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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om regionförvaltningsverken 
och av vissa lagar som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

Målet med denna proposition är att sköt-
seln av vissa av den statliga regionförvalt-
ningens uppgifter inom undervisnings- och 
kulturväsendet koncentreras till regionför-
valtningsverken. I propositionen föreslås att 
de uppgifter inom biblioteks-, idrotts- och 
ungdomsväsendet och de uppgifter i anslut-
ning till anläggning av läroanstalter som för 
närvarande sköts av närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna överförs till regionförvalt-
ningsverken. De uppgifter som föreslås bli 
överförda bildar en ändamålsenlig funktio-
nell och administrativ helhet tillsammans 
med de uppgifter inom undervisningsväsen-
det som redan nu sköts av regionförvalt-
ningsverken. Ett mål med propositionen är 
dessutom att säkerställa att expertisen inom 
undervisnings- och kulturväsendet bibehålls 
och upprätthålls inom statens regionförvalt-
ning, att expertisen utnyttjas på ett effektivt 
sätt och att uppgifternas sammantagna bety-
delse inom regionförvaltningen ökar.  

På grund av överföringen av ovan nämnda 
uppgifter föreslås det att bestämmelserna om 
regionförvaltningsverkens och närings-, tra-
fik- och miljöcentralernas verksamhetsområ-
den och uppgifter i lagen om regionförvalt-
ningsverken och lagen om närings-, trafik- 
och miljöcentralerna ändras för att motsvara 
den nya uppgiftsfördelningen. En överföring 
och koncentration av uppgifterna förutsätter 
också att vissa bestämmelser i biblioteksla-
gen, idrottslagen, ungdomslagen och lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet ändras, så att den behöriga 
myndigheten blir regionförvaltningsverket i 

stället för närings-, trafik- och miljöcentra-
len. Dessutom föreslås det att det på samma 
gång görs vissa ändringar av teknisk natur i 
ovan nämnda lagar. 

Propositionen syftar också till att möjliggö-
ra en flexiblare och effektivare användning 
av regionförvaltningsverkens personalresur-
ser vid behandling av förvaltningsärenden 
som kräver särskild sakkunskap samt för att 
lösa tillfälliga situationer med stor anhopning 
av ärenden genom att en tjänsteman vid ett 
regionförvaltningsverk förordnas att sköta 
uppgifter som hör till ett annat regionförvalt-
ningsverk. För att möjliggöra detta föreslås 
det att det till lagen om regionförvaltnings-
verken fogas en ny paragraf, där det före-
skrivs om möjligheten att på begäran av ett 
annat regionförvaltningsverk tillfälligt, och 
utan att tjänstemannens tjänsteställe ändras, 
ställa en tjänsteman vid ett regionförvalt-
ningsverk till det andra regionförvaltnings-
verkets förfogande. Dessutom förutsätter re-
videringen en ändring av paragrafen om 
sammansättning vid avgörande i lagen om 
behandling av miljöskydds- och vattenären-
den vid regionförvaltningsverken, så att en 
tjänsteman vid ansvarsområdet för miljötill-
ståndsärenden i mer omfattande grad än nu 
ska kunna förordnas att sköta uppgifter som 
hör till ansvarsområdet för miljötillstånds-
ärenden vid ett annat regionförvaltningsverk. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 1 januari 2014. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

När riksdagen antog de lagar som ingick i 
regeringens proposition (RP 59/2009 rd och 
RSv 150/2009 rd) med förslag till lagstift-
ning om revidering av regionförvaltningen 
förutsatte riksdagen att regeringen ser till att 
riksdagen senast 2012 får en ingående redo-
görelse om hur regionförvaltningsreformen 
verkställts och utfallit.  

I statsrådets redogörelse till riksdagen om 
verkställandet och utfallet av regionförvalt-
ningsreformen (SRR 1/2013 rd) har det som 
ett utvecklingsbehov framförts att biblioteks-
, idrotts- och ungdomsväsendets uppgifter, 
uppgifter för utvärdering av basservicen 
inom kulturens verksamhetsområde och upp-
gifter i anslutning till anläggning av läroan-
stalter överförs till regionförvaltningsverken. 
Förvaltningsutskottet har i sitt betänkande 
om statsrådets redogörelse (FvUB 8/2013 rd) 
konstaterat att biblioteks-, idrotts- och ung-
domsväsendets uppgifter har beröringspunk-
ter med både de regionala jämlikhetsuppgif-
terna och de regionala utvecklingsuppgifter-
na. Förvaltningsutskottet har också konstate-
rat att kulturutskottet i sitt utlåtande om re-
dogörelsen (KuUU 7/2013 rd) tar upp förut-
sättningarna för skötseln av de nämnda upp-
giftsområdena och förordar att uppgifterna 
överförs till regionförvaltningsverken. För-
valtningsutskottet har i sitt betänkande sett 
det som ändamålsenligt att uppgifterna inom 
biblioteks-, ungdoms- och idrottsväsendet 
överförs till regionförvaltningsverken. Riks-
dagen har i sin skrivelse om redogörelsen 
(RSk 17/2013 rd) omfattat ståndpunkterna 
och riktlinjerna i redogörelsen, men med an-
märkningarna och slutsatserna i förvaltnings-
utskottets betänkande. 

En överföring av biblioteks-, idrotts- och 
ungdomsväsendets uppgifter och uppgifter i 
anslutning till anläggning av läroanstalter 
förutsätter ändringar i lagen om regionför-
valtningsverken (896/2009), lagen om när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) 

och vissa lagar om undervisnings- och kul-
turväsendet. 

Arbetsgruppen för utvecklandet av en 
handlingsmodell för arbetsutjämning vid re-
gionförvaltningsverken föreslog i den rapport 
som gruppen lämnade till finansministeriet i 
oktober 2012 att det görs vissa författnings-
ändringar för att möjliggöra att en tjänsteman 
vid ett regionförvaltningsverk kan förordnas 
att tillfälligt sköta ett annat regionförvalt-
ningsverks uppgifter. Bakgrunden till arbets-
gruppens arbete var iakttagelsen att en effek-
tivisering och förbättring av produktiviteten i 
regionförvaltningsverkens verksamhet förut-
sätter en ökad flexibilitet i regionförvalt-
ningsverkens verksamhetssätt och personal-
användning i de uppgifter där det är möjligt. 
Också på grund av att anslagen till region-
förvaltningsverken är knappa behövs flexibi-
litet i användningen av resurser mellan ver-
ken. 

En flexiblare och effektivare användning 
av regionförvaltningsverkens personalresur-
ser förutsätter att det fogas en bestämmelse 
till lagen om regionförvaltningsverken och 
att det görs en ändring i paragrafen om sam-
mansättning vid avgörande i lagen om be-
handling av miljöskydds- och vattenärenden 
vid regionförvaltningsverken (898/2009). 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

2.1.1. Regionförvaltningens uppgifter inom 
biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsende och 
i anslutning till anläggning av läroanstalter 

Regionförvaltningsreformen 
 

Det allmänna målet med den regionförvalt-
ningsreform som trädde i kraft i början av 
2010 var att få till stånd en regionförvaltning 
som fungerar effektivt och resultatrikt och 
utgående från kunderna och medborgarna. 
Ett mål var också att stärka och öka land-
skapsförbundens roll och ställning i region-
utvecklingsarbetet samt främja samarbetet 
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mellan den statliga regionförvaltningen och 
landskapsförbunden. I och med regionför-
valtningsreformen koncentrerades länsstyrel-
sernas, arbets- och näringscentralernas, de 
regionala miljöcentralernas, miljötillstånds-
verkens, vägdistriktens och arbetarskyddsdi-
striktens arbetarskyddsbyråers uppgifter till 
två sektorsövergripande statliga myndigheter, 
regionförvaltningsverken (RFV) och närings-
, trafik- och miljöcentralerna (NTM-
centralerna). Statens regionförvaltningsmyn-
dighet på Åland är Statens ämbetsverk på 
Åland.  

Regionförvaltningens uppgifter inom bild-
ningsväsendet sköttes före regionförvalt-
ningsreformen av länsstyrelserna. Uppgifter-
na var organiserade till länsstyrelsernas bild-
ningsavdelningar, för vars resultatstyrning 
undervisningsministeriet ansvarade. Barn-
dagvården var en del av socialservicen och 
organiserades vid länsstyrelsernas social- och 
hälsovårdsavdelningar, för vars styrning av 
verksamheten social- och hälsovårdsministe-
riet ansvarade. Av dessa uppgifter placerades 
i samband med regionförvaltningsreformen 
särskilt föreskrivna uppgifter i anknytning till 
utbildning och kunnande samt utbildnings-, 
idrotts- och ungdomsväsende vid NTM-
centralerna, dock så, att de uppgifter i an-
knytning till Europeiska regionala utveck-
lingsfonden som skötts av länsstyrelsernas 
bildningsavdelningar överfördes till land-
skapsförbunden. Vid regionförvaltningsver-
ken placerades likaledes särskilt föreskrivna 
uppgifter inom utbildning och övrigt bild-
ningsväsende.  
 
Regionförvaltningsverken 
 

Bestämmelser om regionförvaltningsver-
kens verksamhetsidé, verksamhetsområde 
och uppgifter, organisation, behörighet, verk-
samhetsområden samt styrning och ledning 
finns i lagen om regionförvaltningsverken 
och statsrådets förordning om regionförvalt-
ningsverken (906/2009). På grund av struk-
turreformen av polisförvaltningen (RP 
15/2013 rd) ändras lagen om regionförvalt-
ningsverken vid ingången av 2014, så att an-
svarsområdet för polisväsendet vid region-
förvaltningsverken läggs ner och deras upp-

gifter börjar skötas av polisinrättningarna och 
Polisstyrelsen i samarbete med regionför-
valtningsverken (ändringsförfattningens 
nummer 507/2013) 

Enligt 2 § i lagen om regionförvaltnings-
verken främjar regionförvaltningsverken re-
gional jämlikhet genom att i regionerna sköta 
verkställighets-, styrnings- och tillsynsupp-
gifter som har samband med lagstiftningen. 
Enligt lagens 4 § sköter regionförvaltnings-
verken inom följande verksamhetsområden 
de uppgifter som särskilt föreskrivs för dem: 
1) social- och hälsovård, 2) miljö- och hälso-
skydd, 3) utbildningsväsendet och det övriga 
bildningsväsendet, 4) främjande och förverk-
ligande av rättsskyddet, 5) tillståndsärenden 
och övriga ansökningsärenden som hör till 
området för miljöskydds- och vattenlagstift-
ningen, 6) räddningsväsendet, 7) tillsyn över 
och utvecklande av arbetarskyddet, produkt-
tillsyn över produkter som används i arbetet 
samt i egenskap av arbetarskyddsmyndighet 
tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen 
iakttas, 8) konsument- och konkurrensför-
valtning. Regionförvaltningsverken ska dess-
utom 1) utvärdera den regionala tillgången 
till basservice, 2) styra, övervaka och utveck-
la magistraterna, 3) samordna beredskapen i 
regionen och ordna anknytande samverkan, 
samordna beredskapsplaneringen, ordna re-
gionala försvarskurser, stödja kommunernas 
beredskapsplanering, ordna beredskapsöv-
ningar och främja säkerhetsplaneringen inom 
region- och lokalförvaltningen, 4) stödja be-
höriga myndigheter då myndigheterna leder 
säkerhetssituationer i regionen och vid behov 
samordna deras verksamhet, 5) sköta det re-
gionala myndighetssamarbetet inom polisvä-
sendet samt samordna beredskapen och be-
redskapsplaneringen för polisväsendet. Regi-
onförvaltningsverken kan även ha andra 
uppgifter om vilka föreskrivs särskilt. 

Enligt 5 § 1 mom. föreskrivs i fråga om an-
talet regionförvaltningsverk och deras verk-
samhetsområden, namn och verksamhetsstäl-
len genom förordning av statsrådet. Enligt 
paragrafens 2 mom. är ett regionförvalt-
ningsverk för skötseln av sina uppgifter inde-
lat i ansvarsområden. Även i fråga om regi-
onförvaltningsverkens ansvarsområden före-
skrivs genom förordning av statsrådet.  
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I Fastlandsfinland finns sex regionförvalt-
ningsverk. Regionförvaltningsverket är för 
skötseln av sina uppgifter uppdelat i fem an-
svarsområden; ansvarsområdet för basservi-
cen, rättsskyddet och tillstånden, ansvarsom-
rådet för räddningsväsendet och beredska-
pen, ansvarsområdet för polisväsendet, an-
svarsområdet för arbetarskyddet och an-
svarsområdet för miljötillståndsärenden.  Be-
stämmelser om ansvarsområdenas placering i 
regionförvaltningsverken utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Regionförvaltnings-
verket i Östra Finland, Regionförvaltnings-
verket i Norra Finland och Regionförvalt-
ningsverket i Västra och Inre Finland har alla 
fem ansvarsområden. Regionförvaltnings-
verket i Södra Finland och Regionförvalt-
ningsverket i Sydvästra Finland har fyra och 
Regionförvaltningsverket i Lappland har två 
ansvarsområden. Varje regionförvaltnings-
verk har dessutom en enhet som ansvarar för 
verkets förvaltningstjänster. Ansvarsområde-
na för polisväsendet läggs ner vid ingången 
av 2014 (ändringsförfattningens nummer 
507/2013). 

Enligt 6 § i lagen om regionförvaltnings-
verken sköter ett regionförvaltningsverk 
inom sitt verksamhetsområde de uppgifter 
som föreskrivits för det. Ett regionförvalt-
ningsverk kan dock sköta uppgifter också 
inom verksamhetsområdet för fler än ett re-
gionförvaltningsverk, om en utvidgning av 
verksamhetsområdet kan effektivisera ver-
kens verksamhet och användning av statens 
personalresurser och andra resurser, förbättra 
tillgången till service, främja tillgodoseendet 
av de språkliga rättigheterna för regionens 
finsk- och svenskspråkiga minoritet eller, 
inom samernas hembygdsområde enligt sa-
metingslagen (974/1995), dess samiska mi-
noritet eller säkerställa tillgången till sådan 
särskild sakkunskap som behövs för uppgif-
terna, eller om utvidgningen av verksamhets-
området är ändamålsenlig av någon annan 
motsvarande orsak. Bestämmelser om ut-
vidgning av regionförvaltningsverkens verk-
samhetsområden utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Bestämmelser om utvidgning 
av verksamhetsområdet i fråga om uppgifter 
som gäller polisväsendet utfärdas genom för-
ordning av inrikesministeriet, om utvidgning 

av verksamhetsområdet i fråga om uppgifter 
som gäller arbetarskyddet genom förordning 
av social- och hälsovårdsministeriet och om 
utvidgning av verksamhetsområdet i fråga 
om uppgifter som gäller miljötillståndsären-
den genom förordning av miljöministeriet. 

 
Styrning av regionförvaltningsverken  
 

Styrningen av regionförvaltningsverken de-
las in i allmän administrativ styrning, strate-
gisk styrning och styrning av verksamheten. 
Enligt 7 § i lagen om regionförvaltningsver-
ken ankommer den allmänna administrativa 
styrningen av regionförvaltningsverken på 
finansministeriet.  

I lagens 8 och 9 § föreskrivs om strategisk 
planering och styrning. Finansministeriet ut-
arbetar tillsammans med justitieministeriet, 
inrikesministeriet, social- och hälsovårdsmi-
nisteriet, undervisnings- och kulturministeri-
et, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- 
och näringsministeriet, miljöministeriet och 
polisstyrelsen, eller en myndighet inom cen-
tralförvaltningen som särskilt har ålagts att 
sköta styrningen och i samarbete med region-
förvaltningsverken och till behövliga delar 
med landskapsförbunden ett strategidoku-
ment och strategiska resultatmålshandlingar 
för regionförvaltningsverken. Om ministeri-
erna inte uppnår enhällighet angående strate-
gidokumentets innehåll, avgörs ärendet av 
statsrådet. Närmare bestämmelser om inne-
hållet i och förfarandena för den strategiska 
planeringen och styrningen av regionförvalt-
ningsverkens verksamhet kan utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

Bestämmelser om styrningen av regionför-
valtningsverkens verksamhet finns i lagens 
10 §. Justitieministeriet, inrikesministeriet, 
finansministeriet, social- och hälsovårdsmi-
nisteriet, undervisnings- och kulturministeri-
et, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- 
och näringsministeriet, miljöministeriet och 
polisstyrelsen, eller en myndighet inom cen-
tralförvaltningen som särskilt har ålagts att 
sköta styrningen, styr regionförvaltningsver-
kens verksamhet inom sina egna ansvarsom-
råden. Finansministeriet sörjer för styrningen 
av verksamheten när det gäller regionförvalt-
ningsverkets gemensamma funktioner och 
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övriga åtgärder som behövs med tanke på en 
enhetlig verksamhet inom verket. För att re-
gionförvaltningsverkens verksamhetsmål ska 
uppnås utarbetas under ledning av ett mini-
sterium eller en myndighet inom centralför-
valtningen som avses ovan vid behov en re-
sultatmålshandling för verksamheten för 
styrning och ordnande av verkets verksamhet 
och uppgifter. Bestämmelser om förfarande-
na för styrning av regionförvaltningsverkens 
verksamhet kan utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 

Ledning och beslutanderätt vid regionför-
valtningsverken 
 

Enligt 11 § i lagen om regionförvaltnings-
verken leds ett regionförvaltningsverk av en 
direktör, som svarar för att verksamheten le-
der till resultat och för att verkets gemen-
samma resultatmål nås. Ett ansvarsområde 
inom ett regionförvaltningsverk leds av che-
fen för ansvarsområdet. Chefen för ansvars-
området svarar för att verksamheten inom 
ansvarsområdet leder till resultat och för att 
resultatmålen nås.  

Bestämmelser om beslutanderätt i ärenden 
finns i 12 § i lagen om regionförvaltnings-
verken. Enligt den paragrafen avgör direktö-
ren för ett regionförvaltningsverk ärenden 
som hör till verkets behörighet, om det inte 
bestämts eller i arbetsordningen föreskrivits 
att någon annan tjänsteman vid verket ska 
avgöra dem. Ärenden som hör till ansvars-
områdena för polisväsendet, arbetarskyddet, 
miljötillståndsärenden eller räddningsväsen-
det avgörs emellertid av chefen för det be-
rörda ansvarsområdet, om det inte bestämts 
eller i arbetsordningen för ansvarsområdet 
föreskrivits att någon annan tjänsteman inom 
ansvarsområdet ska avgöra dem eller om inte 
något annat föreskrivs om beslutsfattandet. 
Direktören för ett regionförvaltningsverk har 
rätt att avgöra ärenden som en tjänsteman vid 
verket enligt arbetsordningen får avgöra. 
Verkets direktör har emellertid inte rätt att 
avgöra ärenden som omfattas av behörighe-
ten för verkets ansvarsområde för polisvä-
sendet, arbetarskyddet eller miljötillstånds-
ärenden eller som omfattas av behörigheten 
för ansvarsområdet för räddningsväsendet 

och som gäller ärenden som avses i rädd-
ningslagen. 
 

Regionförvaltningsverkens arbetsordning 
 

Bestämmelser om regionförvaltningsver-
kens arbetsordning finns i 13 § i lagen om 
regionförvaltningsverken. Enligt paragrafen 
bestäms det i arbetsordningen för ett region-
förvaltningsverk om hur regionförvaltnings-
verkets förvaltning och funktioner ska ordnas 
samt om beredningen och avgörandet av 
ärenden, med undantag av ansvarsområdena 
för polisväsendet, miljötillståndsärenden och 
arbetarskyddet. Regionförvaltningsverkets 
direktör beslutar om arbetsordningen.  

Också ett ansvarsområde inom ett region-
förvaltningsverk kan vid behov ha en arbets-
ordning. I arbetsordningen kan det bestäm-
mas närmare om hur funktionerna inom an-
svarsområdet ska ordnas och om personalens 
uppgifter och tjänstgöringsorter. Chefen för 
ansvarsområdet beslutar om arbetsordningen 
för ansvarsområdet.  
 

Tillsättning av tjänster vid regionförvalt-
ningsverken 
 

Enligt 14 § i lagen om regionförvaltnings-
verken utnämner statsrådet direktören för ett 
regionförvaltningsverk för viss tid på fram-
ställning av finansministeriet. Cheferna för 
ett regionförvaltningsverks ansvarsområden, 
med undantag av cheferna för ansvarsområ-
dena för polisväsendet och arbetarskyddet, 
utnämns för viss tid. Cheferna för ansvars-
områdena och chefen för den serviceenhet 
för den språkliga minoriteten som nämns i 
lagens 18 § utnämns av det ministerium som 
bär huvudansvaret för styrningen av verk-
samheten inom ansvarsområdet eller av den 
myndighet inom centralförvaltningen som 
särskilt har ålagts att sköta styrningen.  

Cheferna för regionförvaltningsverkens an-
svarsområden för arbetarskyddet, miljötill-
ståndsärenden samt räddningsväsendet och 
beredskapen utnämner personalen inom sina 
ansvarsområden. Polisstyrelsen utnämner 
personalen inom ansvarsområdet för polisvä-
sendet. Regionförvaltningsverkets övriga 
personal utnämns av verkets direktör, om 
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inte något annat bestäms i verkets arbetsord-
ning.  
 

Bildningsväsendets uppgifter vid region-
förvaltningsverken 
 

Enligt 4 § 1 mom. 3 punkten i lagen om re-
gionförvaltningsverken sköter regionförvalt-
ningsverken de uppgifter som särskilt före-
skrivits dem inom utbildningsväsendet och 
det övriga bildningsväsendet. Regionförvalt-
ningsverket fungerar som besvärs-, ompröv-
nings- och laglighetskontrollmyndighet en-
ligt lagstiftningen för undervisningsväsendet 
och anordnar lärarfortbildning som hör till 
uppgiftsområdet. Regionförvaltningsverkets 
uppgifter inom utbildningsväsendet och det 
övriga bildningsväsendet baseras bl.a. på la-
gen om grundläggande utbildning 
(628/1998), gymnasielagen (629/1998), la-
gen om yrkesutbildning (630/1998), lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998), lagen om grundläggande konst-
undervisning (633/1998), lagen om anord-
nande av studentexamen (672/2005) och la-
gen om förvaltning av utbildning som ordnas 
av staten och privata (634/1998). Regionför-
valtningsverkets behörighet att undersöka 
klagomål om kommunalt ordnad undervis-
ning baseras på en allmän bestämmelse i 
kommunallagens 8 § 2 mom., enligt vilken 
regionförvaltningsverket med anledning av 
klagomål kan undersöka om kommunen iakt-
tar gällande lagar. 

Beredningen av lagstiftningen om små-
barnsfostran och dagvårdstjänster, liksom 
förvaltningen och styrningen av desamma, 
överfördes vid ingången av 2013 från social- 
och hälsovårdsministeriet till undervisnings- 
och kulturministeriet (RP 159/2012 rd).  Ef-
ter överföringen är dagvården inte längre en 
form av socialservice enligt socialvårdslagen 
(710/1982), även om socialvårdslagstiftning-
en fortfarande delvis tillämpas på den. Regi-
onförvaltningsverkets uppgifter och befo-
genheter bibehölls i samband med förvalt-
ningsområdesöverföringen, men bestämmel-
ser som gäller regionförvaltningsverkens 
uppgifter och befogenheter togs in i lagen om 
barndagvård (36/1973). Regionförvaltnings-
verket ansvarar för planeringen, styrningen 

och övervakningen av barndagvården inom 
sitt verksamhetsområde.  Regionförvalt-
ningsverket kan t.ex. granska kommunens 
verksamhet och de verksamhetsenheter och 
lokaler som används för anordnandet av 
verksamheten och meddela ett föreläggande 
om att brister eller missförhållanden ska av-
hjälpas. Regionförvaltningsverket kan kon-
trollera att kommunens verksamhet är lagen-
lig med anledning av klagomål eller, till 
skillnad från utbildningsväsendet, också på 
eget initiativ. Regionförvaltningsverket över-
vakar också den privata barndagvården enligt 
lagen om barndagvård och lagen om privat 
socialservice (922/2011). 

Till regionförvaltningsverkets uppgifter hör 
dessutom att utvärdera den regionala till-
gången till basservice även i fråga om bild-
ningsväsendets tjänster. Utvärderingen sker i 
samarbete med närings-, trafik- och miljö-
centralen så, att NTM-centralen i enlighet 
med 3 § 2 mom. 2 punkten i lagen om när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna bereder ut-
värderingen av den regionala tillgången till 
basservice inom biblioteks-, idrotts- och 
ungdomsväsendet.  Som en del av den övriga 
utvärderingsprocessen av basservicen har re-
gionförvaltningsverken publicerat utvärde-
ringar av kommunernas basservice inom kul-
turväsendet.  

Uppgifter inom utbildningsväsendet och 
det övriga bildningsväsendet sköts av alla sex 
regionförvaltningsverk. Uppgifterna hör en-
ligt 2 § 1 mom. 1 punkten i statsrådets för-
ordning om regionförvaltningsverken till an-
svarsområdet för basservicen, rättsskyddet 
och tillstånden. Till samma ansvarsområde 
hör också de för regionförvaltningsverken fö-
reskrivna uppgifterna inom social- och häl-
sovård, konsument- och konkurrensförvalt-
ning samt andra uppgifter i anknytning till 
främjande och förverkligande av rättsskyd-
det. Inom detta ansvarsområde sköts även ut-
värderingen av den regionala tillgången till 
basservice. Chefen för ansvarsområdet för 
basservicen, rättsskyddet och tillstånden ut-
nämns i enlighet med 14 § i lagen om region-
förvaltningsverken av social- och hälso-
vårdsministeriet, som i ärendet ska höra bl.a. 
undervisnings- och kulturministeriet. 
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Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
har enligt 9 § i statsrådets förordning om re-
gionförvaltningsverken som riksomfattande 
specialuppgift föreskrivits att sköta dispens-
ärenden i fråga om behörighetsvillkor inom 
den allmänbildande utbildningen. Enligt för-
ordningens 13 § sköter Regionförvaltnings-
verket i Lappland uppgifter i anslutning till 
statsunderstöd för undervisning på samiska 
och i samiska i grundläggande utbildning, 
gymnasieutbildning och yrkesutbildning. 

Dessutom har regionförvaltningsverken en 
svenskspråkig serviceenhet för undervis-
ningsväsendet som har hela landet som sitt 
verksamhetsområde. Med stöd av 18 § i la-
gen om regionförvaltningsverken föreskrivs 
det om serviceenheten i 6 § i statsrådets för-
ordning om regionförvaltningsverken. Den 
svenskspråkiga serviceenheten för undervis-
ningsväsendet finns i samband med Region-
förvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
och är fristående i förhållande till verkets öv-
riga ansvarsområden. Till serviceenhetens 
uppgifter hör att sköta det svenskspråkiga 
undervisningsväsendets uppgifter som hör till 
regionförvaltningsverkens ansvarsområde. 
Till serviceenhetens uppgifter hör däremot 
inte de av regionförvaltningsverkets uppgif-
ter som gäller barndagvård, utan de sköts av 
alla sex regionförvaltningsverk. Vidare ska 
serviceenheten vara sakkunnig i sådana frå-
gor om den svenskspråkiga befolkningens 
utbildning, kunnande och biblioteksväsen 
som gäller närings-, trafik- och miljöcentra-
lens ansvarsområde. Behörighetsvillkor för 
tjänsterna vid serviceenheten är, utöver vad 
som föreskrivs i 16 §, utmärkt förmåga att 
använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig 
förmåga att använda finska i tal och skrift. 
Serviceenhetens personal kan ha sin arbetsort 
inte bara vid Regionförvaltningsverket i 
Västra och Inre Finland utan också vid verk-
samhetsstället för ett annat regionförvalt-
ningsverk. Enligt 14 § 1 mom. i lagen om re-
gionförvaltningsverken utnämns chefen för 
den svenskspråkiga serviceenheten för ut-
bildningsväsendet av undervisnings- och kul-
turministeriet. 
 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna 
 

Bestämmelser om närings-, trafik- och mil-
jöcentralernas verksamhetsidé, verksamhets-
område och uppgifter, organisation, behörig-
het, verksamhetsområden samt styrning och 
ledning finns i lagen om närings-, trafik- och 
miljöcentralerna och statsrådets förordning 
om närings-, trafik- och miljöcentralerna 
(906/2012). 

Enligt 2 § i lagen om närings-, trafik- och 
miljöcentralerna främjar närings-, trafik- och 
miljöcentralerna den regionala utvecklingen 
genom att i regionerna sköta statsförvalt-
ningens verkställighets- och utvecklingsupp-
gifter. Enligt lagens 3 § sköter närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna inom följande verk-
samhetsområden de uppgifter som särskilt 
föreskrivits för dem: 1) främjande av företag-
samhet och näringsverksamhet, 2) innovatio-
ner och affärsverksamhet under internationa-
lisering, 3) fungerande arbetsmarknader, till-
gången på arbetskraft och sysselsättningen, 
4) utbildning, kunnande och kultur, 5) biblio-
teks-, idrotts- och ungdomsväsendet, 6) in-
vandring, integration och goda etniska rela-
tioner, 7) gårdsbruket, fiskerinäringen och 
landsbygdsutvecklingen, systemet för identi-
fiering av djur samt säkerheten hos produk-
tionsförnödenheterna och växthälsan inom 
jord- och skogsbruket, 8) energi och energi-
produktion, 9) trafiksystemets funktion, tra-
fiksäkerheten, väg- och trafikförhållandena, 
landsvägshållningen och ordnandet av kol-
lektivtrafiken, 10) miljövård, markanvänd-
ning, styrning av byggandet, vård av kultur-
miljön, skydd och ett hållbart nyttjande av 
naturens mångfald samt nyttjande och vård 
av vattentillgångarna, 11) lönegarantiären-
den, 12) vissa strukturfonds- och regionut-
vecklingsuppgifter som hänför sig till ovan 
nämnda uppgifter. Närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna ska dessutom 1) styra och 
övervaka de arbets- och näringsbyråer som 
avses i 3 kap., 2) bereda en utvärdering av 
den regionala tillgången till basservice inom 
trafiken samt biblioteks-, idrotts- och ung-
domsväsendet, 3) bevaka allmänt intresse i 
miljö- och vattenärenden, producera och dis-
tribuera miljöinformation och förbättra mil-
jömedvetenheten, förebygga och bekämpa 
miljöskador och miljöolägenheter, sköta sta-
tens vattenrättsliga tillstånd och privaträttsli-
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ga avtal och sörja för genomförandet av mil-
jö-, vattenförsörjnings- och vattendragsarbe-
ten. I fråga om närings-, trafik- och miljöcen-
tralernas övriga uppgifter föreskrivs särskilt. 

Enligt 4 § 1 mom. föreskrivs i fråga om an-
talet närings-, trafik- och miljöcentraler och 
deras verksamhetsområden, namn och verk-
samhetsställen genom förordning av statsrå-
det. Enligt paragrafens 2 mom. är en närings-
, trafik- och miljöcentral för skötseln av sina 
uppgifter indelat i ansvarsområden. Även i 
fråga om centralens ansvarsområden före-
skrivs genom förordning av statsrådet. 

I Fastlandsfinland finns 15 närings-, trafik- 
och miljöcentraler. Närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna har tre ansvarsområden: an-
svarsområdet för näringarna, arbetskraften, 
kompetensen och kulturen, ansvarsområdet 
för trafiken och infrastrukturen och ansvars-
området för miljön och naturresurserna. Be-
stämmelser om placeringen av ansvarsområ-
dena vid närings-, trafik- och miljöcentraler-
na utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Alla tre ansvarsområden finns vid nio NTM-
centraler: Närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna i Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, 
Sydöstra Finland, Norra Savolax, Mellersta 
Finland, Södra Österbotten, Norra Österbot-
ten och Lappland. Vid närings-, trafik- och 
miljöcentralerna i Tavastland, Södra Savolax, 
Norra Karelen och Kajanaland finns ansvars-
området för näringarna, arbetskraften, kom-
petensen och kulturen och ansvarsområdet 
för miljön och naturresurserna. Vid närings-, 
trafik- och miljöcentralerna i Satakunta och 
Österbotten finns endast ansvarsområdet för 
näringarna, arbetskraften, kompetensen och 
kulturen. 

Enligt 5 § i lagen om närings-, trafik- och 
miljöcentralerna sköter en NTM-central inom 
sitt verksamhetsområde de uppgifter som fö-
reskrivits för den och utövar den behörighet 
som tillkommer den, så som om detta be-
stäms i den lagen eller någon annan lag. En 
närings-, trafik- och miljöcentral kan dock 
sköta uppgifter också inom verksamhetsom-
rådet för fler än en central, om en utvidgning 
av verksamhetsområdet kan effektivisera 
centralernas verksamhet och användning av 
statens personalresurser och andra resurser, 
förbättra tillgången till service, främja tillgo-

doseendet av de språkliga rättigheterna för 
regionens finsk- och svenskspråkiga minori-
tet eller, inom samernas hembygdsområde 
enligt sametingslagen, dess samiska minori-
tet eller säkerställa tillgången till sådan sär-
skild sakkunskap som behövs för uppgifter-
na, eller om utvidgningen av verksamhets-
området är ändamålsenlig av någon annan 
motsvarande orsak. Bestämmelser om hur 
ansvarsområden placeras i närings-, trafik- 
och miljöcentralerna och om hur centralernas 
verksamhetsområden utvidgas utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
 

Bildningsväsendets uppgifter vid närings-, 
trafik- och miljöcentralerna 

 
Enligt 3 § 1 mom. 4 och 5 punkten i lagen 

om närings-, trafik- och miljöcentralerna skö-
ter NTM-centralerna de uppgifter som sär-
skilt föreskrivits dem inom verksamhetsom-
rådena utbildning, kunnande och kultur samt 
biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet. 
Enligt 12 punkten i samma paragraf sköter 
NTM-centralerna också vissa strukturfonds- 
och regionutvecklingsuppgifter som hänför 
sig till ovan nämnda uppgifter. Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen ska dessutom enligt 
lagens 3 § 2 mom. 2 punkt bereda en utvär-
dering av den regionala tillgången till basser-
vice inom biblioteks-, idrotts- och ungdoms-
väsendet. Närmare bestämmelser om nämnda 
uppgifter finns i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet 
(1705/2009), lagen om fritt bildningsarbete 
(632/1998), bibliotekslagen (904/1998), id-
rottslagen (1054/1998) och ungdomslagen 
(72/2006).  

Med stöd av statsrådets förordning om när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna (879/2009) 
är skötseln av de uppgifter som avses i 3 § 1 
mom. 5 punkten och 2 mom. 2 punkten i la-
gen om närings-, trafik- och miljöcentralerna 
helt eller delvis koncentrerade till närings-, 
trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Egent-
liga Finland, Birkaland, Norra Savolax, Ös-
terbotten, Norra Österbotten och Lappland. 
Skötseln av uppgifterna hör enligt 2 § 1 
mom. 1 punkten i statsrådets förordning om 
närings-, trafik- och miljöcentralerna till an-
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svarsområdet för näringarna, arbetskraften, 
kompetensen och kulturen. 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna främ-
jar på sitt område förverkligandet av målen 
för den nationella bibliotekspolitiken samt 
följer och utvärderar tillgången till och kvali-
teten på biblioteks- och informationstjänster 
som bas- och närservice för invånarna. 
NTM-centralerna främjar utvecklingen av 
biblioteks- och informationstjänster samt 
byggande av bibliotek och förnyande av 
bokbussar genom statsbidrag, informations-
styrning och fortbildning samt stöder kom-
munernas regionala samarbete när det gäller 
ordnande av biblioteks- och informations-
tjänster. 

I fråga om idrottsväsendet främjar NTM-
centralerna byggandet av idrottsanläggning-
ar, idrott på lokal nivå för barn och unga, 
hälsofrämjande idrott för alla åldersgrupper 
och idrott för integrering av invandrare ge-
nom handledning, utbildning, investerings- 
och utvecklingsbidrag och samarbete med de 
regionala idrottsråden. NTM-centralen i Bir-
kaland sköter uppgifter i anslutning till byg-
gande av idrottsanläggningar samt forsk-
nings- och utvecklingsprojekt som avser 
byggande av idrottsanläggningar. 

När det gäller ungdomsväsendet ansvarar 
NTM-centralerna för samordningen av ung-
domspolitiken på regionnivå, verkställandet 
av det ungdomspolitiska utvecklingsprogram 
som vart fjärde år godkänns av statsrådet 
samt de ungas möjlighet att delta i behand-
lingen av ärenden som gäller ungdomsarbetet 
och ungdomspolitiken i regionen. NTM-
centralerna stöder de ungas utveckling och 
självständighetsprocess, främjar ett aktivt 
medborgarskap hos de unga och stärker de 
ungas sociala identitet genom utbildning och 
information till aktörer och organisationer 
inom branschen samt genom att bevilja stats-
understöd. Dessutom främjar NTM-
centralerna verkställandet av den förnyade 
ungdomslagen. 

NTM-centralerna bidrar med de delar som 
handlar om biblioteks-, idrotts- och ung-
domsväsendet till den utvärdering av till-
gången till basservice som är på regionför-
valtningsverkens ansvar. NTM-centralerna 
deltar också i samarbetet i närområdet och i 

undervisnings- och kulturministeriets inter-
nationella samarbete. När det gäller kulturen 
ska NTM-centralerna ansvara för att stärka 
sysselsättningen av och verksamhetsförut-
sättningarna för sådana som verkar inom kul-
turbranschen och tillgången och tillgänglig-
heten till och produktionsförutsättningarna 
för kulturtjänster som en del i utvecklingen 
av områdets livskraftighet, näringsliv och 
välmående. Dessutom ska NTM-centralerna 
göra en utvärdering av vilka verksamhetsför-
utsättningar kulturaktörerna och den skapan-
de ekonomin har och vilka tjänster de produ-
cerar. Dessutom sköter NTM-centralerna 
strukturfondsuppgifter (ESR) inom undervis-
nings- och kulturministeriets verksamhets-
område. 

NTM-centralerna följer hur arbetsliv och 
utbildning möts, ansvarar för att göra upp re-
gionala korttidsprognoser och deltar i att göra 
upp de regionala mellanlånga och långa pro-
gnoser som genomförs under landskapsför-
bundens ansvar. Till NMT-centralerna hör 
också koordineringen av utvecklandet av in-
formations-, rådgivnings- och styrningstjäns-
terna samt utvecklandet av styrningskompe-
tensen. En del av NTM-centralerna delar ut 
de statsunderstöd för skötsel av utvecklings- 
och serviceuppgifter för arbetslivet som är 
riktade till anordnare av yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. Dessutom sköter centra-
lerna ESR-uppgifter för verksamhetsområdet 
i fråga. Närings-, trafik- och miljöcentralerna 
i Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Nor-
ra Savolax, Norra Österbotten och Lappland 
sköter uppgifter i anslutning till anläggnings-
projekt som gäller läroanstalter. 
 
2.1.2 Utjämning av arbetet och utnyttjande 
av sakkunskap mellan regionförvaltningsver-
ken 

Enligt 6 § i lagen om regionförvaltnings-
verken sköter varje regionförvaltningsverk 
inom sitt verksamhetsområde de uppgifter 
som föreskrivits för det och utövar den behö-
righet som tillkommer det, så som om detta 
bestäms i den lagen eller någon annan lag. 
Ett regionförvaltningsverk kan dock sköta 
uppgifter också inom verksamhetsområdet 
för fler än ett regionförvaltningsverk, om en 
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utvidgning av verksamhetsområdet kan ef-
fektivisera verkens verksamhet och använd-
ning av statens personalresurser och andra 
resurser, förbättra tillgången till service, 
främja tillgodoseendet av de språkliga rättig-
heterna för regionens finsk- och svensksprå-
kiga minoritet eller, inom samernas hem-
bygdsområde enligt sametingslagen, dess 
samiska minoritet eller säkerställa tillgången 
till sådan särskild sakkunskap som behövs 
för uppgifterna, eller om utvidgningen av 
verksamhetsområdet är ändamålsenlig av nå-
gon annan motsvarande orsak. Bestämmelser 
om hur ansvarsområdena ska placeras i regi-
onförvaltningsverken och om utvidgning av 
verkens verksamhetsområden utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. I 1 § i lagen 
om regionförvaltningsverken föreskrivs det 
om regionförvaltningsverkens verksamhets-
områden. Det föreskrivs särskilt om placer-
ingen av ansvarsområdena för miljötill-
ståndsärenden, arbetarskyddet och polisvä-
sendet vid regionförvaltningsverken och om 
deras verksamhetsområden.   Bestämmelser 
om utvidgning av verksamhetsområdet i frå-
ga om uppgifter som gäller polisväsendet ut-
färdas genom förordning av inrikesministeri-
et, om utvidgning av verksamhetsområdet i 
fråga om uppgifter som gäller arbetarskyddet 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet och om utvidgning av verk-
samhetsområdet i fråga om uppgifter som 
gäller miljötillståndsärenden genom förord-
ning av miljöministeriet. 

Regionförvaltningsverken har tilldelats oli-
ka specialuppgifter, där ett visst regionför-
valtningsverk har behörighet på ett större 
område än sitt eget verksamhetsområde an-
tingen så, att behörigheten gäller hela landet 
eller så, att verkets behörighet förutom det 
egna verksamhetsområdet gäller ett eller fle-
ra andra regionförvaltningsverks områden. 
Bestämmelser om uppgifterna finns i statsrå-
dets förordning om regionförvaltningsverken, 
men även i speciallagstiftning såsom lagen 
om Finlands ekonomiska zon (1058/2004), 
lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992), 
republikens presidents förordning om liv-
räddningsmedalj (146/2011) och statsrådets 
förordning om brandskyddsfonden 
(625/2003) samt i ministerieförordningar så-

som social- och hälsovårdsministeriets för-
ordning om verksamhetsområdena för vissa 
regionförvaltningsverks ansvarsområde för 
arbetarskyddet (930/2009) eller miljöministe-
riets förordning om placeringen av ansvars-
området för miljötillstånden i regionförvalt-
ningsverken och om utvidgning av deras 
verksamhetsområden (984/2009). 

Utöver vad som konstaterats ovan kan ett 
regionförvaltningsverks uppgifter med stöd 
av 15 § i lagen om regionförvaltningsverken 
överföras till ett annat regionförvaltningsverk 
för att säkerställa en opartisk behandling. Om 
det finns uppenbar risk för att en opartisk be-
handling av ett förvaltningsärende som hör 
till ett regionförvaltningsverks verksamhets-
område och som gäller tillsyn, åläggande av 
skyldigheter eller beviljande av rättigheter 
äventyras för att verket också är eller har va-
rit part i ärendet, ska verket begära att det 
ministerium som ansvarar för styrningen av 
verksamheten utser ett annat regionförvalt-
ningsverk att behandla och avgöra ärendet, 
om en opartisk behandling inte går att ordna 
med verksinterna åtgärder. Detta förfarande 
har veterligen aldrig använts. 

I anknytning till uppgifterna för regionför-
valtningsverkets ansvarsområde för arbetar-
skyddet finns det en bestämmelse som gör 
det möjligt att förordna en tjänsteman vid ett 
regionförvaltningsverk att sköta ett annat re-
gionförvaltningsverks uppgifter. Enligt 3 § i 
lagen om arbetarskyddsförvaltningen 
(16/1993) kan social- och hälsovårdsministe-
riet, efter att ha hört de berörda regionför-
valtningsverken, bestämma att en tjänsteman 
vid regionförvaltningsverkets ansvarsområde 
för arbetarskyddsuppgifter med sitt samtycke 
tillfälligt ska sköta uppgifter som hör till ett 
annat regionförvaltningsverks ansvarsområde 
för arbetarskyddsuppgifter eller ministeriet. I 
praktiken går det till så att chefen för an-
svarsområdet för arbetarskyddet föreslår för-
farandet för social- och hälsovårdsministeri-
et, som fattar beslutet. Förfarandet har an-
vänts relativt sällan. 

Även när det gäller regionförvaltningsver-
kens ansvarsområde för miljötillståndsären-
den finns det en bestämmelse som gör det 
möjligt att förordna en tjänsteman vid ett re-
gionförvaltningsverk att sköta ett annat regi-
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onförvaltningsverks uppgift, när det är fråga 
om ett ärende som ska avgöras i en kollegial 
sammansättning. Enligt 3 § 4 mom. i lagen 
om behandling av miljöskydds- och vatten-
ärenden vid regionförvaltningsverken 
(898/2009) kan man för att säkerställa den 
särskilda sakkunskapen i en kollegial sam-
mansättning utse ledamöter också från andra 
regionförvaltningsverk. Enligt paragrafens 3 
moment bestämmer chefen för ansvarsområ-
det sammansättningen vid avgörandet av 
ärenden och utser vid behov en ordförande 
för sammansättningen.  

För ansvarsområdet för basservicen, rätts-
skyddet och tillstånden, ansvarsområdet för 
räddningsväsendet och beredskapen, enheten 
med ansvar för förvaltningstjänster och de 
specialiserade enheterna finns dock inga all-
männa bestämmelser som gör det möjligt att 
förordna en tjänsteman att sköta ett annat re-
gionförvaltningsverks uppgifter. Det finns 
dock speciallagstiftning om saken, och bl.a. 
enligt 35 § i lagen om skydd av djur som an-
vänds för vetenskapliga ändamål eller under-
visningsändamål (497/2013) kan Regionför-
valtningsverket i Södra Finland och Region-
förvaltningsverket i Östra Finland, som sva-
rar för tillsynen över efterlevnaden av lagen, 
vid tillsynen även anlita andra regionförvalt-
ningsverk. 
 
2.2 Bedömning av nuläget 

2.2.1. Uppgifterna inom biblioteks-, idrotts- 
och ungdomsväsende och i anslutning till an-
läggning av läroanstalter 

I samband med regionförvaltningsreformen 
delades de uppgifter inom bildningsväsendet 
som tidigare hörde till länsstyrelserna upp på 
regionförvaltningsverken, NTM-centralerna 
och landskapsförbunden. Redan i samband 
med utskottsbehandlingen av lagförslagen 
framförde kulturutskottet i sitt utlåtande 
(KuUU 8/2009 rd) en organisering av uppgif-
terna på ett sätt som avvek från förslaget i 
propositionen. Kulturutskottet föreslog att 
förvaltningsutskottet ändrar lagförslagen så 
att biblioteksverksamhet, idrottsverksamhet 
och ungdomsverksamhet kan förläggas till 
regionförvaltningsverken.  

Förvaltningsutskottet ansåg dock i sitt be-
tänkande om regeringens proposition med 
förslag till lagstiftning om revidering av re-
gionförvaltningen (FvUB 13/2009 rd) att 
fördelningen av uppgifterna inom bildnings-
väsendet skulle genomföras på det sätt som 
regeringen föreslagit. Med hänsyn till målen 
med reformen ansåg förvaltningsutskottet det 
befogat att biblioteks-, idrotts- och ungdoms-
verksamheten förläggs till närings-, trafik- 
och miljöcentralen på det sätt som föresla-
gits. 

När riksdagen antog de lagar som ingick i 
regeringens proposition (RP 59/2009 rd och 
RSv 150/2009 rd) med förslag till lagstift-
ning om revidering av regionförvaltningen 
förutsatte riksdagen att regeringen ser till att 
riksdagen senast 2012 får en ingående redo-
görelse om hur regionförvaltningsreformen 
verkställts och utfallit.  

I anknytning till beredningen av nämnda 
redogörelse gjordes en rundfråga om bild-
ningsväsendets uppgifter i regionförvaltning-
en. Genom rundfrågan samlade man in in-
formation om hur väl styrmodellen för regi-
onförvaltningen fungerar med tanke på bild-
ningsväsendets uppgifter, hur uppdelningen 
av bildningsväsendets uppgifter på två regi-
onförvaltningsmyndigheter inverkar på verk-
samheten, hur regionförvaltningens områdes-
indelning fungerar och om alternativa orga-
niseringsmodeller i fråga om dessa uppgifter. 
Målgruppen för rundfrågan var regionför-
valtningsverkens och NTM-centralernas 
överdirektörer, direktörerna för regionför-
valtningsverkens ansvarsområde för basser-
vicen, rättsskyddet och tillstånden, direktö-
rerna för NTM-centralernas ansvarsområde 
för näringarna, arbetskraften, kompetensen 
och kulturen och den personal vid regionför-
valtningsverken och NTM-centralerna vars 
uppgifter till minst 50 procent består av upp-
gifter inom bildningsväsendet. Till målgrup-
pen hörde dessutom de av undervisnings- och 
kulturministeriets tjänstemän som deltar i re-
sultatstyrningen av dessa myndigheter. Man 
fick in 83 svar, vilket betydde en svarspro-
cent på 54. 

De som svarade ansåg att den uppdelning 
av bildningsväsendets uppgifter som gjorts i 
samband med regionförvaltningsreformen 
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hade inverkat negativt och ställvis till och 
med mycket negativt på skötseln av uppgif-
terna, styrningen och organiseringen, till-
gången till och kvaliteten på tjänster, för-
verkligandet av servicemålen och på hur väl 
områdesindelningen fungerat. Av de som 
svarade från NTM-centralerna och region-
förvaltningsverken tog 65 ställning till orga-
niseringen av bildningsväsendet i regionför-
valtningen. Av de svarande ansåg 27 att bild-
ningsväsendets uppgifter i regionförvaltning-
en borde koncentreras till en myndighet utan 
att de tog ställning till vilken myndighet eller 
också framförde de flera alternativ till lämp-
lig myndighet. Av de andra svaren under-
stödde en klar majoritet att bildningsväsen-
dets uppgifter skulle koncentreras till region-
förvaltningsverken. Svaren från dem som ar-
betade med styrningsuppgifter vid undervis-
nings- och kulturministeriet fördelade sig li-
kadant som svaren från de som arbetade vid 
regionförvaltningsmyndigheterna. 

I sammanlagt 66 svar gav de som arbetade 
vid regionförvaltningsverken och NTM-
centralerna sina åsikter om hur väl områdes-
indelningen fungerar. Allmänt taget riktade 
flera av de svarande kritik mot hur områdes-
indelningen fungerar när det gäller bild-
ningsväsendets uppgifter och i synnerhet mot 
glesheten i nätet av NTM-centraler i fråga 
om dessa uppgifter. Av de öppna svaren kom 
det också tydligt fram att hittills har skötseln 
av ärendena i många fall trots den glesa 
strukturen lyckats tack vare att den personal 
som sköter ärendena till stor del har varit 
densamma som före reformen, och därmed 
har man kunnat utnyttja inofficiella samar-
betsnätverk som bildats före reformen.  Ett 
bekymmer som samtidigt lyftes fram i svaren 
var att när personal byts ut och dessa nätverk 
bryts främjar den nuvarande strukturen och 
uppgiftsuppdelningen inte nybildande av så-
dana nätverk eller en resultatrik och effektiv 
skötsel av uppgifterna.  

Undervisnings- och kulturministeriet har i 
juni 2012 gjort en framställning, underteck-
nad av kultur- och idrottsminister Arhinmäki, 
om att överföra biblioteks-, idrotts- och ung-
domsväsendets uppgifter till regionförvalt-
ningsverken, och i augusti 2012 har under-
visningsminister Gustafsson undertecknat en 

framställning om att överföra uppgifter i an-
slutning till anläggning av läroanstalter till 
regionförvaltningsverken. 

Även utredningsman Rauno Saari har i sin 
utredning (TEM raportteja 31/2012) gjort 
bedömningen att uppdelningen av bildnings-
väsendets uppgifter inte gick friktionsfritt, 
och han understöder undervisnings- och kul-
turministeriets förslag att slå ihop biblioteks-, 
kultur-, idrotts- och ungdomsväsendets upp-
gifter med den grundläggande utbildningens 
uppgifter vid regionförvaltningsverket.  

I statsrådets redogörelse till riksdagen om 
verkställandet och utfallet av regionförvalt-
ningsreformen (SRR 1/2013 rd) har det som 
ett utvecklingsbehov framförts att biblioteks-
, idrotts- och ungdomsväsendets uppgifter, 
uppgifter för utvärdering av basservicen 
inom kulturens verksamhetsområde och upp-
gifter i anslutning till anläggning av läroan-
stalter överförs till regionförvaltningsverken. 
I redogörelsen konstateras det att placeringen 
av biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsen-
dets uppgifter vid NTM-centralerna inte följ-
de den huvudlinje för arbetsfördelningen som 
antagits i reformen och har enligt utredningar 
som gjorts i samband med beredningen av 
redogörelsen visat sig vara en oändamålsen-
lig lösning. Bildningsväsendets uppgifter har 
konstaterats vara alltför splittrade i region-
förvaltningen med tanke på skötseln, organi-
seringen och styrningen av dem. I redogörel-
sen lyfts det fram att undervisnings- och kul-
turministeriet har gjort framställningar om att 
biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendets 
uppgifter, utvärderingsuppgifter för basservi-
cen inom kulturens verksamhetsområde och 
uppgifter i anslutning till anläggning av läro-
anstalter ska överföras till regionförvalt-
ningsverken. Biblioteks-, idrotts- och ung-
domsväsendets uppgifter i regionförvaltning-
en är i stor utsträckning basserviceuppgifter 
inom verksamhetsområdet. Inom dessa verk-
samhetsområden finns inga centrala ämbets-
verk och inom regionförvaltningen har man 
av tradition skött även riksomfattande bas-
service- och utvecklingsuppgifter. Således är 
regionförvaltningen i en central ställning när 
det gäller dessa verksamhetsområden. På 
grund av mångfalden i NTM-centralernas 
uppgifter får målen för små verksamhetsom-
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råden dessutom mycket liten uppmärksam-
het. Detta trots att små verksamhetsområ-
dens, såsom t.ex. biblioteks-, idrotts- och 
ungdomstjänsternas betydelse är stor i invå-
narnas vardag.  

I redogörelsen konstateras att den överfö-
ring som föreslås i utlåtandena om rapporten 
från den arbetsgrupp som berett redogörelsen 
förordades av undervisnings- och kulturmini-
steriet, regionförvaltningsverken, SAK, 
STTK, Akava, JUKO, OAJ och Statstjänste-
männen inom den regionala bildningsförvalt-
ningen SRB rf. Pardia ansåg att en överföring 
förutsätter ett grundligt övervägande, men 
om hållbara grunder finns, bör uppgifterna 
överföras med det snaraste. NTM-centralerna 
och flera landskapsförbund motsatte sig en 
överföring. 

Kulturutskottet har i sitt utlåtande om stats-
rådets redogörelse (KuUU 7/2013) konstate-
rat att statsrådets redogörelse och kulturut-
skottets utfrågning av sakkunniga ytterligare 
har förstärkt utskottets tidigare ståndpunkt i 
samband med regionförvaltningsreformen. 
Kulturutskottet vill skynda på överföringen 
av biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsen-
dets uppgifter samt uppgifterna i anslutning 
till anläggning av läroanstalter från NTM-
centralerna till regionförvaltningsverken. 

Kulturutskottet har konstaterat att det att 
biblioteken överförs till en ny omvärld åt-
minstone inte har stärkt kommunernas kon-
takter med regionförvaltningen, enligt den ut-
redning som utskottet har tagit del av. De 
stora städerna har förnyat sitt biblioteksvä-
sende genom självständiga åtgärder, men 
handledning som skulle behövas särskilt för 
små kommuners bibliotek har i praktiken 
knappast kommit från närings-, trafik- och 
miljöcentralerna. I fråga om idrottsväsendet 
har kulturutskottet konstaterat att det är oro-
väckande att sakkunskapen i branschen riske-
rar att försvinna på regionförvaltningsnivån 
samtidigt som det har blivit ett faktiskt pro-
blem att befolkningen motionerar för lite, så-
väl nationalekonomiskt som med avseende 
på medborgarnas välbefinnande. 

Utskottet anser att skötseln av biblioteks-, 
idrotts- och ungdomsväsendets uppgifter 
kräver tillräcklig expertis och personalbi-
stånd. Det finns inga andra myndigheter för 

dessa tre sektorer, så regionförvaltningen är 
en ytterst betydelsefull resurs som har getts 
omfattande uppgifter i substanslagstiftningen 
för biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsen-
det, då de ansvarar för att regionalt verkställa 
statliga uppgifter. 

Utskottet bedömer att bildningssektorns 
uppgifter i fråga om skötsel, organisation och 
styrning sammantaget är alltför splittrade i 
regionförvaltningen. På grund av närings-, 
trafik- och miljöcentralernas sammansatta 
uppgiftsfält får mål för små sektorer lite 
uppmärksamhet, trots att t.ex. biblioteks-, id-
rotts- och ungdomstjänsterna har stor bety-
delse i invånarnas vardag. Utskottet för också 
fram att närings-, trafik- och miljöcentraler-
nas ledningsstruktur anses vara komplex, 
svårhanterlig, resurskrävande och till vissa 
delar alltför detaljerad, och utskottet anser att 
styrsystemet för regionförvaltningen behöver 
göras lättare och tydligare.  

Kulturutskottet ställer sig positivt till att det 
bildas ett eget ansvarsområde av de uppgifter 
inom undervisnings- och kulturministeriets 
förvaltningsområde som nu finns hos region-
förvaltningsverken och de uppgifter som flyt-
tas dit. Utskottet bedömer att lösningen ger 
synergifördelar bl.a. i byggfrågor och ger 
också klarhet i resultatstyrningen. Enligt ut-
skottets utlåtande är det ändamålsenligt att 
kultursektorns uppgifter förblir hos närings-, 
trafik- och miljöcentralerna, med undantag 
för utvärderingen av basservicen. Likaså be-
håller närings-, trafik- och miljöcentralerna 
kortfristig prognostisering av behovet av ar-
betskraft och utbildning inom utbildnings-
branschen, statsunderstöd för anordnare av 
yrkesinriktad tilläggsutbildning för utveck-
lings- och serviceuppgifter i arbetslivet samt 
verkställighetsuppdrag som gäller riksomfat-
tande ESF-utvecklingsprogram och ESF-
regionfrågor. 

Förvaltningsutskottet har i sitt betänkande 
om statsrådets redogörelse (FvUB 8/2013 rd) 
konstaterat att biblioteks-, idrotts- och ung-
domsväsendets uppgifter har beröringspunk-
ter med både de regionala jämlikhetsuppgif-
terna och de regionala utvecklingsuppgifter-
na. Förvaltningsutskottet konstaterar att kul-
turutskottets utlåtande tar upp förutsättning-
arna för skötseln av de nämnda uppgiftsom-
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rådena och förordar att uppgifterna överförs 
till regionförvaltningsverken. Förvaltningsut-
skottet har i sitt betänkande sett det som än-
damålsenligt att uppgifterna inom biblioteks-
, ungdoms- och idrottsväsendet överförs till 
regionförvaltningsverken. Förvaltningsut-
skottet hänvisar till kulturutskottets utlåtande 
och framhåller att regionförvaltningsverken 
måste få de resurser uppgifterna kräver. 
Riksdagen har i sin skrivelse om redogörel-
sen (RSk 17/2013 rd) omfattat ståndpunkter-
na och riktlinjerna i redogörelsen, men med 
anmärkningarna och slutsatserna i förvalt-
ningsutskottets betänkande. 
 
2.2.2 Utjämning av arbetet och möjligheterna 
till utnyttjande av sakkunskap mellan region-
förvaltningsverken 

En arbetsgrupp för utvecklande av en hand-
lingsmodell för arbetsutjämning vid region-
förvaltningsverken föreslog i den rapport 
som gruppen lämnade till finansministeriet i 
oktober 2012 att det görs vissa författnings-
ändringar för att möjliggöra att en tjänsteman 
vid ett regionförvaltningsverk med sitt sam-
tycke kan förordnas att tillfälligt sköta ett an-
nat regionförvaltningsverks uppgifter. Bak-
grunden till arbetsgruppens arbete var iaktta-
gelsen att en effektivisering och förbättring 
av produktiviteten i regionförvaltningsver-
kens verksamhet förutsätter en ökad flexibili-
tet i regionförvaltningsverkens verksamhets-
sätt och personalanvändning i de uppgifter 
där det är möjligt. På grund av att anslagen 
till regionförvaltningsverken är knappa be-
hövs flexibilitet i användningen av resurser 
mellan verken. 

Enligt 6 § i lagen om regionförvaltnings-
verken är det möjligt att utvidga regionför-
valtningsverkens verksamhetsområden under 
de förutsättningar som anges i paragrafen, 
men bestämmelsen möjliggör inte en flexibel 
användning av regionförvaltningsverkens re-
surser i situationer när en tjänsteman vid ett 
regionförvaltningsverk har sådan sakkunskap 
som skulle behövas i ett ärende som behand-
las vid ett annat regionförvaltningsverk. Be-
stämmelsen möjliggör inte heller en flexibel 
användning av regionförvaltningsverkens re-
surser för att kunna lätta på arbetsbördan vid 

tillfälliga anhopningar av ärenden genom att 
en tjänsteman från ett regionförvaltningsverk 
kunde förordnas att sköta uppgifter som hör 
till ett annat regionförvaltningsverk med till-
fälligt stor arbetsbörda. 

För närvarande är det bara regionförvalt-
ningsverkens ansvarsområde för arbetar-
skyddet och ansvarsområde för miljötill-
ståndsärenden som har specialbestämmelser 
som gör det möjligt att förordna en tjänste-
man vid ett regionförvaltningsverk att tillfäl-
ligt göra ett annat regionförvaltningsverks 
uppgifter. När det gäller ansvarsområdet för 
miljötillståndsärenden begränsas rätten till 
ärenden som ska avgöras i en kollegial sam-
mansättning, och orsaken till förordnandet 
ska vara att säkerställa den särskilda sakkun-
skapen. Lagstiftningen om ansvarsområdet 
för miljötillståndsärenden förutsätter att or-
saken till att tillämpa bestämmelsen är säker-
ställande av den särskilda sakkunskapen, och 
utgångsläget är att bestämmelsen inte tilläm-
pas för att lätta på en tillfälligt stor arbets-
börda eller vid behandling av ärenden som 
avgörs av en sammansättning med en enda 
avgörare. 

För ansvarsområdet för basservicen, rätts-
skyddet och tillstånden, ansvarsområdet för 
räddningsväsendet och beredskapen, enheten 
med ansvar för förvaltningstjänster samt de 
specialiserade enheterna finns dock inga all-
männa bestämmelser som gör det möjligt att 
förordna en tjänsteman att sköta ett annat re-
gionförvaltningsverks uppgifter. Dessa an-
svarsområden har dock hand om vissa till-
synsuppgifter och andra uppgifter som görs 
sällan, men som kräver särskild sakkunskap, 
t.ex. tillsyn av psykiatriska enheter, vilket 
kräver särskild sakkunskap om psykiatri, och 
tillsyn av djurparker och andra ställen som 
håller exotiska djur. I sådana uppgifter kunde 
det vara ändamålsenligt med gemensam an-
vändning av expertresurserna. Likaså sköts 
inom dessa ansvarsområden till viss del ock-
så sådana uppgifter som inte är bundna till 
geografiska områden och som därför tillfäl-
ligt skulle kunna skötas av en tjänsteman vid 
ett annat regionförvaltningsverk om ett regi-
onförvaltningsverk är överhopat med ären-
den. Sådana uppgifter kunde t.ex. vara vissa 
individuella klagomål och sådana tillstånds- 
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eller registreringsuppgifter som inte kräver 
regional kännedom. 
 
3  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

3.1 Målsättning 

Med propositionen strävar man för det för-
sta efter att de uppgifter inom biblioteks-, id-
rotts- och ungdomsväsendet och de uppgifter 
i anslutning till anläggning av läroanstalter 
som nu sköts av närings-, trafik- och miljö-
centralerna, men som föreslås bli överflytta-
de till regionförvaltningsverken, ska bilda en 
uppgiftshelhet inom den statliga regionför-
valtningens undervisnings- och kulturväsen-
de tillsammans med de uppgifter inom un-
dervisningsväsendet som gäller rättsskydd, 
laglighetsövervakning och utbildning och 
som redan nu sköts av regionförvaltnings-
verken samt uppgifter inom barndagvård. Till 
denna helhet hör också uppgiften att utvärde-
ra kommunernas basservice inom kultur, vil-
ket regionförvaltningsverken har skött till-
sammans med NTM-centralerna som en del 
av regionförvaltningsverkens uppgift att ut-
värdera basservicen. Genom koncentreringen 
strävar man efter en ändamålsenligare och ef-
fektivare organisering av de uppgifter inom 
utbildnings- och kulturväsendet som hör till 
statens regionförvaltning och som i nuläget 
är utspridda på flera mindre enheter. Genom 
att koncentrera uppgifterna till större helheter 
än nu strävar man efter att säkerställa att ex-
pertisen inom utbildnings- och kulturväsen-
det bibehålls och upprätthålls inom statens 
regionförvaltning och att uppgifternas sam-
mantagna betydelse inom regionförvaltning-
en ökar. 

För det andra strävar man med propositio-
nen efter att möjliggöra en flexiblare och ef-
fektivare användning av regionförvaltnings-
verkets personalresurser.   Målet är att möj-
liggöra en flexibel användning av regionför-
valtningsverkens resurser vid tillfällen när en 
tjänsteman vid något av regionförvaltnings-
verken har sådan särskild sakkunskap som 
skulle behövas vid handläggningen av ett 
ärende vid ett annat regionförvaltningsverk. 
Ett mål är också att möjliggöra en flexibel 

användning av regionförvaltningsverkens re-
surser för att kunna lätta på arbetsbördan vid 
tillfälliga anhopningar av ärenden genom att 
en tjänsteman från ett regionförvaltningsverk 
kan förordnas att sköta uppgifter som hör till 
ett annat regionförvaltningsverk med tillfäl-
ligt stor arbetsbörda. 
 
3.2 De viktigaste förslagen 

Enligt propositionen ska regionförvalt-
ningsverkens verksamhetsområde utvidgas, 
så att de uppgifter inom biblioteks-, idrotts- 
och ungdomsväsendet och de uppgifter i an-
slutning till anläggning av läroanstalter som 
nu sköts av närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna överförs till regionförvaltningsverken. 
På grund av denna överföring av uppgifter 
föreslås det att bestämmelserna om region-
förvaltningsverkens och närings-, trafik- och 
miljöcentralernas verksamhetsområden och 
uppgifter i lagen om regionförvaltningsver-
ken och lagen om närings-, trafik- och miljö-
centralerna ändras för att motsvara den nya 
uppgiftsfördelningen. En överföring av upp-
gifterna förutsätter också att vissa bestäm-
melser i bibliotekslagen, idrottslagen, ung-
domslagen och lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet ändras, så 
att den behöriga myndigheten blir regionför-
valtningsverket i stället för närings-, trafik- 
och miljöcentralen. Dessutom föreslås det att 
det på samma gång görs några ändringar av 
teknisk natur i vissa av ovan nämnda lagar, 
så att namnet undervisningsministeriet ändras 
till den numera riktiga benämningen under-
visnings- och kulturministeriet. Som en del 
av sin uppgift att utvärdera basservicen ska 
regionförvaltningsverken enligt förslaget 
fortfarande publicera utvärderingar av kom-
munernas kulturväsende. 

Trots den föreslagna reformen blir några 
uppgifter som gäller utbildning, kunnande 
och kultur kvar vid NTM-centralerna. Enligt 
förslaget ska NTM-centralerna även i fort-
sättningen följa hur arbetsliv och utbildning 
möts, ansvara för att göra upp regionala kort-
tidsprognoser och delta i att göra upp de re-
gionala medellånga och långa prognoser som 
genomförs under landskapsförbundens an-
svar. Till NMT-centralerna hör dessutom ko-
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ordineringen av utvecklandet av informa-
tions-, rådgivnings- och styrningstjänsterna 
samt utvecklandet av styrningskompetensen. 
NTM-centralerna ska också dela ut statsun-
derstöd till den yrkesinriktade tilläggsutbild-
ningens utvecklings- och serviceuppgifter för 
arbetslivet. NTM-centralerna deltar i närom-
rådessamarbetet och i undervisnings- och 
kulturministeriets internationella samarbete. 
När det gäller kulturen ska NTM-centralerna 
ansvara för att stärka sysselsättningen av och 
verksamhetsförutsättningarna för aktörerna 
inom kulturbranschen och kreativa branscher 
samt stärka tillgången och tillgängligheten 
till och produktionsförutsättningarna för kul-
turtjänster som en del i utvecklingen av om-
rådets livskraftighet, näringsliv och välmå-
ende. Dessutom ska NTM-centralerna göra 
en utvärdering av vilka verksamhetsförut-
sättningar kulturaktörerna och den skapande 
ekonomin har och vilka tjänster de produce-
rar. Dessutom ska NTM-centralerna i fort-
sättningen också sköta strukturfondsuppgif-
terna inom undervisnings- och kulturministe-
riets verksamhetsområde. 

För att göra det möjligt att jämna ut arbetet 
och utnyttja sakkunskapen föreslås det att det 
till lagen om regionförvaltningsverken fogas 
en ny paragraf där det föreskrivs om möjlig-
heten att förordna en tjänsteman vid ett regi-
onförvaltningsverk att på ett annat regionför-
valtningsverks begäran tillfälligt sköta upp-
gifter som hör till det andra regionförvalt-
ningsverket utan att tjänstemannens tjänste-
ställe ändras. Beslutet om att tjänstemannen 
ska stå till det andra regionförvaltningsver-
kets förfogande fattas i första hand av den 
myndighet som utnämnt tjänstemannen, men 
om regionförvaltningsverken inte når sam-
förstånd i saken kan beslutet också fattas av 
det ministerium som svarar för styrningen av 
verksamheten. Den föreslagna nya bestäm-
melsen gäller i praktiken regionförvaltnings-
verkens ansvarsområde för basservicen, 
rättsskyddet och tillstånden, för räddningsvä-
sendet och beredskapen och för miljötillstån-
den, den enhet som ansvarar för verkets för-
valtningstjänster samt verkens specialiserade 
enheter, eftersom det redan finns motsvaran-
de bestämmelser för ansvarsområdet för ar-
betarskyddet i speciallagstiftningen om detta 

ansvarsområde. Den nya föreslagna re-
gleringen tillämpas inte på ansvarsområdet 
för arbetarskyddet, i fråga om vilket det i 
stället finns bestämmelser i lagen om arbetar-
skyddsförvaltningen (16/1993).  

Dessutom föreslås det att bestämmelsen 
om sammansättning vid avgörande i lagen 
om behandling av miljöskydds- och vatten-
ärenden ändras, så att man får större möjlig-
het att förordna en tjänsteman vid ett region-
förvaltningsverks ansvarsområde för miljö-
tillstånd att sköta uppgifter som hör till ett 
annat regionförvaltningsverks ansvarsområde 
för miljötillstånd.  En tjänsteman vid ett an-
nat regionförvaltningsverk kan också förord-
nas till en sammansättning med en ledamot 
eller till föredragande. Det föreslås att möj-
ligheten att utse en person till en samman-
sättning utvidgas så att detta kan ske också 
på andra grunder än enbart för att säkerställa 
den särskilda sakkunskapen. 
 
4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Överföringen av uppgifterna inom biblio-
teks-, idrotts- och ungdomsväsendet och 
uppgifterna i anslutning till anläggning av lä-
roanstalter från närings-, trafik- och miljö-
centralerna till regionförvaltningsverken in-
nebär en sammanlagd resursöverföring på 53 
årsverken, vilket betyder en anslagsöverfö-
ring på 3 511 000 euro från arbets- och när-
ingsministeriets förvaltningsområde till fi-
nansministeriets förvaltningsområde i budge-
ten för 2014. I dimensioneringen av anslaget 
har man beaktat personalens lönekostnader 
samt övriga utgifter räknade som 20 procent 
av lönekostnaderna. Överföringen görs inom 
ramarna för statsfinanserna. 

Genom det förslag som gäller att jämna ut 
arbetet och utnyttja sakkunskapen strävar 
man efter att göra användningen av region-
förvaltningsverkens personalresurser flexib-
lare och effektivare. I 7 a § i lagen om stats-
budgeten (423/1988) föreskrivs det om över-
föring av anslag till andra ämbetsverk. Enligt 
1 mom. kan anslag som är avsedda för ett 
ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet, 
så som närmare bestäms genom förordning, 
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för omfördelning av personalresurserna över-
föras till ett annat ämbetsverk för att använ-
das för motsvarande utgifter för dettas verk-
samhet. Enligt 2 mom. beslutar det behöriga 
ministeriet om överföring av anslag till ett 
ämbetsverk inom samma ministeriums för-
valtningsområde. I 18 § 2 mom. i förord-
ningen om statsbudgeten (1243/1992) före-
skrivs det att av de anslag som är avsedda för 
ett ämbetsverks och en inrättnings verksam-
het ska, för omfördelning av personalresur-
serna, medlen för löneutgifter och andra ut-
gifter, under det moment för ämbetsverket el-
ler inrättningen från vilket utgifterna har be-
talts, genom en ändring av den detaljerade 
indelningen av finansårets budget överföras 
till det ämbetsverk eller den inrättning som 
får personalresurserna. Eftersom de förslag 
till bestämmelser om användningen av per-
sonalresurserna som ingår i propositionen 
endast avser tillfällig överföring som sker 
från fall till fall och som inte förutsätter an-
slagsöverföringar, dvs. inte sådan permanent 
överföring av personalresurser som avses i de 
bestämmelser i budgetlagstiftningen som 
nämns ovan, ska dessa bestämmelser i bud-
getlagstiftningen inte tillämpas i detta sam-
manhang. Med anledning av det som nämns 
ovan bedöms regleringsförslaget inte heller 
ha några betydande ekonomiska konsekven-
ser.  Den flexibla användning av personalre-
surser som möjliggörs genom den föreslagna 
bestämmelsen genomförs inom ramarna för 
statsfinanserna. 

 
4.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet  

Konsekvenser för personalen 
 

Sådan personal som vid närings-, trafik- 
och miljöcentralerna sköter uppgifter inom 
biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet 
och uppgifter i anslutning till anläggning av 
läroanstalter flyttas till följd av förslaget över 
till regionförvaltningsverken. Flytten gäller 
personal som sköter de nämnda uppgifterna 
och som är anställda vid Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland, Egentliga Finland, 
Birkaland, Norra Savolax, Österbotten, Norra 
Österbotten och Lappland. De personalresur-

ser som överförs uppgår till sammanlagt 53 
årsverken. 

Förflyttningen av personal från närings-, 
trafik- och miljöcentralen till regionförvalt-
ningsverken genomförs i enlighet med stats-
tjänstemannalagens (750/1994) bestämmelser 
om omstrukturering av statsförvaltningen. I 5 
a § 1 mom. föreskrivs det att i samband med 
omstrukturering av funktioner inom statsför-
valtningen överförs tjänsterna och förflyttas 
de tjänstemän som utnämnts till tjänsterna till 
samma ämbetsverk som uppgifterna överförs 
till. Tjänstemän som utnämnts till ett tjänste-
förhållande för viss tid övergår enligt para-
grafens 2 mom. till anställning vid ämbets-
verket för den tid tjänsteförhållandet varar. 
Enligt 3 mom. i samma paragraf får tjänsten i 
de situationer som avses i 1 och 2 mom. 
överföras utan det samtycke från tjänsteman-
nen som avses i 5 §, om tjänsten överförs 
inom eller till tjänstemannens pendlingsregi-
on. Med pendlingsregion avses ett område 
enligt 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa (1290/2002). Enligt paragrafens 4 
mom. tillämpas på tjänstemännens anställ-
ningsvillkor vad som föreskrivs om villkoren 
i tjänstekollektivavtalen eller i lag. Om de 
uppgifter som hör till en tjänst ändras väsent-
ligt i samband med en omstrukturering och 
en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare 
tjänsten, kan den nya tjänsten enligt 5 c § 1 
mom. i statstjänstemannalagen första gången 
tillsättas utan att den förklaras ledig, om man 
till tjänsten utnämner en tjänsteman som ut-
nämnts till en tjänst vid det ämbetsverk som 
omstruktureras. 

Genom det förslag som gäller utjämning av 
arbetet och utnyttjande av sakkunskapen vid 
regionförvaltningsverken kan man möjliggö-
ra en flexiblare, effektivare och produktivare 
användning av personalresurserna än nu. Den 
särskilda sakkunskap som en tjänsteman vid 
regionförvaltningsverket besitter skulle kun-
na utnyttjas nationellt även i andra regionför-
valtningsverk än det där tjänstemannen är i 
tjänsteförhållande. Dessutom kan man ge-
nom förslaget möjliggöra en tillfällig flexibel 
användning av personalresurserna vid region-
förvaltningsverk i tillfälliga situationer med 
anhopning av ärenden, eftersom en tjänste-
man vid ett annat regionförvaltningsverk kan 
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förordnas att utföra uppgifter som hör till ett 
regionförvaltningsverk med tillfälligt stor ar-
betsbörda. 

Den föreslagna bestämmelsen som möjlig-
gör en flexiblare användning av personalre-
surserna ändrar inte grunderna för tjänste-
mannens tjänstemannarättsliga ställning. 
Trots uppdraget vid ett annat regionförvalt-
ningsverk förblir tjänstemannen tjänsteman 
vid det regionförvaltningsverk där han eller 
hon tillsatts och det regionförvaltningsverket 
ansvarar för att tjänstemannen får de förmå-
ner som tjänsteförhållandet föranleder. 
Tjänstemannen utför det andra regionförvalt-
ningsverkets uppgifter på sitt tjänsteställe 
och eventuella resor som föranleds av upp-
draget betalas i enlighet med resereglemen-
tet. De uppgifter som tjänstemannen förord-
nas att utföra vid det andra regionförvalt-
ningsverket bör motsvara tjänstemannens 
tjänst. När det gäller skötseln av uppgifter 
som hör till det mottagande regionförvalt-
ningsverket ska tjänstemannen emellertid 
iaktta det mottagande regionförvaltningsver-
kets bestämmelser om arbetsledning och 
övervakning.  
 
4.3 Konsekvenser för samhället  

Genom förslaget om överföring av uppgif-
ter inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsvä-
sendet och uppgifter i anslutning till anlägg-
ning av läroanstalter strävar man efter att sä-
kerställa att expertisen inom utbildnings- och 
kulturväsendet bibehålls och upprätthålls 
inom statens regionförvaltning och att upp-
gifternas sammantagna betydelse inom regi-
onförvaltningen ökar.  Målet är att på detta 
sätt öka utbildnings- och kulturväsendets till-
gänglighet och effektivitet inom regionför-
valtningen i förhållande till kunderna. 

Genom förslaget gällande utjämning av ar-
betet och utnyttjande av sakkunskapen vid 
regionförvaltningsverken strävar man efter 
en flexiblare, effektivare och produktivare 
användning av personalresurserna än nu. Må-
let är att man på detta sätt ska främja förverk-
ligandet av rättsskyddet för förvaltningens 
klienter samt garantierna för en god förvalt-
ning vid skötseln av förvaltningsuppgifter 
som hör till regionförvaltningsverkens an-

svarsområde samt när förvaltningsbeslut be-
reds och fattas. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material  

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet i samarbete med 
undervisnings- och kulturministeriet och ar-
bets- och näringsministeriet. 
 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Första remissbehandlingen 
 

Yttrande om propositionen har begärts hos 
justitieministeriet, inrikesministeriet, finans-
ministeriets budgetavdelning och personal- 
och förvaltningspolitiska avdelning, under-
visnings- och kulturministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet, kommunikationsmini-
steriet, arbets- och näringsministeriet, social- 
och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården, Livsmedelssäkerhetsverket, 
Konkurrens- och konsumentverket, region-
förvaltningsverken, Statens ämbetsverk på 
Åland, närings-, trafik- och miljöcentralerna, 
landskapsförbunden, Finlands Kommunför-
bund, Undervisningssektorns Fackorganisa-
tion rf, Förhandlingsorganisationen för of-
fentliga sektorns utbildade FOSU rf, Förbun-
det för den offentliga sektorn och välfärds-
områdena JHL rf, Löntagarorganisationen 
Pardia rf samt Statstjänstemännen inom den 
regionala bildningsförvaltningen rf. 

Yttrande gavs av justitieministeriet, inri-
kesministeriet, finansministeriets budgetav-
delning och personal- och förvaltningspoli-
tiska avdelning, kommunikationsministeriet, 
arbets- och näringsministeriet, social- och 
hälsovårdsministeriet, undervisnings- och 
kulturministeriet, miljöministeriet, Livsme-
delssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården, Konkur-
rens- och konsumentverket, Regionförvalt-
ningsverket i Södra Finland, Regionförvalt-
ningsverket i Östra Finland, Regionförvalt-
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ningsverket i Lappland, Regionförvaltnings-
verket i Sydvästra Finland, Regionförvalt-
ningsverket i Västra och Inre Finland, Regi-
onförvaltningsverket i Norra Finland, Statens 
ämbetsverk på Åland, närings-, trafik- och 
miljöcentralerna (ett gemensamt yttrande), 
Finlands Kommunförbund, Sydkarelens för-
bund, Södra Österbottens förbund, Tavast-
lands förbund, Mellersta Finlands förbund, 
Kymmenedalens förbund, Lapplands för-
bund, Birkalands förbund, Österbottens för-
bund, Norra Österbottens förbund, Norra Sa-
volax förbund, Päijät-Häme förbund, Egent-
liga Finlands förbund, Förhandlingsorganisa-
tionen för offentliga sektorns utbildade 
FOSU rf, Förbundet för den offentliga sek-
torn och välfärdsområdena JHL rf, Undervis-
ningssektorns Fackorganisation rf, Löntagar-
organisationen Pardia rf, Statstjänstemännen 
inom den regionala bildningsförvaltningen rf 
och Finlands biblioteksförening rf. 

Största delen av remissinstanserna under-
stödde en överföring av biblioteks-, idrotts- 
och ungdomsväsendets uppgifter och uppgif-
ter i anslutning till anläggning av läroanstal-
ter från närings-, trafik- och miljöcentralerna 
till regionförvaltningsverken och ansåg att en 
utvidgning av regionförvaltningsverkens an-
svarsområde på det föreslagna sättet är moti-
verat, eftersom de uppgifter som överförs 
och de uppgifter inom utbildning som region-
förvaltningsverken redan har bildar en logisk 
helhet.  En koncentrering av uppgifterna in-
nebär bättre förutsättningar för en kvalitativ 
service samt ett lämpligare och administrativt 
effektivare verksamhetssätt. Närings-, trafik- 
och miljöcentralerna själva motsatte sig över-
föringen av uppgifterna i sitt gemensamma 
yttrande, liksom också en del av de land-
skapsförbund som gett sitt yttrande, eftersom 
de ansåg att uppgifterna såsom utvecklings-
uppgifter fortfarande borde ankomma på när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna. Närings-, 
trafik- och miljöcentralerna ansåg att i syn-
nerhet ungdomsfrågorna är en helhet som 
åtminstone borde hållas kvar vid närings-, 
trafik- och miljöcentralerna, eftersom ung-
domsfrågorna särskilt starkt hänför sig till 
deras nuvarande uppgiftshelhet, såsom till 
ESF-finansieringen, ungdomsgarantin, ar-
bets- och näringsbyråerna samt koordine-

ringen och utvecklandet av informations-, 
rådgivnings- och styrningstjänsterna. Re-
sponsen i yttrandena föranledde inga änd-
ringar i propositionen. 

De flesta remissinstanser ansåg också att 
man borde grunda ett eget ansvarsområde vid 
regionförvaltningsverken för skötseln av 
uppgifterna inom biblioteks-, idrotts- och 
ungdomsväsendet samt uppgifter i anslutning 
till anläggning av läroanstalter. Det nya an-
svarsområdet skulle skapa en grund för pro-
positionens mål gällande en ändamålsenliga-
re och effektivare organisering av uppgifter-
na inom undervisnings- och kulturväsendet 
samt säkerställa att expertisen inom utbild-
nings- och kulturväsendet bibehålls och upp-
rätthålls inom statens regionförvaltning. Av 
remissinstanserna var det endast en del av 
regionförvaltningsverken som motsatte sig 
eller förhöll sig kritiskt till inrättandet av det 
nya ansvarsområdet. De ansåg att de uppgif-
ter som ska överföras borde placeras t.ex. 
inom regionförvaltningsverkens ansvarsom-
råde för basservicen, rättsskyddet och till-
stånden. Eftersom grundandet av ett nytt an-
svarsområde vid regionförvaltningsverken 
hör till området för bestämmelser på förord-
ningsnivå, är avsikten att det ska ske i sam-
band med de förordningsändringar som pro-
positionen föranleder. 

Ingen av remissinstanserna motsatte sig de 
föreslagna bestämmelserna om en mera flex-
ibel och effektiv användning av personalre-
surserna än för närvarande. De bestämmelser 
som nu föreslås avviker emellertid från det 
utkast till bestämmelser som ingick i den för-
sta remissbehandlingen.  Finansministeriets 
personal- och förvaltningspolitiska avdelning 
ansåg i sitt yttrande att den föreslagna re-
gleringsmodellen bör preciseras så att den 
blir bättre i linje med tjänstemannalagstift-
ningen. Finansministeriets budgetavdelning 
ansåg i sitt yttrande att propositionens förhål-
lande till regleringen i 7 a § i lagen om stats-
budgeten bör preciseras. Miljöministeriet an-
såg dessutom att förslaget till proposition bör 
kompletteras så att ministeriet med beaktan-
de av kraven på oberoende i miljötillstånds-
ärenden kan styra ansvarsområdets resurser 
och förordna en tjänsteman till tillfälliga 
uppgifter som hör till ett annat regionförvalt-
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ningsverk, om ämbetsverken inte uppnår 
samförstånd. De föreslagna bestämmelserna 
som möjliggör en flexiblare användning av 
regionförvaltningsverkens personal samt mo-
tiveringen till dem har ändrats med anledning 
av responsen i yttrandena. Det centrala inne-
hållet i ändringarna har varit att regionför-
valtningsverkets tjänstemans samtycke inte 
ska vara ett villkor för att tjänstemannen ska 
kunna ställas till ett annat regionförvalt-
ningsverks förfogande. Dessutom ges det 
ministerium som ansvarar för styrningen av 
verksamheten vid regionförvaltningsverken 
behörighet att besluta om att ställa ett region-
förvaltningsverks tjänsteman till ett annat re-
gionförvaltningsverks förfogande i en situa-
tion där regionförvaltningsverken inte når 
samförstånd i frågan. Med anledning av änd-
ringarna i paragrafen har det ordnats en 
kompletterande remissbehandling av propo-
sitionen.  

Justitieministeriet påpekade i sitt yttrande 
att bestämmelserna om fördelningen av be-
hörigheten i 10 § i lagförslag 5 och 57 § i 
lagförslag 7, i vilka det nu föreslås endast 
tekniska ändringar, verkar vara problematis-
ka i förhållande till 21 § och 2 § 3 mom. i 
grundlagen. I de nämnda bestämmelserna fö-
reskrivs det om vilken myndighet som är 
statsbidragsmyndighet. Ministeriet ansåg att 
den föreslagna regleringen bör preciseras till 
denna del. De föreslagna bestämmelserna 
och motiveringen till dem har därför precise-
rats. 

Undervisningssektorns Fackorganisation rf 
och Förhandlingsorganisationen för offentli-
ga sektorns utbildade FOSU rf ansåg i sina 
yttranden att regionförvaltningsverkens upp-
följningsskyldighet och den tillsyn som sker 
på grundval av klagan bör ändras i fråga om 
undervisningsväsendet så att regionförvalt-
ningsverket har rätt att på eget initiativ ta en 
fråga till behandling, om verket har skäl att 
misstänka att anordnandet eller tillhandahål-
landet av en utbildning till någon del inte 
genomförs i enlighet med lagstiftningen. 
Dessa remissinstanser ansåg också att region-
förvaltningsverket som sanktionsmedel ska 
ha rätt att förelägga vite, hot om tvångsutfö-
rande eller hot om avbrytande. Ändringsför-
slaget har inte kunnat beaktas i denna propo-

sition, eftersom en utvidgning av regionför-
valtningsverkens befogenheter på det före-
slagna sättet är förenade med sådana rättsli-
ga, verksamhetsmässiga och ekonomiska 
omständigheter som kräver en noggrannare 
utredning och en beredning på bredare basis. 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 
Undervisningssektorns Fackorganisation rf 
och Förhandlingsorganisationen för offentli-
ga sektorns utbildade FOSU rf påpekade i 
sina yttranden att man i det utkast till propo-
sition som var på remiss inte har behandlat 
ställningen för småbarnsfostran i regional-
förvaltningen. Också undervisnings- och kul-
turministeriet ansåg i sitt yttrande att man i 
propositionen bör precisera barndagvårdens 
ställning och konstaterade att småbarnsfost-
ran samt beredningen, förvaltningen och 
styrningen av lagstiftningen om barndag-
vårdstjänster från och med ingången av 2013 
överfördes från social- och hälsovårdsmini-
steriet till undervisnings- och kulturministe-
riet. Samtidigt upphörde dagvården att vara 
en form av socialservice enligt socialvårdsla-
gen. Dessutom konstaterade regionförvalt-
ningsverket i Östra Finland i sitt yttrande att 
understöden för anläggningsprojekt som 
gäller dagvård och småbarnsfostran enligt 
den gällande lagstiftningen inte kommer från 
undervisnings- och kulturministeriets finan-
sieringskvot, även om dagvården och små-
barnsfostran har överförts till undervisnings- 
och kulturministeriets förvaltningsområde. 
Av denna anledning bör dagvården och små-
barnsfostran enligt regionförvaltningsverkets 
åsikt omfattas av lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet. Un-
dervisningssektorns Fackorganisation rf och 
Förhandlingsorganisationen för offentliga 
sektorns utbildade FOSU rf ansåg dessutom 
att om ett eget ansvarsområde för undervis-
nings- och kulturverksamhet grundas vid re-
gionförvaltningsverken bör småbarnsfostran 
höra till det ansvarsområdets uppgifter. Pro-
positionen har preciserats till denna del. 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre 
Finland ansåg att biblioteksväsendets uppgif-
ter bör överföras till regionförvaltningsver-
kens svenskspråkiga serviceenhet för under-
visningsväsendet, vilken är belägen vid det 
regionförvaltningsverket, till den del de gäll-
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er tjänster avsedda för den svenskspråkiga 
befolkningen. Däremot föreslogs det inte att 
uppgifter som gäller idrott, ungdomsarbete 
och anläggning av läroanstalter ska överföras 
till den svenskspråkiga serviceenheten för 
undervisningsväsendet. Eftersom de frågor 
som avsågs i yttrandena hör till området för 
bestämmelser på förordningsnivå, är avsikten 
att de ska beaktas i samband med de förord-
ningsändringar som propositionen föranleder. 

Undervisnings- och kulturministeriet före-
slog i sitt yttrande att man i 42 § i lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet ska ta in ytterligare ett nytt mo-
ment enligt vilket undervisnings- och kul-
turministeriet kan göra ändringar i finansie-
ringsplanen om det anvisas tilläggsanslag för 
statsunderstöd för anläggningsprojekt efter 
det att finansieringsplanen fastställts. 

Med anledning av responsen i yttrandena 
har också motiveringen till propositionen 
preciserats till vissa delar utöver det som 
konstaterats ovan. Dessutom har man vid den 
fortsatta beredningen av propositionen infört 
övergångsbestämmelser om behandlingen av 
anhängiga ärenden samt av avtal och förbin-
delser som ingåtts före lagens ikraftträdande 
liksom av de rättigheter och skyldigheter som 
följer av dem samt en övergångsbestämmelse 
om inrättande av tjänster som chef för de nya 
ansvarsområden som grundas vid regionför-
valtningsverken och om tillsättandet av tjäns-
terna. 

 
Kompletterande remissbehandling 
 
Kompletterande yttranden om de på grund 

av yttranderesponsen ändrade 6 a § i lagen 
om regionförvaltningsverken, 3 § i lagen om 
behandling av miljöskydds- och vattenären-
den och 42 § i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet har be-
gärts hos justitieministeriet, inrikesministeri-
et, finansministeriets budgetavdelning och 
personal- och förvaltningspolitiska avdel-

ning, undervisnings- och kulturministeriet, 
jord- och skogsbruksministeriet, kommunika-
tionsministeriet, arbets- och näringsministe-
riet, social- och hälsovårdsministeriet, mil-
jöministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket, 
Konkurrens- och konsumentverket, region-
förvaltningsverken, Undervisningssektorns 
Fackorganisation rf, Förhandlingsorganisa-
tionen för offentliga sektorns utbildade 
FOSU rf, Förbundet för den offentliga sek-
torn och välfärdsområdena JHL rf samt Lön-
tagarorganisationen Pardia rf. 

Yttranden gavs av inrikesministeriet, fi-
nansministeriets personal- och förvaltnings-
politiska avdelning, undervisnings- och kul-
turministeriet, jord- och skogsbruksministeri-
et, social- och hälsovårdsministeriet, miljö-
ministeriet, Regionförvaltningsverket i Södra 
Finland, Regionförvaltningsverket i Östra 
Finland, Regionförvaltningsverket i Sydväst-
ra Finland, Regionförvaltningsverket i Västra 
och Inre Finland, Regionförvaltningsverket i 
Norra Finland, Undervisningssektorns Fack-
organisation rf, Förhandlingsorganisationen 
för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och 
Löntagarorganisationen Pardia rf. 

Merparten av dem som gett sitt yttrande 
understödde de föreslagna ändringarna eller 
hade ingenting att anmärka på med anledning 
av de föreslagna ändringarna. Regionförvalt-
ningsverket i Västra och Inre Finland, Un-
dervisningssektorns Fackorganisation rf, 
Förhandlingsorganisationen för offentliga 
sektorns utbildade FOSU rf och Löntagaror-
ganisationen Pardia rf motsatte sig det att 
villkoret med tjänstemannens samtycke 
stryks ur 6 a § i lagen om regionförvaltnings-
verken. Regionförvaltningsverket i Östra 
Finland, Regionförvaltningsverket i Västra 
och Inre Finland och Löntagarorganisationen 
Pardia rf motsatte sig förslaget om att mini-
steriet skulle få befogenhet att ställa en tjäns-
teman till ett regionförvaltningsverks förfo-
gande. Yttrandena föranledde inga ändringar 
i propositionen. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

 
1.1 Lag om ändring av lagen om region-

förvaltningsverken 

4 §. Regionförvaltningsverkens verksam-
hetsområde och uppgifter. Enligt den före-
slagna bestämmelsen ska regionförvaltnings-
verkens verksamhetsområde utvidgas, så att 
de uppgifter inom biblioteks-, idrotts- och 
ungdomsväsendet och de uppgifter i anslut-
ning till anläggning av läroanstalter som nu 
sköts av närings-, trafik- och miljöcentralen 
överförs till regionförvaltningsverken. Dessa 
uppgifter bildar en sammanhängande och 
klar funktionell helhet av uppgifter inom den 
statliga regionförvaltningens undervisnings- 
och kulturväsende tillsammans med de upp-
gifter inom utbildningsväsendet som gäller 
rättsskydd, laglighetsövervakning och utbild-
ning och som redan nu sköts av regionför-
valtningsverken samt uppgifter inom barn-
dagvård. Som en del av sin uppgift att utvär-
dera basservicen ska regionförvaltningsver-
ken enligt förslaget fortfarande publicera ut-
värderingar av kommunernas kulturväsende. 
Syftet är att det vid alla regionförvaltnings-
verk ska grundas ett eget nytt ansvarsområde 
för dessa uppgifter. Bestämmelser om det 
nya ansvarsområdet ska utfärdas genom för-
ordning av statsrådet i enlighet med 5 § 2 
mom. i lagen om regionförvaltningsverken. 

På grund av överföringen av uppgifterna 
föreslås det att 1 mom. 3 punkten i paragra-
fen ändras, så att det ur regionförvaltnings-
verkets verksamhetsområde framgår de upp-
gifter inom biblioteks-, idrotts- och ung-
domsväsendet och de uppgifter i anslutning 
till anläggning av läroanstalter som föreslås 
överföras till regionförvaltningsverken. 
Dessutom preciseras verksamhetsområdet så 
att barndagvården, som från ingången av 
2013 överförts till undervisnings- och kul-
turministeriets förvaltningsområde, uttryckli-
gen framgår.  

6 a §. Förordnande att tillfälligt sköta ett 
annat regionförvaltningsverks uppgifter. Det 

föreslås att en ny paragraf fogas till lagen, 
enligt vilken en tjänsteman vid ett regionför-
valtningsverk på begäran av ett annat region-
förvaltningsverk tillfälligt, och utan att tjäns-
temannens tjänsteställe ändras, kan ställas till 
det andra regionförvaltningsverkets förfo-
gande.  Det regionförvaltningsverk som tar 
emot tjänstemannen kan förordna tjänste-
mannen att utföra uppgifter som hör till det 
mottagande regionförvaltningsverket och 
som motsvarar tjänstemannens tjänst.  Ge-
nom bestämmelsen överförs inte ett region-
förvaltningsverks uppgifter eller befogenhe-
ter till ett annat regionförvaltningsverk, utan 
uppgifterna är fortfarande på det behöriga re-
gionförvaltningsverkets ansvar. Då en tjäns-
teman ställs till ett annat regionförvaltnings-
verks förfogande, bör man i beslutet nämna i 
vilken omfattning tjänstemannen står till det 
andra regionförvaltningsverkets förfogande. 
Paragrafen gäller inte ansvarsområdet för ar-
betarskyddet vid regionförvaltningsverken 
och dess personal, utan i fråga om detta före-
skrivs det särskilt om saken i lagen om arbe-
tarskyddsförvaltningen (16/1993). 

I 1 mom. föreskrivs det om det förfarande 
enligt vilket en tjänsteman tillfälligt kan stäl-
las till ett annat regionförvaltningsverks för-
fogande. Enligt propositionen kan en tjäns-
teman på begäran av ett annat regionförvalt-
ningsverk tillfälligt ställas till det andra regi-
onförvaltningsverkets förfogande.  För att 
tjänstemannen ska kunna ställas till förfo-
gande krävs en begäran från det mottagande 
regionförvaltningsverket. Begäran baserar sig 
på det mottagande regionförvaltningsverkets 
behov att tillfälligt få det andra regionför-
valtningsverkets personalresurser till förfo-
gande. Bestämmelsen kan tillämpas till ex-
empel i situationer när en tjänsteman vid nå-
got av regionförvaltningsverken har sådan 
särskild sakkunskap som skulle behövas vid 
handläggningen av ett ärende vid ett annat 
regionförvaltningsverk. Bestämmelsen möj-
liggör också en flexibel användning av regi-
onförvaltningsverkens resurser vid tillfälliga 
anhopningar av ärenden, så att en tjänsteman 
från ett regionförvaltningsverk kan ställas till 
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förfogande för ett annat regionförvaltnings-
verk som tillfälligt har stor arbetsbörda.  

Ett beslut ska fattas om att tjänstemannen 
ställs till förfogande. Tjänstemannen kan 
ställas till förfogande endast tillfälligt. Att 
det är tillfälligt kan anges i beslutet antingen 
med en tidsperiod eller t.ex. bindas till ett 
visst antal frågor som ska behandlas. Enligt 
förslaget ska det anges i beslutet i vilken om-
fattning tjänstemannen står till det andra re-
gionförvaltningsverkets förfogande. Tjäns-
temannen kan antingen samtidigt stå till båda 
regionförvaltningsverkens förfogande eller 
uteslutande till det mottagande regionförvalt-
ningsverkets förfogande under den tid som 
anges i beslutet. Det är viktigt att det i beslu-
tet bestäms i vilken omfattning tjänsteman-
nen ska stå till förfogande för att såväl ar-
betsuppdragen för det överlåtande regionför-
valtningsverket som uppdragen för det mot-
tagande regionförvaltningsverket ska beaktas 
i den totala omfattningen av arbetsuppdrag 
som ges tjänstemannen.  

Bestämmelsen ändrar inte grunderna för 
tjänstemannens tjänstemannarättsliga ställ-
ning. Trots det tillfälliga uppdraget förblir 
tjänstemannen i tjänst hos det regionförvalt-
ningsverk där han eller hon utnämnts till sin 
tjänst. Trots det tillfälliga uppdraget ska allt-
så fortfarande det regionförvaltningsverk 
som fungerar som tjänstemannens arbetsgi-
vare stå för sådana förmåner, såsom lön, som 
hör till tjänsteförhållandet. Tjänstemannen 
utför det andra regionförvaltningsverkets 
uppgifter på sitt tjänsteställe och eventuella 
resor som föranleds av uppdraget betalas i 
enlighet med resereglementet. När det gäller 
skötseln av uppgifter som hör till det andra 
regionförvaltningsverket ska tjänstemannen 
emellertid iaktta det regionförvaltningsver-
kets bestämmelser om arbetsledning och 
övervakning. De uppgifter som tjänsteman-
nen förordnas att utföra vid det mottagande 
regionförvaltningsverket ska enligt den före-
slagna bestämmelsen motsvara tjänsteman-
nens tjänst. På grund av det som konstaterats 
ovan förutsätter den förslagna bestämmelsen 
inte tjänstemannens samtycke för att han el-
ler hon ska kunna ställas till ett annat region-
förvaltningsverks förfogande.  Till denna del 
är utgångspunkten för bestämmelsen de prin-

ciper som tillämpas i statstjänstemannalagen 
om att organisering av arbeten och uppgifter 
som görs inom ramen för arbetsledningsrätt 
inte kräver tjänstemannens eget samtycke 
liksom att tjänstemannens samtycke inte hel-
ler krävs i samband med omstrukturering av 
funktioner ämbetsverk emellan, där en tjänst 
med stöd av 5 a § i statstjänstemannalagen 
överförs inom eller till tjänstemannens pend-
lingsregion. Innan ett beslut enligt 1 mom. 
fattas ska tjänstemannen dock ges tillfälle att 
bli hörd.   

I 7 a § i lagen om statsbudgeten (423/1988) 
föreskrivs det om överföring av anslag till 
andra ämbetsverk. Enligt 1 mom. kan anslag 
som är avsedda för ett ämbetsverks eller en 
inrättnings verksamhet, så som närmare be-
stäms genom förordning, för omfördelning 
av personalresurserna överföras till ett annat 
ämbetsverk för att användas för motsvarande 
utgifter för dettas verksamhet. Enligt 2 mom. 
är det det behöriga ministeriet som beslutar 
om överföring av anslag till ett ämbetsverk 
inom samma ministeriums förvaltningsområ-
de. I 18 § 2 mom. i förordningen om stats-
budgeten (1243/1992) föreskrivs det att av de 
anslag som är avsedda för ett ämbetsverks 
och en inrättnings verksamhet ska, för om-
fördelning av personalresurserna, medlen för 
löneutgifter och andra utgifter, under det 
moment för ämbetsverket eller inrättningen 
från vilket utgifterna har betalts, genom en 
ändring av den detaljerade indelningen av fi-
nansårets budget överföras till det ämbets-
verk eller den inrättning som får personalre-
surserna. Eftersom de förslag till bestämmel-
ser om användningen av personalresurserna 
som ingår i propositionen endast avser tillfäl-
lig överföring som sker från fall till fall och 
som inte förutsätter anslagsöverföringar, dvs. 
inte sådan permanent överföring av personal-
resurser som avses i de bestämmelser i bud-
getlagstiftningen som nämns ovan, ska dessa 
bestämmelser i budgetlagstiftningen inte till-
lämpas i detta sammanhang. 

Beslut om att ställa en tjänsteman till ett 
annat regionförvaltningsverks förfogande ska 
i första hand fattas av den myndighet som ut-
nämnt tjänstemannen. I 14 § i lagen om regi-
onförvaltningsverken föreskrivs det om till-
sättning av tjänster vid regionförvaltnings-
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verken. När det gäller personalen vid an-
svarsområdet för miljötillståndsärenden samt 
räddningsväsendet och beredskapen fattas det 
beslut som avses i 1 mom. alltså av chefen 
för ansvarsområdet i fråga. När det gäller 
personalen vid regionförvaltningsverk som 
hör till något annat av paragrafens tillämp-
ningsområden fattas beslutet av chefen för 
verket, om inte något annat bestäms i verkets 
arbetsordning om tillsättande av tjänster.  

Enligt förslaget kan beslut om att ställa en 
tjänsteman till ett annat regionförvaltnings-
verks förfogande utöver av den utnämnande 
myndigheten också fattas av det ministerium 
som svarar för styrningen av verksamheten, 
om regionförvaltningsverken inte når sam-
förstånd i frågan. Utgångspunkten är att be-
slut om att ställa en tjänsteman till ett annat 
regionförvaltningsverks förfogande i första 
hand ska fattas vid regionförvaltningsverken. 
Genom bestämmelsen har man dock velat ge 
det styrande ministeriet möjlighet att överfö-
ra resurser från ett ämbetsverk till ett annat 
t.ex. vid tillfälligt stor arbetsbörda eller då 
särskild sakkunskap behövs. Genom detta 
förfarande effektiviseras resursstyrningen 
och säkerställs utnyttjandet av specialkompe-
tens på riksnivå.  

Enligt 5 § 4 mom. i lagen om regionför-
valtningsverken är regionförvaltningsverkets 
ansvarsområde för miljötillståndsärenden 
oberoende när det sköter tillståndsärenden 
och övriga ansökningsärenden, och dess 
verksamhet ska ordnas så att dess oberoende 
och opartiskhet kan tryggas i dessa uppgifter. 
Enligt 3 § 3 mom. i lagen om behandling av 
miljöskydds- och vattenärenden vid region-
förvaltningsverken bestämmer chefen för an-
svarsområdet sammansättningen vid avgö-
randet av ärenden och utser vid behov en 
ordförande för sammansättningen. Enligt det 
föreslagna 6 a § 2 mom. hör det likaså till an-
svarsområdet för chefen för ansvarsområdet 
för miljötillståndsärenden vid det mottagande 
regionförvaltningsverket att bestämma upp-
gifterna för den tjänsteman som ställts till an-
svarsområdets förfogande.  Miljöministeriet, 
som ansvarar för den funktionella styrningen 
av ansvarsområdet för miljötillståndsärenden, 
kan sålunda endast ställa tjänstemannen till 
förfogande för ansvarsområdet för miljötill-

ståndsärenden vid det mottagande regionför-
valtningsverket, men tjänstemannens uppgif-
ter och sammansättningen vid avgörande be-
stäms av chefen för ansvarsområdet. 

I det föreslagna 2 mom. föreskrivs det om 
hur en tjänsteman som ställts till förfogande 
kan förordnas att utföra uppgifter. Det mot-
tagande regionförvaltningsverket kan förord-
na tjänstemannen att som behörig tjänsteman 
utföra uppgifter som hör till det mottagande 
regionförvaltningsverket. Uppgifterna ska 
motsvara tjänstemannens tjänst, dvs. vara 
uppgifter av liknande art som sådana som 
kan hör till tjänstemannens arbetsuppgifter 
också vid det ämbetsverk som är tjänsteman-
nens arbetsgivare. Om utförandet av uppgif-
terna förutsätter särskild kompetens, bör 
tjänstemannen naturligtvis uppfylla kompe-
tenskraven.  Tjänstemannen kan förordnas att 
sköta uppgifter endast i den omfattning som 
han eller hon ställts till det mottagande regi-
onförvaltningsverkets förfogande. Vid sköt-
seln av uppgifter som hör till det mottagande 
regionförvaltningsverket, ska tjänstemannen 
iaktta det mottagande regionförvaltningsver-
kets bestämmelser om arbetsledning och 
övervakning. 

Förordnande att utföra uppgifter ges av 
chefen för ansvarsområdet i fråga när det 
gäller uppgifter vid ansvarsområdet för rädd-
ningsväsendet och ansvarsområdet för miljö-
tillståndsärenden. Detta motsvarar systemati-
ken enligt bestämmelserna om beslutanderätt 
i 12 § i lagen om regionförvaltningsverken. I 
fråga om andra uppgifter ges förordnandet av 
den tjänsteman vid regionförvaltningsverket 
som också annars skulle ge det för motsva-
rande uppgifter med stöd av regionförvalt-
ningsverkets interna arbetsfördelning. 

Enligt 3 mom. hör ansvarsområdet för ar-
betarskyddet inte till tillämpningsområdet för 
den föreslagna bestämmelsen. Bestämmelser 
om förordnande av tjänstemän inom ansvars-
området för arbetarskyddsuppgifter att utföra 
uppgifter som hör till ett annat regionförvalt-
ningsverk finns i 3 § i lagen om arbetar-
skyddsförvaltningen (16/1993). Enligt 3 § i 
den lagen kan social- och hälsovårdsministe-
riet, efter att ha hört de berörda regionför-
valtningsverken, bestämma att en tjänsteman 
vid regionförvaltningsverkets ansvarsområde 
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för arbetarskyddsuppgifter med sitt samtycke 
tillfälligt ska sköta uppgifter som hör till ett 
annat regionförvaltningsverks ansvarsområde 
för arbetarskyddsuppgifter eller ministeriet. 
Förslaget gäller sålunda i praktiken region-
förvaltningsverkens ansvarsområde för bas-
servicen, rättsskyddet och tillstånden, för 
räddningsväsendet och beredskapen och för 
miljötillstånden samt det nya ansvarsområde 
som ska grundas som en följd av denna pro-
position och den enhet som ansvarar för ver-
kets förvaltningstjänster och verkens specia-
liserade enheter. 

 
1.2 Lag om ändring av 3 § i lagen om 

närings-, trafik- och miljöcentraler-
na 

3 §. Närings-, trafik- och miljöcentralernas 
verksamhetsområde och uppgifter. På grund 
av uppgiftsöverföringen föreslås det att bib-
lioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet i 1 
mom. 5 punkten och 2 mom. 2 punkten 
stryks. Till övriga delar föreslås det att be-
stämmelsen förblir som den är i gällande lag-
stiftning. Av lagstiftningstekniska skäl och 
för klarhetens skull föreslås det dock att hela 
paragrafen ändras. 

 
1.3 Lag om ändring av 3 § i lagen om 

behandling av miljöskydds- och vat-
tenärenden vid regionförvaltnings-
verken 

3 §. Sammansättning vid avgörande. Det 
föreslås att 4 mom. ändras så att möjligheten 
att utse en tjänsteman inom ansvarsområdet 
för miljötillståndsärenden att sköta uppgifter 
som hör till ett annat regionförvaltningsverks 
ansvarsområde för miljötillståndsärenden blir 
större än nu. Förslaget kompletterar den nya 
6 a § som enligt denna proposition ska fogas 
till lagen om regionförvaltningsverken.  

Enligt 3 § 4 mom. i den gällande lagen om 
behandling av miljöskydds- och vattenären-
den vid regionförvaltningsverken (898/2009) 
kan man för att säkerställa den särskilda sak-
kunskapen i en kollegial sammansättning 
utse ledamöter också från andra regionför-
valtningsverk. Enligt paragrafens 3 mom. be-
stämmer chefen för ansvarsområdet samman-

sättningen vid avgörandet av ärenden och ut-
ser vid behov en ordförande för sammansätt-
ningen. Det föreslås att 3 § 4 mom. i lagen 
om behandling av miljöskydds- och vatten-
ärenden vid regionförvaltningsverken ändras 
så att bestämmelsen gör det möjligt att utse 
en tjänsteman från ett annat regionförvalt-
ningsverk till en sammansättning, även i 
andra fall än när ett ärende avgörs i en kolle-
gial sammansättning. Den föreslagna be-
stämmelsen gör det likaså möjligt att utse en 
tjänsteman från ett regionförvaltningsverks 
ansvarsområde för miljötillståndsärenden 
som föredragande i ett ärende som hör till ett 
annat regionförvaltningsverks ansvarsområde 
för miljötillståndsärenden. I enlighet med 3 § 
3 mom. är det alltjämt chefen för ansvarsom-
rådet för miljötillståndsärenden som be-
stämmer sammansättningen. 

Det föreslås att möjligheten att utse en per-
son till en sammansättning utvidgas så att 
detta kan ske också på andra grunder än en-
bart för att säkerställa den särskilda sakkun-
skapen. Den föreslagna bestämmelsen kan, 
precis som i nuläget, tillämpas i situationer 
när en tjänsteman vid något regionförvalt-
ningsverk besitter sådan särskild sakkunskap 
som behövs för behandlingen av ett ärende 
som är anhängigt vid ett annat regionförvalt-
ningsverk, men dessutom möjliggör bestäm-
melsen en flexibel användning av regionför-
valtningsverkens resurser t.ex. vid tillfälliga 
anhopningar av ärenden. En tjänsteman som 
sköter miljötillståndsärenden vid ett region-
förvaltningsverk kan då utses till en samman-
sättning eller som föredragande i miljötill-
stånds- eller vattentillståndsärenden vid det 
regionförvaltningsverk som för tillfället har 
stor arbetsbörda.  

På möjligheten att ställa en tjänsteman vid 
ett regionförvaltningsverk till ett annat regi-
onförvaltningsverks förfogande ska också när 
det gäller ansvarsområdet för miljötillstånds-
ärenden tillämpas det nya 6 a § 1 mom. i la-
gen om regionförvaltningsverken. En tjäns-
teman som ställs till ett annat regionförvalt-
ningsverks förfogande förordnas att utföra 
uppgifter i enlighet med det nya 6 a § 2 
mom. i lagen om regionförvaltningsverken, 
och en tjänsteman utses till en sammansätt-
ning vid avgörande i enlighet med 3 § i lagen 
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om behandling av miljöskydds- och vatten-
ärenden vid regionförvaltningsverken. 

 
1.4 Lag om ändring av 6 och 7 § i biblio-

tekslagen 

Det föreslås att det i 6 § 3 mom. och 7 § i 
bibliotekslagen görs en teknisk ändring, så 
att det gamla namnet undervisningsministeri-
et ändras till det nuvarande undervisnings- 
och kulturministeriet. Dessutom föreslås det 
att bestämmelserna på grund av uppgifts-
överföringen ändras, så att den behöriga 
myndigheten ändras till regionförvaltnings-
verket i stället för närings-, trafik- och miljö-
centralen. 

 
1.5 Lag om ändring av idrottslagen 

2 §. Ansvar och samarbetsförpliktelser. Det 
föreslås att det i paragrafens 2 mom. görs en 
teknisk ändring, så att det gamla namnet un-
dervisningsministeriet ändras till det nuva-
rande undervisnings- och kulturministeriet. 

3 §. Det regionala idrottsväsendet. På 
grund av uppgiftsöverföringen föreslås det 
att paragrafen ändras, så att den behöriga 
myndigheten blir regionförvaltningsverket i 
stället för närings-, trafik- och miljöcentra-
len. 

6 §. Finansiering av det regionala idrotts-
väsendet. Det föreslås att det i paragrafens 1 
mom. görs en teknisk ändring, så att det gam-
la namnet undervisningsministeriet ändras till 
det nuvarande undervisnings- och kulturmi-
nisteriet. Dessutom föreslås det att paragra-
fen på grund av uppgiftsöverföringen ändras, 
så att den behöriga myndigheten blir region-
förvaltningsverket i stället för närings-, tra-
fik- och miljöcentralen. 

7 §. Statsunderstöd till riksomfattande och 
regionala idrottsorganisationer. Det föreslås 
att det i paragrafens 4 mom. görs en teknisk 
ändring, så att det gamla namnet undervis-
ningsministeriet ändras till det nuvarande 
undervisnings- och kulturministeriet. 

8 §. Statsunderstöd för idrottsanläggning-
ar. Det föreslås att paragrafens 4 mom. på 
grund av uppgiftsöverföringen ändras, så att 
den behöriga myndigheten blir regionförvalt-
ningsverket i stället för närings-, trafik- och 

miljöcentralen. Det föreslås också att ordet 
behörig stryks i bestämmelsen, eftersom det 
är onödigt. 

10 §. Statsbidragsmyndighet. Paragrafen 
ändras i sin helhet så att å ena sidan de tek-
niska ändringar som följer av uppgiftsöverfö-
ringen inom bildningsväsendet och å andra 
sidan de ändringar som 21 § 2 och 3 mom. i 
grundlagen förutsätter görs i den. Avsikten är 
inte att ändra grunderna för fördelningen av 
behörigheten, annat än vad som följer av 
uppgiftsöverföringen inom bildningsväsen-
det. 

Enligt paragrafen är antingen undervis-
nings- och kulturministeriet eller regionför-
valtningsverket statsbidragsmyndighet. Un-
dervisnings- och kulturministeriet är statsbi-
dragsmyndighet i fråga om de understöd som 
avses i lagens 5–9 §. Regionförvaltningsver-
ket är statsbidragsmyndighet i fråga om 
andra anläggningsprojekt än sådana som 
medför betydande kostnader. Enligt under-
visningsministeriets förordning om statsbi-
dragsmyndighet vid beviljande av understöd 
för idrottsanläggningars anläggningsprojekt 
(1303/2001) är undervisnings- och kulturmi-
nisteriet statsbidragsmyndighet i anlägg-
ningsprojekt som gäller idrottsanläggningar 
och tillhörande fritidslokaliteter om projek-
tets beräknade totalkostnader är högre än 700 
000 euro. 

  
1.6 Lag om ändring av ungdomslagen 

3 §. Utveckling och samarbete. Det föreslås 
att det i paragrafens 1–3 mom. görs en tek-
nisk ändring, så att det gamla namnet under-
visningsministeriet ändras till det nuvarande 
undervisnings- och kulturministeriet. Dessut-
om föreslås det att paragrafens 2 och 3 mom. 
på grund av uppgiftsöverföringen ändras, så 
att den behöriga myndigheten blir regionför-
valtningsverket i stället för närings-, trafik- 
och miljöcentralen. 

4 §. Ungdomspolitiskt utvecklingsprogram. 
Det föreslås att det i paragrafens 1 mom. på 
grund av uppgiftsöverföringen görs en speci-
ficerande ändring, så att den behöriga myn-
digheten blir regionförvaltningsverket i stäl-
let för länet. Dessutom föreslås en teknisk 
ändring i paragrafens 2 mom., så att det gam-
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la namnet undervisningsministeriet ändras till 
det nuvarande undervisnings- och kulturmi-
nisteriet. 

5 §. Statens delegation för ungdomsären-
den. Det föreslås att det i paragrafens 1 och 2 
mom. görs en teknisk ändring, så att det gam-
la namnet undervisningsministeriet ändras till 
det nuvarande undervisnings- och kulturmi-
nisteriet. 

6 §. Utvärderings- och understödskommis-
sionen. Det föreslås att det i paragrafens 1 
och 2 mom. görs en teknisk ändring, så att 
det gamla namnet undervisningsministeriet 
ändras till det nuvarande undervisnings- och 
kulturministeriet. 

10 §. Statsunderstöd för ungdomsorganisa-
tioner och serviceorganisationer för ung-
domsarbete. Det föreslås att det i paragrafens 
5 mom. görs en teknisk ändring, så att det 
gamla namnet undervisningsministeriet änd-
ras till det nuvarande undervisnings- och kul-
turministeriet. 

12 §. Statsunderstöd för riksomfattande 
ungdomscentraler. Det föreslås att det i pa-
ragrafens 2 mom. görs en teknisk ändring, så 
att det gamla namnet undervisningsministeri-
et ändras till det nuvarande undervisnings- 
och kulturministeriet. 

14 §. Statsbidragsmyndighet. Det föreslås 
att det i paragrafens 1 och 2 mom. görs en 
teknisk ändring, så att det gamla namnet un-
dervisningsministeriet ändras till det nuva-
rande undervisnings- och kulturministeriet. 
Dessutom föreslås det att paragrafens 2 
mom. på grund av uppgiftsöverföringen änd-
ras, så att den behöriga myndigheten blir re-
gionförvaltningsverket i stället för närings-, 
trafik- och miljöcentralen. 

 
1.7 Lag om ändring av lagen om finansi-

ering av undervisnings- och kultur-
verksamhet 

40 §. Ansökan om statsunderstöd. På grund 
av uppgiftsöverföringen föreslås det att para-
grafen ändras, så att den behöriga myndighe-
ten blir regionförvaltningsverket i stället för 
närings-, trafik- och miljöcentralen. Det före-
slås också att ordet behörig stryks i paragra-
fen, eftersom det är onödigt. 

42 §. Finansieringsplan för anläggnings-
projekt. Det föreslås att 1 mom. ändras så att 
bestämmelserna om uppgifterna i anslutning 
till anläggningsprojekt som hänför sig till 
barndagvård till viss del skiljer sig från be-
stämmelserna om anläggningsprojekt i de öv-
riga lagar som hör till tillämpningsområdet 
för lagen om finansiering av undervisnings- 
och kulturverksamhet.  Beredningen av lag-
stiftningen om småbarnsfostran och dag-
vårdstjänster, liksom förvaltningen och styr-
ningen av desamma, överfördes vid ingången 
av 2013 till undervisnings- och kulturmini-
steriets förvaltningsområde (RP 159/2012 
rd). Bestämmelser om finansieringen av 
barndagvård ingår i lagen om statsandel för 
kommunal basservice (1704/2009), medan 
bestämmelser om understöd till kommuner 
och samkommuner för anläggnings- och ut-
vecklingsprojekt ingår i lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet. 
Anslag för anläggningsprojekt som hänför 
sig till barndagvården har beviljats endast i 
undantagsfall, närmast i samband med stimu-
lansprojekt. Detta innebär att det för anlägg-
ningsprojekt som hänför sig till barndagvår-
den inte är motiverat att regelmässigt utarbe-
ta en plan för fyra år i sänder i enlighet med 
administrativa förfaranden som motsvarar de 
som används vid planeringen av andra an-
läggningsprojekt som hänför sig till under-
visnings- och kulturverksamhet och där den-
na finansieringsform är etablerad. I fråga om 
barndagvården ska en plan utarbetas endast 
när det i ramarna för statsfinanserna eller i 
budgeten anvisas anslag för finansieringspro-
jekt som hänför sig till barndagvården. Regi-
onförvaltningsverken utlyser anslagen att sö-
kas före ett visst datum och upprättar på basis 
av ansökningarna en förteckning över de ob-
jekt som ska understödas enligt deras skynd-
samhetsordning. I 2 mom. föreslås ett tillägg 
enligt vilket förteckningen för barndagvår-
dens del kan upprättas på basis av ansök-
ningarna till regionförvaltningsverken. Dess-
utom föreslås det att 2 mom. på grund av 
uppgiftsöverföringen ändras, så att den behö-
riga myndigheten blir regionförvaltningsver-
ket i stället för närings-, trafik- och miljöcen-
tralen. I momentet stryks också ordet behö-
rig, eftersom det är onödigt. 
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I paragrafen föreslås ett nytt 4 mom. enligt 
vilket undervisnings- och kulturministeriet 
kan göra ändringar i den riksomfattande fi-
nansieringsplanen för anläggningsprojekt 
som hänför sig till undervisnings- och kul-
turverksamhet eller barndagvård om det efter 
att finansieringsplanen färdigställts anvisas 
tilläggsanslag för anläggningsprojekten i 
tilläggsbudgeten. Ändringarna kan göras på 
ansökan eller på annat sätt. Den föreslagna 
nya bestämmelsen ger möjlighet till ett enk-
lare förfarande än den nya processen med ut-
arbetande av en plan när det gäller att rikta 
tilläggsfinansiering till projekt i fråga om 
vilka behovet redan har utretts i samband 
med utarbetandet av den egentliga planen el-
ler på något annat sätt. 

57 §. Statsbidragsmyndighet. I paragrafen 
föreskrivs om fördelningen av behörigheten 
mellan olika statsbidragsmyndigheter. An-
tingen undervisnings- och kulturministeriet, 
regionförvaltningsverket, Utbildningsstyrel-
sen eller närings-, trafik- och miljöcentralen 
är behörig myndighet. Paragrafen ändras i sin 
helhet så att å ena sidan de tekniska ändring-
ar som följer av uppgiftsöverföringen inom 
bildningsväsendet och å andra sidan de änd-
ringar som 21 § 2 och 3 mom. i grundlagen 
förutsätter görs i den. Avsikten är inte att 
ändra grunderna för fördelningen av behö-
righeten, annat än vad som följer av upp-
giftsöverföringen inom bildningsväsendet. 

Enligt 1 mom. är regionförvaltningsverket 
statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
anläggningsprojekt inom undervisnings-, 
dagvårds- och biblioteksväsendet samt i 
ärenden som gäller statsunderstöd som bevil-
jas för undervisning på samiska och i samis-
ka. 

I 2 mom. anges i vilka ärenden Utbild-
ningsstyrelsen är statsbidragsmyndighet. Till 
dessa ärenden hör bl.a. statsunderstöd som 
beviljas för funktionell utveckling av under-
visningen samt statsunderstöd för inledande 
och utveckling av verksamhet inom yrkesut-
bildning och yrkesinriktad yrkesutbildning 
samt försök som gäller sådan verksamhet. 

Enligt 3 mom. ska närings-, trafik- och mil-
jöcentralen vara statsbidragsmyndighet i frå-
ga om de statsunderstöd för skötsel av ut-
vecklings- och serviceuppgifter för arbetsli-

vet som avses i lagen om yrkesinriktad vux-
enutbildning. Regionförvaltningsverket ska 
dock vara statsbidragsmyndighet i fråga om 
statsunderstöd för skötsel av utbildnings- och 
serviceuppgifter för arbetslivet när det gäller 
svenskspråkiga utbildningsanordnare. 

Enligt 4 mom. är undervisnings- och kul-
turministeriet, i andra ärenden än de som av-
ses i 1–3 mom., statsbidragsmyndighet i 
ärenden som avses i lagen.  

Enligt 5 mom. får närmare bestämmelser 
om behörighetsfördelningen mellan statsbi-
dragsmyndigheterna utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

70 §. Statsbidragsmyndighet i ärenden som 
gäller anläggningsprojekt. Det föreslås att 
det i paragrafens 1 mom. görs en teknisk för-
ändring på grund av de förändringar som fö-
reslås i lagens 57 § så att man hänvisar till 57 
§ 1 mom. i stället för 57 § 2 mom. Det före-
slås att paragrafens 2 mom. på grund av upp-
giftsöverföringen ändras, så att den behöriga 
myndigheten blir regionförvaltningsverket i 
stället för närings-, trafik- och miljöcentra-
len. 

 
 
 

2  Ikraftträdande 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 1 januari 2014. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Enligt ikraftträdandebestämmelsen i lagen 
om ändring av 6 och 7 § i bibliotekslagen, 
lagen om ändring av idrottslagen, lagen om 
ändring av ungdomslagen samt lagen om 
ändring av lagen om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet ska ärenden 
som är anhängiga vid närings-, trafik- och 
miljöcentralerna när lagarna träder i kraft 
samt före lagarnas ikraftträdande ingångna 
avtal och förbindelser liksom de rättigheter 
och skyldigheter som följer av dem, vilka en-
ligt lagarna hör till regionförvaltningsverken, 
övergå till det behöriga regionförvaltnings-
verket. 

I ikraftträdandebestämmelsen i lagen om 
ändring av lagen om regionförvaltningsver-
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ken föreslås dessutom en bestämmelse om att 
finansministeriet, som svarar för den allmän-
na administrativa styrningen av regionför-
valtningsverken, innan lagen träder i kraft 
kan inrätta tjänsterna som chefer för ansvars-
områdena för utbildnings-, dagvårds-, biblio-
teks-, idrotts- och ungdomsväsendet. Under-
visnings- och kulturministeriet, som svarar 
för styrningen av verksamheten inom det nya 
ansvarsområdet, kan innan lagen träder i 
kraft utnämna tjänstemän till ovan avsedda 
tjänster. Utnämningen ska träda i kraft tidi-
gast samtidigt som lagen träder i kraft den 1 
januari 2014. Genom detta förfarande säker-
ställs det att uppgifterna inom utbildnings-, 
dagvårds-, biblioteks-, idrotts- och ungdoms-
väsendet blir organiserade vid regionförvalt-
ningsverken och att verksamheten inom det 
nya ansvarsområdet kan fås igång utan stör-
ningar. I enlighet med 14 § 1 mom. i lagen 
om regionförvaltningsverken utses cheferna 
för ansvarsområdena för viss tid. När dessa 
tjänster tillsätts första gången får de enligt 
förslaget tillsättas utan att förklaras lediga, 
om det till tjänsterna utnämns en tjänsteman 
vid regionförvaltningsverket som sköter ver-
kets uppgifter inom utbildningsväsendet och 
det övriga bildningsväsendet eller en tjäns-
teman vid närings-, trafik- och miljöcentralen 
som överförs till regionförvaltningsverket 
och som sköter centralens uppgifter inom 
biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet el-
ler uppgifter i anslutning till anläggning av 
läroanstalter.  

 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Enligt propositionen ska regionförvalt-
ningsverkens verksamhetsområde utvidgas, 
så att de uppgifter inom biblioteks-, idrotts- 
och ungdomsväsendet och de uppgifter i an-
slutning till anläggning av läroanstalter som 
nu sköts av närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna överförs till regionförvaltningsverken. 
Det är fråga om överföring från en myndig-
het till en annan av offentliga förvaltnings-
uppgifter, där det utövas offentlig makt. 

Enligt 119 § 1 mom. i grundlagen kan det 
till statens centralförvaltning utöver statsrå-
det och ministerierna höra ämbetsverk, in-

rättningar och andra organ. Staten kan dess-
utom ha regionala och lokala myndigheter. 
Enligt paragrafens 2 mom. ska de allmänna 
grunderna för statsförvaltningens organ re-
gleras genom lag, om deras uppgifter omfat-
tar utövning av offentlig makt. Grunderna för 
statens regional- och lokalförvaltning ska li-
kaså bestämmas genom lag. I övrigt kan be-
stämmelser om statsförvaltningens enheter 
utfärdas genom förordning. 

Grundlagsutskottet har i sin beslutspraxis 
(t.ex. GrUU 18/2004 rd och de sju övriga ut-
låtandena som det hänvisas till där) tagit 
ställning till förslag till bestämmelser som 
har att göra med överföring av uppgifter mel-
lan myndigheter. Utskottet har haft vissa för-
behåll mot bestämmelser som möjliggör att 
uppgifter obegränsat förs över till en annan 
myndighet (t.ex. GrUU 52/2001 rd). Enligt 
ovan nämnda utlåtande av grundlagsutskottet 
(GrUU 18/2004 rd) har utskottet särskilt när 
det gäller bestämmelser som har kopplingar 
till de grundläggande fri- och rättigheterna 
ansett att den behöriga myndigheten entydigt 
(GrUU 21/2001 rd) eller annars exakt (GrUU 
47/2001 rd) ska framgå av lagen eller att åt-
minstone utgångspunkterna för myndigheter-
nas behörighetsförhållanden (GrUU 45/2001 
rd) och villkoren för att överföra behörighet 
framgår tillräckligt exakt av lagen (GrUU 
17/2004 rd och GrUU 7/2001 rd). 

Propositionen innehåller de ändringsförslag 
som krävs på grund av överföringen av upp-
gifterna inom biblioteks-, idrotts- och ung-
domsväsendet och i anslutning till anlägg-
ning av läroanstalter i alla sådana lagar som 
innehåller behörighetsbestämmelser om des-
sa uppgifter inom regionförvaltningen. Den 
behöriga regionförvaltningsmyndigheten 
framgår exakt ur de föreslagna bestämmel-
serna. På grund av dessa faktorer är proposi-
tionen i enlighet med de krav som ställs i 
grundlagens 119 § och de krav som framgår 
ur grundlagsutskottets beslutspraxis om tolk-
ningen av denna grundlagsparagraf. 

Enligt 120 § i grundlagen har landskapet 
Åland självstyrelse enligt vad som särskilt 
bestäms i självstyrelselagen för Åland 
(1144/1991). Enligt 18 § 14 punkten i själv-
styrelselagen för Åland har landskapet lag-
stiftningsbehörighet i fråga om undervisning, 
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läroavtal, kultur, idrott och ungdomsarbete 
samt biblioteksväsendet. Enligt 10 punkten i 
nämnda paragraf har landskapet lagstift-
ningsbehörighet även i fråga om natur- och 
miljövård, friluftsliv och vattenrätt. Med be-
aktande av dessa bestämmelser kommer de 
nu föreslagna bestämmelserna inte att tilläm-
pas i landskapet Åland till den del som lag-

stiftningsbehörigheten i ärendet hör till land-
skapet enligt självstyrelselagen för Åland. 

Med hänvisning till det ovan sagda kan 
lagförslagen enligt regeringens uppfattning 
behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 
1. 
 

Lag 

om ändring av lagen om regionförvaltningsverken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) 4 § 1 mom. 3 punkten och  
fogas till lagen en ny 6 a § som följer: 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 
 
 

 4 § 

Regionförvaltningsverkens verksamhetsom-
råde och uppgifter 

Regionförvaltningsverken sköter inom föl-
jande verksamhetsområden de uppgifter som 
särskilt föreskrivs för dem: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) utbildnings-, barndagvårds-, biblioteks-, 
idrotts- och ungdomsväsendet, 
— — — — — — — — — — — — —  
 

6 a § 

Förordnande att tillfälligt sköta ett annat re-
gionförvaltningsverks uppgifter 

En tjänsteman vid ett regionförvaltnings-
verk kan på begäran av ett annat regionför-
valtningsverk tillfälligt, och utan att tjänste-
mannens tjänsteställe ändras, ställas till det 
andra regionförvaltningsverkets förfogande. 
Beslut om saken fattas av den utnämnande 
myndigheten. Om regionförvaltningsverken 
inte når samförstånd, kan beslutet också fat-
tas av det ministerium som svarar för styr-

ningen av verksamheten. I beslutet ska det 
nämnas i vilken omfattning tjänstemannen 
står till det andra regionförvaltningsverkets 
förfogande.  

Det regionförvaltningsverk som tar emot 
tjänstemannen kan förordna tjänstemannen 
att i den omfattning som avses i 1 mom. utfö-
ra uppgifter som hör till det mottagande regi-
onförvaltningsverket och som motsvarar 
tjänstemannens tjänst. I fråga om uppgifter 
som hör till ansvarsområdet för räddningsvä-
sendet och uppgifter som hör till ansvarsom-
rådet för miljötillståndsärenden ska förord-
nandet ges av chefen för ansvarsområdet i 
fråga. 

Bestämmelser om förordnande av tjänste-
män inom ansvarsområdet för arbetarskydds-
uppgifter att utföra uppgifter som hör till ett 
annat regionförvaltningsverk finns i 3 § i la-
gen om arbetarskyddsförvaltningen 
(16/1993). 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  .  
Innan denna lag träder i kraft kan finans-

ministeriet inrätta tjänsterna som chefer för 
ansvarsområdena för utbildnings-, barndag-
vårds-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsvä-
sendet. Undervisnings- och kulturministeriet 
kan innan lagen träder i kraft utnämna tjäns-
temän till ovan avsedda tjänster. När dessa 
tjänster tillsätts första gången får de tillsättas 
utan att förklaras lediga, om det till tjänsten 
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utnämns en tjänsteman vid regionförvalt-
ningsverket som sköter verkets uppgifter 
inom utbildningsväsendet och det övriga 
bildningsväsendet eller en tjänsteman vid 
närings-, trafik- och miljöcentralen som över-

förs till regionförvaltningsverket och som 
sköter centralens uppgifter inom biblioteks-, 
idrotts- och ungdomsväsendet eller uppgifter 
i anslutning till anläggning av läroanstalter. 
  

 
 
 
 
 

2. 

Lag 

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

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

 
3 § 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas verk-
samhetsområde och uppgifter 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna skö-
ter inom följande verksamhetsområden de 
uppgifter som särskilt föreskrivits för dem: 

1) främjande av företagsamhet och när-
ingsverksamhet, 

2) innovationer och affärsverksamhet under 
internationalisering, 

3) fungerande arbetsmarknader, tillgången 
på arbetskraft och sysselsättningen, 

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

relationer, 
6) gårdsbruket, fiskerinäringen och lands-

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

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

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

9) miljövård, markanvändning, styrning av 
byggandet, vård av kulturmiljön, skydd och 

ett hållbart nyttjande av naturens mångfald 
samt nyttjande och vård av vattentillgångar-
na, 

10) lönegarantiärenden, 
11) vissa strukturfonds- och regionutveck-

lingsuppgifter som hänför sig till ovan 
nämnda uppgifter. 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska 
dessutom 

1) styra och övervaka de arbets- och när-
ingsbyråer som avses i 3 kap., 

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

3) bevaka allmänt intresse i miljö- och vat-
tenärenden, producera och distribuera miljö-
information och förbättra miljömedvetenhe-
ten, förebygga och bekämpa miljöskador och 
miljöolägenheter, sköta statens vattenrättsliga 
tillstånd och privaträttsliga avtal och sörja för 
genomförandet av miljö-, vattenförsörjnings- 
och vattendragsarbeten. 

I fråga om närings-, trafik- och miljöcentra-
lernas övriga uppgifter föreskrivs särskilt. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
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3. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionför-
valtningsverken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsver-

ken (898/2009) 3 § 4 mom. som följer: 
 
 

3 § 

Sammansättning vid avgörande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till en sammansättning eller som föredra-

gande kan också utses tjänstemän från andra 
regionförvaltningsverk. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

 
 

Denna lag träder i kraft den              20  . 
 

 
 
 
 
 
 

4. 

Lag 

 om ändring av 6 och 7 § i bibliotekslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bibliotekslagen (904/1998) 6 § 3 mom. och 7 §, sådana de lyder i lag 1449/2009, 

som följer: 
  

6 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Beslut om riksomfattande utvärdering samt 
om deltagande på riksnivå i internationell ut-
värdering fattas av undervisnings- och kul-
turministeriet, som svarar för genomförandet 
av utvärderingen tillsammans med regionför-
valtningsverket. Kommunerna är skyldiga att 

delta i den utvärdering som avses i detta 
moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 
 

Statlig förvaltningsmyndighet för biblio-
teks- och informationstjänsterna är undervis-
nings- och kulturministeriet. Statlig region-
förvaltningsmyndighet är regionförvaltnings-
verket. Närmare bestämmelser om regionför-
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valtningsverkets uppgifter utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
Ärenden som gäller biblioteks- och infor-

mationstjänster och som vid ikraftträdandet 
av denna lag är anhängiga vid närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna samt före ikraftträ-

dandet ingångna avtal och förbindelser som 
gäller ovan avsedda ärenden liksom de rät-
tigheter och skyldigheter som följer av dem, 
vilka enligt denna lag hör till regionförvalt-
ningsverken, överförs när denna lag träder i 
kraft till det behöriga regionförvaltningsver-
ket. 
 

 
 
 
 
 
 

5. 

Lag 

om ändring av idrottslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i idrottslagen (1054/1998) 2 § 2 mom., 3 §, 6 § 1 mom., 7 § 4 mom., 8 § 4 mom. och 

10 §, sådana de lyder, 2 § 2 mom., 3 §, 6 § 1 mom., 8 § 4 mom. och 10 § i lag 902/2009 och 7 
§ 4 mom. i lag 662/2001, som följer: 
 

2 § 

Ansvar och samarbetsförpliktelser 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet ska sva-
ra för idrottsväsendets allmänna ledning och 
utveckling och samordningen i idrottssamar-
betet inom statsförvaltningen. På det regiona-
la planet ankommer dessa uppgifter på det 
regionala idrottsväsendet och på det lokala 
planet till kommunerna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Det regionala idrottsväsendet 

 
Med det regionala idrottsväsendet avses re-

gionförvaltningsverket och regionala idrotts-
råd som landskapsförbunden tillsätter. I fråga 

om uppgifterna för det regionala idrottsvä-
sendet och om de regionala idrottsrådens an-
tal och sammansättning bestäms närmare ge-
nom förordning av statsrådet. 
 

6 § 

Finansiering av det regionala idrottsväsen-
det 

Undervisnings- och kulturministeriet anvi-
sar årligen verksamhetsanslag för det regio-
nala idrottsväsendet och avtalar med respek-
tive regionförvaltningsverk om hur anslagen 
ska användas. Ministeriet kan anvisa det re-
gionala idrottsväsendet också andra anslag 
som fördelas vidare i form av understöd. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Statsunderstöd till riksomfattande och regio-
nala idrottsorganisationer 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet god-

känner de organisationer som erhåller under-
stöd med stöd av denna lag. Ministeriet ska 
pröva godkännandet av en organisation med 
hänsyn till organisationens verksamhet i syf-
te att ordna idrott och dess övriga idrotts-
främjande verksamhet samt hur organisatio-
nen i sin verksamhet beaktar idrottens etiska 
principer. Av särskilda skäl kan även en an-
nan riksomfattande organisation som är verk-
sam på idrottens område godkännas som en 
sådan organisation som omfattas av under-
stödet. Närmare bestämmelser om förfaran-
det vid godkännande kan utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Statsunderstöd för idrottsanläggningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ministeriet ska vid beviljande av understöd 

för uppförande av idrottsanläggningar begära 
utlåtande av regionförvaltningsverket och av 
statens idrottsråd. 

 
 

10 § 

Statsbidragsmyndighet 

Undervisnings- och kulturministeriet är 
statsbidragsmyndighet i fråga om de under-
stöd som avses i 5–9 §. Trots bestämmelser-
na i 57 § i lagen om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
är regionförvaltningsverket statsbidragsmyn-
dighet i fråga om andra anläggningsprojekt 
än sådana som medför betydande kostnader. 
Närmare bestämmelser om behörighetsför-
delningen mellan statsbidragsmyndigheterna 
får utfärdas genom förordning av statsrådet. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den              20  . 
Ärenden som gäller idrottsväsendet och 

som vid ikraftträdandet av denna lag är an-
hängiga vid närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna samt före ikraftträdandet ingångna avtal 
och förbindelser som gäller ovan avsedda 
ärenden liksom de rättigheter och skyldighe-
ter som följer av dem, vilka enligt denna lag 
hör till regionförvaltningsverken, överförs 
när denna lag träder i kraft till det behöriga 
regionförvaltningsverket. 
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6. 

Lag 

 
om ändring av ungdomslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i ungdomslagen (72/2006) 3-6 § samt 10 § 5 mom., 12 § 2 mom. och 14 §, av dem 3 

och 14 § sådana de lyder i lag 1453/2009, som följer: 
 
 
 

3 § 

Utveckling och samarbete 

Undervisnings- och kulturministeriet an-
svarar för den allmänna utvecklingen av 
ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. 

Regionförvaltningsverket är statens region-
förvaltningsmyndighet i ärenden som gäller 
ungdomsarbete och ungdomspolitik. Under-
visnings- och kulturministeriet godkänner re-
sultatmålen för regionförvaltningens ung-
domsväsen tillsammans med regionförvalt-
ningsverket. 

Undervisnings- och kulturministeriet an-
svarar på riksnivå och regionförvaltningsver-
ket på regionnivå för samordningen av ung-
domspolitiken. 

4 § 

Ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 

Statsrådet godkänner vart fjärde år ett ung-
domspolitiskt utvecklingsprogram. I pro-
grammet anges de riksomfattande målen för 
ungdomspolitiken och riktlinjerna för region-
förvaltningsverkens och kommunernas ung-
domspolitiska programarbete. Utvecklings-
programmet revideras vid behov. 

Utvecklingsprogrammet bereds vid under-
visnings- och kulturministeriet i samråd med 
andra behöriga ministerier. I beredningen ska 
centrala instanser inom ungdomsarbetet och 
ungdomspolitiken höras. 

Närmare bestämmelser om utvecklingspro-
grammet utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 
 

5 § 

Statens delegation för ungdomsärenden 

Sakkunnigorgan i ungdomsarbetet och 
ungdomspolitiken är statens delegation för 
ungdomsärenden, som tillsätts av statsrådet. 
Delegationen finns i anslutning till undervis-
nings- och kulturministeriet. Delegationen 
kan ha sektioner för beredningen av ärenden. 

Delegationen ska 
1) till undervisnings- och kulturministeriet 

ge utlåtanden om de ärenden som ska tas 
med i det ungdomspolitiska utvecklingspro-
grammet och årligen utvärdera utfallet av 
programmet, 

2) lägga fram förslag till program och åt-
gärder som gäller unga, 

3) producera aktuell information om unga 
och deras levnadsförhållanden. 

Närmare bestämmelser om delegationen ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 

6 § 

Utvärderings- och understödskommissionen 

Undervisnings- och kulturministeriets sak-
kunnigorgan i ärenden som gäller understöd 
till de riksomfattande ungdomsorganisatio-
nerna och de riksomfattande serviceorganisa-
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tionerna för ungdomsarbete är utvärderings- 
och understödskommissionen, som tillsätts 
av statsrådet. Kommissionen kan inom sig 
tillsätta sektioner för beredningen av ären-
den. 

Kommissionen ska 
1) årligen göra framställningar till under-

visnings- och kulturministeriet om fördel-
ningen av statsunderstöden för de riksomfat-
tande ungdomsorganisationerna och de riks-
omfattande serviceorganisationerna för ung-
domsarbete, 

2) årligen utifrån ansökningar ge ett utlå-
tande till undervisnings- och kulturministeri-
et om understödsbehörigheten hos riksomfat-
tande ungdomsorganisationer och riksomfat-
tande serviceorganisationer för ungdomsar-
bete, 

3) årligen ge ett utlåtande till undervis-
nings- och kulturministeriet om fördelningen 
av statsunderstöd för organisationer som be-
driver ungdomsarbete, 

4) på begäran av undervisnings- och kul-
turministeriet utvärdera verksamheten i de 
organisationer som understöds. 

Närmare bestämmelser om kommissionen 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

10 § 

Statsunderstöd för ungdomsorganisationer 
och serviceorganisationer för ungdomsarbe-

te 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet god-

känner de organisationer som beviljas under-
stöd med stöd av denna paragraf. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Statsunderstöd för riksomfattande ungdoms-
centraler 

— — — — — — — — — — — — — —  
Centralerna ska förverkliga denna lags syf-

te och utgångspunkter och vara allmännytti-
ga. Ett eventuellt överskott i centralerna ska 
användas för utveckling av centralen och 
dess tjänster. Undervisnings- och kulturmini-
steriet godkänner på ansökan de centraler 
som beviljas understöd med stöd av denna 
lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Statsbidragsmyndighet 

Undervisnings- och kulturministeriet är 
statsbidragsmyndighet i de ärenden som av-
ses i denna lag. 
Undervisningsministeriet kan anvisa anslag 
som tagits in i statsbudgeten till regionför-
valtningsverket för beviljande av understöd.  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den              20  . 
Ärenden som gäller ungdomsväsendet och 

som vid ikraftträdandet av denna lag är an-
hängiga vid närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna samt före ikraftträdandet ingångna avtal 
och förbindelser som gäller ovan avsedda 
ärenden liksom de rättigheter och skyldighe-
ter som följer av dem, vilka enligt denna lag 
hör till regionförvaltningsverken, överförs 
när denna lag träder i kraft till det behöriga 
regionförvaltningsverket. 
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7. 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 40, 42, 

57 och 70 §, sådana de lyder, 40, 57 och 70 § i lag 1511/2011 och 42 § delvis ändrad i lag 
1511/2011, som följer: 
 

40 § 

Ansökan om statsunderstöd 

En ansökan om statsunderstöd för ett an-
läggningsprojekt ska riktas till statsbidrags-
myndigheten och sändas till regionförvalt-
ningsverket före utgången av året före det år 
vars budget ligger till grund för ansökan om 
statsunderstöd, om inte undervisnings- och 
kulturministeriet bestämmer något annat. En 
uppskattning av vid vilken tidpunkt projektet 
kan genomföras ska fogas till ansökan. 
 

42 § 

Finansieringsplan för anläggningsprojekt 

Undervisnings- och kulturministeriet utar-
betar årligen för de följande fyra åren en 
riksomfattande finansieringsplan för anlägg-
ningsprojekt som hänför sig till undervis-
nings- och kulturverksamhet. En plan för an-
läggningsprojekt som hänför sig till barndag-
vård utarbetas för en behövlig tidsperiod i 
sänder. Finansieringsplanen omfattar de an-
läggningsprojekt som är ämnade att genom-
föras under planeringsperioden, kalenderårs-
vis i den ordning som de ska genomföras, 
samt en beräkning av projektens statsunder-
stöd.  

För den finansieringsplan som utarbetas för 
anläggningsprojekten ska regionförvalt-
ningsverket, på basis av förslag som inkom-
mit från utbildningsanordnare och andra an-
ordnare av verksamhet enligt de lagar som 
nämns i 1 och 2 § och beträffande läroan-
staltsprojekt på basis av den skyndsamhets-

ordning som fastställts av landskapsförbun-
det, upprätta en förteckning över de anlägg-
ningsprojekt som är ämnade att genomföras 
inom dess verksamhetsområde. Projekten an-
tecknas i förteckningen enligt deras uppskat-
tade skyndsamhetsordning. Förslagen för för-
teckningen ska sändas till regionförvalt-
ningsverket före utgången av året före för-
teckningen upprättas. När det gäller barndag-
vården kan förteckningen upprättas utgående 
från ansökningarna till regionförvaltnings-
verken. 

En finansieringsplan behöver inte utarbetas 
om det anslag som har anvisats för statsun-
derstöd för anläggningsprojekt är av ringa 
betydelse. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
göra ändringar i finansieringsplanen om det 
anvisas tilläggsanslag för statsunderstöd för 
anläggningsprojekt efter det att finansie-
ringsplanen fastställts. 
 

57 § 

Statsbidragsmyndighet 

Regionförvaltningsverket är statsbidrags-
myndighet i ärenden som gäller anläggnings-
projekt inom undervisnings-, dagvårds- och 
biblioteksväsendet samt i ärenden som avses 
i 45 § 1 mom.  

Utbildningsstyrelsen är statsbidragsmyn-
dighet i ärenden som gäller   

1) funktionell utveckling av undervisning-
en, 

2) inledande och utveckling av verksamhet 
inom yrkesutbildning och yrkesinriktad vux-
enutbildning och för försök som gäller sådan 
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verksamhet, samt för behövliga specialupp-
gifter i samband med verksamheten, 

3) statsunderstöd som avses i 45 § 2 och 3 
mom. samt 46 §. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen är 
statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
sådana utvecklings- och serviceuppgifter för 
arbetslivet som avses i lagen om yrkesinrik-
tad vuxenutbildning. När det gäller svensk-
språkiga utbildningsanordnare är det region-
förvaltningsverket som är statsbidragsmyn-
dighet i ärenden som gäller utbildnings- och 
serviceuppgifter för arbetslivet.  

Undervisnings- och kulturministeriet är 
statsbidragsmyndighet i andra ärenden som 
avses i denna lag. 

Närmare bestämmelser om behörighetsför-
delningen mellan statsbidragsmyndigheterna 
får utfärdas genom förordning av statsrådet. 

 
 

70 § 

Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
anläggningsprojekt 

Trots bestämmelserna i 57 § 1 mom. sköter 
undervisnings- och kulturministeriet statsbi-

dragsmyndighetens uppgifter i fråga om så-
dana anläggningsprojekt för vilka ministeriet 
har beviljat statsandel eller statsunderstöd 
före denna lags ikraftträdande. 

Trots bestämmelserna i 1 mom. sköter re-
gionförvaltningsverket statsbidragsmyndig-
hetens uppgifter i ärenden som gäller återbe-
talning av statsandel eller statsunderstöd för 
anläggningsprojekt enligt de lagar som 
nämns i 1 § 1 mom. 1–4 punkten samt i lagen 
om grundläggande utbildning, lagen om 
grundläggande konstundervisning och biblio-
tekslagen. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
Ärenden som gäller finansiering av under-

visnings- och kulturverksamhet och som vid 
ikraftträdandet av denna lag är anhängiga vid 
närings-, trafik- och miljöcentralerna samt 
före ikraftträdandet ingångna avtal och för-
bindelser som gäller ovan avsedda ärenden 
liksom de rättigheter och skyldigheter som 
följer av dem, vilka enligt denna lag hör till 
regionförvaltningsverken, överförs när denna 
lag träder i kraft till det motsvarande, regi-
onalt behöriga regionförvaltningsverket. 

 
 

Helsingfors den 16 september 2013 

 
Statsminister 

 
JYRKI KATAINEN 

 
 

Finansminister Jutta Urpilainen 
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Parallelltext 
1. 
 

Lag 

om ändring av lagen om regionförvaltningsverken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) 4 § 1 mom. 3 punkten och  
fogas till lagen en ny 6 a § som följer: 

 

 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 
4 § 

Regionförvaltningsverkens verksamhetsom-
råde och uppgifter 

Regionförvaltningsverken sköter inom föl-
jande verksamhetsområden de uppgifter som 
särskilt föreskrivs för dem: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) utbildningsväsendet och det övriga bild-
ningsväsendet, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

4 § 

Regionförvaltningsverkens verksamhetsom-
råde och uppgifter 

Regionförvaltningsverken sköter inom föl-
jande verksamhetsområden de uppgifter som 
särskilt föreskrivs för dem: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) utbildnings-, barndagvårds-, biblioteks-, 
idrotts- och ungdomsväsendet, 
— — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
(ny paragraf) 6 a § 

Förordnande att tillfälligt sköta ett annat re-
gionförvaltningsverks uppgifter 

En tjänsteman vid ett regionförvaltnings-
verk kan på begäran av ett annat regionför-
valtningsverk tillfälligt, och utan att tjänste-
mannens tjänsteställe ändras, ställas till det 
andra regionförvaltningsverkets förfogande. 
Beslut om saken fattas av den utnämnande 
myndigheten. Om regionförvaltningsverken 
inte når samförstånd, kan beslutet också fat-
tas av det ministerium som svarar för styr-
ningen av verksamheten. I beslutet ska det 
nämnas i vilken omfattning tjänstemannen 
står till det andra regionförvaltningsverkets 
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förfogande.  
Det regionförvaltningsverk som tar emot 

tjänstemannen kan förordna tjänstemannen 
att i den omfattning som avses i 1 mom. utfö-
ra uppgifter som hör till det mottagande re-
gionförvaltningsverket och som motsvarar 
tjänstemannens tjänst. I fråga om uppgifter 
som hör till ansvarsområdet för räddnings-
väsendet och uppgifter som hör till ansvars-
området för miljötillståndsärenden ska för-
ordnandet ges av chefen för ansvarsområdet 
i fråga. 

Bestämmelser om förordnande av tjänste-
män inom ansvarsområdet för arbetar-
skyddsuppgifter att utföra uppgifter som hör 
till ett annat regionförvaltningsverk finns i 3 
§ i lagen om arbetarskyddsförvaltningen 
(16/1993). 
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2. 

Lag 

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

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

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas verk-
samhetsområde och uppgifter 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter 
inom följande verksamhetsområden de upp-
gifter som särskilt föreskrivits för dem: 

 
1) främjande av företagsamhet och närings-

verksamhet, 
2) innovationer och affärsverksamhet under 

internationalisering, 
3) fungerande arbetsmarknader, tillgången 

på arbetskraft och sysselsättningen, 
4) utbildning, kunnande och kultur, 
5) biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsen-

det, 
6) invandring, integration och goda etniska 

relationer, 
 
 
 
7) gårdsbruket, fiskerinäringen och lands-

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

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

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

3 § 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas verk-
samhetsområde och uppgifter 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna skö-
ter inom följande verksamhetsområden de 
uppgifter som särskilt föreskrivits för dem: 

 
1) främjande av företagsamhet och när-

ingsverksamhet, 
2) innovationer och affärsverksamhet under 

internationalisering, 
3) fungerande arbetsmarknader, tillgången 

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

relationer, 
6) gårdsbruket, fiskerinäringen och lands-

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

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

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

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

byggandet, vård av kulturmiljön, skydd och 
ett hållbart nyttjande av naturens mångfald 
samt nyttjande och vård av vattentillgångar-
na, 

11) lönegarantiärenden, 
12) vissa strukturfonds- och regionutveck-

lingsuppgifter som hänför sig till ovan nämn-
da uppgifter. 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska 
dessutom 

1) styra och övervaka de arbets- och när-
ingsbyråer som avses i 3 kap., 

2) bereda en utvärdering av den regionala 
tillgången till basservice inom trafiken samt 
biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet, 

3) bevaka allmänt intresse i miljö- och vat-
tenärenden, producera och distribuera miljö-
information och förbättra miljömedvetenhe-
ten, förebygga och bekämpa miljöskador och 
miljöolägenheter, sköta statens vattenrättsliga 
tillstånd och privaträttsliga avtal och sörja för 
genomförandet av miljö-, vattenförsörjnings- 
och vattendragsarbeten. 

I fråga om närings-, trafik- och miljöcentra-
lernas övriga uppgifter föreskrivs särskilt. 
 

na, 
10) lönegarantiärenden, 
 
 
 
11) vissa strukturfonds- och regionutveck-

lingsuppgifter som hänför sig till ovan 
nämnda uppgifter. 

 
 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska 

dessutom 
1) styra och övervaka de arbets- och när-

ingsbyråer som avses i 3 kap., 
2) bereda en utvärdering av den regionala 

tillgången till basservice inom trafiken, 
3) bevaka allmänt intresse i miljö- och vat-

tenärenden, producera och distribuera miljö-
information och förbättra miljömedvetenhe-
ten, förebygga och bekämpa miljöskador och 
miljöolägenheter, sköta statens vattenrättsliga 
tillstånd och privaträttsliga avtal och sörja för 
genomförandet av miljö-, vattenförsörjnings- 
och vattendragsarbeten. 

 
I fråga om närings-, trafik- och miljöcentra-

lernas övriga uppgifter föreskrivs särskilt. 
 

 

3. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionför-
valtningsverken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsver-

ken (898/2009) 3 § 4 mom. som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

3 § 

Sammansättning vid avgörande 

— — — — — — — — — — — — — —  

3 § 

Sammansättning vid avgörande 

— — — — — — — — — — — — — —  
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För att säkerställa den särskilda sakkun-
skapen i en kollegial sammansättning kan le-
damöter utses också från andra regionför-
valtningsverk. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till en sammansättning eller som föredra-
gande kan också utses tjänstemän från andra 
regionförvaltningsverk. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

4. 

Lag 

 om ändring av 6 och 7 § i bibliotekslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bibliotekslagen (904/1998) 6 § 3 mom. och 7 §, sådana de lyder i lag 1449/2009, 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

6 § 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

Beslut om riksomfattande utvärdering samt 
om deltagande på riksnivå i internationell ut-
värdering fattas av undervisningsministeriet, 
som svarar för genomförandet av utvärde-
ringen tillsammans med närings-, trafik- och 
miljöcentralerna. Kommunerna är skyldiga 
att delta i den utvärdering som avses i detta 
moment.  
— — — — — — — — — — — — — —  

6 § 

— — — — — — — — — — — — — —  

Beslut om riksomfattande utvärdering samt 
om deltagande på riksnivå i internationell ut-
värdering fattas av undervisnings- och kul-
turministeriet, som svarar för genomförandet 
av utvärderingen tillsammans med regionför-
valtningsverket. Kommunerna är skyldiga att 
delta i den utvärdering som avses i detta 
moment. 

— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 § 

 
Statlig förvaltningsmyndighet för biblio-

teks- och informationstjänsterna är undervis-
ningsministeriet. Statlig regionförvaltnings-
myndighet är närings-, trafik- och miljöcen-
tralen. Närmare bestämmelser om närings-, 
trafik- och miljöcentralens uppgifter utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
 

7 § 
 

Statlig förvaltningsmyndighet för biblio-
teks- och informationstjänsterna är undervis-
nings- och kulturministeriet. Statlig region-
förvaltningsmyndighet är regionförvaltnings-
verket. Närmare bestämmelser om regionför-
valtningsverkets uppgifter utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
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5. 

Lag 

 
om ändring av idrottslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i idrottslagen (1054/1998) 2 § 2 mom., 3 §, 6 § 1 mom., 7 § 4 mom., 8 § 4 mom. och 

10 §, sådana de lyder, 2 § 2 mom., 3 §, 6 § 1 mom., 8 § 4 mom. och 10 § i lag 902/2009 och 7 
§ 4 mom. i lag 662/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

2 § 

Ansvar och samarbetsförpliktelser 

— — — — — — — — — — — — — —  

Undervisningsministeriet ska svara för id-
rottsväsendets allmänna ledning och utveck-
ling och samordningen i idrottssamarbetet 
inom statsförvaltningen. På det regionala pla-
net ankommer dessa uppgifter på det regiona-
la idrottsväsendet och på det lokala planet på 
kommunerna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Ansvar och samarbetsförpliktelser 

— — — — — — — — — — — — — —  

Undervisnings- och kulturministeriet ska sva-
ra för idrottsväsendets allmänna ledning och 
utveckling och samordningen i idrottssamar-
betet inom statsförvaltningen. På det regiona-
la planet ankommer dessa uppgifter på det 
regionala idrottsväsendet och på det lokala 
planet till kommunerna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 §  

Det regionala idrottsväsendet 

Med det regionala idrottsväsendet avses 
närings-, trafik- och miljöcentralen och regi-
onala idrottsråd som landskapsförbunden till-
sätter. I fråga om uppgifterna för det regiona-
la idrottsväsendet och om de regionala id-
rottsrådens antal och sammansättning be-
stäms närmare genom förordning av statsrå-
det. 
 

3 § 

Det regionala idrottsväsendet 

Med det regionala idrottsväsendet avses 
regionförvaltningsverket och regionala id-
rottsråd som landskapsförbunden tillsätter. I 
fråga om uppgifterna för det regionala id-
rottsväsendet och om de regionala idrottsrå-
dens antal och sammansättning bestäms när-
mare genom förordning av statsrådet. 
 

 
6 §  

Finansiering av det regionala idrottsväsendet 

 

6 § 

Finansiering av det regionala idrottsväsen-
det 
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Undervisningsministeriet anvisar årligen 
verksamhetsanslag för det regionala idrotts-
väsendet och avtalar med respektive närings-, 
trafik- och miljöcentral om hur anslagen ska 
användas. Ministeriet kan anvisa det regiona-
la idrottsväsendet också andra anslag som 
fördelas vidare i form av understöd. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Undervisnings- och kulturministeriet anvisar 
årligen verksamhetsanslag för det regionala 
idrottsväsendet och avtalar med respektive 
regionförvaltningsverk om hur anslagen ska 
användas. Ministeriet kan anvisa det regiona-
la idrottsväsendet också andra anslag som 
fördelas vidare i form av understöd. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

7 § 

Statsunderstöd till riksomfattande och regio-
nala idrottsorganisationer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisningsministeriet godkänner de or-

ganisationer som erhåller understöd med stöd 
av denna lag. Ministeriet skall pröva godkän-
nandet av en organisation med hänsyn till or-
ganiationens verksamhet i syfte att ordna id-
rott och dess övriga idrottsfrämjande verk-
samhet samt hur organisationen i sin verk-
samhet beaktar idrottens etiska principer. Av 
särskilda skäl kan även en annan riksomfat-
tande organisation som är verksam på idrot-
tens område godkännas som en sådan organi-
sation som omfattas av understödet. Närmare 
bestämmelser om förfarandet vid godkännan-
de kan utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Statsunderstöd till riksomfattande och regio-
nala idrottsorganisationer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet god-

känner de organisationer som erhåller under-
stöd med stöd av denna lag. Ministeriet ska 
pröva godkännandet av en organisation med 
hänsyn till organisationens verksamhet i syfte 
att ordna idrott och dess övriga idrottsfräm-
jande verksamhet samt hur organisationen i 
sin verksamhet beaktar idrottens etiska prin-
ciper. Av särskilda skäl kan även en annan 
riksomfattande organisation som är verksam 
på idrottens område godkännas som en sådan 
organisation som omfattas av understödet. 
Närmare bestämmelser om förfarandet vid 
godkännande kan utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 §  

Statsunderstöd för idrottsanläggningar 

— — — — — — — — — — — — — —  

Ministeriet ska vid beviljande av understöd 
för uppförande av idrottsanläggningar begära 
utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentra-
len och av statens idrottsråd. 
 

8 § 

Statsunderstöd för idrottsanläggningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Ministeriet ska vid beviljande av understöd 
för uppförande av idrottsanläggningar begära 
utlåtande av regionförvaltningsverket och av 
statens idrottsråd. 
 

 
10 §  

Statsbidragsmyndighet 

10 § 

Statsbidragsmyndighet 
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Undervisningsministeriet är statsbidrags-
myndighet i fråga om de understöd som avses 
i 5–9 §. 

I fråga om anläggningsprojekt som avser 
idrottsanläggningar kan ministeriet överföra 
en del av det anslag som reserverats för upp-
förande av idrottsanläggningar så att bered-
ningen handhas av det regionala idrottsvä-
sendet och besluten fattas av närings-, trafik- 
och miljöcentralen. Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen är statsbidragsmyndighet i den 
omfattning som ministeriet bestämmer. 
 

Undervisnings- och kulturministeriet är 
statsbidragsmyndighet i fråga om de under-
stöd som avses i 5–9 §. Trots bestämmelser-
na i 57 § i lagen om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
är regionförvaltningsverket statsbidrags-
myndighet i fråga om andra anläggningspro-
jekt än sådana som medför betydande kost-
nader. Närmare bestämmelser om behörig-
hetsfördelningen mellan statsbidragsmyndig-
heterna får utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

 

 

 

6. 

Lag 

 
om ändring av ungdomslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i ungdomslagen (72/2006) 3-6 § samt 10 § 5 mom., 12 § 2 mom. och 14 §, av dem 3 

och 14 § sådana de lyder i lag 1453/2009, som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 
3 §  

Utveckling och samarbete 

Undervisningsministeriet ansvarar för den 
allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet 
och ungdomspolitiken. 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna är 
statens regionförvaltningsmyndigheter i ären-
den som gäller ungdomsarbete och ungdoms-
politik. Undervisningsministeriet godkänner 
resultatmålen för regionförvaltningens ung-
domsväsen tillsammans med närings-, trafik- 
och miljöcentralerna. 

Undervisningsministeriet ansvarar på riks-
nivå och närings-, trafik- och miljöcentraler-
na på regionnivå för samordningen av ung-
domspolitiken. 

3 § 

Utveckling och samarbete 

Undervisnings- och kulturministeriet an-
svarar för den allmänna utvecklingen av 
ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. 

Regionförvaltningsverket är statens region-
förvaltningsmyndighet i ärenden som gäller 
ungdomsarbete och ungdomspolitik. Under-
visnings- och kulturministeriet godkänner re-
sultatmålen för regionförvaltningens ung-
domsväsen tillsammans med regionförvalt-
ningsverket. 

Undervisnings- och kulturministeriet an-
svarar på riksnivå och regionförvaltningsver-
ket på regionnivå för samordningen av ung-
domspolitiken. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

4 § 

Ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 

 
Statsrådet godkänner vart fjärde år ett ung-

domspolitiskt utvecklingsprogram. I pro-
grammet anges de riksomfattande målen för 
ungdomspolitiken och riktlinjerna för länens 
och kommunernas ungdomspolitiska pro-
gramarbete. Utvecklingsprogrammet revide-
ras vid behov. 

Utvecklingsprogrammet bereds vid under-
visningsministeriet i samråd med andra behö-
riga ministerier. I beredningen skall centrala 
instanser inom ungdomsarbetet och ung-
domspolitiken höras. 

Närmare bestämmelser om utvecklingspro-
grammet utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 
 

4 § 

Ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 

 
Statsrådet godkänner vart fjärde år ett ung-

domspolitiskt utvecklingsprogram. I pro-
grammet anges de riksomfattande målen för 
ungdomspolitiken och riktlinjerna för region-
förvaltningsverkens och kommunernas ung-
domspolitiska programarbete. Utvecklings-
programmet revideras vid behov. 

Utvecklingsprogrammet bereds vid under-
visnings- och kulturministeriet i samråd med 
andra behöriga ministerier. I beredningen ska 
centrala instanser inom ungdomsarbetet och 
ungdomspolitiken höras. 

Närmare bestämmelser om utvecklingspro-
grammet utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 
 

 
5 § 

Statens delegation för ungdomsärenden 

 
Sakkunnigorgan i ungdomsarbetet och ung-

domspolitiken är statens delegation för ung-
domsärenden, som tillsätts av statsrådet. De-
legationen finns i anslutning till undervis-
ningsministeriet. Delegationen kan ha sektio-
ner för beredningen av ärenden. 
 

Delegationen skall 
1) till undervisningsministeriet ge utlåtan-

den om de ärenden som skall tas med i det 
ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet 
och årligen utvärdera utfallet av programmet, 

2) lägga fram förslag till program och åt-
gärder som gäller unga, 

3) producera aktuell information om unga 
och deras levnadsförhållanden. 
 
Närmare bestämmelser om delegationen ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 

5 § 

Statens delegation för ungdomsärenden 

 
Sakkunnigorgan i ungdomsarbetet och 

ungdomspolitiken är statens delegation för 
ungdomsärenden, som tillsätts av statsrådet. 
Delegationen finns i anslutning till undervis-
nings- och kulturministeriet. Delegationen 
kan ha sektioner för beredningen av ärenden. 

 
Delegationen ska 
1) till undervisnings- och kulturministeriet 

ge utlåtanden om de ärenden som ska tas 
med i det ungdomspolitiska utvecklingspro-
grammet och årligen utvärdera utfallet av 
programmet, 

2) lägga fram förslag till program och åt-
gärder som gäller unga, 

3) producera aktuell information om unga 
och deras levnadsförhållanden. 

 
Närmare bestämmelser om delegationen ut-

färdas genom förordning av statsrådet. 
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6 § 

Utvärderings- och understödskommissionen 

Undervisningsministeriets sakkunnigorgan i 
ärenden som gäller understöd till de riksom-
fattande ungdomsorganisationerna och de 
riksomfattande serviceorganisationerna för 
ungdomsarbete är utvärderings- och under-
stödskommissionen, som tillsätts av statsrå-
det. Kommissionen kan inom sig tillsätta sek-
tioner för beredningen av ärenden. 

 
Kommissionen skall 
1) årligen göra framställningar till undervis-
ningsministeriet om fördelningen av statsun-
derstöden för de riksomfattande ungdomsor-
ganisationerna och de riksomfattande servi-
ceorganisationerna för ungdomsarbete, 
 
2) årligen utifrån ansökningar ge ett utlåtande 
till undervisningsministeriet om understöds-
behörigheten hos riksomfattande ungdomsor-
ganisationer och riksomfattande serviceorga-
nisationer för ungdomsarbete, 
 
3) årligen ge ett utlåtande till undervisnings-
ministeriet om fördelningen av statsunderstöd 
för organisationer som bedriver ungdomsar-
bete, 
4) på begäran av undervisningsministeriet ut-
värdera verksamheten i de organisationer som 
understöds. 
 
Närmare bestämmelser om kommissionen ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 

6 § 

Utvärderings- och understödskommissionen 

Undervisnings- och kulturministeriets sak-
kunnigorgan i ärenden som gäller understöd 
till de riksomfattande ungdomsorganisatio-
nerna och de riksomfattande serviceorganisa-
tionerna för ungdomsarbete är utvärderings- 
och understödskommissionen, som tillsätts 
av statsrådet. Kommissionen kan inom sig 
tillsätta sektioner för beredningen av ären-
den. 

Kommissionen ska 
1) årligen göra framställningar till under-

visnings- och kulturministeriet om fördel-
ningen av statsunderstöden för de riksomfat-
tande ungdomsorganisationerna och de riks-
omfattande serviceorganisationerna för ung-
domsarbete, 

2) årligen utifrån ansökningar ge ett utlå-
tande till undervisnings- och kulturministeri-
et om understödsbehörigheten hos riksomfat-
tande ungdomsorganisationer och riksomfat-
tande serviceorganisationer för ungdomsar-
bete, 

3) årligen ge ett utlåtande till undervis-
nings- och kulturministeriet om fördelningen 
av statsunderstöd för organisationer som be-
driver ungdomsarbete, 

4) på begäran av undervisnings- och kul-
turministeriet utvärdera verksamheten i de 
organisationer som understöds. 

 
Närmare bestämmelser om kommissionen 

utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

 
10 § 

Statsunderstöd för ungdomsorganisationer 
och serviceorganisationer för ungdomsarbete 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisningsministeriet godkänner de or-

ganisationer som beviljas understöd med stöd 
av denna paragraf. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Statsunderstöd för ungdomsorganisationer 
och serviceorganisationer för ungdomsarbete 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet god-

känner de organisationer som beviljas under-
stöd med stöd av denna paragraf. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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12 § 

Statsunderstöd för riksomfattande ungdoms-
centraler 

— — — — — — — — — — — — — —  
Centralerna skall förverkliga denna lags 

syfte och utgångspunkter och vara allmännyt-
tiga. Ett eventuellt överskott i centralerna 
skall användas för utveckling av centralen 
och dess tjänster. Undervisningsministeriet 
godkänner på ansökan de centraler som bevil-
jas understöd med stöd av denna lag. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Statsunderstöd för riksomfattande ungdoms-
centraler 

— — — — — — — — — — — — — —  
Centralerna ska förverkliga denna lags syf-

te och utgångspunkter och vara allmännytti-
ga. Ett eventuellt överskott i centralerna ska 
användas för utveckling av centralen och 
dess tjänster. Undervisnings- och kulturmini-
steriet godkänner på ansökan de centraler 
som beviljas understöd med stöd av denna 
lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

14 § 

Statsbidragsmyndighet 

 
Undervisningsministeriet är statsbidrags-

myndighet i de ärenden som avses i denna 
lag. 

Undervisningsministeriet kan anvisa anslag 
som tagits in i statsbudgeten till närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna för beviljande av 
understöd. 
 

14 § 

Statsbidragsmyndighet 

 
Undervisnings- och kulturministeriet är 

statsbidragsmyndighet i de ärenden som av-
ses i denna lag. 

Undervisningsministeriet kan anvisa anslag 
som tagits in i statsbudgeten till regionför-
valtningsverket för beviljande av understöd.  
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7. 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 40, 42, 

57 och 70 §, sådana de lyder, 40, 57 och 70 § i lag 1511/2011 och 42 § delvis ändrad i lag 
1511/2011, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

40 § 

Ansökan om statsunderstöd 

En ansökan om statsunderstöd för ett an-
läggningsprojekt ska riktas till statsbidrags-
myndigheten och sändas till den behöriga 
närings-, trafik- och miljöcentralen före ut-
gången av året före det år vars budget ligger 
till grund för ansökan om statsandel, om inte 
undervisnings- och kulturministeriet bestäm-
mer något annat. En uppskattning av vid vil-
ken tidpunkt projektet kan genomföras ska 
fogas till ansökan. 
 

40 § 

Ansökan om statsunderstöd 

En ansökan om statsunderstöd för ett an-
läggningsprojekt ska riktas till statsbidrags-
myndigheten och sändas till regionförvalt-
ningsverket före utgången av året före det år 
vars budget ligger till grund för ansökan om 
statsunderstöd, om inte undervisnings- och 
kulturministeriet bestämmer något annat. En 
uppskattning av vid vilken tidpunkt projektet 
kan genomföras ska fogas till ansökan. 
 

 
 

42 § 

Finansieringsplan för anläggningsprojekt 

Undervisnings- och kulturministeriet utar-
betar årligen för de följande fyra åren en riks-
omfattande finansieringsplan för anlägg-
ningsprojekt som hänför sig till undervis-
nings- och kulturverksamhet. Finansierings-
planen omfattar de anläggningsprojekt som är 
ämnade att genomföras under planeringsperi-
oden, kalenderårsvis i den ordning som de 
ska genomföras, samt en beräkning av projek-
tens statsunderstöd.  

 
 
 

42 § 

Finansieringsplan för anläggningsprojekt 

Undervisnings- och kulturministeriet utar-
betar årligen för de följande fyra åren en 
riksomfattande finansieringsplan för anlägg-
ningsprojekt som hänför sig till undervis-
nings- och kulturverksamhet. En plan för an-
läggningsprojekt som hänför sig till barn-
dagvård utarbetas för en behövlig tidsperiod 
i sänder. Finansieringsplanen omfattar de an-
läggningsprojekt som är ämnade att genom-
föras under planeringsperioden, kalenderårs-
vis i den ordning som de ska genomföras, 
samt en beräkning av projektens statsunder-
stöd.  



 RP 114/2013 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

55 

För den finansieringsplan som utarbetas för 
anläggningsprojekten ska närings-, trafik- 
och miljöcentralen, på basis av förslag som 
inkommit från utbildningsanordnare och 
andra anordnare av verksamhet enligt de la-
gar som nämns i 1 och 2 § och beträffande lä-
roanstaltsprojekt på basis av den skyndsam-
hetsordning som fastställts av landskapsför-
bundet, upprätta en förteckning över de an-
läggningsprojekt som är ämnade att genomfö-
ras inom dess verksamhetsområde. Projekten 
antecknas i förteckningen enligt deras upp-
skattade skyndsamhetsordning. Förslagen för 
förteckningen ska tillställas den behöriga 
närings-, trafik- och miljöcentralen före ut-
gången av året före förteckningen upprättas. 
 
 
 
 

En finansieringsplan behöver inte upprättas 
om det anslag som har anvisats för statsun-
derstöd för anläggningsprojekt är av ringa be-
tydelse. 

 

 

För den finansieringsplan som utarbetas för 
anläggningsprojekten ska regionförvalt-
ningsverket, på basis av förslag som inkom-
mit från utbildningsanordnare och andra an-
ordnare av verksamhet enligt de lagar som 
nämns i 1 och 2 § och beträffande läroan-
staltsprojekt på basis av den skyndsamhets-
ordning som fastställts av landskapsförbun-
det, upprätta en förteckning över de anlägg-
ningsprojekt som är ämnade att genomföras 
inom dess verksamhetsområde. Projekten an-
tecknas i förteckningen enligt deras uppskat-
tade skyndsamhetsordning. Förslagen för för-
teckningen ska sändas till regionförvalt-
ningsverket före utgången av året före för-
teckningen upprättas. När det gäller barn-
dagvården kan förteckningen upprättas utgå-
ende från ansökningarna till regionförvalt-
ningsverken. 

 
En finansieringsplan behöver inte utarbetas 

om det anslag som har anvisats för statsun-
derstöd för anläggningsprojekt är av ringa 
betydelse. 

 
Undervisnings- och kulturministeriet kan 

göra ändringar i finansieringsplanen om det 
anvisas tilläggsanslag för statsunderstöd för 
anläggningsprojekt efter det att finansie-
ringsplanen fastställts. 

 

 
 

57 § 

Statsbidragsmyndighet 

I ärenden som gäller sådana driftskostna-
der som avses i denna lag är undervisnings- 
och kulturministeriet statsbidragsmyndighet. 
 

I ärenden som gäller anläggningsprojekt är 
undervisnings- och kulturministeriet eller 
närings-, trafik- och miljöcentralen statsbi-
dragsmyndighet, i enlighet med vad som be-
stäms genom förordning av statsrådet. Då 
undervisning ordnas utomlands är närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland behörig 
myndighet i ärenden som gäller anläggnings-
projekt. 

57 § 

Statsbidragsmyndighet 

Regionförvaltningsverket är statsbidrags-
myndighet i ärenden som gäller anlägg-
ningsprojekt inom undervisnings-, dagvårds- 
och biblioteksväsendet samt i ärenden som 
avses i 45 § 1 mom.  

 
Utbildningsstyrelsen är statsbidragsmyn-

dighet i ärenden som gäller   
1) funktionell utveckling av undervisning-

en, 
2) inledande och utveckling av verksamhet 

inom yrkesutbildning och yrkesinriktad vux-
enutbildning och för försök som gäller sådan 
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I ärenden som gäller andra statsunderstöd 

är undervisnings- och kulturministeriet, ut-
bildningsstyrelsen eller närings-, trafik- och 
miljöcentralen statsbidragsmyndighet, i en-
lighet med vad som bestäms genom förord-
ning av statsrådet. 

 

verksamhet, samt för behövliga specialupp-
gifter i samband med verksamheten, 

3) statsunderstöd som avses i 45 § 2 och 3 
mom. samt 46 §. 

 
Närings-, trafik- och miljöcentralen är 

statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
sådana utvecklings- och serviceuppgifter för 
arbetslivet som avses i lagen om yrkesinrik-
tad vuxenutbildning. När det gäller svensk-
språkiga utbildningsanordnare är det region-
förvaltningsverket som är statsbidragsmyn-
dighet i ärenden som gäller utbildnings- och 
serviceuppgifter för arbetslivet.  

 
Undervisnings- och kulturministeriet är 

statsbidragsmyndighet i andra ärenden som 
avses i denna lag. 

 
Närmare bestämmelser om behörighetsför-

delningen mellan statsbidragsmyndigheterna 
får utfärdas genom förordning av statsrådet. 

 
 

70 §  

Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
anläggningsprojekt 

Trots bestämmelserna i 57 § 2 mom. sköter 
undervisnings- och kulturministeriet statsbi-
dragsmyndighetens uppgifter i fråga om så-
dana anläggningsprojekt för vilka ministeriet 
har beviljat statsandel eller statsunderstöd 
före denna lags ikraftträdande. 
 

Trots bestämmelserna i 1 mom. sköter när-
ings-, trafik- och miljöcentralen statsbi-
dragsmyndighetens uppgifter i ärenden som 
gäller återbetalning av statsandel eller stats-
understöd för anläggningsprojekt enligt de la-
gar som nämns i 1 § 1 mom. 1–4 punkten 
samt i lagen om grundläggande utbildning, 
lagen om grundläggande konstundervisning 
och bibliotekslagen. 

 

70 § 

Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
anläggningsprojekt 

Trots bestämmelserna i 57 § 1 mom. sköter 
undervisnings- och kulturministeriet statsbi-
dragsmyndighetens uppgifter i fråga om så-
dana anläggningsprojekt för vilka ministeriet 
har beviljat statsandel eller statsunderstöd 
före denna lags ikraftträdande. 
 
Trots bestämmelserna i 1 mom. sköter regi-
onförvaltningsverket statsbidragsmyndighe-
tens uppgifter i ärenden som gäller återbetal-
ning av statsandel eller statsunderstöd för an-
läggningsprojekt enligt de lagar som nämns i 
1 § 1 mom. 1–4 punkten samt i lagen om 
grundläggande utbildning, lagen om grund-
läggande konstundervisning och biblioteks-
lagen. 
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