
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2015

L a k i

30/2015

aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 6 a §:n 1 momentti, 8—10 §,

14 §:n 1 momentti ja 21 §,
sellaisina kuin niistä ovat 6 a §:n 1 momentti laissa 932/2013, 9 § ja 14 §:n 1 momentti laissa

507/2013 sekä 10 § osaksi laissa 507/2013, seuraavasti:

6 a §

Määräys tehdä tilapäisesti toisen aluehallin-
toviraston tehtäviä

Aluehallintoviraston virkamies voidaan
toisen aluehallintoviraston pyynnöstä asettaa
tilapäisesti ja virkamiehen virkapaikkaa
muuttamatta toisen aluehallintoviraston käy-
tettäväksi. Päätöksen asiasta tekee nimittävä
viranomainen. Jos aluehallintovirastot eivät
pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi pää-
töksen tehdä myös toimialaohjauksesta vas-
taava ministeriö. Päätöksessä on mainittava,
missä laajuudessa virkamies on toisen alue-
hallintoviraston käytettävissä.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Strateginen suunnittelu ja tulosohjaus

Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten toimintaa kos-

kevien yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi
sekä alueiden näkemysten huomioon ottami-
seksi laaditaan virastoille ja keskuksille nii-
den toiminnan yleistä suunnittelua, ohjausta
ja järjestämistä varten yhteinen strategia-asia-
kirja (strateginen suunnittelu). Lisäksi jokai-
selle aluehallintovirastolle laaditaan tulosso-
pimus (tulosohjaus). Strategia-asiakirja ja tu-
lossopimukset laaditaan hallituksen toimikau-
deksi, ja niiden sisältö tarkistetaan tarvitta-
essa vuosittain ottaen huomioon valtiontalou-
den kehykset ja valtion talousarvio.

Valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkein-
oministeriö laativat strategia-asiakirjan yh-
dessä 10 §:ssä ja elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksista annetun lain (897/2009)
8 §:ssä mainittujen ministeriöiden sekä yh-
teistyössä aluehallintovirastojen, elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten ja tarvittavin
osin maakunnan liittojen kanssa. Jos strate-
gia-asiakirjan sisällöstä ei saavuteta yksimie-
lisyyttä ministeriöiden kesken, ratkaisee asian
valtioneuvosto.

Valtiovarainministeriö laatii aluehallinto-
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virastojen tulossopimukset yhdessä 10 §:ssä
mainittujen ministeriöiden ja siinä tarkoitet-
tujen keskushallinnon virastojen sekä yhteis-
työssä aluehallintovirastojen ja tarvittavin
osin maakunnan liittojen kanssa.

Aluehallintovirastojen toiminnan strategi-
sen suunnittelun ja tulosohjauksen sisällöstä
ja menettelytavoista sekä suunnittelun ja oh-
jauksen yhteensovittamista varten perustetta-
vista ryhmistä voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä valtioneuvoston asetuksella.

9 §

Strategisen suunnittelun ja tulosohjauksen
järjestäminen työsuojelun tehtävissä

Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten yhteisessä stra-
tegia-asiakirjassa on oma osuutensa työsuoje-
lun tehtävien suunnittelua ja ohjausta varten.
Sosiaali- ja terveysministeriö laatii erilliset
tulossopimukset aluehallintovirastojen työ-
suojelun tehtävien ohjausta varten.

Aluehallintovirastojen työsuojelun tehtäviä
koskevan strategisen suunnittelun ja tulosoh-
jauksen sisällöstä ja menettelytavoista voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella.

10 §

Toimialaohjaus

Aluehallintovirastojen toimintaa ohjaavat
omilla toimialoillaan oikeusministeriö, sisä-
ministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja
terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministe-
riö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja
elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä
se keskushallinnon virasto, jonka tehtäväksi
ohjaus on erikseen säädetty tai määrätty (toi-
mialaohjaus). Valtiovarainministeriö huoleh-
tii viraston yhteisiä toimintoja ja muita viras-
ton yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeelli-
sia toimenpiteitä koskevasta toimialaohjauk-
sesta.

Aluehallintovirastojen toimialaohjauksen

menettelytavoista voidaan säätää valtioneu-
voston asetuksella.

14 §

Virkojen täyttäminen

Valtioneuvosto nimittää aluehallintoviras-
ton johtajan määräajaksi valtiovarainministe-
riön esityksestä. Aluehallintoviraston vastuu-
alueiden päälliköt, lukuun ottamatta työsuoje-
lun tehtäviä hoitavan vastuualueen päällik-
köä, nimitetään määräajaksi. Vastuualueiden
päälliköt ja 18 §:ssä tarkoitetun kielivähem-
mistön palveluyksikön päällikön nimittää
vastuualueen toimialaohjauksesta päävas-
tuussa oleva ministeriö tai se keskushallinnon
virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on erikseen
säädetty. Nimittävän ministeriön tai keskus-
hallinnon viraston tulee kuulla muita vastuu-
alueen toimialaohjaukseen osallistuvia minis-
teriöitä tai keskushallinnon virastoja sekä
aluehallintovirastoa ennen päätöksentekoa.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Valtion edustaminen

Aluehallintovirasto kantaa ja vastaa valtion
puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja vi-
ranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa
toimialaansa kuuluvissa asioissa sekä sellai-
sissa asioissa, joissa toimivaltaista viran-
omaista ei ole laissa erikseen määrätty, lu-
kuun ottamatta asioita, joista säädetään 4 §:n
1 momentin 5 kohdassa, jollei toimialaohja-
uksesta vastaavan ministeriön tai keskushal-
linnon viraston edustaja sitä tee.

Jos aluehallintoviraston toimivaltaan kuu-
luvan asian vaikutukset koskevat merkittä-
västi kahden tai useamman viraston toimialu-
etta, toimialaohjauksesta vastaava ministeriö
päättää, mikä virasto toimii valtion edusta-
jana asiassa. Ministeriön päätökseen ei saa
valittamalla hakea muutosta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2015.

Ensimmäisen tämän lain voimaantulon jäl-
keen laadittavan 8 §:ssä tarkoitetun yhteisen
strategia-asiakirjan tulee olla laadittuna vii-
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meistään 1 päivänä marraskuuta 2015. Ensim-
mäiset 8 ja 9 §:ssä tarkoitetut tulossopimukset
tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Ennen
mainittuja ajankohtia sovelletaan strategiseen

suunnitteluun ja ohjaukseen 8—10 §:ää sellai-
sina kuin ne olivat tämän lain voimaan tul-
lessa.
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