Lounais-Suomen
aluehallintovirasto

Varmistamme peruspalvelujen
saatavuutta ja oikeusturvan
toteutumista

Vaasa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-,
ohjaus- ja valvontatehtäviä. Huolehdimme Satakunnan ja
Varsinais-Suomen maakuntien alueella kansalaisten ja yritysten perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta käsittelemällä kantelut, valitukset, oikaisuvaatimukset ja luvat.
Seuraamme, valvomme ja arvioimme viranomaistoimintaa
sekä peruspalvelujen saatavuuden ja potilas- ja asiakasturvallisuuden lainmukaista ja yhdenvertaista toteutumista.
Tehtävämme on myös vahvistaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä.
Edistämme lisäksi sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja
turvallista elin- ja työympäristöä.

Visio
Arvostettu ja aktiivinen monialainen
asiantuntija.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto toimii alueen asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi
ja syrjäytymisen vähentämiseksi sekä toimivien sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen ja kohtuullisen toimeentuloturvan varmistamiseksi.
Tampere

Missio

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo sekä kunnallista että
yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja myöntää luvat
yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille. Tuemme
perheiden hyvinvointia ja kehitämme etukäteisvalvontaa.

Pori

Turku
Helsinki

Toimintaympäristömme
Aluehallintovirastot (AVI) kuuluvat valtiovarainministeriön
hallinnonalaan. Toimimme yhteistyössä kuntien ja valtion
paikallishallinnon sekä elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa. Aluehallinto ja maakunnan liitot
toimivat yhteistyössä erityisesti alueen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.
Virastomme toiminta-alueeseen kuuluvat Satakunnan ja
Varsinais-Suomen maakunnat sekä työsuojelun tehtävien osalta myös Ahvenanmaa. Alueemme maapinta-ala on
noin 20 000 km² ja väestömäärä 693 870 (2012).
Päätoimipaikkamme sijaitsee Turussa. Muut toimipaikat
ovat Porissa, Salossa, Kemiönsaaressa ja Maarianhaminassa (työsuojelu).

Edistämme kansalaisten oikeusturvan toteutumista myös
opetustoimen lainsäädännön mukaisena muutoksenhaku-,
oikaisu- ja osin laillisuudenvalvontaviranomaisena. Vaikutamme kirjasto- ja tietopalvelujen kehitykseen ja edistämme kansallisen kirjastopolitiikan keskeisiä tavoitteita. Edistämme liikunnallista elämäntapaa, hyvinvointia, terveyttä,
työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta liikuntapoliittisin toimenpitein. Aluehallintovirasto toimii alueellaan valtion nuorisotyön ja -politiikan viranomaisena ja kehittäjänä. Oppilaitosrakentamisen valtionavustuksilla edistämme oppilaitos- ja päiväkotiverkon pitkäjännitteistä kehittämistä. Valtakunnallisten koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista
tuetaan alueella tarjottavalla lyhytkestoisella opetushenkilöstön täydennyskoulutuksella ja informaatiotilaisuuksilla.
Edistämme alueella tervettä ja toimivaa taloudellista kilpailua sekä kuluttajien luottamusta markkinoiden toimintaan.
Kuluttajan oikeussuojaa määräävän lainsäädännön ohella
tehokas valvonta on merkittävä toimintakeinomme. Alkoholihaittojen ehkäisy ja anniskeluvalvonnan tehostaminen
ovat alkoholihallinnon painopisteitä. Virasto myöntää alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat.
Kansalaiset voivat tehdä aluehallintovirastolle kantelun.
Kantelu voidaan tehdä kaikenlaisesta toiminnasta, kuten
hallintopäätöksistä, itse toiminnasta tai asiakkaan kohtelusta. Kantelu ei kuitenkaan ole hallintopäätöksen muutoksenhakukeino.

Rakennamme hyvinvoivaa LounaisSuomea avoimesti ja aktiivisesti
edistäen perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen
saatavuutta, sisäistä turvallisuutta
sekä terveellistä ja turvallista elin- ja
työympäristöä.

Toiminta-ajatus
Edistämme yhdenvertaisuuden toteutumista Lounais-Suomessa hoitamalla
lainsäädännön toimeenpano-, ohjausja valvontatehtäviä.

Arvot
Oikeudenmukaisuus

Edistämme oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta.

Turvallisuus

Rakennamme arjen turvallisuutta ja
turvaamme työssä jaksamista.

Asiakaslähtöisyys

Tavoitteenamme on turvallisuus
Aluehallintovirasto huolehtii osaltaan ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta muuttuvissa oloissa. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tehostamalla vähennetään onnettomuuksien määrää sekä parannetaan
ihmisten ja yhteisöjen turvallisuustietoisuutta.
Huolehdimme omien varautumistehtäviemme ohella varautumisen ja
valmiussuunnittelun yhteensovittamisesta alueella muun aluehallinnon ja paikallishallinnon viranomaisten kanssa. Valmiutta seurataan
ja kehitetään säännöllisillä harjoituksilla ja kuntien valmiussuunnittelun tukemisella. Virasto vastaa mm. pelastuslaitosten informaatio-ohjauksesta sekä edistää toimillaan sisäistä turvallisuutta ja paikallista
turvallisuussuunnittelua.

Toimimme asiantuntevasti, tehokkaasti,
aloitteellisesti ja olemme helposti
saavutettavissa.

Lounais-Suomi

Huolehdimme turvallisesta
elinympäristöstä
Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on suojata kansalaisia erilaisilta ympäristön vaaroilta. Tavoitteena on hyvälaatuinen juomavesi, terveellinen asuin-, oleskelu- ja työympäristö,
elintarvikkeiden ja kemikaalien turvallisuuden varmistaminen, eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen,
toimiva eläinlääkintähuolto ja se, että kulutustavaroista ja
kuluttajapalveluista ei aiheudu terveysvaaraa kuluttajille. Ohjaamme ja valvomme näissä asioissa kuntien toimintaa.
Varmistamme paikallisten eläinlääkintä- ja eläinterveydenhuoltopalveluiden saatavuuden ja laadun, sekä edistämme
tuotantoeläintilojen liittymistä valtakunnallisiin terveydenhuolto-ohjelmiin.

Työsuojelun valvonnalla tavoitellaan
parempia työolosuhteita ja -ympäristöjä
Työsuojeluvalvonta tukee työntekijöiden terveenä ja työkykyisenä pysymistä, työssä jaksamista sekä tasapuolisten työmarkkinoiden säilyttämistä.
Tehtävänä on ehkäistä ja vähentää
työstä ja työoloista työntekijöille aiheutuvia terveydellisiä haittoja. Valvonnalla
edistetään työpaikkojen oma-aloitteista
turvallisuuden ja työlainsäädännön pelisääntöjen hallintaa. Työsuojeluvalvonta
kohdistetaan eduskunnan määrittämille
osa-alueille.

Valvonnalla varmistetaan työpaikkojen
toimivat työturvallisuuden hallintamenettelyt sekä toimintakäytännöt, jotka
perustuvat työpaikalla tehtyihin vaaraja haittatekijöiden tunnistamiseen ja
arviointiin. Työoloihin pyritään vaikuttamaan, jotta työntekijöiden työ- ja toimintakyky säilyisi työuran eri vaiheissa ja
ennenaikainen työelämästä pois siirtyminen vähenisi.

Yhteystiedot
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Puhelin 0295 018 000 (vaihde)
Faksi 02 2511 820
Virallinen sähköposti: kirjaamo.lounais@avi.fi
Viestintä: tiedotus.lounais@avi.fi
etunimi.sukunimi@avi.fi

Turun päätoimipaikka
Itsenäisyydenaukio 2
PL 22
20801 TURKU

Avoinna ma-pe klo 8.00-16.15

Lisätietoa, yhteystietoja ja asiointilomakkeita verkkosivuiltamme osoitteesta www.avi.fi/lounais

Aluehallintovirasto
valvoo, palvelee ja turvaa
Lounais-Suomessa

