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Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) 4 § 2 mom. 5 punkten,
ändras 3 §, 4 § 2 mom. 4 punkten, 6 § 2 mom., 9 §, 10 § 1 mom., 11 § 2 och 3 mom., 12 och

13 § samt 14 § 1 och 2 mom. samt
fogas till lagen en ny 17 a § som följer:

3 §

Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag,
tillämpas i fråga om ordnandet av regionför-
valtningsverkens verksamhet och uppgifter la-
gen om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993),
lagen om behandling av miljöskydds- och vat-
tenärenden vid regionförvaltningsverken
(898/2009) och räddningslagen (379/2011).

4 §

Regionförvaltningsverkens verksamhets-
område och uppgifter

— — — — — — — — — — — — —
Regionförvaltningsverken ska dessutom

— — — — — — — — — — — — —
4) stödja behöriga myndigheter då myn-

digheterna leder säkerhetssituationer i regio-
nen och vid behov samordna deras verksam-
het.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Regionförvaltningsverkens behörighet samt
deras verksamhetsområden och utvidgningen

av dessa

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om utvidgning av verksam-

hetsområdet i fråga om uppgifter som gäller
arbetarskyddet utfärdas genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet och om ut-
vidgning av verksamhetsområdet i fråga om
uppgifter som gäller miljötillståndsärenden
genom förordning av miljöministeriet.

9 §

Ordnande av den strategiska planeringen
och styrningen i vissa fall

I regionförvaltningsverkens strategidoku-
ment finns avsnitt som gäller planeringen och
styrningen av uppgifter som gäller arbetar-
skyddet och miljötillståndsärenden. För styr-
ningen av regionförvaltningsverkens uppgif-
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ter som gäller arbetarskyddet utarbetas inte
några strategiska resultatmålshandlingar.

Närmare bestämmelser om innehållet i och
förfarandena för den strategiska planeringen
och styrningen av regionförvaltningsverkens
uppgifter som gäller arbetarskyddet får utfär-
das genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet och om innehållet i och för-
farandena för den strategiska planeringen och
styrningen av miljötillståndsärenden genom
förordning av miljöministeriet.

10 §

Styrning av verksamheten

Justitieministeriet, inrikesministeriet, fi-
nansministeriet, social- och hälsovårdsmini-
steriet, undervisnings- och kulturministeriet,
jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och
näringsministeriet, miljöministeriet och den
myndighet inom centralförvaltningen som
särskilt har ålagts att sköta styrningen, styr
regionförvaltningsverkens verksamhet inom
sina egna ansvarsområden (styrning av verk-
samheten). Finansministeriet sörjer för styr-
ningen av verksamheten när det gäller regi-
onförvaltningsverkets gemensamma funktio-
ner och övriga åtgärder som behövs med
tanke på en enhetlig verksamhet inom verket.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Ledning

— — — — — — — — — — — — —
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.

Ett regionförvaltningsverk har en lednings-
grupp som sörjer för samordningen av ver-
kets funktioner. Regionförvaltningsverkets
direktör är ordförande i ledningsgruppen. I
fråga om ledningsgruppens övriga samman-
sättning bestäms i regionförvaltningsverkets
arbetsordning.

12 §

Beslutanderätt

Direktören för ett regionförvaltningsverk
avgör ärenden som hör till verkets behörig-
het, om det inte bestämts eller i arbetsord-
ningen föreskrivits att någon annan tjänste-
man vid verket ska avgöra dem. Ärenden
som hör till ansvarsområdena för arbetar-
skyddet, miljötillståndsärenden och rädd-
ningsväsendet avgörs emellertid av chefen
för det berörda ansvarsområdet, om det inte
bestämts eller i arbetsordningen för ansvars-
området föreskrivits att någon annan tjänste-
man inom ansvarsområdet ska avgöra dem
eller om inte något annat föreskrivs om be-
slutsfattandet.

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 arbetar-
skyddet eller miljötillståndsärenden eller som
omfattas av behörigheten för ansvarsområdet
för räddningsväsendet och som gäller ären-
den som avses i räddningslagen.

13 §

Regionförvaltningsverkens arbetsordning

I arbetsordningen för ett regionförvalt-
ningsverk bestäms hur regionförvaltningsver-
kets förvaltning och funktioner ska ordnas
samt om beredningen och avgörandet av
ärenden, med undantag av ansvarsområdena
för miljötillståndsärenden och arbetarskyd-
det. Regionförvaltningsverkets direktör be-
slutar om arbetsordningen.

Ett ansvarsområde inom ett regionförvalt-
ningsverk kan vid behov ha en arbetsordning.
I arbetsordningen kan det bestämmas när-
mare hur funktionerna inom ansvarsområdet
ska ordnas samt om personalens uppgifter
och tjänstgöringsorter. Chefen för ansvars-
området beslutar om arbetsordningen för an-
svarsområdet.

14 §

Tillsättning av tjänster

Statsrådet utnämner direktören för ett regi-
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onförvaltningsverk för viss tid på framställ-
ning av finansministeriet. Cheferna för ett
regionförvaltningsverks ansvarsområden,
med undantag av chefen för ansvarsområdet
för arbetarskyddet, utnämns för viss tid. Che-
ferna för ansvarsområdena och chefen för
den serviceenhet för den språkliga minorite-
ten som nämns i 18 § utnämns av det minis-
terium 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 regionförvalt-
ningsverket.

Cheferna för regionförvaltningsverkens
ansvarsområden för arbetarskyddet, miljötill-
ståndsärenden samt räddningsväsendet och
beredskapen utnämner personalen inom sina
ansvarsområden. Regionförvaltningsverkets
övriga personal utnämns av verkets direktör,
om inte något annat bestäms i verkets arbets-
ordning.
— — — — — — — — — — — — —

17 a §

Samarbete mellan regionförvaltningsverken
och polisen

Regionförvaltningsverken och polisinrätt-
ningarna inom deras verksamhetsområden
ska samarbeta i ärenden som gäller

1) samordning av den regionala beredska-
pen och beredskapsplaneringen,

2) främjande av säkerhetsplaneringen
inom region- och lokalförvaltningen,

3) stödjande av de behöriga myndighe-
terna inom området när dessa leder säkerhets-
situationer och samordning av dessa myndig-
heters verksamhet,

4) annat regionalt myndighetssamarbete i
fråga om polisväsendet.

Regionförvaltningsverken och Polisstyrel-
sen ska samarbeta i ärenden som gäller utvär-
dering av den regionala tillgången till poli-
sens tjänster.

Bestämmelser om organiseringen av sam-
arbetet och om förfarandena får utfärdas ge-
nom förordning av finansministeriet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 28 juni 2013
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