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aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 2 momentin 5 kohta,
muutetaan 3 §, 4 §:n 2 momentin 4 kohta, 6 §:n 2 momentti, 9 §, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n

2 ja 3 momentti, 12 ja 13 § sekä 14 §:n 1 ja 2 momentti sekä
lisätään lakiin uusi 17 a § seuraavasti:

3 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Aluehallintovirastojen toiminnan ja tehtä-
vien järjestämiseen sovelletaan, jollei tässä
laissa toisin säädetä, työsuojeluhallinnosta
annettua lakia (16/1993), ympäristönsuojelu-
ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintoviras-
tossa annettua lakia (898/2009) ja pelastusla-
kia (379/2011).

4 §

Aluehallintovirastojen toimiala ja tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Aluehallintoviraston tehtävänä on lisäksi:

— — — — — — — — — — — — —
4) viranomaisten johtaessa turvallisuuteen

liittyviä tilanteita alueella tukea toimivaltaisia
viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen
toimintaa niiden kesken.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Aluehallintovirastojen toimivalta sekä
toimialueet ja niiden laajentaminen

— — — — — — — — — — — — —
Toimialueen laajentamisesta työsuojelun

tehtävissä säädetään sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksella ja ympäristölupa-asioiden
tehtävissä ympäristöministeriön asetuksella.

9 §

Strategisen suunnittelun ja ohjauksen
järjestäminen eräissä tapauksissa

Aluehallintovirastojen strategia-asiakir-
jassa on omat osuudet työsuojelun ja ympä-
ristölupa-asioita koskevien tehtävien suunnit-
telua ja ohjausta varten. Aluehallintovirasto-
jen työsuojelun tehtävien ohjausta varten ei
laadita strategisia tulostavoiteasiakirjoja.

Aluehallintovirastojen työsuojelun tehtäviä
koskevan strategisen suunnittelun ja ohjauk-
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sen sisällöstä ja menettelytavoista voidaan
antaa tarkempia säännöksiä sosiaali- ja ter-
veysministeriön sekä ympäristölupa-asioita
koskevan strategisen suunnittelun ja ohjauk-
sen sisällöstä ja menettelytavoista ympäristö-
ministeriön asetuksella.

10 §

Toiminnallinen ohjaus

Aluehallintovirastojen toimintaa ohjaavat
omilla toimialoillaan oikeusministeriö, sisä-
asiainministeriö, valtiovarainministeriö, sosi-
aali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuu-
riministeriö, maa- ja metsätalousministeriö,
työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöminis-
teriö sekä se keskushallinnon virasto, jonka
tehtäväksi ohjaus on erikseen säädetty tai
määrätty (toiminnallinen ohjaus). Valtiova-
rainministeriö huolehtii viraston yhteisiä toi-
mintoja ja muita viraston yhtenäisen toimin-
nan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä koske-
vasta toiminnallisesta ohjauksesta.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Johtaminen

— — — — — — — — — — — — —
Aluehallintoviraston vastuualuetta johtaa

vastuualueen päällikkö. Vastuualueen pääl-
likkö vastaa vastuualueen toiminnan tuloksel-
lisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttami-
sesta.

Aluehallintovirastolla on johtoryhmä, joka
huolehtii viraston toimintojen yhteensovitta-
misesta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii
viraston johtaja. Johtoryhmän muusta ko-
koonpanosta määrätään viraston työjärjestyk-
sessä.

12 §

Asioiden ratkaisuvalta

Aluehallintoviraston johtaja ratkaisee vi-
raston toimivaltaan kuuluvat asiat, jollei niitä
ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty vi-
raston muun virkamiehen ratkaistaviksi. Työ-

suojelun, ympäristölupa-asioiden ja pelastus-
toimen tehtäviä hoitavan vastuualueen toimi-
valtaan kuuluvat asiat ratkaisee kuitenkin
asianomaisen vastuualueen päällikkö, jollei
niitä ole säädetty tai vastuualueen työjärjes-
tyksessä määrätty vastuualueen muun virka-
miehen ratkaistaviksi taikka jollei päätöksen-
teosta ole toisin säädetty.

Aluehallintoviraston johtaja voi ottaa rat-
kaistavakseen asian, jonka viraston virkamies
työjärjestyksen mukaan saa ratkaista. Viras-
ton johtaja ei kuitenkaan voi ottaa ratkaista-
vakseen asiaa, joka kuuluu viraston työsuoje-
lun tai ympäristölupa-asioiden tehtäviä hoita-
van vastuualueen toimivaltaan tai joka kuu-
luu pelastustoimen tehtäviä hoitavan vastuu-
alueen toimivaltaan ja koskee pelastuslaissa
tarkoitettuja asioita.

13 §

Aluehallintovirastojen työjärjestys

Aluehallintoviraston hallinnon ja toiminto-
jen järjestämisestä sekä asioiden valmiste-
lusta ja ratkaisemisesta, lukuun ottamatta ym-
päristölupa-asioiden ja työsuojelun tehtäviä
hoitavia vastuualueita, määrätään viraston
työjärjestyksessä. Aluehallintoviraston työ-
järjestyksestä päättää viraston johtaja.

Aluehallintoviraston vastuualueella voi tar-
vittaessa olla työjärjestys. Työjärjestyksessä
voidaan antaa tarkempia määräyksiä vastuu-
alueen toimintojen järjestämisestä sekä hen-
kilöstön tehtävistä ja työskentelypaikkakun-
nista. Vastuualueen työjärjestyksestä päättää
vastuualueen päällikkö.

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 toiminnallisesta ohjauksesta
päävastuussa oleva ministeriö tai se keskus-
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hallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on
erikseen säädetty. Nimittävän ministeriön tai
keskushallinnon viraston tulee kuulla muita
vastuualueen toiminnalliseen ohjaukseen
osallistuvia ministeriöitä tai keskushallinnon
virastoja sekä aluehallintovirastoa ennen pää-
töksentekoa.

Aluehallintoviraston työsuojelun, ympäris-
tölupa-asioiden sekä pelastustoimen ja varau-
tumisen tehtäviä hoitavien vastuualueiden
päälliköt nimittävät vastuualueidensa henki-
löstön. Viraston muun henkilöstön nimittää
viraston johtaja, jollei viraston työjärjestyk-
sessä toisin määrätä.
— — — — — — — — — — — — —

17 a §

Aluehallintovirastojen ja poliisin yhteistyö

Aluehallintovirastojen ja niiden toimi-
alueella olevien poliisilaitosten on toimittava
yhteistyössä asioissa, jotka koskevat:

1) alueellisen varautumisen ja valmius-
suunnittelun yhteensovittamista;

2) alue- ja paikallishallinnon turvallisuus-
suunnittelun edistämistä;

3) alueen toimivaltaisten viranomaisten
tukemista turvallisuustilanteiden johtami-
sessa ja näiden viranomaisten toiminnan yh-
teensovittamista;

4) muuta alueellista viranomaisyhteistyötä
poliisitoimen asioissa.

Aluehallintovirastojen ja Poliisihallituksen
on toimittava yhteistyössä poliisin palvelujen
alueellisen saatavuuden arviointia koskevissa
asioissa.

Yhteistyön järjestämisen organisoinnista ja
menettelytavoista voidaan säätää valtiova-
rainministeriön asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Työministeri Lauri Ihalainen
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