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terveydensuojelulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan terveydensuojelulain (763/1994) 27, 45, 46 ja 49 § sekä 50 §:n 4 momentin

1 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 49 § laissa 24/2006 ja 50 §:n 4 momentin 1 kohta laissa 129/2009,

sekä
lisätään lakiin uusi 49 c ja 49 d § ja 56 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 777/1996,

89/2000, 1223/2002 ja 285/2006, siitä lailla 89/2000 kumotun 4 momentin tilalle uusi 4
momentti ja lailla 1223/2002 kumotun 5 momentin tilalle uusi 5 momentti, seuraavasti:

27 §

Asunnossa tai muussa oleskelutilassa
esiintyvä terveyshaitta

Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa
esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikro-
beja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kyl-
myyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta
niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua
terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa
oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen
johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poista-
miseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä vii-
pymättä.

Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai
muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista,
eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla
olevista perusjärjestelmistä, haitan poistami-
sesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muu-
alla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta
aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleske-

lutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista,
terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon
tai muun oleskelutilan haltija. Kunnan ter-
veydensuojeluviranomainen voi velvoittaa
sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään vii-
pymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveys-
haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvit-
tämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Jos terveyshaitta on ilmeinen ja on syytä
epäillä sen aiheuttavan välitöntä vaaraa, hait-
taa ei voida korjata tai jos terveydensuojelu-
viranomaisen määräystä haitan poistamiseksi
ei ole noudatettu, eikä muita tämän lain mu-
kaisia toimenpiteitä ole pidettävä riittävinä,
terveydensuojeluviranomainen voi kieltää tai
rajoittaa asunnon tai muun oleskelutilan käyt-
töä.

Tässä pykälässä tarkoitettujen määräysten
antamisen tulee perustua terveydensuojeluvi-
ranomaisen tekemään tarkastukseen sekä riit-
täviin ja luotettaviin mittauksiin, näytteisiin,
tutkimuksiin, selvityksiin tai havaintoihin.
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Terveyshaitan selvittämiseksi voidaan lisäksi
antaa määräys rakenteen kuntotutkimuksen
suorittamisesta.

45 §

Tarkastusoikeus

Terveydensuojeluviranomaisella on oikeus
tämän lain mukaisten tehtävien suorittami-
seksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin
liittyviä tutkimuksia.

Tarkastuksen tai tutkimuksen tekijällä on
oikeus tehtävänsä suorittamiseksi:

1) päästä alueelle tai rakennukseen, missä
harjoitetaan terveydensuojelun kannalta mer-
kityksellistä toimintaa tai missä terveyden-
suojeluviranomainen perustellusta syystä
epäilee esiintyvän tai syntyvän terveyshait-
toja;

2) saada tarvittavat, käytettävissä olevat
tiedot rakennuksista, laitteista, valmistusme-
netelmistä, toiminnan laadusta ja terveydel-
listen seikkojen arvioimista koskevien mitta-
usten ja tutkimusten tuloksista;

3) tehdä tarvittavat mittaukset sekä ottaa
tarvittavat valokuvat ja muut mahdolliset tal-
lenteet sekä ottaa tutkimusten tekemiseksi
edustava näyte.

Oleellisesti asiaan vaikuttavien tehtyjen
mittausten ja tutkimusten tulokset sekä valo-
kuvat tai muut tallenteet on liitettävä tarkas-
tuskertomukseen. Jäljennökset mittausten ja
tutkimusten tuloksista, valokuvista tai muista
tallenteista taikka näistä tehdyt tarpeelliset ja
riittävät selvitykset on annettava tiedoksi vas-
taavasti kuin tarkastuskertomus. Tarkastuk-
seen sovelletaan muutoin mitä hallintolain
(434/2003) 39 §:ssä säädetään.

46 §

Asunnontarkastus

Tarkastus tai siihen liittyvä muu valvonta-
toimi voidaan tehdä pysyväisluonteiseen asu-
miseen käytetyissä tiloissa muutoin kuin tilan
haltijan tai omistajan omasta aloitteesta vain,
jos se on välttämätön sen selvittämiseksi, ai-
heutuuko haltijalle tai muulle tilassa oleskele-
valle taikka naapurille terveyshaittaa.

Pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyn

tilan tarkastus asukkaan tahdon vastaisesti
voidaan tehdä vain, jos viranomaisella on
perusteltu syy epäillä välittömiä toimia edel-
lyttävää vakavaa terveyshaittaa. Tällöin tar-
kastuksen tai siihen liittyvän toimen suoritta-
miseen tulee olla kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaisen antama kirjallinen määräys.

Lisäksi 1 momentissa tarkoitettu tarkastus
tai muu valvontatoimi voidaan tehdä tässä
laissa rangaistavaksi säädetyn menettelyn sel-
vittämiseksi, jos lakia on perusteltu syy
epäillä rikotun tai rikottavan ja valvontatoimi
tässä tarkoituksessa on välttämätön.

Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettä-
vän tilan tarkastuksen voi toimittaa vain vi-
ranomainen.

49 §

Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen
terveydensuojeluvalvonnassa

Asunnon ja muun oleskelutilan tutkimuk-
sia ja selvityksiä tämän lain mukaista viran-
omaisvalvontaa varten tekevällä ulkopuoli-
sella asiantuntijalla tulee olla tarvittava päte-
vyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten,
fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvit-
tämiseksi. Mittaukset, tutkimukset ja selvi-
tykset on tehtävä sekä näytteet otettava luo-
tettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetel-
min.

Jos viranomaisvalvontaa varten tarvitaan
ulkopuolista asiantuntijaa sellaisen mittauk-
sen, tutkimuksen tai selvityksen tekemiseen
taikka näytteen ottamiseen, johon 49 d §:n
1 momentissa tarkoitettu pätevyys ei sovellu
tai ole tarkoituksenmukainen, on tehtävässä
käytettävä muutoin pätevää henkilöä. Jos
edellä tarkoitettu ulkopuolinen asiantuntija
käyttää apunaan henkilöä, joka ei ole osoitta-
nut pätevyyttään 49 d §:n 1 momentissa sää-
detyllä tavalla, hän vastaa siitä, että tutki-
mukset ja selvitykset on tehty asiantuntevasti
ja pätevästi.

Ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan
rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä hänen tehdessään tässä laissa tar-
koitettuja tutkimuksia ja selvityksiä. Vahin-
gonkorvausvastuusta säädetään vahingonkor-
vauslaissa (412/1974).
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49 c §

Henkilösertifioijana toimimisen edellytykset

Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää mää-
räajaksi tai toistaiseksi toimijan, joka sertifioi
henkilön ulkopuoliseksi asiantuntijaksi sen
jälkeen, kun tämä on osoittanut osaamisensa
49 d §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

Toimijalla tulee olla:
1) riittävä ja asiantunteva henkilöstö serti-

fioinnin toteuttamiseksi;
2) muut käytännön edellytykset sertifioin-

titoiminnan järjestämiseen;
3) toiminnallisesti ja taloudellisesti riippu-

maton asema sertifioitaviin nähden.
Nimeämistä haetaan sosiaali- ja terveysmi-

nisteriöltä. Hakemuksessa on esitettävä selvi-
tys 2 momentissa säädettyjen vaatimusten
täyttymisestä. Nimeämispäätöksessään sosi-
aali- ja terveysministeriö vahvistaa sertifioin-
tiin liittyvät järjestelyt ja asettaa tarvittaessa
toimintaa koskevia tarkempia ehtoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös voi-
daan peruuttaa, jos hyväksymisen edellytyk-
set lakkaavat tai sertifioinnissa havaitaan
olennaisia puutteellisuuksia eikä toimija ole
sosiaali- ja terveysministeriön kehotuksesta
huolimatta korjannut toimintaansa annetussa
määräajassa. Sosiaali- ja terveysministeriö
valvoo 1 momentissa tarkoitetun henkilöser-
tifioijan toimintaa.

Tässä laissa tarkoitettuja henkilösertifioin-
titehtäviä suorittaviin sovelletaan rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.
Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahin-
gonkorvauslaissa.

49 d §

Henkilön sertifiointi ulkopuoliseksi asiantun-
tijaksi

Edellä 49 §:n 1 momentissa tarkoitetun
henkilön tulee osoittaa pätevyytensä suoritta-
malla hyväksytysti sosiaali- ja terveysminis-
teriön edellyttämä koulutus ja osaamistesti
taikka hyväksyttämällä aiemmin koulutuk-
sella tai työkokemuksella hankkimansa vas-
taava osaaminen. Tarkempia säännöksiä päte-
vyyden osoittamiseksi suoritettavan koulu-
tuksen sisällöstä ja laajuudesta sekä edellytet-

tävästä työkokemuksesta tai muusta osaami-
sesta annetaan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella.

Edellä 49 c §:ssä tarkoitettu toimija arvioi
henkilön pätevyyden toimia ulkopuolisena
asiantuntijana ja tekee merkinnän hyväksy-
tystä pätevyydestä ylläpitämäänsä julkiseen
tietojärjestelmään sertifioinnin voimassaolo-
ajaksi. Merkinnällä osoitetaan henkilön serti-
fiointi ulkopuoliseksi asiantuntijaksi. Lisäksi
sertifioija antaa henkilölle osoituksena sertifi-
oinnista todistuksen, jonka mallin sosiaali- ja
terveysministeriö vahvistaa. Sertifiointi on
voimassa 5 vuotta, jonka umpeen kuluttua,
jollei sertifiointia uudisteta, tulee sertifioijan
poistaa merkintä rekisteristä.

Jos henkilö ei täytä enää pätevyysvaati-
muksia tai toistuvasti laiminlyö tehtävissä
edellytettävää riippumattomuutta tai asiallista
raportointia taikka oikeita mittaus- ja tutki-
musmenetelmiä, sosiaali- ja terveysministeriö
voi päättää merkinnän poistamisesta tietojär-
jestelmästä. Merkinnän tietojärjestelmästä
poistaa sertifioija. Ennen tietojärjestelmästä
poistamista henkilölle on kuitenkin varattava
tilaisuus korjata pätevyydessään oleva puute,
jollei puute ole niin olennainen, ettei sen
korjaaminen ole mahdollista kohtuullisessa
ajassa.

Ulkopuolisen asiantuntijan tulee pitää am-
mattitaitoaan yllä asunnon tai muiden oleske-
lutilojen terveydellisten olosuhteiden arvioin-
neilla, koulutuksella tai näihin rinnastetta-
valla tavalla, jotta hänen sertifiointinsa voi-
daan uudistaa. Asiantuntijan on esitettävä
ammattitaitonsa ylläpitämisestä selvitys haki-
essaan sertifioinnin uudistamista 49 c §:ssä
tarkoitetulta toimijalta.

50 §

Maksut

— — — — — — — — — — — — —
Kunnalla on lisäksi oikeus periä hyväksy-

mänsä taksan mukainen maksu:
1) kiinteistön omistajalta tai haltijalta taikka

muulta, jonka vastuulla terveyshaitta 27 §:n
nojalla on, asunnossa tai muussa oleskeluti-
lassa suoritetusta tarkastuksesta, mittauksesta,
näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä,
joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen
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selvittämiseen tai haitan poistamisen varmis-
tamiseen; viranomaisen ensimmäinen tarkas-
tus terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja sii-
hen liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely
on kuitenkin maksuton;
— — — — — — — — — — — — —

56 §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 49 c §:n 1 ja 4 momentissa ja 49 d

§:n 3 momentissa tarkoitettuun sosiaali- ja
terveysministeriön päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
49 c §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitetusta
päätöksestä vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

Edellä 49 d §:n 2 ja 4 momentissa tarkoi-
tettuun sertifioijan päätökseen saa vaatia oi-
kaisua sosiaali- ja terveysministeriöltä siten

kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaati-
muksesta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
49 d §:n 2 momentissa tarkoitetusta päätök-
sestä vain, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2015.

Ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä
asiantuntemus ja pätevyys ja joka on osoitta-
nut kunnan terveydensuojeluviranomaiselle
käyttämiensä tutkimusmenetelmien luotetta-
vuuden tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleen 49 §:n mukaisesti, saa toimia tervey-
densuojeluviranomaisen ulkopuolisena asian-
tuntijana 24 kuukautta tämän lain voimaantu-
losta.

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksytyt
tässä laissa säädetyt vaatimukset täyttävät
henkilösertifioinnit ovat voimassa niistä an-
netuissa päätöksissä määrätyn ajan.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen
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