
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014

Statsrådets förordning

1392/2014

om närings-, trafik och miljöcentralerna

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om närings-, trafik- och
miljöcentralerna (897/2009):

Närings-, trafik och miljöcentralerna

1 §

Namn, verksamhetsområden och verksam-
hetsställen

Närings-, trafik- och miljöcentralerna är
följande:

1) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Nyland, vars verksamhetsområde omfattar
landskapet Nyland och som har sitt verksam-
hetsställe i Helsingfors,

2) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Egentliga Finland, vars verksamhetsområde
omfattar landskapen Egentliga Finland och
Åland och som har sitt huvudsakliga verk-
samhetsställe i Åbo och en filial i Björne-
borg,

3) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Satakunta, vars verksamhetsområde omfattar
landskapet Satakunta och som har sitt verk-
samhetsställe i Björneborg,

4) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Tavastland, vars verksamhetsområde omfat-
tar landskapen Egentliga Tavastland och Päi-
jänne-Tavastland och som har sitt huvudsak-
liga verksamhetsställe i Lahtis och en filial i
Tavastehus,

5) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Birkaland, vars verksamhetsområde omfattar

landskapet Birkaland och som har sitt verk-
samhetsställe i Tammerfors,

6) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Sydöstra Finland, vars verksamhetsområde
omfattar landskapen Kymmenedalen och
Södra Karelen och som har sitt huvudsakliga
verksamhetsställe i Kouvola och en filial i
Villmanstrand,

7) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Savolax, vars verksamhetsområde om-
fattar landskapet Södra Savolax och som har
sitt verksamhetsställe i S:t Michel,

8) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Norra Savolax, vars verksamhetsområde om-
fattar landskapet Norra Savolax och som har
sitt verksamhetsställe i Kuopio,

9) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Norra Karelen, vars verksamhetsområde om-
fattar landskapet Norra Karelen och som har
sitt verksamhetsställe i Joensuu,

10) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Mellersta Finland, vars verksamhetsområde
omfattar landskapet Mellersta Finland och
som har sitt verksamhetsställe i Jyväskylä,

11) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Österbotten, vars verksamhetsområde
omfattar landskapet Södra Österbotten och
som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i
Seinäjoki och filialer i Vasa och i Karleby,

12) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Österbotten, vars verksamhetsområde omfat-



tar landskapen Österbotten och Mellersta
Österbotten och som har sitt huvudsakliga
verksamhetsställe i Vasa och en filial i Kar-
leby,

13) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Norra Österbotten, vars verksamhetsområde
omfattar landskapet Norra Österbotten och
som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i
Uleåborg och en filial i Ylivieska,

14) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Kajanaland, vars verksamhetsområde omfat-
tar landskapet Kajanaland och som har sitt
verksamhetsställe i Kajana,

15) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Lappland, vars verksamhetsområde omfattar
landskapet Lappland och som har sitt huvud-
sakliga verksamhetsställe i Rovaniemi och en
filial i Kemi.

I syfte att trygga de språkliga rättigheter
som avses i språklagen (423/2003) tillhanda-
håller Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Österbotten tjänster förutom vid cen-
tralens huvudsakliga verksamhetsställe i Sei-
näjoki också vid filialen i Vasa.

Närings-, trafik och miljöcentralerna ska
samarbeta med den svenskspråkiga service-
enheten för undervisningsväsendet vid Regi-
onförvaltningsverket i Västra och Inre Fin-
land när de sköter sådana uppgifter som av-
ses i 49 och 57 § i lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet
(1705/2009).

2 §

Organisation

Närings-, trafik- och miljöcentralernas an-
svarsområden är

1) ansvarsområdet för näringarna, arbets-
kraften och kompetensen, inom vilket sköts
de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 1–7 och
10 punkten och 3 § 2 mom. 1 punkten i lagen
om närings-, trafik- och miljöcentralerna
(897/2009) samt andra uppgifter som det fö-
reskrivs särskilt om,

2) ansvarsområdet för trafiken och infra-
strukturen, inom vilket sköts de uppgifter
som avses i 3 § 1 mom. 8 punkten och 3 § 2
mom. 2 punkten i lagen om närings-, trafik-
och miljöcentralerna samt andra uppgifter
som det föreskrivs särskilt om,

3) ansvarsområdet för miljön och naturre-
surserna, inom vilket sköts de uppgifter som
avses i 3 § 1 mom. 9 punkten och 3 § 2 mom.
3 punkten i lagen om närings-, trafik- och
miljöcentralerna samt andra uppgifter som
det föreskrivs särskilt om.

Vid centralen kan det dessutom finnas en-
heter som sammanbinder ansvarsområdena
samt andra enheter.

3 §

Fördelningen av ansvarsområdena mellan
närings-, trafik- och miljöcentralerna samt

centralernas verksamhetsområden

Ansvarsområdena fördelas mellan nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna på föl-
jande sätt:

1) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Nyland sköter de uppgifter som hör till an-
svarsområdena för näringarna, arbetskraften
och kompetensen samt miljön och naturresur-
serna inom ämbetsverkets verksamhetsom-
råde och de uppgifter som hör till ansvarsom-
rådet för trafiken och infrastrukturen förutom
inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde
även inom verksamhetsområdet för Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Tavastland,

2) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Egentliga Finland sköter de uppgifter som
hör till ansvarsområdet för näringarna, ar-
betskraften och kompetensen inom ämbets-
verkets verksamhetsområde och i fråga om
de uppgifter som inte faller inom landskapet
Ålands behörighet, även på Åland, och de
uppgifter som hör till ansvarsområdena för
trafiken och infrastrukturen samt miljön och
naturresurserna förutom inom ämbetsverkets
eget verksamhetsområde även inom verksam-
hetsområdet för Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Satakunta,

3) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Satakunta sköter de uppgifter som hör till
ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften
och kompetensen inom ämbetsverkets verk-
samhetsområde,

4) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Tavastland sköter de uppgifter som hör till
ansvarsområdena för näringarna, arbetskraf-
ten och kompetensen samt miljön och natur-
resurserna inom ämbetsverkets verksamhets-
område,
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5) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Birkaland sköter de uppgifter som hör till
ansvarsområdena för näringarna, arbetskraf-
ten och kompetensen, miljön och naturresur-
serna samt trafiken och infrastrukturen inom
ämbetsverkets verksamhetsområde,

6) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Sydöstra Finland sköter de uppgifter som hör
till ansvarsområdena för näringarna, arbets-
kraften och kompetensen, miljön och naturre-
surserna samt trafiken och infrastrukturen
inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

7) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Savolax sköter de uppgifter som hör
till ansvarsområdena för näringarna, arbets-
kraften och kompetensen samt miljön och
naturresurserna inom ämbetsverkets verk-
samhetsområde,

8) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Norra Savolax sköter de uppgifter som hör
till ansvarsområdena för näringarna, arbets-
kraften och kompetensen samt miljön och
naturresurserna inom ämbetsverkets verk-
samhetsområde och de uppgifter som hör till
ansvarsområdet för trafiken och infrastruktu-
ren förutom inom ämbetsverkets eget verk-
samhetsområde även inom verksamhetsområ-
det för närings-, trafik- och miljöcentralerna i
Norra Karelen och Södra Savolax,

9) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Norra Karelen sköter de uppgifter som hör
till ansvarsområdena för näringarna, arbets-
kraften och kompetensen samt miljön och
naturresurserna inom ämbetsverkets verk-
samhetsområde,

10) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Mellersta Finland sköter de uppgifter som
hör till ansvarsområdena för näringarna, ar-
betskraften och kompetensen, miljön och na-
turresurserna samt trafiken och infrastruktu-
ren inom ämbetsverkets verksamhetsområde.

11) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Österbotten sköter de uppgifter som
hör till ansvarsområdet för näringarna, ar-
betskraften och kompetensen inom ämbets-
verkets verksamhetsområde, och de uppgifter
som hör till ansvarsområdena för trafiken och
infrastrukturen samt miljön och naturresur-
serna förutom inom ämbetsverkets eget verk-
samhetsområde även inom verksamhetsområ-
det för Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Österbotten,

12) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Österbotten sköter de uppgifter som hör till
ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften
och kompetensen inom ämbetsverkets verk-
samhetsområde,

13) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Norra Österbotten sköter de uppgifter som
hör till ansvarsområdena för näringarna, ar-
betskraften och kompetensen samt miljön och
naturresurserna inom ämbetsverkets verk-
samhetsområde och de uppgifter som hör till
ansvarsområdet för trafiken och infrastruktu-
ren förutom inom ämbetsverkets eget verk-
samhetsområde även inom verksamhetsområ-
det för Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Kajanaland,

14) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Kajanaland sköter de uppgifter som hör till
ansvarsområdena för näringarna, arbetskraf-
ten och kompetensen samt miljön och natur-
resurserna inom ämbetsverkets verksamhets-
område,

15) Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Lappland sköter de uppgifter som hör till
ansvarsområdena för näringarna, arbetskraf-
ten och kompetensen, miljön och naturresur-
serna samt trafiken och infrastrukturen inom
ämbetsverkets verksamhetsområde.

4 §

Verksamhetsområdet för Närings-, trafik-
och miljöcentralen i Nyland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Nyland inom verk-
samhetsområdena för samtliga närings-, tra-
fik- och miljöcentraler följande uppgifter som
hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter enligt utlänningslagen
(301/2004) som gäller uppehållstillstånd för
näringsidkare,

2) uppgifter enligt lagen om lönegaranti
för sjömän (1108/2000),

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Nyland även inom
verksamhetsområdena för närings-, trafik-
och miljöcentralerna i Tavastland och i Syd-
östra Finland uppgifter som avses i lagen om
främjande av integration (1386/2010) och la-
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gen om mottagande av personer som söker
internationellt skydd (746/2011) och som
gäller den regionala samordningen, plane-
ringen, styrningen och uppföljningen av in-
vandrares integration och invandring i stor
skala samt andra uppgifter som bestäms sär-
skilt.

5 §

Verksamhetsområdet för Närings-, trafik-
och miljöcentralen i Egentliga Finland

i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
inom verksamhetsområdena för samtliga nä-
rings-, trafik- och miljöcentraler följande
uppgifter som hör till närings-, trafik- och
miljöcentralen:

1) uppgifter som gäller det diversifierings-
stöd 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 änd-
ring av förordning (EG) nr 1290/2005 om
finansieringen av den gemensamma jord-
brukspolitiken och i statsrådets förordning
om stödjande av företagsverksamhet på
landsbygden (632/2007),

2) uppgifter som gäller beviljande, utbetal-
ning, kontroll, övervakning och återkrav av
stöd som beviljas för finansiering av åtgärder
som avses i artiklarna 76−80 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr
508/2014 om Europeiska havs- och fiskeri-
fonden och om upphävande av rådets förord-
ningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006,
(EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007
och Europaparlamentets och rådets förord-
ning (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 miljöcentra-
len,

4) uppgifter som gäller godkännande och
granskning av fångstintyg enligt rådets för-
ordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande
av ett gemenskapssystem för att förebygga,

motverka och undanröja olagligt, orapporte-
rat och oreglerat fiske och om ändring av
förordningarna (EEG) nr 2874/93, (EG) nr
1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om
upphävande av förordningarna (EG) nr
1093/94 och (EG) nr 1447/1999,

5) uppgifter enligt landsvägslagen
(503/2005) som gäller upphandling och fast-
ställande av servicenivån inom landsvägsfärj-
trafiken,

6) uppgifter enligt lagen om främjande av
skärgårdens utveckling (494/1981) som gäl-
ler upphandling och understöd samt faststäl-
lande av servicenivån inom förbindelsefar-
tygstrafiken för skärgården,

7) uppgifter enligt vägtrafiklagen
(267/1981) som gäller förkörsrätt på färjor
och förbindelsefartyg,

8) tillståndsuppgifter som gäller artskydd
enligt 40 §, 45 § och 49 § 4 mom. samt
tillståndsuppgifter som gäller fåglar enligt
49 § 3 mom. i naturvårdslagen (1096/1996),

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Egentliga Fin-
land även inom verksamhetsområdena för
närings-, trafik- och miljöcentralerna i Ny-
land, Satakunta, Sydöstra Finland, Södra
Österbotten och Österbotten uppgifter som
gäller fiskerihushållningen och bevakandet
av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen
om fiske (286/1982), lagen om verkställig-
het av Europeiska gemenskapens gemen-
samma fiskeripolitik (1139/1994), lagen om
den nationella förvaltningen av Europeiska
fiskerifonden och om stöd till fiskerinä-
ringen (1447/2006), lagen om det nationella
genomförandet av den europeiska förord-
ningen om Europeiska havs- och fiskerifon-
den, lagen om registrering av fiskefartyg och
vattenbruksfartyg som används till havs
(690/2010), lagen om ett påföljdssystem för
och tillsynen över den gemensamma fiskeri-
politiken (1188/2014), lagen om samfällig-
heter (758/1989), vattenlagen (587/2011),
lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvalt-
ningen (1299/2004) och miljöskyddslagen
(86/2000).

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings- tra-
fik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
även inom verksamhetsområdena för nä-
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rings-, trafik- och miljöcentralerna i Sata-
kunta, Tavastland, Birkaland, Mellersta Fin-
land och Södra Österbotten uppgifter som
gäller samordningen av hanteringen av över-
svämningsriskerna i Kumo älvs avrinnings-
område enligt lagen om hantering av över-
svämningsrisker (620/2010).

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
även inom verksamhetsområdena för nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland,
Satakunta och Birkaland sådana till närings-,
trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter
som gäller anskaffning av utbildning inom
markbyggnads- och transportbranschen enligt
lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-
service.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
även inom verksamhetsområdet för Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Satakunta uppgif-
ter som avses i lagen om främjande av inte-
gration och lagen om mottagande av personer
som söker internationellt skydd och som gäl-
ler 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 upp-

gifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Tavastland inom
verksamhetsområdena för samtliga närings-,
trafik- och miljöcentraler följande uppgifter
som hör till närings-, trafik- och miljöcentra-
len:

1) riksomfattande projekt som avses i Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveck-
ling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphä-
vande av rådets förordning (EG)
nr 1698/2005 och i statsrådets förordning om

stödjande av projektverksamhet på landsbyg-
den (1174/2014),

2) anskaffning av utbildning inom lyft-
kransbranschen enligt lagen om offentlig ar-
betskrafts- och företagsservice,

3) sakkunnigtjänster som gäller dammsä-
kerheten i dammar i vattendrag och vilka
avses i dammsäkerhetslagen (494/2009).

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings- tra-
fik- och miljöcentralen i Tavastland även
inom verksamhetsområdena för närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna i Nyland, Egentliga
Finland, Satakunta, Birkaland, Sydöstra Fin-
land och Mellersta Finland de myndighets-
uppgifter för tillsyn över dammar i vatten-
drag som avses i dammsäkerhetslagen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Tavastland även
inom verksamhetsområdena för närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna i Nyland och Syd-
östra Finland följande uppgifter som hör till
närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ en-
ligt 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 stöd-
jande av företagsverksamhet (1068/2000), la-
gen om statsunderstöd för utvecklande av
företagsverksamhet (1336/2006) och lagen
om statsunderstöd för utvecklande av före-
tagsverksamhet (9/2014) med undantag av
sådana understöd i uppfinningsärenden som
avses i 7 § 1 mom. 2 punkten,

3) uppgifter som gäller service för utveck-
ling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i
lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-
service (916/2012).

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings- tra-
fik- och miljöcentralen i Tavastland även
inom verksamhetsområdet för Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Nyland de uppgifter
som gäller samordningen av hanteringen av
översvämningsriskerna i Vanda ås avrin-
ningsområde och vilka avses i lagen om han-
tering av översvämningsrisker.
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7 §

Verksamhetsområdet för Närings-, trafik-
och miljöcentralen i Birkaland i vissa uppgif-

ter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Birkaland inom verk-
samhetsområdena för samtliga närings-, tra-
fik- och miljöcentraler följande uppgifter som
hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) utvecklings- och samordningsuppgifter
som gäller innovations- och uppfinningsverk-
samhet samt affärsverksamhetens internatio-
nalisering,

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 statsbi-
dragsmyndighet i fråga om sådana exportnät-
verksprojekt, exportringar och partnerskaps-
program 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 utbe-
talningsuppgifter,

4) uppgifter enligt statsrådets förordning
om allmänna villkor för beviljande av energi-
stöd (1063/2012), med undantag av utbetal-
ningsuppgifter,

5) kundservice som gäller landsvägar, banor
och farleder samt rådgivning i samband med
taxi-, godstrafik- och kollektivtrafiktillstånd,

6) uppgifter enligt landsvägslagen som av-
ser

a) frågor om undantagslov för reklam invid
vägar,

b) tillståndsfrågor om placering av led-
ningar och kablar på vägområde,

c) väghållningens traditionsarbete,
7) tillståndsfrågor enligt vägtrafiklagen för

skyltning till serviceanläggningar,
8) tillståndsfrågor enligt 38 § i kommuni-

kationsministeriets förordning om special-
transporter och specialtransportfordon
(786/2012),

9) kundservice inom ansvarsområdet för
miljön och naturresurserna,

10) uppgifter som styrnings- och tillsyns-
myndighet för producentansvaret för den
riksomfattande avfallshanteringen enligt av-
fallslagen (646/2011) och bestämmelser som
utfärdats med stöd av den.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Birkaland även inom
verksamhetsområdena för närings-, trafik-
och miljöcentralerna i Nyland, Egentliga Fin-
land, Satakunta, Tavastland, Södra Österbot-
ten och Österbotten sådana till närings-, tra-
fik- och miljöcentralen hörande uppgifter en-
ligt landsvägslagen som gäller konkurrensut-
sättningen av regionala entreprenader och
upphandlingsbeslut avseende skötseln av
landsvägarna.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Birkaland även inom
verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och
miljöcentralen i Mellersta Finland uppgifter
som avses i lagen om främjande av integra-
tion och lagen om mottagande av personer
som söker internationellt skydd och som gäl-
ler 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 verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Birkaland även inom
verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och
miljöcentralen i Tavastland följande uppgif-
ter som hör till närings-, trafik- och miljöcen-
tralen:

1) uppgifter i anslutning till verkställandet
av lönegarantiärenden enligt lönegarantilagen,

2) uppgifter enligt lagen om stödjande av
vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och
avfallslagen (646/2011) och andra uppgifter i
anslutning till genomförandet av miljövårds-
arbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vat-
tendrags- och avfallshanteringsarbeten.

8 §

Verksamhetsområdet för Närings-, trafik-
och miljöcentralen i Sydöstra Finland

i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
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område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
inom verksamhetsområdena för samtliga nä-
rings-, trafik- och miljöcentraler följande
uppgifter som hör till närings-, trafik- och
miljöcentralen:

1) uppgifter enligt landsvägslagen som
gäller beredningen, planeringen och övervak-
ningen av vägtelematiken samt ärenden som
gäller ram- och serviceavtal i anslutning till
dessa uppgifter,

2) sakkunnigtjänster som hänför sig till
verkställigheten av miljöskyddslagen och
som gäller miljöfrågor inom skogsindustrin
och den anknytande kemiska industrin.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
även inom verksamhetsområdena för nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland,
Tavastland, Södra Savolax, Norra Savolax,
Norra Karelen och Mellersta Finland de upp-
gifter som gäller samordningen av hante-
ringen av översvämningsrisker i Kymmene
älvs och Vuoksens avrinningsområden och
vilka avses i lagen om hantering av över-
svämningsrisker samt de uppgifter som hör
till staten i egenskap av innehavare av regle-
ringstillstånd enligt vattenlagen (587/2011) i
fråga om Päijännes avrinningsområde och
Kymmene älvs avrinningsområde nedanför
Päijänne.

Utöver uppgifterna inom det verksam-
hetsområde som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Fin-
land även inom verksamhetsområdena för
närings-, trafik- och miljöcentralerna i Ta-
vastland och Södra Savolax den anskaff-
ning av utbildning inom markbyggnads-
och transportbranschen som avses i lagen
om offentlig arbetskrafts- och företagsser-
vice.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Syd-
östra Finland sköter verkställighetsuppgif-
terna i anslutning till överenskommelsen mel-
lan Finland och Ryssland om gränsvattendrag
(FördrS 26/1965) samt överenskommelsen
mellan Finland och Ryssland om en avtapp-
ningsstadga för Saimen och Vuoksen (FördrS
91/1991).

9 §

Verksamhetsområdet för Närings-, trafik-
och miljöcentralen i Södra Savolax

i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Södra Savolax även
inom verksamhetsområdet för Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Norra Karelen upp-
gifter enligt lagen om stödjande av vatten-
och avloppsåtgärder och avfallslagen och an-
dra sådana uppgifter i anslutning till genom-
förandet av miljövårdsarbeten, vatten- och
avloppsarbeten samt vattendrags- och avfalls-
hanteringsarbeten som hör till när-ings-, tra-
fik- och miljöcentralen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
även inom verksamhetsområdet för närings-,
trafik- och miljöcentralerna i Norra Savolax
och Norra Karelen följande uppgifter som
hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ en-
ligt lagen om utveckling av regionerna, struk-
turfondslagen samt lagen om utveckling av
regionerna och förvaltning av strukturfonds-
verksamheten,

2) de uppgifter som avses i lagen om stöd-
jande av företagsverksamhet och lagarna om
statsunderstöd för utvecklande av företags-
verksamhet med undantag av sådana under-
stöd i uppfinningsärenden som avses i 7 § 1
mom. 2 punkten, samt

3) uppgifter som gäller service för utveck-
ling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i
lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-
service (916/2012).

10 §

Verksamhetsområdet för Närings-, trafik-
och miljöcentralen i Norra Savolax

i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax
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även inom verksamhetsområdena för nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna i Sydöstra
Finland, Södra Savolax, Norra Karelen och
Mellersta Finland sådana till närings-, trafik-
och miljöcentralen hörande uppgifter enligt
landsvägslagen som gäller konkurrensutsätt-
ningen av regionala entreprenader och upp-
handlingsbeslut avseende skötseln av lands-
vägarna.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax
även inom verksamhetsområdena för nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavast-
land, Birkaland, Södra Savolax, Mellersta
Finland och Norra Karelen uppgifter som
gäller fiskerihushållningen och bevakandet
av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen
om fiske, lagen om verkställighet av Europe-
iska gemenskapens gemensamma fiskeripoli-
tik, lagen om den nationella förvaltningen av
Europeiska fiskerifonden och om stöd till
fiskerinäringen, lagen om det nationella ge-
nomförandet av den europeiska förordningen
om Europeiska havs- och fiskerifonden, la-
gen om ett påföljdssystem för och tillsynen
över den gemensamma fiskeripolitiken, lagen
om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vat-
tenvårds- och havsvårdsförvaltningen och
miljöskyddslagen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Norra Savolax även
inom verksamhetsområdena för närings-, tra-
fik- 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 inter-
nationellt 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 mil-
jöcentralen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax
även inom verksamhetsområdet för Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen
sådana uppgifter i anslutning till verkställan-
det av lönegarantiärenden enligt lönegaranti-

lagen som hör till närings-, trafik- och miljö-
centralen.

11 §

Verksamhetsområdet för Närings-, trafik-
och miljöcentralen i Norra Karelen

i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen
inom verksamhetsområdena för samtliga nä-
rings-, trafik- och miljöcentraler sådana till
närings-, trafik- och miljöcentralen hörande
uppgifter som gäller anskaffning av utbild-
ning inom stenbranschen enligt lagen om of-
fentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Norra Karelen även
inom verksamhetsområdena för närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna i Norra Savolax och
Kajanaland sådana till närings-, trafik- och
miljöcentralen hörande uppgifter som gäller
anskaffning av utbildning inom markbygg-
nads- och transportbranschen enligt lagen om
offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

12 §

Verksamhetsområdet för Närings-, trafik-
och miljöcentralen i Mellersta Finland

i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland,
på det sätt som miljöministeriet närmare be-
stämmer, inom verksamhetsområdena för
samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler
sådana samordnings- och sakkunniguppgifter
till stöd för miljöfostran som hör till närings-,
trafik- och miljöcentralen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland
även inom verksamhetsområdena för nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna i Egent-
liga Finland, Satakunta, Birkaland, Södra
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Österbotten och Österbotten med undantag
av landskapet Åland följande uppgifter som
hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ en-
ligt lagen om utveckling av regionerna, struk-
turfondslagen samt lagen om utveckling av
regionerna och förvaltning av strukturfonds-
verksamheten, samt

2) de uppgifter som avses i lagen om stöd-
jande av företagsverksamhet och lagarna om
statsunderstöd för utvecklande av företags-
verksamhet, med undantag av sådana under-
stöd i uppfinningsärenden som avses ovan i

7 § 1 mom. 2 punkten,
3) uppgifter som gäller service för utveck-

ling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i
lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-
service (916/2012).

13 §

Verksamhetsområdet för Närings-, trafik-
och miljöcentralen i Södra Österbotten

i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
inom verksamhetsområdena för samtliga nä-
rings-, trafik- och miljöcentraler följande
uppgifter som hör till närings-, trafik- och
miljöcentralen:

1) anskaffning av utbildning inom träbran-
schen enligt lagen om offentlig arbetskrafts-
och företagsservice,

2) sakkunnigtjänster som hänför sig till
hanteringen av åkrarnas vattenhushållning,
torrläggning av mark och dikningsförrättning
enligt lagen om stödjande av grundtorrlägg-
ning (947/1997) och vattenlagen,

3) sådana tillståndsmyndighetsuppgifter
som avses i lagen om kommersiell godstran-
sport på väg (693/2006) och sådana uppgifter
i anslutning till beviljandet av kollektivtrafik-
tillstånd, iakttagandet av tillståndsvillkoren
och tillsynen över tillståndshavaren som av-
ses i kollektivtrafiklagen (869/2009).

14 §

Verksamhetsområdet för Närings-, trafik-
och miljöcentralen i Österbotten i vissa

uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Österbotten även
inom verksamhetsområdena för närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten
och Mellersta Finland sådana till närings-,
trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter
som gäller anskaffning inom markbyggnads-
och transportbranschen enligt lagen om of-
fentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Österbotten även
inom verksamhetsområdet för Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
sådana uppgifter som avses i lagen om främ-
jande av integration och lagen om motta-
gande av personer som söker internationellt
skydd och som gäller den regionala samord-
ningen, planeringen, styrningen och uppfölj-
ningen av invandrares integration och in-
vandring i stor skala samt andra uppgifter
som särskilt åläggs närings-, trafik- och mil-
jöcentralen.

15 §

Verksamhetsområdet för Närings-, trafik-
och miljöcentralen i Norra Österbotten

i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
även inom verksamhetsområdena för nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra
Savolax, Norra Savolax, Kajanaland och
Lappland till närings-, trafik- och miljöcen-
tralen hörande uppgifter som avses i statsrå-
dets förordning om regionalt transportstöd
(1248/2014).

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
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område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
även inom verksamhetsområdena för nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna i Kaja-
naland och Lappland följande uppgifter som
hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ en-
ligt lagen om utveckling av regionerna, struk-
turfondslagen samt lagen om utveckling av
regionerna och förvaltning av strukturfonds-
verksamheten,

2) de uppgifter som avses i lagen om stöd-
jande av företagsverksamhet och lagarna om
statsunderstöd för utvecklande av företags-
verksamhet, med undantag av sådana under-
stöd i uppfinningsärenden som avses ovan i

7 § 1 mom. 2 punkten,
3) uppgifter som gäller service för utveck-

ling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i
lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-
service (916/2012), samt

4) sådana till närings-, trafik- och miljö-
centralen hörande uppgifter enligt lands-
vägslagen (503/2005) som gäller konkurrens-
utsättningen av regionala entreprenader och
upphandlingsbeslut avseende skötseln av
landsvägarna.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
även inom verksamhetsområdet för Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Kajanaland föl-
jande uppgifter som hör till närings-, trafik-
och miljöcentralen:

1) uppgifter i anslutning till yrkesinriktad
utbildning och vuxenutbildning,

2) uppgifter enligt lagen om stödjande av
vatten- och avloppsåtgärder och avfallslagen
och andra uppgifter i anslutning till genom-
förandet av miljövårdsarbeten, vatten- och
avloppsarbeten samt vattendrags- och avfalls-
hanteringsarbeten,

3) uppgifter som avses i lagen om främ-
jande av integration och lagen om motta-
gande av personer som söker internationellt
skydd och som gäller den regionala samord-
ningen, planeringen, styrningen och uppfölj-
ningen av invandrares integration och in-
vandring i stor skala samt andra uppgifter
som bestäms särskilt,

4) uppgifter som gäller samordningen av
hanteringen av översvämningsrisker i Ule

älvs avrinningsområde enligt lagen om hante-
ring av översvämningsrisker.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
även inom verksamhetsområdet för Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Lappland sådana
till närings-, trafik-, och miljöcentralen hö-
rande uppgifter som gäller anskaffning av
utbildning inom markbyggnads- och trans-
portbranschen enligt lagen om offentlig ar-
betskrafts- och företagsservice.

16 §

Verksamhetsområdet för Närings-, trafik-
och miljöcentralen i Kajanaland i vissa

uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Kajanaland inom
verksamhetsområdena för samtliga närings-,
trafik- och miljöcentraler sådana myndighets-
uppgifter för tillsyn över gruv- och avfalls-
dammar och sådana sakkunniguppgifter gäl-
lande dammsäkerheten hos avfallsdammar
som avses i dammsäkerhetslagen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings- tra-
fik- och miljöcentralen i Kajanaland även
inom verksamhetsområdena för Närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna i Södra Savolax,
Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Öster-
botten, Österbotten och Norra Österbotten så-
dana myndighetsuppgifter för tillsyn över
dammar i vattendrag som avses i dammsäker-
hetslagen.

17 §

Verksamhetsområdet för Närings-, trafik-
och miljöcentralen i Lappland i vissa

uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Lappland inom verk-
samhetsområdena för samtliga närings-, tra-
fik- och miljöcentraler följande uppgifter som
hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:
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1) ärenden enligt landsvägslagen som gäl-
ler ersättning av skador i samband med un-
derhållet av vägar,

2) uppgifter enligt lagen om flyttning av
fordon (828/2008) som gäller klarläggande
av ett fordons ägare och flyttnings- och er-
sättningsbeslut i fråga om fordon som har
lämnats kvar vid landsväg,

3) uppgifter som gäller samordningen av
miljösamarbetet inom det arktiska området,
på det sätt som miljöministeriet närmare be-
stämmer,

4) tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt
lagen om skydd för miljön i Antarktis
(28/1998).

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Lappland även
inom verksamhetsområdena för närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna i Norra Österbotten
och Kajanaland uppgifter som gäller fiskeri-
hushållningen och bevakandet av det all-
männa fiskeriintresset enligt lagen om fiske,
lagen om verkställighet av Europeiska ge-
menskapens gemensamma fiskeripolitik, la-
gen om den nationella förvaltningen av Euro-
peiska fiskerifonden och om stöd till fiskeri-
näringen, lagen om det nationella genomför-
andet av den europeiska förordningen om
Europeiska havs- och fiskerifonden, lagen
om registrering av fiskefartyg och vatten-
bruksfartyg om används till havs, lagen om
ett påföljdssystem för och tillsynen över den
gemensamma fiskeripolitiken, lagen om sam-
fälligheter, vattenlagen, lagen om vatten-
vårds- och havsvårdsförvaltningen och miljö-
skyddslagen,

Utöver uppgifterna inom det verksamhets-
område som avses i 1 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Lappland verk-
ställighetsuppgifter i anslutning till överens-
kommelsen mellan Finland, Norge och Ryss-
land om reglering av Enare träsk med hjälp
av Kaitakoski kraftverk och damm (FördrS
39/1959), överenskommelsen mellan Finland
och Norge angående gemensam fiskeristadga
för Tana älvs fiskeområde (FördrS 94/1989)
samt gränsälvsöverenskommelsen mellan
Finland och Sverige (FördrS 91/2010).

18 §

Fastställande av närings-, trafik- och
miljöcentral i vissa ärenden

Uppgifterna som förmedlande organ enligt
lagen om utveckling av regionerna, struktur-
fondslagen samt lagen om utveckling av re-
gionerna och förvaltning av strukturfonds-
verksamheten och uppgifterna enligt lagen
om stödjande av företagsverksamhet och la-
garna om statsunderstöd för utvecklande av
företagsverksamhet sköts vid Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Tavastland, Södra
Savolax, Mellersta Finland eller Norra Öster-
botten, beroende på inom vilken centrals
verksamhetsområde enligt 6 § 3 mom., 9 § 2
mom., 12 § 2 mom. och 15 § 1 mom. projek-
tet huvudsakligen genomförs.

De närings-, trafik- och miljöcentraler i
Tavastland, Södra Savolax, Mellersta Finland
eller Norra Österbotten inom vilkas verksam-
hetsområde projektet genomförs kan också
sinsemellan komma överens om vilken nä-
rings-, trafik- och miljöcentral som ska sköta
projektet.

Om centralerna inte når samförstånd om
vilken central som ska sköta projektet, be-
stämmer arbets- och näringsministeriet vilken
central som ska sköta det.

19 §

Innehållet i och förfarandena för närings-,
trafik- och miljöcentralernas strategiska

planering och styrning

Arbets- och näringsministeriet svarar för
ordnandet av den strategiska planering och
styrning som avses i 7 § i lagen om närings-,
trafik- och miljöcentralerna och för att det
utarbetas strategidokument och strategiska
resultatmålshandlingar för centralerna.

Strategidokumentet innehåller närings-,
trafik- och miljöcentralernas gemensamma
strategiska mål, som bygger på regeringspro-
grammet, regeringens strategidokument,
statsrådets rambeslut, de riksomfattande prio-
riteringarna i regionutvecklingen, landskaps-
programmen, regeringens politikprogram, an-
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dra tväradministrativa program samt lagstift-
ningen och internationella fördrag, och en
plan över resursfördelningen för genomföran-
det av dessa mål inom varje förvaltningsom-
råde. Strategidokumentet är gemensamt för
närings-, trafik- och miljöcentralerna och det
utarbetas för en regeringsperiod. Dokumen-
tet kan ses över under regeringsperioden.

För varje närings-, trafik- och miljöcentral
utarbetas en strategisk resultatmålshandling
som gäller en regeringsperiod och som ses
över årligen. Resultatmålshandlingen grundar
sig på de allmänna mål och syften som anges i
strategidokumentet samt på regionens land-
skapsprogram och genomförandeplanerna för
dem. I handlingen fastställs centralens centra-
la riktlinjer och resultatmål, samarbetsfrågor
och ramar för anslagen enligt förvaltningsom-
råde. Dessutom fastställs statens ståndpunkt
vid genomförandet av projekt enligt genom-
förandeplanerna för landskapsprogrammen.

20 §

Förfarandena för styrningen av närings-, tra-
fik- och miljöcentralernas verksamhet

Det styrande ministerium eller den myn-
dighet inom centralförvaltningen som avses i
8 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna ska sörja för att det vid behov utarbe-
tas resultatmålshandlingar för verksamheten.

Vid utarbetandet av resultatmålshandling-
arna ska de styrande ministerierna och myn-
digheterna inom centralförvaltningen för-
handla med närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna i syfte att skapa en gemensam uppfatt-
ning om resultatmålen för verksamhetsåret
och om de resurser som behövs.

Vid utarbetandet av resultatmålen för verk-
samheten ska den strategiska resultatmåls-
handlingen och genomförandet av de regio-
nala planerna för varje förvaltningsområde
samt de mål och åtgärder för regionutveck-
lingen som anges i landskapsprogrammet och
genomförandeplanen beaktas.

21 §

Behörighetsvillkor för tjänster vid närings-,
trafik- och miljöcentralen

Behörighetsvillkor för direktören för ett

ansvarsområde är högre högskoleexamen, i
praktiken visad ledarförmåga, ledarerfarenhet
och sådan förtrogenhet med de uppgifter som
hör till tjänsten som uppgifterna förutsätter.

Arbets- och näringsbyråerna

22 §

Behörighetsvillkor för uppgifter vid arbets-
och näringsbyrån

Behörighetsvillkor för uppgifter vid arbets-
och näringsbyrån är

1) för arbets- och näringsbyråns direktör
högre högskoleexamen, i praktiken visad le-
darförmåga och förtrogenhet med de uppgif-
ter som hör till tjänsten,

2) för en psykolog psykologie magister-
examen eller högre högskoleexamen med
däri ingående eller särskilt avlagt högsta vits-
ord i psykologi.

23 §

Tillsättning av tjänster vid arbets- och
näringsbyrån

Arbets- och näringsbyråns direktör ut-
nämns av den som vid närings-, trafik- och
miljöcentralen är chef för det ansvarsområde
som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten. Övriga
tjänstemän utnämns och personal i arbetsav-
talsförhållande anställs av byrån.

För omplacering av lediga tjänster och
uppgifter kan närings-, trafik- och miljöcen-
tralen förbjuda en arbets- och näringsbyrå att
vidta åtgärder för att tillsätta en tjänst eller
sköta en uppgift.

24 §

Beviljande av tjänstledighet för arbets- och
näringsbyråns tjänstemän

Arbets- och näringsbyråns direktör beviljas
tjänstledighet av närings-, trafik- och miljö-
centralen. Övriga tjänstemän vid arbets- och
näringsbyrån beviljas tjänstledighet av ut-
vecklings- och förvaltningscentret, om det är
fråga om tjänstledighet som en tjänsteman
har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivav-
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tal, och i andra fall av arbets- och näringsby-
rån.

25 §

Övriga stöduppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan åta
sig att sköta uppgifter som stöder områdets
arbets- och näringsbyrås planering och be-
slutsfattande samt kommunikationsuppgifter
till den del dessa inte sköts vid utvecklings-
och förvaltningscentret.

Utvecklings- och förvaltningscentret

26 §

Utvecklings- och förvaltningscentrets
verksamhetsställe

Utvecklings- och förvaltningscentrets
verksamhetsställe finns i S:t Michel. Tjänste-
ställen för personalen vid utvecklings- och
förvaltningscentret är samtliga närings-, tra-
fik- och miljöcentraler samt arbets- och nä-
ringsbyråer. Dessutom kan utvecklings- och
förvaltningscentret ha tjänsteställen på andra
ämbetsverks verksamhetsställen inom arbets-
och näringsministeriets förvaltningsområde.

27 §

Styrningen av utvecklings- och förvaltnings-
centret

Arbets- och näringsministeriet ser till att
en resultatmålshandling utarbetas för utveck-
lings- och förvaltningscentret.

Arbets- och näringsministeriet samt finans-
ministeriet utarbetar tillsammans resultatmå-
len för informationsförvaltningstjänsterna.

28 §

Behörighetsvillkor för tjänster vid utveck-
lings- och förvaltningscentret

Behörighetsvillkor för utvecklings- och
förvaltningscentrets direktör är högre hög-
skoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga,
ledarerfarenhet och sådan förtrogenhet med

de uppgifter som hör till tjänsten som uppgif-
terna förutsätter.

29 §

Behörighet för tjänsteman vid utvecklings-
och förvaltningscentret vid föredragning av
förvaltningsärenden för närings-, trafik- och
miljöcentralerna samt arbets- och näringsby-

råerna

En tjänsteman vid utvecklings- och för-
valtningscentret föredrar för avgörande

1) dispositionsplan för omkostnadsanlagen
för varje närings-, trafik- och miljöcentral
samt arbets- och näringsbyrå,

2) tjänsteutnämningar och beslut om an-
ställning i arbetsavtalsförhållande, beslut i
anslutning till ett anställningsförhållande för
den närings-, trafik- och miljöcentral eller
den arbets- och näringsbyrå där en person
utnämns till tjänst eller anställs i arbetsavtals-
förhållande,

3) sådana beslut i anslutning till ett anställ-
ningsförhållande som gäller tjänstledighet
och inte är lagstadgade eller baserar sig på
tjänstekollektivavtal för den närings-, trafik-
och miljöcentral eller den arbets- och nä-
ringsbyrå till vilken den person som är före-
mål för beslutet står i anställningsförhållande,
i fråga om arbets- och näringsbyråns direktör
dock för den närings-, trafik- och miljöcen-
tral som styr arbets- och näringsbyrån i fråga,

4) svar på klagan för den eller de närings-,
trafik- och miljöcentraler samt arbets- och
näringsbyråer som klagan gäller, om inte an-
nat föreskrivs om dem någon annanstans i
lagstiftningen.

30 §

Utvecklings- och förvaltningscentrets övriga
uppgifter

Utvecklings- och förvaltningscentret skö-
ter närings-, trafik- och miljöcentralernas
samt arbets- och näringsbyråernas

1) bokföringsenhets- och ekonomisystem-
uppgifter,

2) personalförvaltningsuppgifter,
3) styruppgifter, tjänster och anskaffning

av tjänster inom informationsförvaltningen,
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4) gemensamma kommunikationstjänster
och anskaffning av kommunikationstjänster,

5) gemensamma beredskapstjänster,
6) allmänna förvaltningstjänster,
7) gemensamma interna utbildnings- och

utvecklingsuppgifter samt anskaffning av
dem, samt

8) uppgifter som gäller utbetalning, över-
vakning av användningen och återkrav av
stöd och understöd, som det föreskrivs sär-
skilt om.

Dessutom ger utvecklings- och förvalt-
ningscentret de anvisningar som behövs för
en likvärdig behandling av närings-, trafik-
och miljöcentralernas samt arbets- och nä-
ringsbyråernas personal, en likvärdig behand-
ling av kunderna och en enhetlig skötsel av
uppgifterna i hela landet i de utvecklings- och
förvaltningsärenden som föreskrivits för cen-
tret samt i uppgifter som gäller utbetalning,
övervakning av användningen och återkrav
av understöd.

31 §

Utvecklings- och förvaltningscentrets uppgif-
ter inom informationsförvaltningstjänster

Utvecklings- och förvaltningscentret skö-
ter utöver de uppgifter som nämns i 29 och
30 § närings-, trafik- och miljöcentralernas,
arbets- och näringsbyråernas, regionförvalt-
ningsverkens och magistraternas informa-
tionsförvaltningstjänster.

I form av informationsförvaltningstjänster
utvecklar, producerar och skaffar utveck-
lings- och förvaltningscentret elektroniska
tjänster och datasystem samt sköter andra
motsvarande uppgifter som föreskrivs eller
åläggs centret.

Särskilda bestämmelser

32 §

Arbets- och näringsförvaltningens kundservi-
cecenter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt
arbets- och näringsbyråerna har ett gemen-
samt riksomfattande kundservicecenter vid
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Savolax. Arbets- och näringsförvaltningens

kundservicecenter producerar tjänster inom
arbets- och näringsministeriets förvaltnings-
område för person- och företagskunder.

Kundservicecentret är fristående i förhål-
lande till ansvarsområdena och de övriga en-
heterna.

33 §

Civiltjänstcentralen

Vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Sydöstra Finland finns en civiltjänstcentral
som är fristående i förhållande till ansvars-
områdena och de övriga enheterna. Civil-
tjänstcentralen sköter de uppgifter som avses
i civiltjänstlagen (1446/2007).

34 §

Svenska servicegrupper

Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Ta-
vastland och Mellersta Finland har vardera en
svensk servicegrupp för följande uppgifter:

1) uppgifterna som förmedlande organ en-
ligt lagen om utveckling av regionerna, struk-
turfondslagen samt lagen om utveckling av
regionerna och förvaltning av strukturfonds-
verksamheten,

2) de uppgifter som avses i lagen om stöd-
jande av företagsverksamhet och lagarna om
statsunderstöd för utvecklande av företags-
verksamhet, med undantag av sådana under-
stöd i uppfinningsärenden som avses ovan i 7
§ 1 mom. 2 punkten, samt

3) uppgifter som gäller service för utveck-
ling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i
lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-
service (916/2012), med undantag av utbetal-
ningsuppgifter,

Den svenskspråkiga servicen i Tavastland
tillhandahålls vid Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Nyland och den svenskspråkiga
servicen i Mellersta Finland av Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Österbotten.

Servicegruppen i Nyland är fristående i
förhållande till ansvarsområdena för Nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
och är underställd Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Tavastland. Tjänstestället för per-
sonalen i servicegruppen i Nyland kan för-
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utom Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Nyland vara någon annan närings-, trafik-
och miljöcentrals verksamhetsställe.

Servicegruppen i Österbotten är fristående
i förhållande till ansvarsområdena för Nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen i Österbot-
ten och är underställd Närings-, trafik- och
miljöcentralen i Mellersta Finland. Tjänste-
stället för personalen i servicegruppen i Öst-
erbotten kan förutom Närings-, trafik- och
miljöcentralen i Österbotten vara någon an-
nan närings-, trafik- och miljöcentrals verk-
samhetsställe.

För utvecklings- och förvaltningscentrets
svenskspråkiga kundservice har Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Österbotten en
servicegrupp. Tjänstestället för den personal
som ingår i gruppen kan finnas vid ett annat
ämbetsverk på det sätt som föreskrivs ovan i
26 §.

35 §

Kraven på språkkunskaper

I 6 § i lagen om de språkkunskaper som
krävs av offentligt anställda (424/2003) finns
bestämmelser om de behörighetsvillkor som
gäller språkkunskaper för tjänster där hög-
skoleexamen enligt lag eller förordning är ett
behörighetsvillkor.

Av cheferna för de enheter med ansvar för
strukturfondsuppgifter, nationella företags-
stöd och tjänster för utvecklande av företags-
verksamhet som avses ovan i 6 § 2 mom. och
12 § 2 mom. krävs utmärkt förmåga att i tal
och skrift använda finska och nöjaktig för-
måga att i tal och skrift använda svenska.

Behörighetsvillkor för tjänsterna i de
svenska servicegrupperna enligt 34 § är ut-
märkt förmåga att i tal och skrift använda
svenska och nöjaktig förmåga att i tal och
skrift använda finska.

När en tjänst tillsätts eller en person an-
ställs i ett annat anställningsförhållande ska
närings-, trafik- och miljöcentralen, utveck-
lings- och förvaltningscentret samt arbets-
och näringsbyrån fästa uppmärksamhet vid
att de arbetsuppgifter som kräver användning
av finska eller svenska, fördelas på personer
som behärskar dessa språk.

36 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrå-
dets förordning om närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna (1144/2013).

Den som är direktör för en arbets- och
näringsbyrå när denna förordning träder i
kraft eller som vid fortbildningscentralen vid
Tammerfors universitet har avlagt en examen
som ger behörighet för tjänsten som direktör
för en arbetskraftsbyrå före ikraftträdandet, är
trots behörighetsvillkoren enligt 22 § fortsätt-
ningsvis behörig för tjänsten som direktör för
arbets- och näringsbyrån.

Den som är chef för en grupp eller enhet
som ansvarar för de uppgifter som avses
ovan i 6 § 3 mom. och 12 § 2 mom. innan
denna förordning träder i kraft, är trots behö-
righetsvillkoren enligt 35 § fortsättningsvis
behörig som chef för gruppen eller enheten.

Helsingfors den 30 december 2014

Arbetsminister Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman Elina Isoksela
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