
Utredare, minister Lauri Tarastis 
utredning av den 26 januari 
2016 om reformering av statens 
regionförvaltning och 
landskapsförvaltningen  
- exklusive social- och hälsovårdsreformen 
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Utgångspunkterna för utredningen 

• Kundorientering 

• Begriplighet 

• Förenkling 

• Förenhetligande 
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Ny landskapsförvaltningsstruktur I 

• Termer: Landskap, landskapsfullmäktige, landskapsstyrelse 
och landskapsämbetsverk 

• Landskapsfullmäktige och -styrelsen avgör ärenden som 
kräver politisk övervägning, landskapsämbetsverken 
ärenden som grundar sig på rättslig prövning, dvs. 
tillämpning av lag 

• Landskapsfullmäktiges uppgifter är i princip likadana i 
samtliga landskap 

• Landskapsämbetsverk finns i alla lanskap, men de har 
olika uppgifter eftersom resurser och kompetens inte kan 
fördelas över allt (jfr. nuvarande NTM-centralerna). 
Uppgifterna fördelas till ett, fem, tolv eller arton 
ämbetsverk 
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Ny landskapsförvaltningsstruktur II 

• För att förvaltningen ska vara så tydlig, enhetlig och 
kundorienterad som möjligt ska beslutsfattarna i 
landskapen begränsas till landskapsfullmäktige, 
landskapsstyrelsen och landskapsämbetsverken, inga 
andra beslutsfattare 

• Nämnder ska kunna tillsättas fritt som beredningsorgan, men 
inte som beslutsfattande organ 

 - Målsättningen en strukturellt enhetlig landskapsförvaltning i 
samtliga landskap  

• Målet är att alla landskap skulle ha enhetliga 
informationssystem och ett gemensamt 
kundservicecenter 
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Utgångspunkterna för 
uppgiftsfördelningen I 

• Landskapsförbunden (18), NTM-centralerna (15) och TE-
byråerna (15) upplöses 

• Landskapsförbundens uppgifter överförs till landskapen 

• NTM-centralernas uppgifter antingen till landskapen eller 
om uppgifterna har statlig karaktär till 
regionförvaltningsverken och i viss mån till 
centralförvaltningsämbetsverk. NTM-centralerna ska 
fortsätta sin verksamhet med den personal och de 
omkostnader de har det senaste rambeslutet ända tills 
reformen träder i kraft. 

• Landskapen får ansvaret för ordnandet av TE-tjänsterna 

• KEHA-centralen blir gemensamt för landskapen  



11.2.2016 6 

Utgångspunkterna för 
uppgiftsfördelningen II 

• Vissa kommunala uppgifter till landskapen 

• Inget allmänt ansvarsområde för landskapen 

• De landskapsuppgifter som avses i utredningen ska 
under vissa lagstadgade villkor kunna överföras till 
kommunerna så att landskapet har 
finansieringsansvaret, och vice versa.  

• Samarbete mellan landskap ska möjliggöras.  

• Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla ska i enlighet 
med markanvändnings- och bygglagen göra upp en 
gemensam generalplan 
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Uppgifter som föreslås bli överförda till 
landskapen I 

Uppgifterna som föreslås bli överförda till landskapen gör anspråk 
på över 12 000 årsverken 

Landskapsförbundens uppgifter överförs till landskapen 

• Ansvaret för ordnandet av arbetskrafts-, närings- och 
företagstjänsterna flyttas från TE-byråerna och NTM-centralerna 
till landskapen 
– Service kan produceras av kommuner, stadsregioner, privata aktörer 

eller landskapen själva 

• EU-fondsuppgifterna från NTM-centralerna och 
landskapsförbunden till landskapen 
– Ett i EU-lagstiftningen avsett partnerskapsorgan i samtliga landskap, 

ERUF:s och ESF:s förmedlande organ vid fem landskapsämbetsverk, 
landsbygdsfondens förmedlande organ vid samtliga 
landskapsämbetsverk, EHFF:s förmedlande organ vid ett 
landskapsämbetsverk 
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Uppgifter som föreslås bli överförda till 
landskapen II 

• Uppgifter inom JSM:s ansvarsområde som gäller jordbruks- och 
livsmedelsekonomi, miljö- och hälsoskyddet, utvecklingen av 
landsbygden, fiskeriekonomin samt användningen och skötseln 
av vattenresurser överförs till landskapen från NTM-centralerna, 
regionförvaltningsverken och kommunerna.  
– Koncentreringen uppfyller regeringsprogrammets krav om en övergång från 

ett fyrstegs system till ett trestegs system. Ungefär 1 800 årsverken inom 
ansvarsområdet överförs till landskapen.   

• Ansvaret för ordnandet av byggtillsynen samt hälsoskyddet 
överförs till landskapen, men kommuner eller kommungrupper 
som uppfyller de lagstadgade förutsättningarna kan åta sig 
uppgifterna 

• Kommunernas räddningsuppgifter överförs till landskapen. 
Antalet räddningsverk blir 12, liksom regionindelningen i fråga 
om akuta primärvården. 
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Uppgifter som föreslås bli överförda till 
landskapen III 

• Administreringen av avbytartjänsterna som nuförtiden sköts av 
kommunala lokala enheter 

• Styrningen och främjandet av planeringen av kommunernas 
områdesanvändning från NTM-centralerna till kommunerna 

 

 

• Fördelningen av NTM-centralernas trafikuppgifter utreds under 

våren i samband med beredningen av trafikbalken. 
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Uppgifterna som förblir hos staten 

• NTM-centralernas miljö- och naturvårdsuppgifter som förblir hos staten 
koncentreras i branschöverskridande regionförvaltningsverk som redan nu sköter 
om miljötillståndsuppgifter. Målet är att påskynda tillståndsförfarandena. 

• Regionförvaltningsverken ges rikstäckande befogenheter och personalen blir 
gemensam för ämbetsverkshelheten (exkl. arbetarskyddet) 

 

 

• Landskapens 
laglighetsövervakning och 
bevakningen av allmänt intresse 
överförs i regel till 
regionförvaltningsverken 

• Utvecklings- och 
koordineringsuppgifterna som 
gäller innovations- och 
uppfinningsverksamheten och 
internationaliseringen av 
affärsverksamheten liksom även 
små energistöd flyttas från NTM-
centralerna till Tekes 
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Förslagets årsverkeskonsekvenser 
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