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Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydenhoitolain muuttami· 
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Terveyslautakunnalla on oikeus terveydellisen 
vaaran uhatessa antaa välttämättömiä määräyk· 
siä vaaran poistamiseksi. Kiireellisissä tapauksis
sa myös lääninhallitus ja lääkintöhallitus voivat 
antaa tällaisia määräyksiä. Terveysvalvontavi
ranomaisten toimintavaimiuden lisäämiseksi eh-

dotetaan, että terveyslautakunta velvoitettaisiin 
ennakolta varautumaan äkillisiin, terveydellistä 
vaaraa aiheuttaviin tilanteisiin. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan hel
mikuussa 1982. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tetut muutokset 

Terveydenhoitolain (469/65) 82 §:n mu
kaan terveyslautakunnalla on oikeus antaa 
välttämättömiä määräyksiä terveydenvaaran tai 
ympäristölle aiheutuvan terveydellisen haitan 
poistamiseksi. 

Yllätyksellisten terveydellisiä vaaroja ja hait
toja aiheuttavien tapahtumien edellyttämään 
toimintaan on parhaat mahdollisuudet silloin, 
kun tilanteisiin on ennakolta varauduttu. Laki
ehdotuksen tarkoituksena on saada viranomaiset 
kiinnittämään jo ennakolta huomiota niihin vaa
ratekijöihin, joita niiden toimialueella mahdolli
sesti on. Tartuntatautien osalta valmiutta on 
jo kehitetty yhteistyössä sairaanhoito-organisaa
tion kanssa. 

Yhteiskunnan monimutkaistuessa ja toimin
nan keskittyessä vakavien onnettomuuksien 
mahdollisuudet ovat lisääntyneet. Maanteillä ja 
rautateitse kuljetetaan suuria määriä vaarallisia 
aineita ja myrkkyjä. Lisäksi nämä aineet ovat 
hyvin erilaisia, ja niistä aiheutuvien vaarojen 
arvioiminen ja niiden torjumiseksi tarvittavien 
toimenpiteiden suunnittelu vaatii erityistä asian
tuntemusta. 

Jos päästön tai vastaavan elinympäristöön 
kohdistuvan onnettomuuden seurauksena ilma, 
vesi tai elintarvikkeet pilaantuvat, viranomais
ten tulisi ennakolta varautua siihen, miten esi
merkiksi käyttökiellot ja rajoitukset, jotka on 
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annettu muun muassa terveydenhoitolain tai sen 
27 § :n tarkoittamissa tapauksissa muun lainsää
dännön nojal:la, voidaan toteuttaa. 

Lakiehdotuksen tarkoittama toiminta liittyy 
osana muuhun väestön turvallisuuteen kohdis· 
tuvaan toimintaan. Terveysviranomaisten tehtä
vä terveysvaarojen ehkäisijänä ja loukkaantunei
den hoidon järjestämisessä kytkeytyy läheisesti 
palo- ja pelastuspalveluviranomaisten työhön. 
Palo- ja pelastustoimen, kuten myös ,sairaanhoi
to-organisaatiolla, on jo suunnitelmat äkillisten 
onnettomuustilanteiden ja luonnontapahtumien 
varalta. Terveydenhoitolakiin lisättäväksi ehdo
tettavalla 82 a § :llä toteutettavan varautumis
velvoitteen tarkoituksena ei ole luoda uutta 
suunnittelujärjestelmää. Varautumisella on tar
koitus terveysviranomaisten toimivaltaan kuulu
vien asioiden osalta täydentää sitä suunnittelua, 
joka perustuu palo- ja pelastustoimesta annetun 
lain (559/75) 8 §:ssä tarkoitetulle suunnitel
malle. 

Varautuminen onnettomuuksien varalle edel
lyttäisi, että terveysviranomaiset 'selvittävät 
ja ottavat huomioon kailkki toimialueellaan 
olevat seikat, joista voi aiheutua äkillistä ter
veydellistä vaaraa. Tämä edellyttää sel· 
vitystä siitä, mitä vaarallisia tai myrkyllisiä 
aineita alueella säännöllisesti säilytetään taikka 
kuljetetaan alueen kautta. Lisäksi terveysviran
omaisten olisi varauduttava osallistumaan mah
dollista terveydellistä vaaraa aiheuttavien tapah
tumien seurausten arviointiin. Toimintavalmiu-
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den parantamiseksi tulisi terveystarkastajien ja 
muun ympäristöterveydenhuoltohenkilöstön täy
dennyskoulutusta tehostaa. 

Tarkoitus on, että lääkintöhallitus ja läänin
hallitukset terveydenhoito-oloja valvovina ja ke
hittävinä viranomaisina antaisivat ohjeita vaara
tilanteisiin varautumisesta sekä ympäristötervey
denhuollon hälytys- ja ilmoitusjärjestelyjen ke
hittämisestä. Lää:kintöha:llitus huolehtii myös 
siitä, että ,sen käytössä olisi riittävästi asiantun· 
tijoita äkillisten vaaratilanteiden varalta ottaen 
huomioon myös asiantuntemuksen tarve vitika
ajan ulkopuolella. Lääkintöhallitus sopisi tarvit
tavasta yhteistyöstä sisäasiainm~nisteriön pelas
tusosaston ja eri ·asiantuntijalaitosten kanssa. 
Tällaisia laitoksia ovat muun muassa kansanter
veyslaboratorio, säteilyturvallisuuslaitos ja työ
terveyslaitos. 

Viranomaisten yhteistyö kaikilla tasoilla on
nettomuustilanteissa .sekä tartuntatauti- ja myr
kytystapauksissa on välttämätöntä. 

2. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

Toimintavalmiuden parantaminen ei aiheuta 
lisäkustannuksia valtiolle .tai kunnille, lukuun 
ottamatta henkilöstön kurssimaisesta koulutuk
sesta mahdollisesti aiheutuvia vähäisiä kustan
nuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 
helmikuussa 1982. Ennen lain voimaan
tuloa vmta1s11n ryhtyä lain täytäntöönpa
nemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

Edellä esitettyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
terveydenhoitolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 27 päivänä elokuuta 1965 annettuun 'terveyden
hoitolakiin ( 469/ 65) uusi näin kuuluva 82 a §: 

82 a § 
Terveyslautakunnan tulee yhteistoiminnassa 

muiden asianomaisten viranomaisten ja laitos
ten kanssa ennakolta varautua huolehtimaan 
mahdollisten onnettomuuksien tai vastaavien 
tapausten aiheuttaman erityisen terveydellisen 
vaaran ehkäisemiseksi tarvittavista valmius- ja 
varotoimenpiteistä. 

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1981 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä 1lain täytäntöönpanon edellyttämHn toimen
p1teisiin. 
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