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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain 
6 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kansanterveyslakiin 
lisättäväksi säännös, jonka mukaan kuntaan 
tai kansanterveystyön kuntainliittoon asetetun 
terveyslautakunnan tehtävät voitaisiin antaa 

kunnanhallituksen tai kuntainliiton liittohalli
tuksen tai niiden jaoston hoidettaviksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1989. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kansanterveyslain (66/72) 6 §:n 1 momentin 
mukaan kunnassa on oltava terveyslautakunta, 
jonka on huolehdittava kansanterveyslaissa 
säädetyistä sekä muissa laeissa kunnan tervey
denhoitolautakunnan tehtäväksi säädetyistä 
tehtävistä. Jos kansanterveystyöstä huolehtii 
kuntainliitto, sen on kansanterveyslain 6 §:n 2 
momentin mukaan asetettava terveyslautakun
ta yhteisesti jäsenkuntia varten, jolloin jäsen
kunnassa ei ole muuta terveyslautakuntaa. 

Edellä mainituissa säännöksissä on terveys
lautakunnan asettaminen kuntaan tai kuntain
liittoon määrätty pakolliseksi. Väestöpohjal
taan pienissä kansanterveystyön kuntainliitois
sa saattaa tilanne käytännössä olla se, että 
terveyslautakunta ja kuntainliiton liittohallitus 
käsittelevät pääasiassa samoja asioita. Tilanne 
saattaa näin ollen johtaa siihen, että samat 
asiat käsitellään kahteen kertaan samalla taval
la kahdessa eri elimessä, joissa molemmissa voi 
lisäksi olla sama tai lähes sama kokoonpano. 
Myös pienissä kunnissa voi tilanne terveyslau
takunnan ja kunnanhallituksen toiminnassa ol
la edellä sanotun kaltainen, vaikka kunnanhal
lituksen tehtäväalue on kuntainliiton liittohalli-
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tuksen tiettyyn erityistoimialaan rajoittuvaa 
tehtäväaluetta laajempi. Tehtävien päällekkäi
syyden poistamiseksi olisi tarkoituksenmukais
ta tehdä mahdolliseksi hoitaa terveyslautakun
nalle määrätyt tehtävät kunnanhallituksen tai 
kuntainliiton liittohallituksen tehtävinä. Tä
män vuoksi ehdotetaan kansanterveyslakiin 
otettavaksi säännös, jolla annettaisiin kunnalle 
tai kuntainiiholle mahdollisuus päättää siitä, 
että kunnanhallitus tai kuntainliitossa liittohal
litus hoitaa terveyslautakunnalle säädetyt teh
tävät. 

2. Taloudelliset vaikutukset ja 
voimaantulo 

Ehdotetuna lailla olisi mahdollisuus vähen
tää kunnan tai kuntainliiton eri toimielinten 
määrää, mikä vähentäisi kunnan tai kuntainlii
ton hallintokustannuksia. Suoranaisia vaiku
tuksia valtiontalouteen ei ehdotuksesta aiheu
tuisi. 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 
päivästä tammikuuta 1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kansanterveyslain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansan
terveyslain (66/72) 6 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1980 
annetulla lailla (930/80), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3-5 momentti siirtyvät 4-6 
momentiksi, seuraavasti: 

6§ 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun terveys
lautakunnan tehtävät voidaan antaa myös kun
nanhallitukselle tai kuntainliiton liittohallituk
selle taikka niiden jaostolle. 

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1988 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola 


