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aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 1 momentin 3 kohta sekä
lisätään lakiin uusi 6 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

4 §

Aluehallintovirastojen toimiala ja tehtävät

Aluehallintovirastot hoitavat niille erikseen
säädettyjä tehtäviä seuraavilla toimialoilla:
— — — — — — — — — — — — —

3) koulutus-, lasten päivähoito-, kirjasto-,
liikunta- ja nuorisotoimi;
— — — — — — — — — — — — —

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 toiminnallisesta ohjauk-
sesta vastaava ministeriö. Päätöksessä on

mainittava, missä laajuudessa virkamies on
toisen aluehallintoviraston käytettävissä.

Virkamiehen vastaanottava aluehallintovi-
rasto voi määrätä virkamiehen tekemään 1
momentissa tarkoitetussa laajuudessa vas-
taanottavalle aluehallintovirastolle kuuluvia
asianomaisen virkamiehen virkaa vastaavia
tehtäviä. Pelastustoimen asioita hoitavan vas-
tuualueen tehtävien ja ympäristölupa-asioita
hoitavan vastuualueen tehtävien osalta mää-
räyksen antaa kyseisen vastuualueen pääl-
likkö.

Työsuojelun tehtäviä hoitavan vastuualu-
een virkamiehen määräämisestä tekemään
toiselle aluehallintovirastolle kuuluvia tehtä-
viä säädetään työsuojeluhallinnosta annetun
lain 3 §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Valtiovarainministeriö voi ennen tämän
lain voimaantuloa perustaa koulutus-, lasten
päivähoito-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoi-
men tehtäviä hoitavien vastuualueiden päälli-
köiden virat. Opetus- ja kulttuuriministeriö
voi ennen tämän lain voimaantuloa nimittää
virkamiehet edellä tarkoitettuihin virkoihin.
Nämä virat voidaan ne ensi kertaa täytettä-
essä täyttää ilman haettavaksi julistamista,
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jos niihin nimitetään aluehallintoviraston vir-
kamies, joka hoitaa viraston koulutus- ja
muun sivistystoimen toimialaan liittyviä teh-
täviä tai aluehallintovirastoon siirtyvä elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vir-
kamies, joka hoitaa keskuksen kirjasto-, lii-
kunta- ja nuorisotoimen toimialaan tai oppi-
laitosrakentamiseen liittyviä tehtäviä.
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