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L a k i

N:o 904

Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistoradioteknologiaa koske-
vasta COALWNW-ohjelmasta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-

räysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta

COALWNW-ohjelmasta Helsingissä 29 päi-
vänä kesäkuuta 2009 Suomen hallituksen
puolesta toimivan Suomen puolustusministe-
riön, Amerikan yhdysvaltojen puolustusmi-
nisteriön, Australian puolustusministeriön,
Espanjan kuningaskunnan puolustusministe-
riön, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan puolustusministe-
rin, Italian tasavallan puolustusministeriön,
Ranskan tasavallan puolustusministerin,
Ruotsin puolustusvoimien ja Saksan liittota-
savallan puolustusministeriön välillä tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset ovat lakina voimassa sellaisina
kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Edellä 1 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan mu-

kaisesti siinä tarkoitettua kehittämistyötä var-
ten Suomen viranomaiselle annetut ja sen
laatimat asiakirjat on pidettävä salassa eikä
niitä saa luovuttaa tai käyttää muuhun kuin
siihen tarkoitukseen, mitä varten ne on an-
nettu, ellei asiakirjan luovuttaja ole antanut
siihen suostumustaan.

Suomen viranomaisella on salassapitovel-
vollisuuden estämättä oikeus antaa pöytäkir-
jassa tarkoitettua toimintaa varten pöytäkirjan
osapuolille asiakirjoja ja tietoja.

Viranomaisen oikeuteen ja elinkeinonhar-
joittajan velvollisuuteen sallia pöytäkirjassa
tarkoitetut vierailut sovelletaan vastaavasti,
mitä kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoit-
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teista annetun lain (588/2004) 18 §:ssä sääde-
tään vierailuista kansainvälisen tietoturvalli-
suusvelvoitteen toteuttamiseksi.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Puolustusministeri Jyri Häkämies
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Valtioneuvoston asetus

N:o 905

valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 2003 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003)

3 §:n 14 ja 15 kohta, 6 §:n 13 kohta, 11 §:n 2 momentti, 15 §:n 8 kohta, 17 §:n 10 ja 12 kohta,
19 §:n 7 kohta ja 21 §:n 3 ja 8 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 8 kohta, 17 §:n 10 ja 12 kohta, 19 §:n 7 kohta ja 21 §:n 3 ja
8 kohta asetuksessa 1021/2007, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 325/2007, uusi 14 kohta, 15 §:ään,
sellaisena kuin se on asetuksessa 1021/2007, uusi 9 kohta ja 21 §:ään, sellaisena kuin se on
mainitussa asetuksessa 1021/2007, uusi 9 kohta, seuraavasti:

3 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat
yleiset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja
ratkaisee seuraavat yleiset asiat:
— — — — — — — — — — — — —

14) maakuntien lukumäärä, alueet ja nimet,
maakuntien yhteistoiminta-alueet, kuntien
yhteisesti hoidettavaksi säädettyä tehtävää
hoitavien kuntayhtymien alueet ja pelastus-
toimen alueet;

15) aluehallintovirastojen sekä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten lukumäärät,
toimialueet, nimet ja toimipaikat, valtion
aluehallinnon muut toimialueet, hätäkeskus-
alueet ja kihlakuntien alueet sekä käräjäoi-
keuksien tuomiopiirit, jollei jaotus noudata
kihlakuntajakoa;
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Valtioneuvoston ratkaistaviksi laissa tai
asetuksessa säädetyt asiat

Sen lisäksi, mitä 3—5 §:ssä säädetään, val-
tioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkai-
see seuraavat laissa tai asetuksessa valtioneu-
voston ratkaistaviksi säädetyt asiat:

— — — — — — — — — — — — —
13) alistuksia koskevat asiat;
14) säädösten julkaiseminen saamenkie-

lellä säädöskokoelmassa ja valtiosopimusten
julkaiseminen saamenkielellä säädöskokoel-
man sopimussarjassa.

11 §

Kaikille ministeriöille kuuluvat tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Ministeriö käsittelee toimialansa virastoja,

laitoksia, liikelaitoksia, talousarvion ulkopuo-
lisia rahastoja, yhteisöjä, yhtiöitä ja muita
toimielimiä koskevat asiat. Samoin ministeriö
käsittelee toimialansa tehtäviä hoitavia muita
toimielimiä koskevat asiat ja ohjaa aluehal-
lintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksia toimialaansa kuuluvissa
asioissa.

15 §

Sisäasiainministeriön toimiala

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat:
— — — — — — — — — — — — —

8) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiu-
det;

9) aluehallinnon yhteinen varautuminen
poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin.
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17 §

Valtiovarainministeriön toimiala

Valtiovarainministeriön toimialaan kuulu-
vat:
— — — — — — — — — — — — —

10) aluehallinnon, lukuun ottamatta maa-
kunnan liittojen yhteistoiminta-alueita, ja val-
tion paikallishallinnon toimialuejaot ja niiden
yhteensovittaminen;
— — — — — — — — — — — — —

12) aluehallintovirastojen yleishallinnolli-
nen ohjaus, rekisterihallinto ja väestökirjan-
pito;
— — — — — — — — — — — — —

19 §

Maa- ja metsätalousministeriön toimiala

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan
kuuluvat:

— — — — — — — — — — — — —
7) maanmittaus, paikkatietojen yhteis-

käyttö ja kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat;
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Työ- ja elinkeinoministeriön toimiala

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan
kuuluvat:
— — — — — — — — — — — — —

3) alueiden kehittäminen ja maakunnan
liittojen yhteistoiminta-alueet;
— — — — — — — — — — — — —

8) siviilipalvelus;
9) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kusten yleishallinnollinen ohjaus.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Pääministerin estyneenä ollessa
Ministeri Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri Marika Paavilainen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 906

aluehallintovirastoista

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla:

1 §

Aluehallintovirastojen nimet, toimialueet ja
toimipaikat

Aluehallintovirastojen nimet, toimialueet
ja toimipaikat ovat:

1) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jonka
toimialueeseen kuuluvat Uudenmaan, Itä-
Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen,
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat
ja jonka päätoimipaikka on Hämeenlinnassa
ja muut toimipaikat Helsingissä ja Kouvo-
lassa;

2) Lounais-Suomen aluehallintovirasto,
jonka toimialueeseen kuuluvat Varsinais-
Suomen ja Satakunnan maakunnat ja jonka
päätoimipaikka on Turussa;

3) Itä-Suomen aluehallintovirasto, jonka
toimialueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Poh-
jois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ja
jonka päätoimipaikka on Mikkelissä ja muut
toimipaikat Kuopiossa ja Joensuussa;

4) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-
rasto, jonka toimialueeseen kuuluvat Pirkan-

maan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan,
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakun-
nat ja jonka päätoimipaikka on Vaasassa ja
muut toimipaikat Tampereella ja Jyväsky-
lässä;

5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,
jonka toimialueeseen kuuluvat Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun maakunnat ja jonka pää-
toimipaikka on Oulussa;

6) Lapin aluehallintovirasto, jonka toimi-
alueeseen kuuluu Lapin maakunta ja jonka
päätoimipaikka on Rovaniemellä.

Ahvenanmaan valtionviraston toimialuee-
seen kuuluu Ahvenanmaan maakunta. Viras-
ton päätoimipaikka on Maarianhaminassa.

2 §

Aluehallintovirastojen organisaatio ja
tehtäväjako

Aluehallintovirastossa on siten kuin
3 §:ssä säädetään seuraavat vastuualueet:

1) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat —
vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista
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annetun lain (896/2009) 4 §:n 1 momentin
1—4 ja 8 kohdassa sekä 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettuja tehtäviä;

2) ympäristölupavastuualue, joka hoitaa
aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1
momentin 5 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä;

3) työsuojelun vastuualue, joka hoitaa
aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1
momentin 7 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä;

4) pelastustoimi ja varautuminen - vastuu-
alue, joka hoitaa aluehallintovirastoista anne-
tun lain 4 §:n 1 momentin 6 kohdassa ja 2
momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tehtä-
viä;

5) poliisitoimen vastuualue, joka hoitaa
aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2
momentin 5 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä.

Aluehallintoviraston vastuualueilla hoide-
taan lisäksi muita virastolle erikseen säädet-
tyjä tai määrättyjä tehtäviä.

Aluehallintovirastossa on lisäksi viraston
hallintopalveluja hoitava vastuuyksikkö.

Aluehallintovirastoista annetun lain
16 §:ssä tarkoitettu Ahvenanmaan valtionvi-
rasto organisoidaan ja sen tehtäväjako toteu-
tetaan soveltuvin osin 1-3 §:ssä säädettyjen
perusteiden mukaisesti.

3 §

Vastuualueiden sijoittuminen aluehallinto-
virastoihin ja niiden toimialueet

Kaikissa aluehallintovirastoissa on perus-
palvelut, oikeusturva ja luvat - ja pelastus-
toimi ja varautuminen - vastuualueet. Nämä
vastuualueet huolehtivat niille säädettyjen tai
määrättyjen tehtävien hoitamisesta aluehal-
lintoviraston toimialueella.

Ympäristölupavastuualueiden, työsuojelun
vastuualueiden ja poliisitoimen vastuualuei-
den sijoittumisesta aluehallintovirastoihin ja
niiden toimialueista säädetään erikseen.

4 §

Johtavat virkamiehet

Aluehallintoviraston johtajana on ylijoh-
taja sekä viraston vastuualueen ja hallintopal-
velujen vastuuyksikön päällikkönä johtaja.

5 §

Aluehallintovirastojen hallintopalvelujen
vastuuyksikkö

Kaikissa aluehallintovirastoissa on hallin-
topalvelujen vastuuyksikkö. Vastuuyksikkö
hoitaa niitä viraston yleistä hallintoa, talous-
hallintoa, toiminta- ja taloussuunnittelua,
henkilöstöhallintoa, tietopalvelua, viestintää
sekä muita viraston sisäisen toiminnan tuki-
palveluja koskevia tai vastuuyksikölle erik-
seen määrättyjä tehtäviä, joita ei hoideta val-
takunnallisesti 7-11 §:ssä säädetyllä tavalla.

Hallintopalvelujen vastuuyksikkö toimii
aluehallintoviraston vastuualueista erillisenä
yksikkönä.

6 §

Aluehallintovirastojen ruotsinkielinen
opetustoimen palveluyksikkö

Aluehallintovirastoilla on yksi ruotsinkieli-
nen opetustoimen palveluyksikkö, jonka toi-
mialueeseen kuuluu koko maa. Yksikkö toi-
mii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
tossa sen vastuualueista erillisenä yksikkönä.

Palveluyksikön tehtävänä on hoitaa alue-
hallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruot-
sinkielisen opetustoimen tehtävät. Lisäksi
palveluyksikkö toimii asiantuntijana elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toi-
mialaan kuuluvissa ruotsinkielistä väestöä
koskevissa koulutukseen, osaamiseen ja kir-
jastotoimeen liittyvissä asioissa.

Palveluyksikön virkojen kelpoisuusvaati-
muksena on 16 §:ssä säädetyn lisäksi ruotsin
kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen
taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen
ja kirjallinen taito.

Palveluyksikön henkilöstön työskentely-
paikkakuntana voi olla Länsi- ja Sisä-Suo-
men aluehallintoviraston lisäksi muun alue-
hallintoviraston toimipaikka.

7 §

Aluehallintovirastojen alaisten maistraattien
ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Aluehallintovirastoilla on yksi maistraat-
tien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, jonka toi-
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mialueeseen kuuluu koko maa. Yksikkö toi-
mii Itä-Suomen aluehallintovirastossa sen
vastuualueista erillisenä yksikkönä.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön
tehtävänä on hoitaa aluehallintovirastojen toi-
mialaan kuuluvat aluehallintovirastoista an-
netussa laissa tarkoitetut maistraattien oh-
jaus-, valvonta- ja kehittämistehtävät. Ahve-
nanmaalla yksikön toimivaltaan kuuluu kui-
tenkin vain rekisterihallinnon paikallisviran-
omaiselle säädettyjen tehtävien ohjaus, val-
vonta ja kehittäminen.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön
tehtävänä on lisäksi hoitaa holhoustoimesta
annetun lain (442/1999) 64 §:ssä aluehallin-
tovirastolle säädettyjä tehtäviä.

8 §

Aluehallintovirastojen tietohallintoyksikkö

Aluehallintovirastoilla on yksi tietohallin-
toyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko
maa. Yksikkö toimii Lapin aluehallintoviras-
tossa sen vastuualueista erillisenä yksikkönä.

Tietohallintoyksikön tehtävänä on:
1) ohjata ja koordinoida aluehallintoviras-

tojen tietohallintoa;
2) hankkia ja järjestää tietohallintopalve-

luja aluehallintovirastoille;
3) kehittää aluehallintovirastojen tiedon

hallintaa ja hoitaa virastojen asiakirjahallin-
non keskitettyjä suunnittelu- ja kehittämisteh-
täviä;

4) hoitaa muut yksikölle erikseen määrätyt
tietohallinnon tehtävät.

Tietohallintoyksikön on tehtävä tietohallin-
toa koskevissa asioissa yhteistyötä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksista annetussa
laissa (897/2009) tarkoitettujen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten tietohallin-
non kanssa.

9 §

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue
ja toimivalta eräissä tehtävissä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa
1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko

maan alueella seuraavat aluehallintoviras-
toille säädetyt tehtävät:

1) pelastuslaissa (468/2003) tarkoitetusta
väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta va-
pauttaminen;

2) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa
(503/2008) tarkoitetut rekisteröinti- ja val-
vontatehtävät;

3) perintätoiminnan luvanvaraisuudesta
annetussa laissa (517/1999) tarkoitettujen lu-
pien myöntäminen ja valvonta;

4) perusopetuslaissa (628/1998) ja lukio-
laissa (629/1998) tarkoitetun erivapauden
kelpoisuusvaatimuksista myöntäminen opet-
tajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuk-
sesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitetun
vastaavan erivapauden myöntäminen rehto-
rille.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto huolehtii
lisäksi:

1) kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokra-
huoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa
(1075/2000) tarkoitetun välitysliikerekisterin
valtakunnallisesta kehittämisestä;

2) aluehallintovirastojen toiminnan ja vies-
tinnän yleisestä kehittämisestä ja koordinoin-
nista;

3) aluehallintovirastojen tilivirasto- ja ta-
lousjärjestelmätehtävien valtakunnallisesta
hoitamisesta;

4) aluehallintovirastojen kustannuslasken-
taan ja suoritteiden hinnoitteluun sekä työ-
ajanseurantaan liittyvien tehtävien valtakun-
nallisesta hoitamisesta;

5) yhteispalvelun valtakunnallisesta kehit-
tämisestä.

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on 2
momentin 2 ja 5 kohdissa tarkoitettujen teh-
tävien hoitamiseksi viraston vastuualueista ja
hallintopalvelujen vastuuyksiköstä erillinen
toimintayksikkö.

10 §

Lounais-Suomen aluehallintoviraston
toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto hoitaa
1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko
maan alueella alueen pelastustoimen valtion-
avustuksesta annetussa laissa (1122/2003)
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aluehallintovirastolle säädetyt valtionavustus-
ten tekniseen käsittelyyn, maksatukseen ja
valvontaan liittyvät tehtävät.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto hoitaa
talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa
(713/2000) tarkoitetut aluehallintovirastoille
säädetyt tehtävät 1 §:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-
lintoviraston toimialueella.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto huo-
lehtii lisäksi:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon kehittä-
mishankkeille myönnettävien valtionavustus-
ten hallinnointiin liittyvistä valtakunnallisista
tehtävistä;

2) valtakunnallisesti aluehallintovirastojen
toiminnan sisäisestä tarkastuksesta;

3) aluehallintovirastojen hankintatoimeen
ja toimitilahallintoon liittyvien tehtävien val-
takunnallisesta hoitamisesta.

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa on
3 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen tehtä-
vien hoitamiseksi viraston vastuualueista ja
hallintopalvelujen vastuuyksiköstä erillinen
toimintayksikkö.

11 §

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja
toimivalta eräissä tehtävissä

Itä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa
1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko
maan alueella hautaustoimilaissa (457/2003)
tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiin-
teistörekisteritehtävät.

Itä-Suomen aluehallintovirasto huolehtii li-
säksi:

1) luovutetun alueen hautausmaiden kun-
nostamiseen ja siirtoväen sankarihautausmai-
den hoitoon liittyvistä tehtävistä;

2) aluehallintovirastojen ja maistraattien
palkkaus- ja työnantajapolitiikkaan liittyvistä
valtakunnallisista tehtävistä, ottaen huomioon
mitä valtion virkaehtosopimuslain
(664/1970) 3 §:n 4 momentissa säädetään,
sekä aluehallintovirastojen henkilöstösuun-
nitteluun, raportointiin ja henkilöstön kehittä-
miseen liittyvistä valtakunnallisista tehtä-
vistä.

Aluehallintovirastossa on 2 momentin 2
kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitami-

seksi viraston vastuualueista ja hallintopalve-
lujen vastuuyksiköstä erillinen toimintayk-
sikkö.

Aluehallintoviraston ylijohtaja ei voi ottaa
ratkaistavakseen 3 momentissa tarkoitetulta
toimintayksiköltä sen tehtäviin kuuluvia työ-
suojelun vastuualueen henkilöstön palkkaus-
ja työnantajapolitiikkaa sekä tarkentavia vir-
kaehtosopimuksia koskevia asioita.

Toimintayksikön on, ennen kuin se tekee
päätöksen tai muun ratkaisun palkkaus- ja
työnantajapolitiikkaa sekä tarkentavia virka-
ehtosopimuksia koskevissa asioissa, hankit-
tava asialle viraston työsuojelun vastuualueen
henkilöstön osalta sosiaali- ja terveysministe-
riön työsuojelun valvontaa ohjaavan osaston
hyväksyntä sekä viraston muun henkilöstön
ja maistraatin henkilöstön osalta valtiovarain-
ministeriön aluehallintovirastoja ohjaavan
osaston hyväksyntä.

12 §

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hoitaa
1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko
maan alueella pelastuslaissa aluehallintovi-
rastoille säädetyt metsäpalojen tähystykseen
liittyvät tehtävät. Muiden aluehallintovirasto-
jen tulee avustaa Pohjois-Suomen aluehallin-
tovirastoa tässä tehtävässä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto huo-
lehtii lisäksi peruspalvelujen arvioinnin valta-
kunnallisesta kehittämisestä ja koordinoin-
nista.

13 §

Lapin aluehallintoviraston toimialue ja
toimivalta eräissä tehtävissä

Lapin aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tar-
koitetun toimialueen lisäksi koko maan alu-
eella seuraavat aluehallintovirastoille sääde-
tyt tehtävät:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetussa laissa (635/1998) tarkoitetut saa-
menkieliseen ja saamen kielen opetukseen
perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja am-
matillisessa koulutuksessa myönnettäviin val-
tionavustuksiin liittyvät tehtävät;
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2) elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitettu li-
hantarkastus ja siihen liittyvä valvonta poro-
teurastamoissa.

14 §

Aluehallintovirastojen strategisen suunnit-
telun ja ohjauksen sisältö ja menettelytavat

Valtiovarainministeriö vastaa aluehallinto-
virastoista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun
strategisen suunnittelun ja ohjauksen järjestä-
misestä ja koordinoinnista sekä siitä, että vi-
rastoille laaditaan strategia-asiakirjat ja stra-
tegiset tulostavoiteasiakirjat.

Strategia-asiakirjassa esitetään hallitusoh-
jelmasta, hallituksen strategia-asiakirjasta,
valtioneuvoston kehyspäätöksistä, maakunta-
ohjelmista, hallituksen politiikkaohjelmista,
muista poikkihallinnollisista ohjelmista sekä
lainsäädännöstä ja kansainvälisistä sopimuk-
sista johdettavat aluehallintovirastojen yhtei-
set strategiset tavoitteet ja suunnitelma re-
surssien kohdentamisesta näiden tavoitteiden
toteuttamiseen hallinnonaloittain. Strategia-
asiakirja on aluehallintovirastoille yhteinen,
ja se laaditaan hallituskaudeksi. Sitä voidaan
tarkistaa hallituskauden aikana.

Strateginen tulostavoiteasiakirja laaditaan
kullekin aluehallintovirastolle hallituskau-
deksi, ja sitä tarkistetaan vuosittain. Tulosta-
voiteasiakirja perustuu strategia-asiakirjassa
asetettuihin yleisiin tavoitteisiin ja päämää-
riin sekä alueen maakuntaohjelmiin ja niiden
toteuttamissuunnitelmiin. Asiakirjassa määri-
tellään virastolle keskeiset toimintalinjat ja
tulostavoitteet, yhteistyökysymykset ja mää-
rärahapuitteet hallinnonaloittain. Lisäksi
määritellään valtion kanta maakuntaohjel-
mien toteuttamissuunnitelmien mukaisten
hankkeiden toteuttamiseen.

15 §

Aluehallintovirastojen toiminnallisen
ohjauksen sisältö ja menettelytavat

Aluehallintovirastoista annetun lain
10 §:ssä tarkoitettu ohjaava ministeriö tai
keskushallinnon virasto vastaa aluehallintovi-
rastojen toiminnallisen ohjauksen järjestämi-

sestä ja siitä, että virastoille laaditaan tarvitta-
essa toiminnalliset tulostavoiteasiakirjat.

Tulostavoiteasiakirjassa esitetään toiminta-
sektoreittain vuosittaiset tai muut lyhyen ai-
kavälin toimintaa ja tehtäviä koskevat tulos-
tavoitteet sekä näitä koskevat taloudelliset re-
surssit toimintavuodeksi.

Valmistellessaan tulostavoiteasiakirjoja on
ohjaavan ministeriön tai keskushallinnon vi-
raston neuvoteltava aluehallintovirastojen
kanssa tavoitteena yhteinen näkemys toimin-
tavuoden tulostavoitteista ja tarvittavista voi-
mavaroista. Jos viraston vastuualuetta ohjaa
useampi ministeriö tai keskushallinnon vi-
rasto, on tulostavoiteasiakirjan laadinnasta
vastaavan ministeriön tai keskushallinnon vi-
raston sovitettava yhteen omat tavoitteensa ja
niiden vaatimat voimavarat muiden toimintaa
ohjaavien ministeriöiden ja virastojen kanssa.

16 §

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Aluehallintoviraston virkojen kelpoisuus-
vaatimuksena on:

1) aluehallintoviraston ylijohtajalla ja vas-
tuualueen johtajalla ylempi korkeakoulutut-
kinto, käytännössä osoitettu johtamistaito,
johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä
perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

2) 5 ja 6 §:ssä tarkoitetun yksikön johta-
jalla ylempi korkeakoulututkinto, käytän-
nössä osoitettu johtamistaito ja tehtävien
edellyttämä perehtyneisyys virkaan kuuluviin
tehtäviin.

Työsuojelun vastuualueen tarkastushenki-
löstössä tulee olla sellaisia tarkastajia, joilla
on useiden vuosien pituinen käytännön am-
mattityökokemus. Jos viranhoito edellyttää
tällaista ammattityökokemusta, on ennen vi-
ran täyttämistä pyydettävä lausunto keskei-
siltä työntekijöiden keskusjärjestöiltä.

Poliisitoimen vastuualueen johtajan kelpoi-
suusvaatimuksista säädetään erikseen.

17 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.
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Valtiovarainministeriö voi ennen tämän
asetuksen voimaan tuloa määrätä virkamiehet
hoitamaan 7 ja 8 §:ssä, 9 §:n 3 momentissa,
10 §:n 4 momentissa ja 11 §:n 3 momentissa
tarkoitettujen yksiköiden päälliköiden tehtä-
viä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 907

valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994)

1 §:n 1 kohta, 3 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohta sekä 28 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisina kuin
niistä ovat 1 §:n 1 kohta asetuksessa 232/2009, 3 §:n 2 momentin 3 kohta asetuksessa 229/1996
ja 28 §:n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 413/2007, seuraavasti:

1 §
Valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2

momentin 5 kohdassa tarkoitettuja välittö-
mästi ministeriön alaisen viraston päällikön
virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa,
ovat:

1) Pelastusopiston rehtorin, Hallinnon tie-
totekniikkakeskuksen johtajan ja Valtion ta-
lous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuk-
sen toimitusjohtajan virat;
— — — — — — — — — — — — —

3 §
— — — — — — — — — — — — —

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa sääde-
tään:
— — — — — — — — — — — — —

2) Poliisihallitus tekee päätökset, jotka
koskevat muun kuin 2 §:ssä tarkoitetun viran
perustamista, lakkauttamista ja viran muutta-
mista koskien aluehallintovirastojen poliisin
vastuualueen virkoja;

3) Poliisihallitus tekee 1 momentissa tar-
koitetut päätökset, jotka koskevat paikallisten
poliisilaitosten virkoja sekä paikallispoliisin
ja poliisin valtakunnallisen yksikön tai kah-
den tai useamman poliisin valtakunnallisen
yksikön välisiä virkajärjestelyjä;
— — — — — — — — — — — — —

28 §
Valtion virkamieslain 26 §:n 3 kohdassa

tarkoitettuja osastopäällikköä virka-asemal-
taan vastaavia ministeriön virkamiehiä ovat:
— — — — — — — — — — — — —

3) sisäasiainministeriön pelastusosaston
pelastusylijohtaja;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi
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Valtioneuvoston asetus

N:o 908

aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
lisätään aina määräajaksi täytettävistä viroista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun asetuk-

sen (1060/1994) 1 §:ään siitä asetuksella 632/2008 kumotun 5 kohdan tilalle uusi 5 kohta
seuraavasti:

1 §
Seuraavat virat täytetään määräajaksi,

enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerral-
laan:
— — — — — — — — — — — — —

5) aluehallintoviraston ylijohtajan virat ja
aluehallintoviraston vastuualueen johtajan vi-
rat lukuun ottamatta poliisitoimen ja työ-
suojelun tehtäviä hoitavien vastuualueiden
johtajan virkoja sekä elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskuksen vastuualueen johtajan
virat;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi
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Valtioneuvoston asetus

N:o 909

työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
muutetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä 15 päivänä marraskuuta 2007 annetun valtioneu-

voston asetuksen (1024/2007) 1 §:n 3 kohta ja 2 § seuraavasti:

1 §

Ministeriön tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviä ovat:
— — — — — — — — — — — — —

3) alueiden kehittämisen suunnittelu, toteu-
tus ja yhteensovittaminen sekä maakuntien
yhteistoiminnan järjestämisen tukeminen;
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Ministeriön toimialan virastot, laitokset,
yhtiöt ja muut toimielimet

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan
kuuluvat:

Työ- ja elinkeinotoimistot
Tekes – teknologian innovaatioiden kehit-

tämiskeskus
Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Geologinen tutkimuskeskus
Matkailun edistämiskeskus

Työvoimaopisto
Patentti- ja rekisterihallitus
Mittatekniikan keskus
Turvatekniikan keskus
Kuluttajatutkimuskeskus
Kilpailuvirasto
Kuluttajavirasto
Energiamarkkinavirasto
Huoltovarmuuskeskus
Merimiespalvelutoimisto
Työneuvosto
Valtakunnansovittelijain toimisto
Puolustustaloudellinen suunnittelukunta
Huoltovarmuusrahasto
Valtiontakuurahasto
Valtion ydinjätehuoltorahasto
Ministeriön toimialaan kuuluvat myös seu-

raavia valtionyhtiöitä koskevat asiat:
Finnvera Oyj
Suomen Teollisuussijoitus Oy.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos Matti Ilonen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 910

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
säädetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) nojalla:

Työ- ja elinkeino- ja ympäristökeskukset

1 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
nimet, toimialueet ja toimipaikat

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten nimet, toimialueet ja toimipaikat ovat:

1) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat ja
jonka toimipaikka on Helsingissä;

2) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen
kuuluu Varsinais-Suomen maakunta ja jonka
päätoimipaikka on Turussa ja muu toimi-
paikka Porissa;

3) Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu
Satakunnan maakunta ja jonka toimipaikka
on Porissa;

4) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat
Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat
ja jonka päätoimipaikka on Lahdessa ja muu
toimipaikka Hämeenlinnassa;

5) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu
Pirkanmaan maakunta ja jonka toimipaikka
on Tampereella;

6) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen

kuuluvat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan
maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Kou-
volassa ja muu toimipaikka Lappeenran-
nassa;

7) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu
Etelä-Savon maakunta ja jonka toimipaikka
on Mikkelissä;

8) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuu-
luu Pohjois-Savon maakunta ja jonka päätoi-
mipaikka on Kuopiossa;

9) Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuu-
luu Pohjois-Karjalan maakunta ja jonka toi-
mipaikka on Joensuussa;

10) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuu-
luu Keski-Suomen maakunta ja jonka toimi-
paikka on Jyväskylässä;

11) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen
kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakunta ja jonka
päätoimipaikka on Seinäjoella ja muut toimi-
paikat Vaasassa ja Kokkolassa;

12) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuu-
luu Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maa-
kunnat ja jonka päätoimipaikka on Vaasassa
ja muu toimipaikka Kokkolassa;

13) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialuee-
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seen kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakunta
ja jonka päätoimipaikka on Oulussa ja muu
toimipaikka Ylivieskassa;

14) Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu
Kainuun maakunta ja jonka toimipaikka on
Kajaanissa;

15) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Lapin
maakunta ja jonka päätoimipaikka on Rova-
niemellä ja muu toimipaikka Kemissä.

Kielilaissa (423/2003) tarkoitettujen kielel-
listen oikeuksien turvaamiseksi hoidetaan
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen palveluja Seinäjoen pää-
toimipaikan ohella Vaasassa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten tulee toimia yhteistyössä Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielisen
opetustoimen palveluyksikön kanssa hoitaes-
saan vapaasta sivistystyöstä annetun lain
(632/1998) 16 §:ssä ja opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta annetun lain (635/1998)
40, 48 ja 53 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä.

2 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
organisaatio

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sessa on seuraavat vastuualueet:

1) elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kult-
tuuri -vastuualue, jolla hoidetaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun
lain (897/2009) 3 §:n 1 momentin 1—8 ja
11-kohdassa ja 2 momentissa tarkoitettuja
tehtäviä sekä muita erikseen säädettyjä tehtä-
viä;

2) liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue,
jolla hoidetaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksista annetun lain 3 §:n 1 momen-
tin 9 kohdassa tarkoitettuja sekä muita erik-
seen säädettyjä tehtäviä;

3) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue,
jolla hoidetaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksista annetun lain 3 §:n 1 momen-
tin 10 kohdassa ja 2 momentin 3 kohdassa
tarkoitettuja sekä muita erikseen säädettyjä
tehtäviä.

Vastuualueiden sijoittumisesta elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksiin säädetään
3 §:ssä.

Lisäksi keskuksessa voi olla vastuualueet
yhdistäviä ja muita yksiköitä.

3 §

Vastuualueiden sijoittuminen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksiin sekä niiden

toimialueet

Vastuualueet sijoittuvat elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksiin seuraavasti:

1) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima,
osaaminen ja kulttuuri sekä ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä
hoidetaan viraston toimialueella ja liikenne ja
infrastruktuuri -vastuualue, jonka tehtäviä
hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Hä-
meen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen toimialueella;

2) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työ-
voima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue,
jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueel-
la ja liikenne- ja infrastruktuuri sekä ympä-
ristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden
tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen li-
säksi Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen toimialueella;

3) Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima,
osaaminen ja kulttuuri -vastuualue, jonka teh-
täviä hoidetaan viraston toimialueella;

4) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima,
osaaminen ja kulttuuri sekä ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä
hoidetaan viraston toimialueella;

5) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima,
osaaminen ja kulttuuri, ympäristö ja luonnon-
varat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuu-
alueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toi-
mialueella;

6) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työ-
voima, osaaminen ja kulttuuri, ympäristö ja
luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri
-vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan vi-
raston toimialueella;

7) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ym-
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päristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima,
osaaminen ja kulttuuri sekä ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä
hoidetaan viraston toimialueella;

8) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työ-
voima, osaaminen ja kulttuuri sekä ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä
hoidetaan viraston toimialueella sekä liikenne
ja infrastruktuuri -vastuualue, jonka tehtäviä
hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Poh-
jois-Karjalan ja Etelä-Savon elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen toimialueilla;

9) Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työ-
voima, osaaminen ja kulttuuri sekä ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä
hoidetaan viraston toimialueella;

10) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työ-
voima, osaaminen ja kulttuuri, ympäristö ja
luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri
-vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan vi-
raston toimialueella;

11) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työ-
voima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue,
jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueel-
la sekä liikenne- ja infrastruktuuri ja ympä-
ristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden
tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen li-
säksi Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimialueella;

12) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työ-
voima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue,
jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueel-
la;

13) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkei-
not, työvoima, osaaminen ja kulttuuri sekä
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joi-
den tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella
ja liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue,
jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen
lisäksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen toimialueella;

14) Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima,
osaaminen ja kulttuuri sekä ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä
hoidetaan viraston toimialueella;

15) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaa-
minen ja kulttuuri, ympäristö ja luonnonvarat
sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet,
joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimi-
alueella.

4 §

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskusten toimialueella seuraa-
vat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sille kuuluvat tehtävät:

1) ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitetut
elinkeinonharjoittajan oleskelulupaan liitty-
vät tehtävät;

2) merimiesten palkkaturvalaissa
(1108/2000) tarkoitetut tehtävät;

3) neuvoston asetuksen (EY) N:o
1005/2008) mukaiset saalistodistusten var-
mentamiseen liittyvät tehtävät.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi kaikkien muiden kuin Kaak-
kois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten toimialueella neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaiset saalis-
todistusten tarkastamiseen liittyvät tehtävät.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi Hämeen ja Kaakkois-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksille kuuluvat tehtävät:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten pe-
rustamishankkeisiin ja vapaasta sivistystyöstä
annetussa laissa tarkoitettuihin perustamis-
hankkeisiin liittyvät tehtävät sekä kirjasto-
laissa (904/1998) tarkoitetut kirjastoasiat, lii-
kuntalaissa (1054/1998) tarkoitetut liikunta-
asiat ja nuorisolaissa (72/2006) tarkoitetut
nuorisoasiat;

2) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta anne-
tussa laissa (493/1999) tarkoitetut maahan-
muuttajien kotouttamisen alueelliseen yh-
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teensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen
ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen mää-
rättävät tehtävät.

5 §

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimialue eräissä

tehtävissä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten toimialueella
seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle kuuluvat tehtävät:

1) yhteisön sokerialan väliaikaisesta raken-
neuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalo-
uspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen
(EY) N:o1290/2005 muuttamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006
6 artiklassa ja maaseudun yritystoiminnan tu-
kemisesta annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa (632/2007) tarkoitetut sokerin moni-
puolistamistukeen liittyvät tehtävät;

2) maantielaissa (503/2005) tarkoitetut
maantielauttaliikenteen hankintaan ja palve-
lutason määrittelyyn liittyvät tehtävät;

3) saariston kehityksen edistämisestä anne-
tussa laissa (494/1981) tarkoitetut saariston
yhteysalusliikenteen hankintaan ja avustuk-
siin sekä palvelutason määrittelyyn liittyvät
tehtävät;

4) tieliikennelaissa (267/1981) tarkoitetut
lauttojen ja yhteysalusten etuajo-oikeuteen
liittyvät tehtävät.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Satakunnan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueel-
la seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) kalastuslaissa (286/1982), Euroopan yh-
teisön kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta
annetussa laissa (1139/1994), Euroopan kala-
talousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja
elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista
annetussa laissa (1447/2006), yhteisaluelaissa
(758/1989), vesilaissa (264/1961), vesienhoi-
don järjestämisestä annetussa laissa
(1299/2004) ja ympäristönsuojelulaissa
(86/2000) säädetyt kalatalouteen ja yleisen
kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät;

2) kirjastolaissa tarkoitetut kirjastoasiat,
liikuntalaissa tarkoitetut liikunta-asiat ja nuo-
risolaissa tarkoitetut nuorisoasiat;

3) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta anne-
tussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien ko-
touttamisen alueelliseen yhteensovittamiseen,
suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liit-
tyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne - ja
ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Uudenmaan, Satakunnan
ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen toimialueella julkisesta työ-
voimapalvelusta annetussa laissa
(1295/2002) tarkoitetut elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukselle kuuluvat maanraken-
nus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne - ja
ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Satakunnan, Etelä-Poh-
janmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen toimialueella opetus-
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa
laissa tarkoitetut oppilaitosten perustamis-
hankkeisiin ja vapaasta sivistystyöstä anne-
tussa laissa tarkoitettuihin perustamishank-
keisiin liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

6 §

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen
lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskusten toimialueella seuraavat elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
kuuluvat tehtävät:

1) Euroopan maaseudun kehittämisen maa-
talousrahaston (maaseuturahaston) tuesta
maaseudun kehittämiseen annetussa neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 ja maa-
seudun hanketoiminnan tukemisesta anne-
tussa valtioneuvoston asetuksessa (829/2007)
tarkoitetut valtakunnalliset hankkeet;

2) julkisesta työvoimapalvelusta annetussa
laissa tarkoitetut nosturialan koulutushankin-
nat.
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Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus hoitaa 2 §:ssä säädetyn toimialueen
lisäksi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimialueella kalastus-
laissa, Euroopan yhteisön yhteisen kalastus-
politiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa,
Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta
hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle
myönnettävistä tuista annetussa laissa, yhtei-
saluelaissa, vesilaissa, vesienhoidon järjestä-
misestä annetussa laissa (1299/2004) ja ym-
päristönsuojelulaissa säädetyt kalatalouteen
ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
kuuluvat tehtävät.

7 §

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskusten toimialueella seuraa-
vat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle kuuluvat tehtävät:

1) liikuntalaissa tarkoitetut liikuntapaikka-
rakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkei-
siin liittyvät tehtävät;

2) maantielaissa tarkoitetut:
a) tienpitoon liittyvät asiakaspalvelutehtä-

vät;
b) tienvarsimainontaan liittyvät poikkeus-

lupatehtävät;
c) tiealueelle sijoitettavia johtoja ja kaape-

leita koskevat lupatehtävät;
d) tiepidon perinnetoimintaan liittyvät teh-

tävät;
3) tieliikennelaissa tarkoitetut palvelukoh-

teiden opastusta koskevat lupatehtävät;
4) erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetus-

ajoneuvoista annetussa liikenneministeriön
päätöksen (1715/1992) 31 §:n mukaiset lupa-
tehtävät;

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimi-
alueensa lisäksi Uudenmaan, Varsinais-Suo-
men, Satakunnan, Hämeen, Etelä-Pohjan-
maan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten toimialueella maantie-
laissa tarkoitetut maanteiden hoidon alueura-

koiden kilpailuttamiseen ja hankintapäätök-
siin liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi Keski-Suomen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella
seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle kuuluvat tehtävät:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten pe-
rustamishankkeisiin ja vapaasta sivistystyöstä
annetussa laissa tarkoitettuihin perustamis-
hankkeisiin liittyvät tehtävät;

2) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta anne-
tussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien ko-
touttamisen alueelliseen yhteensovittamiseen,
suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liit-
tyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimialueella seuraavat
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
kuuluvat tehtävät:

1) palkkaturvalaissa (866/1998) tarkoitetut
palkkaturvan toimeenpanoon liittyvät tehtä-
vät;

2) vesihuollon tukemisesta annetun lain
(686/2004) ja jätelain (1072/1993) mukaiset
sekä muut ympäristönhoito-, vesihuolto-, ve-
sistö- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liit-
tyvät tehtävät.

8 §

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimialue eräissä

tehtävissä

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten toimialueella
seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle kuuluvat tehtävät:

1) maantielaissa tarkoitetut tienvarsitekno-
logiaan liittyvät valmistelu-, suunnittelu- ja
valvontatehtävät sekä näihin liittyviä puite- ja
huoltosopimuksia koskevat asiat;
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2) ympäristönsuojelulain täytäntöönpa-
noon liittyvät metsäteollisuuden ja siihen liit-
tyvän kemian teollisuuden ympäristökysy-
mysten asiantuntijatehtävät;

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Etelä-Savon ja Hämeen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
toimialueella julkisesta työvoimapalvelusta
annetussa laissa tarkoitetut maanrakennus- ja
kuljetusalan koulutushankinnat.

9 §

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi vesihuollon tukemisesta anne-
tun lain ja jätelain mukaiset sekä muut ympä-
ristönhoito-, vesihuolto- ja vesistö- ja jäte-
huoltotöiden toteuttamiseen liittyvät elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
kuuluvat tehtävät Pohjois-Karjalan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toi-
mialueella.

10 §

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toi-
mialueen lisäksi Kaakkois-Suomen, Etelä-
Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
toimialueella maantielaissa tarkoitetut maan-
teiden hoidon alueurakoiden kilpailuttami-
seen ja hankintapäätöksiin liittyvät elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
kuuluvat tehtävät.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toi-
mialueen lisäksi Pohjois-Karjalan ja Etelä-
Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten toimialueella seuraavat elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat teh-
tävät:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten pe-

rustamishankkeisiin ja vapaasta sivistystyöstä
annetussa laissa tarkoitettuihin perustamis-
hankkeisiin liittyvät tehtävät sekä kirjasto-
laissa tarkoitetut kirjastoasiat, liikuntalaissa
tarkoitetut liikunta-asiat ja nuorisolaissa tar-
koitetut nuorisoasiat;

2) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta anne-
tussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien ko-
touttamisen alueelliseen yhteensovittamiseen,
suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liit-
tyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

11 §

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtä-

vissä

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten toimialueella
julkisesta työvoimapalvelusta annetussa
laissa tarkoitetun kivialan koulutuksen han-
kintaan liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Pohjois-Savon ja Kainuun
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
toimialueella julkisesta työvoimapalvelusta
annetussa laissa tarkoitetut elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat
maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushan-
kinnat.

12 §

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toi-
mialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten toimialueella
ympäristökasvatusta tukevat kansalliset elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
kuuluvat yhteensovittamis- ja asiantuntijateh-
tävät siten kuin ympäristöministeriö tarkem-
min määrää.
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13 §

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimialue eräissä

tehtävissä

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten toimialueella
julkisesta työvoimapalvelusta annetussa
laissa tarkoitetut puualan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukselle kuuluvat koulutus-
hankinnat.

14 §

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan ja Keski-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen toimialueella julkisesta työvoima-
palvelusta annetussa laissa tarkoitetut elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan kou-
lutushankinnat.

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suo-
men ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimialueella elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat
kirjastolaissa tarkoitetut kirjastoasiat, liikun-
talaissa tarkoitetut liikunta-asiat ja nuoriso-
laissa tarkoitetut nuorisoasiat.

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus hoitaa 2 §:ssä säädetyn toimi-
alueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueel-
la kalastuslaissa, Euroopan yhteisön yhteisen
kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa, Euroopan kalatalousrahaston
kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokala-
taloudelle myönnettävistä tuista annetussa
laissa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoi-
don järjestämisestä annetussa laissa ja ympä-
ristönsuojelulaissa säädetyt elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat ka-
latalouteen ja yleisen kalatalousedun valvon-
taan liittyvät tehtävät;

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus hoitaa 2 §:ssä säädetyn toimi-
alueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueel-
la maahanmuuttajien kotouttamisesta ja tur-
vapaikanhakijoiden vastaanotosta annetussa
laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotoutta-
misen alueelliseen yhteensovittamiseen,
suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liit-
tyvät ja muut erikseen määrättävät elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat
tehtävät.

15 §

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimialue eräissä

tehtävissä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Kainuun ja Lapin elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toi-
mialueella maantielaissa tarkoitetut maantei-
den hoidon alueurakoiden kilpailuttamiseen
ja hankintapäätöksiin liittyvät elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat teh-
tävät.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Kainuun elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella
seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle kuuluvat tehtävät:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten pe-
rustamishankkeisiin ja vapaasta sivistystyöstä
annetussa laissa tarkoitettuihin perustamis-
hankkeisiin liittyvät tehtävät, ammatilliseen
ja aikuiskoulutukseen liittyvät tehtävät, kir-
jastolaissa tarkoitetut kirjastoasiat, liikunta-
laissa tarkoitetut liikunta-asiat ja nuoriso-
laissa tarkoitetut nuorisoasiat;

2) vesihuollon tukemisesta annetun lain ja
jätelain mukaiset sekä muut ympäristön-
hoito-, vesihuolto- ja vesistö- ja jätehuoltotöi-
den toteuttamiseen liittyvät tehtävät;

3) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta anne-
tussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien ko-
touttamisen alueelliseen yhteensovittamiseen,
suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liit-
tyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.
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Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Lapin elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella
julkisesta työvoimapalvelusta annetussa
laissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle kuuluvat maanrakennus-
ja kuljetusalan koulutushankinnat.

16 §

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus hoitaa 2 §:ssä säädetyn toimialueen
lisäksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella
kalastuslaissa, Euroopan yhteisön yhteisen
kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa, Euroopan kalatalousrahaston
kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokala-
taloudelle myönnettävistä tuista annetussa
laissa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoi-
don järjestämisestä annetussa laissa ja ympä-
ristönsuojelulaissa säädetyt kalatalouden ja
yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
kuuluvat tehtävät.

17 §

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen toimialue eräissä tehtävissä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen
lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskusten toimialueella seuraavat elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
kuuluvat tehtävät:

1) arktisten alueiden ympäristöyhteistyön
yhteensovittamistehtävät siten kuin ympäris-
töministeriö tarkemmin määrää;

2) maantielaissa tarkoitetut tien kunnossa-
pitoon liittyvät vahingonkorvaustehtävät;

3) ajoneuvojen siirtämisestä annetussa
laissa (828/2008) tarkoitetut omistajatietojen
selvittämistä sekä siirto- ja korvauspäätöksiä
koskevat tehtävät maanteille jätettyjen ajo-
neuvojen osalta.

18 §

Tilivirastotehtävät

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympä-
ristökeskus huolehtii kaikkien elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten tilivirasto- ja
talousjärjestelmien valtakunnallisesta hoita-
misesta. Tilivirastotehtävät hoidetaan vastuu-
alueista ja muista yksiköistä erillisessä yksi-
kössä.

19 §

Tietohallintoyksikkö

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
silla ja työ- ja elinkeinotoimistoilla on yksi
tietohallintoyksikkö, jonka toimialueeseen
kuuluu koko maa. Tietohallintoyksikön toi-
mipaikka on Etelä-Savon elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksessa. Tietohallin-
toyksikkö on vastuualueista ja muista yksi-
köistä erillinen yksikkö.

Tietohallintoyksikön tehtävänä on:
1) ohjata ja koordinoida elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskusten tietohallintoa:
2) hankkia ja järjestää tietohallintopalve-

luja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sille;

3) kehittää elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten tiedon hallintaa ja hoitaa kes-
kusten asiakirjahallinnon keskitettyjä suun-
nittelu- ja kehittämistehtäviä;

4) hoitaa muut yksikölle erikseen määrätyt
tehtävät.

Tietohallintoyksikön on tehtävä tietohallin-
toa koskevissa asioissa yhteistyötä aluehallin-
tovirastoista annetussa laissa (896/2009) tar-
koitettujen aluehallintovirastojen tietohallin-
non kanssa.

Tietohallintoyksikkö toimii elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen vastuualueista
erillisenä yksikkönä.

20 §

Tietohallintopalveluyksikkö

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
silla sekä aluehallintovirastoilla on yhteinen
tietohallintopalveluyksikkö Etelä-Savon elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.
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Tietohallintopalveluyksikkö on vastuualu-
eista ja muista yksiköistä erillinen yksikkö.

Tietohallintopalveluyksikön tehtävänä on
hoitaa kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten ja aluehallintovirastojen sekä
työ- ja elinkeinotoimistojen ja maistraattien
seuraavat tietohallintopalvelut:

1) yhteisten sähköisten palvelujen tekninen
ylläpito sekä käyttäjä- ja asiakasneuvonta;

2) asiain- ja dokumentinhallintajärjestel-
miin liittyvä tekninen ylläpito sekä käyttäjä-
neuvonta;

3) yhteisten palvelujen ja ydintoiminnan
järjestelmien tuottaminen ja ylläpito sekä näi-
hin liittyvä koulutus;

4) yhteisten kehittämisprojektien toteutta-
minen ja niihin osallistuminen;

5) käyttäjäkoulutuksen järjestäminen;
6) perustietotekniikka hallinnolle kuulu-

valta osin;
7) muut yksikölle säädetyt tai määrätyt

tehtävät.

21 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
strategisen suunnittelun ja ohjauksen sisältö

ja menettelytavat

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista an-
netun lain 7 §:ssä tarkoitetun strategisen
suunnittelun ja ohjauksen järjestämisestä ja
siitä, että keskuksille laaditaan strategia-asia-
kirjat ja strategiset tulostavoiteasiakirjat.

Strategia-asiakirjassa esitetään hallitusoh-
jelmasta, hallituksen strategia-asiakirjasta,
valtioneuvoston kehyspäätöksistä, valtakun-
nallisista alueiden kehittämistavoitteista,
maakuntaohjelmista, hallituksen politiikkaoh-
jelmista, muista poikkihallinnollisista ohjel-
mista sekä lainsäädännöstä ja kansainvälisistä
sopimuksista johdettavat elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskusten yhteiset strategiset ta-
voitteet ja suunnitelma resurssien kohdenta-
misesta näiden tavoitteiden toteuttamiseen
hallinnonaloittain. Strategia-asiakirja on elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille yh-
teinen, ja se laaditaan hallituskaudeksi. Sitä
voidaan tarkistaa hallituskauden aikana.

Strateginen tulostavoiteasiakirja laaditaan
kullekin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle hallituskaudeksi, ja sitä tarkiste-
taan vuosittain. Tulostavoiteasiakirja perus-
tuu strategia-asiakirjassa asetettuihin yleisiin
tavoitteisiin ja päämääriin sekä alueen maa-
kuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunni-
telmiin. Asiakirjassa määritellään keskukselle
keskeiset toimintalinjat ja tulostavoitteet, yh-
teistyökysymykset ja määrärahapuitteet hal-
linnonaloittain. Lisäksi määritellään valtion
kanta maakuntaohjelmien toteuttamissuunni-
telmien mukaisten hankkeiden toteuttami-
seen.

22 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
toiminnallisen ohjauksen sisältö ja menet-

telytavat

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu ohjaavan
ministeriön tai keskushallinnon viraston tulee
huolehtia siitä, että keskuksille laaditaan tar-
vittaessa toiminnalliset tulostavoiteasiakirjat.

Valmistellessaan tulostavoiteasiakirjoja on
ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon
virastojen neuvoteltava elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskusten kanssa tavoitteena yh-
teinen näkemys toimintavuoden tulostavoit-
teista ja tarvittavista voimavaroista.

Toiminnallisten tulostavoitteiden valmiste-
lussa tulee ottaa huomioon strateginen tulos-
sopimus ja hallinnonaloittaisten alueellisten
suunnitelmien toimeenpano sekä maakunta-
ohjelmassa ja toteuttamissuunnitelmassa ase-
tetut alueen kehittämisen tavoitteet ja toimen-
piteet.

23 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöviraston
virkojen kelpoisuusvaatimukset

Vastuualueen johtajan kelpoisuusvaati-
muksena on ylempi korkeakoulututkinto,
käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamis-
kokemus sekä tehtävien edellyttämä perehty-
neisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

4854 N:o 910



Työ- ja elinkeinotoimistot

24 §

Kelpoisuusvaatimukset työ- ja elinkeinotoi-
miston tehtäviin

Kelpoisuusvaatimuksena työ- ja elinkeino-
toimiston tehtäviin on:

1) työ- ja elinkeinotoimiston johtajalla
ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä
osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys vir-
kaan kuuluviin tehtäviin;

2) psykologilla psykologian maisterin tut-
kinto taikka ylempi korkeakoulututkinto ja
siihen sisältyvä tai erikseen suoritettu ylin
arvosana psykologiassa.

25 §

Työ- ja elinkeinotoimiston virkojen
täyttäminen

Työ- ja elinkeinotoimiston johtajan nimit-
tää 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun
vastuualueen päällikkö. Toimiston muut vir-
kamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen
henkilöstön ottaa toimisto.

Keskus voi avoimien virkojen tai tehtävien
uudelleensijoittelua varten kieltää toimistoa
ryhtymästä toimenpiteisiin viran tai tehtävän
täyttämiseksi.

26 §

Virkavapauden myöntäminen ja sijaisuus
työ- ja elinkeinotoimistossa

Työ- ja elinkeinotoimiston johtajalle

myöntää virkavapauden toimisto, jos kysy-
mys on virkavapaudesta, jonka saamiseen
virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuk-
sen mukaan oikeus, ja muissa tapauksissa
keskus. Toimiston muille virkamiehille ja
työsopimussuhteiselle henkilöstölle virkava-
pauden myöntää toimisto.

Voimaatulo

27 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi ennen tä-
män asetuksen voimaantuloa määrätä virka-
miehet hoitamaan 18—20 §:ssä tarkoitettujen
yksiköiden päälliköiden tehtäviä.

Henkilö, joka toimii työ- ja elinkeinotoi-
miston päällikkönä tämän asetuksen voimaan
tullessa tai joka on suorittanut työvoimatoi-
miston johtajan virkaan pätevöittävän koulu-
tuksen Tampereen yliopiston täydennyskou-
lutuskeskuksessa ennen tämän asetuksen voi-
mantuloa, on 25 §:ssä säädetyistä kelpoisuus-
vaatimuksista huolimatta edelleen kelpoinen
työ- ja elinkeinotoimiston johtajan virkaan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos Matti Ilonen
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