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Valtioneuvoston asetus

441/2015

aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 6 §:n 2

momentti, 13 §:n 2 momentti ja 13 a §:n 3 momentti sekä 14 ja 15 §, sellaisina kuin niistä ovat
6 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 13 a §:n 3 momentti asetuksessa 1093/2013, seuraa-
vasti:

6 §

Aluehallintovirastojen ruotsinkielinen
opetustoimen palveluyksikkö

— — — — — — — — — — — — —
Palveluyksikön tehtävänä on hoitaa alue-

hallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruot-
sinkielisen koulutustoimen ja varhaiskasva-
tuksen tehtävät perustamis- ja investointi-
hankkeita koskevia tehtäviä lukuun ottamatta.
Lisäksi palveluyksikkö toimii asiantuntijana
ruotsinkielistä väestöä koskevissa kirjastotoi-
meen ja perusopetuslaissa (628/1998), lukio-
laissa (629/1998), taiteen perusopetuksesta
annetussa laissa (633/1998) ja lasten päivä-
hoidosta annetussa laissa (36/1973) tarkoitet-
tuihin investointihankkeisiin liittyvissä asi-
oissa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten toimialaan kuuluvissa ruotsinkie-
listä väestöä koskevissa koulutukseen ja
osaamiseen liittyvissä asioissa.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Lapin aluehallintoviraston toimialue ja
toimivalta eräissä tehtävissä

— — — — — — — — — — — — —
Lapin aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tar-

koitetun toimialueen lisäksi opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa
tarkoitetut oppilaitosten perustamishankkei-
siin ja perusopetuslaissa, lukiolaissa, taiteen
perusopetuksesta annetussa laissa ja lasten
päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetut in-
vestointihankkeisiin liittyvät tehtävät myös
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimi-
alueella.

13 a §

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

— — — — — — — — — — — — —
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi



opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netussa laissa tarkoitetut oppilaitosten perus-
tamishankkeisiin ja perusopetuslaissa, lukio-
laissa, taiteen perusopetuksesta annetussa
laissa ja lasten päivähoidosta annetussa laissa
tarkoitetut investointihankkeisiin liittyvät teh-
tävät myös Itä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueella.

14 §

Aluehallintovirastojen strategisen
suunnittelun ja tulosohjauksen sisältö ja

menettelytavat

Valtiovarainministeriö vastaa aluehallinto-
virastoista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun
strategisen suunnittelun ja tulosohjauksen jär-
jestämisestä ja koordinoinnista aluehallinto-
virastojen osalta sekä siitä, että virastoille
laaditaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten kanssa yhteinen strategia-asiakirja
sekä virastokohtaiset tulossopimukset.

Strategia-asiakirjassa esitetään aluehallin-
tovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten strategiset tavoitteet, jotka pe-
rustuvat:

1) hallitusohjelmaan;
2) hallituksen strategia-asiakirjaan;
3) valtioneuvoston kehyspäätöksiin;
4) valtakunnallisiin alueiden kehittämisen

painopisteisiin;
5) maakuntaohjelmiin;
6) hallituksen politiikkaohjelmiin;
7) muihin kuin 5 ja 6 kohdassa tarkoitet-

tuihin poikkihallinnollisiin ohjelmiin;
8) lainsäädäntöön tai kansainvälisiin sopi-

muksiin.
Tulossopimus laaditaan kullekin aluehal-

lintovirastolle hallituskaudeksi, ja sitä tarkis-
tetaan vuosittain ottaen huomioon valtionta-
louden kehykset ja talousarvio. Tulossopimus
perustuu strategia-asiakirjassa asetettuihin
yleisiin tavoitteisiin ja päämääriin sekä alu-
een maakuntaohjelmiin ja niiden toimeenpa-
nosuunnitelmiin. Tulossopimuksessa määri-
tellään virastolle keskeiset toimintalinjat, tu-
lostavoitteet ja yhteistyökysymykset sekä
määrärahapuitteet hallinnonaloittain. Erityi-
sestä syystä tulossopimuksessa voi olla hal-
linnonalakohtaisia tavoitteita sisältävä erilli-
nen osuus.

15 §

Aluehallintovirastojen ohjausryhmä ja
tulosohjausryhmä

Aluehallintovirastojen suunnittelun ja oh-
jauksen yhteensovittamiseksi valtiovarainmi-
nisteriö asettaa aluehallintovirastojen ohjaus-
ryhmän ja aluehallintovirastojen tulosohjaus-
ryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Ohjausryhmän tehtävänä on käsitellä:
1) aluehallintovirastojen ja elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskusten yhteinen strate-
gia-asiakirja;

2) tulossopimukset aluehallintovirastojen
kanssa käytävien tulosneuvottelujen pohjaksi;

3) aluehallintovirastoja koskeva kehys- ja
talousarvioesitys;

4) strategiset linjaukset, laajat kehittämis-
hankkeet ja valtioneuvoston tai ministeriryh-
mien käsiteltävät asiakirjat.

Tulosohjausryhmän tehtävänä on valmis-
tella ohjausryhmän käsiteltävät asiat strate-
gia-asiakirjaa lukuun ottamatta sekä käsitellä
ja yhteen sovittaa hallinnonaloja yhteisesti
koskevia asioita ja hankkeita.

Ohjausryhmässä voivat olla edustettuina
aluehallintovirastoista annetun lain 10 §:ssä
mainitut ministeriöt sekä aluehallintovirastot.
Tulosohjausryhmässä voivat olla edustettuina
aluehallintovirastoista annetun lain 10 §:ssä
mainitut ministeriöt ja siinä tarkoitetut kes-
kushallinnon virastot, aluehallintovirastot,
maakuntien liitot sekä aluehallintovirastojen
henkilöstöä edustavat järjestöt. Aluehallinto-
virastoille, maakuntien liitoille ja aluehallin-
tovirastojen henkilöstöä edustaville järjes-
töille voidaan asettaa kullekin yksi tai use-
ampi yhteinen edustaja.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2015. Sen 6 §:n 2 momentti, 13 §:n
2 momentti ja 13 a §:n 3 momentti tulevat
voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä elokuuta
2015.

Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta koskeva
asia, joka on vireillä tämän asetuksen 6 §:n 2
momentin voimaan tullessa, käsitellään lop-
puun siinä aluehallintovirastossa, joka on toi-
mivaltainen tämän asetuksen 6 §:n 2 momen-
tin voimaan tullessa voimassa olleiden sään-
nösten mukaan.

2 441/2015



Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

3441/2015

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ ISSN 1455-8904


