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1732/2015
Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1392/2014)
16 och 33 §,
ändras 4 § 1 mom., 5, 6 och 7 §, 8 § 4 mom., 10 §, 12 § 3 mom., 14 och 17 §, av dem
5 §, 8 § 4 mom., 12 § 3 mom. och 17 § sådana de lyder i förordning 445/2015 samt 7 och
10 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 445/2015, samt
fogas till 13 § ett nytt 2 mom., 28 § ett nytt 2 mom. och 30 § ett nytt 3 mom., som följer:
4§
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i vissa uppgifter
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafikoch miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:
1) uppgifter som hänför sig till uppehållstillstånd för näringsidkare enligt utlänningslagen (301/2004),
2) uppgifter i anslutning till verkställandet av lönegarantiärenden enligt lönegarantilagen och de uppgifter som avses i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000),
3) juridisk vägledning för arbets- och näringsbyråerna i anslutning till verkställandet
av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), lagen om alterneringsledighet
(1305/2002) och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
5§
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finlandi vissa
uppgifter
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:
1) uppgifter som gäller det diversifieringsstöd för socker som avses i artikel 6 i rådets
förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av
sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och i statsrådets förordning om
stödjande av företagsverksamhet på landsbygden (632/2007),
2) uppgifter som gäller beviljande, kontroll och övervakning av stöd som beviljas för
finansiering av åtgärder som avses i artiklarna 76−80 i Europaparlamentets och rådets för-
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ordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av
rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG)
nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011,
3) uppgifter som med stöd av 4§ 2 mom. i lagen om det nationella genomförandet av
den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) har
överförts till närings-, trafik- och miljöcentralen,
4) uppgifter som föreskrivits för närings-, trafik- och miljöcentralen i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014),
5) uppgifter i anslutning till införsel av fisk enligt 77 § i lagen om fiske (379/2015)
samt uppgifter i anslutning till registrering av kommersiella fiskare enligt 87−89 § i den
lagen,
6) uppgifter och upphandlingsbeslut i anslutning till konkurrensutsättning av det dagliga underhållet av landsvägar samt uppgifter i anslutning till upphandling inom och fastställande av servicenivån för landsvägsfärjtrafiken,
7) uppgifter som gäller upphandling och understöd inom och fastställande av servicenivån för den trafik- och transportservice i skärgården som avses i lagen om främjande av
skärgårdens utveckling (494/1981),
8) uppgifter som gäller förkörsrätten enligt vägtrafiklagen (267/1981) vid ankomst till
färjor och förbindelsefartyg,
9) tillståndsuppgifter som gäller artskydd enligt 40§, 45§ och 49§ 4 mom. i naturvårdslagen (1096/1996) och tillståndsuppgifter som gäller fåglar enligt 49§ 3 mom. i den
lagen.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafikoch miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland
och Södra Savolax till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter enligt 8 § 1
mom. 2 punkten i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), när det gäller stöd
för växthusproduktion enligt 11 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och stöd för lagring av trädgårdsprodukter enligt 12 § i den lagen.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafikoch miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Satakunta, Sydöstra Finland, Södra Österbotten och
Österbotten uppgifter som gäller fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska
fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006), lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, lagen om samfälligheter (758/1989), vattenlagen (587/2011), lagen om vattenvårds- och
havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och miljöskyddslagen (527/2014).
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings- trafikoch miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Satakunta, Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland och Södra
Österbotten uppgifter som gäller samordningen av hanteringen av översvämningsrisker
enligt lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) när det gäller Kumo älvs
avrinningsområde.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafikoch miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Satakunta, Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten sådana till
närings, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag av uppgifter som enligt lagen om Trafikverket
(862/2009) hör till Trafikverket.
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Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafikoch miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Satakunta och Birkaland till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande anskaffning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice av utbildning inom markbyggnads- och transportbranschen.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdet för Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Satakunta uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som
gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.
6§
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland i vissa
uppgifter
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-,
trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:
1) riksomfattande projekt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr1698/2005
och i statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden
(1174/2014),
2) anskaffning av utbildning inom lyftkransbranschen enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafikoch miljöcentralerna i Nyland och Sydöstra Finland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:
1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna
(1651/2009), strukturfondslagen (1401/2006) samt lagen om utveckling av regionerna och
förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014),
2) de uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet (1068/2000), lagarna om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006 och 9/2014)
med undantag av sådana understöd i uppfinningsärenden som avses i 7 § 1 mom. 2 punkten,
3) uppgifter som gäller service för utveckling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 §
i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings- trafikoch miljöcentralen i Tavastland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och
miljöcentralen i Nyland de uppgifter som gäller samordningen av hanteringen av översvämningsriskerna i Vanda ås avrinningsområde och vilka avses i lagen om hantering av
översvämningsrisker.
7§
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland i vissa uppgifter
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:
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1) utvecklings- och samordningsuppgifter som gäller innovations- och uppfinningsverksamhet samt affärsverksamhetens internationalisering,
2) uppgifter i uppfinningsärenden enligt lagarna om statsunderstöd för utvecklande av
företagsverksamhet (1336/2006 och 9/2014),
3) uppgifter som statsbidragsmyndighet i fråga om internationella utställningar enligt
i 6§ 1 punkten samt uppgifter som statsbidragsmyndighet i fråga om sådana exportnätverksprojekt, exportringar och partnerskapsprogram enligt 6 § 4 punkten i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010)
som inte gäller turismen och de kreativa branscherna, med undantag av utbetalningsuppgifter,
4) uppgifter enligt statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012), med undantag av utbetalningsuppgifter,
5) kundservice som gäller landsvägar, banor och farleder samt rådgivning i samband
med taxi-, godstrafik- och kollektivtrafiktillstånd,
6) följande uppgifter enligt landsvägslagen:
a) avtalsuppgifter enligt 8 § som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen i egenskap
av väghållningsmyndighet,
b) tillståndsuppgifter enligt 37 och 47 § som gäller anslutningar till landsväg och undantagslov för skydds- och frisiktsområden i fråga om förbindelsevägar och lättrafikerade
regionala vägar, sådana tillståndsuppgifter och beslut om undantag som gäller kablar och
kraftledningar dock i fråga om alla landsvägar,
c) tillståndsuppgifter enligt 42 § som gäller arbete på vägområde samt placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på vägområde,
d) uppgifter enligt 52 § som gäller undantagslov i fråga om reklam invid vägar,
7) uppgifter i anslutning till tillstånd och utlåtanden som gäller tillfälliga trafikarrangemang enligt vägtrafiklagen och vägtrafikförordningen samt tillstånduppgifter enligt vägtrafiklagen för skyltning till serviceanläggningar,
8) sådana uppgifter i anslutning till beviljande av tillstånd för reklamåtgärder enligt
126 a § 1 mom. 8 punkten i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) som avses i
133 § när närings-, trafik- och miljöcentralen hörs i egenskap av väghållningsmyndighet
samt rätt att föra talan i egenskap av väghållningsmyndighet enligt 192 § 1 mom. i den lagen,
9) uppgifter som gäller undantag i fråga om dimension och massa enligt 38§ i kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och specialtransportfordon
(786/2012),
10) uppgifter i anslutning till väghållningsmyndighetens traditionsarbete,
11) kundservice inom ansvarsområdet för miljön och naturresurserna,
12) uppgifter som styrnings- och tillsynsmyndighet för producentansvaret för den
riksomfattande avfallshanteringen enligt avfallslagen (646/2011) och bestämmelser som
utfärdats med stöd av den.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafikoch miljöcentralen i Mellersta Finland uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som
gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafikoch miljöcentralen i Tavastland uppgifter hörande till närings-, trafik- och miljöcentralen
enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och avfallslagen och
andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendrags- och avfallshanteringsarbeten.
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8§
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland i vissa
uppgifter
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland även inom verksamhetsområdena för närings-,
trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Tavastland sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande
av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag av uppgifter enligt 5 § 1 mom. 6 punkten och uppgifter som enligt lagen om Trafikverket (862/2009) hör till Trafikverket.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
10§
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax i vissa
uppgifter
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafikoch miljöcentralen i Norra Savolax inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter enligt 8 §
1 mom. 2 punkten i lagen om verkställighet av jordbruksstöd, när det gäller sådant nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen som avses i 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, med undantag av tillsynsuppgifter.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavastland, Birkaland, Södra Savolax, Mellersta Finland och
Norra Karelen uppgifter som gäller fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna
fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska
fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om det nationella genomförandet av
den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och miljöskyddslagen.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Sydöstra Finland, Södra Savolax, Norra Karelen och Mellersta
Finland sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som avses i lagen
om taxitrafik.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Karelen och Södra Savolax sådana uppgifter som avses
i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen
och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som särskilt åläggs närings-, trafik- och miljöcentralen.
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12 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland i vissa
uppgifter
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafikoch miljöcentralen i Mellersta Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av
underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och
garantitiden, med undantag av uppgifter enligt 5 § i mom. 6 punkten och uppgifter som
enligt lagen om Trafikverket (862/2009) hör till Trafikverket.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
13§
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten i vissa
uppgifter
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafikoch miljöcentralen i Södra Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland och Österbotten sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som avses i lagen om taxitrafik (217/2007).
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
14§
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten i vissa
uppgifter
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafikoch miljöcentralerna i Södra Österbotten och Mellersta Finland sådana till närings-, trafikoch miljöcentralen hörande uppgifter som gäller anskaffning inom markbyggnads- och
transportbranschen enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafikoch miljöcentralerna i Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland till närings-, trafik- och miljöcentralen
hörande uppgifter enligt 8 § 1 mom. 2 punkten i lagen om verkställighet av jordbruksstöd,
när det gäller stöd för växthusproduktion enligt 11 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och stöd för lagring av trädgårdsprodukter enligt 12 § i den
lagen.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafikoch miljöcentralen i Södra Österbotten sådana uppgifter som avses i lagen om främjande
av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och
som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som särskilt åläggs
närings-, trafik- och miljöcentralen.
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17§
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland i vissa uppgifter
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:
1) ärenden som gäller ersättning av skador enligt landsvägslagen i samband med underhållet av vägar, med undantag för skadeståndsärenden som avses i lagen om statens
skadeståndsverksamhet (978/2014),
2) uppgifter som gäller klarläggande av ett fordons ägare och flyttnings- och ersättningsbeslut enligt lagen om flyttning av fordon (828/2008) när det gäller fordon som har
lämnats kvar vid landsväg,
3) uppgifter som gäller samordningen av miljösamarbetet inom det arktiska området,
4) tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt lagen om skydd för miljön i Antarktis
(28/1998),
5) uppgifter som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten i lagen om verkställighet av jordbruksstöd, när det gäller stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp enligt 13 § i lagen om
nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och
miljöcentralerna i Norra Österbotten och Kajanaland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:
1) uppgifter som gäller fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om det nationella genomförandet av den
europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och miljöskyddslagen,
2) uppgifter som avses i lagen om taxitrafik samt till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av
landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag
av uppgifterna enligt 5 § 1 mom. 6 punkten och uppgifter som enligt lagen om Trafikverket (862/2009) hör till Trafikverket.
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1§ sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland verkställighetsuppgifter i anslutning till den överenskommelse om reglering av Enare träsk med hjälp av Kaitakoski kraftverk och damm som
ingåtts mellan Finlands regering, Norges regering och de Socialistiska Sovjetrepublikernas Förbunds regering (FördrS 39/1959) samt överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde (FördrS 94/1989) samt gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 91/2010).
28§
Behörighetsvillkor för tjänster vid utvecklings- och förvaltningscentret
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
I fråga om behörighetsvillkoren för direktören för civiltjänstcentralen, som är verksam
vid utvecklings- och förvaltningscentret, gäller det som föreskrivs i statsrådets förordning
om civiltjänst (1461/2007).
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1732/2015
30 §
Utvecklings- och förvaltningscentrets övriga uppgifter
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Civiltjänstcentralen, som är en fristående enhet vid utvecklings- och förvaltningscentret, sköter de uppgifter som avses i civiltjänstlagen (1446/2007).
————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
I fråga om skötseln av stöden för växthusproduktion enligt 5 § 2 mom. och 14 § 2 mom.
tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande till utgången av år
2016.
Helsingfors den 30 december 2015
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka

Konsultativ tjänsteman Elina Isoksela
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