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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydensuoje-
lulain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi ter-
veydensuojelulakia (763/1994). Ehdotuksen
mukaan laissa tarkoitettuja valvonnan ohja-
ukseen liittyviä tehtäviä siirrettäisiin sosiaali-
ja terveysministeriöstä sosiaali- ja terveyden-
huollon tuotevalvontakeskukseen. Tällaisia
tehtäviä olisivat esimerkiksi talousveden val-

vontaan ja jätteiden terveyshaittojen arvioin-
tiin liittyvät ohjaus- ja valvontatehtävät.

Lisäksi terveydensuojelulakiin ehdotetaan
tehtäväksi uudesta perustuslaista johtuvia
pienimuotoisia muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1
päivänä tammikuuta 2003.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Esityksen tarkoituksena on tehostaa ter-
veydensuojelulain valvontaa siirtämällä lain
toimeenpano- ja valvontatehtäviä sosiaali- ja
terveysministeriöstä sosiaali- ja terveyden-
huollon tuotevalvontakeskukseen (STTV).
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-
keskus ohjaisi myös kuntia yhdenmukaisten
valvontakäytäntöjen kehittämisessä. Uudis-
tuksella pyrittäisiin lisäksi parantamaan kun-
tien mahdollisuuksia selvitä muun muassa
EU:n edellyttämistä valvontatehtävistä esi-
merkiksi talousvesien valvonnassa. Sosiaali-
ja terveysministeriöllä säilyisi edelleen ter-
veydensuojelulain valvonnan ylin johto sekä
suunnittelu ja norminanto.

2. Nykyt i la

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskus on vuonna 1994 perustettu sosiaali-
ja terveysministeriön alainen keskusvirasto.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-
keskus ohjaa ja valvoo nykyisin alkoholilain
(1143/1994), tupakkalain (693/1976) ja ke-
mikaalilain (744/1989) noudattamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksen perustamisen yhteydessä sille
päätettiin antaa edellä mainittujen lakien val-
takunnalliset ohjaus- ja valvontatehtävät.
Vastaava tehtävänsiirto toteutettiin tervey-
densuojelulain 8 luvun mukaisessa yleisen
elintarvikehygienian valvonnassa, kun alan
ohjaus- ja valvontatehtävät annettiin elintar-
vikeviraston (EV) hoidettavaksi. Lisäksi so-
siaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla
säteilyturvakeskus (STUK) vastaa valtakun-
nallisista säteilyvalvontatehtävistä säteily-
lainsäädännön nojalla.

Suuri osa ympäristöterveydenhuoltoon
kuuluvista tai siihen liittyvistä valtakunnalli-
sista ohjaus- ja valvontatehtävistä on täten
siirretty ministeriöltä keskusvirastojen hoi-
dettavaksi. Tehtävänsiirtojen ulkopuolelle on
kuitenkin toistaiseksi jäänyt geenitekniikka-

lainsäädännön (377/1995) ja eräät terveyden-
suojelulainsäädännön mukaiset valtakunnal-
liset ohjaus- ja valvontatehtävät. Geenitek-
niikkalain muutos, jolla geenitekniikkalain
mukaiset valvontatehtävät siirrettäisiin sosi-
aali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakes-
kukselle on valmisteilla.

Voimassaolevan terveydensuojelulain 4 §:n
mukaan terveydensuojelun nojalla annettujen
säännösten ja määräysten noudattamista kos-
kevan valvonnan ylin johto sekä terveyden-
suojelun suunnittelu ja ohjaus kuuluvat sosi-
aali- ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö voi antaa lain nojalla tarvitta-
essa yleisiä ohjeita terveyshaittojen arvioimi-
seksi. Terveydensuojelulain 8 luvun yleistä
elintarvikehygieniaa koskevien säännösten
valvonnan ohjaus ja alaan liittyvä suunnittelu
kuuluvat elintarvikevirastolle (terveydensuo-
jelulaki 4 §). Terveydensuojelulain 5 ja 6 §:n
mukaan terveydensuojelun valvonnan toi-
meenpano kuuluu kunnille lääninhallitusten
ohjatessa ja valvoessa terveydensuojelua lää-
nin alueella.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohella valti-
on keskushallinnossa toimii terveydensuoje-
lun valvontaa ja kehittämistä ohjaavana vi-
rastona ainoastaan elintarvikevirasto ja sekin
ainoastaan terveydensuojelulain 8 luvun tar-
koittamissa, elintarvikevalvontaan liittyvissä
kysymyksissä.

Terveydensuojelulain 3 luvun ”luvanvarai-
nen toiminta” ns. sijoituslupa on siirretty
osaksi ympäristönsuojelulain (86/2000) tar-
koittamaa ympäristölupaa. Terveydensuoje-
lulain sijoitusluvan tavoite, terveyshaitan
syntymisen ehkäiseminen, on erikseen mai-
nittu ympäristönsuojelulain 3 §:ssä. Sosiaali-
ja terveysministeriön tehtävänä on tervey-
densuojelulain 4 §:n nojalla antaa ohjeita ter-
veyshaittojen arvioimiseksi sekä toimia ym-
päristönsuojelulain tarkoittamana asiantunti-
javiranomaisena.

Suomen liittyminen EU:n jäseneksi on mo-
nella tavalla vaikuttanut terveydensuojelun
lainsäädäntöön ja sen toimeenpanoon. Suuri
osa terveydensuojelulain säännöksistä perus-
tuu yhteisölainsäädäntöön, kuten esimerkiksi
talousveden ja uimavesien valvonta sekä
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elintarvikehygienia. Eräillä muilla alueilla,
esimerkiksi asuntojen terveysvalvonnassa on
odotettavissa kansainvälisten normien ja me-
nettelytapojen yhdenmukaistumista lähivuo-
sina. Terveydensuojelun osuus EU:n
6:nnessa ympäristöohjelmassa on aikaisem-
piin ohjelmiin nähden selvästi korostunut,
mikä merkitsee lisääntyviä tehtäviä erityisesti
sosiaali- ja terveysministeriölle.

2.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden
lainsäädäntö

Terveydensuojelulainsäädännön valvonta-
tehtävien organisointi kuuluu kansalliseen
harkintaan, eikä kansainvälisellä kehityksellä
ja ulkomaiden lainsäädännöllä ole näin ollen
suoraa vaikutusta siihen miten, kyseessä ole-
vien valvontatehtävien organisointi hoidetaan
maassamme.

2.3. Nykytilan arviointi

Suuri osa ympäristöterveydenhuoltoon
kuuluvista tai siihen liittyvistä valtakunnalli-
sista ohjaus- ja valvontatehtävistä on siirretty
ministeriöltä keskusvirastojen hoidettavaksi.
Tehtävänsiirtojen ulkopuolelle on toistaiseksi
jäänyt geenitekniikkalainsäädännön ja eräät
terveydensuojelulainsäädännön mukaiset val-
takunnalliset ohjaus- ja valvontatehtävät.

Ympäristöterveydenhuollon kehittämisen
kannalta on tärkeää, että tehtävänsiirtoja jat-
ketaan siten, että muitakin ympäristötervey-
denhuollon valtakunnallisia lainsäädännön
ohjaus- ja valvontatehtäviä siirrettäisiin mi-
nisteriöstä keskusviraston hoidettavaksi. So-
siaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla
tehtävien luonteva sijoituspaikka olisi sosiaa-
li- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus,
jolle on jo siirretty vastaavia hallinnollisia
ohjaus- ja valvontatehtäviä. Näin sosiaali- ja
terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen
tehtäväkenttää voitaisiin monipuolistaa ja
laajentaa sekä samalla saavuttaa synergiaetu-
ja. Esimerkiksi kemikaalien terveysvaikutus-
ten arvioinnilla on paljon yhteyksiä yleiseen
terveyshaittojen arviointiin. Edellä mainituin
perustein sosiaali- ja terveysministeriöstä
voitaisiin siirtää terveydensuojelulain valta-

kunnalliset ohjaus- ja valvontatehtävät sosi-
aali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakes-
kukseen. Tällaisia olisivat esimerkiksi terve-
yshaitan arviointiin, jätehuollon terveydellis-
ten kysymysten arviointiin liittyvät ohjaus- ja
valvontatehtävät.

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on
ohjata ja johtaa terveydensuojelun valvontaa
Suomessa. Läänin alueella valvonnan toi-
meenpanon seurannasta ja kuntien ohjaami-
sesta vastaa lääninhallitus. Käytännön val-
vontatyön toteutus kuuluu kunnan terveyden-
suojeluviranomaiselle ja sen alaisena työs-
kenteleville eläinlääkäreille ja terveystarkas-
tajille. Varsinkin terveystarkastajien määrä
väheni 1990-luvulla voimakkaasti (30 %)
samalla kun valvontatehtävien määrä on li-
sääntynyt muun muassa asuntojen kosteus- ja
mikrobivaurioiden selvitystarpeen vuoksi.
Valvontatehtävien vaikeutuminen ja lisään-
tyminen on johtanut myös tarpeeseen lisätä
keskitettyä ohjausta ja neuvontaa valvonnan
eri osa-alueilla.

Terveydensuojelulain säätämisen aikaan
1994/1995 valtion sosiaali- ja terveyshallin-
non keskusvirastot oli lakkautettu. Tämän
johdosta terveydensuojelulakia säädettäessä
useat aikaisemmin lääkintöhallitukselle ja sit-
temmin sosiaali- ja terveyshallitukselle kuu-
luneet valvonnan johtotehtävät jouduttiin
suurilta osin siirtämään sosiaali- ja terveys-
ministeriön vastuulle. Järjestely ei ole nykyi-
sissä EU-jäsenyyden aikaisissa oloissa tar-
koituksenmukainen. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön tulee ensisijassa vastata yhteisölain-
säädännön ja kotimaisen lainsäädännön val-
mistelusta sekä ympäristöterveydenhuollon
kansainvälisten järjestöjen asioiden ja sopi-
musten valmistelusta ja voimaansaattamises-
ta. Täten lainsäädännön toimeenpanon ja
valvonnan käytännön johtoa ei ole mahdol-
lista toteuttaa riittävällä tehokkuudella minis-
teriöstä käsin.

Tehtävien siirtojen jälkeen ministeriöön
jäisi vastuu lainsäädännön valmistelusta sekä
siihen liittyvästä EY-lainsäädännön valmiste-
lusta, toiminnan yleisestä johtamisesta ja oh-
jauksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuo-
tevalvontakeskus vastaisi alan valtakunnalli-
sista valvontatehtävistä sekä lääninhallitusten
ja kuntien ohjauksesta.
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3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavutta-
miseksi

Esityksen tavoitteena on tehostaa ympäris-
töterveydenhuollon valvonnan toimeenpanon
ohjausta sekä kuntien mahdollisuuksia suo-
riutua valvonnan toimeenpanosta nykyistä
paremmin. Ehdotuksen tavoitteena on myös
parantaa sosiaali- ja terveysministeriön edel-
lytyksiä hoitaa sille kuuluvan ympäristöter-
veydenhuollon norminannon valmistelua ja
yhteisölainsäädännön valmisteluun osallis-
tumista.

3.2. Keskeiset ehdotukset

Esityksen keskeisenä ehdotuksena on siir-
tää sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksen tehtäväksi ohjata terveydensuo-
jelulain ja sen nojalla annettujen säännösten
toimeenpanoa ja ohjausta. Tuotevalvontakes-
kus voisi antaa myös lain säännösten toi-
meenpanoa ja valvontaa koskevia ohjeita.
Tällä tavoin voidaan lisätä valvonnan yh-
denmukaisuutta kunnissa ja lisätä kansalais-
ten ja toiminnanharjoittajien oikeusturvaa
valvontatoimenpiteiden toteuttamisessa.

Esityksessä ehdotetaan myös eräiden ny-
kyisin kunnille kuuluvien valvontatehtävien
ohjauksen antamista tuotevalvontakeskuksen
hoidettavaksi kuten terveydensuojelulain 25
§:n mukaiset jätteitä koskevat ohjeet. Samal-
la myös muutettaisiin eräät nykyisessä laissa
asetuksella annetut säännökset perustuslain
80 §:ssä edellyttämiksi sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksiksi.

4. Esityksen vaikutukset

4.1. Taloudelliset vaikutukset

Tehtävänsiirto toteutettaisiin valtion vuo-
den 2003 talousarvioesityksessä siirtämällä
250 000 euroa ministeriön momentilta
33.53.23 "Terveyden edistäminen ja valvon-
ta" sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-

takeskuksen momentille 33.09.21. Määrära-
haa voitaisiin käyttää 2 henkilötyövuotta vas-
taavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja
valvonnasta aiheutuvien muiden menojen
maksamiseen. Tehtävänsiirrosta ei aiheudu
lisäkuluja valtionhallinnolle eikä kunnille.

4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-
set

Esityksellä lisättäisiin sosiaali- ja tervey-
denhuollon tuotevalvontakeskuksen tehtäviä
terveydensuojelulain toimeenpano- ja val-
vontatehtävillä, jotka siirrettäisiin tuoteval-
vontakeskukseen sosiaali- ja terveysministe-
riöstä. Valvontatehtävien siirto ministeriöstä
keskushallinnon valvontayksikölle on ny-
kyisten hallinnon kehittämisperiaatteiden
mukainen. Siirron henkilöstövaikutuksena
olisi hallinnonalan sisäinen siirto, jolla olisi
mahdollista palkata sosiaali- ja terveyden-
huollon tuotevalvontakeskukseen lisähenki-
löstöä kahden henkilötyövuoden verran.

4.3. Ympäristövaikutukset

Esityksellä ei ole välittömiä ympäristövai-
kutuksia, mutta sen tavoitteena on parantaa
organisaatiouudistuksen myötä kunnissa to-
teutettavaa terveydensuojelulain toimeenpa-
noa ja valvontaa ja täten edistää välillisesti
elinympäristön terveellisyyttä.

4.4. Vaikutukset eri kansalaisryhmien
asemaan

Esityksellä ei ole vaikutuksia eri kansalais-
ryhmien asemaan.

5. Asian valmiste lu

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja
terveysministeriössä yhteistyössä sosiaali- ja
terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen
kanssa.
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5.2. Lausunnot

Esityksestä on pyydetty lausunnot kauppa-
ja teollisuusministeriöltä, maa- ja metsätalo-
usministeriöltä, oikeusministeriöltä, ympäris-
töministeriöltä, Suomen Kuntaliitolta, elin-
tarvikevirastolta, sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tuotevalvontakeskukselta, Ympäristö- ja
terveysalan tekniset ry:ltä, Kuntien terveys-
tarkastajat ry:ltä ja Eläinlääkärihygieenikko-
jen yhdistykseltä. Lausunnot on saatu kaup-
pa- ja teollisuusministeriöltä, maa- ja metsä-
talousministeriöltä, oikeusministeriöltä, ym-
päristöministeriöltä, elintarvikevirastolta, so-
siaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakes-
kukselta, Kuntien terveystarkastajat ry:ltä,
Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry:ltä ja
Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistykseltä.

6. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

6.1. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys ei ole riippuvainen muista hallituk-
sen esityksistä, mutta geenitekniikkalakia
koskeva valmisteilla oleva hallituksen esitys
täydentää tässä esityksessä ehdotettuja tehtä-
vänsiirtoja sosiaali- ja terveysministeriöstä
sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-
keskukseen.

6.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopi-
muksista ja velvoitteista

Esityksellä ei ole vaikutuksia kansainväli-
siin sopimuksiin ja velvoitteisiin.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

4 §. Valvonnan johto ja ohjaus. Terveyden-
suojelulain 4 §:n 1 momentissa mainittu ter-
veydensuojelun yleisen suunnittelun ja val-
vonnan ylin johto ja ohjaus säilyisivät sosiaa-
li- ja terveysministeriöllä.

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että siihen otettaisiin maininta
sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-
keskuksesta, jonka tehtävänä olisi vastata
terveydensuojelulain ja sen nojalla annettujen
säännösten toimeenpanon valvonnasta ja oh-
jauksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuo-
tevalvontakeskus vastaisi käytännössä ter-
veydensuojelulain lukujen 4 (Ilmoituksenva-
rainen toiminta), 5. luku (Talousvesi), 6. luku
(Jätteet ja jätevedet), 7. luku (Asunnon ja
muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden
terveydelliset vaatimukset) ja 9. luku (Hauta-
usmaat ja hautaaminen) valvontaa kuuluvasta
ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksen lain toimeenpanoa koskeva oh-
jaus suuntautuisi erityisesti, yhteistyössä lää-
ninhallitusten kanssa, kunnan terveydensuo-
jeluviranomaisten valvontakäytäntöjen kehit-
tämiseen ja neuvontaan valvontakäytäntöjen
yhdenmukaistamiseksi koko maassa. Sosiaa-
li- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
vastaisi myös terveydensuojelulain 13 §:n
tarkoittamien ilmoitusmenettelyjen kehittä-
misestä. Sosiaali- ja terveysministeriön toi-
menkuvan suuntautuessa entistä enemmän
yhteisölainsäädännön valmisteluun, nor-
minantoon ja kansainvälisten, terveydensuo-
jelua koskevien sopimusten ja ohjelmien laa-
dintaan, valvontatoimenpiteiden ohjaus ja
kehittäminen kunnan valvontaviranomaisen
tueksi on viime vuosina heikentynyt jatku-
vasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskuksen kehittäminen sosiaali- ja ter-
veysministeriötä avustavaksi keskusvirastok-
si on siten välttämätöntä. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tuotevalvontakeskuksen kehittä-
minen terveydensuojelun keskusvirastoksi

parantaa myös Suomen mahdollisuuksia hoi-
taa sille kuuluvien, EU:lle laadittavien ra-
porttien ynnä muiden sellaisten tehtävien
valmistelua. Terveydensuojelulain 8. luvun
(Yleinen elintarvikehygienia) valvontatehtä-
vien ohjaus säilyisi edelleen elintarvikeviras-
tolla. Sosiaali- ja terveysministeriöllä säilyisi
edelleen, kuten nykyisessäkin laissa tervey-
densuojelun ylin johto, suunnittelu ja ohjaus.

Voimassaolevan terveydensuojelulain 4 §:n
3 momentissa on säädetty, että sosiaali- ja
terveysministeriö antaa tarvittaessa yleisiä
ohjeita terveyshaittojen arvioimiseksi. Ehdo-
tettu säännös ei sisältäisi erityistä mainintaa
valtuudesta antaa asiaa koskevia ohjeita. Pe-
rustuslain 68 §:n mukaan ministeriö ja sen
alaiset virastot voivat antaa hallinnollisia
määräyksiä yleistoimivaltansa nojalla. Näin
ollen jatkossa sosiaali- ja terveysministeriö
voi antaa tarvittaessa yleisiä ohjeita tässä
laissa tarkoitettujen terveyshaittojen arvioin-
tiperusteista. Sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotevalvontakeskus voi puolestaan antaa oh-
jeita lain säännösten toimeenpanoa ja valvon-
taa koskevissa asioissa.

7 §. Kunnan terveydensuojeluviranomai-
nen. Terveydensuojelulain 7 §:n 3 momenttia
ehdotetaan muutettavaksi perustuslain 80 §:n
perusteella siten, että säännöksessä viitattai-
siin asetuksen antajaan, joka olisi valtioneu-
vosto. Lisäksi pykälään ehdotetaan myös li-
sättäväksi perusluonnehdinnat kunnan ter-
veydensuojeluviranomaisen pätevyydestä.
Terveydensuojelun valvontatehtäviä hoita-
valla kunnallisella viranhaltijalla olisi oltava
soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakou-
lu- tai teknillinen opistotasoinen tutkinto.
Terveydensuojelun valvontatehtäviä hoitavan
viranhaltijan kelpoisuuden täyttäisi myös
henkilö, joka terveydensuojelulain voimaan
tullessa hoiti vastaavia terveydenhuoltolain
(469/1965) valvontatehtäviä. Asiasisällöltään
vastaava säännös on nykyisin terveydensuo-
jeluasetuksen 43 §:ssä.

13 §. Ilmoitusvelvollisuus. Terveydensuoje-
lulain 13 §:n 1 momentin 6 kohta, 3 moment-
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ti, 5 momentti ja 6 momentti ehdotetaan
muutettavaksi siten, että perustuslain 80 §:n
perusteella säännöksissä viitattaisiin asetuk-
sen antaviin tahoihin. Perustuslain 80 §:n
mukaan ministeriö voi antaa asetuksen tek-
nisluonteisista asioista. Tällaisista seikoista
on kyse 1 momentin 6 kohdassa, 3 momen-
tissa ja 6 momentissa, joissa asetuksen anta-
jana olisi mainittu sosiaali- ja terveysministe-
riö. Näin ollen vain 5 momentissa asetuksen
antaja olisi valtioneuvosto, kuten nykyisin.

14 §. Ilmoitus eräissä tapauksissa. Voi-
massaolevan 14 §:n 1 momentin nojalla sosi-
aali- ja terveysministeriö voi määrätä mat-
kustaja-aluksessa, lentokoneessa, junassa tai
muussa yleisessä kulkuvälineessä olevan
elintarvikehuoneiston ilmoituksen tekemises-
tä. Koska ilmoitus koskee elintarvikehuo-
neistoa ja sen hygieniaa on perusteltua, että
elintarvikevirasto, joka lain 4 §:n nojalla val-
voo yleistä elintarvikehygieniaa, velvoittaa
toiminnanharjoittajan tekemään kyseessä
olevan ilmoituksen. Pykälää ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että velvoitteen ilmoituksen
tekemisestä antaa elintarvikevirasto sosiaali-
ja terveysministeriön asemesta.

15 §. Ilmoituksen käsittely ja ilmoitusvel-
volliselle annettavat määräykset Terveyden-
suojelulain 15 §:n 3 momentin mukaan pää-
töksestä ja sen sisällöstä säädetään asetuksel-
la. Perustuslain 80 §:n mukaisesti pykälää
ehdotetaan muutettavaksi, että asetuksenanta-
ja olisi valtioneuvosto.

25 §. Jätteitä koskevat yleiset ohjeet. Jät-
teiden ja jätevesien käsittelystä on usein to-
dettu aiheutuvan, esimerkiksi jätevesiliettei-
den levityksen seurauksena terveyshaitaksi
katsottavaa hajuhaittaa. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tuotevalvontakeskuksen tehtävä-
nä olisi antaa jätteiden ja jätevesien käsitte-
lystä ohjeita terveyshaittojen ehkäisemiseksi.
Jotta ohjeet eivät olisi ristiriitaisia ympäris-
tönsuojelun tavoitteiden ja määräysten kans-
sa, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksen tulisi ennen ohjeiden antamista
hankkia niistä muiden sellaisten viranomais-
ten tai tahojen kannanotto, joiden toimintaa
tai etua asia erityisesti koskee.

32 §. Asunto, yleisiä alueita ja laitoksia
koskevat tarkemmat säännökset ja ohjeet.
Terveydensuojelulain 32 § ehdotetaan muu-
tettavaksi kokonaisuudessaan. Pykälän 1

momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä tervey-
dellisin perustein fysikaalisista, kemiallisista
ja biologisista tekijöistä asunnossa ja muussa
oleskeluun tarkoitetussa tilassa.

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella voitaisiin antaa tarkempia sään-
nöksiä:

1) lain 28 §:ssä tarkoitettujen alueiden ja
laitosten terveydellisistä arviointiperusteista;

2) lain 29 §:ssä mainittujen yleisen uima-
lan, uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä
yleisen virkistymis-, kuntoutus-, hieronta- tai
muun vastaavan yleisen altaan veden tervey-
dellisistä laatuvaatimuksista ja säännöllisestä
valvonnasta; sekä

3) yleisen uimarannan tai uimapaikan ve-
den terveydellisistä ja muista laatuvaatimuk-
sista.

43 §. Asetuksenantovaltuutus. Pykälää eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että perustus-
lain 80 §:n mukaisesti säännöksessä olisi ase-
tuksen antavana tahona mainittu valtioneu-
vosto.

54 §. Rangaistussäännökset. Terveyden-
suojelulain 54 §:n 4 momentin 2 kohta ehdo-
tetaan kumottavaksi. Edellä mainittu säännös
viittaa terveydensuojelulain 19 ja 23 §:n, jot-
ka ovat kumottuja lailla 120/2001.

56 §. Muutoksenhaku. Terveydensuojelu-
lain 56 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, kunnan terveydensuojeluviran-
omaisella olisi oikeus hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuden päätökseen, jolla
hallinto-oikeus on kumonnut kunnan tervey-
densuojeluviranomaisen päätöksen tai muut-
tanut sitä. Muutos ehdotetaan tehtäväksi sen
vuoksi, että hallintolainkäyttölain 6 §:n mu-
kaan viranomainen ei saa valittaa ellei laissa
ole näin säädetty tai viranomaisen valitusoi-
keus on julkisen edun vuoksi tarpeen. Muu-
tosta vastaava menettely on omaksuttu muun
muassa ympäristösuojelulain (86/2002) 97
§:ssä.

Lisäksi 56 §:n 5 momentti ehdotetaan ku-
mottavaksi. Tässä momentissa säädetään sii-
tä, että uhkasakon asettamista koskevaan
päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta
valittamalla. Tämä säännös on perustauslain
21 §:n vastainen ja se tulee siksi kumota.
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2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vän tammikuuta 2003. Ennen lain voimaan-

tuloa voitaisiin ryhtyä sen täytäntöönpanon
edellyttämiin toimenpiteisiin.
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Lakiehdotus

Laki

terveydensuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 54 §:n 4 mo-

mentin 2 kohta ja 56 §:n 5 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 54 §:n 4 momentin 2 kohta lais-
sa 405/2002 ja 56 §:n 5 momentti sellaisena kuin ne ovat 54 §:n 4 momentin 2 kohta laissa
405/2002 ja 56 §:n 5 momentti laissa 777/1996, sekä:

muutetaan 4 §, 7 §:n 3 momentti, 13 §:n 1 momentin 6 kohta, 13 §:n 3, 5 ja 6 momentti, 14
§:n 1 momentti, 15 §:n 3 momentti, 25 §, 32 § ja 43 § ja 56 §:n 2 momentti sellaisina kuin
niistä ovat 7 §:n 3 momentti laissa 691/2001, 13 §: n 6 momentti ja 56 §:n 2 momentti maini-
tussa laissa 777/1996 sekä 25 § laissa 83/1995, seuraavasti:

4 §

Valvonnan johto ja ohjaus

Terveydensuojelun yleisen suunnittelun ja
valvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluvat sosi-
aali- ja terveysministeriölle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskus ohjaa tämän lain ja sen nojalla an-
nettujen säännösten toimeenpanoa ja valvon-
taa.

Elintarvikeviraston asiana on suunnitella,
ohjata ja valvoa terveydensuojelua omalla
toimialallaan.

7 §

Kunnan terveydensuojeluviromainen

— — — — — — — — — — — — — —
Terveydensuojelun valvontatehtäviä hoita-

valla kunnallisella viranhaltijalla on oltava
soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakou-
lu- tai teknillinen opistotason tutkinto. Ter-
veydensuojelun valvontatehtäviä hoitavan vi-
ranhaltijan kelpoisuuden täyttää myös henki-
lö, joka terveydensuojelulain voimaan tulles-
sa hoiti vastaavia terveydenhoitolain
(469/1965) valvontatehtäviä. Terveydensuo-
jelun tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden kel-
poisuusehdoista säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella.

13 §

Ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hyvissä
ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen
ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomai-
selle seuraavista toiminnoista:
— — — — — — — — — — — — — —
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6) sellaisen muun huoneiston tai laitoksen
perustamisesta tai käyttöönotosta, jonka hy-
gieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä
tai toiminnan luonne huomioon ottaen asetet-
tava erityisiä velvoitteita; sosiaali- ja terve-
ysministeriön asetuksella säädetään tarkem-
min edellä tarkoitetuista erityisistä velvoit-
teista.
— — — — — — — — — — — — — —

Ilmoitus on niin ikään tehtävä, kun elintar-
vikkeita myydään liikkuvasta kioskista,
myyntivaunusta tai muusta liikkuvasta lait-
teesta. Ilmoituksen tekemisestä säädetään
erikseen sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella.
— — — — — — — — — — — — — —

Tarkemmat säännökset ilmoituksesta ja sii-
hen liitettävistä selvityksistä annetaan valtio-
neuvoston asetuksella.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan säätää, milloin elintarvikehuoneistoa
on pidettävä tilapäisenä.

14 §

Ilmoitus eräissä tapauksissa

Elintarvikevirasto voi toiminnan laatu ja
laajuus huomioon ottaen velvoittaa ilmoituk-
sen tehtäväksi elintarvikehuoneistosta, joka
sijaitsee matkustaja-aluksessa, lentokoneessa,
junassa tai muussa yleisessä kulkuvälineessä.
— — — — — — — — — — — — — —

15 §

Ilmoituksen käsittely ja ilmoitusvelvolliselle
annettavat määräykset

— — — — — — — — — — — — — —
Tarkemmat säännökset päätöksestä ja sen

sisällöstä annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

25 §

Jätteitä koskevat yleiset ohjeet

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskus voi antaa terveyshaittojen ehkäise-
miseksi ohjeita jätteiden käsittelystä, jäteve-
sien desinfioimisesta, kuolleiden luonnonva-

raisten eläinten käsittelystä sekä käymälän
rakentamiseen liittyvistä hygieenistä vaati-
muksista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuo-
tevalvontakeskuksen on ennen ohjeiden an-
tamista kuultava muita viranomaisia tai taho-
ja, joiden toimintaa tai etua asia erityisesti
koskee.

32 §

Asuntoja, yleisiä alueita ja laitoksia koskevat
tarkemmat säännökset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä tervey-
dellisin perustein fysikaalisista, kemiallisista
ja biologisista tekijöistä asunnossa ja muussa
oleskeluun tarkoitetussa tilassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä:

1) 28 §:ssä tarkoitettujen alueiden ja laitos-
ten terveydellisistä arviointiperusteista;

2) 29 §:ssä tarkoitettujen yleisen uimalan,
uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä ylei-
sen virkistymis-, kuntoutus-, hieronta- tai
muun vastaavan yleisen altaan veden tervey-
dellisistä laatuvaatimuksista ja säännöllisestä
valvonnasta; sekä

3) yleisen uimarannan tai uimapaikan ve-
den terveydellisistä ja muista laatuvaatimuk-
sista

43 §

Asetuksenantovaltuus

Hautaamiseen käytettävistä alueista ja hau-
taamisesta, ruumiin kuljettamisesta sekä
haudatun ruumiin siirtämisestä voidaan sää-
tää valtioneuvoston asetuksella.

56 §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuun kunnan lauta-

kunnan tai muun toimielimen tämän lain no-
jalla antamaan päätökseen haetaan muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on
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oikeus hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on
kumonnut kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen päätöksen tai muuttanut sitä.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 200 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon vaatimiin toimenpitei-
siin.

—————

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Eva Biaudet
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Liite
Rinnakkaistekstit

Laki

terveydensuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 54 §:n 4 mo-

mentin 2 kohta ja 56 §:n 5 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 54 §:n 4 momentin 2 kohta lais-
sa 405/2002 ja 56 §:n 5 momentti sellaisena kuin ne ovat 54 §:n 4 momentin 2 kohta laissa
405/2002 ja 56 §:n 5 momentti laissa 777/1996, sekä:

muutetaan 4 §, 7 §:n 3 momentti, 13 §:n 1 momentin 6 kohta, 13 §:n 3, 5 ja 6 momentti, 14
§:n 1 momentti, 15 §:n 3 momentti, 25 §, 32 § ja 43 § ja 56 §:n 2 momentti sellaisina kuin
niistä ovat 7 §:n 3 momentti laissa 691/2001, 13 §: n 6 momentti ja 56 §:n 2 momentti maini-
tussa laissa 777/1996 sekä 25 § laissa 83/1995, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus
4 §

Ylin ohjaus ja valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista koskevan
valvonnan ylin johto sekä terveydensuojelun
suunnittelu ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja ter-
veysministeriölle.

Elintarvikeviraston asiana on suunnitella,
ohjata ja valvoa terveydensuojelua omalla
toimialallaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvitta-
essa yleisiä ohjeita terveyshaittojen arvioimi-
seksi.

4 §

Valvonnan johto ja ohjaus

Terveydensuojelun yleisen suunnittelun ja
valvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluvat sosi-
aali- ja terveysministeriölle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskus ohjaa tämän lain ja sen nojalla annet-
tujen säännösten toimeenpanoa ja valvontaa.

Elintarvikeviraston asiana on suunnitella,
ohjata ja valvoa terveydensuojelua omalla
toimialallaan.

7 §

Kunnan terveydensuojeluviranomainen

— — — — — — — — — — — — — —
Terveydensuojelun tehtäviä hoitavien vi-

ranhaltijoiden kelpoisuusehdoista säädetään
asetuksella.

7 §

Kunnan terveydensuojeluviromainen

— — — — — — — — — — — — — —
Terveydensuojelun valvontatehtäviä hoi-

tavalla kunnallisella viranhaltijalla on olta-
va soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkea-
koulu- tai teknillinen opistotason tutkinto.
Terveydensuojelun valvontatehtäviä hoita-
van viranhaltijan kelpoisuuden täyttää myös
henkilö, joka terveydensuojelulain voimaan
tullessa hoiti vastaavia terveydenhoitolain
(469/1965) valvontatehtäviä. Terveyden-
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suojelun tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden
kelpoisuusehdoista säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

13 §

Ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hyvissä
ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjalli-
nen ilmoitus kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaiselle seuraavista toiminnoista:
— — — — — — — — — — — — — —

6) asetuksella säädettävän muun huoneis-
ton tai laitoksen perustamisesta tai käyt-
töönotosta, jonka hygieenisille olosuhteille
on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne
huomioon ottaen asetettava erityisiä vel-
voitteita.

— — — — — — — — — — — — — —
Elintarvikkeiden myynnistä liikkuvasta

kioskista, myyntivaunusta tai muusta liik-
kuvasta laitteesta tehtävästä ilmoituksesta
säädetään erikseen asetuksella.

— — — — — — — — — — — — — —
Tarkemmat säännökset ilmoituksesta ja

siihen liitettävistä selvityksistä annetaan
asetuksella.

Asianomainen ministeriö voi määrätä,
milloin elintarvikehuoneistoa on pidettävä
tilapäisenä.

13 §

Ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hyvissä
ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjalli-
nen ilmoitus kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaiselle seuraavista toiminnoista:
— — — — — — — — — — — — — —

6) sellaisen muun huoneiston tai laitoksen
perustamisesta tai käyttöönotosta, jonka
hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjä-
määrä tai toiminnan luonne huomioon otta-
en asetettava erityisiä velvoitteita; sosiaali-
ja terveysministeriön asetuksella säädetään
tarkemmin edellä tarkoitetuista erityisistä
velvoitteista.
— — — — — — — — — — — — — —

Ilmoitus on niin ikään tehtävä, kun elin-
tarvikkeita myydään liikkuvasta kioskista,
myyntivaunusta tai muusta liikkuvasta lait-
teesta. Ilmoituksen tekemisestä säädetään
erikseen sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella.
— — — — — — — — — — — — — —

Tarkemmat säännökset ilmoituksesta ja
siihen liitettävistä selvityksistä annetaan
valtioneuvoston asetuksella.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan säätää, milloin elintarvikehuoneis-
toa on pidettävä tilapäisenä.

14 §

Ilmoitus eräissä tapauksissa

Sosiaali- ja terveysministeriö voi määrätä
matkustaja-aluksessa, lentokoneessa, junas-
sa tai muussa yleisessä kulkuvälineessä
olevan elintarvikehuoneiston ilmoituksen
tekemisestä.

— — — — — — — — — — — — — —

14 §

Ilmoitus eräissä tapauksissa

Elintarvikevirasto voi toiminnan laatu ja
laajuus huomioon ottaen velvoittaa ilmoi-
tuksen tehtäväksi elintarvikehuoneistosta,
joka sijaitsee matkustaja-aluksessa, lento-
koneessa, junassa tai muussa yleisessä kul-
kuvälineessä.
— — — — — — — — — — — — — —
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15 §

Ilmoituksen käsittely ja ilmoitusvelvolliselle
annettavat määräykset

— — — — — — — — — — — — — —
Tarkemmat säännökset päätöksestä ja sen

sisällöstä annetaan asetuksella.

15 §

Ilmoituksen käsittely ja ilmoitusvelvolliselle
annettavat määräykset

— — — — — — — — — — — — — —
Tarkemmat säännökset päätöksestä ja sen

sisällöstä annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

25 §

Jätteitä koskevat yleiset määräykset

Kunnan terveydensuojeluviranomainen
voi kunnan ympäristönsuojeluviranomaista
ja tarvittaessa asianomaista alueellista ym-
päristökeskusta kuultuaan antaa terveyshait-
tojen synnyn ehkäisemiseksi tarpeelliset
määräykset sairaalajätteen käsittelystä, jäte-
vesien desinfioimisesta sekä vesikäymälän
rakentamisesta ja käytöstä, jollei sitä ole lii-
tetty yleiseen viemäriin.

25 §

Jätteitä koskevat yleiset ohjeet

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskus voi antaa terveyshaittojen eh-
käisemiseksi ohjeita jätteiden käsittelystä,
jätevesien desinfioimisesta, kuolleiden
luonnonvaraisten eläinten käsittelystä sekä
käymälän rakentamiseen liittyvistä hygiee-
nistä vaatimuksista. Sosiaali- ja terveyden-
huollon tuotevalvontakeskuksen on ennen
ohjeiden antamista kuultava muita viran-
omaisia tai tahoja, joiden toimintaa tai etua
asia erityisesti koskee.

32 §

Asuntoja, yleisiä alueita ja laitoksia koske-
vat tarkemmat määräykset ja ohjeet

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa
terveydellisin perustein tarkempia määräyk-
siä ja ohjeita fysikaalisista, kemiallisista ja
biologisista tekijöistä asunnossa ja muussa
oleskeluun tarkoitetussa tilassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvit-
taessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita:

1) edellä 28 §:ssä tarkoitettujen alueiden
ja laitosten terveydellisistä arviointiperus-
teista;

2) edellä 29 §:ssä mainittujen yleisen ui-
malan, uimahallin, uimarannan, kylpylän
sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus-, hie-
ronta- tai muun vastaavan yleisen altaan
veden terveydellisistä laatuvaatimuksista ja
säännöllisestä valvonnasta; sekä

3) yleisen uimarannan tai uimapaikan ve-
den terveydellisistä ja muista laatuvaati-
muksista.

32 §

Asuntoja, yleisiä alueita ja laitoksia koske-
vat tarkemmat säännökset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä tervey-
dellisin perustein fysikaalisista, kemiallisis-
ta ja biologisista tekijöistä asunnossa ja
muussa oleskeluun tarkoitetussa tilassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä:

1) 28 §:ssä tarkoitettujen alueiden ja lai-
tosten terveydellisistä arviointiperusteista;

2) 29 §:ssä tarkoitettujen yleisen uimalan,
uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä ylei-
sen virkistymis-, kuntoutus-, hieronta- tai
muun vastaavan yleisen altaan veden ter-
veydellisistä laatuvaatimuksista ja säännöl-
lisestä valvonnasta; sekä

3) yleisen uimarannan tai uimapaikan ve-
den terveydellisistä ja muista laatuvaati-
muksista.
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43 §

Asetuksenantovaltuus

Tarkempia säännöksiä hautaamiseen käy-
tettävistä alueista ja hautaamisesta, ruumiin
kuljettamisesta sekä haudatun ruumiin siir-
tämisestä voidaan antaa asetuksella.

43 §

Asetuksenantovaltuus

Hautaamiseen käytettävistä alueista ja
hautaamisesta, ruumiin kuljettamisesta sekä
haudatun ruumiin siirtämisestä voidaan sää-
tää valtioneuvoston asetuksella.

56 §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 7 §:ssä tarkoitetun kunnan lauta-

kunnan tai muun toimielimen tämän lain
nojalla antamaan päätökseen haetaan muu-
tosta hallintolainkäyttölaissa (586/96) sää-
detyssä järjestyksessä valittamalla lääninoi-
keuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista.

— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 53 §:ssä säädettyyn uhkasakon

asettamista koskevaan päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla.

56 §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuun kunnan lauta-

kunnan tai muun toimielimen tämän lain
nojalla antamaan päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolain-käyttölaissa (586/1996)
säädetään. Kunnan terveydensuojeluviran-
omaisella on oikeus hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuden päätökseen, jolla
hallinto-oikeus on kumonnut kunnan ter-
veydensuojeluviranomaisen päätöksen tai
muuttanut sitä.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon vaatimiin toimenpitei-
siin.

———


