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om miljöförvaltningen

Vision

För en god livsmiljö

styr Finlands miljöcentral och
närings-, trafik- och miljöcentralerna i nyttjandet och vården
av vattentillgångarna. Det finns
två fonder inom miljöministeriets förvaltningsområde: statens
bostadsfond och oljeskyddsfonden. På det lokala planet är det
kommunerna som svarar för miljö- och bostadsärendena.

Miljöministeriet
Miljöministeriet är en samarbetsinriktad ledande påverkare som
arbetar för att trygga en hållbar
utveckling, biologisk mångfald
och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Allt vårt samarbete baseras
på öppenhet. Värden som styr
verksamheten är: tillförsikt och
öppenhet, en erkänd sakkunnig
och en ansvarsfull framtidsaktör. Ministeriets ansvarsområde
omfattar miljöskyddet, områdesanvändningen, naturskyddet,
boendet och byggandet.
Miljöministeriet svarar för
den riksomfattande bostadsoch miljöpolitiken, det inter-
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Miljöministeriets förvaltningsområde omfattar utöver ministeriet även Finlands miljöcentral
och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Miljöministeriet styr dessutom
närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken inom sitt ansvarsområde
samt Forststyrelsens naturskydd.
Jord- och skogsbruksministeriet

Miljöansvar,
samhällsgemenskap,
biologisk mångfald och
en livsmiljö som främjar
människors välbefinnande

Finlands miljöcentral (SYKE)
nationella samarbetet inom
sektorn samt den strategiska
planeringen och ledningen av
förvaltningsområdet. Ministeriet bereder likaså ansvarsområdets lagstiftning och sörjer
för de årliga uppgifterna inom
verksamhets- och ekonomiplaneringen. Miljöministeriet leds
av ministrarna. Kanslichefen är
ministeriets högsta tjänsteman.
Beredningen av ärendena sköts
av naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön,
miljövårdsavdelningen, förvaltningsenheten, enheten för internationella ärenden och EU-frågor
och kommunikationsenheten.

Finlands miljöcentral är en
omfattande och tvärvetenskaplig
forsknings- och utvecklingscentral inom miljösektorn. SYKE producerar information om miljön,
utvecklingen av miljöns tillstånd
och de faktorer som påverkar den,
utvärderar alternativa utvecklingstrender samt utvecklar lösningar för att främja en hållbar
utveckling. SYKE fungerar som
nationell miljödatacentral och
sammanställer, bearbetar och
förmedlar miljöinformation och
kunnande till olika intressegrupper och till stöd för beslutsfattandet. SYKE samarbetar dessutom
med nationella och internationella forskningsinstitut och universitet, samt deltar i internationella konsultationsprojekt som

huvudsakligen genomförs i form
av utvecklingssamarbete. Tillsammans med fem forskningsinstitut inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
bildar SYKE en forskningssammanslutning för miljö och naturresurser (LYNET).
Utöver forsknings- och utvecklingsverksamheten erbjuder
SYKE sakkunnigtjänster och
sköter vissa myndighetsuppdrag.
SYKE fungerar som tillståndsoch tillsynsmyndighet bl.a. i
ärenden som berör internationell
transport av avfall samt internationell handel med hotade växter
och djur. Under SYKE lyder ett
laboratorium med tre regionala
kontor.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
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ARA främjar ekologiskt hållbart och högklassigt boende till rimliga priser.
ARA har dessutom till uppgift att stöda förbättrandet av bostadsförhållandena för hushåll med små eller medelhöga inkomster och för grupper med
särskilda behov samt att övervaka och styra allmännyttiga bostadssamfund
så att en bra ekonomi kan upprätthållas i dessa och att statsstödet fördelas
till invånarna.
ARA utvecklar också det befintliga bostadsbeståndet och boendemiljöerna för att dessa ska uppfylla dagens krav. Centralen styr och övervakar
också användningen av ARA-bostadsbeståndet och har i samråd med Statskontoret hand om riskhanteringen i anslutning till lånebeståndet. ARA deltar också i utvecklandet av boendet och förmedlar information om bostadsmarknaden och upprätthåller informationstjänster inom sektorn.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna,
ansvarsområdet för miljön och naturresurserna

Regionförvaltningsverken,
ansvarsområdet för miljötillstånden

Närings-, trafik- och miljöcentralerna inrättades 1.1.2010. Centralerna
sköter de uppgifter och tjänster
som tidigare hörde till TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna,
vägdistrikten samt länsstyrelsernas trafik- och bildningsavdelningar. Närings-, trafik- och miljöcentralerna hör till arbets- och
näringsministeriets förvaltningsområde, men styrs av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet i frågor som omfattas av
dessa ministeriers ansvarsområden. Det finns femton närings-, trafik- och miljöcentraler, och vid tretton av dessa finns ansvarsområdet
för miljön och naturresurserna.
Närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområde för miljön
och naturresurserna svarar inom
sitt verksamhetsområde för uppgifter inom miljö- och naturvård,
områdesanvändning, styrning av
byggandet och vård av kulturmiljön. Centralerna vårdar miljön inom
respektive område genom att främja och övervaka skyddet av luft,

Regionförvaltningsverken inledde sin verksamhet 1.1.2010.
Regionförvaltningsverken främjar de grundläggande fri- och
rättigheterna och rättsskyddet,
tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande
av miljön, inre säkerhet samt
en sund och trygg levnads- och
arbetsmiljö i regionerna. Regionförvaltningsverken hör till finansministeriets förvaltningsområde, men styrs av miljöministeriet i miljötillståndsärenden. Det finns sex regionförvaltningsverk, och vid fyra av
dessa finns ansvarsområdet för
miljötillstånden.
Regionförvaltningsverken
är statliga tillståndsmyndigheter i enlighet med vattenlagen
och miljöskyddslagen. Inom
ansvarsområdet för miljötillstånden handläggs de tillstånd
enligt miljöskyddslagen som
har omfattande miljökonsekvenser, och alla tillstånd enligt vattenlagen. Övriga miljötillstånd

vatten och mark samt avfallshanteringen och bullerbekämpningen.
Närings-, trafik- och miljöcentralerna planerar och genomför
miljö-, vattenförsörjnings- och vattendragsarbeten i samarbete med
kommunerna. Centralerna fungerar
som tillsynsmyndigheter, beviljar
finansieringsstöd och anskaffar
naturskyddsområden åt staten. De
styr och ger råd, producerar information om belastningen på regionens miljö och miljöns tillstånd
samt främjar miljömedvetenheten
inom sin region.
Centralerna sköter också
uppgifter som gäller nyttjandet och
vården av vattentillgångarna inom
jord- och skogsbruksministeriets
ansvarsområde. De arbetar i samråd med kommunerna, de övriga
regionförvaltningsmyndigheterna,
landskapens förbund samt regionens invånare och företag. Uppgifterna avspeglar de drag som karakteriserar respektive region.
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Forststyrelsen
Forststyrelsens naturskydd sköter vårt lands nationalparker och
naturreservat, andra skyddade
områden samt ödemarks- och
friluftsområden. Forststyrelsens
naturskydd svarar för skötseln
och användningen av områdena
samt tjänsterna för allmänheten, liksom också för det riksomfattande skyddet och uppföljningen av många hotade arter,
naturtyper och kulturarv.

1) Miljöministeriet styr regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet inom det egna verksamhetsområdet. Dessutom styr miljöministeriet Forststyrelsen i naturskyddsfrågor.

Miljöministeriet

Finansieringsoch utvecklingscentralen för
boendet (ARA)

handläggs av kommunernas
miljövårdsmyndigheter. Alla beslut av miljötillståndsmyndigheterna kan överklagas hos Vasa
förvaltningsdomstol. Följande
och högsta besvärsinstans är
högsta förvaltningsdomstolen.
Tillsynsmyndigheter för tillstånden är närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas
miljövårdsmyndigheter.
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2) Jord- och skogsbruksministeriet styr Finlands miljöcentral och närings-, trafik- och
miljöcentralerna i frågor som gäller användning och vård av vattenresurserna.
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