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L a k i

N:o 285

terveydensuojelulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 5 ja 6 §, 7 §:n

1 momentti, 8 ja 47 §, 50 §:n 2 ja 3 momentti, 52 § sekä 56 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 6 § osaksi laissa 24/2006, 7 §:n 1 momentti ja 56 §:n 3 momentti

laissa 777/1996, 50 §:n 2 momentti laissa 691/2001 ja 50 §:n 3 momentti mainitussa laissa
24/2006, sekä

lisätään lakiin uusi 4 a, 20 b ja 28 a §, 57 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 720/2005,
uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 59 a § seuraavasti:

4 a §

Valtakunnallinen valvontaohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksen tulee laatia tämän lain valvonnan
toimeenpanon ohjaamiseksi ja yhteensovitta-
miseksi valtakunnallinen terveydensuojelun
valvontaohjelma (valvontaohjelma). Valta-
kunnallisen valvontaohjelman tulee sisältää
vähintään seuraavat tiedot:

1) tarkastusten sisällön yleinen määrittely;
2) perusteet, joiden mukaan erityyppisten

valvontakohteiden riskit arvioidaan ja koh-
teiden tarkastustiheys määrätään;

3) näytteenoton tarpeen arviointi ja ohjeis-
tus;

4) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen val-
vontasuunnitelmien toteutumisen arvioin-
nissa käytettävät menetelmät; sekä

5) valvontaohjelman toteutumisen arvioin-
nissa käytettävät menetelmät.

Valvontaohjelma tulee tarkistaa tarvitta-
essa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden
välein. Tämän lain mukainen valvontaoh-
jelma on osa ympäristöterveydenhuollon val-
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takunnallista valvontaohjelmaa, johon kuulu-
vat myös ne muut valtakunnalliset valvonta-
ohjelmat, joista säädetään muissa ympäristö-
terveydenhuollon laeissa.

Tarkempia säännöksiä valtakunnallisen
valvontaohjelman laatimisesta ja sen sisäl-
löstä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

5 §

Alueellinen terveydensuojelu

Lääninhallitus ohjaa ja valvoo terveyden-
suojelua läänin alueella sekä arvioi kuntien
terveydensuojelun valvontasuunnitelmat ja
niiden toteutumista.

6 §

Kunnan terveydensuojelutehtävät

Kunnan tehtävänä on alueellaan, siten kuin
jäljempänä säädetään, edistää ja valvoa ter-
veydensuojelua siten, että asukkaille turva-
taan terveellinen elinympäristö. Kunnan on
tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestet-
tävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja
neuvontaa.

Kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöl-
listä valvontaa koskeva terveydensuojelun
valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuun-
nitelma) siten, että valvonta on laadukasta,
säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää.
Valvontasuunnitelman tulee sisältää vähin-
tään seuraavat tiedot:

1) tarkastusten sisällön määrittely;
2) valvontakohteiden tarkastustiheys;
3) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto

ja näytteiden tutkiminen;
4) valvontasuunnitelman toteutumisen ar-

viointi; sekä
5) hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta

tukeutuu.
Kunnan valvontasuunnitelmassa tulee ottaa

huomioon 4 a §:ssä tarkoitettu valvontaoh-
jelma. Valvontasuunnitelma on tarkistettava
tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuo-
den välein.

Tarkempia säännöksiä valvontasuunnitel-
man sisällöstä, valvontasuunnitelman mukai-

sista tarkastuksista, valvontakohteitten tarkas-
tustiheydestä, näytteenotosta ja valvontasuun-
nitelman toteutumisen arvioinnista annetaan
valtioneuvoston asetuksella.

Kunnan tehtävänä on myös huolehtia alu-
eellaan tämän lain soveltamisalaan liittyvien
Euroopan yhteisön asetusten noudattamisen
valvonnasta.

7 §

Kunnan terveydensuojeluviranomainen

Kunnan terveydensuojeluun kuuluvista
tehtävistä huolehtii kunnan määräämä lauta-
kunta tai muu monijäseninen toimielin (kun-
nan terveydensuojeluviranomainen). Val-
tuusto voi antaa kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa
edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaos-
tolle. Kunnan terveydensuojeluviranomaisella
ei kuitenkaan ole oikeutta siirtää 6 §:ssä
tarkoitettua valvontasuunnitelman hyväksy-
mistä koskevaa toimivaltaansa alaiselleen
viranhaltijalle.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Erityistilanteisiin varautuminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksen on laadittava suunnitelma talo-
usveden laadun turvaamiseksi onnettomuuk-
sissa tai vastaavissa muissa erityistilanteissa.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on
yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitos-
ten kanssa ennakolta varauduttava erityisti-
lanteiden aiheuttamien terveyshaittojen eh-
käisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi
tarvittaviin valmius- ja varotoimenpiteisiin.

Tarkempia säännöksiä erityistilanteisiin
varautumista koskevien suunnitelmien sisäl-
löstä ja laatimisesta annetaan sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella.

20 b §

Talousvesihygieeninen osaaminen

Toiminnanharjoittajan on kustannuksellaan
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huolehdittava siitä, että tämän lain nojalla
hyväksyttävässä, yli 50 henkilön tarpeisiin tai
yli 10 kuutiometriä talousvettä päivässä toi-
mittavassa laitoksessa työskentelevillä, talo-
usveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä
tekevillä on laitosteknistä ja talousvesihygi-
eenistä osaamista osoittava Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tuotevalvontakeskuksen an-
tama todistus. Todistus annetaan henkilölle,
joka on suorittanut hyväksytysti laitosteknistä
ja talousvesihygieenistä osaamista arvioivan
testin. Todistus on voimassa viisi vuotta.

Tarkempia säännöksiä testitodistuksesta
sekä laitosteknisestä ja talousvesihygieeni-
sestä osaamisesta annetaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella.

28 a §

Allasvesihygieeninen osaaminen

Toiminnanharjoittajan on kustannuksellaan
huolehdittava siitä, että tässä laissa tarkoite-
tussa uimahallissa, kylpylässä tai vastaavassa
laitoksessa työskentelevillä, allasveden laa-
tuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevillä hen-
kilöillä on laitosteknistä ja allasvesihygiee-
nistä osaamista osoittava Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tuotevalvontakeskuksen antama
todistus. Todistus annetaan henkilölle, joka
on suorittanut hyväksytysti laitosteknistä ja
allasvesihygieenistä osaamista arvioivan tes-
tin. Todistus on voimassa viisi vuotta.

Tarkempia säännöksiä testitodistuksesta
sekä laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä
osaamisesta annetaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella.

47 §

Valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonan-
tovelvollisuus

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on
oikeus saada kunnan, valtion ja kirkon vi-
ranomaiselta kunnan terveydensuojelun ke-
hittämisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia
tietoja.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen
sekä lääninhallitus ovat velvollisia pyydet-

täessä toimittamaan korvauksetta Sosiaali- ja
terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle
tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, valvonta-
henkilöstöä, maksuja sekä valvontaa koskevia
muita tietoja tämän lain mukaisen valvonnan
ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia
varten.

Valvontaviranomaisen on toimitettava 2
momentissa tarkoitetut tiedot Sosiaali- ja
terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen
määräämällä tavalla.

Tarkempia säännöksiä valvontaviranomai-
sen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudesta
annetaan valtioneuvoston asetuksella.

50 §

Maksut

— — — — — — — — — — — — —
Kunnan on perittävä toiminnanharjoitta-

jalta tämän lain mukaisista käsittelemistään
ilmoituksista, hakemuksista, 6 §:ssä tarkoitet-
tuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisälty-
vistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä
tutkimuksista hyväksymänsä taksan mukai-
nen maksu.

Toiminnanharjoittajalta on lisäksi perittävä
maksu valvontatoimenpiteistä, jotka liittyvät:

1) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvonta-
suunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perus-
teella annettujen määräysten valvontaan sil-
loin, kun määräysten antaminen perustuu
tämän lain säännösten noudattamatta jättämi-
seen;

2) 13 §:n ja 14 §:n 2 momentin nojalla
tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen
määräysten valvontaan;

3) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen pe-
rusteella annettujen määräysten valvontaan
sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laa-
dun valvontaan ja tarkkailuun; sekä

4) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden sään-
nölliseen valvontaan.
— — — — — — — — — — — — —

52 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-
keskuksen ja lääninhallituksen määräykset

Milloin 51 §:ssä tarkoitettu terveyshaitta
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ulottuu laajalle alueelle tai muutoin on eri-
tyisen merkityksellinen, Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tuotevalvontakeskus tai läänin
alueella lääninhallitus voi antaa määräyksiä,
jotka ovat välttämättömiä terveydellisen hai-
tan poistamiseksi tai sen syntymisen ehkäise-
miseksi.

56 §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — —
Muutosta 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua

valvontasuunnitelmaa sekä 51 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettua terveydensuojelujärjestystä
ja 50 §:n 2 momentissa tarkoitettua taksaa
koskevaan päätökseen haetaan noudattaen,
mitä muutoksenhausta kuntalaissa (365/1995)
säädetään.

57 §

Täytäntöönpano

— — — — — — — — — — — — —
Tämän lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua

valvontasuunnitelmaa koskeva päätös on
muutoksenhausta huolimatta täytäntöönpano-
kelpoinen, ellei valitusviranomainen toisin
päätä.

59 a §

Testi ja testaaminen

Tämän lain 20 b ja 28 a §:ssä tarkoitettuja
testejä voivat järjestää Sosiaali- ja terveyden-
huollon tuotevalvontakeskuksen hyväksymät
testaajat. Testaajaksi hyväksytään henkilö:

1) jolla on 7 §:n 3 momentissa määritelty
koulutus sekä talous- ja allasveden laatuun
sekä tekniikkaan liittyvä asiantuntemus ja
kokemus; tai

2) joka on tutkinnon ja aineenhallinnan
osalta kelpoinen korkeakoulun tai opetushal-
lituksen toimialaan kuuluvan oppilaitoksen

vesilaitostekniikkaan taikka talous- ja allas-
vesihygieniaan liittyvän lehtorin tai opettajan
virkaan.

Testi suoritetaan testiin osallistuvan valin-
nan mukaan joko suomeksi tai ruotsiksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-
keskus voi määrätä testin laatimisesta, testin
hyväksyttävän suorittamisen arvioinnista ja
testitodistuksen sisällöstä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskus valvoo testaajien toimintaa. Sosiaali-
ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi
peruuttaa testaajan hyväksynnän, jos testaaja
rikkoo olennaisesti toimintaansa koskevia
säännöksiä eikä ole korjannut toimintaansa
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-
keskuksen kehotuksesta huolimatta asetetussa
määräajassa.

Testaajalla on oikeus periä testistä maksu,
joka vastaa enintään testin järjestämisestä
aiheutuvia todellisia kustannuksia. Tämän
pykälän mukaisia tehtäviä suorittavaan tes-
taajaan sovelletaan, mitä hallintolaissa
(434/2003) säädetään virkamiehen esteelli-
syydestä.

Tarkempia säännöksiä testaajan kelpoisuu-
desta ja testaajaksi hyväksymisen edelly-
tyksistä annetaan sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2006.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksella tulee olla 4 a §:ssä tarkoitettu
valtakunnallinen valvontaohjelma valmiina
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2007.
Kunnalla tulee olla 6 §:n 2 momentin mu-
kainen valvontasuunnitelma viimeistään 1
päivänä tammikuuta 2008. Kunta voi aloittaa
50 §:n 2 momentin ja 3 momentin 1 kohdan
mukaisten maksujen perimisen hyväksyttyään
valvontasuunnitelman, mutta kuitenkin aikai-
sintaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Lain
20 b, 28 a ja 59 a §:n mukainen testausjärjes-
telmä tulee olla 20 b ja 28 a §:ssä tarkoitet-
tujen henkilöiden käytettävissä viimeistään 1
päivänä tammikuuta 2007. Talousvettä toi-
mittavalla laitoksella työskentelevällä, talo-
usveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä
tekevällä tulee olla 20 b §:ssä tarkoitettu
todistus hyväksytysti suoritettuna viimeistään
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30 päivänä kesäkuuta 2008. Uimahallissa,
kylpylässä tai vastaavassa laitoksessa työs-
kentelevällä, allasveden laatuun vaikuttavia

toimenpiteitä tekevällä tulee olla 28 a §:ssä
tarkoitettu todistus hyväksytysti suoritettuna
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2008.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä
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L a k i

N:o 286

toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain

(693/1976) 14, 25 ja 35 §, sellaisina kuin niistä ovat 14 § laeissa 487/1999, 498/2002 ja 46/2006
sekä 25 § mainitussa laissa 498/2002, sekä

lisätään lakiin uusi 14 a, 14 b, 25 a, 25 b ja 28 a § seuraavasti:

14 §
Tämän lain ja sen nojalla annettujen

säännösten noudattamisen yleinen johto ja
ohjaus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle
ja valvonta ja sen ohjaus Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tuotevalvontakeskukselle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskus ohjaa lääninhallituksia ja kuntia
niille tämän lain perusteella kuuluvien tehtä-
vien hoitamisessa. Tuotevalvontakeskus val-
voo tupakkatuotteiden koostumusta, laadun-
valvontaa, testauslaboratorioita sekä myyntiä
ja mainontaa koskevien 5, 6, 6 a—6 c, 7, 7 a,
8 ja 9 §:n säännösten noudattamista. Tuote-
valvontakeskukselle kuuluva testauslaborato-
rioiden pätevyyden ja testausmenetelmien
pätevyyden valvonta tapahtuu Mittatekniikan
keskuksen avustuksella. Mittatekniikan kes-
kuksella on tässä avustustehtävässä valvon-
taviranomaiselle 28 §:ssä säädetyt oikeudet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksen tulee laatia tämän lain valvonnan
toimeenpanon ohjaamiseksi ja yhteensovitta-
miseksi valtakunnallinen tupakkalain valvon-
taohjelma (valvontaohjelma). Valtakunnalli-
sen valvontaohjelman tulee sisältää vähintään
seuraavat tiedot:

1) tarkastuksen sisällön yleinen määrittely;
2) perusteet, joiden mukaan erityyppisten

valvontakohteiden riskit arvioidaan ja koh-
teiden tarkastustiheys määrätään;

3) näytteenoton tarpeen arviointi ja ohjeis-
tus;

4) 14 a §:n 3 momentissa tarkoitettujen
valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioin-
nissa käytettävät menetelmät; sekä

5) valvontaohjelman toteutumisen arvioin-
nissa käytettävät menetelmät.

Valvontaohjelma tulee tarkistaa tarvitta-
essa, vähintään kuitenkin kolmen vuoden
välein. Tämän lain mukainen valvontaoh-
jelma on osa ympäristöterveydenhuollon val-
takunnallista valvontaohjelmaa, johon kuulu-
vat myös ne muut valtakunnalliset valvonta-
ohjelmat, joista säädetään muissa ympäristö-
terveydenhuollon laeissa.

Tarkempia säännöksiä valtakunnallisen
valvontaohjelman laatimisesta ja sen sisäl-
löstä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Lääninhallitus ohjaa kuntia tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys-
ten toimeenpanossa läänin alueella sekä sen
lisäksi arvioi kuntien tupakkalain valvonta-
suunnitelmat ja niiden toteutumista.

14 a §
Kunta valvoo alueellaan tämän lain ja sen

nojalla annettujen säännösten noudattamista.
Kunnan alueella tämän lain mukaisista teh-
tävistä huolehtii kunnan määräämä toimielin.
Kunnanvaltuusto voi päättää, että toimielin
voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viran-
haltijalle. Toimielimellä ei kuitenkaan ole
oikeutta siirtää jäljempänä 3 momentissa
tarkoitettua valvontasuunnitelman hyväksy-
mistä koskevaa toimivaltaansa alaiselleen
viranhaltijalle.
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Kunta voi sopia toisen kunnan tai kun-
tayhtymän kanssa, että kunnalle tai sen
viranomaiselle tässä laissa säädetty tehtävä
annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai
kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi.
Kuntayhtymä voi tehdä toisen kuntayhtymän
kanssa edellä tarkoitetun sopimuksen, jos
siihen on kuntayhtymän jäsenkuntien suostu-
mus. Kunnan tämän lain nojalla järjestämään
toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
annettua lakia (733/1992), jollei lailla toisin
säädetä.

Kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöl-
listä valvontaa koskeva tupakkalain valvon-
tasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma)
siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä
ja terveyshaittoja ehkäisevää. Valvontasuun-
nitelman tulee sisältää vähintään seuraavat
tiedot:

1) tarkastusten sisällön määrittely;
2) valvontakohteiden tarkastustiheys;
3) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto

ja tutkiminen;
4) valvontasuunnitelman toteutumisen ar-

viointi; sekä
5) laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu.
Kunnan valvontasuunnitelmassa tulee ottaa

huomioon 14 §:ssä tarkoitettu valtakunnalli-
nen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelma
on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähin-
tään kolmen vuoden välein.

Tarkempia säännöksiä valvontasuunnitel-
man sisällöstä, valvontasuunnitelmaan sisäl-
tyvistä tarkastuksista, valvontakohteitten tar-
kastustiheydestä, näytteenotosta ja valvonta-
suunnitelman toteutumisen arvioinnista anne-
taan valtioneuvoston asetuksella.

14 b §
Jollei tässä laissa säädetä toisin, tupakoin-

nin kieltämistä ja sen rajoittamista koskevien
12 §:n 5 ja 6 kohdan ja 13 §:n 3 momentin
säännösten noudattamista työyhteisössä val-
vovat työsuojeluviranomaiset siten kuin siitä
säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpai-
kan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa
laissa (44/2006).

Tulli valvoo tämän lain 10 a §:n 1
momentissa tarkoitetun maahantuontikiellon
noudattamista.

Tämän lain 12 §:n 3 kohdan noudattamista
yleisissä tilaisuuksissa valvoo poliisi.

25 §
Tupakkatuotteen valmistaja tai maahan-

tuoja vastaa tupakkatuotteen terveysvaaroja ja
-haittoja aiheuttavien aineiden tutkimisesta
sekä tupakkatuotteen laadun valvonnasta ai-
heutuvista kustannuksista.

Tupakkatuotteen valmistaja tai maahan-
tuoja vastaa myös 18 §:n 4 momentissa
tarkoitetusta tupakkatuotteen markkinoilta
pois ottamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tämän lain mukaisen asian käsittelystä
valtion viranomaisessa voidaan periä maksu,
jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan,
mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992)
säädetään. Tarkemmat säännökset maksuista
annetaan sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella.

25 a §
Kunnan on perittävä elinkeinonharjoitta-

jalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu
14 a §:n 3 momentissa tarkoitettuun kunnan
valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuk-
sista ja näytteenotosta. Lisäksi kunnan on
perittävä toiminnanharjoittajalta maksu 14 a
§:n 3 momentissa tarkoitettuun kunnan val-
vontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen
perusteella annettujen määräysten valvon-
nasta silloin, kun määräysten antaminen pe-
rustuu tämän lain säännösten noudattamatta
jättämiseen.

Kunnan tulee määrätä suoritteistaan peri-
mänsä maksut siten, että ne vastaavat suu-
ruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta
aiheutuvia kustannuksia.

25 b §
Tämän lain mukaiset maksut saadaan periä

ilman tuomiota ja päätöstä siinä järjestyksessä
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulos-
ottotoimin annetussa laissa (367/1961) sää-
detään.

28 a §
Kunnan valvontaviranomainen sekä läänin-

hallitus ovat velvollisia pyydettäessä toimit-
tamaan korvauksetta Sosiaali- ja terveyden-
huollon tuotevalvontakeskukselle tarkastuk-
sia, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilös-
töä, maksuja sekä valvontaa koskevia muita
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tietoja tämän lain mukaisen valvonnan ohja-
usta, seurantaa, raportointia ja tilastointia
varten.

Valvontaviranomaisen on toimitettava 1
momentissa tarkoitetut tiedot Sosiaali- ja
terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen
määräämällä tavalla.

Tarkempia säännöksiä valvontaviranomai-
sen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudesta
annetaan valtioneuvoston asetuksella.

35 §
Muutosta 14 a §:n 3 momentissa tarkoi-

tettua valvontasuunnitelmaa sekä 25 a §:n 1
momentissa tarkoitettua taksaa koskevaan
päätökseen haetaan noudattaen, mitä muutok-
senhausta kuntalaissa (365/1995) säädetään.

Tässä laissa tarkoitetut hallintoviranomais-
ten päätökset voidaan panna täytäntöön muu-
toksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuvi-
ranomaisilla on kuitenkin oikeus kieltää tai

keskeyttää päätöksen täytäntöönpano enin-
tään siihen saakka, kunnes muutoksenhaku on
lainvoimaisesti ratkaistu.

Tässä laissa tarkoitettujen kieltojen mää-
räämistä koskevat asiat voidaan ottaa uudel-
leen käsiteltäviksi, jos siihen on erityisistä
syistä perusteltua aihetta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2006.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksella tulee olla 14 §:n 3 momentissa
tarkoitettu valtakunnallinen valvontaohjelma
valmiina viimeistään 1 päivänä tammikuuta
2007. Kunnalla tulee olla 14 a §:n 3
momentin mukainen valvontasuunnitelma
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2008.
Kunta voi aloittaa 25 a §:n 1 momentin
mukaisten maksujen perimisen hyväksyttyään
valvontasuunnitelman, mutta kuitenkin aikai-
sintaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä
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L a k i

N:o 287

kemikaalilain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 5—7 ja 49 §, 55 §:n

2 momentti ja 60 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 5 § laissa 391/2005, 6 § osaksi laeissa 220/1995 ja 1073/1995, 7 §

laissa 696/2001 ja mainitussa laissa 391/2005, 49 § osaksi laissa 659/1999, 55 §:n 2 momentti
laissa 1198/1999 ja 60 §:n 2 momentti laissa 57/1999, sekä

lisätään 56 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 721/2005, uusi 2 momentti seuraavasti:

5 §

Valvontaviranomaiset keskushallinnossa

Tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten noudattamista kos-
keva ylin valvonta sekä toimeenpanon ja
valvonnan valtakunnallinen ohjaus kuuluu:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskukselle kemikaalien aiheuttamien
terveyshaittojen sekä palo- ja räjähdysvaaro-
jen ehkäisemisen ja torjumisen osalta; sekä

2) Suomen ympäristökeskukselle kemikaa-
lien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäise-
misen ja torjumisen osalta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksen tulee toimialueellaan laatia tä-
män lain valvonnan toimeenpanon ohjaami-
seksi ja yhteensovittamiseksi valtakunnal-
linen kemikaalilain valvontaohjelma (valvon-
taohjelma). Valtakunnallisen valvontaohjel-
man tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1) tarkastusten sisällön yleinen määrittely;
2) perusteet, joiden mukaan erityyppisten

valvontakohteiden riskit arvioidaan ja koh-
teiden tarkastustiheys määrätään;

3) 7 §:n 3 momentissa tarkoitettujen val-
vontasuunnitelmien toteutumisen arviointia
koskevat menetelmät; sekä

4) valvontaohjelman toteutumisen arvioin-
nissa käytettävät menetelmät.

Valvontaohjelma tulee tarkistaa tarvitta-
essa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden
välein. Tämän lain mukainen valvontaoh-
jelma on osa ympäristöterveydenhuollon val-
takunnallista valvontaohjelmaa, johon kuulu-
vat myös ne muut valtakunnalliset valvonta-
ohjelmat, joista säädetään muissa ympäristö-
terveydenhuollon laeissa.

Tarkempia säännöksiä valtakunnallisen
valvontaohjelman laatimisesta ja sen sisäl-
löstä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

6 §

Alueelliset valvontaviranomaiset

Lääninhallitus ja alueellinen ympäristökes-
kus ohjaavat ja valvovat, kumpikin toimialal-
laan, kuntien toimintaa tämän lain säädösten
noudattamisessa. Tämän lisäksi lääninhallitus
arvioi kuntien kemikaalilain valvontasuunni-
telmat ja niiden toteutumista.

7 §

Paikalliset valvontaviranomaiset

Kunnassa tämän lain ja sen nojalla annet-
tujen säännösten ja määräysten noudattamista
valvoo kunnanhallitus, jollei tehtävää ole
johtosäännössä määrätty jollekin lautakunnal-
le (kunnan kemikaalivalvontaviranomainen).
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Valtuusto voi antaa kunnan kemikaalivalvon-
taviranomaiselle oikeuden siirtää toimival-
taansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle.
Toimielimellä ei kuitenkaan ole oikeutta
siirtää jäljempänä 3 momentissa tarkoitettua
valvontasuunnitelman hyväksymistä koske-
vaa toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.
Tehtävä voidaan antaa myös kuntayhtymän
hoidettavaksi.

Kunta voi sopia toisen kunnan tai kun-
tayhtymän kanssa, että kunnalle tai sen
viranomaiselle tässä laissa säädetty tehtävä,
jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhalti-
jalle, annetaan virkavastuulla toisen kunnan
tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi.
Kuntayhtymä voi tehdä toisen kuntayhtymän
kanssa edellä tarkoitetun sopimuksen, jos
siihen on kuntayhtymän jäsenkuntien suostu-
mus.

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle
säädettyä säännöllistä valvontaa varten kun-
nan tulee laatia ja hyväksyä kemikaalilain
valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuun-
nitelma) siten, että valvonta on laadukasta ja
terveyshaittoja sekä palo- ja räjähdysvaaroja
ehkäisevää. Valvontasuunnitelman tulee si-
sältää vähintään seuraavat tiedot:

1) tarkastusten sisällön määrittely;
2) valvontakohteiden tarkastustiheys; sekä
3) valvontasuunnitelman toteutumisen ar-

viointi.
Kunnan valvontasuunnitelmassa tulee ottaa

huomioon 5 §:ssä tarkoitettu valtakunnallinen
valvontaohjelma. Valvontasuunnitelma on
tarkistettava tarvittaessa, vähintään kuitenkin
kolmen vuoden välein.

Tarkempia säännöksiä valvontasuunnitel-
man sisällöstä, valvontasuunnitelmaan sisäl-
tyvistä tarkastuksista, valvontakohteitten tar-
kastustiheydestä, näytteenotosta ja valvonta-
suunnitelman toteutumisen arvioinnista anne-
taan valtioneuvoston asetuksella.

49 §

Valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonan-
tovelvollisuus

Tämän lain tai muiden säädösten nojalla
kemikaaleja valvovilla viranomaisilla on oi-
keus saada valvontaa varten tarpeellisia tie-

toja toisiltaan ja käyttää toistensa hankkimia
näytteitä tarpeellisiin tutkimuksiin.

Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen
sekä lääninhallitus ovat velvollisia pyydettä-
essä toimittamaan korvauksetta Sosiaali- ja
terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle
tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, valvonta-
henkilöstöä, maksuja sekä valvontaa koskevia
muita tietoja tämän lain mukaisen valvonnan
ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia
varten.

Valvontaviranomaisen on toimitettava 2
momentissa tarkoitetut tiedot Sosiaali- ja
terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen
määräämällä tavalla.

Tarkempia säännöksiä valvontaviranomai-
sen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudesta
annetaan valtioneuvoston asetuksella.

55 §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — —
Muun viranomaisen tämän lain nojalla

antamaan päätökseen haetaan muutosta siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Edellä 7 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua valvontasuunnitelmaa ja 60 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua taksaa koskevaan pää-
tökseen haetaan muutosta noudattaen, mitä
muutoksenhausta kuntalaissa (365/1995) sää-
detään.
— — — — — — — — — — — — —

56 §

Täytäntöönpano

— — — — — — — — — — — — —
Tämän lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettua

valvontasuunnitelmaa koskeva päätös on
muutoksenhausta huolimatta täytäntöönpano-
kelpoinen, ellei valitusviranomainen toisin
päätä.

60 §

Maksut

— — — — — — — — — — — — —
Kunnan on perittävä 7 §:ssä tarkoitettuun

kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä
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tarkastuksista hyväksymänsä taksan mukai-
nen maksu. Lisäksi kunnan on perittävä
toiminnanharjoittajalta maksu 7 §:ssä tarkoi-
tettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisäl-
tyvän tarkastuksen perusteella annettujen
määräysten valvonnasta silloin, kun määräys-
ten antaminen perustuu tämän lain säännösten
noudattamatta jättämiseen. Kunnan tulee
määrätä suoritteistaan perimänsä maksut si-
ten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään
suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kustan-
nuksia.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2006.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksella tulee olla 5 §:ssä tarkoitettu
valtakunnallinen valvontaohjelma valmiina
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2007.
Kunnalla tulee olla 7 §:n 3 momentin mu-
kainen valvontasuunnitelma viimeistään 1
päivänä tammikuuta 2008. Kunta voi aloittaa
60 §:n 2 momentin mukaisten maksujen
perimisen hyväksyttyään valvontasuunnitel-
man, mutta kuitenkin aikaisintaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

903N:o 287



Valtioneuvoston asetus

N:o 288

rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä,

muutetaan rikesakkorikkomuksista 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun asetuksen
(610/1999) 7 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 1038/2001 ja 1255/2002, seuraavasti:

7 §

Henkilökohtaisen suojavälineen käyttöä kos-
kevat rikkomukset

Tieliikennelain 88 §:n 1 momentissa tar-
koitetun ajoneuvon kuljettajalle ja matkusta-
jalle voidaan turvavyön käyttämättä jättämi-
sestä ajon aikana määrätä 35 euron rikesakko.
Samansuuruinen rikesakko voidaan määrätä
kuljettajalle, joka tieliikennelain 88 a §:n
vastaisesti kuljettaa lasta ajoneuvossa, sekä
kuljettajalle, holhoojalle tai huoltajalle, joka

laiminlyö tieliikennelain 88 c §:n 1 tai 2
momentissa säädetyn velvollisuuden.

Tieliikennelain 89 §:n 1 momentissa tar-
koitetun ajoneuvon kuljettajalle ja matkusta-
jalle voidaan määrätä malliltaan hyväksytyn
suojakypärän käyttämättä jättämisestä ajon
aikana 35 euron rikesakko. Samansuuruinen
rikesakko voidaan määrätä myös kuljettajalle
tieliikennelain 89 §:n 2 momentissa säädetyn
velvollisuuden laiminlyönnistä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
toukokuuta 2006.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Ylitarkastaja Janne Mänttäri
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N:o 289 

 

Valtioneuvoston asetus 

ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006 

————— 
 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä, 

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen 
(1257/1992) 6 §:n 1 momentti, 6 a  ja 38 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti asetuk-
sessa 1243/2002 ja 6 a § asetuksessa 573/1994, seuraavasti: 
 
 

6 §  

Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyt-
tövelvollisuudesta  

Tieliikennelaissa (267/1981) säädetty tur-
vavyön käyttämisvelvollisuus ei koske:  

a) poliisimiestä, rajavartiomiestä eikä van-
keinhoitolaitoksen palveluksessa olevaa hei-
dän ollessaan sellaisessa virkatehtävässä, että 
turvavyön käyttämisestä voi olla vaaraa tai 
huomattavaa haittaa; 

b) auton tarkastusta suorittavaa katsastajaa; 
c) postin, sanomalehtien tai muiden useaan 

paikkaan jaettavien tavaroiden jakajaa, taikka 
jätteiden tai muiden useasta paikasta kerättä-
vien tuotteiden kerääjää, kun yhtäjaksoinen 
ajomatka on enintään sata metriä ja turva-
vyön käyttämisestä on huomattavaa haittaa; 

d) henkilöauton kuljettajaa luvanvaraisessa 
henkilöliikenteessä, lukuun ottamatta koulu-
kuljetuksia ja ajoa ilman matkustajaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 a §  

Terveydellisistä syistä turvavyön käyttövel-
vollisuudesta vapautuminen 

Tieliikennelain 88 b §:n 2 momentissa tar-
koitetussa lääkärintodistuksessa tulee olla 
maininta sen voimassaoloajasta ja seuraava 
tunnus: 

 
 

38 §  

Henkilökuljetus autolla 

Autossa saa kuljettajan lisäksi olla enintään 
rekisteriin merkityn istuma- ja seisomapaik-
kaluvun mukainen määrä matkustajia. Kul-
jettajan ja matkustajien tulee käyttää istuma- 
tai seisomapaikkoja, jotka täyttävät niitä kos-
kevat vaatimukset. 

Linja- ja ostoliikenteeseen käytettävässä 
linja-autossa (M2- ja M3-luokka) saa kuiten-
kin rekisteriin merkityn matkustajamäärän 
kuljettaja mukaan lukien tilapäisesti ylittää 
30 prosentilla. Kuljettajan viereiselle istuma-
paikalle ja kaikille turvavöin varustetuille is-
tumapaikoille saa kuitenkin sijoittaa enintään 
rekisteriin merkityn määrän matkustajia. 
 

——— 
 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2006. 

Henkilö- ja pakettiauton (M1- ja N1-luokka) 
muulla kuin etuistuimella saadaan 31 päivään 
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joulukuuta 2007 kuljettaa tilapäisesti 30 pro-
senttia enemmän vähintään 3-vuotiaita is-
tuvia matkustajia, kuin heillä on mahdolli-
suus käyttää turvavyötä tai muuta turvalaitet-
ta. 

Linjaliikenteenä suoritettavissa koulu- ja 
päivähoitokuljetuksissa saadaan 38 §:n 2 
momentissa sallittu tilapäinen henkilöyli-
kuorma 9 päivään toukokuuta 2008 sijoittaa 
turvavöillä varustetuille istumapaikoille.  

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006 

 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen 

 
 
 
 
 

Ylitarkastaja Janne Mänttäri 
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N:o 290 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 

linja-auton turvavöiden käyttövelvollisuuden ilmoittamisesta kuvamerkillä  

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2006 

————— 

 
Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 

annetun tieliikennelain (267/1981) 88 d §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 
234/2006: 
 

1 §  
Ilmoitettaessa linja-auton turvavöiden käyt-

tövelvollisuudesta tieliikennelain (267/1981) 
88 d §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla 
kuvamerkillä, on merkin oltava seuraavan 
mallin mukainen: 

Kuvamerkissä on valkoinen kuva sinisellä 
pohjalla. Kuvamerkkiä voidaan käyttää yh-
dessä turvavyön käyttövelvollisuudesta ker-
tovan tekstin kanssa. Teksti ei saa peittää ku-
vamerkkiä. 
 

2 §  
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-

kokuuta 2006. 

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2006 

 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen 

 
 
 
 
 

Ylitarkastaja Janne Mänttäri 



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 291

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan
yritystoimintaan myönnettävän tuen perustana olevista rakennusten yksikkökustannuk-

sista annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaan-
tulopäivä

MMMa maatilatalouden rakennetuen ja
vastaavan yritystoimintaan myönnettävän
tuen perustana olevista rakennusten yksik-
kökustannuksista annetun maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksen muuttamisesta . . 40/06 21.4.2006 1.5.2006

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki) PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 77 2005.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Sirpa Tauru
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