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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljö-
centralerna 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 
 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om närings-, trafik- och miljöcentralerna 
ändras. Propositionens mål är att möjliggöra 
en flexibel användning av närings-, trafik- 
och miljöcentralernas resurser mellan centra-
lerna samt att uppdatera lagen om närings-, 
trafik- och miljöcentralerna med anledning 
av att vissa andra lagar har reviderats.  

Närings-, trafik- och miljöcentralernas möj-
ligheter att klara av sina uppgifter trots att 
antalet årsverken vid centralerna minskar 
förbättras i och med att det blir möjligt att 
förordna en tjänsteman vid en närings-, tra-
fik- och miljöcentral att i högst tre års tid stå 

till förfogande för en annan närings-, trafik- 
och miljöcentral. 

Den gällande lagen om närings-, trafik- och 
miljöcentralerna ska dessutom uppdateras 
genom ändringar som motsvarar lagen om 
Finlands skogscentral, som har trätt i kraft 
den 1 januari 2012, och lagen om utveckling 
av regionerna och förvaltning av struktur-
fondsverksamheten, som har trätt i kraft den 
20 januari 2014. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. 

 

————— 
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MOTIVERING 

1  Nuläge och föres lagna ändringar 

Syftet med propositionen är att möjliggöra 
en mer flexibel och effektiv användning av 
närings-, trafik- och miljöcentralernas perso-
nalresurser än tidigare.  Samtidigt ska lagen 
om närings-, trafik- och miljöcentralerna 
uppdateras i fråga om bestämmelser som in-
nehåller hänvisningar till sådana lagar som 
redan tidigare har upphävts.  

Enligt 5 § i lagen om närings-, trafik- och 
miljöcentralerna (897/2009) sköter en när-
ings-, trafik och miljöcentral inom sitt verk-
samhetsområde de uppgifter som föreskrivits 
för den. En närings-, trafik- och miljöcentral 
kan dock sköta uppgifter också inom verk-
samhetsområdet för fler än en central, om en 
utvidgning av verksamhetsområdet kan ef-
fektivisera centralernas verksamhet och an-
vändning av statens personalresurser och 
andra resurser, förbättra tillgången till servi-
ce, främja tillgodoseendet av de språkliga 
rättigheterna för regionens finsk- och svensk-
språkiga minoritet eller, inom samernas 
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 
ändamålsenligt av någon annan motsvarande 
orsak. Bestämmelser om hur ansvarsområden 
placeras i närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna utfärdas genom förordning av statsrå-
det.  

Bestämmelser om närings-, trafik- och mil-
jöcentralernas verksamhetsområden finns i 1 
§ i statsrådets förordning om närings-, trafik- 
och miljöcentralerna (1144/2013). Bestäm-
melser om fördelningen av ansvarsområdena 
mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna 
finns i 3 §.  I 4–17 § i förordningen finns be-
stämmelser om verksamhetsområden för 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Ny-
land, Egentliga Finland, Tavastland, Birka-
land, Sydöstra Finland, Södra Savolax, Norra 
Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, 
Södra Österbotten, Österbotten, Norra Öster-
botten, Kajanaland och Lappland när det 
gäller vissa uppgifter. Med undantag för När-
ings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta 

har var och en av närings-, trafik- och miljö-
centralerna någon uppgift som den sköter 
inte bara inom sitt eget verksamhetsområde 
utan också inom verksamhetsområdet för en 
annan närings-, trafik- och miljöcentral eller 
verksamhetsområdena för alla närings-, tra-
fik- och miljöcentraler.  

 Närings-, trafik- och miljöcentralerna har 
dessutom vissa fristående enheter med riks-
omfattande verksamhet. Bestämmelser om 
dessa finns i 25, 26 och 28−31 § i förord-
ningen. 

I förordningen görs många undantag från 
de befogenheter som fastställts landskapsvis. 
Inom verksamhetsområdet för sådana centra-
ler som inte själv har alla ansvarsområden 
verkar det alltid också en annan behörig cen-
tral som sköter uppgifterna på de ansvarsom-
råden som saknas vid centralen i fråga. När-
ings-, trafik- och miljöcentralerna har dessut-
om många regionala eller nationella uppgif-
ter som inbegriper utövning av offentlig makt 
och fattande av förvaltningsbeslut för någon 
annan centrals eller alla centralers räkning i 
fråga om vissa grupper av ärenden.  Be-
stämmelser om de särskilda och centralisera-
de uppgifterna för närings-, trafik- och miljö-
centralerna finns i speciallagstiftningen t.ex. i 
kollektivtrafiklagen (869/2009). Om särskil-
da uppgifter som inte inbegriper utövning av 
offentlig makt inom verksamhetsområdet för 
en annan närings-, trafik- och miljöcentral 
avtalas också i centralernas resultatavtal.  

Genom koncentrering av uppgifterna och 
specialisering av centralerna har närings-, 
trafik- och miljöcentralernas sakkunskap för-
delats mellan centralerna, och produktivite-
ten och serviceförmågan har förbättrats.  
Med tanke på det nuvarande antalet och den 
nuvarande strukturen hos närings-, trafik- 
och miljöcentralerna behövs det mer flexibla 
förfaranden, för att omfattande uppgifter som 
kräver högklassig kompetens ska kunna skö-
tas på ett högklassigt och mer kostnadseffek-
tivt sätt. I praktiken minskar de personalre-
surser som närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna förfogar över snabbt och inga nya re-
kryteringar kan göras på grund av de allt 
snävare statsekonomiska omkostnadsramar-
na. 
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Koncentreringen av uppgifterna och spe-
cialiseringen av närings-, trafik- och miljö-
centralerna har försvårats av det faktum att 
den specialkompetens som ska koncentreras i 
många fall innehafts av samma personal som 
haft en kritisk ställning med tanke på sköt-
seln av de icke koncentrerade uppgifter som 
kvarstår inom närings-, trafik- och miljöcen-
tralens verksamhetsområde.   

Behovet av flexibel fördelning av kompe-
tensen kan infalla under en bestämd tidsperi-
od eller vara konstant. På det omfattande fäl-
tet av uppgifter som ankommer på närings-, 
trafik- och miljöcentralerna finns det många 
uppgifter som endast relativt få tjänstemän 
har kompetens att utföra. Dessutom fördröjs 
behandlingen av ärenden vid närings-, trafik- 
och miljöcentraler på grund av semestrar, 
tjänsteledigheter och annan frånvaro, efter-
som verksamhetsområdesgränserna inte möj-
liggör delning av motsvarande sakkunskaps-
resurser ens tillfälligt med en annan närings-, 
trafik- och miljöcentral. Arbetsinsatsen för en 
tjänsteman som utövar offentlig makt kan i 
fråga om uppgifter som innefattar beslutsfat-
tande eller föredragning inte för närvarande 
flexibelt ersättas, så att en föredragande vid 
en annan närings-, trafik- och miljöcentral 
tillfälligt vid sidan av sina egna uppgifter el-
ler i stället för dem skulle kunna sköta upp-
gifter för en tjänsteman som är tillfälligt bor-
ta eller som inte längre finns som resurs.   

Personalresurserna vid närings-, trafik- och 
miljöcentralerna omfördelas nuförtiden med 
hjälp av tjänsteöverföringar enligt 5 § och 5 a 
§ i statstjänstemannalagen (750/1994) när 
uppgifter överförs från en central till en an-
nan i samband med omorganisationer. Parti-
ella tjänsteöverföringar, där en tjänsteman 
t.ex. skulle ha kvar en 50 procents arbetsin-
sats vid ett ämbetsverk, men 50 procent av 
tjänstemannens arbetsinsats skulle överföras 
till ett annat ämbetsverk, har undvikits.  Två 
parallella tjänsteförhållanden till olika centra-
ler har betraktats som en svårt kontrollerbar 
helhet med tanke på den belastning som 
medförs för ekonomi- och personalförvalt-
ningen och med tanke på riskerna.   

Till lagen om regionförvaltningsverken 
(896/2009) fogades genom lagen om ändring 
av lagen om regionförvaltningsverken 
(932/2013), som trädde i kraft den 1 januari 

2014, en ny 6 a § enligt vilken en tjänsteman 
vid ett regionförvaltningsverk kan på begäran 
av ett annat regionförvaltningsverk tillfälligt, 
och utan att tjänstemannens tjänsteställe änd-
ras, ställas till det andra regionförvaltnings-
verkets förfogande. Närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna samt de ministerier och centrala 
ämbetsverk som styr närings-, trafik- och 
miljöcentralerna har önskat en motsvarande 
flexibel möjlighet att förordna en tjänsteman 
vid en närings-, trafik- och miljöcentral att 
sköta en annan närings-, trafik- och miljöcen-
trals uppgifter. 

Till lagen om närings-, trafik- och miljö-
centralerna föreslås bli fogad en ny 5 a § i 
vilken det föreskrivs att en tjänsteman vid en 
närings-, trafik- och miljöcentral kan på be-
gäran av en annan närings-, trafik- och miljö-
central för en period på högst tre år, och utan 
att tjänstemannens tjänsteställe ändras, ställas 
till förfogande för den andra närings-, trafik- 
och miljöcentralen.   

I 1 mom. föreslås bestämmelser om ett för-
farande genom vilket en tjänsteman vid en 
närings-, trafik- och miljöcentral kan förord-
nas att sköta en annan närings-, trafik- och 
miljöcentrals uppgifter. För att en tjänsteman 
vid en närings-, trafik- och miljöcentral kan 
ställas till förfogande för en annan närings-, 
trafik- och miljöcentral förutsätts en begäran 
från den mottagande närings-, trafik- och 
miljöcentralen att få en tilläggsresurs för en 
bestämd tid eller tillgång till sådan expertis 
som tjänstemannen har vid behandlingen av 
ett aktuellt ärende.   

Beslutet om att en tjänsteman ställs till en 
annan närings-, trafik- och miljöcentrals för-
fogande ska i princip fattas av den myndighet 
som utnämnt tjänstemannen och som överlå-
ter personalresursen för en bestämd tid för 
gemensamt bruk.  I 12 § i lagen om närings-, 
trafik- och miljöcentralerna finns bestämmel-
ser om tillsättning av tjänster vid närings-, 
trafik- och miljöcentralerna.  Om närings-, 
trafik- och miljöcentralerna inte når samför-
stånd i saken kan beslutet fattas av arbets- 
och näringsministeriet. Enligt principen om 
god förvaltning ska arbets- och näringsmini-
steriet bereda tjänstemannen i fråga tillfälle 
att bli hörd, ska höra den närings-, trafik- och 
miljöcentral som överlåter resursen och den 
närings-, trafik- och miljöcentral som tar 
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emot resursen samt det ministerium och det 
centrala ämbetsverk som svarar för den för-
valtningsområdesspecifika styrningen av 
uppgifterna för den tjänsteman som ska ut-
nämnas för uppgiften. 

I beslutet om ställande av tjänstemannen 
till förfogande för en annan närings-, trafik- 
och miljöcentral ska den procentuella andel 
av tjänstemannens arbetsinsats med vilken 
tjänstemannen står till den andra närings-, 
trafik- och miljöcentralens förfogande och 
den tidsperiod som förordnandet omfattar 
fastställas.  Skötseln av en annan närings-, 
trafik- och miljöcentrals uppgifter under den 
bestämda tiden skulle få utgöra högst 50 pro-
cent av den helhet som tjänstemannens upp-
gifter utgör.  

Propositionen har inte några konsekvenser 
för en tjänstemans tjänstemannarättsliga 
ställning eller behörigheten för det ämbets-
verk som överlåter eller det ämbetsverk som 
tar emot tjänstemannen. Tjänstemannen fort-
sätter att vara anställd vid det ämbetsverk 
som överlåter sina resurser för gemensamt 
bruk. Det ämbetsverk som överlåter resursen 
ska också fortsättningsvis svara för utbetal-
ningen av tjänstemannens lön, tjänsteman-
nens företagshälsovård, ersättandet av tjäns-
temannens resekostnader och för arbetsloka-
ler, arbetsredskap och motsvarande detaljer.  

I motsats till tjänsteregleringar enligt 5 a § i 
statstjänstemannalagen då tjänsten överförs 
inom eller till tjänstemannens pendlingsregi-
on krävs för ställande av en tjänsteman till 
förfogande för en annan närings-, trafik- och 
miljöcentral inte samtycke från tjänsteman-
nen.    

Tjänstemannen ska inte ha rätt att överkla-
ga ett beslut som fattas av närings-, trafik- 
och miljöcentralen eller av arbets- och när-
ingsministeriet och som innebär att tjänste-
mannen förordnas att sköta en annan närings-
,, trafik- och miljöcentrals uppgifter. Också 
till denna del skiljer sig förordnandet att skö-
ta uppgifter vid en annan närings-, trafik- och 
miljöcentral från en tjänsteöverföring enligt 5 
a § i statstjänstemannalagen. Beslutet om att 
ställa en tjänsteman till förfogande för en an-
nan närings-, trafik- och miljöcentral är en 
order som har utfärdats internt inom förvalt-
ningen enligt 5 § 2 mom. i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996) och som gäller utfö-

rande av ett uppdrag (direktionsrätt) eller 
vidtagande av någon annan åtgärd.  

I 7 a § i lagen om statsbudgeten (423/1998) 
finns bestämmelser om överföring av anslag 
till andra ämbetsverk och i 18 § 2 mom. i 
förordningen om statsbudgeten (1243/1992) 
om överföring av medlen för löneutgifter och 
andra utgifter till ett annat ämbetsverk i sam-
band med överföring av personalresurser. 
Dessa bestämmelser äger inte tillämpning i 
fallet med den föreslagna 5 a § eftersom 
tjänstemannen ska ställas till den andra när-
ings-, trafik- och miljöcentralens förfogande 
för en bestämd tid och förordnandet gäller 
endast en del, högst 50 procent, av tjänste-
mannens arbetsinsats. 

I 2 mom. finns bestämmelser om fasstäl-
landet av uppgifterna för den tjänsteman som 
ställts till förfogande. Den närings-, trafik- 
och miljöcentral som tar emot tjänstemannen 
kan förordna den tjänsteman som ställts till 
centralens förfogande att som behörig tjäns-
teman utföra uppgifter som hör till den mot-
tagande närings-, trafik- och miljöcentralen. 
Den närings-, trafik- och miljöcentral som tar 
emot tjänstemannen bestämmer vilka uppgif-
ter den tjänsteman som ställts till centralens 
förfogande ska utföra. De uppgifter som 
tjänstemannen förordnas att utföra vid den 
mottagande närings-, trafik- och miljöcentra-
len ska enligt den föreslagna bestämmelsen 
motsvara tjänstemannens tjänst. Dessutom 
ska de vara förenliga med det beslut som fat-
tats av den närings-, trafik- och miljöcentral 
som ställer resursen till förfogande i fråga 
om tidsfristen och den procentuella andelen 
av tjänstemannens arbetsinsats. 

Förordnandet angående uppgifter för den 
tjänsteman som ställts till förfogande ska i 
fråga om uppgifter som hör till ett ansvars-
område ges av chefen för ansvarsområdet 
och i fråga om uppgifter som hör till sådana 
verksamhetsenheter som inte tillhör något 
ansvarsområde av direktören för centralen.     

När det gäller skötseln av uppgifter som 
hör till den mottagande närings-, trafik- och 
miljöcentralen och som tjänstemannen sköter 
för en bestämd tid, ska tjänstemannen emel-
lertid iaktta den mottagande närings-, trafik- 
och miljöcentralens bestämmelser om arbets-
ledning och övervakning.  
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I 9 § 3 mom. i lagen om närings-, trafik- 
och miljöcentralerna föreskrivs att 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.  I fråga om ledningsgruppens 
övriga sammansättning bestäms i centralens 
arbetsordning. Lagen om skogscentraler och 
skogsbrukets utvecklingscentral har upphävts 
genom lagen om Finlands skogscentral 
(418/2011) som trädde i kraft den 1 januari 
2012. Dessutom är ett projekt för ändring av 
lagen om Finlands skogscentral aktuellt. Pro-
jektet kommer ännu en gång att ändra orga-
nisationsstrukturen hos Finlands skogscen-
tral. Av denna anledning föreslås det att 9 § 3 
mom. ändras så att där i stället för direktören 
för en skogscentral som varit verksam inom 
närings-, trafik- och miljöcentralens verk-
samhetsområde men som redan dragits in 
hänvisas till en tjänsteman som förordnas av 
Finlands skogscentral.  Den tjänsteman som 
Finlands skogscentral förordnar ska, på 
samma sätt som direktören för en regional 
skogscentral fram till utgången av 2011, del-
ta som sakkunnigmedlem i ledningsgruppens 
arbete när ledningsgruppen behandlar ären-
den som gäller skogsbruket. I praktiken har 
Finlands skogscentrals nuvarande regiondi-
rektörer som efterträdare för direktörerna för 
regionala skogscentraler deltagit i närings-, 
trafik- och miljöcentralernas ledningsgrup-
per. 

Det föreslås att 22 § i lagen om närings-, 
trafik- och miljöcentralerna ändras så att 
hänvisningen till regionutvecklingslagen 
(602/2002), som upphävts redan den 29 de-
cember 2009, stryks och ersätts med en hän-
visning till lagen om utveckling av regioner-
na och förvaltning av strukturfondsverksam-
heten (7/2014), som har trätt i kraft den 20 
januari 2014. Enligt den föreslagna paragra-
fen deltar närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna i det regionutvecklingsarbete som avses 
i lagen om utveckling av regionerna och för-
valtning av strukturfondsverksamheten. Ter-
men utvecklingsarbete ska preciseras så att 
den avser regionutvecklingsarbete. De vikti-

gaste av de regionutvecklingsuppgifter som 
avses i lagen om utveckling av regionerna 
och förvaltning av strukturfondsverksamhe-
ten är, utöver de uppgifter som särskilt före-
skrivs i lagen om närings-, trafik- och miljö-
centralerna, dessutom deltagande i landska-
pets samarbetsgrupp som nämns i 24 § samt 
utarbetande av ett landskapsprogram som 
nämns i 32 § och en genomförandeplan för 
landskapsprogrammet som nämns i 33 § i la-
gen om utveckling av regionerna och förvalt-
ning av strukturfondsverksamheten. Genom 
denna proposition ändras inte närings-, tra-
fik- och miljöcentralernas uppgifter. 
 
 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen har inga ekonomiska konse-
kvenser med tanke på moment 32.01.02 (när-
ings-, trafik- och miljöcentralernas omkost-
nader) i statsbudgeten.  Den flexibla använd-
ningen av personalresurser ska genomföras 
inom ramen för statsfinanserna. 

Genom propositionen öppnas en möjlighet 
att på ett flexibelt sätt skapa i högre grad 
specialiserade befattningsbeskrivningar för 
sakkunniga. Det faktum att uppgifterna sköts 
utan att tjänstestället ändras gör det möjligt 
att behålla tidigare arbetsplats och att utveck-
la kompetensen. Propositionen kan ha en 
stimulerande effekt på arbetsrotationen, då 
det blir möjligt att utnyttja personalen vid en 
annan närings-, trafik- och miljöcentral också 
i uppgifter som föredragare för förvaltnings-
beslut.  Den som deltar i arbetsrotation har i 
allmänhet inte några möjligheter att föredra 
eller fatta beslut i ärenden som inbegriper ut-
övning av offentlig makt.   

Propositionen har inte några konsekvenser 
för en tjänstemans tjänstemannarättsliga 
ställning eller behörigheten för det ämbets-
verk som överlåter eller det ämbetsverk som 
tar emot tjänstemannen. Tjänstemannen fort-
sätter att vara anställd vid det ämbetsverk 
som överlåter sina resurser för gemensamt 
bruk.  

 Genom en flexibel användning av perso-
nalresurserna skulle närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna få bättre förutsättningar att kla-
ra av sina lagstadgade uppgifter i en situation 
där deras omkostnadsanslag inom de närmas-
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te åren minskar och personalen ofrånkomli-
gen minskar med över femhundra årsverken. 

 
 

3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid arbets- och näringsministeriet. Utlå-
tande om propositionsutkastet har begärts av 
jord- och skogsbruksministeriet, kommunika-
tionsministeriet, miljöministeriet, justitiemi-
nisteriet, inrikesministeriet, finansministeriet, 
Trafikverket, Landsbygdsverket, Tekes, 
Livsmedelssäkerhetsverket, Migrationsver-
ket, närings-, trafik- och miljöcentralerna, de-
legationen för regional- och strukturpolitik, 
Birkalands förbund, Lapplands förbund, Ny-
lands förbund, Mellersta Finlands förbund, 
Förhandlingsorganisationen för offentliga 
sektorns utbildade FOSU rf, Förbundet för 
den offentliga sektorn och välfärdsområdena 
JHL samt av Löntagarorganisationen Pardia 
ry. 

 Utlåtande erhölls av jord- och skogs-
bruksministeriet, kommunikationsministeriet, 
miljöministeriet, finansministeriet, Trafik-
verket, Landsbygdsnäringsverket, Livsme-
delssäkerhetsverket, närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland, Egentliga Finland, Bir-
kaland, Mellersta Finland, Österbotten, Norra 
Savolax, Norra Karelen, Norra Österbotten, 
Kajanaland och Lappland, Birkalands  för-
bund, Mellersta Finlands förbund, Lapplands 
förbund samt Löntagarorganisationen Pardia 
ry. Inrikesministeriet meddelade att det inte 
har några kommentarer till propositionen. 

Nästan alla remissinstanser ansåg att det 
föreslagna flexibla sättet att använda resurser 
är viktigt och värt att understöda för att när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna ska klara 
av sina lagstadgade uppgifter och de betyd-
ligt snävare omkostnadsramarna under de 
närmaste åren. Löntagarorganisationen Par-
dia ry var den enda remissinstansen som 
ställde sig negativ till förslaget. Löntagaror-
ganisationen Pardia ry tog fram frågan om 
förslagets förhållande till 5 a § i statstjänste-
mannalagen, och ansåg att det behövs tjäns-
temannens samtycke och rätt att söka ändring 
enligt förvaltningsprocesslagen i beslutet om 
förordnande till uppgiften.  

Också justitieministeriet och finansministe-
riet ställde sig i princip positiva till en flexi-
bel användning av resurserna, men återhåll-
samt till förslaget att en tjänsteman tills vida-
re ska förordnas att utgöra uppgifter för ett 
annat ämbetsverk. Finansministeriet ansåg att 
möjligheten att tills vidare förordna en tjäns-
teman att sköta uppgifter för ett annat äm-
betsverk närmar sig en tjänsteöverföring och 
är problematisk med tanke på tjänstemannens 
rättsskydd. Dessutom betraktade Livsmedels-
säkerhetsverket och miljöministeriet möjlig-
heten till flexibel användning av resurserna 
som nyttig i och för sig, men att möjligheten 
att förordna en tjänsteman att sköta uppgifter 
för ett annat ämbetsverk ska utnyttjas endast 
vid anhopningen av uppgifter och i särskilda 
fall. Enligt miljöministeriets syn ska ändring-
en ligga i linje med 6 a § i lagen om ändring 
av lagen om regionförvaltningsverken 
(932/2013). 

I de remissyttranden som gavs av när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna samt av 
Landsbygdsverket och Trafikverket betrakta-
des den föreslagna ändringen som nödvändig 
och förslaget understöddes med vissa teknis-
ka anmärkningar. I regel önskades möjlighe-
ten att förordna tjänstemän att utföra uppgif-
ter för ett annat ämbetsverk vara så omfat-
tande som möjligt och gälla både en enskild 
uppgift och uppgifter som definierats mer 
allmänt.  Möjligheten att förordna en tjäns-
teman att sköta ett annat ämbetsverks uppgif-
ter önskades i utlåtandet från en närings-, tra-
fik- och miljöcentral att bli utsträckt till att 
gälla också arbets- och näringsbyråer.  Mel-
lersta Finlands förbund och Birkalands för-
bund ansåg i sina remissyttranden att den fö-
reslagna nya 5 a § är nödvändig och hoppa-
des att resurserna skulle kunna användas på 
ett så flexibelt sätt som möjligt.  

Med anledning av remissförfarandet gjor-
des följande ändringar: Den föreslagna 5 a § 
ändrades så att det ska vara möjligt att för-
ordna en tjänsteman att sköta en annan när-
ings-, trafik- och miljöcentrals uppgifter för 
en period på högst tre år. I motiveringarna till 
paragrafen preciserades dessutom förslagets 
förhållande till 5 § i statstjänstemannalagen 
så att uppgifterna för det andra ämbetsverket 
högst kan utgöra 50 procent av tjänsteman-
nens uppgifter under den bestämda perioden.  
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Förslaget ska således inte utgöra ett alternativ 
till tjänsteöverföring enligt 5 § utan ska tjäna 
situationer med stor anhopning av ärenden, 
vikariat under semestertiden samt tillfälliga 
arrangemang i närings-, trafik- och miljöcen-
tralernas nuvarande situation med strukturel-
la förändringar. I motiveringarna preciseras 
dessutom den föreslagna 5 a paragrafens för-
hållande till 5 § i statstjänstemannalagen.   
 
 

4  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt och senast den 1 juli 2014.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 
om ändring av lagen om närings-, trafik och miljöcentralerna 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) 9 § 3 mom. och 22 § 

samt 
fogas till lagen en ny 5 a § som följer:   

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

5 a § 

Förordnande att för en bestämd tid sköta en 
annan närings-, trafik- och miljöcentrals 

uppgifter 

En tjänsteman vid en närings-, trafik- och 
miljöcentral kan på begäran av en annan när-
ings-, trafik- och miljöcentral för en bestämd 
tid om högst tre år, och utan att tjänsteman-
nens tjänsteställe ändras, ställas till förfogan-
de för den central som framställt begäran. 
Beslut om saken fattas av den utnämnande 
myndigheten. Om närings-, trafik- och miljö-
centralerna inte når samförstånd i saken kan 
beslutet fattas också av arbets- och närings-
ministeriet. I beslutet ska det anges i vilken 
omfattning tjänstemannen står till den andra 
närings-, trafik- och miljöcentralens förfo-
gande.  

Den närings-, trafik- och miljöcentral som 
tar emot tjänstemannen kan förordna tjäns-
temannen att i den omfattning som nämns i 
det beslut som avses i 1 mom. utföra uppgif-
ter som hör till den mottagande närings-, tra-
fik- och miljöcentralen och som motsvarar 
tjänstemannens tjänst.  I fråga om ett an-

svarsområde ska förordnandet ges av chefen 
för ansvarsområdet och i fråga om sådana 
verksamhetsenheter som inte hör till något 
ansvarsområde av direktören för centralen.  
 
 

9 § 

Ledning 

— — — — — — — — — — — — — —  
En närings-, trafik- och miljöcentral har en 

ledningsgrupp som sörjer för samordningen 
av centralens funktioner.  Centralens direktör 
är ordförande i ledningsgruppen.  En anställd 
som förordnas av Finlands skogscentral del-
tar som sakkunnigmedlem i ledningsgrup-
pens arbete när ledningsgruppen behandlar 
ärenden som gäller skogsbruket. I fråga om 
ledningsgruppens övriga sammansättning be-
stäms i centralens arbetsordning. 

  
 

22 § 

Samarbete med landskapsförbund och 
kommuner 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna deltar 
i det regionutvecklingsarbete som avses i la-
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gen om utveckling av regionerna och förvalt-
ning av strukturfondsverksamheten (7/2014). 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

 
 

—————  
 

 
Helsingfors den 17 april 2014  

 
 

Vid förhinder för statsministern, utrikesminister  

ERKKI TUOMIOJA  

 
 
 

Näringsminister Jan Vapaavuori 
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Parallelltext 
 
 
 

Lag 
om ändring av lagen om närings-, trafik och miljöcentralerna 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) 9 § 3 mom. och 22 § 

samt 
fogas till lagen en ny 5 a § som följer:   

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

9 § 

Ledning 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 verk-
samhetsområde deltar som sakkunnigmedlem 
i ledningsgruppens arbete när ledningsgrup-
pen behandlar ärenden som gäller skogsbru-
ket.  I fråga om ledningsgruppens övriga 
sammansättning bestäms i centralens arbets-
ordning. 
 

9 § 

Ledning 

— — — — — — — — — — — — — —  
En närings-, trafik- och miljöcentral har en 

ledningsgrupp som sörjer för samordningen 
av centralens funktioner.  Centralens direktör 
är ordförande i ledningsgruppen.  En anställd 
som förordnas av Finlands skogscentral del-
tar som sakkunnigmedlem i ledningsgruppens 
arbete när ledningsgruppen behandlar ären-
den som gäller skogsbruket.  I fråga om led-
ningsgruppens övriga sammansättning be-
stäms i centralens arbetsordning. 

 

22 § 

Samarbete med landskapsförbund och  
kommuner 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna deltar 
i det utvecklingsarbete som avses i lagen om 
utveckling av regionerna (602/2002). 
 

22 § 

Samarbete med landskapsförbund och  
kommuner 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna deltar 
i det regionutvecklingsarbete som avses i la-
gen om utveckling av regionerna och förvalt-
ning av strukturfondsverksamheten (7/2014). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20 . 

——— 
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