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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om miljöministeriet

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om miljöministeriet (1286/2015) 5, 6 och 7 § samt 8 §

1 mom., 
sådana de lyder, 5 § delvis ändrad i förordning 1035/2021 samt 6 och 7 § samt 8 §

1 mom. i förordning 1035/2021, som följer:

5 §

Uppläggningen av arbetet

Vid miljöministeriet finns naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön,
klimat- och miljöskyddsavdelningen samt avdelningen för koncernstyrning och interna-
tionella ärenden samt resultatområdet för kommunikation och kanslichefens stab. I fråga
om avdelningarnas och resultatområdets uppgifter samt om hur verksamheten i övrigt ska
ordnas föreskrivs i miljöministeriets arbetsordning.

I ministeriets arbetsordning föreskrivs vidare om styrningen av ministeriets förvalt-
ningsområde, ledningen av ministeriet, ledningsgrupperna, de ledande tjänstemännens
uppgifter och ställföreträdare, placeringen av personalen, beredningen av ärendena samt
om vilken tjänstemän som ska avgöra ett ärende.

Närmare bestämmelser om avdelningarnas, resultatområdets och kanslichefens stabs
interna organisation samt om personalens uppgifter ingår i avdelningens, resultatområdets
eller kanslichefens stabs administrativa föreskrifter, som fastställs av chefen för avdel-
ningen eller resultatområdet eller av kanslichefen.

6 §

Ledande tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en överdirektör. Chef för
resultatområdet för kommunikation är kommunikationsdirektören. Ledande tjänstemän är
dessutom lagstiftningsdirektören, forskningsdirektören och utvecklingsdirektören som
hör till kanslichefens stab.

7 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkoren är
1) för kommunikationsdirektören högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet

som uppgiften kräver, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,
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2) för regeringsråd och regeringssekreterare behörighet i enlighet med 43 § 1 mom.
4 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003),

3) för lagstiftningsdirektören och lagstiftningsråden annan högre högskoleexamen i ju-
ridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med tjäns-
tens uppgiftsområde och med lagberedning samt för lagstiftningsdirektören dessutom i
praktiken visad ledarförmåga,

4) för dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören, utvecklingsdirektören, perso-
nal- och förvaltningsdirektören och andra direktörer högre högskoleexamen och förtro-
genhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga,

5) för andra råd än de som nämns i 2 och 3 punkten, för konsultativa tjänstemän, per-
sonalchefen, ekonomichefen samt kommunikationschefen högre högskoleexamen och
förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

8 §

Tillsättning av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen, överdirektörerna, kommunikationsdi-
rektören, regeringsråden, byggnadsråden, råden för internationella ärenden, miljöråden,
regionplaneringsråden, bostadsråden, lagstiftningsdirektören, lagstiftningsråden, revi-
sionsrådet, dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören, utvecklingsdirektören, per-
sonal- och förvaltningsdirektören, andra direktörer, konsultativa tjänstemän och reger-
ingssekreterare finns i reglementet för statsrådet. Statsrådet utnämner också personalche-
fen, ekonomichefen och kommunikationschefen. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Helsingfors den 10 november 2022

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo

Personalchef Heidi Sederholm
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