
Regionförvaltningen

utvecklas och förnyas

Målet med reformeringen av regionförvaltningen (ALKU-pro-
jektet) som bygger på linjedragningarna från statsminister Matti 
Vanhanens II regering är att förbättra medborgar- och kund-
tillvändheten samt effektiviteten hos statens regionförvalt-
ning. Reformen förtydligar rollerna, uppgifterna och regionin-
delningen hos samt styrningen av myndigheterna inom statens 
regionförvaltning. 

Länsstyrelserna, TE-centralerna, regionala miljöcentralerna, 
miljötillståndsverken, vägdistrikten och arbetarskyddsdistrik-
ten upplöses, och deras uppgifter samlas och omorganiseras från 
och med 2010 till två nya myndigheter, Regionförvaltningsverket 
samt Närings-, trafik- och miljöcentralen. Denna nya myndighets-
struktur utgör i fortsättningen grunden även för andra uppgifter 
som ska omorganiseras inom statsförvaltningen. 

Reformen förstärker landskapsförbundens roll som regionut-
vecklingsmyndighet eftersom regionala utvecklingsuppgifter och 
beslutanderätt i anslutning till dem koncentreras till landskaps-
förbunden. Skogscentralerna ska i samband med reformen kopp-
las funktionellt till statens regionförvaltning.
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Alla tre huvudansvarsområden
Huvudansvarsområdena näring, 
arbetskraft, kompetens och kultur 
samt miljö och naturtillgångar och 
den personal som behövs för att 
tillhandahålla tjänster inom 
huvudansvarsområdet tra�k 
och infrastruktur
Huvudansvarsområdet 
näring, arbetskraft, kom-
petens och kultur och
den personal som 
behövs för att 
tillhandahålla
tjänster inom de 
övriga huvud-
ansvarsområdena

Verksamhetsställe

Regionförvaltningsverken Närings-, trafik- och miljö- 
centralerna

Regionförvaltningen förnyas 1.1.2010Ytterligare information: www.vm.fi/På svenska/Projekt/ALKU
Basfakta om projektet finns även på finska och på engelska. 
Frågor och kommentarer kan skickas till alku@vm.fi 
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Regionförvaltningsverket 
beslutar om personalens 
arbetande på andra orter.



NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN

Närings-, trafik- och miljöcentralen stödjer regional 
utveckling genom att sköta statsförvaltningens verk-
ställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna.

Främst uppgifter som nuförtiden sköts av TE-centralerna, vägdi-•	
strikten, regionala miljöcentralerna och länsstyrelsrerna

Stödjer regional jämställdhet genom att sköta statsförvaltning-•	
ens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna.

Främjar entreprenörskap, arbetsmarknadernas funktion, kompe-•	
tens och kultur, trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet, god 
miljö samt hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna 
inom regionerna samt arbetskraftsinvandring.

Samarbetar med landskapsförbunden.•	

15 ämbetsverk, av vilka nio inkluderar alla tre ansvarsområden •	
(Rovaniemi, Uleåborg, Seinäjoki, Jyväskylä, Tammerfors, Åbo, 
Helsingfors, Kuopio och Kouvola), fyra med två ansvarsområ-
den (Kajana, Joensuu, S:t Michels och Lahtis) och två med ett 
ansvarsområde (Vasa och Björneborg). 

Ansvarsområdena 

Näringarna, arbetskraften, kompetensen, kulturen•	

Trafiken och infrastrukturen•	

Miljön och naturresurserna•	

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET

Regionförvaltningsverket stödjer regional jämställdhet 
genom att sköta om verkställnings-, styrnings- och till-
synsuppgifter som har samband med lagstiftningen.

Främst uppgifter som i dagsläget sköts av länsstyrelserna, miljö-•	
tillståndsverken, regionala miljöcentralerna och arbetarskydds-
distrikten. 

Stödjer regional jämställdhet genom koncentrerat skötande av •	
tillstånds-, tillsyns- och rättssäkerhetsuppgifter inom regionerna. 

Främjar förverkligandet av grundläggande rättigheter och rätts-•	
säkerhet, tillgången på basservice, miljöskydd, hållbart utnytt-
jande av miljön, intern säkerhet samt hälsosam och trygg  
närings- och arbetsmiljö inom områdena.

Samarbetar med kommunerna och statens regionförvaltning.•	

Sex ämbetsverk med sex huvudsakliga verksamhetsställen •	
(Rovaniemi, Uleåborg, S:t Michels, Tavastehus, Åbo och Vasa) 
och sex verksamhetsställen (Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä, 
Kouvola, Kuopio och Joensuu).

Ansvarsområdena 

Basservicen, rättsskyddet och tillstånden•	

Polisväsendet•	

Räddningsväsendet och beredskapen•	

Miljötillstånden•	

Arbetarskyddet•	  


