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L a g

933/2013

om ändring av 3 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) 3 § som följer:

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 nä-
ringsverksamhet,

2) innovationer och affärsverksamhet un-
der internationalisering,

3) fungerande arbetsmarknader, tillgången
på arbetskraft och sysselsättningen,

4) utbildning, kunnande och kultur,
5) invandring, integration och goda etniska

relationer,
6) gårdsbruket, fiskerinäringen och lands-

bygdsutvecklingen, systemet för identifiering
av djur samt säkerheten hos produktionsför-
nödenheterna och växthälsan inom jord- och
skogsbruket,

7) energi och energiproduktion,
8) trafiksystemets funktion, trafiksäkerhe-

ten, väg- och trafikförhållandena, landsvägs-
hållningen och ordnandet av kollektivtrafi-
ken,

9) miljövård, markanvändning, styrning av
byggandet, vård av kulturmiljön, skydd och
ett hållbart nyttjande av naturens mångfald
samt nyttjande och vård av vattentillgång-
arna,

10) lönegarantiärenden,
11) 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 nä-
ringsbyråer som avses i 3 kap.,

2) bereda en utvärdering av den regionala
tillgången till basservice inom trafiken,

3) bevaka allmänt intresse i miljö- och
vattenärenden, producera och distribuera mil-
jöinformation och förbättra miljömedveten-
heten, förebygga och bekämpa miljöskador
och miljöolägenheter, sköta statens vatten-
rättsliga tillstånd och privaträttsliga avtal och
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sörja för genomförandet av miljö-, vattenför-
sörjnings- och vattendragsarbeten.

I fråga om närings-, trafik- och miljöcen-
tralernas övriga uppgifter föreskrivs särskilt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen
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