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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ympäristöter-
veydenhuollon yhteistoiminta-alueesta sekä elintarvike-
lain 32 §:n muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoi-
minta-alueesta. Esityksen mukaan kunnan, 
joka ei kykene suoriutumaan ympäristöter-
veydenhuollon tehtävistä yksin, tulisi kuulua 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueeseen. Kunnassa tai yhteistoiminta-
alueella tulisi olla käytettävissään vähintään 
10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurs-
sit, joilla tulisi järjestää ympäristöterveyden-
huollon palvelut. 

Esityksen mukaan valtioneuvosto päättäisi 
kuntaa ja asianomaista lääninhallitusta sekä 
yhteistoiminta-aluetta kuultuaan kunnan kuu-
lumisesta ympäristöterveydenhuollon yhteis-
toiminta-alueeseen, jos kunta ei itse tee pää-
töstä vuoden 2009 loppuun mennessä. Val-
tioneuvosto tekisi tarvittavat päätökset kun-
tien kuulumisesta yhteistoiminta-alueisiin 

viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011.  
Valtioneuvosto voisi päättää kunnan kuu-

lumisesta yhteistoiminta-alueeseen sekä kus-
tannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja 
tehtävien järjestämisen perusteista ja muista 
yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättö-
mistä asioista, joista kunnat eivät ole sopi-
neet. Valtioneuvoston päätös yhteistoiminnan 
ehdoista on voimassa siihen asti, kunnes asi-
anomaiset kunnat sopivat toisin. Ympäristö-
terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden 
olisi aloitettava toimintansa viimeistään vuo-
den alusta 2013.  

Elintarvikelaissa ei säädettäisi enää elintar-
vikevalvonnan yhteistoiminnasta, vaan sen 
sijaan sovellettaisiin nyt ehdotettua lakia.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi-
vänä kesäkuuta 2009. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Kunnan yleisenä tehtävänä on huolehtia, 
että ympäristöterveydenhuollon lakien vel-
voitteita noudatetaan kunnan alueella. Val-
tioneuvosto on tehnyt 30 päivänä lokakuuta 
2003 periaatepäätöksen elintarvikevalvonnan 
kehittämisestä ja tarkentanut tätä päätöstä 1 
päivänä maaliskuuta 2007, jäljempänä peri-
aatepäätös. Periaatepäätös koskee kuntien 
yhteistoimintaa elintarvikevalvonnassa ja 
myös kunnan muussa ympäristöterveyden-
huollossa. Periaatepäätöksen mukaan kunnil-
la on kesäkuun 2009 alkuun mennessä aikaa 
vapaaehtoisin järjestelyin muodostaa 50—85 
seudullista ympäristöterveydenhuollon yk-
sikköä.  

Periaatepäätöksen mukaan tarkoituksen-
mukaisen työnjaon ja erikoistumisen mahdol-
listamiseksi valvontayksikön vähimmäiskoko 
ympäristöterveydenhuollon toimialalla olisi 
viimeistään vuoden 2013 alusta toimintansa 
aloittavilla yhteistoiminta-alueilla 10—15 
henkilötyövuotta ottaen kuitenkin huomioon 
paikalliset erityistekijät. Koko henkilöstön ei 
välttämätöntä tarvitse olla sijoitettuna val-
vontayksikön keskuspaikalle. Tätä tarkoitusta 
varten kuntien tulisi muodostaa ympäristö-
terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet. Ellei 
kunta olisi tehnyt määräaikaan mennessä 
päätöstä kuulumisesta ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueeseen, päätöksen-
tekovaltuus siirtyisi valtioneuvostolle. Mer-
kittävä osa kunnista on jo vapaaehtoisesti 
muodostanut keskenään ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueita, ja osassa 
kunnista yhteistoimintaa koskevat suunni-
telmat ovat jo pitkällä. 

Elintarvikelain 32 §:n mukaan kuntien tu-
lee pyrkiä vapaaehtoisin toimin yhteistoimin-
taan elintarvikevalvonnan järjestämiseksi 
valvonnan tarkoituksenmukaisen järjestämi-
sen kannalta riittävän laajalla alueella. Sään-
nöstä muutettaisiin periaatepäätöstä vastaa-
vaksi. 

2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja valvonta 

Kansanterveyslaki 

Kansanterveyslaissa (66/1972) säädetään 
ympäristöterveydenhuollon yleisestä järjes-
tämisestä ja sen sisällöstä. Kansanterveyslain 
määritelmän mukaan ympäristöterveyden-
huolto on yksilön ja hänen elinympäristönsä 
terveydensuojelua. Kansanterveyslain 1 §:n 
2 momentin mukaan ympäristöterveyden-
huollon lakeja ovat terveydensuojelulaki 
(763/1994), elintarvikelaki (23/2006), kulu-
tustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvalli-
suudesta annettu laki (75/2004), eläinlääkin-
tähuoltolaki (685/1990), kemikaalilaki (744/ 
1989) sekä toimenpiteistä tupakoinnin vähen-
tämiseksi annettu laki (693/1976), jäljempä-
nä tupakkalaki. Kaikissa ympäristötervey-
denhuollon laeissa merkittävää toimeenpa-
novaltaa käyttää kunnan viranomainen. Val-
tion toimeksiantotehtävänä kunnan ympäris-
töterveydenhuollon viranhaltijoiden tehtäviin 
kuuluvat yleensä myös eläintautilain (55/ 
1980), eläinsuojelulain (247/1996) sekä Eu-
roopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 
mukaiset tehtävät. 

Kansanterveyslain 5 §:n mukaan kunnat 
voivat yhdessä huolehtia kansanterveystyöstä 
perustamalla tätä tehtävää varten kuntayhty-
män. Kansanterveyslain 5 §:n 3 momentin 
mukaan ympäristöterveydenhuolto voidaan 
kuitenkin järjestää paikallisesti erillään 
muusta kansanterveystyöstä (perustervey-
denhuollosta). 
 
Kuntalaki 

Kuntalain (365/1995) yhteistoimintaa ja 
sen järjestämistä koskevat säännökset koske-
vat myös kuntien ympäristöterveydenhuol-
toa, mistä johtuen ympäristöterveydenhuol-
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lon erityislaeissa ei ole varsinaisia kuntien 
yhteistoimintaa koskevia säännöksiä. 

Kuntalain nojalla kunnat voivat sopimuk-
sen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Kunnat 
voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen 
kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman 
kunnan puolesta taikka että tehtävän hoitaa 
kuntayhtymä. Kunnat voivat myös sopia, että 
kunnalle tai sen viranomaiselle laissa säädet-
ty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää 
viranhaltijalle, annetaan virkavastuulla toisen 
kunnan viranhaltijan hoidettavaksi. Kunnan 
velvollisuudesta kuulua kuntayhtymään jol-
lakin toimialalla ja määrätyllä alueella sääde-
tään erikseen. Kunnat voivat perustaa yhtei-
sen toimielimen tai kuntayhtymän hoitamaan 
tehtävää yhden tai useamman kunnan puoles-
ta.  
 
Terveydensuojelulaki 

Terveydensuojelulain tarkoituksena on vä-
estön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja 
edistäminen sekä ennaltaehkäistä, vähentää 
ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiinty-
viä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys-
haittaa. Terveydensuojelulain mukaisesta 
valvonnasta kunnissa vastaa kunnan tervey-
densuojeluviranomainen.  

Kunnissa terveydensuojelusta vastaa kun-
nan monijäseninen toimielin (kunnan tervey-
densuojeluviranomainen). Valtuusto voi an-
taa lautakunnalle tai toimielimelle oikeuden 
siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen vi-
ranhaltijalle tai jaostolle. 

Terveydensuojelulain mukaan kunta voi 
sopia toisen kunnan tai kuntayhtymän kans-
sa, että kunnalle tai sen viranomaiselle laissa 
säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan 
siirtää viranhaltijalle, annetaan virkavastuulla 
toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan 
hoidettavaksi. 
 
Elintarvikelaki 

Elintarvikelain tarkoituksena on kuluttajien 
terveyden suojeleminen sekä kuluttajan suo-
jeleminen määräysten vastaisten elintarvik-
keiden aiheuttamilta taloudellisilta tappioilta 
sekä varmistaa elintarvikkeista annettavat oi-
keat tiedot. Niin ikään lain tarkoituksena on 
turvata korkealaatuinen elintarvikevalvonta 

sekä osaltaan parantaa elintarvikeyritysten 
toimintaedellytyksiä. Elintarvikelain sovel-
tamisalaan kuuluu lähes 20 yhteisöasetuksen 
sekä niiden nojalla annettujen säädösten toi-
meenpano. Elintarvikelain mukaisia valvon-
takohteita (alkutuotantopaikat ja elintarvike-
huoneistot) on maassamme lähes 100 000. 
Valtaosa valvonnasta on kuntien vastuulla. 

Kunnassa lain mukaiset tehtävät hoitaa 
kunnan määräämä lautakunta tai muu moni-
jäseninen toimielin. Valtuusto voi antaa lau-
takunnalle tai toimielimelle oikeuden siirtää 
toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhal-
tijalle tai jaostolle. Laissa on terveydensuoje-
lulakia vastaava säännös siitä, että kunta voi 
antaa lain mukaisen tehtävän hoidettavaksi 
toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijal-
le virkavastuulla. 

Elintarvikelaissa on myös vuoden 2003 pe-
riaatepäätöksen mukainen säännös, jonka 
mukaan kunnan tulee pyrkiä siihen, että se 
hoitaa elintarvikevalvonnan yhteistoiminnas-
sa toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa 
valvonnan tarkoituksenmukaisen järjestämi-
sen kannalta riittävän laajalla alueella. Laissa 
tätä toiminnallista yksikköä kutsutaan seu-
dulliseksi valvontayksiköksi.  
 
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten turvallisuudesta 

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuudesta on tuoteturvallisuuden 
yleislaki. Sitä ei pääsääntöisesti sovelleta sil-
loin, kun muualla lainsäädännössä on tietty-
jen kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuutta koskevaa sääntelyä. Jos tämä 
turvallisuutta koskeva sääntely erityislain-
säädännössä ei kuitenkaan kata kaikkia tur-
vallisuuskysymyksiä tai jos siinä ei edellytetä 
vähintään samaa turvallisuustasoa, yleislakia 
voidaan soveltaa.  

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuudesta koskee sekä sellaisia 
kulutustavaroita ja kuluttajapalveluksia, joita 
luovutetaan kuluttajille elinkeinotoiminnassa, 
että sellaisia kulutustavaroita ja kuluttajapal-
veluksia, jota muun palvelun tarjoaja luovut-
taa muussa kuin elinkeinotoiminnassa kulut-
tajaan rinnastettavien henkilöiden käytettä-
väksi. Muu palvelun tarjoaja tarkoittaa tässä 
julkista tai yksityistä oikeushenkilöä. Yleis-
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hyödyllisten yhdistysten jäsenilleen muussa 
kuin elinkeinotoiminnassa tarjoamat palvelut 
jäävät kuitenkin lain soveltamisalan ulkopuo-
lelle. 

Kunnassa lain mukaiset tehtävät hoitaa 
kunnan määräämä lautakunta tai muu moni-
jäseninen toimielin, valtuusto voi antaa lau-
takunnalle tai toimielimelle oikeuden siirtää 
toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhal-
tijalle tai jaostolle. Laissa on terveydensuoje-
lulakia vastaavasti säännös siitä, että kunta 
voi antaa lain mukaisen tehtävän hoidetta-
vaksi toisen kunnan tai kuntayhtymän viran-
haltijalle virkavastuulla. 
 
Eläinlääkintähuoltolaki 

Eläinlääkintähuoltolaissa säädetään kunnan 
tehtävistä eläinlääkintähuollossa. Kunnan tu-
lee lain mukaan suunnitella ja toteuttaa eläin-
lääkintähuoltoa alueellaan. Kunnan on järjes-
tettävä laissa tarkemmin määriteltyjä eläin-
lääkintäpalveluja. Kunnan eläinlääkintähuol-
toon kuuluvista tehtävistä säädetään lisäksi 
eläintautilaissa ja eläinsuojelulaissa. Kunnan 
on eläinlääkintähuoltolain nojalla huolehdit-
tava myös eräistä elintarvikevalvontaan kuu-
luvista tehtävistä. Eläinlääkintähuoltolain 
kokonaisuudistus on parhaillaan vireillä. 
 
Kemikaalilaki 

Lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua 
kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäris-
töhaittoja. Kunnissa kemikaalilain mukaises-
ta kemikaalivalvonnasta vastaa kunnan ke-
mikaalivalvontaviranomainen, mutta myös 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on 
toimivaltaa ympäristönsuojelulain mukaisesti 
tekemässään valvonnassa. Kemikaalivalvon-
tatehtävää hoitaa kunnan lisäksi useat muut 
viranomaiset, joiden tehtävät on laissa määri-
telty. Kunnan kemikaalivalvontaviranomai-
sen tehtävä on määritelty koskemaan mark-
kinoille saatettavien ja erityisesti kuluttaja-
käyttöön toimitettavien kemikaalien valvon-
taa. Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen 
ei valvo kemikaalin käyttöä vaan kemikaalin 
markkinoille saattamisen edellytysten täyt-
tymistä. 

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena 
toimii kunnanhallitus, ellei tehtävää ole joh-

tosäännössä määrätty lautakunnalle tai muul-
le toimielimelle. Valtuusto voi antaa kunnan 
kemikaaliviranomaiselle oikeuden siirtää 
toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhal-
tijalle. Laissa on terveydensuojelulakia vas-
taavasti säännös siitä, että kunta voi antaa 
lain mukaisen tehtävän hoidettavaksi toisen 
kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijalle vir-
kavastuulla. 
 
Tupakkalaki 

Laissa säädetään toimenpiteistä, joilla pyri-
tään tupakointia vähentämällä ehkäisemään 
niiden terveysvaarojen ja -haittojen synty-
mistä, joita tupakointi aiheuttaa tai joiden 
syntymisalttiutta se lisää. Tupakkalain val-
vonnasta vastaa kunnan tupakkalain mukai-
nen valvontaviranomainen. Valvonnan pai-
nopiste on myynnin ja tupakointikieltojen 
valvonta. 

Kunnassa tupakkalain mukaisista tehtävistä 
huolehtii kunnan määräämä toimielin. Kun-
nanvaltuusto voi päättää, että toimielin voi 
siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhalti-
jalle. Laissa on terveydensuojelulakia vas-
taava säännös siitä, että kunta voi antaa lain 
mukaisen tehtävän hoidettavaksi toisen kun-
nan tai kuntayhtymän viranhaltijalle virka-
vastuulla. 

Hallituksen esityksessä laiksi toimenpiteis-
tä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 
muuttamisesta (HE 101/2008 vp), joka tulee 
voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009 lailla 
984/2008, todetaan, että mahdollisuudet al-
koholi- ja tupakkalain valvonnan hallinnolli-
seen yhteensovittamiseen selvitetään vaali-
kauden loppuun mennessä.   
 
Valtion hallinto 

Ympäristöterveydenhuollon yleisen suun-
nittelun ja valvonnan ylin johto kuuluvat 
omilla toimialueillaan (kuva 1) työ- ja elin-
keinoministeriölle, sosiaali- ja terveysminis-
teriölle sekä maa- ja metsätalousministeriöl-
le. Ministeriön alaisten keskusvirastojen teh-
tävänä on toimialueellaan ohjata lainsäädän-
nön toimeenpanoa ja valvontaa valtakunnal-
lisesti. Lääninhallitukset ohjaavat ja valvovat 
kuntien toimintaa ympäristöterveydenhuol-
lossa läänin alueella. Vastuu ympäristöter-
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veydenhuollon valvonnan toimeenpanosta on 
kuitenkin pääosin kunnilla. Ympäristöter-
veydenhuollon tutkimuslaitokset tukevat se-

kä valtion että kunnan suorittamaa ympäris-
töterveydenhuoltoon liittyvää valvontaa 
omalla tutkimus- ja kehittämistoiminnallaan.  

 

Kuva 1. Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ohjauksen nykyorganisaatio. 
 
 
Kunnat  

Kuntien tehtävänä on edistää ja valvoa 
elinympäristön ja yksilön terveyttä siten, että 
sen asukkaille turvataan terveellinen elinym-
päristö. Kunnan yleisenä tehtävänä on huo-
lehtia, että ympäristöterveydenhuollon lain-
säädännön velvoitteita noudatetaan kunnan 
alueella. Kunnan vastuulla olevat ympäristö-
terveydenhuollon tehtävät voidaan yleisesti 
jakaa seuraavasti: 

- toiminnanharjoittajien ja kuntalaisten 
neuvonta ja ohjaus 

- valvontakohteiden toimintaa koskevien 
ilmoitusten tai hakemusten käsittely ja niistä 
tehtävät päätökset (ennakkovalvonta) 

- valvontakohteisiin suoritettavat säännölli-
set tarkastukset sekä tarvittaessa näytteenotto 
ja tutkimukset (jälkivalvonta) 

- lainsäädännön noudattamatta jättämisestä 
tai ilmeistä terveyshaittaa aiheuttavasta toi-
minnasta johtuvien määräysten ja kieltojen, 
joita voidaan tehostaa pakkokeinoilla, anta-
minen  

- lausuntojen antaminen esimerkiksi kaava-
ehdotuksista, ympäristö- ja rakennusluvista 
sekä niihin läheisesti liittyvät selvitykset 
(esimerkiksi meluselvitykset) 

- varautuminen erityistilanteisiin; sekä 
- raportointi lääninhallituksille ja keskusvi-

ranomaisille. 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö
- laki kulutustavaroiden ja 

kuluttajapalvelusten
turvallisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
- terveydensuojelulaki
- kemikaalilaki
- tupakkalaki

Maa- ja metsätalousministeriö
- elintarvikelaki
- eläinlääkintähuoltolaki
- eläinsuojelu- ja eläintautilait

Kuluttajavirasto Valvira Evira

THL STUK

Lääninhallitus

Kunnan monijäseninen toimielin

Ympäristöterveydenhuollon yksikkö

Valvira = Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Evira = Elintarviketurvallisuusvirasto
THL = Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
STUK = Säteilyturvakeskus
* Ympäristöministeriön (YM) alainen Suomen ympäristökeskus (SYKE) ohjaa osaltaan kemikaalilain toimeenpanoa

YM/

SYKE*
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Kunnan valvontaviranomainen ja sen alaiset 
viranhaltijat 

Ympäristöterveydenhuollon lakien mukaan 
valtion toimeksiantotehtäviä lukuun ottamat-
ta kunnan asianomaisen ympäristöterveyden-
huollon lain toimeenpanoon kuuluvista teh-
tävistä huolehtii kunnan määräämä lautakun-
ta tai muu monijäseninen toimielin. Ympäris-
töterveydenhuollon toiminnan tehokkuuden 
näkökulmasta katsottuna ympäristötervey-
denhuollon tehtävät tulisi kunnan johtosään-
nössä määrätä yhden monijäsenisen toimie-
limen hoidettavaksi. Kunnanvaltuusto voi an-
taa toimielimelle oikeuden siirtää toimival-
taansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle.  

Ympäristöterveydenhuollon lakien toi-
meenpanon osalta toimielimet ovat aktiivi-
sesti käyttäneet oikeutta delegoida toimival-
taa alaiselleen viranhaltijalle. Toimivallan 
delegointi viranhaltijoille vähentää toimieli-
men työtä ja samalla byrokratiaa sekä no-
peuttaa päätöksentekoa, mutta samalla vä-
hentää toimielimen jäsenten tietoisuutta ym-
päristöterveydenhuollon tehtävien toimeen-
panosta. Jos toimielin delegoi laajasti toimi-
valtaa viranhaltijalle, tulisi ympäristötervey-
denhuollon toimeenpanon näkökulmasta kat-
sottuna johtavan viranhaltijan tiedottaa aktii-
visesti ja säännöllisesti kyseistä toimielintä 
ympäristöterveydenhuollon keskeisistä asi-
oista.  
 
Valtioneuvoston periaatepäätös 

Valtioneuvosto on tehnyt 30 päivänä loka-
kuuta 2003 periaatepäätöksen elintarvikeval-
vonnan kehittämisestä. Periaatepäätös koskee 
kuntien yhteistoimintaa elintarvikevalvonnan 
ohella myös kunnan muussa ympäristöter-
veydenhuollossa. Periaatepäätöksen mukaan 
kunnilla oli lokakuun 2006 loppuun mennes-
sä aikaa vapaaehtoisin järjestelyin muodostaa 
50—85 seudullista ympäristöterveydenhuol-
lon yksikköä.  

Periaatepäätöksen taustalla oli kuntien ja 
valtion tehtävänjakoa elintarvikevalvonnassa 
koskeneen selvitysmiehen raportti (MMM 
raportteja, 2002). Raportin mukaan elintarvi-
kevalvonnan käytännön toteuttamiseksi tarvi-
taan pääsääntöisesti lähellä kuluttajia ja val-
vonnan kohteita olevaa valvontaa. Raportissa 

todetaan, että jos elintarvikevalvonta ja muu 
ympäristöterveydenhuolto mielletään kansa-
laisten peruspalveluksi, tulee järjestämisvas-
tuu olla kunnilla kuitenkin siten, että ympä-
ristöterveydenhuolto voitaisiin järjestää kun-
tien yhteistoimintana seudullisista yksiköistä 
käsin. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, jäl-
jempänä Paras-hankkeen, ja sitä koskevan 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta anne-
tun lain (169/2007), jäljempänä Paras-
puitelaki, valmistelun käynnistyttyä vuonna 
2006 valtioneuvosto päätti periaatepäätöksen 
tarkistamisesta. Periaatepäätöksen muutos 
hyväksyttiin 1 päivänä maaliskuuta 2007. Pe-
riaatepäätöksen tarkistamisen tavoitteena on 
sovittaa ympäristöterveydenhuollon kehittä-
minen yhteen Paras-puitelain toteutusaika-
taulun kanssa, vaikka Paras-puitelakia ei so-
velleta ympäristöterveydenhuoltoon.  

Periaatepäätöksen mukaan elintarvikeval-
vonta ja muu kansanterveyslain 1 §:ssä tar-
koitettu ympäristöterveydenhuolto järjeste-
tään paikallisella tasolla siten, että kuntien 
vastuulla olevasta valvonnasta vastaa yhteis-
toiminta-alue. Yhteistoiminta-alueiden muo-
dostamiseen sovelletaan Paras-puitelain 5 §:n 
2 momentissa ja kansanterveyslain 5 §:n 
4 momentissa tarkoitettuja periaatteita. Ym-
päristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueita muodostetaan koko maahan 50—85 
kappaletta. Ympäristöterveydenhuollon yh-
teistoiminta-alue koostuu kuntien ja kuntayh-
tymien nykyisistä valvontayksiköistä muo-
dostetuista yhdestä organisaatiosta. Kuntien 
tehtävänä olevan ympäristöterveydenhuollon 
tulee olla osa saman valvontayksikön tehtä-
väkenttää.  

Tarkoituksenmukaisen työnjaon ja erikois-
tumisen mahdollistamiseksi valvontayksikön 
vähimmäiskoko ympäristöterveydenhuollon 
toimialalla on 10—15 henkilötyövuotta otta-
en kuitenkin huomioon paikalliset erityisteki-
jät. Koko henkilöstön ei ole välttämätöntä ol-
la sijoitettuna valvontayksikön keskuspaikal-
le. 

Jos kunta ei viimeistään 31 päivänä kesä-
kuuta 2009 ole tehnyt päätöstä kuulumisesta 
johonkin ympäristöterveydenhuollon yhteis-
toiminta-alueeseen, valtioneuvosto päättää 
asianomaista kuntaa ja lääninhallitusta sekä 
yhteistoiminta-aluetta kuultuaan kunnan kuu-
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lumisesta ympäristöterveydenhuollon yhteis-
toiminta-alueeseen. Ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueiden on aloitetta-
va toimintansa viimeistään 1 päivänä tammi-
kuuta 2013. 

Ympäristöterveydenhuollosta vastaavat mi-
nisteriöt ovat tällä esitysehdotuksella käyn-
nistäneet ympäristöterveydenhuoltoa koske-
van lainsäädännön uudistamisen periaatepää-
töksen toimeenpanemiseksi. 
 
 
Ympäristöterveydenhuollon alueelliset ko-
keiluhankkeet 

Vuoden 2003 alusta käynnistettiin maa- ja 
metsätalousministeriön ja sosiaali- ja terve-
ysministeriön yhteistyönä ja rahoittamana 
ympäristöterveydenhuollon alueellisen yh-
teistoiminnan kokeiluhanke, jäljempänä 
YTAKE-hanke. YTAKE-hankkeen tarkoituk-
sena on ollut arvioida eri kuntien välisten yh-
teistoimintavaihtoehtojen toimivuutta käy-
tännössä ottaen huomioon maan eri alueiden 
erilainen väestöpohja ja tuotantorakenne. 
Myös YTAKE-hankkeen eräänä lähtökohta-
na oli edellä mainittu elintarvikevalvonnan 
järjestämistä koskevan selvitysmiehen ra-
portti, jonka mukaan valvonnan tehostami-
seksi ja sen riittävän tason varmistamiseksi 
varteenotettavin vaihtoehto on koko ympäris-
töterveydenhuollon valvonnan kokoaminen 
alueellisesti nykyistä selvästi suurempiin 
toimintayksiköihin.  

YTAKE-hanke sai vauhtia, kun valtioneu-
vosto teki 2003 syksyllä edellä mainitun en-
simmäisen periaatepäätöksen elintarvikeval-
vonnan kehittämiseksi. 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimin-
ta-alueiden muodostumista on tuettu YTA-
KE-hankkeen lisäksi keskusvirastojen, lää-
ninhallitusten ja Suomen Kuntaliitto ry:n in-
formaatio-ohjauksella. Vuosina 2003—2008 
sosiaali- ja terveysministeriö ja maa- ja met-
sätalousministeriö ovat käyttäneet YTAKE-
hankkeiden rahoittamiseen yli 1,1 miljoonaa 
euroa. 

Suomen Kuntaliitto ry:n kuntakehitys ja 
tutkimusyksikkö on kahteen otteeseen (I vai-

he 2005 ja II vaihe 2006) arvioinut YTAKE-
hankkeiden tavoitteiden toteutumista. En-
simmäisessä arvioinnin johtopäätös oli, että 
viranhaltijoiden keskuudessa on halukkuutta 
yhteistyöhön, mutta kunnissa päätöksenteko 
on hidasta johtuen muun muassa epävarmuu-
desta periaatepäätöksen sitovuudesta sekä 
ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta 
yleensä. Arviointitutkimuksen mukaan ko-
keilualueilla käynnistyi kuitenkin yhtenäisiä 
toimintamalleja edistäviä prosesseja ja arvi-
oinnin perusteella esitettiin, että informaatio-
ohjausta kuntiin tulee vahvistaa, hankerahoi-
tusta jatkaa ja alueellista organisoitumista 
koskevaa säädösvalmistelua jatkaa. Toisen 
vaiheen arvioinnin johtopäätöksenä oli, että 
päämäärätietoisesta informaatio-ohjauksesta 
huolimatta ei näytä todennäköiseltä, että ko-
ko maahan syntyisivät periaatepäätöksen 
kannalta tyydyttävät ratkaisut kuntien oma-
ehtoisten ratkaisujen pohjalta. Arvioinnissa 
todettiin, että jatkossa lainsäädäntö valmistel-
laan siten, että se ohjaa kuntia toimenpiteisiin 
edellä mainitun periaatepäätöksen edellyttä-
mällä tavalla. 
 
 
Ympäristöterveydenhuollon nykyiset yksiköt 

Vuonna 2003 ympäristöterveydenhuollossa 
oli 277 valvontayksikköä. Valtioneuvoston 
periaatepäätöksen, YTAKE-hankkeen ja 
muun informaatio-ohjauksen ansioista yksi-
köiden määrä oli vuoden 2009 alussa 135 
(kuva 2). Vuoden 2003 jälkeen muodostu-
neiden ympäristöterveydenhuollon yhteis-
toiminta-alueiden hallintomuotona on joko 
yhteinen lautakunta vastuukunta-periaatteella 
tai kuntayhtymä. Yhteistoiminta-alueet ovat 
pääsääntöisesti muodostuneet yhteistyössä 
ympäristönsuojelun kanssa. Muutamissa ta-
pauksissa ympäristöterveydenhuolto on osa 
terveydenhuoltoa ja joissakin tapauksissa yh-
teinen toimielin on muodostettu yksinomaan 
ympäristöterveydenhuoltoon. Uudet ympäris-
töterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet 
ovat muodostuneet noin 5—20 kunnan yh-
teistyönä ja alueiden keskimääräinen asukas-
luku on ollut noin 60 000 asukasta.  
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Kuva 2. Ympäristöterveydenhuollon yksiköiden lukumäärän kehitys vuosina 2003–2009 
 
 

Edelleen vuoden 2009 alussa ympäristöter-
veydenhuolto järjestetään sekä peruskunnissa 
että yhteistoiminta-alueilla. Ympäristöter-
veydenhuollon yhteistoiminta-alueet ovat 
muodostuneet tasaisesti ympäri Suomea (ku-

va 3). Periaatepäätöksen henkilöstöresurssi-
kriteerin (> 10 henkilötyövuotta) täyttäviä 
yhteistoiminta-alueita oli vuoden 2009 alussa 
30 kappaletta. Yhteistoiminta-alueiden muo-
dostaminen on ollut nopeinta Oulun läänissä.  
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Kuva 3. Ympäristöterveydenhuollon yksiköt 1.1.2009 
 
 
2.2. Tilanne eräissä muissa maissa 

Ympäristöterveydenhuollon eri osa-aluei-
den valvonta paikallistasolla on järjestetty 
tarkasteltavina olevissa maissa useimmiten 
eri tavalla kuin Suomessa. Valtio yleensä 
huolehtii valvonnan järjestämisestä tai koor-
dinoinnista, Ruotsia ja osin Norjaa lukuun ot-

tamatta. Ruotsissa valvonta vastaa pääpiir-
teissään Suomen valvontaa: Kunnat huoleh-
tivat paikallistason valvonnasta ja lääninhal-
litukset toimivat alueviranomaisina.  
 
Ruotsi 

Ruotsissa on 21 lääniä, joissa kaikissa on 
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lääninhallitus ja maaherra. Lääninhallitus 
vastaa muun muassa alueellisesta elintarvi-
kevalvonnasta ja terveydensuojelusta. Kuntia 
on 290 kappaletta ja kunnallisia valvontayk-
siköitä hieman vähemmän, osa-alueesta riip-
puen. Ympäristöterveydenhuollosta vastaavat 
paikallistasolla kuntien lautakunnat ja käy-
tännön työn tekevät lautakuntien nimeämät 
virkamiehet. 
 
Terveydensuojelu 

Kuntien ympäristötoimistot huolehtivat 
paikallistason terveydensuojelusta. Läänin-
hallitukset neuvovat, seuraavat ja arvioivat 
kuntien valvontaa sekä tekevät yhteistyötä 
näiden ja muiden tahojen ja viranomaisten 
kanssa projekteissa, koulutuksessa ja valvon-
nassa. Lääninhallitukset seuraavat, että ter-
veydensuojelu huomioidaan suunnittelussa 
(kaavoitus ym.). Kunnallisesta terveydensuo-
jelupäätöksestä voi valittaa lääninhallituk-
seen. 
 
Elintarvikkeet ja juomavesi 

Elintarvikevalvonnan vastuu jakautuu elin-
tarvikevirastolle (Livsmedelsverket), läänin-
hallituksille ja kunnille. Elintarvikevirasto 
valvoo noin 600 laitosta, esimerkiksi teuras-
tamoja. Kuntien ympäristö- ja terveydensuo-
jelulautakunnat valvovat kaikkia muita elin-
tarvikehuoneistoja (n. 52 000 kappaletta), 
esimerkiksi kauppoja. Elintarvikevirasto joh-
taa ja koordinoi kuntien tekemää valvontaa 
yhdessä lääninhallitusten kanssa. 

Kunnat hoitavat elintarvikevalvontaa ja 
juomaveden valvontaa paikallistasolla. Elin-
tarvikevirasto ja lääninhallitukset tekevät 
kuntakäyntejä, joissa seurataan, että kunnat 
hoitavat valvontaa hyvällä tavalla. 
 
Eläinlääkintähuolto 

Ruotsissa maatalousvirasto (Jordbruksver-
ket) toimii maatalouden keskusvirastona vas-
taten eläinten terveyteen, tarttuvien tautien 
ennaltaehkäisyyn ja vastustamiseen, eläinten 
hyvinvointiin, alkutuotannon valvontaan sekä 
valtakunnanlaajuisen eläinlääkintähuollon 
järjestämiseen liittyvistä asioista. Elintarvike-
turvallisuuteen liittyvät asiat kuuluvat elin-

tarvikevirastolle, jonka palveluksessa työs-
kentelevät myös teurastamoissa lihantarkas-
tusta suorittavat eläinlääkärit. 

Maanlaajuisen ja ympärivuorokautisen 
eläinten terveydenhuollon ja sairaanhoidon 
järjestämisestä vastaa piirieläinlääkäriorgani-
saatio, johon kuuluvat eläinlääkärit ovat maa-
talousviraston palveluksessa. Piirieläinlääkä-
rit huolehtivat myös eläintautien vastustami-
seen liittyvien viranomaistehtävien hoitami-
sesta. Piirieläinlääkäriasemia on noin 100 
ympäri maata. Piirieläinlääkäriasemat päi-
vystävät ensisijaisesti tuotantoeläinten, eläin-
suojelusyiden vaatiessa myös seuraeläinten 
osalta. Päivystystoimintaa harjoittaa lisäksi 
vapaaehtoisia yksityiseläinlääkäreitä. 
 
Tuoteturvallisuus 

Kuluttajavirasto (Konsumentverket) on 
tuoteturvallisuuslain valvontaviranomainen. 
Myös muut viranomaiset, joille on annettu 
nimenomaisesti tehtäväksi tiettyjen tavaroi-
den ja palvelujen turvallisuuden valvominen, 
ovat tämän lain valvontaviranomaisia. Kulut-
tajavirasto voi käyttää hallinnollisia pakko-
keinoja, esimerkiksi määrätä kiellon tervey-
delle haitallisille tuotteille ja palveluille. Ku-
luttajavirasto tekee markkinavalvontaa pisto-
kokein ympäri maata myymälöissä, usein 
apuna ovat kuntien kuluttajaneuvojat. 
 
 
Kemikaalivalvonta 

Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva 
kemikaalitarkastusvirasto (Kemikalieinspek-
tionen), vastaa muun muassa kemikaalilain-
säädännöstä sekä keskusviranomaisten, lää-
ninhallitusten ja kuntien välisen työn koor-
dinoinnista. Virasto valvoo maahantuojia ja 
valmistajia, antaa tukea kunnille ja lääninhal-
lituksille, rekisteröi tuotteita ja hyväksyy tor-
junta-aineita. 

Lääninhallitukset ohjaavat kemikaalival-
vontaa alueellisesti ja kunnat paikallistasolla. 
 
 
Tupakkavalvonta 

Paikallisesta tupakkavalvonnasta vastaavat 
kuntien nimeämät lautakunnat. Kunnat vas-
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taavat tupakkatuotteiden myyntipaikkojen ja 
savuttomien ympäristöjen valvonnasta.  

Lääninhallituksilla on alueellinen valvon-
tavastuu ja keskusviranomaisena toimii Kan-
santerveyslaitos (Statens folkhälsoinstitut 
Fhi). 
 
Iso-Britannia 

Talousvesi 

Iso-Britanniassa juomavettä valvoo valtion 
juomaveden tarkastusvirasto (DWI Drinking 
Water Inspectorate). Tarkastusvirastolla on 
alueittain paikallisviranomaisia (District 
Councils), joiden tehtävä on hankkia tietoa 
juomaveden laadusta ja muista asioista. Tie-
dot saadaan paikallisilta viranomaisilta. 

Juomaveden laadusta raportoidaan Englan-
nissa ja Walesissa kuudella alueella. Esimer-
kiksi itäisellä alueelle on neljä vesiyhtiötä, 
jotka toimittavat vettä yli kuudelle miljoonal-
le kuluttajalle. Päätarkastajan kokoama ra-
portti sisältää testi- ja tutkimustuloksia, ku-
luttajien havaintoja, poikkeamia, teknisiä tar-
kastuksia, paikallisten viranomaisten ja ter-
veysalan asiantuntijoiden palautetta sekä yh-
teenvedon senhetkisestä ja tulevasta tutki-
mustyöstä. Raportit keskittyvät kuluttajien 
tarpeisiin. Kuluttajia raportissa edustavat 
paikalliset viranomaiset ja alueelliset juoma-
veden kuluttajaneuvostot.  
 
Elintarvikkeet 

Ympäristö-, elintarvike- ja alkutuotantomi-
nisteriö (Defra) vastaa elintarvike- ja eläin-
lääkintävalvonnasta sekä juomaveden val-
vonnasta. Paikallisena valvontaviranomaise-
na toimivat paikalliset ympäristöterveysosas-
tot.  

Eläimistä peräisin olevien elintarvikkeiden 
turvallisuudesta vastaa keskushallintoviran-
omaisena Food Standards Agency, jonka 
alaisuudessa toimiva Meat Hygiene Service 
(MHS) huolehtii käytännössä lihantarkastuk-
sen ja eläimistä peräisin olevien elintarvik-
keiden valvonnan järjestämisestä. 
 
Eläinlääkintähuolto 

Animal Health on valtion keskusviran-

omainen, joka vastaa kotieläinten terveydestä 
ja hyvinvoinnista Englannissa, Skotlannissa 
ja Walesissa. Virasto vastaa muun muassa 
tarkastuksista ja lupien myöntämisestä. 

Paikallisosastot (Divisional offices) antavat 
ohjausta ja tietoa eläintenpitäjille, tarkastavat 
eläimiä ja ottavat näytteitä. Paikallisosastot 
työskentelevät kiinteästi eläinlääkintäviran-
omaisen (Chief Veterinary Officer) kanssa, 
joka on avainasemassa eläinsairauksien do-
kumentoinnissa ja raportoinnissa.  

Iso-Britanniassa eläinlääkäripalvelut tuot-
taa yksityissektori. Maan eläinlääkäreiden 
laillistamisesta vastaavan järjestön (Royal 
College of Veterinary Surgeons) antamien 
määräysten mukaan eläinlääkärin päivystys-
velvollisuus on ammattiin kuuluva velvolli-
suus. Eläinlääkäripalveluja tarjoavat eläin-
lääkärit päivystävät kaikkina vuorokauden-
aikoina joko järjestämällä päivystyksen itse 
tai tekemällä sopimuksen toisen alueella toi-
mivan eläinlääkärin tai eläinlääkäriaseman 
kanssa.  
 
Tuoteturvallisuus 

Kuluttaja-asioista vastaa kauppa- ja teolli-
suusministeriö (Department for Business, 
Enterprise and Regulatory Reform BERR). 
Käytännön valvonnasta vastaavat paikalliset 
viranomaiset. 
 
 
Kemikaalivalvonta 

Terveysministeriö hyväksyy torjunta-aineet 
ja neuvoo muiden kemikaalien, esimerkiksi 
kosmetiikan terveysvaikutuksista. 

Terveydensuojeluvirasto (Health Protection 
Agency) neuvoo valtion ministeriöitä ja vi-
rastoja kemikaalien terveysvaikutuksista ve-
dessä, maaperässä ja jätteissä. 
 
Tupakkavalvonta 

Terveysministeriö vastaa tupakkavalvon-
nasta. Maa on jaettu yhdeksään alueeseen 
(Government Regions), joilla kullakin on tu-
pakkaohjelmapäällikkö (Regional Tobacco 
Policy Manager). Nämä johtavat alueellista 
tupakkavalvontaa toteuttaen kansallista tu-
pakkavalvontaohjelmaa. 
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Australia 

Terveydensuojelu 

Osavaltioiden/territorioiden alaisuudessa 
toimivien terveysministeriöiden alaisuudessa 
toimii ympäristöterveydenhuollosta vastaava 
yksikkö (esimerkiksi Tasmaniassa the Public 
and Environmental Health Service, Queens-
landissa The Environmental Health Branch). 
Yksikkö vastaa muun muassa elintarviketur-
vallisuuden, juomaveden ja tupakkavalvon-
nan ohjelmalinjauksista, kansallisten säädös-
ten täytäntöönpanosta ja tulkinnasta, valvon-
nasta sekä viranomaisten työn koordinoinnis-
ta. Paikallishallinnossa valvonnasta huolehti-
vat paikalliset toimipisteet (esimerkiksi 
Queenslandissa paikallinen Environmental 
Health Services).  
 
Elintarvikkeet 

FSANZ (Food Standards for Australia and 
New Zealand) on Australian ja Uuden-See-
lannin riippumaton kansallinen virasto. Sen 
päätehtävä on kehittää ja hallinnoida elintar-
vikelainsäädäntökokoelmaa (Australia New 
Zealand Food Standards Code). Säädösten 
toimeenpano ja tulkinta kuuluu osavaltioi-
den/territorioiden terveysministeriöille. 

Osavaltioiden/territorioiden terveysminis-
teriöiden ympäristöterveydenhuollon yksikön 
alaisuudessa toimii elintarviketurvallisuusja-
osto (esimerkiksi Queenslandissa Food Safe-
ty Policy and Regulation Section). Jaosto on 
osavaltion johtava viranomainen elintarvike-
lainsäädännön, linjausten ja vaatimusten 
osalta kattaen valmistuksen, tarjoilun ja vä-
hittäiskaupan sekä elintarvikkeiden koostu-
muksen sekä merkinnät.  

Osavaltioiden/territorioiden paikallishallin-
nossa paikallisten toimipaikkojen ympäristö-
terveydenhuollon virkamiehet (Local council 
Environmental Health Officer) toimeenpane-
vat elintarvikevalvonnan säädöksiä, muun 
muassa valvovat toiminnanharjoittajia. 
 
 
Talousvesi 

Osavaltioiden/territorioiden terveysminis-
teriöiden ympäristöterveydenhuollosta vas-

taava yksikkö kehittää ja toimeenpanee juo-
maveden laadun lainsäädäntöä ja ohjelmalin-
jauksia sekä avustaa riskikartoituksessa ja 
koordinoi juomaveden laadun valvontaa. 

Paikallinen ympäristöterveydenhuollosta 
vastaava yksikkö varmistaa, että yleiset vesi-
laitokset täyttävät lainsäädännön edellytykset 
sekä antaa ohjausta. Juomaveden laadun val-
vonnassa toteutetaan kansallisia ohjeita 
(Australian Drinking Water Guidelines). 
Näissä on terveysperusteiset ja esteettiset laa-
tukriteerit kautta linjan vedenottamolta ha-
naan juomaveden laadun turvallisuuden var-
mistamiseksi.  
 
 
Tupakkavalvonta 

Terveysministeriöt palkkaavat valvontavir-
kamiehiä (Tobacco Control Officer) valvo-
maan ja toimeenpanemaan tupakkavalvonta-
lainsäädäntöä. Valvontavirkamiehet tekevät 
käyntejä vähittäismyymälöissä, joissa tarkas-
tetaan myyntiä suhteessa lupaan, tupakka-
tuotteiden esillepanoa ja mainontaa sekä an-
netaan lainsäädäntöön liittyvää neuvontaa. 
Henkilöille, jotka rikkovat valvontalainsää-
däntöä voidaan antaa sanallisia tai kirjallisia 
varoituksia. Joistain rikkeistä voivat vapaa-
ehtoisvalvojat (Nominated Officer) ja val-
vontavirkamiehet antaa rikesakkoja. Ministe-
riö voi myös nostaa syytteen. 

Julkisen terveyden virasto (Director of 
Public Health) hyväksyy vapaaehtoiset val-
vojat. Vapaaehtoisvalvojat voivat valita vi-
rallisen tai epävirallisen tavan toimia. Viral-
linen toiminta tarkoittaa, että vapaaehtoisval-
voja neuvoo ja tiedottaa yleisölle ja jälleen-
myyjille, raportoi mahdollisista rikkeistä val-
vontavirkamiehelle, joka sitten selvittää asi-
aa, tai tekee ministeriön nimissä aktiivista 
valvontaa ja tarkastuksia mukaan lukien va-
roitukset ja/tai rikesakot. Käytännössä viral-
linen vapaaehtoistoiminta on melko pientä 
rikkeiden osalta.  
 
Tuoteturvallisuus 

Osavaltiotasolla kuluttaja-asioista vastaa 
oikeusministeriön (Department of Justice and 
Attorney) alaisuudessa toimiva yksikkö 
(esimerkiksi Queenslandissa The Office of 
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Fair Trading). Yksikkö vastaa muun muassa 
tuoteturvallisuudesta. Yksikkö vastaa kulut-
tajatuotteiden turvallisuusvaatimuksista, lin-
jauksista, tuotteiden kielloista ja takaisinve-
doista, teollisuuden ja kuluttajien ohjauksesta 
sekä vaarallisten tavaroiden kanteluiden sel-
vittämisestä.  
 
2.3. Nykytilan arviointi 

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö ja 
siihen perustuvat tehtävät pohjautuvat pää-
asiallisesti yhteisölainsäädäntöön. Osittain 
edellisestä johtuen ympäristöterveydenhuol-
lon lainsäädäntö on erittäin laajaa ja usein si-
sällöllisesti muuttuvaa. Suomen liityttyä Eu-
roopan unioniin 1995 ympäristöterveyden-
huollon tehtävät ovat muuttunet ja jossain 
määrin myös lisääntyneet. Nykyään ympäris-
töterveydenhuollon lainsäädännön toimeen-
pano vaatii laajaa asiantuntemusta eikä yh-
dellä viranhaltijalla ole mahdollisuutta omak-
sua kaikkien ympäristöterveydenhuollon la-
kien mukaisia tehtäviä. Vuoden 1995 jälkeen 
kuntien ympäristöterveydenhuollon voimava-
rat ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi, 
mikä on aikaisemmin mainitulla tavalla pa-
kottanut kunnat kehittämään ympäristöter-
veydenhuolto koskevaa yhteistyötä toimin-
nan tehostamiseksi.  

Ympäristöterveydenhuollossa kunnat ovat 
jo pitkään tehneet yhteistyötä yli kuntarajo-
jen. Yhteistyö on pääsääntöisesti perustunut 
kansanterveystyön kuntayhtymissä tehtyyn 
työhön. Joillakin kunnilla on ollut myös yh-
teisiä viranhaltijoita esimerkiksi elintarvike-
valvonnassa. Resurssien vähenemisen seura-
uksena 1990-luvun lopulla kunnat alkoivat 
itse aktiivisesti selvittää kuntien välisen yh-
teistyön mahdollisuuksia erityisesti henkilös-
tön erikoistumisen mahdollistamiseksi. Hy-
vänä esimerkkinä oli Oulun läänin eteläosas-
sa 17 kunnan yhteistyönä vuonna 1998—
1999 toimeenpantu ympäristöterveysvalvon-
nan kehittämisprojekti, joka osaltaan vaikutti 
siihen, että ympäristöterveydenhuollon vas-
tuuministeriöt käynnistivät edellä mainitun 
YTAKE-hankkeen. 

Suomen Kuntaliitto ry:n kuntakehitys ja 
tutkimus-yksikkö toteutti vuoden 2008 lopul-
la arviointitutkimuksen olemassa olevista 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-

alueista ja niiden toiminnasta. Tutkimuksessa 
keskityttiin yhteistoiminta-alueisiin, jotka 
täyttävät periaatepäätöksen henkilöstökritee-
rin tai ovat lähellä sitä. Tutkimuksen tavoit-
teena oli arvioida periaatepäätöksen toimin-
nallisten, sisällöllisten ja laadullisten tavoit-
teiden toteutumista yhteistoiminta-alueilla. 
Tutkimuksen tulokset tukevat periaatepää-
töksessä ympäristöterveydenhuollon yksi-
köille esitettyjä vaatimuksia ja niiden perus-
teita. Tutkimuksen mukaan periaatepäätök-
sen henkilötyövuosikriteeriä pidettiin onnis-
tuneena erityisesti sen mahdollistaessa viran-
haltijoiden erikoistumisen ja kollegoilta saa-
tavan tuen kaikissa tilanteissa. Suuremmissa 
yksiköissä pidettiin pieniä yksiköitä helpom-
pana kehittää toimintaa ja toimeenpanna ym-
päristöterveydenhuollon suunnitelmallista 
valvontaa. Tutkimuksen mukaan suuremmis-
sa yksiköissä myös ympäristöterveydenhuol-
lon kustannustehokkuus on noussut. Suu-
remmissä yksiköissä on kyetty tarjoamaan 
parempaa palvelua kustannusten kuitenkaan 
nousematta. Jos kustannukset ovat nousseet, 
ei nousu ole johtunut suuremmasta yksiköstä 
vaan toimintaan kohdistuvista entisestään 
kasvaneista vaatimuksista. 
 
3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimin-
ta-aluetta koskevan esitysehdotuksen tavoit-
teena on varmistaa, että kaikki kansanterve-
yslain 1 §:ssä luetelluissa ympäristötervey-
denhuollon laeissa tarkoitetut tehtävät järjes-
tettäisiin kunnassa tai yhteistoiminta-alueella 
siten, että tehtävien suorittamiseen olisi käy-
tettävissä vähintään 10 henkilötyövuotta vas-
taavat henkilöresurssit.   

Jos kunnalla ei olisi edellytyksiä huolehtia 
ympäristöterveydenhuollon tehtävistä yksin, 
kunnan tulisi kuulua ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueeseen. Kunta te-
kisi päätöksen yhteistoiminta-alueeseen kuu-
lumisesta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2009. Jos kunta ei ole tehnyt päätöstä asiassa, 
valtioneuvosto tekee tarvittavat päätökset 
kuntien kuulumisesta yhteistoiminta-alueisiin 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011. Val-
tioneuvosto voi päättää kunnan kuulumisesta 
yhteistoiminta-alueeseen sekä kustannusten 
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jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien 
järjestämisen perusteista ja muista yhteistoi-
minnan järjestämiseksi välttämättömistä asi-
oista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtio-
neuvoston päätös yhteistoiminnan ehdoista 
on voimassa siihen asti, kunnes asianomaiset 
kunnat toisin sopivat. Ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueet aloittaisivat 
toimintansa viimeistään vuoden alusta 2013.  

Elintarvikelain 32 §:ää muutettaisiin lisäksi 
siten, että elintarvikevalvonnan tarkoituk-
senmukainen järjestäminen laajemmalla alu-
eella toimeenpantaisiin esitysehdotuksen 
mukaan.  
 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Kunta vastaa voimassa olevien ympäristö-
terveydenhuollon lakien mukaisten kunnalle 
säädettyjen tehtävien aiheuttamista kustan-
nuksista. Tavoitteena on, että ympäristöter-
veydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muo-
dostaminen toteutettaisiin valtiontalouden 
kehysten puitteissa. Lain tavoitteena on kun-
nallisen ympäristöterveydenhuollon toi-
meenpanon tehostaminen. Lähtökohtana on, 
että ympäristöterveydenhuollon kustannukset 
eivät kokonaisuutena tarkastellen nousisi. 

Kuntien yhteisten ympäristöterveydenhuol-
lon yhteistoiminta-alueiden järjestämän ym-
päristöterveydenhuollon rahoitus olisi edel-
leen yhteistoiminta-alueen kuntien vastuulla. 
Lähtökohtana olisi, että yhteistoiminta-alueet 
muodostettaisiin olemassa olevan kuntien 
ympäristöterveydenhuollon henkilökunnan 
varaan. Henkilöstökulut muodostavat noin 
80 % kunnan ympäristöterveydenhuollon 
kustannuksista. 

Viranhaltijoiden toimiessa suppeammalla 
substanssialueella (erikoistuminen), mutta 
laajemmalla maantieteellisellä alueella vir-
kamatkoihin liittyvät kustannukset saattavat 
varsinkin yhteistoiminnan alkuvaiheessa 
nousta. Myös toiminnan uudelleen organi-
sointi saattaa lisätä alkuvaiheessa kustannuk-
sia. Hyvällä johtamisella matkoihin ja toi-
minnan uudelleen organisointiin liittyvät kus-
tannukset voitaisiin kuitenkin minimoida. 
Tätä arviota tukee Suomen Kuntaliitto ry:n 

kuntakehitys- ja tutkimusyksikön tutkimus, 
jonka mukaan olemassa olevilla yhteistoi-
minta-aluilla toiminnan alkuvaiheen kustan-
nusten nousu on ollut pääosin lyhytaikaista.  

Esityksen mukainen siirtyminen nykyisestä 
pääosin kuntakohtaisesta ympäristötervey-
denhuollon toimeenpanosta kuntien yhteis-
toimintana tapahtuvaan ympäristöterveyden-
huollon toimeenpanoon tehostaisi valvonnan 
järjestämistä muun muassa viranhaltijoiden 
erikoistumisen ja valvonnan johtamisen sel-
keytymisen myötä. Nykyistä tehokkaammal-
la valvonnalla ehkäistäisiin myös paremmin 
esimerkiksi vesi- ja ruokamyrkytysepidemi-
oita, joiden aiheuttamat suorat ja välilliset 
kustannukset saattavat olla kunnille erittäin 
merkittäviä.  

Esityksen tarkoituksena on, että valvonnan 
rationalisoituessa nykyisilläkin valvonta-
resursseilla olisi mahdollista varmistaa teho-
kas ympäristöterveydenhuolto. Joka tapauk-
sessa valvonnan kustannusten kasvua tule-
vaisuudessa voidaan tällä tavoin hillitä. Ym-
päristöterveydenhuollon järjestäminen yh-
teistoiminta-alueella saattaisi nostaa alkuvai-
heessa kustannuksia niiden kuntien osalta, 
jotka aikaisemmin ovat laiminlyöneet ympä-
ristöterveydenhuollon valvonnan resursoin-
nin. 

Valvontakohteiden ilmoitus- ja hyväksy-
mismenettely sekä niiden säännöllinen val-
vonta ovat toiminnanharjoittajalle maksulli-
sia ympäristöterveydenhuollossa. Edellä 
mainitun arviointitutkimuksen mukaan suu-
remmissa valvontayksiöissä laadultaan pa-
remmista palveluista voitaisiin saada enem-
män tuloja ja lisäksi maksujen periminen oli-
si tehokkaampaa. Valvontamaksuista saata-
vat tulot tulisi käyttää ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueilla toiminnan 
kehittämiseen. 

YTAKE-hankkeiden ja ympäristöterveys-
valvonnan kehittämisprojektien sekä olemas-
sa olevien yhteistoiminta-alueiden arvioinnin 
perusteella yhteistoiminta-alueella ympäris-
töterveydenhuolto voitaisiin järjestää nykyis-
tä kustannustehokkaammin. Suuremmissa 
yksiköissä kyettäisiin tarjoamaan parempaa 
palvelua kustannusten kuitenkaan pysyvästi 
nousematta. 

Edellä kuvattua arviota tukee myös vuonna 
2008 julkaistu selvitys (Pelastustoimen alu-
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eellistamisen lähtölaukaus 2004; Kunnallis-
tutkimuksia) ensimmäisistä kokemuksista pe-
lastustoimen alueellistamisessa. Selvityksen 
mukaan alueellisen pelastustoimen palveluta-
so on pysynyt hyvänä tai jopa hieman paran-
tunut samalla, kun kustannuskehitys on ollut 
maltillista ja seurannut pitkälti yleistä kus-
tannuskehitystä.   
 
4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Ympäristöterveydenhuolto oli ennen 2000-
luvun vaihdetta järjestetty kunnissa pääsään-
töisesti itsenäisesti ja joissain tapauksissa 
kansanterveystyön kuntayhtymissä. 

Vuosien 2003 ja 2009 välisenä aikana ym-
päristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueita on muodostunut Suomeen siten, että 
ympäristöterveydenhuollon yksiköiden mää-
rä on pudonnut 277:stä 135:een. Uusilla yh-
teistoiminta-alueilla organisaatiomallina on 
joko kuntayhtymä tai yhteinen toimielin isän-
täkunta-mallilla. Merkittävässä osassa kuntia 
on siten vapaaehtoisesti toimeenpantu ympä-
ristöterveydenhuollon yhteistoiminta esitetyn 
organisoitumismallin mukaisesti. Suurissa 
kunnissa ympäristöterveydenhuolto on järjes-
tetty kuitenkin edelleen itsenäisesti, mikä 
mahdollistettaisiin myös lakiehdotuksella, jos 
10 henkilötyövuotta vastaavien henkilö-
resurssien edellytys täyttyisi kunnassa. 

Jos kunnalla ei ole käytettävissään vähin-
tään 10 henkilötyövuotta vastaavia henkilö-
resursseja ympäristöterveydenhuollon järjes-
tämiseen, sen on yhdessä jonkin toisen tai 
useamman kunnan kanssa muodostettava yh-
teistoiminta-alue. Tehtävien hoitamista var-
ten perustetaan tällöin kuntalain (365/1995) 
77 §:ssä tarkoitettu yhteistoiminta-alueen 
kuntien yhteinen toimielin taikka yhteistoi-
minta-alueen tehtäviä hoitaa kuntayhtymä. 

Kuntayhtymä tai kuntien yhteinen toimielin 
isäntäkunnassa (ympäristöterveydenhuollon 
yhteistoiminta-alue) perustettaisiin kuntalain 
mukaisesti kuntien valtuustojen hyväksymäl-
lä sopimuksella, jossa määriteltäisiin muun 
muassa yhteistoimintaelimen (viranomainen) 
toimivalta ja tehtävät, yhteistoimintaelimen 
päätöksentekojärjestelmä, kuntien edustus 
toimielimessä sekä kustannusten jaon perus-
teet. Sopimuksen perusteella ympäristöter-

veydenhuollon yhteistoiminta-alueen kun-
tayhtymä tai isäntäkunta tarkentaisi tarpeen 
mukaan kunnan johtosääntöä siten, että joh-
tosääntö vastaa tehtyä sopimusta. Lähtökoh-
tana olisi, että yhteistoiminta-alueen käytet-
tävissä olisivat alueen kuntien ympäristöter-
veydenhuollon henkilöstöresurssit, mittaus-
laitteet ja kalusteet sekä muu resursointi. 

Ympäristöterveydenhuollon lakien mukaan 
kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayhty-
män kanssa, että kunnalle tai sen viranomai-
selle laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa 
voidaan siirtää viranhaltijalle, annetaan vir-
kavastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän 
viranhaltijan hoidettavaksi. Lakiehdotuksella 
ei muutettaisi tätä asiaintilaa. Ympäristöter-
veydenhuollon yhteistoiminta-alueen yhtei-
nen toimielin voisi sopia kunnan tai toisen 
yhteistoiminta-alueen toimielimen kanssa sii-
tä, että yksittäinen viranhaltija voisi hoitaa 
esimerkiksi kemikaalilain mukaisia tehtäviä 
toisella yhteistoiminta-alueella. 

Esityksessä säädettäisiin yhteistoiminta-
alueen henkilöstön aseman järjestämisestä. 
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon 
henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksen peri-
aatteita noudattaen kuntayhtymän tai isäntä-
kunnan palvelukseen. Ympäristöterveyden-
huollon järjestämistä koskevassa sopimuk-
sessa määriteltäisiin tarkemmin siirtyvät vir-
kasuhteet ja viranhaltijat. Uuden työnantajan 
tulee perustaa uudet tarpeelliset virat ja ni-
mittää henkilöt näihin. 

Lakiehdotuksen tarkoittamat uudelleenjär-
jestelyt, jotka johtavat henkilöstön työnanta-
jan vaihtumiseen, katsotaan liikkeen luovu-
tukseksi. Näin ollen työsopimuslain (55/ 
2001) ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain liikkeenluovutussäännöksiä sovellettai-
siin kaikkiin lakiehdotuksen johdosta toteu-
tettaviin työnantajan vaihtumista merkitse-
viin muutoksiin riippumatta siitä, täyttyvätkö 
niissä työsopimuslaissa ja kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) liik-
keenluovutukselle säädetyt tunnusmerkit. 

Liikkeenluovutusta koskevien säännösten 
soveltaminen tarkoittaa muun muassa, että 
viranhaltijaa tai työntekijää ei saa irtisanoa 
pelkästään uudistuksen johdosta tapahtuvan 
työnantajan vaihtumisen perusteella. Viran-
haltijalla ja työntekijällä sen sijaan olisi oi-
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keus irtisanoutua palvelussuhteesta irtisano-
misaikaa noudattamatta organisaatiomuutok-
sen voimaantulosta. Työnantajan luovutus-
hetkellä voimassa olevista työ- ja virkasuh-
teista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siir-
tyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Luovu-
tuksensaaja on velvollinen noudattamaan 
luovutushetkellä voimassa olleen työ- tai vir-
kaehtosopimuksen määräyksiä. 

Uudistuksen yhteydessä toteutetulla henki-
löstöjärjestelyillä ei olisi vaikutusta ympäris-
töterveydenhuollon henkilöstön eläketur-
vaan, jos siirtyminen eläkelaitoksen jäsenyh-
teisöstä toiseen tapahtuu välittömästi. Kun-
nallisen eläkelaitoksen eläkesäännön määrä-
ysten mukaan kunnallisen palvelussuhteen ei 
katsota keskeytyvän viranhaltijan tai työnte-
kijän siirtyessä jäsenyhteisön palveluksesta 
välittömästi toisen jäsenyhteisön palveluk-
seen, jos siirtymisen syynä on jäsenyhteisön 
tietyn toiminnan siirtyminen toisen jäsenyh-
teisön hoidettavaksi. Näin ollen henkilöstön 
palvelussuhteen katsotaan eläkettä määrättä-
essä työnantajan vaihdoksesta huolimatta jat-
kuvan yhdenjaksoisesti. Merkitystä ei ole 
myöskään sillä, siirtyykö henkilö kunnan 
palveluksesta suoraan toisen kunnan palve-
lukseen tai kuntayhtymän palvelukseen. 

Kunnat ovat vapaaehtoisesti muodostaneet 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueita siten, että niiden määrä on tällä het-
kellä 135. Näistä noin 30 täyttää ehdotetut 
vähimmäisvaatimukset. Tämän perusteella 
voidaan arvioida, että periaatepäätöksen to-
teutumiseen tarvitaan vielä noin 20—30 yh-
teistoiminta-alueen muodostumisprosessia, 
joista arviolta puolessa tarvittaisiin valtio-
neuvoston päätösvallan käyttöä. Koska yh-
teistoiminta-alueen vähimmäishenkilöstö-
resurssi on 10 henkilötyövuotta, voidaan ar-
vioida, että ehdotettu uudistus koskisi voi-
maantulon jälkeen jollakin tavoin noin 200—
300 ympäristöterveydenhuollon viranhaltijaa. 
 
5.  Asian valmiste lu  

Esitysehdotus on valmisteltu sosiaali- ja 
terveysministeriössä. Valmistelutyössä on 
käytetty hyväksi ympäristöterveydenhuollon 
yhteistyöryhmää, jossa ovat edustettuina ym-
päristöterveydenhuoltoa suunnittelevat ja oh-
jaavat ministeriöt ja valvontaviranomaiset 

sekä Suomen Kuntaliitto ry. Esityksestä on 
pyydetty lausunnot maa- ja metsätalousmi-
nisteriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, oi-
keusministeriöltä, ympäristöministeriöltä, 
valtiovarainministeriöltä, sisäasiainministeri-
öltä, valtioneuvoston kanslialta, Elintarvike-
turvallisuusvirastolta, Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirastolta, Kuluttajavirastol-
ta, lääninhallituksilta, Suomen Kuntaliitto 
ry:ltä, Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta, 
AKAVA ry:ltä, Toimihenkilökeskusjärjestö 
STTK:lta, Suomen eläinlääkäriliitto ry:ltä, 
Luonnontieteiden akateemisten liitto LAL 
ry:ltä, Agronomiliitto ry:ltä, Uusi Insinööri-
liitto UIL ry:ltä, Tekniikan ja peruspalvelujen 
neuvottelujärjestö KTN ry:ltä, Julkisten ja 
hyvinvointialojen liitto JHL ry:ltä, Ympäris-
tö- ja terveysalan tekniset ry:ltä, Eläinlääkä-
rihygieenikkoyhdistys ry:ltä, Suomen kun-
naneläinlääkäriliitto ry:ltä, Kuntien terveys-
tarkastajat ry:ltä, Suomen Ympäristöhygiee-
nikot SYHY ry:ltä, Kunnallinen ympäristö- 
ja terveydenhoitoyhdistys ry:ltä, Ympäristön-
suojeluviranhaltijat ry:ltä, Oulun seudun ym-
päristövirastolta, Liedon kunnalta, Mustasaa-
ren rakennus- ja valvontalautakunnalta sekä 
Kouvolan seudun kansanterveystyön kun-
tayhtymältä.  

Lausuntoja on saatu yhteensä 25 kappalet-
ta. 

Suomen Kuntaliitto ry kannattaa yhteistoi-
minta-alueiden muodostamista ympäristöter-
veyden huoltoon. Suomen Kuntaliitto ry kat-
soo asianmukaiseksi, että henkilöresursseja 
koskevasta vähimmäisvaatimuksesta (10 
henkilötyövuotta) voitaisiin poiketa hallin-
nollisen yhteistyön (ympäristönsuojelu tai 
rakennusvalvonta) taikka paikallisessa elin-
keinorakenteessa tapahtuvien muutosten ta-
kia. Suomen Kuntaliitto ry korostaa, että 
kunnan järjestämisvastuu yhteistoiminta-
alueesta edellyttää valtuustotason päätöstä 
sekä johtosääntömuutoksia. Suomen Kunta-
liitto ry korostaa lausunnossaan kautta linjan, 
että kunta voisi hoitaa ympäristöterveyden-
huollon velvoitteensa myös yksin, ilman liit-
tymistä yhteistoiminta-alueeseen. Suomen 
Kuntaliitto ry kiinnittää lisäksi huomiota 
henkilöstön asemaan ja esittää lakiin tarken-
nettavaksi sen, että laissa tarkoitetut uudel-
leenjärjestelyt, jotka johtavat henkilöstön 
työnantajan vaihtumiseen, katsottaisiin liik-



 HE 51/2009 vp 
  

 

19

keenluovutukseksi. Siirtymätilanteessa eivät 
siirtyisi virat, vaan virkasuhteet ja viranhalti-
jat. Niiden siirtyvien henkilöiden, jotka tosi-
asiallisesti eivät käyttäisi julkista valtaa, pal-
velussuhteet tulisi muuttaa työsuhteiksi. 
Suomen Kuntaliitto ry esittää lakiin lisättä-
väksi neuvotteluryhmän koolle kutsumisen 
kuntien kuulemisvaiheessa. Tähän neuvotte-
luryhmään esitetään kuuluviksi niiden kunti-
en, jotka eivät kuuluisi riittävän suureen yk-
sikköön, edustajat sekä edustajat mahdolli-
sesti vastaanottavista yhteistoiminta-alueista, 
aluehallinnosta ja ministeriöstä. Suomen 
Kuntaliitto ry on antanut lausuntonsa yhdessä 
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa. 

Valtiovarainministeriö esittää, että kuntien 
tulisi koota ympäristöterveydenhuollon teh-
tävät ensisijaisesti Paras-puitelain mukaisiin 
yhteistoiminta-alueisiin. Resurssien kokoa-
misesta toimialaltaan suurempiin yksikköihin 
saataisiin taloudellisuus- ja tuottavuushyötyä 
kunnissa. Valtiovarainministeriö katsoo, että 
uudistus tulisi toteuttaa valtiontalouden ke-
hysten puitteissa. Esityksen nykytilaan tulisi 
selventää ympäristöterveydenhuollon yksi-
köiden lukumäärän lisäksi niiden alueellinen 
sijainti sekä yksikköjen alueella asuva väes-
tömäärä tai yksikköjen henkilöstömäärä. Li-
säksi valtiovarainministeriö katsoo, että la-
kiehdotukseen tulisi sisällyttää myös yhden 
kunnan mahdollisuus järjestää ympäristöter-
veydenhuollon hallinto. Ympäristötervey-
denhuollon vähimmäisvaatimuksista poik-
keamista koskeva menettely tulisi myös sel-
keyttää esityksessä. Myöskin niin sanottua 
orpo-kuntaa (tilannetta, jossa yksi kuntaa jää 
yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle sen muo-
dostavien kuntien tahdosta) koskeva menette-
ly tulisi selkeyttää esitykseen. Valtiovarain-
ministeriö katsoo, että valtioneuvoston pää-
tösvallan perusteena henkilötyövuosien li-
säksi voisi olla yhteistoiminta-alueiden yhte-
näisyyden täyttyminen sekä toiminnallisen 
kokonaisuuden sisältö. Kunnat voisivat nou-
dattaa samoja kriteereitä vapaa-ehtoisesti ko-
koamiensa yhteistoiminta-alueiden perustei-
na. 

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että 
tehtäviä yhteistoiminta-alueella hoitavan 
kunnan tulisi edelleen olla vastuussa tehtävi-
en hoidon rahoituksesta. Lisäksi maa- ja met-
sätalousministeriö ehdottaa, että valtioneu-

vosto voisi velvoittaa yhteistoimintaan sellai-
sen kunnan, joka täyttää yksin yhteistoimin-
ta-alueen kriteerit, jos toisella tarkoituksen-
mukaisella etäisyydellä sijaitsevalla kunnalla 
ei olisi mahdollisuutta liittyä muuhun yhteis-
toiminta-alueeseen ja ainoa mahdollisuus oli-
si järjestää yhteistoiminta kyseisen kriteerit 
täyttävän kunnan kanssa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että la-
kiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluis-
sa tarkennettaisiin niitä edellytyksiä, joilla 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueen vähimmäisvaatimuksista voitaisiin 
poiketa. Työ- ja elinkeinoministeriö esittää 
lisäksi, että oikeudenmukaisesta ja kohtuulli-
sesta kustannustenjaosta tulisi tehdä päätös 
niissä tapauksissa, joissa kunta liitettäisiin 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueeseen valtioneuvoston hallintopakkopää-
töksellä. 

Oikeusministeriö esittää, että esitysluon-
noksen suhdetta perustuslakiin arvioitaessa 
olisi huomioitava erityisesti kunta- ja palve-
lurakenneuudistuksesta annettu perustuslaki-
valiokunnan lausunto (PeVL 37/2006 vp) se-
kä perusteltava perustuslakivaliokunnan käy-
tännön nojalla, minkä vuoksi esityksessä eh-
dotettua kuntien velvoittamista koskevia 
säännöksiä ei pidettäisi ongelmallisena pe-
rustuslain kannalta. Oikeusministeriö kiinnit-
tää huomiota myöskin Ahvenanmaan maa-
kunnan asemaan ympäristöterveydenhuoltoa 
koskien. Lain soveltamisesta Ahvenanmaalla 
ei tulisi säätää, koska asia seuraa suoraan it-
sehallintolaista. Asia on kuitenkin syytä tuo-
da esille perusteluissa. Oikeusministeriö esit-
tää lisäksi muutoksenhakua koskevia peruste-
luita tarkennettavaksi.  

Sisäasiainministeriö viittaa lausunnossaan 
kuntien välisestä yhteistoiminnasta saatuihin 
myönteisiin tuloksiin pelastustoimen alueel-
listamisessa. 

Ympäristöministeriö viittaa lausunnossaan 
YTAKE-hankkeisiin, joiden tarkoituksena on 
arvioida eri kuntien välisen yhteistyön toimi-
vuutta käytännössä. Suuressa osassa näissä 
hankkeista myös ympäristönsuojelu on ollut 
mukana ympäristöterveyden lisäksi. Ympä-
ristöministeriö toteaa, että kunnallisesta yh-
teistoiminnasta saadut kokemukset ovat ol-
leet yksinomaan myönteisiä. Ympäristömi-
nisteriö katsoo lisäksi, että valtioneuvoston 
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periaatepäätöksessä tarkoitetun määräajan 
pidentäminen 31 päivään joulukuuta 2009 
saakka on perusteltua aluehallinnon muutos-
ten vuoksi. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto toteaa, että kunnan rajalliset resurssit 
huomioon ottaen olisi REACH-asetuksen 
valvonnan kannalta järkevää, että kemikaali-
laissa kunnan viranomaisille osoitetut tehtä-
vät järjestettäisiin samassa toimielimessä, 
jolloin erittäin mittavan ja haasteellisen 
REACH-asetuksen edellyttämää viranhalti-
joiden asiantuntemusta ei tarvitsisi ylläpitää 
useammassa yksikössä.  

Elintarviketurvallisuusvirasto esittää, että 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueen vaatimuksista voitaisiin poiketa aino-
astaan henkilöresurssien (10 henkilötyövuot-
ta) osalta. Erityisesti yhteistoiminta-alueen 
elinkeinorakenteeseen ja tiiviiseen viran-
omaisyhteistyöhön liittyvää poikkeamismah-
dollisuutta tulisi selkeyttää esityksen peruste-
luihin. Lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto 
ehdottaa, että lakiehdotukseen lisättäisiin yh-
teistoiminta-alueelle velvollisuus tiedottaa 
viranomaiselle ajantasaiset tiedot yhteistoi-
minta-alueeseen kuuluvista kunnista.  

Kuluttajavirasto toteaa, että ympäristöter-
veyshuollon yhteistoiminta-alueesta poik-
keamismahdollisuutta elinkeinorakenteeseen 
tai tiiviiseen viranomaisyhteistyöhön liittyen 
tulisi selkeyttää esityksen perusteluissa. Ku-
luttajavirasto esittää harkittavaksi myös, oli-
siko laissa tarkoituksenmukaista säätää lain 
noudattamisen seurannasta ja valvonnasta. 

Etelä-Suomen lääninhallitus esittää, että 
yhteistoiminta-alueen vaatimuksista poik-
keamista elinkeinorakenteen tai tiiviin viran-
omaisyhteistyön perusteella tulisi selkeyttää 
perusteluihin. Valtioneuvoston toimivaltaa 
tulisi lisäksi selkeyttää esitysehdotuksessa 
koskien sellaista muuttunutta tilannetta, jossa 
kunta ei enää täyttäisi kunnalle alun perin 
myönnetyn poikkeuksen edellytyksiä olla 
kuulumatta ympäristöterveydenhuollon yh-
teistoiminta-alueeseen. 

Itä-Suomen lääninhallitus esittää, että 10 
henkilötyövuoden henkilöresursseja koskeva 
vaatimus yhteistoiminta-alueen muodostami-
seksi voitaisiin alittaa niissä tapauksissa, 
joissa valvontayksikkö voidaan katsoa toimi-
vaksi kunnan laatiman valvontasuunnitelman 

ja sen toteutumisarvioinnin perusteella. Itä-
Suomen lääninhallitus korostaa lääninhalli-
tuksen kuulemisen tärkeyttä yhteistoiminta-
alueen muodostamista koskevassa päätöksen-
teossa. Lääninhallitus voisi lausuntoa antaes-
saan kuulla esimerkiksi alueensa maakunta-
liittoja. Itä-Suomen lääninhallitus esittää li-
säksi, että lääninhallituksen ohjaus-, valvon-
ta- ja arviointitehtävät määriteltäisiin niiden 
tapausten osalta, kun kunnallinen yhteistoi-
minta-alue sijoittuu usean aluehallintoviran-
omaisen alueelle. 

Oulun lääninhallitus kiinnittää huomiota 
siihen, miten lakiehdotuksen poikkeamis-
mahdollisuutta ympäristöterveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueiden vaatimuksista sovel-
lettaisiin ennen lain voimaantuloa muodostu-
neisiin yhteistoiminta-alueisiin. Lakiehdo-
tukseen tulisi sisällyttää tiedottamisvelvolli-
suus yhteistoiminta-alueesta koskien myös 
niitä kuntia, jotka ovat muodostaneet yhteis-
toiminta-alueen ennen lain voimaantuloa. Li-
säksi valtioneuvostolle tulisi antaa valtuudet 
asettaa yhteistoimintaa koskevia ehtoja. Ou-
lun lääninhallitus korostaa lisäksi, että ympä-
ristöterveydenhuollon valvonnan painotukset 
alueen yhteistoiminta-alueilla voivat olla eri-
laisia, mistä syystä tarvittaisiin myös kes-
kushallinnon ohjausta resurssitarpeen arvi-
oinnissa ja seurannassa (mukaan lukien osto-
palvelut).  

Akava ry/Luonnontieteiden Akateemisten 
Liitto LAL ry esittää, että ympäristötervey-
denhuollon toimintayksikköön siirtyvän hen-
kilöstön asema tulee turvata muutoksen yh-
teydessä Paras-puitelain mukaisella viiden 
vuoden irtisanomissuojalla.  

STTK ry katsoo, että lakiehdotukseen tulisi 
lisätä Paras-puitelain 13 §:ää vastaavat sään-
nökset henkilöstön aseman järjestämisestä. 
Keskeisimmät asiat ovat liikkeenluovutuspe-
riaatteen noudattaminen ja Paras-puitelakia 
vastaava viiden vuoden palvelussuhdeturva. 
Mahdolliset työpisteiden siirrot eivät saisi 
johtaa henkilöstön työmatkojen kohtuutto-
miin pidennyksiin. 

Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry ko-
rostaa ympäristöterveydenhuollon yhteyttä 
perusterveydenhuoltoon ennaltaehkäisevän 
toiminnan osalta (esimerkiksi ruokamyrky-
tys- ja vesiepidemiaselvitykset). Eläinlääkä-
rihygieenikkojen yhdistys ry katsoo, että 10 
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henkilötyövuoden vähimmäisresurssi ympä-
ristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella 
on varsin alhainen. Tehokkaan erikoistumi-
sen mahdollistamiseksi optimaalinen väestö-
pohja olisi 100 000 asukasta. 

Kunnallinen ympäristö- ja terveydenhoito-
yhdistys ry katsoo, että lakiehdotuksessa ei 
tulisi määritellä 10 henkilötyövuoden henki-
löresursseja, vaan määrällinen vähimmäis-
vaatimus tulisi siirtää lain perusteluihin. La-
kiehdotuksessa voitaisiin sen sijaan mainita, 
että henkilöresurssien tulee olla riittävät otta-
en huomioon valvonnan tarve yhteistoiminta-
alueella. 

Suomen Ympäristöhygieenikot SYHY ry 
kiinnittää huomiota yhteistoiminta-alueen tu-
lojen ohjaamiseen valvontayksikön käyttöön. 
Erikoisosaamista vaativat asiat tulisi laajen-

taa siten, että eri yhteistoiminta-alueet voisi-
vat muodostaa henkilöstöstään työpareja val-
vonnan laadun nostamiseksi. Esimerkki näis-
tä tehtävistä olisi kemikaalivalvonta. SYHY 
ry korostaa lain toteutumista koskevaa seu-
rantaa. 

Lausunnoissa esitetyt huomiot on pyritty 
mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomi-
oon esityksen viimeistelyssä. 
 
 
6 .  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistel-
laan Paras-hankkeeseen liittyvää terveyden-
huoltolain uudistusta. Tämän valmisteilla 
olevan uudistuksen linjaukset ovat yhteenso-
pivat annettavan esityksen kanssa.  

 
 
 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen peruste lu 

1.1. Laki ympäristöterveydenhuollon yh-
teistoiminta-alueesta 

1 §. Soveltamisala. Ehdotettua lakia sovel-
lettaisiin kansanterveyslain 1 §:n 2 momen-
tissa luetelluissa laeissa tarkoitettujen yksilön 
ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua 
koskevien kunnallisten tehtävien (ympäristö-
terveydenhuolto) järjestämiseen kunnassa tai 
kuntalain mukaisena kuntien välisenä yhteis-
työnä. Ympäristöterveydenhuollon lakeja 
ovat: terveydensuojelulaki, elintarvikelaki, 
eläinlääkintähuoltolaki, kulutustavaroiden ja 
kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettu 
laki, kemikaalilaki sekä tupakkalaki. Ympä-
ristöterveydenhuollon kunnallisista tehtävistä 
säädetään edellä mainituissa laeissa. Ympä-
ristöterveydenhuollon tehtävien järjestämistä 
voidaan tehostaa keskittämällä hallintoa ja 
hankintoja sekä viranhaltijoiden erikoistumi-
sella. 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
mukaan ympäristöterveydenhuoltoa koskeva 
lainsäädäntö kuuluu osittain maakunnan toi-

mivaltaan ja osittain valtakunnan toimival-
taan. Maakunnan hallintoa ja kuntien hallin-
toa koskeva lainsäädäntövalta kuuluu kuiten-
kin yksinomaan maakunnan toimivaltaan. 
Lakia ei täten ehdoteta sovellettavaksi Ahve-
nanmaan maakunnassa. Ahvenanmaalla on 
ympäristöterveydenhuollon tehtävät järjestet-
ty siten, että koko maakunnan ympäristöter-
veydenhuolto hoidetaan Maarianhaminasta 
käsin.  

2 §. Ympäristöterveydenhuollon järjestä-
minen. Lain 2 §:ssä säädettäisiin ympäristö-
terveydenhuollon järjestämisestä.   

Pykälän 1 momentin mukaan kunnalla, jo-
ka huolehtii ympäristöterveydenhuollosta it-
se, on oltava tehtävän järjestämiseksi sekä 
tarkoituksenmukaisen työnjaon ja erikoistu-
misen mahdollistamiseksi käytettävissään 
vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat hen-
kilöresurssit tähän tehtävään. Pykälän 
1 momentilla pyrittäisiin turvaamaan periaa-
tepäätöksessä tarkoitetut 10—15 henkilötyö-
vuotta vastaavat henkilöresurssit kunnassa tai 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueella, jäljempänä yhteistoiminta-alue, sää-
tämällä 10 henkilötyövuotta vastaavien hen-
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kilöresurssien vähimmäisvaatimus. 
Ympäristöterveydenhuollon nykyistä te-

hokkaampi kunnallinen toimeenpano edellyt-
tää ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoil-
ta erikoistumista ympäristöterveydenhuollon 
eri osa-alueisiin. Jotta erikoistuminen olisi 
mahdollista ja tehokasta, yhteistoiminta-
alueella tulisi olla riittävä määrä henkilöstöä 
toteuttamassa erikoistumiseen perustuvaa 
palvelua. YTAKE-hankkeista saatujen ko-
kemusten ja niiden arvioinnin sekä nykyisten 
yhteistoiminta-alueiden arvioinnin perusteel-
la vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat 
henkilöresurssit mahdollistaisivat tehokkaan 
erikoistumisen ja sijaisjärjestelyt. Toisaalta 
sellaisissa yksiköissä, joissa jokin yksittäinen 
ympäristöterveydenhuollon osa-alue vie 
huomattavan osan (esimerkiksi yli puolet) 
henkilöresursseista, tulee pyrkiä niin suureen 
yksikköön, että kaikille osa-alueille voidaan 
turvata asianmukaiset resurssit. Tällaisissa 
tapauksissa 10 henkilötyövuotta vastaavat 
henkilöresurssit eivät olisi riittävät.   

Edellä mainittu 10 henkilötyövuoden vä-
himmäishenkilöresurssit tarkoittaisi käytän-
nössä sitä, että yhteistoiminta-alueiden väes-
töpohja vaihtelisi noin 25 000 ja 250 000 
asukkaan välillä ollen pääsääntöisesti noin  
40 000—60 000.  

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien jär-
jestämiseen tarkoitettuun 10 henkilötyövuot-
ta vastaaviin henkilöresursseihin lasketaan 
kuuluviksi esimerkiksi ympäristöterveyden-
huollon tehtäviä hoitavat viranhaltijat, toi-
mistotyöntekijät sekä muu avustava henkilö-
kunta siltä osin, kuin he avustavat ympäristö-
terveydenhuollon viranhaltijoita ympäristö-
terveydenhuollon tehtävissä. Ympäristöter-
veydenhuollon lakien mukaan valvontavi-
ranomainen voi teettää valvontaan liittyviä 
toimenpiteitä ulkopuolisella asiantuntijalla. 
Jos yhteistoiminta-alue ostaa viranomaisval-
vontaan liittyviä toimenpiteitä ulkopuoliselta, 
tulisi myös nämä ostopalvelut laskea ympä-
ristöterveydenhuollon henkilöresursseiksi. 
Ympäristöterveydenhuollon henkilöresurs-
seiksi ei lasketa muun muassa siivoojia, vah-
timestareita, työllistettyjä tai siviilipalvelus-
miehiä eikä myöskään määräaikaisia viran-
haltijoita, elleivät he ole viransijaisia.  

Pykälän 2 momentin mukaan kunnalla, jol-
la ei ole käytettävissään 1 momentissa tarkoi-

tettuja henkilöresursseja, on yhdessä jonkin 
toisen tai useamman kunnan kanssa muodos-
tettava yhteistoiminta-alue. Kuntien on yh-
teistoiminta-aluetta koskevassa päätöksente-
ossa otettava huomioon yhteistoiminta-
alueiden alueellista yhtenäisyyttä sekä yhteis-
toiminta-alueen toiminnallisen kokonaisuu-
den sisältöä koskevat seikat. 

Tehtävien hoitamista varten perustetaan 
tällöin kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu yhteis-
toiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin 
taikka yhteistoiminta-alueen tehtäviä hoitaa 
kuntayhtymä. Kuntayhtymä tai kuntien yh-
teinen toimielin isäntäkunnassa (yhteistoi-
minta-alue) perustettaisiin kuntalain mukai-
sesti kuntien valtuustojen hyväksymällä so-
pimuksella, jossa määriteltäisiin muun muas-
sa yhteistoimintaelimen (viranomainen) toi-
mivalta ja tehtävät, yhteistoimintaelimen 
päätöksentekojärjestelmä, kuntien edustus 
toimielimessä sekä kustannusten jaon perus-
teet. Lähtökohtana olisi, että yhteistoiminta-
alueen käytettävissä olisivat alueen kuntien 
ympäristöterveydenhuollon henkilöstöresurs-
sit, mittauslaitteet ja kalusteet sekä muu re-
sursointi. 

Pykälän 3 momentin mukaan kunnassa tai 
yhteistoiminta-alueella ympäristöterveyden-
huollosta järjestämisestä vastaisi yksi toimie-
lin, jolla on oltava käytettävissään vähintään 
10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurs-
sit. Yhteinen toimielin on yleensä lautakunta, 
mutta kuntalain mukaan yhteinen toimielin 
voi olla myös johtokunta, toimikunta tai lau-
takunnan jaosto. Yhteistoiminta-alueen teh-
tävien järjestämiseksi voidaan perustaa myös 
kuntayhtymä. Pelkästään ympäristötervey-
denhuollon tehtävien hoitoon ei ole yleensä 
tarkoituksenmukaista perustaa kuntayhty-
mää. Ympäristöterveydenhuolto voidaan kui-
tenkin ottaa mukaan esimerkiksi terveyden-
huollon kuntayhtymään.  

Ympäristöterveydenhuollon lakien mukai-
set tehtävät ovat pääsääntöisesti viranomais-
toimintaa, joka muodostuu lupa- ja ilmoitus-
menettelystä, säännöllisestä valvonnasta, 
neuvonnasta ja koulutuksesta. Ympäristöter-
veydenhuolto muodostaa siten tiiviin toimin-
nallisen kokonaisuuden, jonka järjestämisellä 
samassa valvontayksikössä ja samassa toi-
mielimessä saadaan aikaan mittavia syner-
giaetuja. Tiiviin ympäristöterveydenhuollon 
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toiminnallisen kokonaisuuden etuja olisivat 
muun muassa erityistilanteisiin varautuminen 
ja eri ympäristöterveydenhuollon lakien mu-
kaiset yhteistarkastukset.  

3 §. Poikkeukset ympäristöterveydenhuol-
lon järjestämisestä yhteistoiminta-alueella. 
Pykälän 1 momentin mukaan yhteistoiminta-
aluetta muodostettaessa voidaan poiketa 10 
henkilötyövuotta vastaavien henkilöresurs-
sien vaatimuksesta seuraavista syistä: 

1) toiminnallisen kokonaisuuden muodos-
taminen ei saaristoisuuden tai pitkien etäi-
syyksien vuoksi ole mahdollista; 

2) se on tarpeen suomen- tai ruotsinkielis-
ten asukkaiden kielellisten oikeuksien tur-
vaamiseksi; 

3) se on tarpeen saamelaisten kieltä ja kult-
tuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi; 
tai 

4) ympäristöterveydenhuollon tehtävien 
riittävä ja laadukas järjestäminen kunnassa 
tai yhteistoiminta-alueella voidaan muutoin 
turvata.  

Pykälän 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoi-
tetut poikkeamismahdollisuudet koskisivat 
alueellisilla ja kielipoliittisilla perusteilla saa-
risto- ja rannikkoalueita sekä harvaanasuttuja 
alueita, kuten Lapin ja Oulun lääniä.  

Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan 10 
henkilötyövuotta vastaavien henkilöresurssi-
en vaatimuksesta voitaisiin poiketa yhteis-
toiminta-alueella, jos ympäristöterveyden-
huollon tehtävien riittävä ja laadukas järjes-
täminen kunnassa tai yhteistoiminta-alueella 
voidaan muutoin turvata. Säännös mahdollis-
taisi tarkoituksenmukaisuusharkinnan käytön 
esimerkiksi tilanteissa, joissa yhteistoiminta-
alueen elinkeinorakenne on muuttunut ison 
elintarviketuotantolaitoksen tai vaihtoehtoi-
sesti sen lakkauttamisen myötä. Elinkeinora-
kenteen muutos edellyttäisi tällöin joko nor-
maalia enemmän tai vähemmän ympäristö-
terveydenhuollon palveluja. Lisäksi on mah-
dollista, että yhteistoiminta-alueella palveluja 
tarvitsevat olisivat sijoittuneet tiiviisti lähelle 
toisiaan. Myös tiivis viranomaisyhteistyö yh-
teistoiminta-alueella esimerkiksi ympäristön-
suojelun ja/tai rakennusvalvonnan kanssa 
voisi mahdollistaa poikkeuksen. Sellainen 
kunnan tai yhteistoiminta-alueen valvontayk-
sikkö, jonka lääninhallitus katsoo valvon-
tayksikön laatiman valvontasuunnitelman ja 

toteutumisarvioinnin tietojen perusteella toi-
minnaltaan riittäväksi alle 10 henkilötyövuo-
den henkilöresursseilla, olisi mahdollista hy-
väksyä yhteistoiminta-alueeksi. Esimerkiksi 
hyvin toimivaan valvontayksikköön lisättävä 
kunta-alue voi tuoda mukanaan lisää valvon-
takohteita, mikä ei välttämättä edellyttäisi 
henkilöresurssien lisäämistä. 

4 §. Kunnan ja ympäristöterveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueen ilmoitukset. Pykälän 
1 momentin mukaan kunnan tai 2 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen 
olisi ilmoitettava lääninhallitukselle seuraa-
vat tiedot: 

1) 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun toimie-
limen nimi ja yhteystiedot; sekä 

2) ympäristöterveydenhuollon henkilöre-
surssit.  

Edellä kuvattu ilmoitusta ei tarvitsisi tehdä 
kahta kertaa. Yhteistoiminta-alueen jäsen-
kuntien ei tarvitsisi erikseen tehdä ilmoitusta 
vaan ilmoituksen tekisi yhteistoiminta-alueen 
toimielin kaikkien yhteistoiminta-alueen jä-
senkuntien puolesta. Jos yhteistoiminta-
alueeseen kuuluu kuntia kahden läänin alu-
eelta, ilmoitus tehdään siihen lääninhallituk-
seen, jonka alueella on yhteisen toimielimen 
tai kuntayhtymän kotipaikka. Pykälän 1 mo-
mentin 2 kohdassa ympäristöterveydenhuol-
lon henkilöstöresurssilla tarkoitetaan sitä 
henkilöstöresurssia, joka on määritelty 2 §:n 
1 momentin perusteluissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan 2 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen 
toimielimen on lisäksi ilmoitettava lääninhal-
litukselle, mitkä kunnat yhteistoiminta-
alueeseen kuuluvat.  

Pykälän 3 momentin mukaan kunnan tai 
yhteistoiminta-alueen on tarvittaessa perus-
teltava 3 §:ssä tarkoitettu poikkeus tehdes-
sään 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen 
lääninhallitukselle.  

Pykälän 4 momentin mukaan lääninhalli-
tuksen on ilmoitettava 1 —3 momentissa tar-
koitetut tiedot sosiaali- ja terveysministeriöl-
le. 

Pykälän 5 momentin mukaan 1 —3 mo-
mentissa tarkoitettuja tietoja koskevista muu-
toksista on ilmoitettava siten, kuin 1—4 
momentissa säädetään. 1—4 momentissa 
säädetään tiedoista, joita koskevista muutok-
sista on ilmoitettava sekä viranomaisista, 
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joille muutosilmoitukset on toimitettava. 
Lääninhallitus toimittaa muutostiedot edel-
leen sosiaali- ja terveysministeriölle. Muu-
toksilla, joista tulee ilmoittaa, tarkoitetaan 
tässä yhteydessä esimerkiksi kunnan tai yh-
teistoiminta-alueen toimielimen nimen tai 
osoitteen muuttumista, toimielimen alaisten 
ympäristöterveydenhuollon henkilötyövuosi-
en muuttumista vähintään 1 henkilötyövuo-
della tai muutoin merkittävästi sekä yhteis-
toiminta-alueen kuntien lukumäärän tai kun-
tien nimien muuttumista. Henkilöiden vaih-
tumista tai vähäistä henkilötyövuosien muu-
tosta ei katsottaisi muutokseksi, joka tulisi 
ilmoittaa lääninhallitukseen.  

5 §. Valtioneuvoston päätöksenteko-oikeus. 
Pykälän 1 momentin mukaan valtioneuvosto 
päättää kunnan kuulumisesta yhteistoiminta-
alueeseen sekä kustannusten jaosta, hallin-
tomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen 
perusteista ja muista yhteistoiminnan järjes-
tämiseksi välttämättömistä asioista, jos kun-
ta, joka ei täytä 2 §:n 1 momentissa säädettyä 
edellytystä, ei tee päätöstä kuulumisestaan 
yhteistoiminta-alueeseen tai jos tällainen 
kunta jää siitä itsestään riippumattomista 
syistä yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle. 
Valtioneuvoston määräys yhteistoiminnan 
ehdoista on voimassa siihen asti, kunnes asi-
anomaiset kunnat sopivat toisin.    

Valtioneuvoston toimivalta on rinnakkai-
nen kunnan toimivallan kanssa. Ensisijaisesti 
yhteistoiminta-alueen muodostamista koske-
vista kysymyksistä tulee pyrkiä sopimuk-
seen. Sama koskee myös tilannetta, jossa 
kunta on siitä itsestä riippumattomista syistä 
jäänyt yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle 
(niin sanottu orpo-kunta). Valtioneuvostolle 
siirtyvä päätösvalta koskisi siten sekä kuntaa, 
joka on jäänyt yhteistoiminta-alueen ulko-
puolelle että yhteistoiminta-aluetta, joka olisi 
ottamassa vastaan edellä mainitun kunnan ot-
taen huomioon yhteistoiminta-alueen alueel-
linen ja toiminnallinen yhtenäisyyden.  

Valtioneuvoston olisi ennen päätöksen te-
koa kuultava asianomaisia kuntia ja läänin-
hallituksia sekä yhteistoiminta-aluetta kun-
nan kuulumisesta yhteistoiminta-alueeseen. 
Kuulemismenettely toteutettaisiin käytännös-
sä kirjallisten kuulemisten jälkeen kutsumalla 
koolle arviointi-/neuvotteluryhmä, jossa voi-
sivat olla edustajat kunnista, joilla ei ole käy-

tössään 10 henkilötyövuotta vastaavia henki-
löresursseja ympäristöterveydenhuollon jär-
jestämiseksi, vastaanottavista yhteistoiminta-
alueista, aluehallinnosta ja ministeriöistä. 
Ryhmässä käsiteltäisiin muun muassa yhteis-
toimintaelimen (viranomainen) toimivaltaa ja 
tehtäviä, yhteistoimintaelimen päätöksente-
kojärjestelmää, kuntien edustusta toimieli-
messä ja kustannusten jaon perusteita koske-
via kysymyksiä. Yhteistoiminta-alueen muo-
dostamisesta pyrittäisiin sopimaan ensisijai-
sesti tässä ryhmässä.  

Valtioneuvostolla olisi mahdollisuus siirtää 
päätöstään lähelle 8 §:n 5 momentissa tarkoi-
tettua päivämäärää esimerkiksi silloin, jos 
asianomaisella alueella olisi vuoden 2010 ai-
kana käynnissä sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueen muodostamista koske-
va selvitys ja selvityksessä olisi mukana 
myös ympäristöterveydenhuolto.  

Päätöstä tehdessään valtioneuvosto ottaisi 
huomioon erityisesti 10 henkilötyövuotta 
vastaavien henkilöresurssien vähimmäisvaa-
timuksen sekä 3 §:ssä tarkoitetut mahdolli-
suudet poiketa siitä erityistapauksissa. Lisäk-
si valtioneuvosto ottaisi päätöksenteossa 
huomioon yhteistoiminta-alueiden alueellista 
yhtenäisyyttä sekä yhteistoiminta-alueen 
toiminnallisen kokonaisuuden sisältöä kos-
kevat seikat. 

Päätös on luonteeltaan niin sanottu hallin-
topakkopäätös, jota voidaan määrätä nouda-
tettavaksi mahdollisesta 6 §:ssä tarkoitetusta 
muutoksenhausta huolimatta.  

Pykälän 2 momentissa valtioneuvostolle 
esitetään säädettäväksi päätösvalta kunnan 
kuulumisesta yhteistoiminta-alueeseen 2 
momentissa tarkoitetun määräajan jälkeen-
kin, jos kunta eroaa yhteistoiminta-alueesta 
tai jos yhteistoiminta-alueella ei ole käytettä-
vissään 10 henkilötyövuotta vastaavia henki-
löresursseja, eivätkä asianomaiset kunnat 
muutoin pääse sopimukseen asiasta. Valtio-
neuvosto tekee tällöin päätöksen siten, kuin 1 
momentissa säädetään.  

6 §. Muutoksenhakuoikeus. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan 5 §:ssä tarkoitettuun päätök-
seen voidaan hakea muutosta valittamalla si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. Lainkohdassa tarkoitettu valtio-
neuvoston päätös olisi hallintopäätös, joka 
annettaisiin kunnalle tiedoksi hallintolaissa 
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säädetyn mukaisesti.   
Pykälän 2 momentin mukaan hallintopää-

töstä olisi noudatettava heti valituksesta huo-
limatta, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää. 

7 §. Henkilöstön asema. Pykälässä säädet-
täisiin kunnan ja kuntayhtymien henkilöstön 
asemasta yhteistoiminta-alueiden muodosta-
misessa.  

Pykälän 1 momentin mukaan toiminnan 
uudelleenjärjestelyt tulisi tehdä yhteistoimin-
nassa työnantajien ja henkilöstön edustajien 
välillä sen mukaan, mitä laissa työnantajan ja 
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kun-
nissa (449/2007) säädetään. Työnantajan ja 
henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsi-
tellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat 
henkilöstön asemaan merkittävästi vaikutta-
via muutoksia työn organisoinnissa, kunnan 
palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien 
välisessä yhteistyössä. Yhteistoiminta tulee 
toteuttaa yhteisneuvotteluissa tai muussa yh-
teisessä valmistelussa asianomaisten kuntien 
ja niiden henkilöstön välillä. Liikkeen luovu-
tuksen yhteydessä yhteistoiminnan osapuole-
na voi olla myös luovutuksensaaja. Tämän 
lain tarkoittamissa uudelleenjärjestelyissä 
olisi kysymys henkilöstöä koskevista merkit-
tävistä muutoksista. Kuntien valmistellessa ja 
suunnitellessa yhteistyössä uudelleenjärjeste-
lyjä, tulisi myös henkilöstön ja työnantajan 
välinen yhteistoiminta toteuttaa ylikunnalli-
sella tasolla. 

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentin 
mukaiset uudelleenjärjestelyt, jotka johtavat 
henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, kat-
sottaisiin työsopimuslain (55/2001) ja kun-
nallisesta viranhaltijasta annetun lain 
(302/2003) mukaiseksi liikkeen luovutuksek-
si. Kunnalla tai kuntayhtymällä ei olisi siten 
oikeutta irtisanoa työ- tai virkasuhdetta sillä 
perusteella, että tehtävän hoitaminen siirtyy 
yhteistoiminta-alueelle tai uudelle kuntayh-
tymälle. Henkilöstön erääntyneet palkka-
etuudet ja muut etuudet esimerkiksi oikeus 
vuosilomaan sitoisivat uutta työnantajaa 
työnantajan vaihtumisesta huolimatta.  

8 §. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset. 
Pykälän 1 momentin mukaan laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009. 
Periaatepäätöksen mukaan kunnan olisi teh-
tävä päätös kuulumisestaan yhteistoiminta-

alueeseen viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 
2009. Esitysehdotuksella täytäntöönpantai-
siin periaatepäätös, mistä syystä voimaantu-
loajankohdaksi esitetään 1 päivä kesäkuuta 
2009, vaikkakin periaatepäätöksessä annettua 
määräaikaa kunnan päätöksenteolle jatkettai-
siin esitysehdotuksella vuoden 2009 loppuun 
asti.  

Pykälän 2 momentin mukaan kunnan on 
tehtävä päätös yhteistoiminta-alueeseen kuu-
lumisesta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2009. 

Pykälän 3 momentin mukaan kunnan ja yh-
teistoiminta-alueen on tehtävä lääninhallituk-
selle 4 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut il-
moitukset viimeistään 31 päivänä tammikuu-
ta 2010. 

Pykälän 4 momentin mukaan lääninhalli-
tuksen on tehtävä sosiaali- ja terveysministe-
riölle 4 §:n 4 momentissa tarkoitettu ilmoitus 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2010. 

Pykälän 5 momentin mukaan valtioneuvos-
to tekee päätöksen kunnan kuulumisesta yh-
teistoiminta-alueeseen viimeistään 30 päivä-
nä kesäkuuta 2011. 

Pykälän 6 momentin mukaan tässä laissa 
tarkoitetun yhteistoiminta-alueen on aloitet-
tava toimintansa viimeistään 1 päivänä tam-
mikuuta 2013. Aikataulu vastaisi Paras-
puitelaissa säädettyä määräaikaa terveyden-
huollon yhteistoiminta-alueiden muodosta-
miselle. 

Pykälän 7 momentin mukaan ennen lain 
voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytän-
töönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
 
1.2. Laki elintarvikelain 32 §:n muutta-

misesta 

Voimassa olevan elintarvikelain 32 §:ssä 
säädetään 31 päivänä lokakuuta 2003 hyväk-
sytyn valtioneuvoston periaatepäätöksen mu-
kaisesti, että kuntien tulee pyrkiä vapaaehtoi-
sin toimin yhteistoimintaan elintarvikeval-
vonnan järjestämiseksi valvonnan tarkoituk-
senmukaisen järjestämisen kannalta riittävän 
laajalla alueella. Säännöstä tulee muuttaa 
1 päivänä maaliskuutta 2007 tarkistettua pe-
riaatepäätöstä vastaavaksi. Ehdotetussa 
1 momentissa ei enää säädettäisi elintarvike-
valvonnan yhteistoiminnasta, vaan yhteis-
toimintaan sovellettaisiin ehdotettua lakia 
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ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueesta. Elintarvikelaissa säädetty koskisi 
kunnan ja kuntayhtymän lisäksi seudullisen 
valvontayksikön sijaan ehdotetussa laissa 
tarkoitettua yhteistoiminta-aluetta. 
 
2.  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä kesäkuuta 2009. 
 
 
3.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 121 §:n 1 momentin mukaan 
kuntien hallinnon tulee perustua kunnan 
asukkaiden itsehallintoon. Tämä säännös 
pohjautuu perustuslakivaliokunnan vakiintu-
neeseen käytäntöön, jonka mukaan perustus-
lainvoimaisesti suojattu kunnallinen itsehal-
linto merkitsee kuntalaisille kuuluvaa oikeut-
ta päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta. 
Itsehallinto kattaa muun muassa kuntalaisten 
oikeuden itse valitsemiinsa hallintoelimiin 
(HE 1/1998 vp, s. 175/II). 

Esityksen keskeinen valtiosääntöoikeudel-
linen kysymys koskee kuntien lakisääteisen 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
velvoitteen sopivuutta kunnalliseen itsehal-
lintoon. Pakkokuntayhtymistä tai niitä vas-
taavista yhteistoimintaelimistä on säädetty 
tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä jo 
usean vuosikymmenen ajan (PeVL 31/1996 
vp, s. 1/II) siitä huolimatta, että perustuslaki-
valiokunta on katsonut kuntien velvoittami-
sen lailla osallistumaan kuntayhtymään ra-
joittavan tietyssä määrin kunnallista itsehal-
lintoa. Kuntien pakollisen yhteistoiminnan 
järjestelyjä arvioidessaan valiokunta on kiin-
nittänyt huomiota esimerkiksi yhteistoiminta-
tehtävien ylikunnalliseen luonteeseen, hallin-
non tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen 
tehtäviä hoidettaessa sekä siihen, ettei nouda-
tettava päätöksentekojärjestelmä anna yksit-
täiselle kunnalle yksipuolisen määräämisval-
lan mahdollistamaa asemaa. 

Kunnat voisivat lakiehdotuksen 2 §:n mu-
kaan päättää ympäristöterveydenhuollon teh-
tävien järjestämisestä joko yksin tai perustaa 
tätä tarkoitusta varten yhteistoiminta-alueen, 
jonka tehtävät voidaan hoitaa joko kuntalain 

76 ja 77 §:ssä säännellyn ns. isäntäkuntamal-
lin mukaisella tavalla tai perustamalla tehtä-
vien hoitamista varten kuntalain 78—
86 §:ssä tarkoitettu kuntayhtymä. Yhteistoi-
minta-alueen muodostamisen perustana olisi 
lähtökohtaisesti 10 henkilötyövuotta vastaa-
vat henkilöresurssit, minkä lisäksi kunnan tu-
lisi ottaa huomioon päätöksenteossaan yh-
teistoiminta-alueiden alueellisen yhtenäisyy-
den täyttymistä sekä toiminnallisen kokonai-
suuden sisältöä koskevat vaatimukset. Mah-
dollisuudesta poiketa 10 henkilötyövuotta 
vastaavista henkilöresursseista on säännökset 
lakiehdotuksen 3 §:ssä. 

Yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi annet-
tavat tehtävät on määritelty lakiehdotuksen 
1 §:ssä. Kysymys on rajatuista tehtäväkoko-
naisuuksista. Sääntely ei perustuslakivalio-
kunnan aiemman käytännön valossa ole yh-
teistoiminta-alueelle siirrettäviksi tarkoitettu-
jen tehtävien osalta ongelmallista kunnallisen 
itsehallinnon perustuslainsuojan näkökulmas-
ta (PeVL 32/2001 vp; 37/2006 vp). Hallituk-
sen esitys laiksi pelastustoimen alueiden 
muodostamisesta (HE 111/2001 vp), josta 
perustuslakivaliokunta on antanut mietintön-
sä (PeVL 32/2001 vp) vastaa osittain esi-
tysehdotusta. Pelastustointa koskeva lainsää-
däntö rajaa kuitenkin kunnallista itsehallintoa 
esitysehdotusta enemmän. 

Ympäristöterveydenhuollon nykyaikaisia 
vaatimuksia ei ole mahdollista täyttää täysi-
määräisesti kuntakohtaisessa järjestelmässä 
tai se tulisi liian kalliiksi. Riittävän suoritus-
kykyisten ympäristöterveydenhuollon lakien 
valvonnan turvaamiseksi esityksessä ehdote-
taan, että kunnat, joilla ei ole käytettävissään 
vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavia hen-
kilöresursseja ympäristöterveydenhuollon 
tehtävien järjestämiseen, kuuluisivat ympä-
ristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluee-
seen. Uudistuksella pyritään tehostamaan 
ympäristöterveydenhuollon resurssien käyt-
töä järjestämällä ympäristöterveydenhuolto 
nykyistä suurempiin yksiköihin. Alueen vas-
tuulle tulevat kaikki ympäristöterveyden-
huollon laeissa kunnalle säädetyt ympäristö-
terveydenhuollon tehtävät. Ýmpäristötervey-
denhuollon tehtävien hoito yhteistoiminta-
alueella edellyttää ylikunnallista päätöksen-
tekojärjestelmää. Kuntien tulee tehdä sopi-
mus yhteistoiminta-alueeseen kuulumisesta. 
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Tästä sopimuksesta on voimassa, mitä kunti-
en yhteistoiminnasta säädetään kuntalaissa 
(365/1995). Tarkoitus on, että ympäristöter-
veydenhuollon tehtävät voisi hoitaa joku alu-
een kunnista tai tehtävää varten olisi mahdol-
lista perustaa kuntayhtymä. Uudistuksella ei 
lisätä kunnille kuuluvia lakisääteisiä tehtäviä. 
Lakiehdotuksen 3 §:ssä esitetään, että yhteis-
toiminta-alueen muodostamisesta voidaan 
poiketa saaristoisuuden tai muutoin pitkien 
etäisyyksien vuoksi taikka asukkaiden kielel-
listen oikeuksien turvaamiseksi. Perustuslain 
122 §:n 2 momentin mukaan hallintoa järjes-
tettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejao-
tuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsin-
kielisen väestön mahdollisuudet saada palve-
luja omalla kielellään samanlaisten perustei-
den mukaan.  

Perustuslakivaliokunta on tulkintakäytän-
nössään katsonut, että kielelliset olosuhteet 
voivat merkitä sellaisia erityisiä syitä, joiden 
vuoksi voidaan poiketa sinänsä yhteensopi-
vista aluejaotuksista. Ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueiden muodosta-
minen ei saisi johtaa kuntien kielellisen ase-
man muuttumiseen eikä myöskään saisi huo-
nontaa kieliryhmien mahdollisuuksia tulla 
toimeen omalla kielellään (PeVM 10/1998 
vp). Nämä muutokset eivät saa heikentää 
saamelaisille nykyisen lainsäädännön mu-
kaan kuuluvia kielellisiä tai kulttuurisia oi-
keuksia taikka kulttuuri-itsehallinnon edelly-
tyksiä. Lisäksi saamelaiskäräjistä annetun 
lain 9 §:ssä (874/1995) säädetyn neuvottelu-
velvoitteen merkitys tulisi ottaa huomioon 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueiden muodostamista koskevassa päätök-
senteossa ( PeVM 17/1994 vp).  

Lakiehdotuksen 5 §:n mukaan valtioneu-
vosto voisi päättää kuntia ja asianomaista 
lääninhallitusta kuultuaan kunnan kuulumi-
sesta ympäristöterveydenhuollon alueeseen, 
ellei kunta olisi tehnyt päätöstä itse 31 päi-

vään joulukuuta 2009 mennessä. Sama kos-
kee tilannetta, jossa kunta olisi itsestä riip-
pumattomista syistä jäänyt yhteistoiminta-
alueen ulkopuolelle (niin sanottu orpo kunta-
tilanne). Päätös tehtäisiin valtioneuvoston 
yleisistunnossa viimeistään 30 päivänä kesä-
kuuta 2011, elleivät kunta ja yhteistoiminta-
alue muutoin pääse sopimukseen asiassa. 
Valtioneuvoston päätös on hallintopakkopää-
tös, josta voidaan valittaa siten kuin hallinto-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Valtioneuvoston määräämisvalta on merki-
tyksellinen seikka kunnallisen itsehallinnon 
näkökulmasta. Valtioneuvoston määräämis-
valta olisi esitysehdotuksen mukaan kuiten-
kin luonteeltaan toissijainen. Ensisijaisesti 
kunnan ja yhteistoiminta-alueen tulisi päästä 
keskenään sopimukseen kunnan kuulumises-
ta yhteistoiminta-alueeseen. Oleellisia rajoi-
tuksia aiheutuisi lisäksi hallinnon yleisistä 
oikeusperiaatteista. Valtioneuvoston päätös 
olisi valituskelpoinen. Valtioneuvoston mää-
räämisvalta olisi täten äärimmäinen toimen-
pide, mitä edeltäisi kunnan, yhteistoiminta-
alueen sekä asianomaisten viranomaisten 
neuvottelut asiassa. Valtioneuvoston päätös 
olisi voimassa siihen asti, kunnes asiassa on 
vapaaehtoisesti päästy sopimukseen. Ehdote-
tulla lailla ei puututtaisi perustuslailla suojat-
tuun kunnalliseen itsehallintoon siten, että se 
rajoittaisi kuntalaisille kuuluvaa oikeutta 
päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta. 
Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja 
kunnille annettavista tehtävistä ympäristöter-
veydenhuollossa säädettäisiin perustuslaissa 
edellytetyn mukaisesti lailla. Lakiehdotus 
voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjär-
jestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 §  

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kansanterveyslain 
(66/1972) 1 §:n 2 momentissa luetelluissa la-
eissa tarkoitettujen yksilön ja hänen elinym-
päristönsä terveydensuojelua koskevien teh-
tävien (ympäristöterveydenhuolto) järjestä-
miseen kunnassa tai kuntien välisenä yhteis-
toimintana.  
 
 

2 §  

Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen 

Jos kunta huolehtii ympäristöterveyden-
huollosta itse, sillä on oltava tehtävän järjes-
tämiseksi sekä tarkoituksenmukaisen työnja-
on ja erikoistumisen mahdollistamiseksi käy-
tettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta 
vastaavat henkilöresurssit tähän tehtävään.  

Jos kunnalla ei ole käytettävissään 1 mo-
mentissa tarkoitettuja henkilöresursseja, sen 
on yhdessä jonkin toisen tai useamman kun-
nan kanssa muodostettava yhteistoiminta-
alue. Tehtävien hoitamista varten perustetaan 
tällöin kuntalain (365/1995) 77 §:ssä tarkoi-
tettu yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen 
toimielin taikka yhteistoiminta-alueen tehtä-
viä hoitaa kuntayhtymä. 

Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella ympä-
ristöterveydenhuollon järjestämisestä vastaa 
yksi toimielin, jolla on oltava käytettävissään 
vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat 

henkilöresurssit. 
 

3 §  

Poikkeukset ympäristöterveydenhuollon jär-
jestämisestä yhteistoiminta-alueella 

Yhteistoiminta-aluetta muodostettaessa 
voidaan poiketa 10 henkilötyövuotta vastaa-
vien henkilöresurssien vaatimuksesta, jos: 

1) toiminnallisen kokonaisuuden muodos-
taminen ei saaristoisuuden tai pitkien etäi-
syyksien vuoksi ole mahdollista; 

2) se on tarpeen suomen- tai ruotsinkielis-
ten asukkaiden kielellisten oikeuksien tur-
vaamiseksi; 

3) se on tarpeen saamelaisten kieltä ja kult-
tuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi; 
tai 

4) ympäristöterveydenhuollon tehtävien 
riittävä ja laadukas järjestäminen kunnassa 
tai yhteistoiminta-alueella voidaan muutoin 
turvata. 
 

4 § 

Kunnan ja ympäristöterveydenhuollon yh-
teistoiminta-alueen ilmoitukset   

Kunnan tai 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteistoiminta-alueen on ilmoitettava läänin-
hallitukselle seuraavat tiedot: 

1) 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun toimie-
limen nimi ja yhteystiedot; sekä 

2) ympäristöterveydenhuollon henkilöre-
surssit. 
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Toimielimen on lisäksi ilmoitettava läänin-
hallitukselle, mitkä kunnat yhteistoiminta- 
alueeseen kuuluvat. 

Kunnan tai yhteistoiminta-alueen on tarvit-
taessa perusteltava 3 §:ssä tarkoitettu poik-
keus tehdessään 1 momentissa tarkoitetun 
ilmoituksen lääninhallitukselle. 

Lääninhallituksen on ilmoitettava 1—3 
momentissa tarkoitetut tiedot sosiaali- ja ter-
veysministeriölle. 

Lisäksi 1—3 momentissa tarkoitettuja tie-
toja koskevista muutoksista on ilmoitettava 
siten kuin 1—4 momentissa säädetään. 
 

5 §  

Valtioneuvoston päätöksenteko-oikeus  

Jos kunta, joka ei täytä 2 §:n 1 momentissa 
säädettyä edellytystä, ei tee päätöstä kuulu-
misestaan yhteistoiminta-alueeseen tai jos 
tällainen kunta jää siitä itsestään riippumat-
tomista syistä yhteistoiminta-alueen ulkopuo-
lelle, valtioneuvosto päättää kunnan kuulu-
misesta yhteistoiminta-alueeseen sekä kus-
tannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja 
tehtävien järjestämisen perusteista ja muista 
yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättö-
mistä asioista, joista kunnat eivät ole sopi-
neet. Valtioneuvoston on kuultava ennen 
päätöksentekoa asianomaisia kuntia ja lää-
ninhallituksia sekä yhteistoiminta-aluetta. 
Valtioneuvoston päätös yhteistoiminnan eh-
doista on voimassa, kunnes asianomaiset 
kunnat toisin sopivat.  

Valtioneuvostolla on 1 momentissa tarkoi-
tettu päätösvalta myös, jos kunta eroaa yh-
teistoiminta-alueesta tai jos yhteistoiminta-
alueella ei ole käytettävissään vähintään 10 
henkilötyövuotta vastaavia henkilöresursseja, 
elleivät asianomaiset kunnat muutoin pääse 
sopimukseen asiasta.  
 

6 §  

Muutoksenhaku 

Valtioneuvoston 5 §:ssä tarkoitettuun pää-
tökseen voidaan hakea muutosta valittamalla 

siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. 

Hallintopäätöstä on noudatettava heti vali-
tuksesta huolimatta, jollei valitusviranomai-
nen toisin määrää. 
 

7 §  

Henkilöstön asema  

Tämän lain mukaiset yhteistoiminta-aluetta 
koskevat järjestelyt toteutetaan yhteistoimin-
nassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa 
sen mukaan, mitä laissa työnantajan ja henki-
löstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 
(449/2007) säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut järjestelyt 
ovat työsopimuslaissa (55/2001) ja kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetussa laissa 
(304/2003) tarkoitettuja liikkeenluovutuksia. 
 

8 §  

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  .  

Kunnan on tehtävä päätös yhteistoiminta-
alueeseen kuulumisesta viimeistään 31 päi-
vänä joulukuuta 2009. 

Kunnan ja ympäristöterveydenhuollon yh-
teistoiminta-alueen on tehtävä lääninhallituk-
selle 4 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut il-
moitukset viimeistään 31 päivänä tammikuu-
ta 2010. 

Lääninhallituksen on tehtävä sosiaali- ja 
terveysministeriölle 4 §:n 4 momentissa tar-
koitettu ilmoitus viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta 2010. 

Valtioneuvosto tekee päätöksen kunnan 
kuulumisesta yhteistoiminta-alueeseen vii-
meistään 30 päivänä kesäkuuta 2011. 

Tässä laissa tarkoitetun ympäristötervey-
denhuollon yhteistoiminta-alueen on aloitet-
tava toimintansa viimeistään 1 päivänä tam-
mikuuta 2013. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
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2. 

Laki 
elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 32 §:n 1 moment-

ti seuraavasti: 
 

32 § 

Kunnan elintarvikevalvonta 

Kunnan on huolehdittava alueellaan tämän 
lain mukaisesta valvonnasta (kunnan elintar-
vikevalvonta), ellei 30, 31, 34, 42 tai 43 §:stä 
muuta johdu. Kunnassa nämä tehtävät hoitaa 
kunnan määräämä lautakunta tai muu moni-
jäseninen toimielin (kunnan valvontaviran-

omainen). Mitä tässä laissa säädetään kun-
nasta, koskee myös kuntayhtymää ja ympä-
ristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alu-
eesta annetussa laissa (  /20  ) tarkoitettua yh-
teistoiminta-aluetta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuu-
ta 20  . 

————— 

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2009 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Peruspalveluministeri Paula Risikko
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

2. 

Laki 
elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 32 §:n 1 moment-

ti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

32 § 

Kunnan elintarvikevalvonta 

Kunnan on huolehdittava alueellaan tä-
män lain mukaisesta valvonnasta (kunnan 
elintarvikevalvonta), ellei 30, 31, 34, 42 tai 
43 §:stä muuta johdu. Kunnassa nämä teh-
tävät hoitaa kunnan määräämä lautakunta 
tai muu monijäseninen toimielin (kunnan 
valvontaviranomainen). Kunnan tulee pyr-
kiä siihen, että se hoitaa elintarvikevalvon-
nan yhteistoiminnassa toisen kunnan tai 
kuntayhtymän kanssa valvonnan tarkoituk-
senmukaisen järjestämisen kannalta riittä-
vän laajalla alueella (seudullinen valvon-
tayksikkö). Mitä tässä laissa säädetään kun-
nasta, koskee myös kuntayhtymää ja seu-
dullista valvontayksikköä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 

Kunnan elintarvikevalvonta 

Kunnan on huolehdittava alueellaan tä-
män lain mukaisesta valvonnasta (kunnan 
elintarvikevalvonta), ellei 30, 31, 34, 42 tai 
43 §:stä muuta johdu. Kunnassa nämä teh-
tävät hoitaa kunnan määräämä lautakunta 
tai muu monijäseninen toimielin (kunnan 
valvontaviranomainen). Mitä tässä laissa 
säädetään kunnasta, koskee myös kuntayh-
tymää ja ympäristöterveydenhuollon yhteis-
toiminta-alueesta annetussa laissa (   /20  ) 
tarkoitettua yhteistoiminta-aluetta. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta 20  . 
——— 
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