningen och avgörandet av ärenden. 
Direktören för verket fastställer arbetsord-
ningen. I arbetsordningen för ett regionför-
valtningsverk kan det emellertid inte be-
stämmas om hur förvaltningen av och funk-
tionerna inom ansvarsområdena för polisvä-
sendet, miljötillståndsärenden och arbetar-
skyddet ska ordnas och om beredningen och 
avgörandet av ärenden. Ett undantag från ut-
färdandet av arbetsordningen till dessa delar 
grundar sig på dessa ansvarsområdens sär-
ställning inom regionförvaltningsverket eller 
på de särskilda krav som föranleds av verk-
samhetens karaktär. Särställningen för an-
svarsområdet för polisväsendet baserar sig på 
de skäl som nämns i motiveringen till 9 § och 
särställningen för arbetarskyddet och miljö-
tillståndsärenden på de skäl som nämns i mo-
tiveringen till 5 §. 

Enligt 2 mom. kan ett ansvarsområde inom 
ett regionförvaltningsverk vid behov ha en 
egen arbetsordning. I arbetsordningen kan 
det bestämmas närmare om hur funktionerna 
inom ansvarsområdena ska ordnas och om 
personalens uppgifter och tjänstgöringsorter. 
Chefen för ansvarsområdet fastställer arbets-
ordningen för ansvarsområdet. Polisstyrelsen 
fastställer emellertid arbetsordningen för po-
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lisväsendets ansvarsområde. Undantag inom 
ansvarsområdet för polisväsendet grundar sig 
på de skäl som nämns i motiveringen till 9 §. 

14 §. Tillsättning av tjänster. I paragrafen 
finns bestämmelser om tillsättning av tjänster 
vid regionförvaltningsverken. I 1 mom. finns 
bestämmelser om utnämning av direktören 
för ett regionförvaltningsverk och chefen för 
verkets ansvarsområden och i 2 mom. finns 
bestämmelser om tillsättning av övriga tjäns-
ter vid verket. I 3 mom. finns ett bemyndi-
gande att utfärda förordning om behörighets-
villkoren för tjänsterna. 

Enligt 1 mom. utnämner statsrådet direktö-
ren för ett regionförvaltningsverk för viss tid 
på framställning av finansministeriet. Rätten 
att utnämna cheferna för verkens ansvarsom-
råden följer verkens verksamhetsområden. 
Chefen för ett ansvarsområde, med undantag 
av ansvarsområdena för polisväsendet och 
arbetarskyddet, utnämns för viss tid och om 
utnämningen bestämmer det ministerium 
som bär huvudansvaret för styrningen av 
verksamheten inom respektive ansvarsområ-
de eller av den myndighet inom centralför-
valtningen för vilken styrningen särskilt före-
skrivits. Således utnämns chefen för det an-
svarsområde som sköter basservice-, rätts-
skydds- och tillståndsärenden och det an-
svarsområde som sköter uppgifter inom arbe-
tarskyddet av social- och hälsovårdsministe-
riet. Social- och hälsovårdsministeriet begär 
före utnämningen utlåtanden av de andra mi-
nisterier vars uppgifter sköts inom ansvars-
området i fråga. Social- och hälsovårdsmini-
steriet utnämner på föredragning från mini-
steriets arbetarskyddsavdelning chefen för 
ansvarsområdet för arbetarskyddet för viss 
tid. Chefen för ansvarsområdet för rädd-
ningsväsendet och beredskapen utnämns av 
inrikesministeriet. Chefen för ansvarsområ-
det för polisväsendet utnämns för viss tid av 
polisstyrelsen. Om behörighetsvillkoren för 
tjänsten föreskrivs i polisförvaltningslagen 
och polisförvaltningsförordningen. Chefen 
för ansvarsområdet för miljötillståndsärenden 
utnämns av miljöministeriet. 

Enligt momentets sista mening ska det ut-
nämnande ministeriet eller den utnämnande 
myndigheten inom centralförvaltningen, in-
nan beslutet fattas, höra andra ministerier el-
ler myndigheter inom centralförvaltningen 

som deltar i styrningen av verksamheten 
inom verksamhetsområdet samt regionför-
valtningsverket. 

Direktören för ett regionförvaltningsverk 
och chefen för ett ansvarsområde, med un-
dantag av chefen för ansvarsområdet för po-
lisväsendet och arbetarskyddet, utnämns för 
viss tid. Med viss tid kan avses t.ex. fem år. 
Bestämmelser om utnämningar för viss tid 
finns i 9 § i statstjänstemannalagen. För att 
trygga den oberoende ställning som den per-
sonal som har hand om tillsynen över arbe-
tarskyddet garanteras, utnämns chefen för 
ansvarsområdet för arbetarskyddet emellertid 
inte för viss tid utan tills vidare. 

Enligt 2 mom. utnämner cheferna för regi-
onförvaltningsverkens ansvarsområden för 
arbetarskyddet, miljöstillståndsärenden samt 
räddningsväsendet och beredskapen persona-
len inom sina ansvarsområden. Polisstyrelsen 
utnämner personalen inom ansvarsområdet 
för polisväsendet. Ett regionförvaltnings-
verks övriga personal utnämns av verkets di-
rektör, om inte något annat bestäms i verkets 
arbetsordning. 

I 3 mom. finns ett bemyndigande att utfär-
da förordning, enligt vilket bestämmelser om 
behörighetsvillkoren för tjänsterna inom re-
gionförvaltningsverken utfärdas genom en 
förordning av statsrådet. 
 
3 kap. Särskilda bestämmelser 

15 §. Avgörandet av ärenden i vissa fall. I 
paragrafen finns bestämmelser om omfatt-
ningen av regionförvaltningsverkets verk-
samhetsområde och om verkets interna orga-
nisering av uppgifter för att lösa eventuella 
fall av jäv och konflikter. En sådan situation 
kan uppstå t.ex. när verkets ansvarsområde 
för arbetarskydd ska behandla ett arbetar-
skyddsärende som gäller det egna verket. 

Om regionförvaltningsverket är jävigt att 
behandla ett ärende som hör till dess verk-
samhetsområde ska verket, enligt den före-
slagna bestämmelsen, begära att det ministe-
rium som svarar för styrningen av verksam-
heten ska utse ett annat regionförvaltnings-
verk att behandla ärendet. Ändring i ministe-
riets beslut får inte sökas genom besvär. 

16 §. Statens regionförvaltning i landska-
pet Åland. I paragrafen finns bestämmelser 
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om ordnandet av statens regionförvaltning i 
landskapet Åland. I självstyrelselagen för 
Åland (1144/1991) har lagstiftningsbehörig-
heten delats upp mellan landskapet och riket. 
I 18 § i självstyrelselagen räknas upp de frå-
gor som omfattas av landskapets lagstift-
ningsbehörighet och i 27 § de frågor som 
omfattas av rikets lagstiftningsbehörighet. 
Förvaltningsbehörigheten på Åland fördelas 
mellan riket och landskapet huvudsakligen 
enligt vilketdera som har lagstiftningsbehö-
righet inom ett visst rättsområde (23 och 30 § 
i självstyrelselagen). Enligt 27 § 3 mom. i 
självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehö-
righet i fråga om statsmyndigheternas orga-
nisation och verksamhet. Bestämmelsen om-
fattar bl.a. regleringen av statliga myndighe-
ters förvaltningsorganisation och verksamhet. 

I landskapet Åland är statens ämbetsverk 
på Åland enligt paragrafens 1 mom. en sådan 
myndighet inom statsförvaltningen som av-
ses i den lag som föreslås. Med avvikelse 
från de regionförvaltningsverk som finns på 
fastlandet behåller direktören för statens äm-
betsverk på Åland titeln landshövding. Sta-
tens ämbetsverk på Åland sköter sådana upp-
gifter som avses i 4 § i den föreslagna lagen 
och som enligt självstyrelselagen för Åland 
hör till området för rikets behörighet. Avsik-
ten är emellertid inte att statens ämbetsverk 
på Åland ska sköta alla uppgifter som sköts 
av regionförvaltningsverken på fastlandet, 
utan ett regionförvaltningsverk på fastlandet 
kan också ansvara för skötseln av vissa upp-
gifter i landskapet Åland. Sådana uppgifter är 
bl.a. uppgifter som gäller tillsyn över och ut-
vecklande av arbetarskyddet. Sådana behö-
righetsarrangemang genomförs med stöd av 
bestämmelserna i 5 § i den föreslagna lagen. 

Enligt paragrafens 2 mom. gäller i fråga 
om ämbetsverkets uppgifter i övrigt vad som 
särskilt föreskrivs om dem. Länsstyrelsen på 
Åland har enligt gällande lagstiftning haft 
ansvaret för vissa sådana uppgifter som på 
fastlandet hört till andra myndigheter än 
länsstyrelserna. Sådana uppgifter är t.ex. far-
tygsregistermyndighetens uppgifter, uppgif-
ter som gäller uppbörd av fordonsskatt, vissa 
uppgifter som gäller jordbruksstöd, vissa 
uppgifter som gäller Ålandsdelegationen, no-
tarius publicus uppgifter och magistratens 
uppgifter. Avsikten med den föreslagna lagen 

är inte att ändra behörighetsarrangemangen 
kring dessa uppgifter. 

Enligt 4 § i den gällande länsstyrelselagen 
utnämner republikens president landshöv-
dingen utifrån statsrådets förslag till avgö-
rande. Det föreslås i denna proposition att 
länsstyrelselagen ska upphävas. Eftersom 
statens ämbetsverk på Åland också i framti-
den ska ledas av en landshövding, föreslås 
det på grund av Ålands särställning att en 
särskild bestämmelse om detta intas i para-
grafens 3 mom. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen föreskrivs det i självstyrelsela-
gen för Åland om landshövding som är di-
rektör för statens ämbetsverk på Åland. 
Självstyrelselagens 52 § innehåller bestäm-
melser om utnämnande av landshövdingen. 

17 §. Samarbete med närings-, trafik- och 
miljöcentralerna. I paragrafen finns bestäm-
melser om regionförvaltningsverkens skyl-
dighet att samarbeta med närings-, trafik- och 
miljöcentralerna. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen ska regionförvaltningsverken i 
ärenden som gäller statens regionförvaltning 
samarbeta med närings-, trafik- och miljö-
centralerna inom sitt verksamhetsområde. En 
motsvarande bestämmelse finns i lagen om 
närings-, trafik- och miljöcentralerna. 

Det kan vara nödvändigt att i praktiken 
samarbeta t.ex. genom att verken och centra-
lerna tillsätter gemensamma delegationer el-
ler motsvarande organ för att behandla ären-
den som är betydelsefulla för uppgifter för 
båda myndigheterna. Vid behov kan be-
stämmelser om dessa utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

18 §. Serviceenhet för den språkliga mino-
riteten. I paragrafen finns bestämmelser om 
regionförvaltningsverkets serviceenhet för 
den språkliga minoriteten. I paragrafen finns 
också ett bemyndigande att utfärda förord-
ning om enheten. I 13 § i den gällande läns-
styrelseförordningen (120/1997) finns en sär-
skild bestämmelse om en svenskspråkig en-
het för undervisningsväsendet. Enligt 6 § 2 
mom. i språklagen (423/2003) kan enspråki-
ga enheter eller avdelningar av särskilda skäl 
inrättas för den språkliga minoriteten inom 
ämbetsdistriktet. Det finns också i 6 § i den 
föreslagna lagen en bestämmelse om språkli-
ga minoriteter enligt vilken en grund för att 
utvidga regionförvaltningsverkets verksam-
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hetsområde är att främja de språkliga minori-
teternas ställning i regionen. 

Avsikten med den föreslagna bestämmel-
sen är att den serviceenhet som inrättas med 
stöd av den t.ex. kan sköta uppgifterna för ett 
visst ansvarsområde, exempelvis undervis-
ningsväsendets uppgifter, men att enheten 
också kan erbjuda flera eller alla tjänster som 
ingår i verkets ansvarsområde. Målet med 
denna särskilda reglering är att enheten vid 
behov kan tillhandahålla alla tjänster på sina 
kunders modersmål. Inrättandet av en sådan 
enhet får emellertid inte leda till att den 
språkliga minoritetens behov inte tillgodoses 
i regionen på lika grunder. 

Enligt 1 mom. kan ett regionförvaltnings-
verk för uppgifter inom sitt ansvarsområde 
ha en särskild serviceenhet som betjänar re-
gionens finsk- eller svenskspråkiga eller, 
inom samernas hembygdsområde enligt sa-
metingslagen (974/1995), dess samiska mi-
noritet. En serviceenhet kan också inrättas 
gemensamt för flera regionförvaltningsverk. 
Inrättandet av enheten förutsätter inte att den 
personal som utför dessa uppgifter måste ar-
beta på den ort där enheten placeras. Enhe-
tens uppgifter kan således skötas nätverksba-
serat på olika orter. 

Enligt 2 mom. föreskrivs genom förordning 
av statsrådet om inrättandet av serviceenhe-
ten för den språkliga minoriteten och om 
dess uppgifter, namn, verksamhetsområde 
och verksamhetsställe samt om personalens 
behörighetsvillkor. Enligt den gällande lag-
stiftningen behöver en särskild svenskspråkig 
serviceenhet inrättas åtminstone för uppgifter 
inom det svenskspråkiga undervisningsvä-
sendet. Det är motiverat att bemyndigandet 
att utfärda förordning ges statsrådet, eftersom 
det rör sig om ett betydande arrangemang 
som gäller verkets verksamhetsområde. 

19 §. Handräckning. I paragrafen finns be-
stämmelser om ett regionförvaltningsverks 
skyldighet att lämna andra myndigheter 
handräckning och om verkets rätt att få hand-
räckning av andra myndigheter. Bestämmel-
sen motsvarar i huvudsak regleringen i 7 § i 
den gällande länsstyrelselagen. 

Enligt paragrafen ska ett regionförvalt-
ningsverk lämna andra myndigheter hand-
räckning om det föreskrivs särskilt om det. 
Den föreslagna regleringen innebär att verket 

är behörigt att lämna andra myndigheter 
handräckning, men endast när den som begär 
handräckning med stöd av speciallagstiftning 
har rätt att få handräckning uttryckligen av 
regionförvaltningsverket. Enligt paragrafens 
andra mening har ett regionförvaltningsverk 
på motsvarande sätt rätt att få handräckning 
av andra myndigheter. 

20 §. Tvångsmedel. I paragrafen finns be-
stämmelser om regionförvaltningsverkens 
tvångsmedel, dvs. föreläggande av vite, hot 
om tvångsutförande eller hot om avbrytande. 
Dessa tvångsmedel används för att ålägga 
den som saken gäller att iaktta ett påbud eller 
förbud som regionförvaltningsverken har 
meddelat eller som någon annan myndighet 
som begär handräckning av verket i ett 
tvångsmedelsärende har meddelat. 

Länsstyrelsernas nuvarande rätt att använda 
tvångsmedel enligt 8 § i länsstyrelselagen har 
samma innehåll som den som nu föreslås för 
regionförvaltningsverken. Den föreslagna be-
stämmelsen ger regionförvaltningsverken 
allmän behörighet i tvångsmedelsärenden. 
Regionförvaltningsverken har också med 
stöd av andra lagar rätt att använda tvångs-
medel. Exempelvis räddningslagen 
(468/2003) är en sådan lag. 

Bestämmelser om tvångsmedel i anslutning 
till tillsynen över arbetarskyddet finns i lagen 
om tillsynen över arbetarskyddet och om ar-
betarskyddssamarbete på arbetsplatsen 
(44/2006). Bestämmelser om tvångsmedel 
som gäller miljöstillståndsärenden finns i 
miljöskyddslagen och vattenlagen. 

21 §. Företrädande av staten. I paragrafen 
finns bestämmelser om regionförvaltnings-
verkens uppgift att i domstolar och andra 
myndigheter representera statens rätt och 
fördel. 

Enligt 1 mom. kärar och svarar regionför-
valtningsverken på statens vägnar samt be-
vakar vid domstolar och andra myndigheter 
statens rätt och fördel i alla ärenden som hör 
till deras verksamhetsområde och i sådana 
ärenden för vilka ingen behörig myndighet 
särskilt har angetts i lag, med undantag för 
ärenden enligt 4 § 1 mom. 5 punkten, om inte 
en företrädare för det ministerium eller den 
myndighet inom centralförvaltningen som 
svarar för styrningen av verksamheten gör 
det. I fråga om de ärenden som nämns i 4 § 1 
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mom. 5 punkten förs statens talan av närings-
, trafik- och miljöcentralen. Den föreslagna 
bestämmelsen ger regionförvaltningsverken 
inte bara särskild behörighet utan också all-
män behörighet att företräda staten. Motsva-
rande bestämmelser finns för närvarande i 
speciallagstiftning om regionförvaltnings-
myndigheter. Bestämmelsen samordnar för-
farandet, men påverkar inte uppgiftens inne-
håll i sak. 

Om ett ärende som omfattas av regionför-
valtningsverkets behörighet har avsevärda 
konsekvenser för verksamhetsområdet för två 
eller flera verk, ska det ministerium som sva-
rar för styrningen av verksamheten besluta 
vilket verk som ska vara statens representant 
i ärendet. Ändring i ministeriets beslut får 
inte sökas genom besvär. 

22 §. Avgiftsbelagda prestationer. I para-
grafen finns allmänna bestämmelser om av-
gifterna för regionförvaltningsverkens presta-
tioner samt en bestämmelse om behörigheten 
att utfärda förordning. 

Enligt 1 mom. gäller lagen om grunderna 
för avgifter till staten i fråga om avgifterna 
för regionförvaltningsverkens prestationer 
och storleken på avgifterna. Utifrån detta be-
stäms vilka av regionförvaltningsverkens 
prestationer eller prestationsgrupper som är 
avgiftsbelagda och för vilka prestationer eller 
prestationsgrupper avgiften bestäms enligt 
självkostnadsvärdet och vilka som prissätts 
på företagsekonomiska grunder. 

Enligt 2 mom. föreskrivs genom förordning 
av statsrådet om avgifterna för regionförvalt-
ningsverkens prestationer. Den föreslagna 
bestämmelsen avviker i fråga om den behöri-
ga myndigheten från den bestämmelse i 8 § i 
lagen om grunderna för avgifter till staten en-
ligt vilken det ministerium saken gäller van-
ligen är behörigt att utfärda förordning. Det 
är nödvändigt att bemyndigandet att utfärda 
förordning i detta fall ges statsrådet, eftersom 
regionförvaltningsverken är myndigheter 
med flera verksamhetsområden som lyder 
under flera ministeriers styrning, och efter-
som det också rör sig om ett vittgående och 
principiellt betydande ärende. De avgiftsbe-
lagda prestationerna är mycket viktiga i syn-
nerhet med tanke på täckandet av t.ex. miljö-
förvaltningens utgifter. 

 

23 §. Ändringssökande. I paragrafen finns 
bestämmelser om rätten att söka ändring i 
beslut av regionförvaltningsverken. Enligt 
den föreslagna bestämmelsen får i ett beslut 
av ett regionförvaltningsverk ändring sökas 
genom besvär på det sätt som föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen, om inte något an-
nat föreskrivs om ändringssökande någon 
annanstans i lagstiftningen. 

Enligt 7 § 2 mom. i förvaltningsprocessla-
gen är huvudregeln att över beslut av en 
myndighet som är underställd statsrådet kan 
besvär anföras hos förvaltningsdomstolen. I 
bestämmelsen begränsas inte rätten att söka 
ändring, utan eventuella begränsningar be-
stäms enligt den speciallagstiftning som gäll-
er regionförvaltningsverkens uppgifter. 

24 §.  Ikraftträdande. Om ikraftträdandet 
av denna lag bestäms genom en ikraftträdan-
delag som ingår i denna proposition. 
 
1.2 Lagen om närings-, trafik- och mil-

jöcentralerna  

Lagens rubrik och struktur 
 

Den föreslagna lagens rubrik är lagen om 
närings-, trafik- och miljöcentralerna. Den 
föreslagna lagen omfattar 4 kapitel. I 1 kap. 
finns lagens allmänna bestämmelser där man 
definierar lagens tillämpningsområde, när-
ings-, trafik- och miljöcentralernas verksam-
hetsidé, centralernas uppgifter, organisering-
en av centralerna och bestämmande av deras 
verksamhetsområde. Lagens 2 kap. omfattar 
styrningen och ledningen av närings-, trafik- 
och miljöcentralerna. I kapitlet finns be-
stämmelser om allmän administrativ styr-
ning, strategisk styrning och styrning av 
verksamheten, ledning, beslutanderätt, ar-
betsordning och tillsättning av tjänster. La-
gens 3 kap. gäller arbets- och näringsbyråer-
na som är lokalförvaltningsmyndigheter och 
lyder under närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna. I kapitlet finns bestämmelser om ar-
bets- och näringsbyråer, byråernas uppgifter, 
bestämmande av deras regionala behörighet, 
styrning, ledning och beslutanderätt samt ar-
betsordning. I 4 kap. finns särskilda bestäm-
melser om lösandet av eventuella interna fall 
av jäv vid centralerna, centralernas samarbete 
med regionförvaltningsverk och landskaps-
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förbund och kommuner, serviceenheten för 
språkliga minoriteter, företrädande av staten, 
avgiftsbelagda prestationer och ändringssö-
kande samt ikraftträdande, om vilket bestäms 
genom en separat ikraftträdandelag. 

 
1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens tillämpningsområde. I paragra-
fen anges lagens tillämpningsområde. Avsik-
ten är att skapa en lagstadgad grund för orga-
niseringen av närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna och för ordnandet av deras verksam-
het och uppgifter. Den föreslagna lagen gäll-
er också arbets- och näringsbyråerna som är 
lokalförvaltningsmyndigheter och lyder un-
der närings-, trafik- och miljöcentralerna. 

Enligt paragrafens första mening föreskrivs 
i den föreslagna lagen om närings-, trafik- 
och miljöcentralerna, som är myndigheter 
inom statens regionförvaltning, och om ar-
bets- och näringsbyråerna som lyder under 
dem. I centralerna ska man koncentrera de 
uppgifter som för närvarande sköts av läns-
styrelserna, arbetskrafts- och näringscentra-
lerna, vägdistrikten och de regionala miljö-
centralerna och som gäller företagsamhet, 
fungerande arbetsmarknader, kunnande och 
kultur, utvecklande av landsbygden, ett fun-
gerande trafiksystem, trafiksäkerhet, en god 
miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen 
och naturresurserna samt invandring, integra-
tion och goda etniska relationer i regionerna. 
Den föreslagna lagen omfattar också arbets- 
och näringsbyråer som lyder under centraler-
na och om vilka bestäms i 3 kap. 

Enligt paragrafens andra mening föreskrivs 
särskilt om övriga myndigheter som sköter 
uppgifter inom statens region- och lokalför-
valtning. Detta innebär att det i en separat lag 
föreskrivs om den andra nya, centrala myn-
digheten inom statens regionförvaltning, re-
gionförvaltningsverket. 

2 §. Närings-, trafik- och miljöcentralens 
verksamhetsidé. I paragrafen anges närings-, 
trafik- och miljöcentralernas verksamhetsidé. 
Bestämmelsen ger en överblick över avsikten 
med centralernas verksamhet. Avsikten med 
bestämmelsen är å ena sidan att på ett all-
mänt plan beskriva centralernas hela verk-
samhetssektor och ställning inom statsför-
valtningens myndighetshelhet. Å andra sidan 

skapar bestämmelsen också en grund för de 
strategiska riktlinjer utifrån vilka centralernas 
verksamhet kan utvecklas och reformeras i 
framtiden. 

Enligt paragrafen ska närings-, trafik- och 
miljöcentralerna främja den regionala ut-
vecklingen genom att i regionerna sköta 
statsförvaltningens verkställighets- och ut-
vecklingsuppgifter. För att förverkliga detta 
syfte bör närings-, trafik- och miljöcentraler-
na främja bl.a. företagsamhet, fungerande ar-
betsmarknader, kunnande och kultur, utveck-
lande av landsbygden, ett fungerande trafik-
system, trafiksäkerhet, en god miljö och ett 
hållbart utnyttjande av naturen och naturre-
surserna samt invandring, invandrarnas in-
tegration och sysselsättning i regionerna. En-
ligt verksamhetsidén koncentreras närings-, 
trafik- och miljöcentralernas verksamhet 
främst till regionala utvecklingsuppgifter. 
Vid tolkningen av bestämmelsen ska man 
förstås också beakta de bestämmelser i 3 § 
som gäller centralens egentliga verksamhets-
område och uppgifter. 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna spe-
lar en viktig roll i den helhet av regionför-
valtningsmyndigheter som staten och kom-
munerna gemensamt svarar för. Därför är det 
viktigt att centralerna ordnar både sina inter-
na processer och sina yttre förbindelser på ett 
sätt som stödjer övergripande samarbete och 
att de aktivt strävar efter att stödja och delta i 
det regionala samarbetet i dess olika former. 

3 §. Närings-, trafik- och miljöcentralernas 
verksamhetsområde och uppgifter. I paragra-
fen finns en allmän definition av närings-, 
trafik- och miljöcentralernas verksamhetsom-
råde och uppgifter. Eftersom centralernas 
hela arbetsfält och lagstiftningen i anslutning 
till detta är omfattande, specificeras centra-
lernas uppgifter och behörigheten i anslut-
ning till dessa genom speciallagstiftning. 

Den föreslagna bestämmelsen har tre nivå-
er. För det första anges i bestämmelsen för 
varje ansvarsområde de uppgiftshelheter eller 
uppgiftskategorier som omfattas av centra-
lernas behörighet och som det i speciallag-
stiftning bestäms närmare om. För det andra 
anges i bestämmelsen vissa uppgifter för cen-
tralerna. De bestämmelser om behörighet 
som gäller uppgifterna slopas i samband med 
reformen. För det tredje konstateras i be-



 RP 59/2009 rd  
  

 

64 

stämmelsen att centralerna, utöver de uppgif-
ter som avses ovan, också kan ha övriga 
uppgifter enligt lag. Bestämmelsens struktur 
har speciellt påverkats av att närings-, trafik- 
och miljöcentralerna enligt förslaget är såda-
na myndigheter inom statens regionförvalt-
ning som är verksamma inom flera olika mi-
nisteriers förvaltningsområde och omfattar 
många ansvarsområden. 

Enligt 1 mom. sköter närings-, trafik- och 
miljöcentralerna inom följande verksamhets-
områden de uppgifter som särskilt föreskri-
vits för dem: främjande av företagsamhet och 
näringsverksamhet; innovationer och affärs-
verksamhet under internationalisering; fun-
gerande arbetsmarknader, tillgången på ar-
betskraft och sysselsättningen; utbildning och 
kunnande; biblioteks-, idrotts- och ungdoms-
väsendet; invandring, integration och goda 
etniska relationer; gårdsbruket, fiskerinäring-
en, landsbygdsutvecklingen och övriga 
landsbygdsnäringar, systemet för identifie-
ring av djur samt säkerheten hos jord- och 
skogsbrukets produktionsförnödenheter och 
växthälsa; energi- och energiproduktion; tra-
fiksystemets funktion, trafiksäkerheten, väg- 
och trafikförhållandena, landsvägshållningen 
och ordnandet av kollektivtrafiken; miljö-
vård, markanvändning, styrning av byggan-
det, vård av kulturmiljön, skydd och ett håll-
bart utnyttjande av naturens mångfald samt 
nyttjande och vård av vattentillgångarna, lö-
negarantiärenden samt vissa strukturfonds- 
och regionutvecklingsuppgifter som hänför 
sig till ovan nämnda uppgifter. Den sist-
nämnda uppgiftshelheten omfattar dock inte 
de uppgifter i 2 § 1 mom. i strukturfondsla-
gen (1401/2006) som gäller Europeiska regi-
onala utvecklingsfonden och som har skötts 
av länsstyrelsernas bildningsavdelningar eller 
social- och hälsoavdelningar. Dessa uppgifter 
överförs till landskapsförbunden. 

Det är fråga om sådana uppgifter som i en-
lighet med gällande lagstiftning har skötts av 
länsstyrelserna, arbetskrafts- och näringscen-
tralerna, de regionala miljöcentralerna och 
vägdistrikten. Den föreslagna regleringen av-
ser också vissa enstaka uppgifter som i pro-
positionen föreslås bli överförda från central- 
till regionalförvaltningen. Närmare bestäm-
melser om centralernas uppgifter och den be-
hörighet som hänför sig till dem utfärdas ge-

nom speciallagstiftning. I samband med be-
redningen av propositionen har det utretts att 
antalet speciallagar om de uppgifter som om-
fattas av reformen och som ska skötas av när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna är sam-
manlagt ca 110 och att antalet bestämmelser i 
dessa lagar är ca 520. Förslag till ändring av 
dessa lagar finns i denna propositionshelhet 
och de överlämnas som en separat regerings-
proposition som kompletterar denna proposi-
tion eller i sådana regeringspropositioner för 
olika verksamhetsområden som överlämnas 
utöver denna proposition. 

I 2 mom. anges för närings-, trafik- och 
miljöcentralerna dessutom vissa uppgifter 
som man inte har föreskrivit särskilt om eller 
som blir upphävda i samband med reformen. 

Enligt 1 punkten ska närings-, trafik- och 
miljöcentralerna styra och övervaka de ar-
bets- och näringsbyråer som avses i 3 kap. 
Enligt 2 punkten ska närings-, trafik- och 
miljöcentralerna dessutom bereda en utvärde-
ring av den regionala tillgången till basservi-
ce inom trafiken samt biblioteks-, idrotts- 
och ungdomsväsendet. Enligt propositionen 
hör det till regionförvaltningsverkets uppgif-
ter att enligt 4 § 2 mom. i det förslag till lag 
om regionförvaltningsverken som ingår i 
denna proposition bl.a. utvärdera den regio-
nala tillgången till basservice. Den basservice 
som ska utvärderas omfattar också den servi-
ce inom trafiken samt biblioteks-, idrotts- 
och ungdomsväsendet som hör till närings-, 
trafik- och miljöcentralernas beredningsupp-
gifter. Enligt propositionen bereds utvärde-
ringen av servicen, för regionförvaltnings-
verkets syften, av de närings-, trafik- och 
miljöcentraler som finns inom verkets verk-
samhetsområde. 

Enligt 3 mom. föreskrivs särskilt om när-
ings-, trafik- och miljöcentralernas övriga 
uppgifter. 

4 §. Organisering av närings-, trafik- och 
miljöcentralerna. I paragrafen finns bestäm-
melser om organiseringen av närings-, trafik- 
och miljöcentralerna och deras uppgifter och 
funktioner. I den bestäms för det första om 
bemyndigandet att utfärda förordning om 
centralernas antal, verksamhetsområden, 
verksamhetsställen och namn. I paragrafen 
finns dessutom en bestämmelse om bildandet 
av centralernas ansvarsområden och om sär-
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skilda krav för organiseringen av uppgifterna 
och funktionerna för vissa ansvarsområden. 

I paragrafen finns ett bemyndigande att ge-
nom förordning av statsrådet närmare före-
skriva om organiseringen av centralerna. Av-
sikten är att genom förordningen föreskriva 
om tre huvudansvarsområden som ska utgöra 
centralens basorganisation: 1) näringarna, ar-
betskraften, kompetensen och kulturen, 2) 
trafiken och infrastrukturen och 3) miljön 
och naturresurserna. 

Ansvarsområdet näringarna, arbetskraften, 
kompetensen och kulturen omfattar uppgifter 
som gäller sysselsättning, företagsamhet och 
kompetens; strukturfonder; innovationer och 
affärsverksamhet under internationalisering; 
bibliotek samt idrotts- och ungdomsväsendet; 
internationella uppgifter och närområdes-
samarbete samt landsbygd och energi. Avsik-
ten är att de uppgifter som hänför sig till in-
vandring, integration av invandrare och goda 
etniska relationer ska organiseras i en egen 
enhet inom detta ansvarsområde. 

Ansvarsområdet trafiken och infrastruktu-
ren omfattar uppgifter som gäller planeringen 
av väg- och trafikförhållanden, anskaffningar 
för väghållningen, kund- och myndighets-
tjänster, ordnandet av kollektivtrafiken samt 
annan trafik och infrastruktur. 

Ansvarsområdet miljön och naturresurserna 
omfattar uppgifter som gäller miljövård, 
markanvändning, vattenvård och uppföljning 
och utveckling av miljöns tillstånd, närområ-
dessamarbete samt nyttjande och vård av vat-
tentillgångarna. 

Centralerna kan vid behov placera en del 
av sin personal på andra tjänstgöringsorter än 
de orter där de egentliga verksamhetsställen 
som avses i bestämmelsen finns. Enligt 11 § 
2 mom. kan det i arbetsordningen för centra-
lens ansvarsområde bestämmas om dessa 
tjänstgöringsorter. 

Enligt 3 mom. ska skötseln av närings-, tra-
fik- och miljöcentralernas tillsynsuppgifter 
enligt 3 § 1 mom. 10 punkten organiseras så 
att en opartisk behandling av ärendena garan-
teras. Bestämmelsen motsvarar bestämmel-
serna i 4 § 5 mom. i lagen om miljöförvalt-
ningen. 

5 §. Närings-, trafik- och miljöcentralernas 
behörighet samt verksamhetsområden och 
utvidgningen av dessa. I paragrafen före-

skrivs om bestämmandet av närings-, trafik- 
och miljöcentralernas behörighet samt deras 
verksamhetsområde och utvidgningen av det. 

Enligt huvudregeln i 3 § 1 mom. finns be-
stämmelser om närings-, trafik- och miljö-
centralens uppgifter i speciallagar och dess-
utom finns bestämmelser om vissa av centra-
lens uppgifter i 3 § 2 mom. och 24 §. Be-
stämmelser om närings-, trafik- och miljö-
centralernas verksamhetsområden och ut-
vidgningen av dessa finns i 5 §. Närings-, tra-
fik- och miljöcentralens behörighet bestäms 
således genom de uppgifter som föreskrivs 
för det i speciallagar och i 3 § 2 mom. och 24 
§ i den föreslagna lagen och genom verk-
samhetsområdet för varje central enligt 5 §. 

I paragrafens första mening finns en hu-
vudregel om bestämmandet av verkets behö-
righet och verksamhetsområde, enligt vilken 
en närings-, trafik- och miljöcentral inom sitt 
område sköter de uppgifter som föreskrivs 
för den och använder den behörighet som 
tillkommer den så som bestäms i denna lag 
eller någon annan lag. Centralernas behörig-
het är regional och den följer i princip centra-
lernas verksamhetsområden. Enligt 4 § 1 
mom. i den föreslagna lagen föreskrivs om 
närings-, trafik- och miljöcentralernas verk-
samhetsområden genom förordning av stats-
rådet. 

I paragrafens andra mening finns bestäm-
melser om under vilka förutsättningar man 
kan avvika från denna huvudregel och förde-
la centralens regionala behörighet mellan de 
olika närings-, trafik- och miljöcentralerna. 
Enligt bestämmelsen kan en närings-, trafik- 
och miljöcentral sköta uppgifter också inom 
verksamhetsområdet för fler än en närings-, 
trafik- och miljöcentral, om en utvidgning av 
verksamhetsområdet kan effektivisera centra-
lernas verksamhet och användning av statens 
personalresurser och andra resurser, förbättra 
tillgången till tjänster, främja tillgodoseendet 
av de språkliga rättigheterna för regionens 
finsk- och svenskspråkiga eller, inom samer-
nas hembygdsområde enligt sametingslagen 
(974/1995), dess samiska minoritet eller sä-
kerställa tillgången till sådan särskild sak-
kunskap som behövs för uppgifterna, eller 
om utvidgningen av verksamhetsområdet är 
ändamålsenlig av någon annan motsvarande 
orsak. 
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Det gäller bl.a. sådana arrangemang som 
syftar till att koncentrera special- eller stöd-
uppgifter eller fördela arbetet jämnt mellan 
centralerna. De myndigheter som samlas vid 
närings-, trafik- och miljöcentralerna tilläm-
par redan nu i synnerligen stor utsträckning 
en verksamhetsmodell där en eller flera myn-
digheter sköter en viss uppgift, inte bara 
inom den egna regionen utan också inom ett 
större område eller på riksnivå. Uppgifterna 
är då antingen regionala eller riksomfattande. 
Avsikten med den föreslagna bestämmelsen 
är att stödja användningen av denna verk-
samhetsmodell också i de nya närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna. 

Enligt planerna ska närings-, trafik- och 
miljöcentralerna vara femton till antalet. En-
ligt paragrafen är det för det första möjligt att 
vid behov definiera närings-, trafik- och mil-
jöcentralernas regionala behörighet så att 
man endast i en del av centralerna sköter alla 
uppgifter som föreskrivits för dem. För det 
andra ger bestämmelsen vid behov möjlighet 
till att koncentrera skötseln av s.k. special-
uppgifter samt ekonomi-, personal- och loka-
litetsförvaltningens, informationsförvaltning-
ens, informationstjänstens, informationsför-
medlingens och upphandlingsverksamhetens 
stöduppgifter eller andra motsvarande stöd-
uppgifter till en eller ett par närings-, trafik- 
och miljöcentraler. Förslaget gör det, under 
de förutsättningar som anges i den, möjligt 
att även göra motsvarande behörighetsarran-
gemang mellan närings-, trafik- och miljö-
centralerna. Avsikten är bl.a. att alla tre hu-
vudansvarsområden ska finnas representera-
de vid nio av närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna, vilket innebär att centralernas regio-
nala behörighet i vissa uppgifter är större än 
normalt. En särskild bestämmelse om en se-
parat serviceenhet för den språkliga minorite-
ten finns i 23 §. 

I paragrafens sista mening finns ett förslag 
till bestämmelse om bemyndigande att utfär-
da förordning enligt vilken det genom för-
ordning av statsrådet föreskrivs om fördel-
ningen av ansvarsområdena mellan närings-, 
trafik- och miljöcentralerna och om utvidg-
ningen av centralernas verksamhetsområden. 
Det är motiverat att bemyndigandet att utfär-
da förordning i detta fall ges statsrådet, efter-
som det rör sig om ett vittgående och princi-

piellt betydande ärende som i allmänhet om-
fattar flera ministeriers förvaltningsområden 
och ordnandet av uppgifter som hänför sig 
till dem. 
 
2 kap. Styrning och ledning av när-

ings-, trafik- och miljöcentra-
lerna 

6 §. Allmän administrativ styrning. I para-
grafen föreskrivs om närings-, trafik- och 
miljöcentralernas allmänna administrativa 
styrning och deras ställning. Enligt paragra-
fen ankommer den allmänna administrativa 
styrningen av närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna på arbets- och näringsministeriet. 
Bestämmelsen innebär att närings-, trafik- 
och miljöcentralerna hör till arbets- och när-
ingsministeriets ansvarsområde i enlighet 
med vad som föreskrivs om fördelningen av 
ansvarsområden mellan ministerierna i lagen 
om statsrådet (175/2003) och det reglemente 
för statsrådet som givits med stöd av den. 
Detta gäller t.ex. centralens förvaltning och 
normstyrningen av den. Den allmänna admi-
nistrativa styrningen omfattar även att arbets- 
och näringsministeriet i enlighet med 8 § i 
den föreslagna lagen svarar för koordinering-
en av den strategiska styrningen av närings-, 
trafik- och miljöcentralerna och att ministeri-
et i enlighet med 9 § svarar för styrningen av 
centralernas gemensamma funktioner och öv-
riga åtgärder som är nödvändiga med tanke 
på en enhetlig verksamhet inom centralerna. 

7 §. Strategisk planering och styrning. I pa-
ragrafen finns bestämmelser om den strate-
giska planeringen och styrningen av närings-, 
trafik- och miljöcentralernas verksamhet. I 
paragrafen finns också ett bemyndigande att 
utfärda förordning om innehållet i och förfa-
randena för den strategiska planeringen och 
styrningen. 

Enligt propositionen är närings-, trafik- och 
miljöcentralerna myndigheter inom statens 
regionförvaltning som har flera ansvarsom-
råden och som sköter uppgifter inom flera 
olika ministeriers förvaltningsområden. I syf-
te att samordna målen för de olika förvalt-
ningsområden som är representerade i när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna och att 
förbättra verksamhetsbetingelserna för regi-
onförvaltningen behöver de berörda ministe-
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rierna bilda en gemensam uppfattning om hur 
de riksomfattande målen för statsförvaltning-
en kan anpassas och riktas till den regionala 
verksamheten. Den strategiska planeringen 
och styrningen av närings-, trafik- och miljö-
centralerna sköts av ministerierna i samarbe-
te. Också landskapsförbunden har en roll i 
styrningsprocessen. Ministeriernas planering 
och styrning förmedlas till närings-, trafik- 
och miljöcentralerna av arbets- och närings-
ministeriet som är det koordinerande ministe-
riet. 

När det gäller planeringen och styrningen 
av statens hela regionförvaltning bör upp-
märksamhet också fästas vid att målen och 
syftena med den strategiska planeringen och 
styrningen av regionförvaltningsverken och 
närings-, trafik- och miljöcentralerna till sina 
allmänna grunder motsvarar varandra i fråga 
om bägge regionförvaltningsmyndigheter. 
Av denna anledning ska både finansministe-
riet och arbets- och näringsministeriet, som 
koordinerar planeringen och styrningen av 
myndigheterna, sörja för att samordna målen 
och förfaringssätten så att planeringen och 
styrningen av statsförvaltningen i regionerna 
är konsekvent och stödjer ett samarbete mel-
lan regionförvaltningsmyndigheterna. 

Enligt 1 mom. utarbetas för uppnående av 
de allmänna mål som gäller närings-, trafik- 
och miljöcentralernas verksamhet och för be-
aktande av regionernas synpunkter för när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna med tanke 
på den allmänna planeringen, styrningen och 
ordnandet av verksamheten ett gemensamt 
strategidokument och för varje central en se-
parat strategisk resultatmålhandling. Strate-
gidokumentet och de strategiska resultatmål-
handlingarna utarbetas för regeringens man-
datperiod och deras innehåll ses vid behov 
över årligen. 

Med strategisk planering och styrning av-
ses i den föreslagna bestämmelsen verksam-
het gällande samordning av de riksomfattan-
de målen för de olika förvaltningsområden 
som finns representerade i närings-, trafik- 
och miljöcentralerna och de resurser som 
hänför sig till dem, och upprätthållande och 
utveckling av de allmänna verksamhetsförut-
sättningarna för närings-, trafik- och miljö-
centralerna. I denna verksamhet anges all-
männa strategiska mål för närings- trafik- 

och miljöcentralernas verksamhet och ramar 
för resurserna för varje sektor, vilka gäller 
under styrelsens mandatperiod eller någon 
annan motsvarande period. Den strategiska 
planering och styrning som avses i bestäm-
melsen är en del av den långsiktiga verksam-
hets- och ekonomiplanering som avses i 12 § 
i lagen om statsbudgeten (423/1988) och 2 
kap. i förordningen om statsbudgeten 
(1243/1992). De viktigaste verksamhetsan-
slagen för centralernas alla verksamhetsom-
råden specificeras i en användningsplan i 
förklaringsdelen till statsbudgeten, vilket 
ökar transparensen när det gäller den ekono-
miska planeringen och styrningen av centra-
len. 

Med strategidokument avses i den före-
slagna bestämmelsen en planeringshandling 
som innehåller mål som bygger på regerings-
programmet, regeringens strategidokument, 
statsrådets rambeslut, de rikstäckande målen 
för regionutvecklingen, landskapsprogram-
men, regeringens politikprogram, andra mot-
svarande tväradministrativa program samt 
lagstiftningen och internationella överens-
kommelser och en plan över hur resurserna 
ska fördelas för att målen ska kunna nås. 
Strategidokumentet är gemensamt för alla 
närings-, trafik- och miljöcentraler. 

Med strategiska resultatmålhandlingar av-
ses handlingar som bygger på de allmänna 
mål och syften som anges i strategidokumen-
tet samt på regionens landskapsprogram och 
genomförandeplanerna för dessa, och i vilka 
man för varje närings-, trafik- och miljöcen-
tral definierar verksamhetens tyngdpunkter, 
centrala riktlinjer, samarbetsfrågor och ramar 
för anslagen per region och sektor. Strategis-
ka resultatmålhandlingar utarbetas för varje 
central. Bestämmelser om resultatmålhand-
lingar finns i 11 § i förordningen om stats-
budgeten. I praktiken är det fråga om ett s.k. 
strategiskt resultatavtal som ingås mellan det 
styrande ministeriet och närings-, trafik- och 
miljöcentralen. 

Enligt 2 mom. utarbetar arbets- och när-
ingsministeriet tillsammans med de ministe-
rier eller myndigheter inom centralförvalt-
ningen som nämns i 8 § och i samarbete med 
närings-, trafik- och miljöcentralerna och 
landskapsförbunden ett strategidokument och 
strategiska resultatmålhandlingar för närings-
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, trafik- och miljöcentralerna. Om ministeri-
erna inte uppnår enhällighet angående strate-
gidokumentets innehåll, avgörs ärendet av 
statsrådet enligt den föreslagna bestämmel-
sen. Ärendet bör föras till statsrådets allmän-
na sammanträde för avgörande. 

Genomförandeplanen för landskapspro-
grammet beaktas vid utarbetandet av strate-
giska resultatmålhandlingar för närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna och av motsvarande 
planeringshandlingar för övriga aktörer som 
deltar i genomförandet av landskapspro-
grammet. De beaktas också vid centralernas 
resultatsamtal när regionens behov samord-
nas med genomförandet av statens åtgärder. 

Innehållet i strategidokumentet behandlas 
vid en gemensam förhandling mellan de mi-
nisterier som saken gäller och avsikten är att 
nå enhällighet. Ansvaret för att ordna för-
handlingen har arbets- och näringsministeri-
et. I det protokoll som ska upprättas över 
förhandlingen noterar man enhälligheten och 
ärenden som eventuellt är öppna. Varje mini-
sterium som deltar i förhandlingen godkän-
ner strategidokumentet för regionförvalt-
ningen genom beslut av ministern. Om mini-
sterierna inte når enhällighet under förhand-
lingen, avgörs ärendet av statsrådet på före-
dragning från arbets- och näringsministeriet. 
Arbets- och näringsministeriet har till uppgift 
att förmedla strategidokumentets innehåll till 
närings-, trafik- och miljöcentralerna. 

De strategiska resultatmålhandlingarna be-
reds i samarbete mellan arbets- och närings-
ministeriet, övriga berörda ministerier eller 
centralförvaltningsmyndigheter, landskaps-
förbund och närings-, trafik- och miljöcentra-
ler. 

Beredningsprocessen har planerats omfatta 
följande. Arbets- och näringsministeriet 
meddelar närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna anvisningar att utarbeta ett förslag till 
strategisk resultatmålhandling. Anvisningen 
grundar sig på strategidokumentet och på den 
gemensamma ståndpunkt som beretts till-
sammans med ministerierna. Arbets- och när-
ingsministeriet meddelar anvisningen även 
till landskapsförbunden. Närings-, trafik- och 
miljöcentralen bereder tillsammans med 
landskapsförbundet ett förslag till strategisk 
resultatmålhandling. Utgångspunkten för ut-
arbetandet är statens strategidokument samt 

landskapsprogrammet och genomförandepla-
nen för det. Avsikten är att nå enhällighet i 
ärendet. Förslaget behandlas i landskapets 
samarbetsgrupp och i landskapsstyrelsen som 
ger ett utlåtande om förslaget till närings-, 
trafik- och miljöcentralen. Centralen skickar 
sitt förslag till arbets- och näringsministeriet 
som förhandlar om det tillsammans med de 
andra ministerierna i avsikt att nå enhällighet 
om det. I den resultatförhandling som sker 
under arbets- och näringsministeriets ledning 
deltar för regionernas del närings-, trafik- 
och miljöcentralens direktör och övriga led-
ning samt representanter för landskapsför-
bundet eller landskapens samarbetsområden 
och de ministerier saken gäller. Över för-
handlingen upprättas ett protokoll i vilket an-
tecknas resultaten av förhandlingen samt mi-
nisteriernas och närings-, trafik- och miljö-
centralernas och landskapsförbundets stånd-
punkter när det gäller förslagen. Arbets- och 
näringsministeriet och direktören för närings-
, trafik- och miljöcentralen i fråga underteck-
nar den strategiska resultatmålhandlingen 
som i praktiken utgör centralens strategiska 
resultatavtal. 

Enligt 3 mom. kan närmare bestämmelser 
om innehållet i och förfarandena för den stra-
tegiska styrningen av närings-, trafik- och 
miljöcentralernas verksamhet utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Det är motiverat att 
bemyndigandet att utfärda förordning i detta 
fall ges statsrådet, eftersom det rör sig om ett 
vittgående och principiellt betydande ärende 
som omfattar flera ministeriers förvaltnings-
områden. 

8 §. Styrning av verksamheten. I paragrafen 
finns bestämmelser om styrningen av när-
ings-, trafik- och miljöcentralernas verksam-
het. Det är fråga om den styrning av centra-
lernas sektorspecifika operativa verksamhet 
som ministerierna eller centralförvaltnings-
myndigheterna i deras ställe svarar för inom 
de olika verksamhetsområdena. 

Enligt 1 mom. styr inrikesministeriet, un-
dervisningsministeriet, kommunikationsmi-
nisteriet, jord- och skogsbruksministeriet, ar-
bets- och näringsministeriet och miljömini-
steriet, eller en myndighet inom centralför-
valtningen som särskilt har ålagts att sköta 
styrningen, närings-, trafik- och miljöcentra-
lernas verksamhet inom sina egna verksam-
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hetsområden. Detta kallas i den föreslagna 
lagen för styrning av verksamheten. Som 
styrning av närings-, trafik- och miljöcentra-
lernas verksamhet räknas även verksamhet 
där arbets- och näringsministeriet sörjer för 
styrningen av centralens gemensamma funk-
tioner och övriga åtgärder som är nödvändiga 
med tanke på en enhetlig verksamhet inom 
centralen. 

Med styrning av verksamheten avses i den 
föreslagna bestämmelsen att inom de olika 
sektorerna styra skötseln av sådana uppgifter 
och funktioner inom olika förvaltningsområ-
den som hör till centralens uppgifter samt 
ordnandet och produktionen av tjänster. Det 
behöriga ministeriet eller den behöriga cen-
tralförvaltningsmyndigheten bestäms enligt 
speciallagstiftningen och, för ministeriernas 
del, också enligt indelningen i ansvarsområ-
den i reglementet för statsrådet. Styrningen 
omfattar också en tillsyn över verksamheten. 
Styrningen av verksamheten omfattar en kor-
tare period än den strategiska styrningen, vil-
ket innebär att målen vanligen ses över årli-
gen. För styrningen av verksamheten inom 
de olika ansvarsområdena svarar de berörda 
ministerierna eller centralförvaltningsmyn-
digheterna om det särskilt har bestämts att 
uppgiften omfattas av centralförvaltnings-
myndighetens behörighet. Den styrning av 
verksamheten som avses i bestämmelsen är 
en del av den årliga verksamhets- och eko-
nomiplanering som avses i 12 § i lagen om 
statsbudgeten och 2 kap. i förordningen om 
statsbudgeten. 

Med styrning av verksamheten avses dess-
utom sådana åtgärder som syftar till att sä-
kerställa en enhetlig service- och kvalitetsni-
vå när det gäller skötseln av de olika sekto-
rernas uppgifter och funktioner som hör till 
centralerna samt produktionen av tjänster. 
Dessa styrningsåtgärder omfattar bl.a. fast-
ställandet av kvalitetsnivån av de olika sekto-
rernas funktioner och tjänster, meddelandet 
av behövliga standarder och anvisningar 
samt styrning som gäller förfaringssätt och 
utvecklandet av dem. 

Den styrning av verksamheten som gäller 
närings-, trafik- och miljöcentralernas ge-
mensamma funktioner och övriga åtgärder 
som är nödvändiga med tanke på en enhetlig 
verksamhet inom centralen omfattar t.ex. 

centralens gemensamma strategi och progno-
stisering, centralens regionutvecklingsarbete, 
EU:s strukturfondsprogram och kundbetjä-
ningsprocesser. Styrningen omfattar även 
stöduppgifter för ekonomi-, personal och lo-
kalitetsförvaltningen, informationsförvalt-
ningen, informationstjänsten och informa-
tionsförmedlingen eller andra motsvarande 
gemensamma stöduppgifter. Enligt den be-
stämmelse som föreslås svarar arbets- och 
näringsministeriet för den styrning av verk-
samheten som här avses. 

Enligt 2 mom. utarbetas, för att närings-, 
trafik- och miljöcentralernas verksamhetsmål 
ska uppnås, under ledning av ett ministerium 
eller en myndighet inom centralförvaltningen 
som avses i 1 mom. vid behov en resultat-
målhandling för verksamheten för styrning 
och ordnande av centralens verksamhet och 
uppgifter. Till det centrala innehållet i resul-
tatmålhandlingen hör resultatmål för de eko-
nomiska resurserna samt årliga eller andra 
kortvariga resultatmål för verksamheten och 
uppgifterna. En resultatmålhandling för verk-
samheten utarbetas endast vid behov. Det 
kan finnas flera handlingar, t.ex. för de olika 
förvaltnings- eller ansvarsområdena. Ministe-
rierna och centralförvaltningsmyndigheterna 
bör samarbeta nära vid utarbetandet av resul-
tatmålhandlingar. Vid utarbetandet av resul-
tatmålhandlingar bör ministerierna och cen-
tralförvaltningsmyndigheterna förhandla med 
närings-, trafik- och miljöcentralerna innan 
resultatmålen ställs upp. Bestämmelser om 
resultatmålhandlingen finns i 11 § i förord-
ningen om statsbudgeten. Det är fråga om ett 
s.k. funktionellt resultatavtal. 

Enligt 3 mom. kan bestämmelser om förfa-
randena för styrning av närings-, trafik- och 
miljöcentralernas verksamhet utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Det är motiverat att 
bemyndigandet att utfärda förordning i detta 
fall ges statsrådet, eftersom det rör sig om ett 
vittgående och principiellt betydande ärende 
som har betydelse för hela regionförvalt-
ningsmyndighetens verksamhet. 

9 §. Ledning. I paragrafen finns bestäm-
melser om ledningen av närings-, trafik- och 
miljöcentralen och dess ansvarsområden och 
de uppgifter och det ansvar som direkt 
anknyter till ledningen. I den föreslagna pa-
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ragrafen finns även bestämmelser om centra-
lens ledningsgrupp. 

Närings-, trafik- och miljöcentralens inter-
na organisation består enligt den föreslagna 
lagen av flera ansvarsområden som styrs av 
olika ministerier. Vissa av ansvarsområdena 
har dessutom en tämligen självständig ställ-
ning också i förhållande till närings-, trafik- 
och miljöcentralen och dess övriga ansvars-
områden. Därför bör man i centralens prak-
tiska verksamhet sträva efter att på alla nivå-
er framhäva betydelsen av internt samarbete. 
Den stora sakkunskap från olika förvalt-
ningsområden som finns vid centralen bör 
man t.ex. sträva efter att utnyttja så flexibelt 
och effektivt som möjligt. Centralens interna 
funktionsprocesser bör också planeras och 
genomföras så att de blir så flexibla och ef-
fektiva som möjligt. De centrala aktörerna i 
detta sammanhang är speciellt centralens 
ledning och ledningsgrupp. 

Enligt 1 mom. leds en närings-, trafik- och 
miljöcentral av en direktör. Chefen för ett av 
centralens ansvarsområden är direktör för 
närings-, trafik- och miljöcentralen vid sidan 
av sin egen befattning. Centralens direktör 
svarar för att verksamheten leder till resultat 
och för att centralens gemensamma resultat-
mål nås. Statsrådet utnämner direktören till 
uppgiften för viss tid på framställning av ar-
bets- och näringsministeriet. Med viss tid av-
ses en period på mellan tre och fem år. Cen-
tralens direktör leder centralens verksamhet 
och svarar för att centralens gemensamma 
strategiska och andra resultatmål, vilka ar-
bets- och näringsministeriet har ställt upp, 
nås. 

Enligt 2 mom. leds ett ansvarsområde inom 
en närings-, trafik- och miljöcentral av che-
fen för ansvarsområdet. Enligt den föreslagna 
bestämmelsen svarar chefen för ansvarsom-
rådet för att verksamheten inom ansvarsom-
rådet leder till resultat och för att resultatmå-
len nås. I enlighet med detta svarar chefen 
för ansvarsområdet, inför det ministerium el-
ler den myndighet inom centralförvaltningen 
som avses i 8 § 1 mom. samt centralens di-
rektör, för att verksamheten leder till resultat 
och för att de resultatmål som ställts upp nås. 
Bestämmelser om utnämning av cheferna för 
ansvarsområdena finns i 12 §. 

I 3 mom. finns bestämmelser om närings-, 
trafik- och miljöcentralernas ledningsgrupp. 
Centralen har en ledningsgrupp som sörjer 
för samordningen av centralens funktioner 
samt för att ledningen av de olika ansvarsom-
rådena anpassas efter ledningen av hela cen-
tralen. Närings-, trafik- och miljöcentralens 
direktör är ordförande i ledningsgruppen. Di-
rektören för en skogscentral som avses i la-
gen om skogscentraler och skogsbrukets ut-
vecklingscentral (1474/1995) och som är 
verksam inom centralens verksamhetsområde 
deltar som sakkunnigmedlem i ledningsgrup-
pens arbete när ledningsgruppen behandlar 
ärenden som gäller skogsbruket. Om led-
ningsgruppens övriga sammansättning be-
stäms, enligt det föreslagna momentet, i cen-
tralens arbetsordning. 

Arbetet i ledningsgruppen kan bidra till att 
stödja samarbetet mellan centralens olika an-
svarsområden och främja informationsflödet. 
Av dessa anledningar är det ändamålsenligt 
att man i centralens arbetsordning gör led-
ningsgruppens sammansättning så represen-
tativ som möjligt. Medlemmar i lednings-
gruppen är centralens direktör och cheferna 
för ansvarsområdena. Chefen för den enhet 
vid centralen som svarar för invandring, in-
tegration och goda etniska relationer samt 
landsbygds- och energifrågor är medlem i 
ledningsgruppen. Representanten för kun-
nande och kultur bör också alltid vara med-
lem av ledningsgruppen. I ledningsgruppen 
ska också personalen och informationsverk-
samheten vara representerade. I de närings-, 
trafik- och miljöcentraler som inte har alla tre 
ansvarsområden ska representanter för an-
svarsområdena för miljö och naturresurser 
och trafik och infrastruktur ingå i lednings-
gruppen. Medlem i ledningsgruppen är dess-
utom chefen för enheten med ansvar för sam-
lade stöduppgifter vid den eller de närings-, 
trafik- och miljöcentraler till vilka uppgifter-
na överförs. 

10 §. Beslutanderätt. I paragrafen finns be-
stämmelser om beslutanderätten vid närings-, 
trafik- och miljöcentralerna. Närings-, trafik- 
och miljöcentralerna är i princip s.k. chefs-
ämbetsverk. I bestämmelsen finns dock vissa 
undantag från denna huvudregel. 

I 1 mom. finns bestämmelser om vem som 
har beslutanderätt i ärenden som hör till 
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myndighetens behörighet och hur rätten kan 
fördelas. Enligt den föreslagna bestämmelsen 
avgör direktören för en närings-, trafik- och 
miljöcentral ärenden som hör till centralens 
behörighet, om det inte föreskrivs eller be-
stäms i arbetsordningen att någon annan 
tjänsteman vid centralen ska avgöra dem. 

I 2 mom. finns bestämmelser om rätten att 
förbehålla sig beslutanderätt. Enligt den före-
slagna bestämmelsen har centralens direktör 
rätt att avgöra ärenden som gäller centralens 
gemensamma funktioner och ärenden som 
gäller utarbetandet av centralens gemensam-
ma strukturfondsprogram. Enligt momentets 
sista mening har centralens direktör emeller-
tid inte rätt att avgöra ärenden som omfattas 
av ett ansvarsområdes uppgifter och behörig-
het. Ett sådant undantag från användningen 
av beslutanderätt grundar sig på att dessa an-
svarsområden har en självständig ställning i 
centralen eller på att verksamhetens karaktär 
ställer särskilda krav. Denna lösning har ock-
så påverkats av att centralens direktör även är 
direktör för ett av centralens ansvarsområden 
vid sidan av sin egen befattning. 

Bestämmelser om arbetsfördelningen mel-
lan centralens ansvarsområden meddelas ge-
nom en förordning av statsrådet som utfärdas 
med stöd av 4 §. 

11 §. Närings-, trafik- och miljöcentraler-
nas arbetsordning. I paragrafen finns be-
stämmelser om arbetsordningen för centralen 
och dess ansvarsområden. 

Enligt 1 mom. bestäms i arbetsordningen 
för en närings-, trafik- och miljöcentral om 
hur centralens förvaltning och funktioner ska 
ordnas samt om beredningen och avgörandet 
av ärenden. Direktören för centralen faststäl-
ler arbetsordningen. I arbetsordningen be-
stäms om beredningen av ärenden och an-
vändningen av föredragning samt om beho-
vet av eventuella samordnande organ vid si-
dan av ledningsgruppen. 

Enligt 2 mom. kan ett ansvarsområde inom 
en närings-, trafik- och miljöcentral vid be-
hov ha en arbetsordning. I arbetsordningen 
kan det bestämmas närmare om hur ansvars-
områdenas verksamhet ska ordnas och om 
personalens uppgifter och tjänstgöringsorter. 
Chefen för ansvarsområdet fastställer arbets-
ordningen för ansvarsområdet. 

12 §. Tillsättning av tjänster. I paragrafen 
finns bestämmelser om tillsättning av tjänster 
vid närings-, trafik- och miljöcentralerna. I 1 
mom. finns bestämmelser om utnämningen 
av chefen för centralens ansvarsområden, 
medan det i 2 mom. finns bestämmelser om 
tillsättningen av övriga tjänster. I 4 mom. 
finns ett bemyndigande att utfärda förordning 
om behörighetsvillkoren för tjänsterna. Be-
stämmelser om utnämning av centralens di-
rektör finns i 9 §. 

Enligt 1 mom. utnämns chefen för ett an-
svarsområde inom en närings-, trafik- och 
miljöcentral för viss tid. Rätten att utnämna 
cheferna för centralernas ansvarsområden 
följer centralernas verksamhetsområden. 
Chefen utnämns av det ministerium som bär 
huvudansvaret för styrningen av verksamhe-
ten inom ansvarsområdet eller av den myn-
dighet inom centralförvaltningen för vilken 
styrningen särskilt föreskrivits. Det utnäm-
nande ministeriet eller den utnämnande 
myndigheten inom centralförvaltningen bör 
innan beslutet fattas höra andra ministerier 
eller myndigheter inom centralförvaltningen 
som deltar i styrningen av verksamheten 
inom ansvarsområdet samt närings-, trafik- 
och miljöcentralen. Chefen för ansvarsområ-
det näringarna, arbetskraften, kompetensen 
och kulturen utnämns av arbets- och när-
ingsministeriet, chefen för ansvarsområdet 
trafiken och infrastrukturen utnämns av 
kommunikationsministeriet (farledsverk) och 
chefen för ansvarsområdet miljön och natur-
resurserna utnämns av miljöministeriet. 

Chefen för ett ansvarsområde inom en när-
ings-, trafik- och miljöcentral utnämns till 
tjänsten för viss tid. Med viss tid kan avses 
t.ex. fem år. Bestämmelser om utnämningar 
för viss tid finns i 9 § i statstjänstemannala-
gen. 

Chefen för den enhet som svarar för in-
vandring, integration och goda etniska rela-
tioner utnämns till sin uppgift av chefen för 
det berörda ansvarsområdet. Innan utnäm-
ningen görs bör inrikesministeriets utlåtande 
i ärendet begäras. Om ansvarsområdet och 
inrikesministeriet är oeniga om vem som ska 
förordnas till uppgiften, bör en förhandling i 
ärendet ordnas mellan ansvarsområdet och 
ministeriet innan beslutet fattas. Avsikten 
med förhandlingen är att nå enhällighet. 
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Enligt 2 mom. utnämns personalen för ett 
ansvarsområde inom en närings-, trafik- och 
miljöcentral av chefen för ansvarsområdet. 

Enligt 3 mom. utnämns närings, trafik- och 
miljöcentralens övriga personal av centralens 
direktör, om inte något annat bestäms i cen-
tralens arbetsordning. Med centralens övriga 
personal avses personal som i huvudsak skö-
ter sådana uppgifter som gäller och gagnar 
hela centralen och vanligen inte gäller endast 
ett av centralens ansvarsområden. Till dessa 
uppgifter hör t.ex. ekonomi-, personal- och 
lokalitetsförvaltningens, informationsförvalt-
ningens, informationstjänstens, kommunika-
tionens och upphandlingsverksamhetens 
uppgifter. 

I 4 mom. finns ett bemyndigande att utfär-
da förordning, enligt vilket bestämmelser om 
behörighetsvillkoren för tjänsterna i närings-, 
trafik- och miljöcentralen utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 
3 kap. Arbets- och näringsbyråer  

13 §. Arbets- och näringsbyråer. I paragra-
fen finns bestämmelser om den lokalförvalt-
ning som lyder under närings-, trafik- och 
miljöcentralen. Bestämmelserna om arbets- 
och näringsbyråerna tas in i lagen i stort sett i 
den form de har i den lag om arbets- och när-
ingscentraler samt arbets- och näringsbyråer 
som trädde i kraft den 1 januari 2009. 

Arbets- och näringsbyråerna är lokalför-
valtningsmyndigheter som lyder under när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna. Organisa-
tionsstrukturen motsvarar den nuvarande 
strukturen på arbets- och näringsministeriets 
lokalförvaltning. Enligt förslaget är det cen-
tralen som inrättar och lägger ner arbets- och 
näringsbyråer och direktörstjänster inom 
dem, och fattar beslut om arbets- och när-
ingsbyråernas namn, verksamhetsställen och 
verksamhetsområden. 

14 §. Arbets- och näringsbyråernas uppgif-
ter. I paragrafen finns bestämmelser om ar-
bets- och näringsbyråernas uppgifter. Arbets- 
och näringsbyråerna har i princip samma 
uppgifter som de nuvarande arbetskrafts- och 
näringsbyråerna. Byrån ska arbeta för att 
trygga tillgången på arbetskraft och förbättra 
sysselsättningen, verkställa den offentliga ar-
betskraftsservicen, främja invandrares integ-

ration samt tillhandahålla rådgivning i fråga 
om företagstjänster. Dessutom bör byrån skö-
ta övriga uppgifter som byrån har enligt lag 
eller som centralen har ålagt den. Med stöd 
av 15 § i den föreslagna lagen kan arbets- 
och näringsministeriet i vissa fall ålägga by-
råerna uppgifter. 

15 §. Bestämmande av arbets- och när-
ingsbyråernas regionala behörighet. I para-
grafen finns bestämmelser om hur arbets- 
och näringsbyråernas regionala behörighet 
bestäms och hur den ordnas då det är nöd-
vändigt att byrån sköter uppgifter också utan-
för sitt verksamhetsområde. Arbets- och när-
ingsbyråerna tillämpar redan nu i viss mån en 
verksamhetsmodell där en myndighet sköter 
en viss uppgift både inom sin egen region 
och inom ett större område antingen inom 
arbets- och näringscentralens verksamhets-
område eller på riksnivå. Det är fråga om så-
dana uppgifter genom vilka man koncentre-
rar special- eller stöduppgifter eller främjar 
en jämn fördelning av arbetet mellan byråer-
na. Avsikten med den föreslagna bestämmel-
sen är att stödja en utvidgning av verksam-
hetsmodellen i arbets- och näringsbyråerna. 

I paragrafens första mening finns en hu-
vudregel för hur behörigheten bestäms, och 
enligt den sköter byrån inom sitt verksam-
hetsområde de uppgifter som föreskrivits för 
den. Byråns verksamhetsområde bestäms i 
regel av närings-, trafik- och miljöcentralen 
samtidigt som centralen inrättar byråerna i 
enlighet med 13 §. 

I paragrafens andra mening finns bestäm-
melser om under vilka förutsättningar man 
kan avvika från denna huvudregel. I den tred-
je meningen i paragrafen finns bestämmelser 
om när närings-, trafik- och miljöcentralen 
kan fördela den regionala behörigheten inom 
centralens verksamhetsområde. Om det finns 
behov av arrangemang som sträcker sig utan-
för centralens verksamhetsområde bestäms 
frågan genom beslut av arbets- och närings-
ministeriet. 

16 §. Styrning av arbets- och näringsbyrå-
erna. I paragrafen finns bestämmelser om 
styrningen av arbets- och näringsbyråerna. 
Centralen styr byrån i enlighet med den stra-
tegi och de mål som fastställts av arbets- och 
näringsministeriet samt i enlighet med mini-
steriets anvisningar. Centralen förhandlar 
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med byrån om resultatmålen och fastställer 
för byrån de resultatmål som förhandlats 
fram med byrån. 

17 §. Arbets- och näringsbyråernas ledning 
och beslutanderätt. I paragrafen finns be-
stämmelser om arbets- och näringsbyråernas 
ledning och beslutanderätt. 

Enligt paragrafens 1 mom. är arbets- och 
näringsbyråns direktör chef för byrån. Ar-
bets- och näringsbyråns direktör leder byråns 
verksamhet och svarar för att de resultatmål 
som centralen uppställt för byrån nås. 

Enligt 2 mom. avgörs de ärenden som ska 
avgöras vid arbets- och näringsbyrån av by-
råns direktör. Arbets- och näringsbyråns di-
rektör kan i arbetsordningen delegera beslu-
tanderätt till övriga tjänstemän. 

Enligt 3 mom. får arbets- och näringsby-
råns direktör dock förbehålla sig beslutande-
rätten i ett ärende som enligt arbetsordningen 
får avgöras av en tjänsteman. 

18 §. Arbets- och näringsbyråernas arbets-
ordning. I paragrafen finns bestämmelser om 
arbets- och näringsbyråernas arbetsordning. 
Byråns arbetsordning fastställs av arbets- och 
näringsbyråns direktör. Med stöd av de frå-
gor som regleras i byråns arbetsordning ska 
arbets- och näringsbyråns direktör ges bättre 
möjligheter att organisera byråns förvaltning 
så att den motsvarar de krav som följer av re-
sultatmålen, förändringar i verksamhetsbe-
tingelserna och de regionala behoven. Syftet 
är detsamma som med centralens arbetsord-
ning. I byråns arbetsordning meddelas när-
mare bestämmelser om byråns organisation, 
utövande av beslutanderätten, när besluten 
fattas på föredragning och när beslutsfattan-
det sker utan föredragning, samt övriga frå-
gor som hör till byråns interna förvaltning. 

19 §. Närmare bestämmelser om besättan-
de av byråns tjänster. I paragrafen finns 
närmare bestämmelser om besättandet av by-
råns tjänster. Enligt den föreslagna bestäm-
melsen gäller, i fråga om behörighetsvillko-
ren för tjänsterna vid arbets- och näringsby-
råerna och besättandet av tjänsterna, stats-
tjänstemannalagen (750/1994). Om behörig-
hetsvillkor, utnämnande, beviljande av tjänst-
ledighet och övriga motsvarande frågor före-
skrivs närmare genom förordning av statsrå-
det. 
 

4 kap. Särskilda bestämmelser 

20 §. Avgörandet av ärenden i vissa fall. I 
paragrafen finns bestämmelser om omfatt-
ningen av närings-, trafik- och miljöcentra-
lens verksamhetsområde och om centralens 
interna organisering av uppgifter för att lösa 
eventuella fall av jäv och konflikter. En så-
dan situation kan uppstå t.ex. när centralens 
ansvarsområde för miljö och naturresurser 
ska behandla ett ärende som har inletts vid 
ansvarsområdet för trafik och infrastruktur 
vid det egna verket. 

Om närings-, trafik- och miljöcentralen är 
jävig att behandla ett ärende som hör till dess 
verksamhetsområde ska centralen, enligt den 
föreslagna bestämmelsen, begära att det mi-
nisterium som svarar för styrningen av verk-
samheten ska utse en annan närings-, trafik- 
och miljöcentral att behandla ärendet. Änd-
ring i ministeriets beslut får inte sökas genom 
besvär. 

21 §. Samarbete med regionförvaltnings-
verken. I paragrafen bestäms om närings-, 
trafik- och miljöcentralens skyldighet att 
samarbeta med regionförvaltningsverken. 
Enligt den föreslagna bestämmelsen ska när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna i ärenden 
som gäller statens regionförvaltning samar-
beta med regionförvaltningsverken inom sitt 
verksamhetsområde. En motsvarande be-
stämmelse finns i lagen om regionförvalt-
ningsverken. 

Vid bildningsavdelningen vid länsstyrelsen 
i Södra Finlands län och länsstyrelsen i Väst-
ra Finlands län finns för närvarande en sepa-
rat svenskspråkig enhet för undervisningsvä-
sendet. Det har planerats att en svenskspråkig 
serviceenhet för undervisningsväsendet ska 
inrättas vid regionförvaltningsverket och vid 
den enheten ska hela personalen från länssty-
relsernas svenskspråkiga enheter placeras. 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna kom-
mer dock att ha lagstadgade uppgifter i an-
knytning till anläggningsprojekt som också 
gäller det svenskspråkiga undervisningsvä-
sendet och som kräver tillhörande sakkun-
skap. Närings-, trafik- och miljöcentralerna 
ska därför i samband med beredningen av an-
läggningsprojekten samarbeta med den 
svenskspråkiga serviceenheten vid region-
förvaltningsverket. Avsikten är också att den 
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svenskspråkiga serviceenheten vid region-
förvaltningsverket ska vara sakkunnig i så-
dana frågor om den svenskspråkiga befolk-
ningens kunnande och utbildning som gäller 
närings-, trafik- och miljöcentralens upp-
giftsområde. 

I övrigt kan det vara nödvändigt att i prak-
tiken samarbeta med regionförvaltningsver-
ken t.ex. genom att centralerna och verken 
tillsätter gemensamma delegationer eller 
motsvarande organ för att behandla ärenden 
som är betydelsefulla för uppgifter för båda 
myndigheterna. Vid behov kan bestämmelser 
om dessa utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 

22 §. Samarbete med landskapsförbund 
och kommuner. I paragrafen bestäms att när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna ska delta i 
det utvecklingsarbete som avses i regionut-
vecklingslagen (602/2002). 

Regionutvecklingslagen tillämpas på ut-
vecklingen av regionerna, på utarbetandet 
och genomförandet av planer och program 
för utveckling av regionerna samt på sam-
ordningen och övervakningen av planerna 
och programmen. Landskapsförbunden är de 
regionutvecklingsmyndigheter som avses i 
lagen. Utvecklingen av regionerna styrs av 
de rikstäckande mål för regionutvecklingen 
som de statliga myndigheterna beaktar i sin 
verksamhet. Landskapsförbunden svarar för 
utarbetandet av planer och program för ut-
veckling av regionerna, men utarbetandet 
sker i samverkan med övriga myndigheter 
och aktörer inom regionen. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen är re-
gional myndighet för flera olika förvalt-
ningsområden och en viktig aktör i utveck-
lingen av den egna regionen. Enligt den före-
slagna bestämmelsen deltar närings-, trafik- 
och miljöcentralen genom de av sina uppgif-
ter som gäller regionutveckling i de uppgifter 
för regionutvecklingsmyndigheten som avses 
ovan. I regionutvecklingslagen föreslås nya 
bestämmelser för regionutvecklingsmyndig-
heten, t.ex. vid samordnandet av planeringen 
av utbildningen, trafiken och miljön, och 
skyldigheten att delta gäller också dessa upp-
gifter. 

23 §. Serviceenhet för den språkliga mino-
riteten. I den föreslagna paragrafen finns be-
stämmelser om närings-, trafik- och miljö-

centralens serviceenhet för den språkliga mi-
noriteten. Den föreslagna bestämmelsen gäll-
er lika för de språk som avses i 17 § i grund-
lagen: finska, svenska och samiska. I para-
grafen finns också ett bemyndigande att ut-
färda förordning om enheten. Enligt 6 § 2 
mom. i språklagen kan enspråkiga enheter el-
ler avdelningar av särskilda skäl inrättas för 
den språkliga minoriteten inom ämbetsdi-
striktet. Den föreslagna paragrafen komplet-
terar och preciserar den bestämmelse i språk-
lagen som avses ovan. Det finns också i 5 § i 
den föreslagna lagen en bestämmelse om 
språkliga minoriteter enligt vilken en grund 
för att utvidga centralens verksamhetsområde 
är att främja de språkliga minoriteternas 
ställning i regionen. 

Avsikten med den föreslagna bestämmel-
sen är att den serviceenhet som inrättas med 
stöd av den t.ex. kan sköta uppgifterna för 
bara ett visst ansvarsområde, exempelvis un-
dervisningsväsendets uppgifter, men att en-
heten också kan erbjuda flera eller alla tjäns-
ter som ingår i centralens ansvarsområde. 
Målet med denna särskilda reglering är att 
enheten vid behov kan tillhandahålla alla 
tjänster på sina kunders modersmål. Inrättan-
det av en sådan enhet får emellertid inte leda 
till att den språkliga minoritetens behov inte 
tillgodoses i regionen på lika grunder. 

Enligt 1 mom. kan en närings-, trafik- och 
miljöcentral för uppgifter inom sitt ansvars-
område ha en särskild serviceenhet som be-
tjänar regionens finsk- eller svenskspråkiga 
eller, inom samernas hembygdsområde enligt 
sametingslagen (974/1995), dess samiska 
minoritet. En serviceenhet kan också inrättas 
gemensamt för flera närings-, trafik- och mil-
jöcentraler. 

Enligt 2 mom. föreskrivs genom förordning 
av statsrådet om inrättandet av serviceenhe-
ten för den språkliga minoriteten och om 
dess uppgifter, namn, verksamhetsområde 
och verksamhetsställe samt om personalens 
behörighetsvillkor. Det är motiverat att be-
myndigandet att utfärda förordning ges stats-
rådet, eftersom det rör sig om ett betydande 
arrangemang som gäller centralens behörig-
het. 

24 §. Företrädande av staten. I paragrafen 
finns bestämmelser om närings-, trafik- och 
miljöcentralernas uppgift att i domstolar och 
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andra myndigheter bevaka statens rätt och 
fördel. 

Enligt 1 mom. ska centralen kära och svara 
på statens vägnar samt vid domstolar och 
andra myndigheter bevaka statens rätt och 
fördel i alla ärenden som hör till deras verk-
samhetsområde, om inte en företrädare för 
det ministerium eller den myndighet inom 
centralförvaltningen som svarar för styrning-
en av verksamheten gör det. Enligt momen-
tets andra mening föreskrivs särskilt om cen-
tralens rätt att på statens vägnar föra målsä-
gandes talan. Med detta avses t.ex. att på sta-
tens vägnar föra målsägandes talan i s.k. mil-
jöbrott. Motsvarande bestämmelser finns för 
närvarande i förvaltningsstadgar om region-
förvaltningsmyndigheter. Den föreslagna be-
stämmelsen samordnar förfarandet, men på-
verkar inte uppgiftens innehåll i sak. 

Om ett ärende som omfattas av närings-, 
trafik- och miljöcentralens behörighet har av-
sevärda konsekvenser för två eller flera cen-
tralers verksamhetsområde, ska det ministe-
rium som svarar för styrningen av verksam-
heten enligt 2 mom. besluta vilken central 
som ska vara statens representant i ärendet. 
Ändring i ministeriets beslut får inte sökas 
genom besvär. 

Enligt 3 mom. kärar och svarar arbets- och 
näringsbyråerna på motsvarande sätt på sta-
tens vägnar i alla ärenden som hör till deras 
uppgifter, om inte en företrädare för den 
myndighet som styr byråerna gör det i speci-
alfall. 

25 §. Avgiftsbelagda prestationer. I para-
grafen finns allmänna bestämmelser om av-
gifterna för närings-, trafik- och miljöcentra-
lernas samt arbets- och näringsbyråernas pre-
stationer samt en bestämmelse om behörig-
heten att utfärda förordning. 

Enligt 1 mom. gäller lagen om grunderna 
för avgifter till staten i fråga om avgifterna 
för närings-, trafik- och miljöcentralernas och 
arbets- och näringsbyråernas prestationer och 
storleken på avgifterna. Utifrån detta bestäms 
vilka av närings-, trafik- och miljöcentralens 
prestationer eller prestationsgrupper som är 
avgiftsbelagda och för vilka prestationer eller 
prestationsgrupper avgiften bestäms enligt 
självkostnadsvärdet och vilka som prissätts 
på företagsekonomiska grunder. 

Enligt 2 mom. föreskrivs genom förordning 
av statsrådet om avgifterna för närings-, tra-
fik- och miljöcentralernas prestationer. Den 
föreslagna bestämmelsen avviker i fråga om 
den behöriga myndigheten från den bestäm-
melse i 8 § i lagen om grunderna för avgifter 
till staten enligt vilken det ministerium saken 
gäller vanligen är behörigt att utfärda förord-
ning. Det är nödvändigt att bemyndigandet 
att utfärda förordning i detta fall ges statsrå-
det, eftersom närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna är myndigheter som omfattar flera 
ansvarsområden och lyder under flera mini-
steriers styrning, och eftersom det också rör 
sig om ett vittgående och principiellt bety-
dande ärende. De avgiftsbelagda prestatio-
nerna är mycket viktiga i synnerhet med tan-
ke på täckandet av t.ex. miljöförvaltningens 
utgifter. 

Om avgifterna för arbets- och näringsbyrå-
ernas prestationer föreskrivs däremot, i en-
lighet med bestämmelserna i lagen om grun-
derna för avgifter till staten, genom förord-
ning av arbets- och näringsministeriet. 

26 §. Ändringssökande. I paragrafen finns 
bestämmelser om rätten att söka ändring i 
beslut av närings-, trafik- och miljöcentraler-
na och arbets- och näringsbyråerna. Enligt 
den föreslagna bestämmelsen får, i ett beslut 
av en närings-, trafik- och miljöcentral och 
av en arbets- och näringsbyrå, ändring sökas 
genom besvär på det sätt som föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen, om inte något an-
nat föreskrivs om ändringssökande någon 
annanstans i lagstiftningen. 

Enligt 7 § 2 mom. i förvaltningsprocessla-
gen är huvudregeln att över beslut av en 
myndighet som är underställd statsrådet kan 
besvär anföras hos förvaltningsdomstolen. 
Enligt 10 § i nämnda lag ska det bestämmas 
särskilt om rätten att anföra besvär över 
andra myndigheters beslut. I bestämmelsen 
begränsas inte rätten att söka ändring, utan 
eventuella begränsningar bestäms enligt den 
speciallagstiftning som gäller närings-, tra-
fik- och miljöcentralens eller arbets- och när-
ingscentralens uppgifter. 

27 §. Ikraftträdande. Om ikraftträdandet av 
denna lag bestäms genom lag. 
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1.3 Lagen om behandling av miljö-
skydds- och vattenärenden vid regi-
onförvaltningsverken 

1 §. Lagens tillämpningsområde. I paragra-
fen anges lagens tillämpningsområde. Avsik-
ten är att lagen ska tillämpas på behandlingen 
av de tillstånds- och övriga ansökningsären-
den som hör till området för miljöskydds- 
och vattenlagstiftningen som nämns i 4 § 1 
mom. 5 punkten i lagen om regionförvalt-
ningsverken. Närmare bestämmelser om re-
gionförvaltningsverkens uppgifter och befo-
genheter finns i speciallagstiftningen. 

Enligt den föreslagna lagen om regionför-
valtningsverken är regionförvaltningsverken 
i princip chefsämbetsverk, där ärendena av-
görs av ämbetsverkets direktör. Enligt lagens 
12 § ska emellertid de ärenden som hör till 
ansvarsområdet för miljötillståndsärenden 
avgöras av chefen för ansvarsområdet, om 
det inte föreskrivs eller bestäms i arbetsord-
ningen för ansvarsområdet att någon annan 
tjänsteman inom ansvarsområdet ska avgöra 
dem, eller om inte något annat föreskrivs om 
beslutsfattandet. De uppgifter som hör till 
ansvarsområdet för miljötillståndsärenden 
anges i 4 § 1 mom. 5 punkten i den föreslag-
na lagen om regionförvaltningsverken.  

Enligt lagens 1 § ska denna lag tillämpas 
på beslutfattande som gäller tillämpningen av 
materiell lagstiftning. I paragrafen finns hän-
visningar till vissa centrala lagar som omfat-
tar bestämmelser om behörighet att fatta be-
slut. Avsikten är att lagen ska tillämpas på 
beslutfattandet i fråga om de ärenden som det 
föreskrivs om i de övriga lagarna samt på be-
redningen av dessa ärenden. De övriga ären-
den som hör till ansvarsområdets behörighet 
(bl.a. utnämningar och andra förvaltnings-
ärenden) avgörs i enlighet med 12 § i lagen 
om regionförvaltningsverken av chefen för 
ansvarsområdet eller av den tjänsteman som 
enligt arbetsordningen för ansvarsområdet 
ska avgöra dem. 

2 §. Behandling av ärenden. I paragrafen 
föreslås bestämmelser om den sakkunskap 
som krävs för verksamheten inom ansvars-
området för miljötillståndsärenden. Den som 
bereder och avgör ärenden ska ha tillgång till 
den juridiska, tekniska och naturvetenskapli-
ga sakkunskap som ärendets art förutsätter. 

Denna sakkunskap ska beaktas både i förbe-
redelserna inför beredningen och när man 
fastställer sammansättningen vid avgörande. 
Ett motsvarande krav ingår också i 8 § 2 
mom. i den gällande lagen om miljötill-
ståndsverken, där det bestäms om samman-
sättningen av sammanträdet. 

Det föreslås att ärendena avgörs på före-
dragning antingen i sammansättning med en 
enda avgörare eller i en kollegial samman-
sättning. 

3 §. Sammansättning vid avgörande. I pa-
ragrafen föreslås närmare bestämmelser om 
sammansättningen vid avgörande och om hur 
den bestäms. Det föreslås att sammansätt-
ningen vid avgörandet ska bestämmas med 
utgångspunkt i ärendets art och omfattning. 
Ärenden ska i regel behandlas i en samman-
sättning med en enda avgörare. I det fallet 
avgörs ärendet av chefen för ansvarsområdet 
eller av någon annan tjänsteman inom an-
svarsområdet som chefen har förordnat. 

Mer omfattande ärenden och ärenden som 
har betydande miljö- eller andra konsekven-
ser ska däremot behandlas i en utvidgad 
sammansättning. En annan särskild orsak att 
behandla ett ärende i en kollegial samman-
sättning är exempelvis om ärendet är juri-
diskt betydelsefullt. I detta fall är en kollegial 
sammansättning motiverad med tanke på par-
ternas rättsskydd.  

När det gäller ärenden enligt miljöskydds-
lagen ska bl.a. sådana projekt som kan med-
föra betydande utsläpp i vattnet eller luften 
eller som föranleder omfattande avfallshan-
teringsarrangemang eller betydande buller-
olägenheter eller projekt som ger upphov till 
ersättningsfrågor i samband med ärendet be-
handlas i en utvidgad sammansättning. En 
utvidgad sammansättning kan också vara 
motiverad i situationer där antalet parter eller 
parter som orsakats olägenhet är stort. Till de 
verksamhetsområden inom vilka till-
ståndsansökningar som gäller nya anlägg-
ningar eller omfattande modifieringar av exi-
sterande anläggningar ofta är av sådan bes-
kaffning att de i regel skulle förutsätta en ut-
vidgad sammansättning vid avgörandet hör 
bl.a. anläggningar inom massa- och pappers-
industrin, anläggningar inom järn- och stål-
industrin, övrig metallframställning, oljeraf-
finaderier, vissa flygplatser och hamnar samt 
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hantering av problemavfall. Det är inte än-
damålsenligt att i lagen ta in en slutgiltig för-
teckning över ärenden som ska behandlas 
och avgöras i en utvidgad sammansättning, 
eftersom en ansökan kan gälla exempelvis 
endast en smärre ändring av ett tillståndsvill-
kor. Vilken sammansättning som ska använ-
das vid avgörandet bestäms därmed med ut-
gångspunkt i varje enskilt ärende och dess 
speciella karaktär. 

Tillståndsprövning enligt vattenlagen görs 
på basis av en intressejämförelse, d.v.s. man 
jämför nyttan och olägenheterna av projektet. 
Eftersom också nyttan av ett projekt tas med 
i en intressejämförelse är perspektivet i nå-
gon mån bredare än vad det är vid den be-
dömning av verksamhetens konsekvenser 
som föreskrivs i miljöskyddslagen. Nyttan 
och olägenheterna av ett projekt är sällan 
sinsemellan jämförbara. För att man ska 
kunna göra en jämförelse av dem i projekt 
med komplexa konsekvenser krävs en bra 
helhetssyn. En intressejämförelse blir också 
ofta krävande eftersom projekt enligt vatten-
lagen kan ge många slags nytta samtidigt. 
Exempelvis en höjning av vattenståndet i en 
sjö kan vara till nytta för användningen av 
området för rekreation, för fiskerihushåll-
ningen och för naturskyddet i området. När 
sådana ärenden behandlas ska man se till att 
en sakkunskap som är tillräcklig också med 
tanke på en intressejämförelse är företrädd 
vid beredningen av tillståndsärendet och vid 
tillståndsprövningen.  Projekt som är av så-
dan art att de i regel förutsätter en utvidgad 
sammansättning vid avgörandet är bl.a. om-
fattande projekt som gäller samhällenas vat-
tenförsörjning, iståndsättningsprojekt som 
innebär att vattenståndet höjs, flodrensning, 
anläggning av konstgjorda sjöar och kraft-
verk samt vattenregleringsprojekt. 

Vid behandlingen av sådana tillståndsären-
den enligt vattenlagen som är behäftade med 
särskilda rättsliga frågor, som exempelvis be-
slut om rätt till tvångsåtgärder eller beslut 
som gäller ersättningar, ska man också sörja 
för att den juridiska sakkunskap som ärendets 
art förutsätter säkerställs. 

I en utvidgad sammansättning avgörs ären-
det av en sammansättning med två eller flera 
ledamöter. Sammansättningen bestäms bero-
ende på ärendets art och den sakkunskap som 

krävs för avgörandet. En sammansättning 
med två ledamöter ska kunna användas när 
ledamöterna är eniga om avgörandet. I annat 
fall ska ärendet överföras till en utvidgad 
sammansättning för avgörande.  

Det föreslås att chefen för ansvarsområdet 
för miljötillståndsärenden ska bestämma i 
vilken sammansättning ett ärende ska be-
handlas och avgöras och utse ordföranden för 
sammansättningen. I praktiken ska chefen för 
ansvarsområdet kunna bestämma samman-
sättningarna antingen särskilt för varje ären-
de eller mer permanent i arbetsordningen för 
ansvarsområdet. Chefen kan emellertid inte 
återta beslutanderätten i ett ärende efter det 
att han eller hon har bestämt sammansätt-
ningen. 

Enligt 4 mom. kan ledamöterna i en kolle-
gial sammansättning utses också från ett an-
nat regionförvaltningsverk.  I praktiken har 
man för avsikt att skapa riksomfattande sak-
kunniggrupper för vissa verksamhetsområ-
den som kräver särskild sakkunskap. Dessa 
sakkunniga kan sedan användas i samman-
sättningar vid avgörande vid de olika regio-
nalförvaltningsverken. På så sätt säkerställs 
tillgången till särskild sakkunskap i alla av-
göranden samtidigt som man främjar enhetlig 
tillståndspraxis. Verksamhetsområden som 
kräver sådan särskild sakkunskap är exem-
pelvis skogs- och pappersindustrin, den tunga 
metallindustrin, stora anläggningar inom den 
kemiska industrin, gruvdriften, stora energi-
produktionsanläggningar, avfallsförbrän-
ningen, stora deponier, flygplatser, stora 
hamnar samt omfattande projekt som gäller 
vattenreglering, utnyttjande av vattenkraft el-
ler grundvattenfrågor.  Utnyttjandet av sak-
kunskapen kan organiseras med stöd av 
tjänstemannalagen. Tillståndsmyndigheterna 
och miljöministeriet utarbetar tillsammans en 
verksamhetsmodell för samarbetet mellan de 
sakkunniga och samarbetet mellan de olika 
tillståndsmyndigheterna. 

4 §. Omröstning. På omröstningen tilläm-
pas bestämmelserna i 52 § i förvaltningspro-
cesslagen. Som en huvudregel föreslås att 
omröstningen ska avgöras enligt den åsikt 
som majoriteten av ledamöterna i samman-
sättningen vid avgörande har omfattat. Vid 
lika röstetal avgör den åsikt som ordföranden 
har omfattat. 
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5 §. Ikraftträdande. Om ikraftträdandet av 
denna lag bestäms genom den ikraftträdande-
lag som ingår i denna proposition. 
 
1.4 Lagen om ändring av 4 § i lagen om 

organisering av konstens främjande 

Enligt 1 § 2 mom. i lagen om organisering 
av konstens främjande (328/1967) finns, för 
främjande av det regionala konstlivet, regio-
nala konstkommissioner. Statsrådet bestäm-
mer närmare om deras antal och verksam-
hetsområden. Centralkommissionen för konst 
är samorgan för de regionala konstkommis-
sionerna. I den arbetsordning som central-
kommissionen för konst har fastställt anges 
hur konstkommissionernas verksamhet ska 
ordnas. De regionala konstkommissionerna 
lyder under undervisningsministeriet. Med-
lemmarna av en regional konstkommission 
förordnas numera av undervisningsministeri-
et. Bestämmelser om antalet regionala konst-
kommissioner och deras verksamhetsområ-
den finns för närvarande i statsrådets beslut 
om antalet regionala konstkommissioner och 
deras verksamhetsområden (817/1997). 

Det föreslås att 4 § 3 mom. i lagen om or-
ganisering av konstens främjande ändras så 
att landskapsförbunden, i undervisningsmini-
steriets ställe, förordnar medlemmarna av 
den regionala konstkommissionen inom sitt 
verksamhetsområde bland dem som har före-
slagits av regionala organisationer och inrätt-
ningar för konst och kultur. Den föreslagna 
ändringen påverkar inte de centrala konst-
kommissionernas organisatoriska ställning 
eller uppgifter. Om konstkommissionens 
verksamhetsområde emellertid består av om-
rådena för flera landskapsförbund, förordnas 
medlemmarna av landskapsförbunden till-
sammans. 

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
genom den ikraftträdandelag som ingår i 
denna proposition. 
 
1.5 Lagen om ändring av lagen om arbe-

tarskyddsförvaltningen 

2 §. I 3 mom. föreskrivs om arbetarskydds-
förvaltningens oberoende ställning. Obero-
endet grundar sig på Internationella arbetsor-
ganisationen ILO:s konvention nr 81 om ar-

betsinspektion inom industri och handel 
(1947), som Finland har ratificerat. Bestäm-
melser om oberoendet hos regionförvalt-
ningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd 
finns i 6 § i lagen om regionförvaltningsver-
ken. Bestämmelser om oberoendet hos soci-
al- och hälsovårdsministeriets arbetarskydds-
avdelning när den sköter uppgifter som be-
stämts för arbetarskyddsmyndigheten finns i 
4 § i förordningen om ministeriet. Det före-
slås således att bestämmelsen upphävs såsom 
onödig i lagen. 

3 §. I den nuvarande paragrafen bestäms 
om indelningen av landet i arbetarskyddsdi-
strikt samt om möjligheten att överföra upp-
gifter mellan arbetarskyddsbyråer. Dessa be-
stämmelser blir onödiga när den regionför-
valtningsreform som föreslås i denna propo-
sition träder i kraft. Det föreslås att i paragra-
fen tas in bestämmelsen i den gällande 5 § i 
förordningen om arbetarskyddsförvaltningen 
(176/1993), enligt vilken ministeriet efter att 
ha hört de berörda regionförvaltningsverken 
kan bestämma att en tjänsteman vid region-
förvaltningsverkets ansvarsområde för arbe-
tarskydd med sitt samtycke tillfälligt ska skö-
ta uppgifter som hör till ett annat regionför-
valtningsverks ansvarsområde för arbetar-
skydd eller ministeriet. Bestämmelsen förut-
sätter reglering på lagnivå. 

4 §. I 2 mom. bestäms om arbetarskydds-
nämnder som finns i samband med arbetar-
skyddsdistrikt. Efter regionförvaltningsre-
formen finns arbetarskyddsnämnderna i sam-
band med regionförvaltningsverkets ansvars-
område för arbetarskydd. Nämndens sam-
mansättning bestäms av chefen för region-
förvaltningsverkets ansvarsområde för arbe-
tarskydd. På arbetarskyddsnämnden tilläm-
pas i övrigt, på motsvarande sätt som i den 
gällande lagstiftningen, i tillämpliga delar 
vad som bestäms om arbetarskyddsdelega-
tionen. Bestämmelser om arbetarskyddsdele-
gationen finns i 1 mom. i nämnda paragraf 
samt i förordningen om arbetarskyddsdelega-
tionen (199/1993). 

Närmare bestämmelser om arbetarskydds-
nämndens uppgifter och sammansättning kan 
utfärdas genom förordning av statsrådet. För 
tillfället gäller statsrådets förordning om ar-
betarskyddsnämnderna (480/2004). I förord-
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ningen görs de ändringar som föranleds av 
reformprojektet inom regionförvaltningen. 

5 §. I paragrafen finns en allmän behörig-
het att genom förordning utfärda närmare be-
stämmelser om lagens ikraftträdande. Det fö-
reslås att paragrafen upphävs. Med stöd av 
lagen har man, utöver de förordningar som 
nämns ovan, utfärdat förordningen om arbe-
tarskyddsförvaltningen (176/1993). Förord-
ningens viktigaste innehåll finns i lagen om 
regionförvaltningsverken eller i den förord-
ning om statens regionförvaltningsverk som 
utfärdas med stöd av den. Bestämmelser om 
t.ex. behörighetsvillkoren för chefen för an-
svarsområdet för arbetarskyddet och eventu-
ellt andra tjänstemän utfärdas i förordningen 
om statens regionförvaltningsverk. I paragra-
fen inkluderas också det särskilda krav på 
den personal som utför inspektionsuppgifter 
som finns i 3 § 2 mom. i den gällande för-
ordningen om arbetarskyddsförvaltningen. 
Enligt momentet ska bland den personal som 
utför inspektionsuppgifter finnas sådana in-
spektörer som har flera års erfarenhet av 
praktiskt yrkesarbete. 

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
genom den ikraftträdandelag som ingår i 
denna proposition. 
 
1.6 Lagen om ändring statstjänsteman-

nalagen 

4 §. I 4 § 2 mom. i statstjänstemannalagen 
(750/1994) finns bestämmelser om tjänster 
som specificeras i statsbudgeten. Enligt 2 
mom. 8 punkten är tjänsterna som direktör 
för och miljöråd vid ett miljötillståndsverk 
sådana tjänster. 

I denna proposition föreslås att lagen om 
miljötillståndsverken (87/2000) upphävs och 
att verkets tjänster överförs till de regionför-
valtningsverk som ska inrättas. Vid region-
förvaltningsverken sköts dessa uppgifter 
inom ett eget ansvarsområde, vars ställning 
till följd av uppgifternas natur är självständig 
och oberoende. Till följd av reformen är det 
inte längre ändamålsenligt att de tjänster som 
avses ovan ska vara tjänster som specificeras 
i statsbudgeten. Av denna anledning föreslås 
att denna punkt i statstjänstemannalagen 
upphävs. Till följd av att 8 punkten upphävs 
måste en teknisk ändring göras i 7 punkten. 

7 §. I 7 § bestäms om tjänster till vilka en-
dast finska medborgare kan utnämnas. Enligt 
1 mom. 6 punkten hör tjänster som lands-
hövding samt avdelningschef och länsbered-
skapsdirektör vid en länsstyrelse till sådana 
tjänster. 

I denna proposition föreslås att länsstyrel-
selagen upphävs och att länsstyrelsernas 
uppgifter överförs till de regionförvaltnings-
verk och närings-, trafik- och miljöcentraler 
som ska inrättas. Landshövdingarnas tjänster 
dras in, med undantag för vid statens äm-
betsverk på Åland, som ska inrättas. Enligt 7 
§ 1 mom. 5 punkten i statstjänstemannalagen 
kan endast finska medborgare utnämnas till 
tjänsterna som direktör för de nya regionför-
valtningsverken och tjänsten som landshöv-
ding, till vars åligganden det hör att vara di-
rektör för statens ämbetsverk på Åland. 

Till tjänsterna som chef för regionförvalt-
ningsverkets ansvarsområde för räddningsvä-
sendet och beredskapen bör endast finska 
medborgare kunna utnämnas. Det föreslås 
därför att i 1 mom. 6 punkten görs en ändring 
om detta. 

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
genom den ikraftträdandelag som ingår i 
denna proposition. 

 
1.7 Lagen om ändring av lagen om fi-

nansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet 

40 §. Finansieringsplan för anläggnings-
projekt. I paragrafen bestäms om uppgöran-
det av en riksomfattande finansieringsplan 
för anläggningsprojekt som ska genomföras 
under de fyra följande åren. Enligt 2 mom. 
lägger länsstyrelsen projekten i prioritetsord-
ning enligt de förslag som inkommit från 
verksamhetsanordnare. Det föreslås att upp-
giften överförs till närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna när lagen om närings-, trafik- 
och miljöcentraler träder i kraft. Avsikten är 
att de uppgifter som gäller anläggningspro-
jekt ska överföras till vissa närings-, trafik- 
och miljöcentraler som en specialuppgift och 
att centralerna ska sköta uppgifter också för 
namngivna, andra närings-, trafik- och miljö-
centraler. Närings-, trafik- och miljöcentralen 
sköter prioriteringen i hela sitt verksamhets-
område. 



 RP 59/2009 rd  
  

 

80 

Enligt den ändring som föreslås i regionut-
vecklingslagen ska landskapsförbunden göra 
upp en prioritetsordning över projekt som ska 
genomföras av kommunerna och andra ut-
bildningsanordnare. I enlighet med detta fö-
reslås att det till paragrafen fogas ett om-
nämnande om att närings-, trafik- och miljö-
centralerna ska göra upp en projektförteck-
ning för läroanstaltsprojekten på basis av 
landskapsförbundens prioritetsordning. 

Enligt paragrafen ska uppgifterna för finan-
sieringsplanen tillställas länsstyrelsen senast 
vid den tidpunkt som ministeriet bestämt. 
Utgångspunkten är att de projektförslag som 
sänds in grundar sig på kommunernas och de 
andra verksamhetsanordnarnas budgetar och 
ekonomiplaner. Dessa godkänns i allmänhet i 
slutet av året. Det finns således inget behov 
för ministeriet att varje år fatta beslut om när 
projektförslagen ska lämnas in. Det föreslås 
att paragrafen ändras så att förslagen ska till-
ställas närings-, trafik- och miljöcentralerna 
före utgången av det år som föregår utarbe-
tandet av finansieringsplanen.  

48 §. Fastställande av antalet prestationer 
som används vid beräkning av finansiering-
en. Enligt paragrafen fastställer undervis-
ningsministeriet årligen antalet prestationer 
som används vid beräkning av finansieringen 
för följande år inom ramen för statsbudgeten. 
Enligt 2 mom. ska ministeriet säkerställa en 
regionalt opartisk fördelning av finansiering-
en av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen 
enligt utbildningsbehovet. Innan ministeriet 
beslutar om en utbildningsanordnare kan be-
viljas finansiering utifrån antalet studerande-
årsverken, ska länsstyrelsens utlåtande in-
hämtas. När lagen om närings-, trafik- och 
miljöcentralerna träder i kraft ska utlåtandet 
inhämtas av närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna. 

53 §. Statsbidragsmyndighet. I paragrafen 
bestäms om statsbidragsmyndigheten i ären-
den som gäller undervisnings- och kultur-
verksamhetens driftskostnader och anlägg-
ningsprojekt. Enligt paragrafen är länsstyrel-
sen statsbidragsmyndighet i ärenden som 
gäller anläggningsprojekt för undervisnings-
väsendet och de allmänna biblioteken. Det 
föreslås att uppgiften som statsbidragsmyn-
dighet överförs till närings-, trafik- och mil-

jöcentralerna när lagen om närings-, trafik- 
och miljöcentralerna träder i kraft. 

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
genom den ikraftträdandelag som ingår i 
denna proposition. 
 
1.8 Lagen om ändring av idrottslagen 

2 §. Ansvar och samarbetsförpliktelser. I 2 
§ 2 mom. i idrottslagen (1054/1998) byts ut-
trycket länsidrottsväsendet ut mot uttrycket 
det regionala idrottsväsendet. 

3 §. Det regionala idrottsväsendet. I 3 § fö-
reskrivs om förvaltningen av länsidrottsvä-
sendet. Enligt bestämmelsen avses med läns-
idrottsväsendet länsstyrelsen och regionala 
idrottsråd som den tillsätter. 

Det föreslås att länsstyrelsens uppgift som 
det regionala idrottsväsendet överförs till 
närings-, trafik- och miljöcentralen. Land-
skapsförbunden tillsätter dock de regionala 
idrottsråden, som är närings-, trafik- och mil-
jöcentralernas sakkunnigorgan. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om uppgifterna för 
det regionala idrottsväsendet och om de regi-
onala idrottsrådens sammansättning och an-
tal. Avsikten är att inrätta nio regionala id-
rottsråd. Antalet motsvarar antalet planerade 
samarbetsområden för landskapsförbunden. 

6 §. Finansiering av det regionala idrotts-
väsendet. Det föreslås att 1 mom. ändras så 
att undervisningsministeriet i fortsättningen 
avtalar med närings-, trafik- och miljöcentra-
len om användningen av anslagen för det re-
gionala idrottsväsendet.  Fram till nu har mi-
nisteriet avtalat om anslagen med länsstyrel-
sen. 

8 §. Statsunderstöd för idrottsanläggningar. 
I 4 mom. byts uttrycket länsstyrelsen ut mot 
uttrycket närings-, trafik- och miljöcentralen. 

10 §. Statsbidragsmyndighet. I 2 mom. byts 
uttrycken länsidrottsväsendet och länsstyrel-
sen ut mot uttrycken det regionala idrottsvä-
sendet och närings-, trafik- och miljöcentra-
len.  

Om lagens ikraftträdande bestäms genom 
den ikraftträdandelag som ingår i denna pro-
position. 
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1.9 Lagen om ändring av regionutveck-
lingslagen 

7 §. Landskapsförbundens uppgifter. Det 
föreslås att 7 § kompletteras med nya 4 a—4 
d punkter, där det finns bestämmelser om 
landskapsförbundets samordningsansvar i 
samband med vissa planeringsprocesser som 
avser regionutveckling och om vissa andra 
uppgifter för främjande av regionutveckling 
som överförs från länsstyrelserna till land-
skapsförbunden. 

Enligt 4 a-punkten svarar landskapsförbun-
den för samordningen av den regionala pro-
gnostiseringen av utbildningsbehoven på 
lång och medellång sikt och för beredningen 
av de regionala utbildningsmålen som en del 
av utvecklingsplaneringen för utbildningen 
och forskningen, för samordningen av utar-
betandet av en regional trafiksystemplan, 
med undantag för huvudstadsregionens tra-
fiksystemplan, samt för samordningen av ut-
arbetandet av omfattande regionala planer för 
naturresurser och miljö. 

Det är fråga om en samordningsuppgift 
som innebär att landskapsförbundet ska inle-
da planeringsprocesser och leda samarbetet i 
anslutning till det samt koordinera sin plane-
ring med landskapets planering. 

Landskapsförbundet ska så väl som möjligt 
och i enlighet med landskapets strategiska 
mål samordna regionutvecklingens och land-
skapets strategiska intressen. Dessa kräver ett 
nära samband med markanvändningsplane-
ringen. I denna helhet sker ständigt föränd-
ringar i både den fysiska och administrativa 
miljön. För tillfället omfattas åtminstone det 
regionala miljöprogrammet, de regionala kul-
turarvsplanerna och de regionala planerna för 
miljömedvetenhet och miljöfostran av land-
skapsförbundens koordinering. Om andra 
planer än de som nämns ovan bestäms sepa-
rat i samarbete mellan landskapsförbunden 
och det aktuella förvaltningsområdet. 

Vägdistrikten och i framtiden närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna gör inom sin region 
små trafikinvesteringar av det anslag som 
anvisats för de regionala investeringarna 
inom basväghållningen. Dessa beslut bereds 
och fattas av hävd i samarbete med land-
skapsförbunden. 

Enligt 4 b-punkten ska landskapsförbunden 
lägga kommunernas och andra utbildnings-
anordnares projektförslag i prioritetsordning. 

Enligt 4 c-punkten ska landskapsförbunden 
i sin region främja samservice enligt lagen 
om samservice inom den offentliga förvalt-
ningen (223/2007). 

Enligt 4 d-punkten ska landskapsförbunden 
dessutom tillsätta de regionala konstkommis-
sionerna och de regionala idrottsråden. 

De uppgifter som avses i 4 b—4 d punkter-
na innebär att landskapsförbundens nuvaran-
de uppgifter för främjande av regionutveck-
lingen utvidgas. 

7 a §. Landskapsförbundens samarbetsom-
råden. I paragrafen finns bestämmelser om 
landskapsförbundens samarbetsområden, om 
grunderna för inrättandet av dem och om de-
ras betydelse för verksamhetsområdena för 
statens regionförvaltning. 

Avsikten är att samarbetet mellan landska-
pen och även mellan landskapen och de stat-
liga regionförvaltningsmyndigheterna inom 
ett större område än landskapet i sådana 
ärenden som sträcker sig över landskaps-
gränserna och som är strategiskt betydande 
ska ske inom högst nio samarbetsområden 
och att regionindelningen för närings-, trafik- 
och miljöcentralerna, där all den service som 
de erbjuder ordnas, ska motsvara samarbets-
områdena. Ett landskapsförbund kan endast 
höra till ett samarbetsområde. 

Samarbetsområdet bör vara funktionellt 
och ekonomiskt ändamålsenligt med tanke på 
de uppgifter som sköts i samarbete. Bestäm-
melser om dessa uppgifter finns i 7 b §. 

De samarbetsområden som bildats bör be-
aktas vid regionindelningen för närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna där centralernas alla 
uppgifter sköts. Avsikten är att de statliga 
myndigheternas verksamhetsområden i sin 
helhet ska finnas inom samarbetsområdena. 
Inom ett samarbetsområde kan det också fin-
nas flera närings-, trafik- och miljöcentraler 
som sköter alla uppgifter. 

7 b §. Uppgifter som samarbetet omfattar. 
I paragrafen finns bestämmelser om de upp-
gifter som samarbetet omfattar. 

Samarbetet ska omfatta de av landskaps-
förbundets uppgifter enligt 7 § som är viktiga 
med tanke på den långsiktiga utvecklingen av 
regionen, ingår i landskapsprogrammen och i 
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genomförandeplanerna för dessa eller i andra 
planer som i betydande grad påverkar regi-
onutvecklingen samt är gemensamma för 
samarbetsområdet. Enligt 7 § i den gällande 
regionutvecklingslagen ska landskapsförbun-
den  

- svara för landskapets allmänna utveckling 
i samverkan med de statliga myndigheterna,  

- svara för utarbetandet av det till landska-
pets planering hörande landskapsprogrammet 
samt godkänna det, 

- på basis av landskapsprogrammet årligen 
i samverkan med de statliga myndigheterna, 
kommunerna och andra som deltar i finansie-
ringen av landskapsprogrammet utarbeta en 
genomförandeplan för landskapsprogrammet 
och den del av planen som gäller den statliga 
finansieringen och som fungerar som förslag 
till statlig finansiering för landskapet, god-
känna dessa och förhandla om den del som 
gäller den statliga finansieringen med de mi-
nisterier som avses i 8 §, 

- i enlighet med 10 a § 2 mom. besluta om 
allokeringen av icke-specificerad statlig fi-
nansiering i landskapet, 

- svara för utarbetande av förslag till regio-
nala strukturfondsprogram för landskapet, 

- främja kommunernas regionala och övri-
ga samarbete samt samverkan mellan land-
skapen och med de offentligrättsliga och pri-
vaträttsliga juridiska personer som är centrala 
med hänsyn till regionutvecklingen, 

- följa utvecklingen i landskapet och dess 
delar, 

- sköta till sina uppgifter anslutna interna-
tionella ärenden och kontakter, och 

- sköta sina övriga uppgifter enligt denna 
lag. 

Enligt propositionen ska i 7 § föreskrivas 
att det också hör till landskapsförbundens 
uppgifter att göra upp regionala planer för 
prognostiseringen av utbildningsbehoven på 
kort och medellång sikt, planer för regionala 
trafiksystem och sådana regionala planer för 
naturresurser och miljö som har stor räck-
vidd. 

Enligt 2 mom. kan medlemskommunerna i 
landskapsförbunden överföra även andra 
uppgifter till att skötas av samarbetsområde-
na, men det är inget måste. 

7 c §. Ordnandet av beslutsfattandet i sam-
arbetsområdet. I paragrafen finns bestäm-

melser om hur beslutsfattandet ordnas inom 
samarbetsområdet. Medlemskommunerna i 
landskapsförbunden kan ordna beslutsfattan-
det antingen så att det sker i ett gemensamt 
organ eller så att beslutanderätten utövas av 
landskapsförbunden genom överensstäm-
mande beslut. 

Landskapsförbunden inom samarbetsområ-
det bör avtala om ansvarsfrågorna och arran-
gemangen i anslutning till beredningen av de 
ärenden som ska behandlas och avgöras i 
samarbete. 

7 d §. Landskapsförbundets gemensamma 
organ och val av detta. I paragrafen finns be-
stämmelser om valet av ledamöter till land-
skapsförbundets gemensamma organ, den 
politiska representativiteten i det gemen-
samma organet och minimiinnehållet i sam-
arbetsavtalet. 

Landskapsförbundens fullmäktige kan väl-
ja ledamöter till det gemensamma organet 
om man avtalat om detta. I annat fall väljer 
medlemskommunerna i landskapsförbunden 
ledamöter till det gemensamma organet sam-
tidigt och med iakttagande av samma förfa-
rande som då medlemskommunerna väljer 
sina representanter till landskapsförbundets 
fullmäktige. 

Röstandelarna för de politiska grupperingar 
som är representerade i det gemensamma or-
ganet ska vid valet svara mot den andel röster 
som de olika grupperingar som är represente-
rade i kommunerna i regionen fått i kommu-
nalvalen. 

Om man beslutar att välja ett sådant 
gemensamt organ som avses i 1 mom. mitt 
under den mandatperiod som bestäms enligt 
kommunalvalet, väljs dess ledamöter första 
gången av landskapsfullmäktige för de land-
skapsförbund som ingår i samarbetsområdet. 

I samarbetsavtalet bör avtalas om antalet 
ledamöter i det gemensamma organet och 
grunderna för rösträtten, med undantag för de 
uppgifter som föreskrivs i lag och andra 
ärenden som är nödvändiga för ordnandet av 
samarbetet. För godkännande av samarbets-
avtalet gäller i tillämpliga delar vad som i 79 
§ 1 mom. i kommunallagen bestäms om 
grundavtal för samkommuner. Enligt den 
nämnda bestämmelsen i kommunallagen kan 
samkommunens grundavtal ändras om minst 
två tredjedelar av medlemskommunerna un-
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derstöder en ändring och deras invånarantal 
är minst hälften av det sammanräknade invå-
narantalet i samtliga medlemskommuner. 
Detta villkor bör uppfyllas i varje landskap 
inom samarbetsområdet. 

7 e §. Avtal om samarbete samt skyldighet 
att samarbeta. I paragrafen finns bestämmel-
ser om avtal om samarbete, tidsfristen för när 
samarbetet senast ska inledas samt statsrådets 
behörighet när det gäller inrättandet av sam-
arbetsområden och ett gemensamt organ i de 
fall landskapförbunden inte har kommit 
överens. 

Medlemskommunerna i landskapsförbun-
den bör avtala om inrättandet av samarbets-
områden och om andra ärenden i anslutning 
till detta senast den 31 mars 2010. Om med-
lemskommunerna i landskapsförbunden inte 
kan komma överens om samarbete inom den 
ovan föreskrivna tiden, får statsrådet ålägga 
regionens landskapsförbund och deras med-
lemskommuner att inleda förhandlingar om 
samarbete och samtidigt besluta om inledan-
det av andra för samarbetet nödvändiga ären-
den. Denna bestämmelse gäller till dess att 
kommunerna kommit överens om samarbete. 

Om medlemskommunerna i landskapsför-
bunden beslutar att samarbetsområdets be-
slutsförfarande ska ske genom överensstäm-
mande beslut av landskapsförbunden och så-
dana beslut inte i praktiken kan fattas inom 
något samarbetsområde och detta är till bety-
dande skada för samarbetet mellan stat och 
kommun när det gäller regionutvecklingen, 
får statsrådet enligt 3 mom. ålägga kommu-
nerna att inrätta ett gemensamt organ. 

10 §. Landskapsprogram. Den föreslagna 
ändringen av 4 mom. ökar betydelsen av 
landskapsprogrammen och genomförande-
planerna för dessa när det gäller regionut-
vecklingen. Deras ställning närmas till land-
skapsplanens. Kretsen av myndigheter, vars 
program och genomförandeplaner för dessa 
bör tas i beaktande, utvidgas från statliga 
myndigheter till att även omfatta kommunala 
myndigheter. 

I det nya 5 mom. som föreslås finns be-
stämmelser om det utlåtande- och förhand-
lingsförfarande som tillämpas på de av myn-
digheternas planer och åtgärder som är vikti-
ga med tanke på regionutvecklingen och som 
skiljer sig från landskapsprogrammet eller 

som inte ingår i det. Myndigheterna bör be-
gära landskapsförbundets utlåtande om såda-
na planer eller åtgärder och motivera en av-
vikelse från utlåtandet efter att ha förhandlat 
om saken med landskapsförbundet. Förfa-
randet gäller de statliga och kommunala 
myndigheterna. 

40 §. Sökande av ändring. I paragrafen be-
stäms om besvärsvägen för beslut av land-
skapsförbundens nya gemensamma organ på 
samma sätt som det bestäms om detta för 
landskapets samarbetsgrupp. 

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
genom den ikraftträdandelag som ingår i 
denna proposition. 

 
1.10 Lagen om införande av lagstiftning-

en om statens regionförvaltningsre-
form 

Lagens rubrik och struktur 
 

Den föreslagna lagens rubrik är lagen om 
införande av lagstiftningen om statens regi-
onförvaltningsreform. I den föreslagna lagen 
finns för det första en uppräkning av de för-
fattningar som träder i kraft och de författ-
ningar som upphävs. I lagen finns också be-
stämmelser om arrangemang under över-
gångsperioden som gäller regionförvalt-
ningsverkens och närings-, trafik- och miljö-
centralernas uppgifter och behörighet, an-
hängiga ärenden och verksamhetsställen un-
der övergångsperioden; polisväsendet; stöd-
åtgärder för landsbygdsnäringarna; persona-
len; regionindelning och ändringssökande. 

1 §. Författningar som träder i kraft. I pa-
ragrafen finns bestämmelser om de lagar som 
träder i kraft. Genom den föreslagna lagen 
träder lagen om regionförvaltningsverken, 
lagen om närings-, trafik- och miljöcentraler-
na, lagen om behandling av miljöskydds- och 
vattenärenden vid regionförvaltningsverken, 
lagen om ändring av 4 § i lagen om organise-
ring av konstens främjande, lagen om änd-
ring av lagen om arbetarskyddsförvaltningen, 
lagen om ändring av 4 och 7 § i statstjänste-
mannalagen, lagen om ändring av lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet, lagen om ändring av idrottslagen 
och lagen om ändring av regionutvecklings-
lagen i kraft. 
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Utöver de författningar som nämns ovan 
omfattar reformen totalt ca 250 speciallagar 
som gäller regionförvaltningsverkens och 
närings-, trafik- och miljöcentralernas upp-
gifter, och dessa innehåller i sin tur samman-
lagt ca 1 200 bestämmelser som ska ändras. 
Förslag till ändring av dessa lagar finns i 
denna propositionshelhet och de överlämnas 
som en separat regeringsproposition som 
kompletterar denna proposition eller i sådana 
regeringspropositioner för olika verksam-
hetsområden som överlämnas utöver denna 
proposition. För tydlighetens skull bestäms 
separat för varje författning om ikraftträdan-
det av de speciallagar om de enskilda uppgif-
terna som finns i denna proposition men som 
överlämnas separat, och de avses träda i kraft 
samtidigt med denna proposition. 

2 §. Författningar som upphävs. I paragra-
fen finns bestämmelser om de lagar som 
upphävs. Genom den föreslagna lagen upp-
hävs länsstyrelselagen, lagen om arbets- och 
näringscentraler samt arbets- och näringsby-
råer, lagen om miljöförvaltningen och lagen 
om miljötillståndsärenden med ändringar. 

3 §. Övergångsbestämmelser om region-
förvaltningsverkens uppgifter och behörig-
het. I paragrafen finns övergångsbestämmel-
ser om regionförvaltningsverkens uppgifter 
och behörighet. I samband med beredningen 
och överlämnandet av propositionen har man 
strävat efter att på ett så fullständigt och ge-
nomgripande sätt som möjligt utreda och 
ändra de speciallagar som gäller uppgifter 
som till följd av reformen överförs till regi-
onförvaltningsverken. Eftersom regionför-
valtningsverkens arbetsfält och speciallag-
stiftningen i anslutning till detta är anmärk-
ningsvärt omfattande, har man i samband 
med beredningen av propositionen dock an-
sett det vara nödvändigt att i lagen också ta 
in bestämmelser med stöd av vilka den behö-
riga myndigheten kan fastställas också då en 
enskild, särskild bestämmelse om de enskilda 
uppgifterna har förblivit oförändrad. 

Det regionalt behöriga regionförvaltnings-
verket bestäms enligt 5 och 6 § i den lag om 
regionförvaltningsverken som finns som bi-
laga till denna proposition och de förord-
ningar som utfärdats med stöd av dem. 

En motsvarande bestämmelse för närings-, 
trafik- och miljöcentralerna finns i 6 § i den 
föreslagna lagen. 

4 §. Övergångsbestämmelser om anhängi-
ga ärenden när det gäller regionförvalt-
ningsverk. I paragrafen finns övergångsbe-
stämmelser om anhängiga ärenden när det 
gäller regionförvaltningsverk. I den finns 
också en särskild bestämmelse om anhängiga 
miljötillståndsärenden. 

Enligt 1 mom. övergår, när denna lag träder 
i kraft, ärenden som är anhängiga vid länssty-
relserna, de regionala miljöcentralerna, mil-
jötillståndsverken och arbetarskyddsdistrik-
tens arbetarskyddsbyråer samt före lagens 
ikraftträdande ingångna avtal och förbindel-
ser liksom de rättigheter och skyldigheter 
som följer av dem, vilka enligt lagen om re-
gionförvaltningsverken hör till regionförvalt-
ningsverken, till det motsvarande, regionalt 
behöriga regionförvaltningsverket. 

Det regionalt behöriga regionförvaltnings-
verket bestäms enligt 5 och 6 § i lagen om 
regionförvaltningsverken och de förordning-
ar som har utfärdats med stöd av dem. 

En motsvarande bestämmelse för närings-, 
trafik- och miljöcentralerna finns i 7 § i den 
föreslagna lagen. 

I 2 mom. finns en specialbestämmelse om 
miljötillståndsärenden som är anhängiga. En-
ligt den ska ärenden som, när denna lag trä-
der i kraft, är anhängiga vid miljötillstånds-
verken och som har kungjorts vara anhängiga 
eller som på något annat sätt har delgivits 
parterna, avgöras av det regionförvaltnings-
verk vars huvudsakliga verksamhetsställe 
ligger inom samma verksamhetsområde som 
miljötillståndsverkets verksamhetsställe när 
ärendet inleddes. I praktiken gäller bestäm-
melsen endast sådana fall som har blivit an-
hängiga vid Västra Finlands miljötillstånds-
verk men som ska avgöras vid regionförvalt-
ningsverket i Södra Finland samt ärenden 
som har blivit anhängiga vid Östra Finlands 
miljötillståndsverk men som till följd av re-
formen ska avgöras vid regionförvaltnings-
verket i Östra Finland. 

5 §. Regionförvaltningsverkens verksam-
hetsställen under övergångsperioden. I para-
grafen finns bestämmelser om regionförvalt-
ningsverkens verksamhetsställen under över-
gångsperioden. I den föreslagna paragrafen 
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föreskrivs också om möjligheten att under en 
övergångsperiod sköta verkens uppgifter vid 
det verksamhetsställe där sköttes tidigare. 

Avsikten med paragrafen är att för sin del 
komplettera de övergångsbestämmelser för 
personalen som finns i 11 §. Enligt 5 § i den 
lag om regionförvaltningsverken som finns 
som bilaga till denna proposition ska beslut 
om regionförvaltningsverkens egentliga 
verksamhetsställen fattas av statsrådet. I detta 
sammanhang ska man dessutom beakta att 
verkens verksamhetsområde, under vissa 
förutsättningar, även kan utvidgas permanent 
enligt bestämmelserna i 6 § i lagen om regi-
onförvaltningsverken. Enligt 13 § 2 mom. i 
lagen om regionförvaltningsverken kan det 
dessutom inrättas arbetsplatser för personalen 
på andra orter än dem där verkens egentliga 
verksamhetsställen finns. 

Om länsstyrelserna, de regionala miljöcen-
tralerna, miljötillståndsverken eller arbetar-
skyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer när 
denna lag träder i kraft har verksamhet på en 
ort på vilken inget verksamhetsställe för re-
gionförvaltningsverk inrättas, kan det enligt 1 
mom. användas som regionförvaltningsver-
kets verksamhetsställe i högst tre år från la-
gens ikraftträdande och där kan de uppgifter 
skötas som vid lagens ikraftträdande sköttes 
vid verksamhetsstället. 

Enligt momentets sista mening föreskrivs 
genom förordning av statsrådet om de verk-
samhetsställen som avses i den föreslagna 
bestämmelsen. Det är motiverat att bemyndi-
gandet att utfärda förordning i detta fall ges 
statsrådet, eftersom det rör sig om ett vittgå-
ende och principiellt betydande ärende som 
omfattar myndigheterna för flera ministeriers 
förvaltningsområden och ordnandet av upp-
gifter som hänför sig till dem samt persona-
lens ställning.  

I 2 mom. föreskrivs om möjligheten att un-
der en övergångsperiod sköta verkens upp-
gifter vid det verksamhetsställe där de sköttes 
tidigare. Om de uppgifter som sköts av läns-
styrelserna, de regionala miljöcentralerna, 
miljötillståndsverken eller arbetarskyddsdi-
striktens arbetarskyddsbyråer i samband med 
verkställigheten av lagen överförs till region-
förvaltningsverken för att skötas vid ett annat 
verksamhetsställe än där de sköttes vid la-
gens ikraftträdande, kan uppgifterna enligt 

den föreslagna bestämmelsen skötas på det 
tidigare verksamhetsstället i högst tre år från 
lagens ikraftträdande. Beslut om att uppgif-
terna ska skötas vid det tidigare verksamhets-
stället fattas av regionförvaltningsverket. 

En motsvarande bestämmelse för närings-, 
trafik- och miljöcentralerna finns i 8 §. 

6 §. Övergångsbestämmelser om närings-, 
trafik- och miljöcentralernas uppgifter och 
behörighet. I paragrafen finns övergångsbe-
stämmelser om närings-, trafik- och miljö-
centralernas uppgifter och behörighet. I sam-
band med beredningen och överlämnandet av 
propositionen har man strävat efter att på ett 
så fullständigt och genomgripande sätt som 
möjligt utreda och ändra de speciallagar som 
gäller uppgifter som till följd av reformen 
överförs till närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna. Eftersom närings-, trafik- och miljö-
centralernas arbetsfält och speciallagstift-
ningen i anslutning till detta är anmärknings-
värt omfattande, har man i samband med be-
redningen av propositionen dock ansett det 
vara nödvändigt att i lagen också ta in be-
stämmelser med stöd av vilka den behöriga 
myndigheten kan bestämmas också då en en-
skild, särskild bestämmelse om de enskilda 
uppgifterna har förblivit oförändrad. 

Den regionalt behöriga närings-, trafik- och 
miljöcentralen bestäms enligt 4 och 5 § i la-
gen om närings-, trafik- och miljöcentralerna 
och de förordningar som utfärdats med stöd 
av dem. 

En motsvarande bestämmelse för region-
förvaltningsverken finns i 3 §. 

7 §. Övergångsbestämmelser om anhängi-
ga ärenden när det gäller närings-, trafik- 
och miljöcentraler. I paragrafen finns över-
gångsbestämmelser om anhängiga ärenden 
när det gäller närings-, trafik- och miljöcen-
traler. Enligt den föreslagna bestämmelsen 
övergår, när denna lag träder i kraft, ärenden 
som är anhängiga vid länsstyrelserna, arbets- 
och näringscentralerna, vägdistrikten och de 
regionala miljöcentralerna samt före lagens 
ikraftträdande ingångna avtal och förbindel-
ser liksom de rättigheter och skyldigheter 
som följer av dem, vilka enligt lagen om när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna efter la-
gens ikraftträdande hör till närings-, trafik- 
och miljöcentralerna, till den motsvarande, 
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regionalt behöriga närings-, trafik- och mil-
jöcentralen. 

Den regionalt behöriga närings-, trafik- och 
miljöcentralen bestäms enligt 4 och 5 § i la-
gen om närings-, trafik- och miljöcentralerna 
och de förordningar som utfärdats med stöd 
av dem. 

En motsvarande bestämmelse för region-
förvaltningsverken finns i 4 §. 

8 §. Närings-, trafik- och miljöcentralernas 
verksamhetsställen under övergångsperio-
den. I paragrafen finns bestämmelser om när-
ings-, trafik- och miljöcentralernas verksam-
hetsställen under övergångsperioden och om 
behörigheten att utfärda förordning om verk-
samhetsställena. I den föreslagna paragrafen 
föreskrivs också om möjligheten att under en 
övergångsperiod sköta centralens uppgifter 
vid det verksamhetsställe där sköttes tidigare. 

Avsikten med paragrafen är att för sin del 
komplettera de övergångsbestämmelser för 
personalen som finns i 11 §. Enligt 4 § i den 
lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna 
som finns som bilaga till denna proposition 
ska beslut om närings-, trafik- och miljöcen-
tralernas egentliga verksamhetsställen fattas 
av statsrådet. I detta sammanhang ska det 
dessutom beaktas att centralernas verksam-
hetsområde, under vissa förutsättningar, även 
kan utvidgas permanent enligt bestämmel-
serna i 5 § i lagen om närings-, trafik- och 
miljöcentralerna. Enligt 11 § 2 mom. i lagen 
om närings-, trafik- och miljöcentralerna kan 
det dessutom inrättas arbetsplatser för perso-
nalen på andra orter än dem där centralernas 
egentliga verksamhetsställen finns. 

Om länsstyrelserna, arbets- och näringscen-
tralerna, vägdistrikten eller de regionala mil-
jöcentralerna vid lagens ikraftträdande har 
haft verksamhet på en ort på vilken inget 
verksamhetsställe för närings-, trafik- och 
miljöcentraler inrättas, kan det tidigare verk-
samhetsstället enligt 1 mom. användas som 
centralens verksamhetsställe i högst tre år 
från lagens ikraftträdande och där kan de 
uppgifter skötas som vid lagens ikraftträdan-
de sköttes vid verksamhetsstället. 

Enligt momentets sista mening föreskrivs 
genom förordning av statsrådet om de verk-
samhetsställen som här avses. Det är motive-
rat att bemyndigandet att utfärda förordning i 
detta fall ges statsrådet, eftersom det rör sig 

om ett vittgående och principiellt betydande 
ärende som omfattar myndigheterna vid flera 
ministeriers förvaltningsområden och ord-
nandet av uppgifter som hänför sig till dem 
samt personalens ställning. 

I 2 mom. föreskrivs om möjligheten att un-
der en övergångsperiod sköta centralernas 
uppgifter vid det verksamhetsställe där de 
sköttes tidigare. Om uppgifter som sköts av 
länsstyrelserna, arbets- och näringscentraler-
na, vägdistrikten eller de regionala miljöcen-
tralerna i samband med verkställigheten av 
lagen överförs till närings-, trafik- och miljö-
centralerna för att skötas vid ett annat verk-
samhetsställe än där de sköttes vid lagens 
ikraftträdande, kan uppgifterna enligt den fö-
reslagna bestämmelsen skötas på det tidigare 
verksamhetsstället i högst tre år från lagens 
ikraftträdande. Beslut om att uppgifterna ska 
skötas vid det tidigare verksamhetsstället fat-
tas av närings-, trafik- och miljöcentralen. 

En motsvarande bestämmelse för region-
förvaltningsverken finns i 5 §. 

9 §. Arrangemang för polisväsendet under 
övergångsperioden. I paragrafen finns be-
stämmelser om arrangemang för polisväsen-
det under övergångsperioden. Enligt paragra-
fen ska inrikesministeriet, innan Polisstyrel-
sen inleder sin verksamhet, fatta de beslut 
som verkställigheten av lagen om regionför-
valtningsverken kräver i ärenden som enligt 
nämnda lag omfattas av Polisstyrelsens behö-
righet. Till besluten räknas t.ex. sådana be-
slut som hänför sig till inledandet av Polis-
styrelsens verksamhet och som gäller perso-
nalen vid och organisationsstrukturen för po-
lisens ansvarsområde inom regionförvalt-
ningsverket. 

10 §. Övergångsbestämmelser om vissa 
stödåtgärder för landsbygdsnäringar. I para-
grafen finns bestämmelser om behörigheten 
att behandla ansökningar eller mångåriga 
projekt som gäller vissa stödsystem inom 
lantbruksförvaltningen i en situation där när-
ings-, trafik- och miljöcentralens verksam-
hetsområde inte motsvarar verksamhetsom-
rådet för den arbets- och näringscentral som 
var verksam vid lagens ikraftträdande eller 
där ett mångårigt projekt har varit anhängigt 
eller oavslutat vid arbets- och näringscentra-
len eller där behörigheten redan har ändrats 
genom tidigare lagstiftning. 
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I lagstiftningen om stödåtgärder inom jord-
bruksbranschen är det vanligt att den behöri-
ga myndigheten bestäms enligt var gårds-
bruksenheterna eller landsbygdsföretagen är 
belägna eller var projekten genomförs. Stöd-
systemen inbegriper också ofta åtgärder som 
kräver en mångfasetterad kontakt till stödta-
garen, upprepade besök på gårdsbruksenhe-
ten eller annan lokalkännedom. I behandling-
en av sådana ansökningar och andra ärenden 
är det oändamålsenligt att överföra ett an-
hängigt ärende som är under behandling till 
en sådan närings-, trafik- och miljöcentral 
som inte tidigare har behandlat ärenden från 
orten i fråga. På motsvarande sätt slutförs 
också mångåriga projekt som genomförs på 
orter som överförs till en annan närings-, tra-
fik- och miljöcentrals verksamhetsområde än 
dit den arbetskrafts- och näringscentral som 
tagit emot stödansökningen annars har över-
förts. 

I synnerhet har strukturstödet till jordbru-
ket grundat sig på lagstiftning med stöd av 
vilken man under flera decennier har beviljat 
lån och sålt statens mark så att det uppstått 
långfristiga statliga lån och fordringar samt 
räntestödslån. Dessa lagar har upphävts men 
lagarna och de författningar och normer som 
utfärdats med stöd av dem tillämpas i princip 
fortfarande på lån och fordringar sådana de 
löd då lånet eller fordringen uppstod. Lån 
och fordringar kan, under återbetalningen av 
lånen eller fordringarna, ändras om det upp-
står betalningssvårigheter, säkerheterna änd-
ras, gäldenären byts ut eller stödvillkoren 
inte följs. Dessa faktum kräver vanligen åt-
gärder från myndigheternas sida. Trots att 
den lagstiftning som gällde vid kreditens 
uppkomsttidpunkt vanligen tillämpas på den, 
har bestämmelserna om myndigheternas be-
hörighet dock ändrats efteråt också i fråga 
om gällande lån och fordringar och de kan 
fortfarande ändras. Enligt 2 mom. ska de 
grunder för bestämmandet av behörigheten 
som finns i lagstiftningen fortfarande tilläm-
pas på dessa lån och fordringar. 

11 §. Övergångsbestämmelser för persona-
len. I paragrafen finns övergångsbestämmel-
ser för personalen. Bestämmelserna i 5, 8 och 
13 § i den föreslagna lagen kompletterar och 
preciserar regleringen om övergångsperioden 
för personalen. 

Enligt 1 mom. överförs personalen i tjäns-
te- eller arbetsavtalsförhållande vid länssty-
relser, arbetskrafts- och näringscentraler, ar-
betarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer, 
vägdistrikt, regionala miljöcentraler och mil-
jötillståndsverk samt motsvarande tjänster 
och uppgifter till närings-, trafik- och miljö-
centralen eller regionförvaltningsverket när 
den lagstiftning som avses i denna lag träder 
i kraft. För överföringen av personal görs en 
placeringsplan upp för varje person. 

De i statsbudgeten specificerade tjänster 
som chefer för under ett ministerium lydande 
ämbetsverk som avses i 4 § 2 mom. 5 punk-
ten i statstjänstemannalagen och som direktör 
för ett miljötillståndsverk som avses i 4 § 2 
mom. 8 punkten i statstjänstemannalagen 
dras in före den 1 januari 2010. I stället för 
de tjänster som dras in inrättas nya tjänster, 
till vilka personalen utnämns med sitt sam-
tycke. 

Bestämmelser om överföringen av persona-
len och tjänsterna vid polisförvaltningen 
finns i övergångsbestämmelserna i polisför-
valtningslagen. I samband med inrättandet av 
polisstyrelsen överförs den personal i tjänste-
förhållande vid inrikesministeriets polisav-
delning och länsstyrelsens polisavdelning 
som har utnämnts tills vidare och motsvaran-
de tjänster till inrikesministeriet, polisstyrel-
sen, polisens ansvarsområde vid regionför-
valtningsmyndigheten eller andra polisenhe-
ter med stöd av polisförvaltningslagen så 
som det bestäms närmare genom inrikesmi-
nisteriets beslut. En del av personalen place-
ras vid polisstyrelsen medan en annan del 
placeras vid polisens ansvarsområde vid re-
gionförvaltningsmyndigheten i Åbo, Uleå-
borg och S:t Michel. Dessutom kan persona-
len i polisens länsledning under en över-
gångsperiod på tre år också placeras vid de 
nuvarande verksamhetsställena för polisens 
länsledning (Joensuu, Kouvola, Kuopio, Ro-
vaniemi och Tavastehus). Personal kan dess-
utom överföras till polisinrättningar eller till 
polisens riksomfattande enheter. 

Vid indragningen av de tjänster som avses 
ovan upphör de tjänsteförhållanden som ba-
serat sig på dem utan uppsägning enligt sista 
meningen i 1 mom. 

Enligt 2 mom. övergår anställda som sköter 
tidsbegränsade uppgifter till närings-, trafik- 
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och miljöcentralen eller regionförvaltnings-
verket till visstidsanställningens slut. 

Enligt 3 mom. förutsätter en överföring av 
tjänsterna och uppgifterna inom samma 
pendlingsregion inte tjänstemännens eller ar-
betstagarnas samtycke. Personalen som över-
förs bibehåller de rättigheter och skyldigheter 
som vid övergångstidpunkten hänför sig till 
deras anställningsförhållande och sin lön i 
euro. Anställningsvillkoren, med undantag 
för lönen i euro vid övergångstidpunkten, 
fastställs med stöd av statens gällande tjäns-
te- och arbetskollektivavtal på central nivå. 

Om de uppgifter som hör till en tjänst änd-
ras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället 
för den tidigare, kan den nya tjänsten enligt 4 
mom. tillsättas utan att den förklaras ledig 
om den som utnämns har ett ordinarie arbets- 
eller tjänsteförhållande vid arbetarskyddsdi-
strikt, vägdistrikt, länsstyrelser, TE-centraler, 
miljöcentraler eller miljötillståndsverk. 

Enligt 5 mom. beslutar arbets- och när-
ingsministeriet om placeringen av personal 
vid närings-, trafik- och miljöcentraler, me-
dan finansministeriet beslutar om placeringen 
av personal vid regionförvaltningsverk. Mi-
nisterierna bör höra andra ministerier som 
deltar i styrningen av centralerna och verken 
innan placeringsbeslutet fattas. 

12 §. Inrättande och tillsättning av vissa 
tjänster. I paragrafen finns bestämmelser om 
de åtgärder som innan lagen träder i kraft kan 
vidtas för att utnämna direktörer för region-
förvaltningsverken och chefer för regionför-
valtningsverkens och närings-, trafik- och 
miljöcentralernas ansvarsområden. Bestäm-
melsen gäller inte direktörerna för närings-, 
trafik- och miljöcentralerna eftersom chefen 
för ett av ansvarsområdena, enligt 9 § i lagen 
om närings-, trafik- och miljöcentralerna, är 
direktör vid sidan av sin egen befattning. 

Enligt 1 mom. kan finansministeriet, innan 
denna lag träder i kraft, inrätta tjänsterna som 
direktör för ett regionförvaltningsverk. 
Tjänsterna inrättas den 1 januari 2010 och på 
dem tillämpas efter inrättandet bestämmel-
serna i statstjänstemannalagen. 

Enligt 2 mom. kan finansministeriet innan 
denna lag träder i kraft inrätta tjänsterna som 
chef för ett ansvarsområde vid ett regionför-
valtningsverk och arbets- och näringsministe-
riet inrätta tjänsterna som chef för ett an-

svarsområde vid en närings-, trafik- och mil-
jöcentral och de tjänster som inrättas i stället 
för de tjänster som dras in enligt 11 § 1 mom. 
De ministerier eller myndigheter inom cen-
tralförvaltningen som avses i 10 § i lagen om 
regionförvaltningsverken och 8 § i lagen om 
närings-, trafik- och miljöcentralerna kan, in-
nan denna lag träder i kraft, utnämna tjäns-
temännen till de tjänster som avses ovan när 
tjänsterna första gången tillsätts. När tjäns-
terna tillsätts för första gången får de tillsät-
tas utan att de förklaras lediga. 

13 §. Övergångsbestämmelser om överfö-
ring av personal till landskapsförbunden. I 
paragrafen finns övergångsbestämmelser om 
den personal som överförs till landskapsför-
bunden. 

Enligt 1 mom. överförs de tjänstemän som 
är anställda hos länsstyrelserna och sköter 
sådana strukturfonds- och regionutvecklings-
uppgifter i anslutning till Europeiska regio-
nala utvecklingsfonden som avses i regionut-
vecklingslagen, när lagen träder i kraft, till 
landskapsförbunden som tjänsteinnehavare 
vid landskapsförbunden i uppgifter som mot-
svarar de tidigare, om de har samtyckt till 
överföringen två månader före det. Deras 
tjänster vid länsstyrelserna dras in när denna 
lag träder i kraft. Vid indragningen av tjäns-
terna upphör de tjänsteförhållanden som ba-
serat sig på dem utan uppsägning. De uppgif-
ter för främjande av samservice som omfattas 
av lagen om samservice inom den offentliga 
förvaltningen (223/2007) överförs till land-
skapsförbunden till följd av det tillägg som 
föreslås till regionutvecklingslagen som ock-
så ingår i propositionen. Till följd av denna 
ändring bör ett årsverke sannolikt överföras 
från länsstyrelsen till landskapsförbundet. Ef-
tersom det är fråga om att överföra endast ett 
årsverke, görs det genom att ett så stort an-
slag som behövs för en tjänst eller för inrät-
tandet av en tjänst överförs från länsstyrelsen 
till landskapsförbundet. 

Enligt förslaget till bestämmelse beslutar 
arbets- och näringsministeriet om placering-
en av personal vid landskapsförbunden. Mi-
nisteriet ska höra de berörda landskapsför-
bunden före beslutsfattandet. 

Enligt 2 mom. behåller personalen som 
överförs till landskapsförbunden de rättighe-
ter och skyldigheter som vid övergångstid-
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punkten hänför sig till deras anställningsför-
hållande. Av de anställningsvillkor som gäll-
er vid övergångstidpunkten bibehålls, enligt 
vad som särskilt föreskrivs, de villkor som 
motsvarar statens gällande tjänstekollektiv-
avtal på central nivå och lönen i euro. Detta 
motsvarar praxis vid statens interna organisa-
tionsförändringar. Avsikten är inte att genom 
bestämmelsen permanent säkerställa anställ-
ningsvillkor som grundar sig på nivån i de 
avtal som nämns ovan. En ändring av villko-
ren förutsätter dock alltid en överenskom-
melse. Lönen i euro kan ändras i enlighet 
med allmänna arbets- och tjänstemannarätts-
liga principer och bestämmelser. Vid faststäl-
landet av anställningsvillkoren för den per-
sonal som blir överförd beaktas den tjänstgö-
ringstid som räknats till godo inom staten 
som om den hade tjänats in vid landskaps-
förbunden. 

14 §. Övergångsbestämmelser om följder-
na av regionindelning. I paragrafen finns be-
stämmelser om iakttagandet av länsstyrelser-
nas och arbets- och näringscentralernas tidi-
gare regionindelning i fall där regionindel-
ningen direkt har påverkat någons rätt, in-
tresse eller skyldighet. Till sådana kan man 
t.ex. räkna de skogsvårdsavgifter som avses i 
8 § i lagen om skogsvårdsföreningar 
(534/1998) och som delvis grundar sig på det 
län inom vilket skogen finns, och de rensköt-
selområden som avses i 2 § i renskötsellagen 
(848/1990) och som utgör grunden för rätten 
att bedriva renskötsel och därigenom för 
möjligheten att bli delaktig av stödsystemen 
för renhushållning. Det har även med stöd av 
lagen om nationella stöd till jordbruket och 
trädgårdsodlingen (1559/2001) föreskrivits 
om stödsystem där länet påverkar grunderna 
för stödet. Dessutom påverkas t.ex. valet av 
de stöd till åtgärder för utveckling av lands-
bygden som delfinansieras ur Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling av 
de regionala utvecklingsplaner som utarbe-
tats vid de enskilda arbetskrafts- och närings-
centralerna och som ingår i programmet. 
Även till lagen om fiske (286/1982) hänför 
sig ett betalningssystem som grundar sig på 
länen. Systemet ska ses över i samband med 
en totalrevision av fiskerilagstiftningen. 

För att beakta följderna av ändringarna i 
länsstyrelsernas och arbets- och näringscen-

tralernas verksamhetsområden för ett ärende 
som gäller någons rättighet, intresse eller 
skyldighet ska systemet ändras i nödvändig 
omfattning. Detta kan i sin tur förutsätta så-
dana konsekvensbedömningar som det inte är 
ändamålsenligt att göra enbart med tanke på 
de författningsändringar som gäller ändrade 
befogenheter. Det föreslås därför att i 1 
mom. föreskrivs om att den regionindelning 
som gällde vid lagens ikraftträdande beaktas 
under fem år räknat från ikraftträdandet av 
den föreslagna lagen. Då kan också lands-
bygdsprogrammet följas när det gäller de re-
gionala planerna, utan att programmet behö-
ver ändras till följd av regionindelningen. 

Det föreslås också att det i 2 mom. ska tas 
in en bestämmelse med stöd av vilken fast-
ställandet av grunderna för en viss rättighet 
eller skyldighet med regional utsträckning 
kan ske enligt den gamla länsindelningen. 
Bestämmelsen omfattar t.ex. de länsvisa spö-
fiskeavgifterna enligt lagen om fiske och 
kommunmedlemmarnas jakträtt på statens 
områden enligt jaktlagen. 

Vad som i 1 mom. bestäms om iakttagan-
det av den administrativa regionindelningen 
tillämpas också, enligt den föreslagna be-
stämmelsen, när avgörandet av ett ärende 
som gäller någons rättighet, intresse eller 
skyldighet eller fastställandet av någons rät-
tighet, intresse eller skyldighet i övrigt på-
verkas av den regionindelning som gällde vid 
lagens ikraftträdande. 

15 §. Övergångsbestämmelser om änd-
ringssökande. I paragrafen finns övergångs-
bestämmelser om ändringssökande. Eftersom 
regionförvaltningsverkens och närings-, tra-
fik- och miljöcentralernas verksamhetsfält 
och speciallagstiftningen i anslutning till det-
ta är mycket omfattande, är det med hänsyn 
till rättsskyddsaspekterna nödvändigt och, till 
följd av de funktionella aspekterna, också 
ändamålsenligt att tillåta att de bestämmelser 
om ändringssökande som ingår i den gällan-
de speciallagstiftningen tillämpas i en över-
gångssituation. 

Enligt 1 mom. söks ändring i ett beslut som 
har fattats före ikraftträdandet av denna lag 
enligt de bestämmelser som gällde vid ikraft-
trädandet. Om en domstol upphäver ett be-
slut, som har fattats före lagens ikraftträdan-
de, och återförvisar ärendet att i sin helhet 
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behandlas på nytt, ska ärendet enligt 2 mom. 
behandlas och avgöras enligt de lagar som 
införas genom denna lag. 

16 §. Ikraftträdande. I paragrafen finns be-
stämmelser om lagens ikraftträdande. Efter-
som det är fråga om en separat lag om ikraft-
trädande som ingår i en större lagstiftnings-
helhet träder de författningsändringar som 
avses i 1 och 2 § i kraft samtidigt. 

I 1 mom. finns bestämmelser om tidpunk-
ten för ikraftträdandet. Reformen borde träda 
i kraft vid ingången av kalenderåret. På 
grund av detta föreslås att den föreslagna la-
gen träder i kraft den 1 januari 2010. 

Enligt 2 mom. får åtgärder som verkstäl-
ligheten av lagen förutsätter vidtas innan la-
gen träder i kraft. 

 
2  Närmare bestämmelser och före-

skri f ter  

I den föreslagna lagen om regionförvalt-
ningsverken finns vissa bemyndiganden att 
utfärda statsråds- och ministerieförordningar.  

Enligt förslaget genom förordning av stats-
rådet föreskrivs om, kan föreskrivas om eller 
utfärdas närmare bestämmelser om 

- antalet regionförvaltningsverk och deras 
verksamhetsområden, namn och verksam-
hetsställen (5 § 1 mom.) 

- regionförvaltningsverkens ansvarsområ-
den (5 § 2 mom.) 

- fördelningen av ansvarsområden mellan 
regionförvaltningsverken och utvidgningen 
av verkens verksamhetsområde (6 § 1 mom.) 

- innehållet i och förfarandena för den stra-
tegiska planeringen och styrningen av regi-
onförvaltningsverkens verksamhet (8 § 3 
mom.) 

- förfarandena för styrning av regionför-
valtningsverkens verksamhet (10 § 3 mom.) 

- behörighetsvillkoren för tjänsterna inom 
regionförvaltningsverken (14 § 3 mom.) 

- inrättandet av en serviceenhet för den 
språkliga minoriteten och om dess uppgifter, 
namn, verksamhetsområde och verksamhets-
ställe samt om personalens behörighetsvill-
kor (18 § 2 mom.) 

- avgifterna för regionförvaltningsverkens 
prestationer (22 § 2 mom.). 

Genom förordning av ministeriet bestäms 
om eller meddelas närmare bestämmelser om 

- det förfarande för utvärdering av den re-
gionala tillgången till basservice som hör till 
regionförvaltningsverkets uppgifter före-
skrivs genom förordning av finansministeriet 
(4 § 4 mom.) 

- om utvidgning av polisväsendets verk-
samhetsområde genom förordning av inri-
kesministeriet, om utvidgning av verksam-
hetsområdet för arbetarskyddsärenden genom 
förordning av social- och hälsovårdsministe-
riet och om utvidgning av miljötillstånds-
ärenden genom förordning av miljöministeri-
et (6 § 2 mom.) 

- innehållet i och förfarandena för den stra-
tegiska planeringen och styrningen av regi-
onförvaltningsverkens uppgifter som gäller 
arbetarskyddet utfärdas genom förordning av 
social- och hälsovårdsministeriet och om in-
nehållet i och förfarandena för den strategis-
ka planeringen och styrningen av miljötill-
ståndsärenden genom förordning av miljömi-
nisteriet (9 § 2 mom.). 

I den föreslagna lagen om närings-, trafik- 
och miljöcentralerna finns motsvarande be-
myndiganden att utfärda statsrådsförordning-
ar, föreskriva om och utfärda närmare be-
stämmelser som i lagen om regionförvalt-
ningsverken. Enligt förslaget genom förord-
ning av statsrådet föreskrivs om, kan före-
skrivas om eller utfärdas närmare bestäm-
melser om 

- antalet närings-, trafik- och miljöcentraler 
och deras verksamhetsområden, namn och 
verksamhetsställen (4 § 1 mom.) 

- närings-, trafik- och miljöcentralernas an-
svarsområden (4 § 2 mom.) 

- fördelningen av ansvarsområden mellan 
närings-, trafik- och miljöcentralerna och ut-
vidgningen av centralernas verksamhetsom-
råden (5 §) 

- innehållet i och förfarandena för den stra-
tegiska planeringen och styrningen av när-
ings-, trafik- och miljöcentralernas verksam-
het (7 § 3 mom.) 

- förfarandena för styrning av närings-, tra-
fik- och miljöcentralernas verksamhet (8 § 3 
mom.) 

- behörighetsvillkoren för tjänsterna inom 
närings-, trafik- och miljöcentralerna (12 § 4 
mom.) 

- behörighetsvillkor, utnämnande, bevil-
jande av tjänstledighet och övriga motsva-
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rande frågor när det gäller tjänsterna vid ar-
bets- och näringsbyråerna (19 §) 

- inrättandet av en serviceenhet för den 
språkliga minoriteten och om dess uppgifter, 
namn, verksamhetsområde och verksamhets-
ställe samt om personalens behörighetsvill-
kor (23 § 2 mom.) 

- avgifterna för närings-, trafik- och miljö-
centralernas prestationer (25 § 2 mom.). 

Om arbetsfördelningen mellan arbets- och 
näringsbyråerna och om ordnandet av den 
regionala behörigheten i anslutning därtill 
bestäms genom beslut av arbets- och när-
ingsministeriet, om det är fråga om något an-
nat arrangemang än ett arrangemang inom 
centralens verksamhetsområde (15 §). 

Avsikten är att koncentrera de frågor om 
vilka bestäms genom förordning av statsrådet 
och som gäller regionförvaltningsverk i en 
förordning, dvs. i statsrådets förordning om 
regionförvaltningsverken, på motsvarande 
sätt som de frågor om vilka bestäms genom 
förordning av statsrådet och som gäller när-
ings-, trafik- och miljöcentraler ska samlas i 
en förordning, dvs. i statsrådets förordning 
om närings-, trafik- och miljöcentralerna. 

I propositionshelheten ingår även ett för-
slag att man också till behövliga delar ändrar 
de bestämmelser där det föreskrivs om de 
uppgifter som sköts av de nuvarande myn-
digheterna inom statsförvaltningen och som 
finns i speciallagar om de enskilda uppgifter-
na. Förslag till ändring av dessa lagar över-
lämnas som en separat regeringsproposition 
eller i separata regeringspropositioner för 
olika verksamhetsområden som överlämnas 
utöver denna proposition. Motsvarande änd-
ringar ska också göras i författningar på för-
ordningsnivå och de är ca 200 till antalet. 
 
3  Ikraft trädande 

Det föreslås att det stiftas en separat lag om 
ikraftträdandet av lagarna, lagen om införan-
de av lagstiftningen om statens regionför-
valtningsreform. I den föreslagna lagen finns 
bl.a. en förteckning över de författningar som 
träder i kraft och de som upphävs. I lagen 
finns också bestämmelser om de arrange-
mang under övergångsperioden som gäller 
regionförvaltningsverkens och närings-, tra-
fik- och miljöcentralernas uppgifter och be-

hörighet, anhängiga ärenden och verksam-
hetsställen under övergångsperioden; polis-
väsendet; vissa stödåtgärder för landsbygds-
näringar; personalen; regionindelningen och 
ändringssökande. 

Bestämmelser om tidpunkten för ikraftträ-
dandet finns i 16 § 1 mom. i den föreslagna 
lagen. Den föreslagna lagen avses träda i 
kraft den 1 januari 2010. 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Statens regionförvaltningsreform 
 
Det allmänna målet med propositionen är 

att i stor utsträckning revidera regionförvalt-
ningen och skapa en medborgar- och kund-
vänlig regionförvaltning som fungerar effek-
tivt och ger goda resultat. Propositionen stär-
ker landskapsförbundens roll och ställning 
inom regionutvecklingsarbetet och främjar 
samarbetet mellan statens regionförvaltning 
och landskapsförbunden. Det föreslås att sta-
tens regionförvaltning reformeras så att läns-
styrelserna, arbets- och näringscentralerna, 
de regionala miljöcentralerna, miljötill-
ståndsverken, vägdistrikten och arbetar-
skyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer samlas 
till två nya övergripande myndigheter, regi-
onförvaltningsverken samt närings-, trafik- 
och miljöcentralerna. 

Genom propositionen skapas också en lag-
stiftningsgrund för de nya regionförvalt-
ningsmyndigheterna, om vilka ska föreskri-
vas i lagen om regionförvaltningsverken och 
i lagen om närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna. 

Enligt 119 § 2 mom. i grundlagen ska de 
allmänna grunderna för statsförvaltningens 
organ regleras genom lag, om deras uppgifter 
omfattar utövning av offentlig makt. Enligt 
detaljmotiveringen till denna bestämmelse 
(RP 1/1998) avses med de allmänna grunder-
na för statsförvaltningens organ närmast en-
hetens namn, bransch och huvudsakliga upp-
gifter samt dess behörighet. Begreppet of-
fentlig makt i 119 § 2 mom. i grundlagen får 
sin innebörd av 2 § 3 mom. i grundlagen, en-
ligt vilket all utövning av offentlig makt ska 
bygga på lag och lag ska iakttas noggrant i 
all offentlig verksamhet. Det är således fråga 
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om utövning av offentlig makt t.ex. när en 
enhet kan utfärda sådana föreskrifter som av-
ses i 80 § 2 mom. i grundlagen eller fatta be-
slut om enskilda individers rättigheter, skyl-
digheter och förmåner, använda maktmedel 
samt på andra sätt ingripa i de grundläggande 
fri- och rättigheterna. Om ett organ vid stats-
förvaltningen har sådana uppgifter, ska de 
allmänna grunderna för organet regleras ge-
nom lag. 

Enligt ovan nämnda bestämmelse ska om 
grunderna för statens regional- och lokalför-
valtning likaså bestämmas genom lag. I öv-
rigt kan bestämmelser om statsförvaltningens 
enheter utfärdas genom förordning. Enligt 
detaljmotiveringen till denna bestämmelse 
avses med grunderna för förvaltningen den 
statliga regional- och lokalförvaltningens 
allmänna struktur, t.ex. grunderna för den 
administrativa indelningen och olika myn-
dighetstyper. Enligt momentets första och 
sista mening kan bestämmelser om organen 
inom lokal- och regionalförvaltningen utfär-
das antingen genom lag eller förordning. 

Tanken bakom den här mycket allmänna 
bestämmelsen i 119 § i grundlagen har varit 
att möjliggöra en flexibel utveckling av stats-
förvaltningen. I grundlagen finns t.ex. inte 
längre som i den tidigare regeringsformen 
någon bestämmelse om att statsförvaltningen 
grundar sig på härads- och länsindelningen 
(GrUU 42/2006). 

Regionförvaltningsverken och närings-, 
trafik- och miljöcentralerna ska vara enheter 
inom statens regionförvaltning. Arbets- och 
näringsbyråerna, som efter det att reformen 
genomförts ska fungera som lokalförvalt-
ningsmyndigheter under närings-, trafik- och 
miljöcentralerna, samt magistraterna, som 
ska fungera som lokalförvaltningsmyndighe-
ter under regionförvaltningsverken, är enhe-
ter inom statens lokalförvaltning. Uppgifter-
na för ovan nämnda organ omfattar utövning 
av offentlig makt. 

I förslaget till lag om regionförvaltnings-
verken och i förslaget till lag om närings-, 
trafik- och miljöcentralerna ska föreskrivas 
om de allmänna grunderna för dessa myn-
digheter, dvs. deras namn, bransch och hu-
vudsakliga uppgifter samt behörighet enligt 
119 § 2 mom. i grundlagen. Lagen om när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna ska inne-

hålla motsvarande bestämmelser även om ar-
bets- och näringsbyråerna. Om magistraterna 
ska däremot fortfarande bestämmas i den sär-
skilda gällande lagen om registerförvaltning-
en. 

Om övriga ärenden som gäller de nya regi-
onförvaltningsmyndigheterna ska föreskrivas 
genom statsrådets eller berörda ministeriums 
förordning eller genom ministeriets beslut. 
Enligt propositionen ska genom statsrådets 
förordning kunna föreskrivas om regionför-
valtningsverkens och närings-, trafik- och 
miljöcentralernas antal, verksamhetsområ-
den, namn, verksamhetsställen, ansvarsom-
råden, ansvarsområdenas placering vid regi-
onförvaltningsverken och närings-, trafik- 
och miljöcentralerna, innehållet i och förfa-
randena för den strategiska styrningen av 
verken och centralerna samt förfarandena för 
styrningen av verksamheten, behörighetsvill-
koren för tjänsterna inom regionförvaltnings-
verken och närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna, inrättandet av en serviceenhet för 
språkminoriteten och dess uppgifter, namn, 
verksamhetsområde och verksamhetsställe 
samt om personalens behörighetsvillkor samt 
om avgifterna för prestationer. 

I grundlagsutskottets praxis har det ansetts 
att bestämmelsen i 119 § i grundlagen ger en 
möjlighet att föreskriva om myndigheters 
verksamhetsområde genom bestämmelser på 
lägre nivå än lag (t.ex. GrUU 42/2006 och 
GrUU 5/2008). Enligt propositionen ska re-
gionförvaltningsverket och närings-, trafik- 
och miljöcentralen enligt huvudregeln inom 
sitt verksamhetsområde sköta de uppgifter 
som föreskrivits för det och utöva sin behö-
righet på det sätt som föreskrivs i de före-
slagna lagarna eller i någon annan lag. Ett 
regionförvaltningsverk och en närings-, tra-
fik- och miljöcentral ska dock kunna sköta 
uppgifter också inom verksamhetsområdet 
för fler än ett verk eller en central, om ut-
vidgningen av verksamhetsområdet kan ef-
fektivisera verkens och centralernas verk-
samhet och användning av personalresurser 
och andra statliga resurser, förbättra tillgång-
en på tjänster, främja genomförandet av de 
språkliga rättigheterna för den finskspråkiga 
och den svenskspråkiga minoritetsbefolk-
ningen i regionen eller för den samiskspråki-
ga minoriteten på samernas hembygdsområ-
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de eller säkerställa tillgången till sådan sär-
skild sakkunskap som behövs för uppgifter-
na, eller om det av någon annan motsvarande 
orsak är ändamålsenligt att utvidga verksam-
hetsområdet. De uppgifter som hör till dessa 
myndigheter kunde således till exempel sam-
las till ett eller flera verk eller centraler. Om 
förutsättningarna för en utvidgning av verk-
samhetsområdet ska föreskrivas i lag. 

Även riksdagens grundlagsutskott har i sin 
praxis (GrUU 6/2002 rd, GrUU 29/2006 rd, 
GrUU 42/2006 rd och GrUU 5/2008 rd) an-
sett att syftet med 119 § 2 mom. i grundlagen 
inte har varit att beslut om enheter inom 
statsförvaltningen uteslutande ska regleras i 
författning, utan att de också ska kunna göras 
genom enskilda förvaltningsbeslut. Enligt 
förslaget ska om arbetsfördelningen mellan 
arbets- och näringsbyråerna och om ordnan-
det av den regionala behörigheten i anslut-
ning därtill bestämmas genom beslut av ar-
bets- och näringsministeriet, om det är fråga 
om något annat arrangemang än ett internt 
arrangemang inom centralen. När det är fråga 
om ett arrangemang inom centralens verk-
samhetsområde, bestäms om detta genom be-
slut av närings-, trafik- och miljöcentralen. 
Om inrättande och indragning av tjänsterna 
vid arbets- och näringsbyråerna under en när-
ings-, trafik- och miljöcentral och tjänsterna 
som deras chefer samt om byråernas verk-
samhetsområden, namn och verksamhetsstäl-
len ska kunna beslutas genom centralens för-
valtningsbeslut, på motsvarande sätt som om 
dem för närvarande har beslutats genom ar-
bets- och näringscentralens förvaltningsbe-
slut. 

Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen kan stats-
rådet och ministerierna utfärda förordningar 
med stöd av ett bemyndigande i grundlagen 
eller i någon annan lag. Grundlagsutskottet 
har av hävd framfört krav på regleringens 
exakthet och noggranna avgränsning (t.ex. 
GrUU 1/2004 rd). Dessa krav har man för-
sökt beakta i de bestämmelser om bemyndi-
gande att utfärda förordning som ingår i lag-
förslagen. 

Enligt 120 § i grundlagen har landskapet 
Åland självstyrelse enligt vad som särskilt 
bestäms i självstyrelselagen för Åland. Enligt 
75 § 1 mom. i grundlagen gäller angående 
lagstiftningsordningen för självstyrelselagen 

för Åland det som särskilt bestäms i nämnda 
lag. Enligt 69 § i självstyrelselagen för Åland 
kan självstyrelselagen inte ändras annat än 
genom överensstämmande beslut av riksda-
gen och lagtinget. I den föreslagna lagen om 
regionförvaltningsverken föreskrivs att i 
landskapet Åland är statens ämbetsverk på 
Åland, som leds av landshövdingen, i stället 
för nuvarande länsstyrelse en sådan myndig-
het inom statsförvaltningen som avses i la-
gen. Av denna anledning kommer man att 
göra en teknisk ändring som endast föranleds 
av att verkets namn ändras i 39 § i självsty-
relselagen för Åland. Eftersom reformen inte 
påverkar Ålands självstyrelse, är ändringen 
inte av betydelse med tanke på grundlagen. 

 
Språkliga rättigheter 
 
I samband med regionförvaltningsreformen 

har man även för avsikt att ändra den nuva-
rande regionindelningen. Enligt 122 § i 
grundlagen ska en indelning i sinsemellan 
förenliga områden eftersträvas när förvalt-
ningen organiseras, så att den finsk- och 
svenskspråkiga befolkningens möjligheter att 
erhålla tjänster på det egna språket tillgodo-
ses enligt lika grunder. Enligt detaljmotiver-
ingen till denna paragraf har man i fråga om 
den språkliga indelningen frångått den tidiga-
re strävan efter enspråkiga förvaltningsområ-
den. Däremot är det viktigt att förvaltningen 
organiseras med beaktande av de grundläg-
gande språkliga rättigheterna som avses i 17 
§ samt att den tryggar den svensk- och finsk-
språkiga befolkningens möjligheter att bli be-
tjänad på sitt eget språk. I bestämmelsen be-
tonas kravet på språklig jämställdhet genom 
att det förutsätts att dessa möjligheter ska 
tillgodoses enligt lika grunder. Enligt 17 § 2 
mom. i grundlagen har var och en rätt att hos 
domstol och andra myndigheter i egen sak 
använda sitt eget språk, antingen finska eller 
svenska, samt att få expeditioner på detta 
språk. Det allmänna ska tillgodose landets 
finskspråkiga och svenskspråkiga befolk-
nings kulturella och samhälleliga behov en-
ligt lika grunder. 

I 17 § 3 mom. och 121 § 4 mom. i grundla-
gen tryggas samernas rätt till sitt språk och 
sin kultur och till kulturell autonomi inom 
sitt hembygdsområde. Propositionen medför 
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inga ändringar till innehållet i de befintliga 
tjänsterna inom statens regionförvaltning i 
samernas hembygdsområde. 

I de föreslagna lagarna om regionförvalt-
ningsverken och närings-, trafik- och miljö-
centralerna ingår bestämmelser med bemyn-
digande att utfärda förordning, enligt vilka 
om regionförvaltningsverkens och närings-, 
trafik- och miljöcentralernas verksamhetsom-
råden och verksamhetsställen ska föreskrivas 
genom förordning av statsrådet. Ändringar i 
myndigheters verksamhetsområden kan på-
verka myndighetens språkliga ställning. Så-
ledes kan också ovan nämnda bemyndigan-
den indirekt påverka genomförandet av de 
språkliga rättigheter som tryggas i grundla-
gen. De eventuella verkningar som indel-
ningen i verksamhetsområden har för myn-
digheternas språkliga ställning och indel-
ningarnas förhållande till genomförandet av 
befolkningens språkliga rättigheter kommer 
emellertid att utvärderas närmare av statsrå-
det i samband med att ovan nämnda förord-
ningar utfärdas, varvid man måste se till att 
skyldigheterna i 17 och 122 § i grundlagen 
beaktas. Grundlagsutskottet har i sin praxis 
betonat att när myndigheters verksamhetsom-
råden och verksamhetsställen organiseras ska 
det ses till att tillgången till den berörda 
myndighetens tjänster fungerar och att de 
språkliga rättigheterna enligt grundlagens 17 
§ tillgodoses (GrUU 29/2006, GrUU 
42/2006). Av denna anledning föreslås det att 
om möjligheten att utvidga regionförvalt-
ningsverkens och närings-, trafik- och miljö-
centralernas verksamhetsområden och om 
förutsättningarna för en sådan utvidgning ska 
föreskrivas i lag. 

I de föreslagna lagarna om statens nya re-
gionförvaltningsmyndigheter ingår vissa spe-
cialbestämmelser som främjar genomföran-
det av de språkliga rättigheterna. Såsom ovan 
har konstaterats kunde en grund för utvidg-
ning av ett regionförvaltningsverks eller en 
närings-, trafik- och miljöcentrals verksam-
hetsområde enligt lagförslagen vara att man 
genom utvidgningen kan främja genomfö-
randet av de språkliga rättigheterna för den 
finskspråkiga och den svenskspråkiga mino-
riteten i regionen eller för den samiskspråki-
ga minoriteten på samernas hembygdsområ-
de. Dessutom kunde regionförvaltningsver-

ken och närings-, trafik- och miljöcentralerna 
för uppgifter inom sitt verksamhetsområde 
ha en särskild enhet som betjänar den finsk-
språkiga och den svenskspråkiga minoritets-
befolkningen i regionen eller den samisk-
språkiga minoriteten på samernas hembygds-
område. Genom ovan nämnda bestämmelser 
försöker man trygga genomförandet av de 
språkliga rättigheterna och en jämlik behand-
ling av språkgrupperna i regionförvaltnings-
myndigheternas verksamhet. 

 
Landskapsförbundens uppgifter och sam-

arbete 
 
I propositionen ingår ett förslag till ändring 

av regionutvecklingslagen, enligt vilket det 
föreslås att vissa uppgifter ska överföras från 
statsförvaltningen till landskapsförbunden. 
Landskapsförbunden ska för det första ansva-
ra för så kallade samordningsuppgifter, med 
vilket i propositionen avses inledande av pla-
neringsprocesser gällande utbildning, trafik-
system och naturresurser och miljö och le-
dande av det samarbete som hör samman 
med dem samt koordinering av planeringen 
med landskapets planering. För det andra fö-
reslås i propositionen att landskapsförbun-
dens uppgifter för främjande av regionut-
vecklingen ska utvidgas. Landskapsförbun-
den ska sätta kommunernas och andra utbild-
ningsanordnares projektförslag som avses i 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet i prioritetsordning, främja 
samservice enligt lagen om samservice inom 
den offentliga förvaltningen samt tillsätta de 
regionala konstkommissionerna som avses i 
lagen om organisering av konstens främjande 
och de regionala idrottsråden som avses i id-
rottslagen. 

I propositionen ingår dessutom ett förslag 
till ändring av regionutvecklingslagen, enligt 
vilket landet för att organisera landskapens 
samarbete ska indelas i samarbetsområden 
för att sköta de uppgifter som är av land-
skapsöverskridande karaktär. I propositionen 
ska även ingå förslag till bestämmelser om 
de uppgifter som samarbetet omfattar, ord-
nandet av beslutsfattandet i samarbetsområ-
dena, samarbetsorganet och valet av detta, 
avtal om samarbete samt skyldigheten att 
samarbeta. 
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Grundlagens 121 § behandlar kommunal 
och annan regional självstyrelse. Enligt para-
grafens 1 mom. är Finland indelat i kommu-
ner, vilkas förvaltning ska grunda sig på 
självstyrelse för kommunens invånare. Be-
stämmelser om de allmänna grunderna för 
kommunernas förvaltning och om uppgifter 
som åläggs kommunerna utfärdas enligt pa-
ragrafens 2 mom. genom lag. Enligt paragra-
fens 4 mom. bestäms om självstyrelse på 
större förvaltningsområden än kommuner li-
kaså genom lag. 

Enligt 4 § 2 mom. i den gällande regionut-
vecklingslagen är landskapsförbunden sam-
kommuner, som regionens kommuner ska 
vara medlemmar i. Vidare ingår i propositio-
nen ett förslag till ändring av 7 § i regionut-
vecklingslagen, enligt vilket till de kommu-
nala organen – landskapsförbunden – ska 
överföras ovan nämnda regionala uppgifter 
från statsförvaltningen. Eftersom överföring-
en av uppgifter från staten till landskapsför-
bunden sker genom lag, stämmer propositio-
nen till denna del överens med kravet i 121 § 
2 mom. i grundlagen. 

Inom ramen för samarbetet ska enligt pro-
positionen skötas i regionutvecklingslagen 
avsedda uppgifter av landskapsöverskridande 
karaktär som hör till landskapsförbunden. 
Det är alltså inte fråga om en överföring av 
uppgifter från kommunal nivå till landskaps-
nivå. Beslutanderätten i dessa ärenden ska 
innehas av landskapsförbundens samarbets-
organ eller besluten fattas genom överens-
stämmande beslut av landskapsförbunden. 
Om landskapsförbundens medlemskommu-
ner inte kommer överens om hur samarbetet 
ska organiseras, ska statsrådet enligt proposi-
tionen få ålägga landskapsförbunden och 
dess medlemskommuner att inleda förhand-
lingar om samarbetet. Landskapens samarbe-
te är alltså en ny lagstadgad och obligatorisk 
samarbetsform mellan kommunerna. Om 
kommunernas olika samarbetsskyldigheter 
kan föreskrivas genom lag. I grundlagsut-
skottets praxis har man ansett det vara möj-
ligt att stifta lagar i vanlig lagstiftningsord-
ning om tvångsbildade samkommuner och 
motsvarande samverkansorgan (GrUU 
31/1996, GrUU 32/2001 och GrUU 
65/2002). I detta sammanhang har utskottet 
emellertid fäst uppmärksamhet vid bland an-

nat samverkansuppgifternas överkommunala 
karaktär, en rationell förvaltning av uppgif-
terna och utifrån det faktum att beslutsmeka-
nismen inte ger någon enskild kommun möj-
lighet att få ensidig beslutanderätt (GrUU 
32/2001). En annan sak som tillmätts bety-
delse är om arrangemanget väsentligt in-
skränkt medlemskommunernas allmänna 
verksamhetsområde (GrUU 11/1984). 

Det beslutsfattande som sker genom sam-
arbetsorganets eller landskapsförbundens 
överensstämmande beslut ska endast omfatta 
de ärenden som avses i regionutvecklingsla-
gen samt de uppgifter som ansluter till regi-
onutveckling eller landskapets planering, 
som medlemskommunerna enhälligt kommit 
överens om. Innehållet i och verkningarna av 
dessa uppgifter är alltså alltid mera omfat-
tande, regionalt och landskapsöverskridande 
snarare än enbart kommunalt, varför det är 
ändamålsenligt att ordna skötseln av dem i 
form av samarbete mellan landskapsförbun-
dens medlemskommuner. På grund av denna 
begränsning i fråga om uppgifternas innehåll 
kommer det föreslagna arrangemanget inte 
heller att inskränka det allmänna verksam-
hetsområdet för de kommuner som deltar i 
samarbetet. Enligt propositionen ska samar-
betsorganet tillsättas av landskapsförbundens 
fullmäktige, om medlemskommunerna har 
avtalat om det i samarbetsavtalet. Om de inte 
har avtalat om detta, tillsätter medlemskom-
munerna ett gemensamt organ med hjälp av 
samma förfarande genom vilket medlems-
kommunerna väljer sina representanter till 
landskapsförbundets fullmäktige. Således ger 
propositionen inte någon enskild kommun 
möjlighet att få ensidig beslutanderätt. Av 
dessa anledningar stämmer propositionen till 
denna del överens med 121 § i grundlagen 
och de riktlinjer och ställningstaganden som 
grundlagsutskottet meddelat om tolkningen 
av denna paragraf. 

Om landskapsförbunden och deras med-
lemskommuner inte kommer överens om 
samarbetet, kan statsrådet enligt propositio-
nen ålägga landskapsförbunden i en viss re-
gion och dess medlemskommuner att inleda 
förhandlingar om samarbetet och samtidigt 
fatta nödvändiga beslut för inledande av 
samarbetet. Statsrådets bestämmelse ska gäl-
la tills medlemskommunerna i landskapsför-
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bunden avtalar om samarbetet. Ett sådant för 
inledande av samarbetet nödvändigt ärende 
är bland annat indelningen i samarbetsområ-
den. 

De kommunala myndigheternas oberoende 
i förhållande till de statliga myndigheterna 
hör till de centrala dragen för den kommuna-
la självstyrelsen. De statliga myndigheterna 
har inte på rent förvaltningsorganisatoriska 
faktorer grundad styrnings- och tillsynsmakt 
i förhållande till de kommunala myndighe-
terna. Sådan styrnings- och tillsynsmakt ska i 
princip vara baserad på lag och föremålet för 
den ska vara tillräckligt begränsat. Grundla-
gen tillåter dock att en statlig myndighets 
styrning och tillsyn i förhållande till en 
kommunal myndighet som föreskrivs genom 
en vanlig lag är mera omfattande i lagstadga-
de uppgifter än i uppgifter som hör till kom-
munens allmänna verksamhetsområde. I 
denna proposition är det fråga om först-
nämnda uppgifter. 

Grundlagsutskottet har i samband med be-
handlingen av lagen om bildande av rädd-
ningsområden (GrUU 32/2001) ansett att 
statsrådets behörighet att bestämma om in-
delningen av landet i räddningsområden inte 
är något konstitutionellt problem. Således ska 
även landskapsförbundens indelning i samar-
betsområden tolkas som konstitutionellt 
oproblematisk. 

Statsrådets behörighet att ålägga landskaps-
förbunden och deras medlemskommuner att 

inleda förhandlingar om samarbetet och fatta 
nödvändiga beslut för inledande av samarbe-
tet inskränker inte den kommunala självsty-
relsen nämnvärt, eftersom kommunernas rätt 
att ingå avtal enligt propositionen inte ersätts 
i sin helhet med villkor som uppställs av 
statsrådet, utan kommunerna självständigt 
kan avtala om det viktigaste innehållet i ord-
nandet av samarbetet. Dessutom bör det sär-
skilt beaktas att statsrådets behörighet endast 
ska gälla frågor som är nödvändiga för inle-
dandet av samarbetet. Statsrådets behörighet 
begränsas även av den föreslagna lagens öv-
riga bestämmelser om samarbetet samt för-
valtningens allmänna rättsprinciper. Även det 
faktum att det i propositionen inte föreslås att 
sökandet av ändring i statsrådets beslut ska 
begränsas påverkar denna fråga. Av dessa 
anledningar strider propositionen till denna 
del inte mot den kommunala självstyrelse 
som garanteras i grundlagen. 

Med hänvisning till det ovanstående anses 
att de föreslagna lagarna kan stiftas i vanlig 
lagstiftningsordning. Eftersom det dock an-
sluter vissa faktorer som är av betydelse med 
tanke på grundlagen till propositionen före-
slås det att grundlagsutskottets utlåtande ska 
inhämtas om propositionen. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 

1. 

 

Lag 

om regionförvaltningsverken  

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens  tillämpningsområde 

I denna lag föreskrivs om regionförvalt-
ningsverken. Om övriga myndigheter som 
sköter uppgifter inom statens regionförvalt-
ning föreskrivs särskilt. 

 
2 § 

Regionförvaltningsverkens verksamhetsidé 

Regionförvaltningsverken främjar regional 
jämlikhet genom att i regionerna sköta verk-
ställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter 
som har samband med lagstiftningen. 
 
 

3 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, 
tillämpas i fråga om ordnandet av regionför-
valtningsverkens verksamhet och uppgifter 
lagen om arbetarskyddsförvaltningen 
(16/1993), lagen om  behandling av miljö-

vårds- och vattenärenden vid regionförvalt-
ningsverken (  /  ), polisförvaltningslagen 
(110/1992) och räddningslagen (468/2003). 
 

4 § 

Regionförvaltningsverkens verksamhetsom-
råde och uppgifter 

Regionförvaltningsverken sköter inom föl-
jande verksamhetsområden de uppgifter som 
särskilt föreskrivs för dem: 

1) social- och hälsovård, 
2) miljö- och hälsoskydd, 
3) utbildningsväsendet och det övriga bild-

ningsväsendet,  
4) främjande och förverkligande av rätts-

skyddet, 
5) tillståndsärenden och övriga ansök-

ningsärenden som hör till området för miljö-
skydds- och vattenlagstiftningen, 

6) räddningsväsendet, 
7) tillsyn över och utvecklande av arbetar-

skyddet, produkttillsyn över produkter som 
används i arbetet samt i egenskap av arbetar-
skyddsmyndighet tillsyn över att arbetar-
skyddslagstiftningen iakttas, 

8) konsument- och konkurrensförvaltning. 
Regionförvaltningsverken ska dessutom 
1) utvärdera den regionala tillgången till 

basservice, 
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2) styra, övervaka och utveckla magistra-
terna, 

3) samordna beredskapen i regionen och 
ordna anknytande samverkan, samordna be-
redskapsplaneringen, ordna regionala för-
svarskurser, stödja kommunernas bered-
skapsplanering, ordna beredskapsövningar 
och främja säkerhetsplaneringen inom regi-
on- och lokalförvaltningen, 

4) stödja de behöriga myndigheter då myn-
digheterna leder säkerhetssituationer i regio-
nen och vid behov samordna deras verksam-
het, 

5) sköta det regionala myndighetssamarbe-
tet inom polisväsendet samt samordna bered-
skapen och beredskapsplaneringen för polis-
väsendet. 

Regionförvaltningsverken kan även ha 
andra uppgifter om vilka föreskrivs särskilt. 

I fråga om det förfarande för utvärdering av 
den regionala tillgången till basservice som 
avses i 2 mom. 1 punkten kan föreskrivas 
genom förordning av finansministeriet. 

 
5 § 

Organisering av regionförvaltningsverken 

I fråga om antalet regionförvaltningsverk 
och deras verksamhetsområden, namn och 
verksamhetsställen föreskrivs genom förord-
ning av statsrådet. 

Ett regionförvaltningsverk är för skötseln 
av sina uppgifter indelat i ansvarsområden. 
Om regionförvaltningsverkens ansvarsområ-
den föreskrivs genom förordning av statsrå-
det. 

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde 
för arbetarskyddsuppgifter är oberoende då 
det utför sin övervakningsuppgift. Ansvra-
sområdets verksamhet ska ordnas så att obe-
roendet och opartiskheten i tillsynen över ar-
betarskyddet är tryggad. Ansvarsområdet får 
inte tilldelas sådana andra uppgifter som kan 
äventyra utövandet av tillsynen över arbetar-
skyddet eller oberoendet vid fullgörandet av 
denna uppgift. 

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde 
för miljötillståndsärenden är oberoende när 
det sköter tillståndsärenden och övriga an-
sökningsärenden, och detsamma gäller ver-
kets ansvarsområde för konkurrensärenden 

när det sköter konkurrensärenden. Ansvars-
områdenas verksamhet ska ordnas så att de-
ras oberoende och opartiskhet kan tryggas i 
de uppgifter som avses ovan. Verkets an-
svarsområde för miljötillståndsärenden får 
inte tilldelas sådana andra uppgifter som kan 
äventyra oberoendet när det gäller behand-
lingen av tillståndärenden och övriga ansök-
ningsärenden. 

 
6 § 

Regionförvaltningsverkens behörighet samt 
deras verksamhetsområden och utvidgningen 

av dessa 

Ett regionförvaltningsverk sköter inom sitt 
verksamhetsområde de uppgifter som före-
skrivits för det och använder den behörighet 
som tillkommer det, så som om detta bestäms 
i denna lag eller någon annan lag. Ett region-
förvaltningsverk kan dock sköta uppgifter 
också inom verksamhetsområdet för fler än 
ett regionförvaltningsverk, om en utvidgning 
av verksamhetsområdet kan effektivisera 
verkens verksamhet och användning av sta-
tens personalresurser och andra resurser, för-
bättra tillgången till tjänster, främja tillgodo-
seendet av de språkliga rättigheterna för re-
gionens finsk- och svenskspråkiga minoritet 
eller, inom samernas hembygdsområde enligt 
sametingslagen (974/1995), dess samiska 
minoritet eller säkerställa tillgången till så-
dan särskild sakkunskap som behövs för 
uppgifterna, eller om utvidgningen av verk-
samhetsområdet är ändamålsenlig av någon 
annan motsvarande orsak. Bestämmelser om 
hur ansvarsområden placeras i regionförvalt-
ningsverken och om hur verkens verksam-
hetsområden utvidgas utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 

Bestämmelser om utvidgning av verksam-
hetsområdet i fråga om uppgifter som gäller 
polisväsendet utfärdas genom förordning av 
inrikesministeriet, om utvidgning av verk-
samhetsområdet i fråga om uppgifter som 
gäller arbetarskyddet genom förordning av 
social- och hälsovårdsministeriet och om ut-
vidgning av verksamhetsområdet i fråga om 
uppgifter som gäller miljötillståndsärenden 
genom förordning av miljöministeriet. 
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2 kap. 

Styrning och ledning av regionförvalt-
ningsverken 

 
 
 

7 § 

Allmän administrativ styrning 

Den allmänna administrativa styrningen av 
regionförvaltningsverken ankommer på fi-
nansministeriet. 
 
 
 
 

8 § 

Strategisk planering och styrning 

För uppnående av de allmänna mål som 
gäller regionförvaltningsverkens verksamhet 
och för beaktande av regionernas synpunkter 
utarbetas för regionförvaltningsverken med 
tanke på den allmänna planeringen, styrning-
en och ordnandet av verksamheten ett 
gemensamt strategidokument (strategisk pla-
nering) och för varje verk en separat strate-
gisk resultatmålshandling (strategisk styr-
ning). Strategidokumentet och de strategiska 
resultatmålshandlingarna utarbetas för reger-
ingens mandatperiod och deras innehåll ses 
vid behov över årligen. 

Finansministeriet utarbetar tillsammans 
med de ministerier eller myndigheter inom 
centralförvaltningen som nämns i 10 § och i 
samarbete med regionförvaltningsverken och 
till behövliga delar med landskapsförbunden 
ett strategidokument och strategiska resul-
tatmålshandlingar för regionförvaltningsver-
ken. Om ministerierna inte uppnår enhällig-
het angående strategidokumentets innehåll, 
avgörs ärendet av statsrådet. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
förfarandena för den strategiska planeringen 
och styrningen av regionförvaltningsverkens 
verksamhet kan utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 

9 § 

Ordnande av den strategiska styrningen i 
vissa fall 

I regionförvaltningsverkens strategidoku-
ment finns avsnitt som gäller planeringen och 
styrningen av uppgifter som gäller polisvä-
sendet, arbetarskyddet och miljötillstånds-
ärenden. Strategidokumentets avsnitt om po-
lisväsendet innehåller strategiska riktlinjer 
angående det myndighetssamarbete som an-
kommer på ansvarsområdet för polisväsendet 
samt angående samordningen av polisens be-
redskap och beredskapsplanering. För styr-
ningen av regionförvaltningsverkens uppgif-
ter som gäller polisväsendet och arbetar-
skyddet utarbetas inte några strategiska resul-
tatmålshandlingar. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
förfarandena för den strategiska planeringen 
och styrningen av regionförvaltningsverkens 
uppgifter som gäller arbetarskyddet kan ut-
färdas genom förordning av social- och häl-
sovårdsministeriet och om innehållet i och 
förfarandena för den strategiska planeringen 
och styrningen av miljötillståndsärenden ge-
nom förordning av miljöministeriet. I fråga 
om innehållet i och förfarandena för plane-
ring och styrning av regionförvaltningsver-
kens uppgifter som gäller polisväsendet före-
skrivs i övrigt i polisförvaltningslagen. 

 
10 § 

Styrning av verksamheten 

Justitieministeriet, inrikesministeriet, fi-
nansministeriet, social- och hälsovårdsmini-
steriet, undervisningsministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet, arbets- och närings-
ministeriet, miljöministeriet och polisstyrel-
sen, eller en myndighet inom centralförvalt-
ningen som särskilt har ålagts att sköta styr-
ningen, styr regionförvaltningsverkens verk-
samhet inom sina egna verksamhetsområden 
(styrning av verksamheten). Finansministeri-
et sörjer för styrningen av verksamheten när 
det gäller regionförvaltningsverkets gemen-
samma funktioner och övriga åtgärder som är 
nödvändiga med tanke på en enhetlig verk-
samhet inom verket. 
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För att regionförvaltningsverkens verk-
samhetsmål ska uppnås utarbetas under led-
ning av ett ministerium eller en myndighet 
inom centralförvaltningen som avses i 1 
mom. vid behov en resultatmålshandling för 
verksamheten för styrning och ordnande av 
verkets verksamhet och uppgifter. 

Bestämmelser om förfarandena för styrning 
av regionförvaltningsverkens verksamhet kan 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

11 § 

Ledning 

Ett regionförvaltningsverk leds av en direk-
tör. Regionförvaltningsverkets direktör sva-
rar för att verksamheten leder till resultat och 
för att verkets gemensamma resultatmål nås. 

Ett ansvarsområde inom ett regionförvalt-
ningsverk leds av chefen för ansvarsområdet. 
Chefen för ansvarsområdet svarar för att 
verksamheten inom ansvarsområdet leder till 
resultat och för att resultatmålen nås. Polis-
styrelsen beslutar om vilka uppgifter och vil-
ket ansvar chefen för ansvarsområdet för po-
lisväsendet har. 

Ett regionförvaltningsverk har en lednings-
grupp som sörjer för samordningen av ver-
kets funktioner. Regionförvaltningsverkets 
direktör är ordförande i ledningsgruppen. Om 
ledningsgruppens övriga sammansättning be-
stäms i regionförvaltningsverkets arbetsord-
ning. En företrädare för polisväsendet deltar i 
ledningsgruppens arbete när ledningsgruppen 
behandlar ärenden som gäller polisväsendet 
eller myndighetssamarbetet för den inre sä-
kerheten. Polisstyrelsen bestämmer vem som 
ska företräda polisväsendet i regionförvalt-
ningsverkets ledningsgrupp. 

 
12 § 

Beslutanderätt 

Direktören för ett regionförvaltningsverk 
avgör ärenden som hör till verkets behörig-
het, om det inte föreskrivs eller bestäms i ar-
betsordningen att någon annan tjänsteman 
vid verket ska avgöra dem. Ärenden som hör 
till ansvarsområdena för polisväsendet, arbe-
tarskyddet, miljötillståndsärenden och rädd-

ningsväsendet avgörs emellertid av chefen 
för det berörda ansvarsområdet, om det inte 
föreskrivs eller bestäms i arbetsordningen för 
ansvarsområdet att någon annan tjänsteman 
inom ansvarsområdet ska avgöra dem eller 
om inte något annat föreskrivs om beslutsfat-
tandet. 

Direktören för ett regionförvaltningsverk 
har rätt att avgöra ärenden som en tjänsteman 
vid verket enligt arbetsordningen får avgöra. 
Verkets direktör har emellertid inte rätt att 
avgöra ärenden som omfattas av behörighe-
ten för verkets ansvarsområde för polisvä-
sendet, arbetarskyddet eller miljötillstånds-
ärenden eller som omfattas av behörigheten 
för ansvarsområdet för räddningsväsendet 
och som gäller ärenden som avses i rädd-
ningslagen. 
 

13 § 

Regionförvaltningsverkens arbetsordning 

I arbetsordningen för ett regionförvalt-
ningsverk bestäms om hur regionförvalt-
ningsverkets förvaltning och funktioner ska 
ordnas och om beredningen och avgörandet 
av ärenden, med undantag av ansvarsområ-
dena för polisväsendet, miljötillståndsären-
den och arbetarskyddet. Regionförvaltnings-
verkets direktör beslutar om arbetsordningen. 

Ett ansvarsområde inom ett regionförvalt-
ningsverk kan vid behov ha en arbetsordning. 
I arbetsordningen kan det bestämmas närma-
re om hur funktioner inom ansvarsområdet 
ska ordnas och om personalens uppgifter och 
tjänstgöringsorter. Chefen för ansvarsområ-
det beslutar om arbetsordningen för ansvars-
området. Polisstyrelsen beslutar om arbets-
ordningen för polisväsendets ansvarsområde. 

 
14 § 

Tillsättning av tjänster 

Statsrådet utnämner direktören för ett regi-
onförvaltningsverk för viss tid på framställ-
ning av finansministeriet. Cheferna för ett 
regionförvaltningsverks ansvarsområden, 
med undantag av cheferna för ansvarsområ-
dena för polisväsendet och arbetarskyddet, 
utnämns för viss tid. Chefen utnämns av det 
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ministerium som bär huvudansvaret för styr-
ningen av verksamheten inom ansvarsområ-
det eller av den myndighet inom centralför-
valtningen för vilken styrningen särskilt före-
skrivits. Det utnämnande ministeriet eller den 
utnämnande myndigheten inom centralför-
valtningen ska innan beslutet fattas höra 
andra ministerier eller myndigheter inom 
centralförvaltningen som deltar i styrningen 
av verksamheten inom ansvarsområdet samt 
regionförvaltningsverket.  

Cheferna för regionförvaltningsverkens an-
svarsområden för arbetarskyddet, miljöstill-
ståndsärenden samt räddningsväsendet och 
beredskapen utnämner personalen inom sina 
ansvarsområden. Polisstyrelsen utnämner 
personalen inom ansvarsområdet för polisvä-
sendet. Regionförvaltningsverkets övriga 
personal utnämns av verkets direktör, om 
inte något annat bestäms i verkets arbetsord-
ning. 

I fråga om behörighetsvillkoren för tjäns-
terna inom regionförvaltningsverken före-
skrivs genom förordning av statsrådet. 

 
 
 

 
3 kap. 

Särskilda bestämmelser 

15 § 

Avgörande av ärenden i vissa fall 

Om ett regionförvaltningsverk är jävigt att 
behandla ett ärende som hör till dess verk-
samhetsområde, ska verket begära att det mi-
nisterium som svarar för styrningen av verk-
samheten utser ett annat regionförvaltnings-
verk att behandla ärendet. Ändring i ministe-
riets beslut får inte sökas genom besvär. 

 
 

16 § 

Statens regionförvaltning i landskapet Åland 

I landskapet Åland är statens ämbetsverk 
på Åland, som leds av landshövdingen, en 
sådan myndighet inom statsförvaltningen 

som avses i denna lag. Ämbetsverket sköter 
sådana uppgifter som avses i 4 § i denna lag 
och som enligt självstyrelselagen för Åland 
(1144/1991) hör till området för rikets behö-
righet. 

I fråga om ämbetsverkets uppgifter gäller i 
övrigt vad som särskilt föreskrivs om dem. 

Om landshövdingen som är direktör för 
statens ämbetsverk på Åland föreskrivs i 
självstyrelselagen för Åland. 

 
 

17 § 

Samarbete med närings-, trafik- och miljö-
centralerna 

I ärenden som gäller statens regionförvalt-
ning ska varje regionförvaltningsverk samar-
beta med närings-, trafik- och miljöcentraler-
na inom sitt verksamhetsområde. 
 
 

18 § 

Serviceenhet för den språkliga minoriteten 

Ett regionförvaltningsverk kan för uppgif-
ter inom sitt verksamhetsområde ha en sär-
skild serviceenhet som betjänar regionens 
finsk- eller svenskspråkiga minoritet eller, 
inom samernas hembygdsområde enligt sa-
metingslagen, dess samiska minoritet. En 
serviceenhet kan också inrättas gemensamt 
för flera regionförvaltningsverk. 

Om inrättandet av serviceenheten för den 
språkliga minoriteten och om dess uppgifter, 
namn, verksamhetsområde och verksamhets-
ställe samt om personalens behörighetsvill-
kor föreskrivs genom förordning av statsrå-
det. 
 
 

19 § 

Handräckning 

I fråga om ett regionförvaltningsverks skyl-
dighet att lämna andra myndigheter hand-
räckning föreskrivs särskilt. Regionförvalt-
ningsverket har rätt att få handräckning av 
andra myndigheter. 
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20 § 

Tvångsmedel 

Genom föreläggande av vite, hot om 
tvångsutförande eller hot om avbrytande kan 
ett regionförvaltningsverk ålägga den som 
saken gäller att iaktta ett påbud eller förbud 
som regionförvaltningsverket har meddelat 
eller som någon annan myndighet som har 
begärt handräckning av verket i ett tvångs-
medelsärende har meddelat enligt sin behö-
righet. Om regionförvaltningsverkens behö-
righet i övrigt att använda tvångsmedel före-
skrivs särskilt. 

I fråga om tvångsmedel, behörighet och 
förfaranden i anslutning till ansvarsområdena 
för tillsynen över arbetarskyddet och miljö-
tillståndsärenden föreskrivs särskilt. 
 

21 § 

Företrädande av staten 

Ett regionförvaltningsverk kärar och svarar 
på statens vägnar samt bevakar vid domstolar 
och andra myndigheter statens rätt och fördel 
i alla ärenden som hör till dess verksamhets-
område och i sådana ärenden för vilka ingen 
behörig myndighet särskilt har angetts i lag, 
med undantag för ärenden enligt 4 § 1 mom. 
5 punkten, om inte en företrädare för det mi-
nisterium eller den myndighet inom central-
förvaltningen som svarar för styrningen av 
verksamheten gör det. 

Om ett ärende som omfattas av regionför-
valtningsverkets behörighet har avsevärda 
konsekvenser för verksamhetsområdet för två 

eller flera verk, ska det ministerium som sva-
rar för styrningen av verksamheten besluta 
vilket verk som ska vara statens representant 
i ärendet. Ändring i ministeriets beslut får 
inte sökas genom besvär. 
 

22 § 

Avgiftsbelagda prestationer 

I fråga om regionförvaltningsverkens av-
giftsbelagda prestationer och storleken på 
avgifterna gäller lagen om grunderna för av-
gifter till staten (150/1992). 

I fråga om avgifterna för regionförvalt-
ningsverkens prestationer föreskrivs genom 
förordning av statsrådet. 
 

23 § 

Ändringssökande 

I ett beslut av ett regionförvaltningsverk får 
ändring sökas genom besvär på det sätt som 
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996), om inte något annat föreskrivs 
om ändringssökande någon annanstans i lag-
stiftningen. 

 
24 § 

Ikraftträdande 

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
genom lag. 

——— 
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2. 

Lag 

om närings-, trafik- och miljöcentralerna  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

I denna lag föreskrivs om närings-, trafik- 
och miljöcentralerna, som är myndigheter 
inom statens regionförvaltning, och om ar-
bets- och näringsbyråerna som lyder under 
dem. Om övriga myndigheter som sköter 
uppgifter inom statens regionförvaltning fö-
reskrivs särskilt. 
 
 

2 § 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas verk-
samhetsidé 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna främ-
jar den regionala utvecklingen genom att i 
regionerna sköta statsförvaltningens verkstäl-
lighets- och utvecklingsuppgifter. 

 
3 § 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas verk-
samhetsområde och uppgifter  

Närings-, trafik- och miljöcentralerna skö-
ter inom följande verksamhetsområden de 
uppgifter som särskilt föreskrivits för dem: 

1) främjande av företagsamhet och när-
ingsverksamhet, 

2) innovationer och affärsverksamhet under 
internationalisering, 

3) fungerande arbetsmarknader, tillgången 
på arbetskraft och sysselsättningen, 

4) utbildning och kunnande, 
5) biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsen-

det, 
6) invandring, integration och goda etniska 

relationer, 
7) gårdsbruket, fiskerinäringen och lands-

bygdsutvecklingen, systemet för identifiering 
av djur samt säkerheten hos produktionsför-
nödenheterna och växthälsan inom jord- och 
skogsbruket, 

8) energi och energiproduktion, 
9) trafiksystemets funktion, trafiksäkerhe-

ten, väg- och trafikförhållandena, landsvägs-
hållningen och ordnandet av kollektivtrafi-
ken,  

10) miljövård, markanvändning, styrning 
av byggandet, vård av kulturmiljön, skydd 
och ett hållbart nyttjande av naturens mång-
fald samt nyttjande och vård av vattentill-
gångarna, 

11) lönegarantiärenden, 
12) vissa strukturfonds- och regionutveck-

lingsuppgifter som hänför sig till ovan 
nämnda uppgifter. 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska 
dessutom 

1) styra och övervaka de arbets- och när-
ingsbyråer som avses i 3 kap., 
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2) bereda en utvärdering av den regionala 
tillgången till basservice inom trafiken samt 
biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet, 

3) bevaka allmänt intresse i miljö- och vat-
tenärenden, producera och distribuera miljö-
information och förbättra miljömedvetenhe-
ten, förebygga och bekämpa miljöskador och 
miljöolägenheter, sköta statens vattenrättsliga 
tillstånd och privaträttsliga avtal och sörja för 
genomförandet av miljö-, vattenförsörjnings- 
och vattendragsarbeten. 

I fråga om närings-, trafik- och miljöcentra-
lernas övriga uppgifter föreskrivs särskilt. 
 

4 § 

Organisering av närings-, trafik- och miljö-
centralerna 

Ifråga om antalet närings-, trafik- och mil-
jöcentraler och deras verksamhetsområden, 
namn och verksamhetsställen föreskrivs ge-
nom förordning av statsrådet. 

En närings-, trafik- och miljöcentral är för 
skötseln av sina uppgifter indelad i ansvars-
områden. I fråga om centralernas ansvarsom-
råden föreskrivs genom förordning av stats-
rådet. 

Skötseln av närings-, trafik- och miljöcen-
tralernas tillsynsuppgifter enligt 3 § 1 mom. 
10 punkten ska organiseras så att en opartisk 
behandling av ärendena tryggas. 
 

5 § 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas behö-
righet samt deras verksamhetsområden och 

utvidgningen av dessa 

En närings-, trafik- och miljöcentral sköter 
inom sitt verksamhetsområde de uppgifter 
som föreskrivits för den och använder den 
behörighet som tillkommer den, så som om 
detta bestäms i denna lag eller någon annan 
lag. En närings-, trafik- och miljöcentral kan 
dock sköta uppgifter också inom verksam-
hetsområdet för fler än en central, om en ut-
vidgning av verksamhetsområdet kan effek-
tivisera centralernas verksamhet och använd-
ning av statens personalresurser och andra 
resurser, förbättra tillgången till tjänster, 
främja tillgodoseendet av de språkliga rättig-

heterna för regionens finsk- och svensksprå-
kiga minoritet eller, inom samernas hem-
bygdsområde enligt sametingslagen 
(974/1995), dess samiska minoritet eller sä-
kerställa tillgången till sådan särskild sak-
kunskap som behövs för uppgifterna, eller 
om utvidgningen av verksamhetsområdet är 
ändamålsenligt av någon annan motsvarande 
orsak. Bestämmelser om hur ansvarsområden 
placeras i närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna och om hur centralernas verksamhets-
områden utvidgas utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 
 

2 kap 

Styrning och ledning av närings-, trafik- 
och miljöcentralerna 

6 § 

Allmän administrativ styrning 

Den allmänna administrativa styrningen av 
närings-, trafik- och miljöcentralerna an-
kommer på arbets- och näringsministeriet. 
 

7 § 

Strategisk styrning 

För uppnående av de allmänna mål som 
gäller närings-, trafik- och miljöcentralernas 
verksamhet och för beaktande av regionernas 
synpunkter utarbetas för närings-, trafik- och 
miljöcentralerna med tanke på den allmänna 
planeringen, styrningen och ordnandet av 
verksamheten ett gemensamt strategidoku-
ment (strategisk planering) och för varje cen-
tral en separat strategisk resultatmålshandling 
(strategisk styrning). Strategidokumentet och 
de strategiska resultatmålshandlingarna utar-
betas för regeringens mandatperiod och deras 
innehåll ses vid behov över årligen. 

Arbets- och näringsministeriet utarbetar 
tillsammans med de ministerier eller myn-
digheter inom centralförvaltningen som 
nämns i 8 § och i samarbete med närings-, 
trafik- och miljöcentralerna och landskaps-
förbunden ett strategidokument och strate-
giska resultatmålshandlingar för närings-, 
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trafik- och miljöcentralerna. Om ministerier-
na inte uppnår enhällighet angående strategi-
dokumentets innehåll, avgörs ärendet av 
statsrådet. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
förfarandena för den strategiska planeringen 
och styrningen av närings-, trafik- och miljö-
centralernas verksamhet kan utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 

8 § 

Styrning av verksamheten 

Inrikesministeriet, undervisningsministeri-
et, kommunikationsministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet, arbets- och närings-
ministeriet och miljöministeriet, eller en 
myndighet inom centralförvaltningen som 
särskilt har ålagts att sköta styrningen, styr 
närings-, trafik- och miljöcentralernas verk-
samhet inom sina egna verksamhetsområden 
(styrning av verksamheten). Arbets- och när-
ingsministeriet sörjer för styrningen av cen-
tralens gemensamma funktioner och övriga 
åtgärder som är nödvändiga med tanke på en 
enhetlig verksamhet inom centralen. 

För att närings-, trafik- och miljöcentraler-
nas verksamhetsmål ska uppnås utarbetas 
under ledning av ett ministerium eller en 
myndighet inom centralförvaltningen som 
avses i 1 mom. vid behov en resultatmåls-
handling för verksamheten för styrning och 
ordnande av centralens verksamhet och upp-
gifter. 

Bestämmelser om förfarandena för styrning 
av närings-, trafik- och miljöcentralernas 
verksamhet kan utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 

9 § 

Ledning 

En närings-, trafik- och miljöcentral leds av 
en direktör. Chefen för ett av centralens an-
svarsområden är direktör för närings-, trafik- 
och miljöcentralen vid sidan av sin egen be-
fattning. Centralens direktör svarar för att 
verksamheten leder till resultat och för att 
centralens gemensamma resultatmål nås. 
Statsrådet förordnar centralens direktör för 

viss tid på framställning av arbets- och när-
ingsministeriet. 

Ett ansvarsområde inom en närings-, trafik- 
och miljöcentral leds av chefen för ansvars-
området. Chefen för ansvarsområdet svarar 
för att verksamheten inom ansvarsområdet 
leder till resultat och för att resultatmålen 
nås. 

En närings-, trafik- och miljöcentral har en 
ledningsgrupp som sörjer för samordningen 
av centralens funktioner. Centralens direktör 
är ordförande i ledningsgruppen. Direktören 
för en skogscentral som avses i lagen om 
skogscentraler och skogsbrukets utvecklings-
central (1474/1995) och som är verksam 
inom närings-, trafik- och miljöcentralens 
verksamhetsområde deltar som sakkunnig-
medlem i ledningsgruppens arbete när led-
ningsgruppen behandlar ärenden som gäller 
skogsbruket. Om ledningsgruppens övriga 
sammansättning bestäms i centralens arbets-
ordning. 
 

10 § 

Beslutanderätt 

Direktören för en närings-, trafik- och mil-
jöcentral avgör ärenden som hör till centra-
lens behörighet, om det inte föreskrivs eller 
bestäms i arbetsordningen att någon annan 
tjänsteman vid centralen ska avgöra dem. 

Direktören för en närings-, trafik- och mil-
jöcentral har rätt att avgöra ärenden som gäll-
er centralens gemensamma funktioner samt 
ärenden som gäller centralens gemensamma 
strukturfondsprogramarbete. Centralens di-
rektör har emellertid inte rätt att avgöra ären-
de som omfattas av ett ansvarsområdes upp-
gifter och behörighet. 
 

11 § 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas ar-
betsordning 

I arbetsordningen för en närings-, trafik- 
och miljöcentral bestäms om hur centralens 
förvaltning och funktioner ska ordnas samt 
om beredningen och avgörandet av ärenden. 
Direktören för närings-, trafik- och miljöcen-
tralen beslutar om arbetsordningen. 
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Ett ansvarsområde inom en närings-, trafik- 
och miljöcentral kan vid behov ha en arbets-
ordning. I arbetsordningen kan det bestäm-
mas närmare om hur funktionerna inom an-
svarsområdet ska ordnas och om personalens 
uppgifter och tjänstgöringsorter. Chefen för 
ansvarsområdet beslutar om arbetsordningen 
för ansvarsområdet. 
 
 

12 § 

Tillsättning av tjänster 

Chefen för ett ansvarsområde inom en när-
ings-, trafik- och miljöcentral utnämns för 
viss tid. Chefen utnämns av det ministerium 
som bär huvudansvaret för styrningen av 
verksamheten inom ansvarsområdet eller av 
den myndighet inom centralförvaltningen för 
vilken styrningen särskilt föreskrivits. Det 
utnämnande ministeriet eller den utnämnande 
myndigheten inom centralförvaltningen ska 
innan beslutet fattas höra andra ministerier 
eller myndigheter inom centralförvaltningen 
som deltar i styrningen av verksamheten 
inom ansvarsområdet samt närings-, trafik- 
och miljöcentralen. 

Personalen inom ett ansvarsområde vid en 
närings-, trafik- och miljöcentral utnämns av 
chefen för ansvarsområdet. 

Närings-, trafik- och miljöcentralens övriga 
personal utnämns av centralens direktör, om 
inte något annat bestäms i centralens arbets-
ordning. 

I fråga om behörighetsvillkoren för tjäns-
terna inom närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna föreskrivs genom förordning av statsrå-
det. 

 
 

3 kap 

Arbets- och näringsbyråer 

13 § 

Arbets- och näringsbyråer 

Arbets- och näringsbyråerna är lokalför-
valtningsmyndigheter som lyder under när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna. 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna inrät-
tar och lägger ner arbets- och näringsbyråer 
och direktörstjänster inom dem och fattar be-
slut om arbets- och näringsbyråernas verk-
samhetsområden, namn och verksamhetsstäl-
len.   
 
 

14 § 

Arbets- och näringsbyråernas uppgifter 

Arbets- och näringsbyråerna ska 
1) arbeta för att trygga tillgången på ar-

betskraft och förbättra sysselsättningen, 
2) verkställa den offentliga arbetskraftsser-

vicen, 
3) främja invandrares integration, 
4) tillhandahålla rådgivning i fråga om fö-

retagstjänster, och 
5) sköta övriga uppgifter som byrån har en-

ligt lag eller som närings-, trafik- och miljö-
centralen har ålagt dem. 

 
 
 

15 § 

Bestämmande av arbets- och näringsbyråer-
nas regionala behörighet 

En arbets- och näringsbyrå sköter inom sitt 
verksamhetsområde de uppgifter som före-
skrivits för den. En arbets- och näringsbyrå 
kan sköta uppgifter också inom verksam-
hetsområdet för fler än en arbets- och när-
ingsbyrå, om arrangemanget kan effektivise-
ra byråernas verksamhet och resursanvänd-
ning, förbättra tillgången till tjänster eller sä-
kerställa tillgången till sådan särskild sak-
kunskap som behövs för uppgifterna, eller 
om arrangemanget är ändamålsenligt av nå-
gon annan motsvarande orsak. Om arbetsför-
delningen mellan arbets- och näringsbyråerna 
och om ordnandet av den regionala behörig-
heten i anslutning därtill bestäms genom be-
slut av närings-, trafik- och miljöcentralen, 
om det är fråga om ett arrangemang inom 
centralens verksamhetsområde. I annat fall 
bestäms om frågan genom beslut av arbets- 
och näringsministeriet. 
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16 § 

Styrning av arbets- och näringsbyråerna 

Arbets- och näringsministeriet fastställer 
verksamhetsstrategin och resultatmålen och 
meddelar anvisningar för centralen när den 
styr arbets- och näringsbyråerna.  
 

17 § 

Arbets- och näringsbyråernas ledning och 
beslutanderätt 

En arbets- och näringsbyrå leds av en di-
rektör. Arbets- och näringsbyråns direktör 
svarar för att verksamheten leder till resultat 
och för att de resultatmål som närings-, tra-
fik- och miljöcentralen uppställt för byrån 
nås. 

De ärenden som ska avgöras vid en arbets- 
och näringsbyrå avgörs av byråns direktör el-
ler av någon annan tjänsteman som har be-
slutanderätt enligt lag eller enligt arbetsord-
ningen. I arbetsordningen kan beslutanderätt 
delegeras till byråns övriga tjänstemän. 

Direktören för en arbets- och näringsbyrå 
får förbehålla sig beslutanderätten i ett ären-
de som enligt arbetsordningen får avgöras av 
en tjänsteman vid byrån. 
 

18 § 

Arbets- och näringsbyråernas arbetsordning 

I arbetsordningen för en arbets- och när-
ingsbyrå bestäms om hur förvaltningen och 
funktionerna ska ordnas och om beredningen 
och avgörandet av ärenden. Arbets- och när-
ingsbyråns direktör beslutar om arbetsord-
ningen. 
 

19 § 

Närmare bestämmelser om besättande av by-
råns tjänster 

I fråga om behörighetsvillkoren för tjäns-
terna vid arbets- och näringsbyråerna och be-
sättandet av tjänsterna gäller statstjänsteman-
nalagen (750/1994). Om behörighetsvillkor, 
utnämnande, beviljande av tjänstledighet och 

övriga motsvarande frågor föreskrivs närma-
re genom förordning av statsrådet. 
 

4 kap. 

Särskilda bestämmelser 

20 § 

Avgörandet av ärenden i vissa fall 

Om en närings-, trafik- och miljöcentral är 
jävig att behandla ett ärende som hör till dess 
verksamhetsområde, ska centralen begära att 
det ministerium som svarar för styrningen av 
verksamheten utser en annan närings-, trafik- 
och miljöcentral att behandla ärendet. Änd-
ring i ministeriets beslut får inte sökas genom 
besvär. 

 
21 § 

Samarbete med regionförvaltningsverken 

I ärenden som gäller statens regionförvalt-
ning ska varje närings-, trafik- och miljöcen-
tral samarbeta med regionförvaltningsverken 
inom sitt verksamhetsområde. 

 
22 § 

Samarbete med landskapsförbund och kom-
muner 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna deltar 
i det utvecklingsarbete som avses i regionut-
vecklingslagen (602/2002). 
 

23 § 

Serviceenhet för den språkliga minoriteten 

En närings-, trafik- och miljöcentral kan för 
uppgifter inom sitt verksamhetsområde ha en 
särskild serviceenhet som betjänar regionens 
finsk- eller svenskspråkiga minoritet eller, 
inom samernas hembygdsområde enligt sa-
metingslagen, dess samiska minoritet. En 
serviceenhet kan också inrättas gemensamt 
för flera närings-, trafik- och miljöcentraler. 

I fråga om inrättandet av serviceenheten för 
den språkliga minoriteten och om dess upp-
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gifter, namn, verksamhetsområde och verk-
samhetsställe samt om personalens behörig-
hetsvillkor föreskrivs genom förordning av 
statsrådet. 
 
 

24 § 

Företrädande av staten 

En närings-, trafik- och miljöcentraler kärar 
och svarar på statens vägnar samt bevakar 
vid domstolar och andra myndigheter statens 
rätt och fördel i alla ärenden som hör till dess 
verksamhetsområde, om inte en företrädare 
för det ministerium eller den myndighet inom 
centralförvaltningen som svarar för styrning-
en av verksamheten gör det. Bestämmelser 
om närings-, trafik- och miljöcentralernas rätt 
att föra målsägandens talan på statens vägnar 
föreskrivs särskilt. 

Om ett ärende som omfattas av centralens 
behörighet har avsevärda konsekvenser för 
två eller flera centralers verksamhetsområde, 
ska det ministerium som svarar för styrning-
en av verksamheten besluta vilken central 
som ska vara statens representant i ärendet. 
Ändring i ministeriets beslut får inte sökas 
genom besvär. 

Arbets- och näringsbyråerna kärar och sva-
rar på statens vägnar samt bevakar vid dom-
stolar och andra myndigheter statens rätt och 
fördel i alla ärenden som hör till byråns verk-
samhetsområde, om inte en företrädare för 
det ministerium eller den myndighet inom 
centralförvaltningen som svarar för styrning-

en av verksamheten eller en företrädare för 
en närings-, trafik- och miljöcentral gör det. 

 
25 § 

Avgiftsbelagda prestationer 

I fråga om närings-, trafik- och miljöcentra-
lernas och arbets- och näringsbyråernas av-
giftsbelagda prestationer och storleken på 
avgifterna gäller lagen om grunderna för av-
gifter till staten (150/1992). 

Om avgifterna för närings-, trafik- och mil-
jöcentralernas prestationer föreskrivs genom 
förordning av statsrådet. 
 

26 § 

Ändringssökande 

I ett beslut av en närings-, trafik- och mil-
jöcentral och av en arbets- och näringsbyrå 
får ändring sökas genom besvär på det sätt 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996), om inte något annat föreskrivs 
om ändringssökande någon annanstans i lag-
stiftningen. 

 
27 § 

Ikraftträdande 

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag. 

——— 
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3. 

Lag 

om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 §  

Lagens tillämpningsområde 

 
Denna lag tillämpas på behandlingen i re-

gionförvaltningsverket av miljöskyddsären-
den och vattenärenden som enligt miljö-
skyddslagen (86/2000), vattenlagen 
(264/1961), lagen om fiske (286/1982), havs-
skyddslagen (1415/1994) eller någon annan 
lag hör till regionförvaltningsverkets behö-
righet. 
 

2 § 

Behandling av ärenden 

 
Den som bereder och avgör de ärenden 

som avses i 1 § ska ha den juridiska, tekniska 
och naturvetenskapliga sakkunskap som 
ärendets art förutsätter. 

Ärendena avgörs på föredragning i sam-
mansättning med en enda avgörare eller i en 
kollegial sammansättning. 
 
 

3 § 

Sammansättning vid avgörande 

 
I en sammansättning med en enda avgörare 

avgörs ärendet av chefen för ansvarsområdet 
eller av någon annan tjänsteman inom an-
svarsområdet som chefen har förordnat. 

Om ärendets eller projektets art och om-
fattning eller dess betydande konsekvenser 

eller andra särskilda orsaker kräver det, ska 
ärendet avgöras i en kollegial sammansätt-
ning. Om ledamöterna i en sammansättning 
med två ledamöter är oeniga om avgörandet 
av ett ärende, ska ärendet överföras för avgö-
rande i en sammansättning med tre eller flera 
ledamöter. 

Chefen för ansvarsområdet bestämmer 
sammansättningen vid avgörandet av ärenden 
och utser vid behov en ordförande för sam-
mansättningen. Chefen kan inte överta avgö-
randet av ett ärende som han eller hon har 
bestämt att ska avgöras i en annan samman-
sättning. 

För att säkerställa den särskilda sakkun-
skapen i en kollegial sammansättning kan le-
damöter utses också från andra regionför-
valtningsverk. 
 
 

4 § 

Omröstning 

 
På omröstning tillämpas bestämmelserna i 

52 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
 
 

5 § 

Ikraftträdande 

 
Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs 

genom lag. 
——— 
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4. 

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om organisering av konstens främjande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 14 juli 1967 om organisering av konstens främjande (328/1967) 4 § 3 

mom., sådant det lyder i lag 1236/2007, som följer: 
 

 
4 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Medlemmarna av en regional konstkom-

mission förordnas av landskapsförbundet i 
kommissionens verksamhetsområde bland 
dem som har föreslagits av regionala organi-
sationer och inrättningar för konst och kultur, 
sedan dessa har hörts. Om konstkommissio-

nens verksamhetsområde emellertid består av 
områdena för flera landskapsförbund, för-
ordnas medlemmarna av landskapsförbunden 
tillsammans. Kommissionen väljer inom sig 
en ordförande och en vice ordförande. 

——— 
 

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs 
genom lag. 
 

 

5. 

 

Lag 

om ändring av lagen om arbetarskyddsförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 8 januari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993) 2 § 3 mom. 

samt 5 och 7 §, och 
ändras 3 § och 4 § 2 mom., av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 478/2004 och 

55/2006, som följer: 
 

3 § 
 

Ministeriet kan, efter att ha hört de berörda 
regionförvaltningsverken, bestämma att en 
tjänsteman vid regionförvaltningsverkets an-
svarsområde för arbetarskyddsuppgifter med 
sitt samtycke tillfälligt ska sköta uppgifter 
som hör till ett annat regionförvaltningsverks 
ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter el-
ler ministeriet. 

 
4 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
För de uppgifter som avses i 1 mom. finns i 

samband med ett regionförvaltningsverks an-

svarsområde för arbetarskyddsuppgifter en 
arbetarskyddsnämnd, vars sammansättning 
bestäms av chefen för regionförvaltningsver-
kets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgif-
ter. I övrigt gäller angående arbetarskydds-
nämnderna i tillämpliga delar vad som be-
stäms om arbetarskyddsdelegationen. Närma-
re bestämmelser om arbetarskyddsnämndens 
uppgifter och sammansättning kan utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

——— 
 

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs 
genom lag. 
 



 RP 59/2009 rd 111 
  
 

294542 

6. 

 
 

Lag 

om ändring av 4 och 7 § i statstjänstemannalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994) 4 § 2 mom. 8 punkten, 

sådan den lyder i lag 593/2005, och 
ändras 4 § 2 mom. 7 punkten och 7 § 1 mom. 6 punkten, sådana de lyder, den förstnämnda i 

nämnda lag 593/2005 och den sistnämnda i lag 261/2000, som följer: 
 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelser om inrättande, indragning 
och ändring av tjänster utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Följande tjänster får 
inte inrättas eller dras in eller deras benäm-
ning ändras, om de inte har specificerats sär-
skilt i statsbudgeten: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) tjänsterna som chef och biträdande chef 
för gränsbevakningsväsendet samt som gene-
ral eller amiral vid gränsbevakningsväsendet. 
 
 

7 § 
Till följande tjänster kan endast finska 

medborgare utnämnas: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6) tjänsterna som chef för regionförvalt-
ningsverkets ansvarsområde för räddningsvä-
sendet och beredskapen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs 
genom lag. 
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7. 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverk-

samhet (635/1998) 40 §, 48 § 2 mom. och 53 § 1 mom., av dem 48 § 2 mom. sådant det lyder i 
lag 1211/2000 och 53 § 1 mom. sådant det lyder i lag 915/2006, som följer: 
 
 
 
 

40 § 

Finansieringsplan för anläggningsprojekt 

Undervisningsministeriet uppgör varje år i 
samband med beredningen av statsbudgeten 
för de följande fyra åren en riksomfattande 
finansieringsplan för anläggningsprojekt som 
gäller undervisnings- och kulturverksamhet. 
Finansieringsplanen inkluderar de anlägg-
ningsprojekt som ska genomföras under pla-
neringsperioden, i ordningsföljd kalenderårs-
vis samt en beräkning av de projektkostnader 
som berättigar till statsandel och av statsan-
delarna. 

För finansieringsplanen för anläggnings-
projekten ska närings-, trafik- och miljöcen-
tralen på basis av förslag som inkommit från 
utbildningsanordnare och andra anordnare av 
verksamhet enligt de lagar som nämns i 1 § 
och, för läroanstaltsprojekt, utgående från 
landskapsförbundens prioritetsordning göra 
upp en förteckning över de anläggningspro-
jekt som det är meningen att genomföra inom 
verksamhetsområdet. Projekten antecknas i 
förteckningen i prioritetsordning. Förslagen 
till förteckning ska tillställas närings-, trafik- 
och miljöcentralen före utgången av det år 
som föregår utarbetandet av förteckningen. 
 

48 § 

Fastställande av antalet prestationer som 
används vid beräkning av finansieringen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisningsministeriet kan vid faststäl-

landet av det antal studerandeårsverken en-
ligt 11 § 3 mom. som läggs till grund för fi-
nansieringen av yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning ge utbildningsanordnaren anvisningar i 
fråga om utbildningsutbudet. När ministeriet 
fastställer studerandeårsverkena för utbild-
ningsanordnarna ska det säkerställa en regi-
onalt opartisk fördelning av finansieringen av 
den yrkesinriktade tilläggsutbildningen enligt 
utbildningsbehovet. Innan ministeriet beslu-
tar om huruvida en utbildningsanordnare kan 
beviljas finansiering utifrån antalet studeran-
deårsverken, ska närings-, trafik- och miljö-
centralens utlåtande i saken inhämtas. 
 

53 §  

Statsbidragsmyndighet 

Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäll-
er driftskostnader som avses i denna lag och 
anläggningsprojekt enligt de lagar som 
nämns i 1 § 1 mom. 8–12 punkten är under-
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visningsministeriet. Statsbidragsmyndighet i 
ärenden som gäller anläggningsprojekt enligt 
de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 1–7 punk-
ten är närings-, trafik- och miljöcentralen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs 

genom lag. 
 

 
 
 

8. 

Lag 

om ändring av idrottslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i idrottslagen av den 18 december 1998 (1054/1998) 2, 3, 6, 8 och 10 § som följer: 
 
 

2 §  

Ansvar och samarbetsförpliktelser 

Staten och kommunerna ska skapa de all-
männa förutsättningarna för idrott. Idrotts-
verksamheten ska i huvudsak skötas av id-
rottsorganisationerna. 

Undervisningsministeriet ska svara för id-
rottsväsendets allmänna ledning och utveck-
ling och samordningen i idrottssamarbetet 
inom statsförvaltningen. På det regionala 
planet ankommer dessa uppgifter på det regi-
onala idrottsväsendet och på det lokala planet 
på kommunerna. 

Kommunen ska skapa förutsättningar för 
kommuninvånarnas idrottsutövning genom 
att utveckla det lokala och regionala samar-
betet samt en hälsofrämjande idrott, genom 
att stödja medborgarverksamhet, tillhanda-
hålla idrottsanläggningar samt ordna idrotts-
verksamhet med beaktande även av grupper 
med särskilda behov. 
 

3 § 

Det regionala idrottsväsendet 

 
Med det regionala idrottsväsendet avses 

närings-, trafik- och miljöcentralen och regi-
onala idrottsråd som landskapsförbunden till-
sätter. Om uppgifterna för det regionala id-

rottsväsendet och om de regionala idrottsrå-
dens antal och sammansättning bestäms när-
mare genom förordning av statsrådet. 
 

6 §  

Finansiering av det regionala idrottsväsen-
det 

Undervisningsministeriet anvisar årligen 
verksamhetsanslag för det regionala idrotts-
väsendet och avtalar med respektive närings-, 
trafik- och miljöcentral om hur anslagen ska 
användas. Ministeriet kan anvisa det regiona-
la idrottsväsendet också andra anslag som 
fördelas vidare i form av understöd. 

Dessutom kan ministeriet understödja an-
nat regionalt idrottsligt utvecklingsarbete. 
 

8 §  

Statsunderstöd för idrottsanläggningar 

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för 
beviljande av understöd för anläggningspro-
jekt som avser idrottsanläggningar och tillhö-
rande fritidslokaliteter. Med understöden 
främjas i synnerhet uppförande, förvärv, sa-
nering och utrustning av idrottsanläggningar 
avsedda för behov i breda användargrupper. 

Understöd beviljas i första hand kommuner 
eller samkommuner samt sammanslutningar 
där en kommun eller samkommun har be-
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stämmanderätten. Understöd kan även bevil-
jas andra sammanslutningar. 

Bestämmelser om de statsunderstöd som 
avses i 1 mom. finns i lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet. 

Ministeriet ska vid beviljande av understöd 
för uppförande av idrottsanläggningar begära 
utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentra-
len och av statens idrottsråd. 
 

10 §  

Statsbidragsmyndighet 

Undervisningsministeriet är statsbidrags-
myndighet i fråga om de understöd som av-
ses i 5—9 §. 

I fråga om anläggningsprojekt som avser 
idrottsanläggningar kan ministeriet överföra 
en del av det anslag som reserverats för byg-
gande av idrottsanläggningar så att bered-
ningen handhas av det regionala idrottsvä-
sendet och besluten fattas av närings-, trafik- 
och miljöcentralen. Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen är statsbidragsmyndighet i den 
omfattning som ministeriet bestämmer. 

——— 
 
 

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs 
genom lag. 
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9. 

Lag 

om ändring av regionutvecklingslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i regionutvecklingslagen av den 12 juli 2002 (602/2002) 10 § 4 mom. och 40 § 2 

mom. samt 
fogas till 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 954/2005 och 1402/2006, nya 4 a-4 d punkter, 

till lagen nya 7 a-7 e § och till 10 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., 
som följer: 
 
 

7 §  

Landskapsförbundens uppgifter 

Landskapsförbunden 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 a) svarar för samordningen av den regio-
nala prognostiseringen av utbildningsbeho-
ven på lång och medellång sikt och för be-
redningen av de regionala utbildningsmålen 
som en del av utvecklingsplaneringen för ut-
bildningen och forskningen, för samordning-
en av utarbetandet av en regional trafiksy-
stemplan, med undantag för huvudstadsregi-
onens trafiksystemplan, samt för samord-
ningen av utarbetandet av omfattande regio-
nala planer för naturresurser och miljö, 

4 b) utarbetar en prioritetsordning för 
kommunernas och andra utbildningsanordna-
res projektförslag, 

4 c) främjar samservice i sin region enligt 
lagen om samservice inom den offentliga 
förvaltningen (223/2007), 

4 d) tillsätter de regionala konstkommis-
sionerna och de regionala idrottsråden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

7 a §  

Landskapsförbundens samarbetsområden  

För att organisera landskapsförbundens 
samarbete indelas landet i landskapsförbun-
dens samarbetsområden så som föreskrivs i 

denna lag. Ett landskapsförbund kan i fråga 
om de uppgifter som avses i 7 b § endast 
höra till ett samarbetsområde. 

Landskapsförbundens samarbetsområde 
ska bilda funktionellt och ekonomiskt ända-
målsenliga helheter med tanke på skötseln av 
de uppgifter som samarbetet gäller. Indel-
ningen i samarbetsområden ska beaktas vid 
inrättandet av sådana verksamhetsområden 
för närings-, trafik- och miljöcentralerna där 
alla de uppgifter som ingår i centralernas 
verksamhetsområde sköts. 
 
 
 

7 b §  

Uppgifter som samarbetet omfattar 

Landskapsförbundens samarbete ska om-
fatta behandlingen av och beslutsfattandet i 
sådana uppgifter som avses i 7 § och som  

1) är viktiga med tanke på den långsiktiga 
utvecklingen av regionen, 

2) ingår i landskapsprogrammen och i ge-
nomförandeplanerna för dessa eller i andra 
planer som i betydande grad påverkar regi-
onutvecklingen, och 

3) är gemensamma för samarbetsområdet. 
Medlemskommunerna i de landskapsför-

bund som hör till samarbetsområdet kan ge-
nom överensstämmande beslut eller grundav-
talet överföra även andra uppgifter i anslut-
ning till regionutveckling eller landskapets 
planering till att behandlas och avgöras i 
samarbete. 
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7 c §  

Ordnandet av beslutsfattandet i samarbets-
området 

Medlemskommunerna i de landskapsför-
bund som hör till samarbetsområdet ska avta-
la om ordnandet av behandlingen av och be-
slutsfattandet i de ärenden som omfattas av 
samarbete antingen så att beslutanderätten 
utövas av landskapsförbundets gemensamma 
organ eller så att beslutanderätten utövas av 
landskapsförbunden genom överensstäm-
mande beslut. 

De landskapsförbund som hör till samar-
betsområdet ska komma överens om bered-
ningen av de ärenden som ska behandlas och 
avgöras och om ansvaret i fråga om bered-
ningen. 
 

7 d §  

Landskapsförbundets gemensamma organ 
och dess val 

Fullmäktige i de landskapsförbund som hör 
till samarbetsområdet tillsätter ett gemensamt 
organ och väljer ledamöter till det, om så be-
stäms i samarbetsavtalet enligt 2 mom. I an-
nat fall ska medlemskommunerna i de land-
skapsförbund som hör till samarbetsområdet 
tillsätta ett gemensamt organ och välja leda-
möter till det samtidigt och med iakttagande 
av samma förfarande som då de väljer sina 
representanter till landskapsförbundets full-
mäktige. Röstandelarna för de grupperingar 
som är representerade i det gemensamma or-
ganet ska vid valet av ledamöter svara mot 
den andel röster som de olika grupper som är 
representerade i medlemskommunernas 
fullmäktige fått i medlemskommunerna i de 
landskapsförbund som hör till samarbetsom-
rådet vid kommunalvalen med iakttagande av 
proportionalitetsprincipen enligt vallagen 
(714/1998). 

Om man beslutar att välja ett sådant 
gemensamt organ som avses i 1 mom. mitt 
under den mandatperiod som bestäms enligt 
kommunalvalet, väljs dess ledamöter första 
gången av landskapsfullmäktige för de land-
skapsförbund som hör till samarbetsområdet. 

I samarbetsavtalet för de landskap som hör 
till samarbetsområdet ska det avtalas om an-
talet ledamöter i landskapens gemensamma 
organ och grunderna för rösträtten, organets 
andra än i lag föreskrivna uppgifter samt 
andra ärenden som är nödvändiga för ord-
nandet av samarbetet. I fråga om godkännan-
de av avtalet gäller i övrigt i tillämpliga delar 
vad som bestäms om grundavtal för sam-
kommuner i 79 § 1 mom. i kommunallagen 
(365/1995). 
 

7 e §  

Avtal om samarbete samt skyldighet att sam-
arbeta 

Medlemskommunerna i de landskapsför-
bund som finns inom det planerade samar-
betsområdet ska ingå avtal om de ärenden 
som avses i 7 a—7 d § senast den 31 mars 
2010. 

Om medlemskommunerna i landskapsför-
bunden inte inom den ovan föreskrivna tiden 
kommer överens om hur samarbetet ska or-
ganiseras, får statsrådet ålägga regionens 
landskapsförbund och dess medlemskommu-
ner att inleda förhandlingar om samarbete 
och samtidigt besluta om inledandet av andra 
för samarbetet nödvändiga ärenden. Statsrå-
dets föreläggande gäller till dess att med-
lemskommunerna i de landskapsförbund som 
hör till samarbetsområdet kommer överens 
om samarbete. 

Om landskapsförbunden inte kan fatta 
överensstämmande beslut genom det förfa-
rande som avses i 7 c § 1 mom. och detta är 
till betydande skada för samarbetet mellan 
stat och kommuner när det gäller regionut-
vecklingen, får statsrådet ålägga medlems-
kommunerna att inrätta ett gemensamt organ 
enligt ovan nämnda lagrum. 
 
 

10 § 

Landskapsprogram 

— — — — — — — — — — — — — —  
Myndigheterna ska i sin verksamhet beakta 

landskapsprogrammen och genomförande-
planerna för dessa, främja genomförandet av 
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programmen, bedöma och utvärdera sina åt-
gärders betydelse för regionutvecklingen 
samt se till att inga åtgärder försvårar genom-
förandet av dem. 

Myndigheterna ska begära landskapsför-
bundets utlåtande om sådana för regionens 
utveckling viktiga planer och åtgärder som 
avsevärt avviker från landskapsprogrammet 
eller som inte ingår i landskapsprogrammet, 
samt bedöma planernas och åtgärdernas be-
tydelse för regionens utveckling. Om myn-
digheten ämnar avvika från ett landskapsför-
bunds utlåtande, ska den motivera avvikelsen 
efter att först ha förhandlat om saken med 
landskapsförbundet. 
 

40 § 

Sökande av ändring 

— — — — — — — — — — — — — —  
I ett beslut som landskapets samarbets-

grupp eller landskapsförbundens gemen-
samma organ har fattat med stöd av denna 
lag söks ändring genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som i kommunal-
lagen föreskrivs om sökande av ändring i be-
slut av samkommuner. 

——— 
 

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs 
genom lag.  
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10. 

Lag 

 
om införande av lagstiftningen om statens regionförvaltningsreform  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Författningar som träder i kraft 

Följande lagar träder i kraft den    20  : 
1) lagen om regionförvaltningsverken (   /   

), 
2) lagen om närings-, trafik- och miljöcen-

tralerna (   /   ), 
3) lagen om behandling av miljöskydds- 

och vattenärenden vid regionförvaltningsver-
ken (  /  ); 

4) lagen om ändring av 4 § i lagen om or-
ganisering av konstens främjande (  /  ), 

5) lagen om ändring av lagen om arbetar-
skyddsförvaltningen (   /   ), 

6) lagen om ändring av 4 och 7 § i stats-
tjänstemannalagen (  /   ), 

7) lagen om ändring av lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
(  /   ), 

8) lagen om ändring av idrottslagen (  /  ), 
och 

9) lagen om ändring av regionutvecklings-
lagen (  /   ). 
 

2 § 

Författningar som upphävs 

Genom denna lag upphävs följande lagar: 
1) länsstyrelselagen (22/1997) jämte änd-

ringar, 
2) lagen om arbets- och näringscentraler 

samt arbets- och näringsbyråer (796/2008), 

3) lagen om miljöförvaltningen (55/1995) 
jämte ändringar, och 

4) lagen om miljötillståndsverken 
(87/2000) jämte ändringar. 
 
 

3 § 

Övergångsbestämmelser om regionförvalt-
ningsverkens uppgifter och behörighet 

Om en uppgift som hör till regionförvalt-
ningsverkets verksamhetsområde någon an-
nanstans i lag har ålagts länsstyrelsen, den 
regionala miljöcentralen, miljötillståndsver-
ket, arbetarskyddsdistriktets arbetarskydds-
byrå eller arbetarskyddsmyndigheten, ska det 
regionalt behöriga regionförvaltningsverket, 
efter lagens ikraftträdande, sköta uppgiften 
och utöva den behörighet som hänför sig till 
den. 
 

4 § 

Övergångsbestämmelser om anhängiga 
ärenden när det gäller regionförvaltnings-

verk 

När denna lag träder i kraft övergår ären-
den som är anhängiga vid länsstyrelserna, de 
regionala miljöcentralerna, miljötillstånds-
verken och arbetarskyddsdistriktens arbetar-
skyddsbyråer samt före lagens ikraftträdande 
ingångna avtal och förbindelser liksom de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
dem, vilka enligt lagen om regionförvalt-
ningsverken hör till regionförvaltningsver-
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ken, till det motsvarande, regionalt behöriga 
regionförvaltningsverket. 

Ärenden som, när denna lag träder i kraft, 
är anhängiga vid miljötillståndsverken och 
som har kungjorts vara anhängiga eller som 
på annat sätt har delgivits parterna, avgörs av 
det regionförvaltningsverk vars huvudsakliga 
verksamhetsställe ligger inom samma verk-
samhetsområde som miljötillståndsverkets 
verksamhetsställe när ärendet inleddes. 
 

5 § 

Regionförvaltningsverkens verksamhetsstäl-
len under övergångsperioden 

Om länsstyrelserna, de regionala miljöcen-
tralerna, miljötillståndsverken eller arbetar-
skyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer vid 
lagens ikraftträdande har verksamhetsställe 
på en ort på vilken inget verksamhetsställe 
för regionförvaltningsverk inrättas, kan det 
tidigare verksamhetsstället användas som re-
gionförvaltningsverkets verksamhetsställe i 
högst tre år från lagens ikraftträdande och där 
kan de uppgifter skötas som vid lagen ikraft-
trädande sköttes vid verksamhetsstället. Be-
stämmelser om dessa verksamhetsställen ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 

Om de uppgifter som sköts av länsstyrel-
serna, de regionala miljöcentralerna, miljö-
tillståndsverken eller arbetarskyddsdistrik-
tens arbetarskyddsbyråer i samband med 
verkställigheten av denna lag överförs till re-
gionförvaltningsverken för att skötas vid ett 
annat verksamhetsställe än där de sköttes vid 
lagens ikraftträdande, kan uppgifterna skötas 
på det tidigare verksamhetsstället i högst tre 
år från lagens ikraftträdande. Beslut om att 
uppgifterna ska skötas vid det tidigare verk-
samhetsstället fattas av regionförvaltnings-
verket. 
 

6 § 

Övergångsbestämmelser om närings-, trafik- 
och miljöcentralernas uppgifter och behörig-

het 

Om en uppgift som hör till närings-, trafik- 
och miljöcentralens verksamhetsområde nå-
gon annanstans i lag har ålagts länsstyrelsen, 

arbets- och näringscentralen, vägdistriktet el-
ler den regionala miljöcentralen, ska den re-
gionalt behöriga närings-, trafik- och miljö-
centralen, efter lagens ikraftträdande, sköta 
uppgiften och utöva den behörighet som hän-
för sig till den. 
 

7 § 

Övergångsbestämmelser om anhängiga 
ärenden när det gäller närings-, trafik- och 

miljöcentraler 

När denna lag träder i kraft övergår ären-
den som är anhängiga vid länsstyrelserna, ar-
bets- och näringscentralerna, vägdistrikten, 
Sjöfartsverkets enhet för förbindelsefartygs-
trafik och de regionala miljöcentralerna samt 
före lagens ikraftträdande ingångna avtal och 
förbindelser liksom de rättigheter och skyl-
digheter som följer av dem, vilka enligt lagen 
om närings-, trafik- och miljöcentralerna hör 
till närings-, trafik- och miljöcentralerna, till 
den motsvarande, regionalt behöriga närings-
, trafik- och miljöcentralen. 
 

8 § 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas verk-
samhetsställen under övergångsperioden 

Om länsstyrelserna, arbets- och näringscen-
tralerna, vägdistrikten, Sjöfartsverkets enhet 
för förbindelsefartygstrafik eller de regionala 
miljöcentralerna vid lagens ikraftträdande har 
verksamhetsställe på en ort på vilken inget 
verksamhetsställe för närings-, trafik- och 
miljöcentraler inrättas, kan det tidigare verk-
samhetsstället användas som centralens verk-
samhetsställe i högst tre år från lagens ikraft-
trädande och där kan de uppgifter skötas som 
vid lagens ikraftträdande sköttes vid verk-
samhetsstället. Bestämmelser om dessa verk-
samhetsställen utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

Om uppgifter som sköts av länsstyrelserna, 
arbets- och näringscentralerna, vägdistrikten, 
Sjöfartsverkets enhet för förbindelsefartygs-
trafik eller de regionala miljöcentralerna i 
samband med verkställigheten av denna lag 
överförs till närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna för att skötas vid ett annat verksamhets-
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ställe än där de sköttes vid lagens ikraftträ-
dande, kan uppgifterna skötas på det tidigare 
verksamhetsstället i högst tre år från lagens 
ikraftträdande. Beslut om att uppgifterna ska 
skötas vid det tidigare verksamhetsstället fat-
tas av närings-, trafik- och miljöcentralen. 
 

9 § 

Arrangemang för polisväsendet under över-
gångsperioden  

Innan Polisstyrelsen inleder sin verksamhet 
fattar inrikesministeriet de beslut som verk-
ställigheten av lagen om regionförvaltnings-
verken kräver i ärenden som enligt nämnda 
lag omfattas av Polisstyrelsens behörighet. 
 

10 § 

Övergångsbestämmelser om vissa stödåtgär-
der för landsbygdsnäringar 

Om närings-, trafik- och miljöcentralens 
verksamhetsområde inte motsvarar verksam-
hetsområdet för den arbets- och näringscen-
tral som var verksam vid lagens ikraftträdan-
de, ska ändringen i regionindelningen beak-
tas vid skötseln av stöduppgifter i fråga om 
landsbygdsnäringen. I ärenden där myndig-
hetens behörighet påverkas av i vilken kom-
mun gårdsbruksenheterna eller landsbygdsfö-
retagen är belägna, ska ett anhängigt ärende 
inte överföras till någon annan närings-, tra-
fik- och miljöcentral till följd av ändringen i 
regionindelningen, utan behandlingen ska 
slutföras vid den central till vilken ärendena 
från arbets- och näringscentralen i huvudsak 
överförs. På motsvarande sätt slutförs också 
mångåriga projekt som inte genomförs inom 
det verksamhetsområde för närings-, trafik- 
och miljöcentralen till vilket uppgifterna för 
den arbets- och näringscentral som tagit emot 
stödansökningen överförs. 

Ärenden eller uppgifter på vilka man enligt 
69, 69 a, 70—74, 74 a och 75 § i lagen om 
finansiering av landsbygdsnäringar 
(329/1999) eller lagen om införande av en 
lag om ändring av lagen om finansiering av 
landsbygdsnäringar (1480/2007) ska tillämpa 
de bestämmelser som gällde när sistnämnda 
lag trädde i kraft, överförs vid denna lags 

ikraftträdande till den närings-, trafik- och 
miljöcentral till vilken arbets- och närings-
centralens uppgifter överförs genom denna 
lag. Ärendena och uppgifterna överförs dock 
inte om det föreskrivs något annat i eller med 
stöd av någon annan lag. På motsvarande sätt 
förfars i ärenden om vilka föreskrivs i 71–76, 
76 a och 78–80 § i lagen om finansiering av 
renhushållning och naturnäringar (45/2000) 
och i 68-70 och 73 § i skoltlagen (253/1995). 
 

11 § 

Övergångsbestämmelser för personalen 

Personalen i tjänste- eller arbetsavtalsför-
hållande vid länsstyrelser, arbets- och när-
ingscentraler, arbetarskyddsdistriktens arbe-
tarskyddsbyråer, vägdistrikt, Sjöfartsverkets 
enhet för förbindelsefartygstrafik, regionala 
miljöcentraler och miljötillståndsverk samt 
motsvarande tjänster och uppgifter, med un-
dantag för de tjänster som avses i 4 § 2 mom. 
5 punkten i statstjänstemannalagen 
(750/1994) och de tjänster som direktör för 
ett miljötillståndsverk som avses i 4 § 2 
mom. 8 punkten i nämnda lag, vilka dras in i 
samband med lagens ikraftträdande, samt 
tjänsterna vid polisens länsledning, överförs 
till närings-, trafik- och miljöcentralen eller 
regionförvaltningsverket när den lagstiftning 
som avses i denna lag träder i kraft. Bestäm-
melser om tjänstearrangemangen vid polisens 
länsledning finns i övergångsbestämmelserna 
i lagen om ändring av polisförvaltningslagen 
(   /   ). Tjänsteförhållanden som grundar sig 
på tjänster som dras in avslutas utan uppsäg-
ning när lagen träder i kraft. 

Anställda som sköter tidsbegränsade upp-
gifter övergår till närings-, trafik- och miljö-
centralen eller regionförvaltningsverket till 
visstidsanställningens slut. 

Överföringen av tjänsterna och uppgifterna 
förutsätter inte tjänstemännens eller arbetsta-
garnas samtycke, utom när tjänsten eller 
uppgiften flyttar till en annan pendlingsregi-
on. Personalen som överförs bibehåller de 
rättigheter och skyldigheter som vid över-
gångstidpunkten hänför sig till anställnings-
villkoren samt sin lön i euro. 

Om de uppgifter som hör till en tjänst änd-
ras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället 
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för den tidigare, kan den nya tjänsten tillsät-
tas utan att den förklaras ledig. 

Arbets- och näringsministeriet beslutar om 
placeringen av personal vid närings-, trafik- 
och miljöcentraler, medan finansministeriet 
beslutar om placeringen av personal vid regi-
onförvaltningsverk. 

 
12 § 

Inrättande och tillsättning av vissa tjänster 

Innan lagen träder i kraft kan finansmini-
steriet inrätta tjänsterna som direktör för ett 
regionförvaltningsverk. Tjänsterna inrättas 
den 1 januari 2010 och på dem tillämpas ef-
ter inrättandet statstjänstemannalagen. 

Innan denna lag träder i kraft kan finans-
ministeriet inrätta tjänsterna som chef för ett 
ansvarsområde vid ett regionförvaltningsverk 
och arbets- och näringsministeriet inrätta 
tjänsterna som chef för ett ansvarsområde vid 
en närings-, trafik- och miljöcentral och de 
tjänster som inrättas i stället för de tjänster 
som dras in enligt 11 § 1 mom. De ministeri-
er eller myndigheter inom centralförvaltning-
en som avses i 10 § i lagen om regionförvalt-
ningsverken och i 8 § i lagen om närings-, 
trafik- och miljöcentralerna kan innan denna 
lag träder i kraft utnämna tjänstemännen till 
de tjänster som avses ovan när tjänsterna för-
sta gången tillsätts. När tjänsterna tillsätts 
första gången får de tillsättas utan att de för-
klaras lediga. 
 

13 § 

Övergångsbestämmelser om överföring av 
personal till landskapsförbund 

De tjänstemän som är anställda hos länssty-
relserna och sköter sådana uppgifter i anslut-
ning till Europeiska regionala utvecklings-
fonden som avses i regionutvecklingslagen 
(602/2002) överförs, när denna lag träder i 
kraft, till landskapsförbunden som tjänstein-
nehavare vid landskapsförbunden i uppgifter 
som motsvarar de tidigare, om de har sam-
tyckt till överföringen två månader före det. 
Deras tjänster vid länsstyrelserna dras in när 
denna lag träder i kraft. Vid indragningen av 
tjänsterna upphör de tjänsteförhållanden som 

baserat sig på dem utan uppsägning. Arbets- 
och näringsministeriet beslutar om placering-
en av personal vid landskapsförbunden. Mi-
nisteriet ska höra de berörda landskapsför-
bunden före beslutsfattandet. 

Personalen som överförs bibehåller de rät-
tigheter och skyldigheter som vid övergångs-
tidpunkten hänför sig till deras anställnings-
förhållande, de anställningsvillkor som gäller 
enligt statens tjänste- och arbetskollektivavtal 
på centralnivå och sin lön i euro. 
 

14 § 

Övergångsbestämmelser om följderna av re-
gionindelning 

Om avgörandet av ett ärende som gäller 
någons rättighet, intresse eller skyldighet och 
som vid denna lags ikraftträdande överförs 
till att behandlas av ett regionförvaltnings-
verk eller en närings-, trafik- och miljöcen-
tral påverkas av den administrativa regionin-
delning som gäller vid lagens ikraftträdande, 
ska den tidigare regionindelningen tillämpas 
vid avgörandet av ärendet i fem år från la-
gens ikraftträdande. 

Vad som i 1 mom. bestäms om iakttagan-
det av den administrativa regionindelningen 
tillämpas också när avgörandet av ett ärende 
som gäller någons rättighet, intresse eller 
skyldighet eller bestämmandet av någons rät-
tighet, intresse eller skyldighet i övrigt på-
verkas av den regionindelning som gäller vid 
lagens ikraftträdande. 

 
 

 
15 § 

Övergångsbestämmelser om ändringssökan-
de 

Ändring i ett beslut som har fattats före la-
gens ikraftträdande söks enligt de bestäm-
melser som gäller vid ikraftträdandet. 

Om en domstol upphäver ett beslut, som 
har fattats före lagens ikraftträdande, och 
återförvisar ärendet att i sin helhet behandlas 
på nytt, ska ärendet behandlas och avgöras 
enligt de lagar som införs genom denna lag. 
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16 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
————— 

 
 
 
 
Helsingfors den 24 april 2009 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi 
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Bilagor 
Parallelltext 

4. 

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om organisering av konstens främjande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 14 juli 1967 om organisering av konstens främjande (328/1967) 4 § 3 

mom., sådant det lyder i lag 1236/2007, som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Medlemmarna av en regional konstkom-
mission förordnas av undervisningsministeri-
et bland dem som har föreslagits av regionala 
organisationer och inrättningar för konst och 
kultur, sedan dessa har hörts. Kommissionen 
väljer inom sig en ordförande och en vice 
ordförande. 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Medlemmarna av en regional konstkom-
mission förordnas av landskapsförbundet i 
kommissionens verksamhetsområde bland 
dem som har föreslagits av regionala organi-
sationer och inrättningar för konst och kultur, 
sedan dessa har hörts. Om konstkommissio-
nens verksamhetsområde emellertid består 
av områdena för flera landskapsförbund, 
förordnas medlemmarna av landskapsför-
bunden tillsammans. Kommissionen väljer 
inom sig en ordförande och en vice ordföran-
de. 
 

 
 ——— 

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs 
genom lag. 
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5. 

Lag 

om ändring av lagen om arbetarskyddsförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 8 januari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993) 2 § 3 mom. 

samt 5 och 7 §, och 
ändras 3 § och 4 § 2 mom., av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 478/2004 och 

55/2006, som följer: 
 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arbetarskyddsförvaltningen är oberoende 
då den utför sin övervakningsuppgift.  

 
 
(upphävs) 

 
3 §  

För den regionala handledningen och in-
spektionen av arbetarskyddet indelas landet i 
arbetarskyddsdistrikt, vilka bestäms av stats-
rådet. I varje arbetarskyddsdistrikt finns en 
arbetarskyddsbyrå.  

Social- och hälsovårdsministeriet kan av 
särskilda orsaker som är betydande med tanke 
på verksamhetens effektivitet tills vidare eller 
för viss tid överföra tillsynen över någon 
bransch eller någon angiven uppgift på ett el-
ler flera arbetarskyddsdistrikts arbetarskydds-
byrå. De övriga arbetarskyddsbyråerna är 
skyldiga att vid behov inom sitt verksamhets-
område ge dessa arbetarskyddsbyråer hand-
räckning. 
 

3 § 
Ministeriet kan, efter att ha hört de berör-

da regionförvaltningsverken, bestämma att 
en tjänsteman vid regionförvaltningsverkets 
ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter 
med sitt samtycke tillfälligt ska sköta uppgif-
ter som hör till ett annat regionförvaltnings-
verks ansvarsområde för arbetarskyddsupp-
gifter eller ministeriet. 
 

 
4 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
För de uppgifter som nämns i 1 mom. finns 

i arbetarskyddsdistrikten en arbetarskydds-
nämnd, vars sammansättning bestäms av ar-
betarskyddsdistriktets byrå. I övrigt gäller an-
gående arbetarskyddsdistriktens arbetar-
skyddsnämnder i tillämpliga delar vad som 
stadgas om arbetarskyddsdelegationen.  
 

4 §
— — — — — — — — — — — — — —  

För de uppgifter som avses i 1 mom. finns i 
samband med ett regionförvaltningsverks an-
svarsområde för arbetarskyddsuppgifter en 
arbetarskyddsnämnd, vars sammansättning 
bestäms av chefen för regionförvaltningsver-
kets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgif-
ter. I övrigt gäller angående arbetarskydds-
nämnderna i tillämpliga delar vad som be-
stäms om arbetarskyddsdelegationen. När-
mare bestämmelser om arbetarskyddsnämn-
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dens uppgifter och sammansättning kan ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 

 
5 §  

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning.  
 

(upphävs) 

 
7 §  

Vad som stadgas eller bestäms om arbetar-
skyddsstyrelsen gäller efter att denna lag har 
trätt i kraft på motsvarande sätt arbetsmini-
steriet. 

De ärenden som är anhängiga vid arbetar-
skyddsstyrelsen överförs på arbetsministeriet 
när denna lag träder i kraft. Tillsynsnämnden 
avgör emellertid de ärenden som är anhängi-
ga där när denna lag träder i kraft. 

Innehavarna av tjänster vid arbetarskydds-
styrelsen överförs enligt samtycke till motsva-
rande lämplig tjänst vid arbetsministeriet el-
ler arbetarskyddets distriktsförvaltning.  
 

(upphävs) 

 
 ——— 

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs 
genom lag. 
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6. 

Lag 

om ändring av 4 och 7 § i statstjänstemannalagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994) 4 § 2 mom. 8 punkten, 

sådan den lyder i lag 593/2005, och 
ändras 4 § 2 mom. 7 punkten och 7 § 1 mom. 6 punkten, sådana de lyder, den förstnämnda i 

nämnda lag 593/2005 och den sistnämnda i lag 261/2000, som följer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelser om inrättande, indragning 
och ändring av tjänster utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Följande tjänster får 
inte inrättas eller dras in eller deras benäm-
ning ändras, om de inte har specificerats sär-
skilt i statsbudgeten: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) tjänsterna som chef och biträdande chef 
för gränsbevakningsväsendet samt som gene-
ral eller amiral vid gränsbevakningsväsendet, 
8) tjänsterna som direktör för och miljöråd 
vid ett miljötillståndsverk. 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelser om inrättande, indragning 
och ändring av tjänster utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Följande tjänster får 
inte inrättas eller dras in eller deras benäm-
ning ändras, om de inte har specificerats sär-
skilt i statsbudgeten: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) tjänsterna som chef och biträdande chef 
för gränsbevakningsväsendet samt som gene-
ral eller amiral vid gränsbevakningsväsendet. 
(upphävs) 

 
7 §  

Till följande tjänster kan endast finska med-
borgare utnämnas: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) tjänster som landshövding samt avdel-
ningschef och länsberedskapsdirektör vid en 
länsstyrelse, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 
Till följande tjänster kan endast finska 

medborgare utnämnas: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) tjänsterna som chef för regionförvalt-
ningsverkets ansvarsområde för räddnings-
väsendet och beredskapen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs 
genom lag. 
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7. 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverk-

samhet (635/1998) 40 §, 48 § 2 mom. och 53 § 1 mom., av dem 48 § 2 mom. sådant det lyder i 
lag 1211/2000 och 53 § 1 mom. sådant det lyder i lag 915/2006, som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

40 §  

Finansieringsplan för anläggnings- projekt 

Vederbörande ministerium uppgör varje år i 
samband med beredningen av statsbudgeten 
för de följande fyra åren en riksomfattande 
finansieringsplan för anläggningsprojekt som 
gäller undervisnings- och kulturverksamhet. 
Finansieringsplanen inkluderar de anlägg-
ningsprojekt som skall genomföras under 
planeringsperioden, i ordningsföljd kalender-
årsvis samt en beräkning av de projektkost-
nader som berättigar till statsandel och av 
statsandelarna. 

För finansieringsplanen för anläggningspro-
jekten skall länsstyrelsen på basis av förslag 
som inkommit från utbildningsanordnare och 
andra anordnare av verksamhet enligt de la-
gar som nämns i 1 § göra upp en förteckning 
över de anläggningsprojekt som det är me-
ningen att genomföra inom länet. Projekten 
antecknas i förteckningen i skyndsamhets-
ordning enligt länsstyrelsens prövning. Upp-
gifterna för förteckningen skall årligen till-
ställas länsstyrelsen senast vid den tidpunkt 
som ministeriet bestämt. 
 

40 § 

Finansieringsplan för anläggningsprojekt 

Undervisningsministeriet uppgör varje år i 
samband med beredningen av statsbudgeten 
för de följande fyra åren en riksomfattande 
finansieringsplan för anläggningsprojekt som 
gäller undervisnings- och kulturverksamhet. 
Finansieringsplanen inkluderar de anlägg-
ningsprojekt som ska genomföras under pla-
neringsperioden, i ordningsföljd kalenderårs-
vis samt en beräkning av de projektkostnader 
som berättigar till statsandel och av statsan-
delarna. 

För finansieringsplanen för anläggnings-
projekten ska närings-, trafik- och miljöcen-
tralen på basis av förslag som inkommit från 
utbildningsanordnare och andra anordnare av 
verksamhet enligt de lagar som nämns i 1 § 
och, för läroanstaltsprojekt, utgående från 
landskapsförbundens prioritetsordning göra 
upp en förteckning över de anläggningspro-
jekt som det är meningen att genomföra inom 
verksamhetsområdet. Projekten antecknas i 
förteckningen i prioritetsordning. Förslagen 
till förteckning ska tillställas närings-, trafik- 
och miljöcentralen före utgången av det år 
som föregår utarbetandet av förteckningen. 
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48 § 

Fastställande av antalet prestationer som an-
vänds vid beräkning av finansieringen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vederbörande ministerium kan vid faststäl-

landet av det antal studerandeårsverken enligt 
11 § 3 mom. som läggs till grund för finansie-
ringen av yrkesinriktad tilläggsutbildning ge 
utbildningsanordnaren anvisningar i fråga om 
utbildningsutbudet. När ministeriet fastställer 
studrandeårsverkena för utbildningsanordnar-
na skall det säkerställa en regionalt opartisk 
fördelning av finansieringen av den yrkesin-
riktade tilläggsutbildningen enligt utbild-
ningsbehovet. Innan ministeriet beslutar om 
en utbildningsanordnare kan beviljas finansi-
ering utifrån antalet studerandeårsverken, 
skall länsstyrelsens utlåtande i saken inhäm-
tas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

48 § 

Fastställande av antalet prestationer som 
används vid beräkning av finansieringen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisningsministeriet kan vid faststäl-

landet av det antal studerandeårsverken enligt 
11 § 3 mom. som läggs till grund för finansi-
eringen av yrkesinriktad tilläggsutbildning ge 
utbildningsanordnaren anvisningar i fråga om 
utbildningsutbudet. När ministeriet fastställer 
studerandeårsverkena för utbildningsanord-
narna ska det säkerställa en regionalt opartisk 
fördelning av finansieringen av den yrkesin-
riktade tilläggsutbildningen enligt utbild-
ningsbehovet. Innan ministeriet beslutar om 
huruvida en utbildningsanordnare kan bevil-
jas finansiering utifrån antalet studerandeårs-
verken, ska närings-, trafik- och miljöcentra-
lens utlåtande i saken inhämtas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
53 §  

Statsbidragsmyndighet 

Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
driftskostnader som avses i denna lag och an-
läggningsprojekt enligt de lagar som nämns i 
1 § 1 mom. 8–12 punkten är undervisnings-
ministeriet. Statsbidragsmyndighet i ärenden 
som gäller anläggningsprojekt enligt de lagar 
som nämns i 1 § 1 mom. 1–7 punkten är läns-
styrelsen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 §  

Statsbidragsmyndighet 

Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäll-
er driftskostnader som avses i denna lag och 
anläggningsprojekt enligt de lagar som 
nämns i 1 § 1 mom. 8–12 punkten är under-
visningsministeriet. Statsbidragsmyndighet i 
ärenden som gäller anläggningsprojekt enligt 
de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 1–7 punk-
ten är närings-, trafik- och miljöcentralen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs 
genom lag. 
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8. 

Lag 

om ändring av idrottslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i idrottslagen av den 18 december 1998 (1054/1998) 2, 3, 6, 8 och 10 § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §  

Ansvar och samarbetsförpliktelser 

Staten och kommunerna skall skapa de all-
männa förutsättningarna för idrott. Idrotts-
verksamheten skall i huvudsak skötas av id-
rottsorganisationerna. 

Det ministerium till vars verksamhetsområ-
de idrottsväsendet hör, nedan ministeriet, 
skall svara för idrottsväsendets allmänna led-
ning och utveckling och samordningen i id-
rottssamarbetet inom statsförvaltningen. På 
det regionala planet ankommer dessa uppgif-
ter på länsidrottsväsendet och på det lokala 
planet på kommunerna. 

Kommunen skall skapa förutsättningar för 
kommuninvånarnas idrottsutövning genom att 
utveckla det lokala och regionala samarbetet 
samt en hälsofrämjande idrott, genom att 
stödja medborgarverksamhet, tillhandahålla 
idrottsanläggningar samt ordna idrottsverk-
samhet med beaktande även av grupper med 
särskilda behov. 
 

2 §  

Ansvar och samarbetsförpliktelser 

Staten och kommunerna ska skapa de all-
männa förutsättningarna för idrott. Idrotts-
verksamheten ska i huvudsak skötas av id-
rottsorganisationerna. 

Undervisningsministeriet ska svara för id-
rottsväsendets allmänna ledning och utveck-
ling och samordningen i idrottssamarbetet 
inom statsförvaltningen. På det regionala 
planet ankommer dessa uppgifter på det re-
gionala idrottsväsendet och på det lokala 
planet på kommunerna. 

 
Kommunen ska skapa förutsättningar för 

kommuninvånarnas idrottsutövning genom 
att utveckla det lokala och regionala samar-
betet samt en hälsofrämjande idrott, genom 
att stödja medborgarverksamhet, tillhanda-
hålla idrottsanläggningar samt ordna idrotts-
verksamhet med beaktande även av grupper 
med särskilda behov. 
 

 
3 §  

Länsidrottsväsendets förvaltning 

Med länsidrottsväsendet avses länsstyrelsen 
och regionala idrottsråd som länsstyrelserna 
tillsätter. Om uppgifterna för länsidrottsvä-
sendet bestäms närmare genom förordning. 
 

3 § 

Det regionala idrottsväsendet 

Med det regionala idrottsväsendet avses 
närings-, trafik- och miljöcentralen och regi-
onala idrottsråd som landskapsförbunden till-
sätter. Om uppgifterna för det regionala id-
rottsväsendet och om de regionala idrottsrå-
dens antal och sammansättning bestäms 
närmare genom förordning av statsrådet. 
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6 §  

Finansiering av det regionala idrottsväsendet 

 
Ministeriet anvisar årligen verksamhetsan-

slag för länsidrottsväsendet och avtalar med 
respektive länsstyrelse om hur anslagen skall 
användas. Ministeriet kan anvisa länsidrotts-
väsendet också andra anslag som fördelas vi-
dare i form av understöd. 

 
Dessutom kan ministeriet understödja annat 

regionalt idrottsligt utvecklingsarbete. 
 

6 §  

Finansiering av det regionala idrottsväsen-
det 

Undervisningsministeriet anvisar årligen 
verksamhetsanslag för det regionala idrotts-
väsendet och avtalar med respektive närings-
, trafik- och miljöcentral om hur anslagen ska 
användas. Ministeriet kan anvisa det regiona-
la idrottsväsendet också andra anslag som 
fördelas vidare i form av understöd. 

Dessutom kan ministeriet understödja an-
nat regionalt idrottsligt utvecklingsarbete. 
 

 
8 §  

Statsunderstöd för idrottsanläggningar 

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för 
beviljande av understöd för anläggningspro-
jekt som avser idrottsanläggningar och tillhö-
rande fritidslokaliteter. Med understöden 
främjas i synnerhet uppförande, förvärv, sa-
nering och utrustning av idrottsanläggningar 
avsedda för behov i breda användargrupper. 

Understöd beviljas i första hand kommuner 
eller samkommuner samt sammanslutningar 
där en kommun eller samkommun har be-
stämmanderätten. Understöd kan även bevil-
jas andra sammanslutningar. 

I fråga om de statsunderstöd som avses i 1 
mom. gäller vad som bestäms om statsunder-
stöd för anläggningsprojekt i lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverksam-
het. 

Ministeriet skall vid beviljande av under-
stöd för uppförande av idrottsanläggningar 
begära utlåtande av vederbörande länsstyrelse 
och av statens idrottsråd. 
 

8 §  

Statsunderstöd för idrottsanläggningar 

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för 
beviljande av understöd för anläggningspro-
jekt som avser idrottsanläggningar och tillhö-
rande fritidslokaliteter. Med understöden 
främjas i synnerhet uppförande, förvärv, sa-
nering och utrustning av idrottsanläggningar 
avsedda för behov i breda användargrupper. 

Understöd beviljas i första hand kommuner 
eller samkommuner samt sammanslutningar 
där en kommun eller samkommun har be-
stämmanderätten. Understöd kan även bevil-
jas andra sammanslutningar. 

Bestämmelser om de statsunderstöd som 
avses i 1 mom. finns i lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet. 

 
 
Ministeriet ska vid beviljande av understöd 

för uppförande av idrottsanläggningar begära 
utlåtande av närings-, trafik- och miljöcen-
tralen och av statens idrottsråd. 
 

 
10 §  

Statsbidragsmyndighet 

Det ministerium till vars verksamhetsområ-
de idrottsväsendet hör är statsbidragsmyndig-
het i fråga om de understöd som avses i 5–9 
§. 

10 §  

Statsbidragsmyndighet 

Undervisningsministeriet är statsbidrags-
myndighet i fråga om de understöd som av-
ses i 5—9 §. 
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I fråga om anläggningsprojekt som avser 
idrottsanläggningar kan ministeriet överföra 
en del av det anslag som reserverats för byg-
gande av idrottsanläggningar så att bered-
ningen handhas av länsidrottsväsendet och 
besluten fattas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
är statsbidragsmyndighet i den omfattning 
som ministeriet bestämmer. 
 

I fråga om anläggningsprojekt som avser 
idrottsanläggningar kan ministeriet överföra 
en del av det anslag som reserverats för byg-
gande av idrottsanläggningar så att bered-
ningen handhas av det regionala idrottsvä-
sendet och besluten fattas av närings-, trafik- 
och miljöcentralen. Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen är statsbidragsmyndighet i den 
omfattning som ministeriet bestämmer. 
 

 
 ——— 

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs 
genom lag. 
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9. 

Lag 

om ändring av regionutvecklingslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i regionutvecklingslagen av den 12 juli 2002 (602/2002) 10 § 4 mom. och 40 § 2 

mom. samt 
fogas till 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 954/2005 och 1402/2006, nya 4 a-4 d punkter, 

till lagen nya 7 a-7 e § och till 10 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., 
som följer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 §  

Landskapsförbundens uppgifter 

Landskapsförbunden 
— — — — — — — — — — — — — —  
(ny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ny) 
 
 
(ny) 
 
 
(ny) 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 §  

Landskapsförbundens uppgifter 

Landskapsförbunden 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 a) svarar för samordningen av den regi-
onala prognostiseringen av utbildningsbeho-
ven på lång och medellång sikt och för be-
redningen av de regionala utbildningsmålen 
som en del av utvecklingsplaneringen för ut-
bildningen och forskningen, för samordning-
en av utarbetandet av en regional trafiksy-
stemplan, med undantag för huvudstadsregi-
onens trafiksystemplan, samt för samord-
ningen av utarbetandet av omfattande regio-
nala planer för naturresurser och miljö, 

4 b) utarbetar en prioritetsordning för 
kommunernas och andra utbildningsanord-
nares projektförslag, 

4 c) främjar samservice i sin region enligt 
lagen om samservice inom den offentliga för-
valtningen (223/2007), 

4 d) tillsätter de regionala konstkommis-
sionerna och de regionala idrottsråden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
(ny) 7 a §  

Landskapsförbundens samarbetsområden  

För att organisera landskapsförbundens 
samarbete indelas landet i landskapsförbun-
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dens samarbetsområden så som föreskrivs i 
denna lag. Ett landskapsförbund kan i fråga 
om de uppgifter som avses i 7 b § endast 
höra till ett samarbetsområde. 

Landskapsförbundens samarbetsområde 
ska bilda funktionellt och ekonomiskt ända-
målsenliga helheter med tanke på skötseln av 
de uppgifter som samarbetet gäller. Indel-
ningen i samarbetsområden ska beaktas vid 
inrättandet av sådana verksamhetsområden 
för närings-, trafik- och miljöcentralerna där 
alla de uppgifter som ingår i centralernas 
verksamhetsområde sköts. 
 

 
(ny) 7 b §  

Uppgifter som samarbetet omfattar 

Landskapsförbundens samarbete ska om-
fatta behandlingen av och beslutsfattandet i 
sådana uppgifter som avses i 7 § och som  

1) är viktiga med tanke på den långsiktiga 
utvecklingen av regionen, 

2) ingår i landskapsprogrammen och i ge-
nomförandeplanerna för dessa eller i andra 
planer som i betydande grad påverkar regi-
onutvecklingen, och 

3) är gemensamma för samarbetsområdet. 
Medlemskommunerna i de landskapsför-

bund som hör till samarbetsområdet kan ge-
nom överensstämmande beslut eller grundav-
talet överföra även andra uppgifter i anslut-
ning till regionutveckling eller landskapets 
planering till att behandlas och avgöras i 
samarbete. 
 

 
(ny) 7 c §  

Ordnandet av beslutsfattandet i samarbets-
området 

Medlemskommunerna i de landskapsför-
bund som hör till samarbetsområdet ska av-
tala om ordnandet av behandlingen av och 
beslutsfattandet i de ärenden som omfattas 
av samarbete antingen så att beslutanderät-
ten utövas av landskapsförbundets gemen-
samma organ eller så att beslutanderätten 
utövas av landskapsförbunden genom över-
ensstämmande beslut. 
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De landskapsförbund som hör till samar-
betsområdet ska komma överens om bered-
ningen av de ärenden som ska behandlas och 
avgöras och om ansvaret i fråga om bered-
ningen. 
 

 
(ny) 7 d §  

Landskapsförbundets gemensamma organ 
och dess val 

Fullmäktige i de landskapsförbund som hör 
till samarbetsområdet tillsätter ett gemen-
samt organ och väljer ledamöter till det, om 
så bestäms i samarbetsavtalet enligt 2 mom. I 
annat fall ska medlemskommunerna i de 
landskapsförbund som hör till samarbetsom-
rådet tillsätta ett gemensamt organ och välja 
ledamöter till det samtidigt och med iaktta-
gande av samma förfarande som då de väljer 
sina representanter till landskapsförbundets 
fullmäktige. Röstandelarna för de gruppe-
ringar som är representerade i det gemen-
samma organet ska vid valet av ledamöter 
svara mot den andel röster som de olika 
grupper som är representerade i medlems-
kommunernas fullmäktige fått i medlems-
kommunerna i de landskapsförbund som hör 
till samarbetsområdet vid kommunalvalen 
med iakttagande av proportionalitetsprinci-
pen enligt vallagen (714/1998). 

Om man beslutar att välja ett sådant 
gemensamt organ som avses i 1 mom. mitt 
under den mandatperiod som bestäms enligt 
kommunalvalet, väljs dess ledamöter första 
gången av landskapsfullmäktige för de land-
skapsförbund som hör till samarbetsområdet. 

I samarbetsavtalet för de landskap som hör 
till samarbetsområdet ska det avtalas om an-
talet ledamöter i landskapens gemensamma 
organ och grunderna för rösträtten, organets 
andra än i lag föreskrivna uppgifter samt 
andra ärenden som är nödvändiga för ord-
nandet av samarbetet. I fråga om godkän-
nande av avtalet gäller i övrigt i tillämpliga 
delar vad som bestäms om grundavtal för 
samkommuner i 79 § 1 mom. i kommunalla-
gen (365/1995). 
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(ny) 7 e §  

Avtal om samarbete samt skyldighet att sam-
arbeta 

Medlemskommunerna i de landskapsför-
bund som finns inom det planerade samar-
betsområdet ska ingå avtal om de ärenden 
som avses i 7 a—7 d § senast den 31 mars 
2010. 

Om medlemskommunerna i landskapsför-
bunden inte inom den ovan föreskrivna tiden 
kommer överens om hur samarbetet ska or-
ganiseras, får statsrådet ålägga regionens 
landskapsförbund och dess medlemskommu-
ner att inleda förhandlingar om samarbete 
och samtidigt besluta om inledandet av 
andra för samarbetet nödvändiga ärenden. 
Statsrådets föreläggande gäller till dess att 
medlemskommunerna i de landskapsförbund 
som hör till samarbetsområdet kommer över-
ens om samarbete. 

Om landskapsförbunden inte kan fatta 
överensstämmande beslut genom det förfa-
rande som avses i 7 c § 1 mom. och detta är 
till betydande skada för samarbetet mellan 
stat och kommuner när det gäller regionut-
vecklingen, får statsrådet ålägga medlems-
kommunerna att inrätta ett gemensamt organ 
enligt ovan nämnda lagrum. 
 

 
10 §  

Landskapsprogram 

— — — — — — — — — — — — — —  
De statliga myndigheterna skall i sin verk-

samhet beakta landskapsprogrammen, främja 
genomförandet av dem samt bedöma och ut-
värdera sina åtgärders betydelse för regionut-
vecklingen. 

 
 
(ny) 
 
 
 
 
 
 
 

10 §

Landskapsprogram 

— — — — — — — — — — — — — —  
Myndigheterna ska i sin verksamhet beakta 

landskapsprogrammen och genomförande-
planerna för dessa, främja genomförandet av 
programmen, bedöma och utvärdera sina åt-
gärders betydelse för regionutvecklingen 
samt se till att inga åtgärder försvårar ge-
nomförandet av dem. 

Myndigheterna ska begära landskapsför-
bundets utlåtande om sådana för regionens 
utveckling viktiga planer och åtgärder som 
avsevärt avviker från landskapsprogrammet 
eller som inte ingår i landskapsprogrammet, 
samt bedöma planernas och åtgärdernas be-
tydelse för regionens utveckling. Om myn-
digheten ämnar avvika från ett landskapsför-
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

bunds utlåtande, ska den motivera avvikelsen 
efter att först ha förhandlat om saken med 
landskapsförbundet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
40 §  

Sökande av ändring 

— — — — — — — — — — — — — —  
I ett beslut som landskapets samarbetsgrupp 

har fattat med stöd av denna lag söks ändring 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som i kommunallagen föreskrivs om 
sökande av ändring i beslut av samkommu-
ner. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 § 

Sökande av ändring 

— — — — — — — — — — — — — —  
I ett beslut som landskapets samarbets-

grupp eller landskapsförbundens gemen-
samma organ har fattat med stöd av denna 
lag söks ändring genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som i kommunal-
lagen föreskrivs om sökande av ändring i be-
slut av samkommuner. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
 ——— 

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs 
genom lag. 
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