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Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden kunnan ympäristön
suojelulautakuntaa, terveyslautakuntaa ja rakennuslautakuntaa 
koskevien säännösten muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eri
näisten lakien säännöksiä kunnan ympäristön
suojelulautakunnasta, terveyslautakunnasta ja 
rakennuslautakunnasta. 

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta an
netun lain mukaan kunnassa on ympäristön
suojelulautakunta. Alle 3 000 asukkaan kun
nissa kunnanvaltuusto voi kuitenkin päättää, 
että ympäristönsuojelulautakunnan tehtävät 
hoitaa muu lautakunta tai kunnanhallitus. Esi
tyksen mukaan ympäristönsuojelulautakunnan 
tehtävät voitaisiin kaikissa kunnissa antaa 
myös muun lautakunnan hoidettavaksi. Kun
nat voisivat hoitaa nämä tehtävät myös yhteis
toiminnassa. Samalla poistuisi pieniä kuntia 
koskeva mahdollisuus antaa tehtävät kunnan
hallitukselle. Ympäristönsuojelulautakunnan 
kaikki tehtävät olisi hoidettava samassa toimie
limessä. 

Kansanterveyslakia ja eräitä kunnan ympä
ristöterveydenhuollon tehtäviä koskevia lakeja 
ehdotetaan muutettaviksi siten, että muissa 
kuin kansanterveystyön kuntainliittojen jäsen
kunnissa ympäristöterveydenhuollon tehtävät 
olisi mahdollista siirtää terveyslautakunnasta 
muulle lautakunnalle. 

Ehdotetut muutokset antaisivat kunnille 
muun muassa mahdollisuuden ympäristönsuo
jelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävien 
hoitamiseen samassa toimielimessä. 

Rakennuslaissa rakennuslautakunnan jäse
nille säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ehdote
taan muutettaviksi siten, että ne koskisivat 
vain osaa lautakunnan jäsenistä. 

Lainmuutokset on tarkoitus saattaa voimaan 
vuoden 1991 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja kehittä
mistavoitteet 

1.1. Kuntien ympäristönsuojelun hallinnon 
nykytila 

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 
(64/86) tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 
1986, jolloin kuntiin perustettiin lakisääteiset 
ympäristönsuojelulautakunnat. Alle 3 000 
asukkaan kunnissa kunnanvaltuusto on voinut 
päättää, että ympäristönsuojelulautakunnan 
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tehtävät hoitaa muu lautakunta tai kunnanhal
litus. Lain 8 §:n nojalla kunnille alettiin mak
saa valtionosuutta ympäristönsuojelutehtävien 
hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

Lakisääteinen ympäristönsuojelulautakunta 
oli vuoden 1988 lopussa 317 kunnassa. Lisäksi 
51 kuntaa 128:sta alle 3 000 asukkaan kunnas
ta oli perustanut ympäristönsuojelulautakun
nan. Muissa alle 3 000 asukkaan kunnissa ym
päristönsuojelutehtävät oli annettu useimmiten 
rakennuslautakunnalle, tekniselle lautakunnal
le tai kunnanhallitukselle. 
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Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta an
netun lain 6 §:n mukaan ympäristönsuojelu
lautakunnan tehtävänä on muun muassa huo
lehtia jätehuoltolain (673/78), ilmansuojelulain 
(67/82), vesilain (264/61) ja meluntorjuntalain 
(382/87) sekä muiden lakien nojalla ympäris
tönsuojelulautakunnalle kuuluvista tehtävistä. 
Muita tärkeitä tehtäviä ovat ympäristönsuoje
lun suunnittelu ja kehittäminen, lausuntojen 
antaminen toisille viranomaisille, ympäristön 
tilan seuranta ja siihen liittyvät selvitykset ja 
tutkimukset sekä tiedotus- ja valistustehtävät. 
Useimmissa kunnissa on lisäksi johtosäännöllä 
annettu lautakunnalle muun muassa luonnon
suojeluun ja luonnon virkistyskäyttöön liitty
viä tehtäviä. 

Kunnat käyttivät yleisesti kuntien ympäris
tönsuojelun hallinnosta annetun lain 14 §:n 
siirtymäsäännöksessä annettua mahdollisuutta 
hoitaa ympäristönsuojelulautakunnalle ilman
suojelulain ja jätehuoltolain nojalla kuuluvat 
tehtävät aikaisempien säännösten mukaisesti 
vuoden 1988 loppuun. Sen vuoksi ympäristön
suojelulautakunnat ovat useissa kunnissa hoi
taneet lakisääteisiä tehtäviään täysipainoisesti 
vasta vuoden 1989 alusta. 

Meluntorjuntatehtäviin sovelletaan melun
torjuntalain siirtymäsäännöstä, jonka mukaan 
meluntorjuntalain mukaan kunnalle kuuluvat 
meluntorjuntatehtävät hoitaa terveyslautakun
ta vuoden 1992 loppuun saakka, jollei kunnan
valtuusto siirrä tehtäviä ympäristönsuojelulau
takunnalle ennen mainittua ajankohtaa. 

Ympäristönsuojelutehtävien hoitamista var
ten kunnan palveluksessa voi olla yksi tai 
useampi viranhaltija, joiden palkkaukseen tie
tyin edellytyksin voidaan suorittaa valtion
osuutta. Tällainen virka voidaan perustaa pää
virkana tai sivuvirkana taikka tehtävät yhdis
tää kunnan muuhun virkaan. Virka voidaan 
perustaa myös yhdistelmävirkana tai se voi olla 
useamman kunnan yhteinen. Kuntien ympäris
tönsuojelun ammatillisella henkilöstöllä, jonka 
palkkaukseen suoritetaan valtionosuutta, tulee 
olla tämän henkilöstön pätevyysvaatimuksista 
annetussa ympäristöministeriön päätöksessä 
(358/86) määrätty pätevyys. 

Tähän mennessä valtionosuusviroiksi vahvis
tetut 322 virkaa ovat kaikki ympäristönsuoje
lun ammatillisia virkoja. Ympäristönsuojelu
virka on sijoitettu tavallisesti keskushallintoon, 
terveyshallintoon tai tekniseen hallintoon. 
Eräisiin kaupunkeihin on perustettu ympäris
tönsuojelutoimisto. 

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta an
netulla lailla perustettiin myös uusi, ympäris
tönsuojeluun sovellettava suunnittelu- ja val
tionosuusjärjestelmä soveltamalla eräin poik
keuksin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnit
telusta ja valtionosuudesta annetun lain (677 1 
82; SVOL) mukaista järjestelmää. Ympäristön
suojelun suunnittelu- ja valtionosuusjärjestel
män mukaan valtioneuvosto on hyväksynyt 
vuosittain valtion tulo- ja menoarvion antami
sen yhteydessä valtakunnallisen suunnitelman 
ympäristönsuojelun järjestämisestä seuraavaksi 
viideksi vuodeksi. 

Ympäristönsuojelun suunnittelu- ja valtion
osuusjärjestelmä on yhdistetty sosiaali- ja ter
veydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuusjär
jestelmään kuntien ympäristönsuojelun hallin
nosta annetun lain 8 ja 9 §:n sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion
osuudesta annetun lain muuttamisesta anne
tuilla laeilla (512 ja 513/89). Lait ovat tulleet 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Uutta 
järjestelmää on sovellettu jo vuoden 1989 aika
na valmisteltaessa vuosia 1990-1994 koskevaa 
valtakunnallista suunnitelmaa. Valtakunnalli
sessa suunnitelmassa ympäristönsuojelu on sa
massa tehtäväryhmässä ympäristöterveyden
huollon kanssa. Kuntien ympäristönsuojelun 
hallinnosta annetun lain mukaisesta järjestel
mästä poiketen valtakunnallinen suunnitelma 
sisältää nyt yleiset tavoitteet ja ohjeet kunnille 
uusista toiminnoista myös ympäristönsuojelus
sa. 

Uudistuksen yhteydessä on säilytetty eräitä 
ympäristönsuojelun hallintoon sovellettavia 
poikkeuksia SVOL:sta. Poikkeukset johtuvat 
lähinnä siitä, että ympäristönsuojelulautakun
nan tehtäviä ei voida antaa kuntainliiton hoi
dettavaksi. 

1.2. Kuntien hallinnon yleinen kehittäminen 

Vuoden 1989 alusta lukien on aloitettu va
paakuntakokeilu. Valtioneuvosto on valinnut 
vapaakunniksi yhteensä 56 kaupunkia ja muu
ta kuntaa. Näiden varsinaisten vapaakuntien 
lisäksi muutkin kunnat voivat ilmoittautua hal
linnon kokeilukunniksi, jolloin ne voivat jär
jestää hallintoaan nykyistä vapaammin. Hal
linnon kokeilukunniksi on tähän mennessä il
moittautunut yhteensä 198 kuntaa. 

Vapaakuntakokeilun tavoitteena on saada 
kokemuksia siitä, miten voidaan vahvistaa 
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kunnallista itsehallintoa, lisätä kuntalaisten 
osallistumismahdollisuuksia sekä kehittää kun
nallishallintoa vastaamaan nykyistä paremmin 
paikallisia oloja. Lisäksi vapaakunta-ajatuk
seen sisältyy tavoite käyttää kuntien voimava
roja nykyistä tehokkaammin sekä parantaa 
kunnallisia palveluja. Vapaakunnat ja hallin
non kokeilukunnat voivat voimassa olevista 
säännöksistä riippumatta antaa yhdelle tai 
useammalle lautakunnalle tai muulle viran
omaiselle kokonaan tai osaksi sellaisen hallin
non hoitamisen, joka voimassa olevien sään
nösten mukaan kuuluu jollekin muulle lauta
kunnalle tai johtokunnalle. Siten lautakuntia 
voidaan yhdistää tai lakkauttaa ja perustaa 
toimialaltaan nykyistä laajempia lautakuntia. 

Sisäasiainministeriön niin sanotun itsehallin
toprojektin ja kuntien keskusjärjestöjen yhtei
sen kyselyn perusteella on saatu tietoja vapaa
kuntakokeilun alkuvaiheessa tehdyistä hallin
non järjestelyistä kunnissa. Tämän mukaan 56 
vapaakunnasta 29 kuntaa on säilyttänyt itse
näisen ympäristönsuojelulautakunnan. Tosin 
vapaakuntiin kuuluvista muista kuin kaupun
kikunnista ympäristönsuojelulautakunta on 
säilynyt näin hieman alle puolessa kyseisistä 
kunnista (13 kunnassa 27:stä). 

Yhdistetyt lautakunnat on eräissä tapauksis
sa muodostettu kahdesta tai kolmesta toimi
alaltaan läheisestä lautakunnasta. Joissakin ta
pauksissa yhdistettyihin lautakuntiin on koottu 
enemmän eri lautakuntia. Ympäristönsuojelu
lautakunta on yhdistetty rakennuslautakunnan 
kanssa 15 tapauksessa 27:stä. Terveyslautakun
nan valvontajaoston kanssa ympäristönsuoje
lulautakunta on yhdistetty kuudessa kunnassa, 
jotka kaikki ovat kaupunkikuntia. Neljässä 
vapaakunnassa yhdistetty lautakunta muodos
tuu ympäristönsuojelulautakunnan lisäksi sekä 
rakennuslautakunnasta että terveyslautakun
nan valvontajaostosta. 

Hallinnon kokeilukunnissa itsenäinen ympä
ristönsuojelulautakunta on säilynyt 55 kunnas
sa 103:sta mainittuun kyselyyn vastanneista 
kunnista. 

Lautakuntien määrän vähentämisen ohella 
vapaakunnissa on kehitetty myös virasto- ja 
viranhaltijaorganisaatiota. Tärkeitä kysymyk
siä ovat esittelyn järjestäminen useamman toi
mialan käsittävässä lautakunnassa sekä tehtä
vien siirtäminen lautakunnalta viranhaltijoille. 
Siten hallintoa kehitettäessä tarkastellaan myös 
luottamusmiesorganisaation ja virkamiesten 
tehtävien keskinäistä suhdetta. 

Vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä 
säännöksistä ja määräyksistä annetun lain 
(592/89) nojalla vapaakunnat voivat päättää, 
että ratkaisuvalta lain 2 § :ssä mainituissa 
asioissa siirretään valtion viranomaiselta va
paakunnan viranomaiselle. Useat siirrettävissä 
olevista asiaryhmistä koskevat ympäristönsuo
jelutehtäviä. 

Vapaakuntakokeilusta tähän mennessä saa
dut tiedot antavat viitteitä siitä, miten kunnat 
ovat nähneet tarpeelliseksi kehittää muun 
muassa ympäristönsuojeluhallintoaan. Tosin 
vapaakuntakokeilussa on mahdollista vain ra
joitetusti järjestää tehtäviä peruskunnan ja 
kuntainliiton välillä. Esimerkiksi ympäristön
suojelulautakunnan tehtävien hoitaminen ko
konaisuudessaan kuntainliitossa ei siten ole 
mahdollista. 

1.3. Ympäristölupajärjestelmän kehittäminen 

Valtioneuvosto asetti 15 päivänä huhtikuuta 
1987 komitean (ympäristölupakomitea), jonka 
tehtävänä oli selvittää nykyistä ympäristölupa
järjestelmää, laatia periaateselvitys ympäristö
lupajärjestelmän kehittämisessä käytettävissä 
olevista vaihtoehdoista sekä tehdä periaatesel
vityksen perusteella mahdolliset ehdotukset 
ympäristölupajärjestelmän kehittämiseksi. Ko
mitea jätti mietintönsä (komiteanmietintö 
1989:52) 28 päivänä marraskuuta 1989. 

Komitean mietinnön ja siitä annettujen lau
suntojen perusteella ympäristöministeriössä on 
valmisteltu hallituksen esitystä ympäristölupa
menettelylaiksi. Lailla yhdistettäisiin menette
lyllisesti terveydenhoitolaissa (469/65) tarkoi
tettu sijoituslupa, eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain (26/20) mukainen immissiolupa, 
ilmansuojelulain mukainen ilmansuojeluilmoi
tus sekä jätehuoltolain mukainen jätehuolto
suunnitelma ja ongelmajätteen käsittelylupa. 

Ympäristölupaan sisältyisivät ne mainituista 
luvista tai ratkaisuista, joiden tarpeessa tietty 
laitos kulloinkin olisi. Yhdistäminen koskisi 
vain lupamenettelyä, joten lupaharkintaan so
vellettavia aineellisia säännöksiä ei muutettaisi. 
Päätöksenteon keskittämisen etuja olisivat 
muun muassa käsittelyn nopeutuminen sekä 
hallinnollisen työn ja säännösten päällekkäi
syydestä johtuvien ongelmien väheneminen. 

Ympäristölupamenettelylaissa tarkoitettuja 
ympäristölupaviranomaisia olisivat lääninhalli
tus sekä kunnan määräämä lautakunta. Kun-
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nat voisivat hoitaa ympäristölupaviranomaisen 
tehtävät myös yhteistoiminnassa. 

Asetuksella säädettäisiin lääninhallituksen ja 
kunnan välisestä toimivallan jaosta ympäristö
lupa-asioissa. 

Edellä mainittujen ympäristölupien yhdistä
minen samaan menettelyyn ja lupa-asian käsit
telyn keskittäminen samalle viranomaiselle li
säisivät yksittäisen lupa-asian merkitystä hal
linnon ja toiminnan harjoittajan kannalta. Yh
distetty lupakäsittely edellyttäisi nykyistä 
useampien säännösten soveltamista samassa 
menettelyssä ja siten monipuolista asiantunte
musta. 

Tämä esitys on tarkoitus antaa eduskunnan 
käsiteltäväksi samanaikaisesti ympäristölupa
menettelylakia koskevan hallituksen esityksen 
kanssa. Säännösehdotukset on laadittu siten, 
että ne ovat mahdollisimman asianmukaisia 
myös ehdotetun ympäristölupajärjestelmän 
käyttöön ottamiseen liittyvien tehtävien järjes
telyjen kannalta. Jäljempänä jaksossa 5 selos
tetaan näiden kahden hallituksen esityksen kes
kinäiseen vaikutukseen liittyviä näkökohtia. 

1.4. Kuntien ympäristönsuojelutehtävien 
lisääntyminen 

Julkista hallintoa kehitettäessä on tärkeä 
tavoite siirtää päätösvaltaa keskushallinnosta 
aluehallintoon ja sieltä edelleen kuntiin. Siten 
sekä nykyisiä että ympäristönsuojelulainsää
däntöä kehitettäessä säädettäviä uusia tehtäviä 
annetaan mahdollisuuksien mukaan kuntien 
hoidettaviksi. 

Syyskuun 1 päivänä 1990 voimaan tullut 
kemikaalilaki (744/89) lisää ympäristönsuoje
luun liittyviä kuntien tehtäviä. 

Lääninhallituksen hyväksyttäväksi esitettä
vistä jätehuoltosuunnitelmista annetulla ympä
ristöministeriön päätöksellä (824/89) on muu
tettu toimivallan jakoa lääninhallitusten ja 
kuntien välillä jätehuoltosuunnitelmien hyväk
symisasioissa. Päätös on tullut voimaan 1 päi
vänä lokakuuta 1989. Päätöksen johdosta noin 
90 prosenttia jätehuoltosuunitelmien hyväksy
mispäätöksistä tehdään vastedes kunnissa. 

Eduskunnan käsiteltäväksi on annettu halli
tuksen esitykset luonnonsuojelulain sekä ulkoi
lulain muuttamisesta (hall.es. 32 ja 83/1990 
vp.). Luonnonsuojelulakiin (71/23) ehdotetaan 
säännöstä, joka veivoittaisi kuntaa edistämään 
ja valvomaan luonnonsuojelua. Lisäksi läänin-

hallituksen päätösvalta luonnonmuistomerk
kien perustamisessa ja lakkauttamisessa ehdo
tetaan siirrettäväksi kunnalle. Ulkoilulakia 
(606/73) ehdotetaan muutettavaksi muun mu
assa siten, että luvan leirintäalueen perustami
seen ja pitämiseen myöntäisi lääninhallituksen 
sijasta kunnan ympäristönsuojelulautakunta, 
jolle myös kuuluisi alueiden valvonta ulkoilu
lain nojalla. 

1.5. Ympäristönsuojelunäkökohtien huo
mioon ottaminen muussa hallinnossa 

Tuloksellinen ympäristöpolitiikka edellyttää, 
että ympäristönsuojelu otetaan laajasti ja sy
vällisesti huomioon kaikessa ympäristöön vai
kuttavassa toiminnassa yhteiskunnan eri loh
koilla. Ympäristönsuojelun läpäisyperiaatteen 
edistämisessä ympäristönsuojeluviranomaisilla 
on keskeinen rooli. Kuntien ympäristönsuoje
lun hallinnosta annetun lain 6 § :ssä luetelluista 
ympäristönsuojelulautakunnan lakisääteisistä 
tehtävistä useat ovat sellaisia, joiden avulla 
ympäristönsuojelun huomioon ottamista muu
alla hallinnossa voidaan edistää. Lautakunnan 
tehtävänä on muun muassa antaa lausuntoja 
sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristön
suojeluun liittyvistä asioista kunnan muille vi
ranomaisille, edistää kunnan yhteistyötä mui
den tahojen kanssa ympäristönsuojelussa sekä 
huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun 
tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta. 

Vaikuttaminen muuhun toimintaan ympäris
tönsuojelun edistämiseksi edellyttää, että ym
päristönsuojeluviranomaiset saavat tietoja ym
päristöön vaikuttavista hankkeista ja voivat 
antaa asiantuntija-apua muille hallinnon loh
koille riittävän aikaisessa suunnitteluvaiheessa. 
Tällöin voidaan välttää viranomaisten välisiä 
toimivaltaongelmia ja säästää voimavaroja. Si
ten kunnan ympäristönsuojelulautakunnan tu
lee toimia hyvässä yhteistyössä muiden hallin
tokuntien kanssa. 

Kunnan ympäristönsuojelutehtävät jakaan
tuvat kahteen toisiaan täydentävään ryhmään. 
Yhtäältä tehtäviin kuuluu lupajärjestelmään 
sekä toimintaa koskeviin säännöksiin ja mää
räyksiin liittyvä valvonta. Toisaalta tehtävänä 
on ympäristönsuojelun yleinen suunnittelu, 
seuranta ja pitkäjännitteinen ennalta ehkäisevä 
toiminta. Erityisesti viimeksi mainituissa tehtä
vissä voidaan vaikuttaa ympäristönsuojelun 
huomioon ottamiseen muussa hallinnossa. 
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1.6. Kuntien voimavarat 

Ympäristöministeriön työryhmä (ns. yhteis
käyttötyöryhmä) selvitti ympäristönsuojelun ja 
ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ja voima
varoja sekä henkilöstön yhteisen käytön mah
dollisuuksia kunnissa. Työryhmän selvitys 
(ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto 
sarja C 40/1988) valmistui lokakuussa 1988. 

Selvityksen mukaan on ympäristönsuojelus
sa henkilöstövoimavarojen tarve tehtäviin näh
den suuri, koska hallinto on järjestetty lakisää
teiseksi vasta lokakuun 1 päivästä 1986. Ympä
ristöterveydenhuollon tehtävissä henkilöstövoi
mavarojen katsottiin olevan melko tyydyttä
vät. Toisaalta ympäristöterveydenhuollossa ei 
kuitenkaan ole käyttämättömiä voimavaroja, 
kun otetaan huomioon tehtävien lisääntyminen 
muun muassa tuoteturvallisuuslain (914/86) 
nojalla. Myös kemikaalilaki lisää ympäristöter
veydenhuollon tehtäviä. 

Kuntiin on vuosina 1986-1990 vahvistettu 
yhteensä 322 ympäristönsuojelun ammatillista 
valtionosuusvirkaa. Nämä jakaantuvat 325 
kunnan kesken seuraavasti: Päävirkoja on 230 
yhteensä 160 kunnassa. Kuntien yhteisiä virko
ja on 32. Yhteiset virat jakaantuvat yhteensä 
67 kunnan kesken siten, että kahden kunnan 
yhteisiä virkoja on 28, kolmen kunnan yhteisiä 
virkoja kolme ja neljän kunnan yhteisiä yksi. 
Yhdistelmävirka tai muuhun virkaan yhdistetty 
virka on 106 kunnassa. 

Ympäristöterveydenhuollon virkoja on kun
nissa vuonna 1990 yhteensä 1 786. 

Yhteiskäyttötyöryhmä esitti ympäristönsuo
jelun ja ympäristöterveydenhuollon yhteistyön 
lisäämistä sekä virkojen joustavaa käyttöä näi
den hallintokuntien välillä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä 
sekä ympäristönsuojelun hallintoa vuosina 
1991-1995 koskevan valtakunnallisen suunni
telman mukaan on mahdollista tietyin edelly
tyksin siirtää virkoja muun muassa ympäris
tönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon vä
lillä. 

Nykyisten ja lähiaikoina kunnille tulevien 
lisätehtävien hoitaminen edellyttää vielä monis
sa kunnissa huomattavaa henkilöstö- ja mui
den voimavarojen lisäämistä. 

Valtakunnallisen suunnitelman mukaan ym
päristön suojelun hallinnon valtionosuusvirko
jen maara lisääntyy suunnitelmakaudella 
195:llä. Suunnitelmakauden lopussa kunnissa 
olisi siten yhteensä 517 valtionosuusvirkaa. 

Ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueen 
valtionosuusvirkojen määrä lisääntyy saman 
ajanjakson kuluessa 100:lla. Vuonna 1995 ym
päristöterveydenhuollon virkoja olisi yhteensä 
1 886. 

2. Ehdotetut muutokset 

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta an
netulla lailla vuonna 1986 toteutettu hallinnon
uudistus on osoittautunut sinänsä tarkoituk
senmukaiseksi. Lakisääteisten ympäristönsuo
jelulautakuntien ja ammatillisten ympäristön
suojeluvirkojen perustamisen johdosta ympä
ristönsuojelutehtävien hoitaminen kunnissa on 
olennaisesti kohentunut. Yhteistyö kunnissa ja 
kuntien välillä on lisääntynyt ympäristönsuoje
luasioissa. 

Useissa kunnissa ympäristönsuojelulauta
kunnat ovat kuitenkin vasta vakiinnuttamassa 
asemaansa. Lisäksi monissa kunnissa ympäris
tönsuojelulautakunnalla ei ole vielä riittäviä 
henkilöresursseja. 

Nykyinen hallintomalli ei myöskään vastaa 
kaikkien kuntien tarpeita ja olosuhteita. Erityi
sesti pienissä kunnissa riittävien resurssien saa
minen ympäristönsuojelutehtävien hoitamiseen 
on ongelmallista. Ehdotuksen valmistelun kes
keisenä lähtökohtana on ollut muuttaa voimas
sa olevia säännöksiä siten, että kunnilla olisi 
nykyistä useampia mahdollisuuksia järjestää 
ympäristönsuojelulautakunnan tehtävien hoita
minen. 

Ehdotetuna lainmuutoksella kunnille annet
taisiin mahdollisuus päättää itse kunnan ympä
ristönsuojeluasioiden hoidon järjestämisestä 
paikallisten olojen ja voimavarojen käytön 
kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Eri
tyisesti on pidetty tärkeänä mahdollisuutta yh
distää ympäristönsuojelu- ja ympäristötervey
denhuollon tehtävien hoitaminen samaan toi
mielimeen ja siten järkeistää kummankin teh
täväalueen toimintaa. Ympäristönsuojelu- ja 
ympäristöterveydenhuollon tehtävät liittyvät 
toisiinsa varsinkin jätehuollossa, kemikaalival
vonnassa, meluntorjunnassa sekä sijoituspai
kan hyväksymismenettelyssä. 

Kunnat voisivat ympäristönsuojeluhallinto
ansa mahdollisesti uudistaessaan ottaa huo
mioon myös ympäristölupajärjestelmän kehit
tämisen sekä vapaakuntakokeilusta saatavat 
kokemukset uusista hallintomalleista. 
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Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta an
netun lain säätämisen yhteydessä kunnan kes
keiset ympäristönsuojelutehtävät koottiin ym
päristönsuojelulautakunnalle. Myös nyt ehdot
tuja muutoksia valmisteltaessa tehtävien hoi
don keskittämistä yhteen toimielimeen on pi
detty tärkeänä. Siten kunnan valitsemasta hal
linnollisesta ratkaisusta riippumatta ympäris
tönsuojelulautakunnan tehtäväkokonaisuus tu
lisi ehdotuksen mukaan säilyttää yhtenäisenä. 

Lakiehdotuksen tarkoituksena ei ole muut
taa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta an
netun lain mukaista perusratkaisua. Ympäris
tönsuojelutehtäviä hoitavana luottamuselimenä 
kunnassa olisi edelleenkin ympäristönsuojelu
lautakunta, jollei kunta toisin päättäisi. 

Lakiehdotuksen mukaan lain 5 §:ää muutet
taisiin siten, että ympäristönsuojelulautakun
nan tehtävät voitaisiin antaa kunnan muulle 
lautakunnalle. Kunnat voisivat hoitaa tehtävät 
myös yhteistoiminnassa, kuten antamalla teh
tävät kuntainliitolle tai yhteislautakunnalle. 
Käytännössä kysymykseen tulisivat lähinnä 
kansanterveystyön kuntainliitot. Samalla laista 
poistuisi alle 3 000 asukkaan kuntia koskeva 
mahdollisuus hoitaa ympäristönsuojelutehtäviä 
kunnanhallituksessa. 

Hoitamalla tehtäviä esimerkiksi samassa toi
mielimessä terveyslautakunnan valvontajaos
ton tehtävien kanssa voitaisiin lisätä ympäris
tönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon hen
kilöstö- ja muiden voimavarojen yhteiskäyttöä. 
Ympäristöterveydenhuollon henkilöstöllä on 
usein ympäristönsuojelutehtävien hoitamiseen 
soveltuva koulutus ja myös asiantuntemusta 
muun muassa ilmansuojelu-, jätehuolto- ja 
meluntorjunta-asioissa. 

Lisäksi voitaisiin vähentää tehtävien osittai
sesta päällekkäisyydestä johtuvia ongelmia. 
Ympäristönsuojelulautakunnalla ja terveyslau
takunnan valvontajaostolla on valvottavinaan 
osittain samoja julkisia intressejä, ja tehtävät 
ovat muutoinkin luonteeltaan samankaltaisia. 

Hoitamalla ympäristönsuojelun ja ympäris
töterveydenhuollon tehtävät samassa luotta
muselimessä ja käyttämällä yhdistettyjä voima
varoja voitaisiin useimmiten järkeistää molem
pien tehtäväalueiden toimintaa. 

Ympäristönsuojelulautakunnan tehtävät liit
tyvät myös rakennusvalvontaan ja kaavoituk
seen. Useissa vapaakunnissa rakennusvalvonta
tehtäviä ja ympäristönsuojelutehtäviä hoide
taan yhdistetyssä lautakunnassa. Tehtävien 

hoitaminen samassa lautakunnassa vähentäisi 
hallinnollista työtä. 

Antamalla tehtävät kansanterveystyön kun
tainliiton terveyslautakunnan valvontajaostolle 
ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden
huollon tehtävien hoitamista voidaan järkeis
tää samalla tavoin kuin peruskunnassa. Pienis
sä kunnissa tämän hallintovaihtoehdon avulla 
voidaan kuitenkin lisäksi vähentää nykyisiä 
voimavarojen vähyydestä johtuvia ongelmia. 

Kuntainliiton ohella yhteistoiminta voitaisiin 
järjestää myös perustamalla kunnallislaissa tar
koitettu yhteislautakunta ympäristönsuojelu
tehtäviä varten. Tämä olisi tarkoituksenmu
kaista erityisesti silloin, kun kunnat ovat perus
taneet yhteisen viran. Kuntien yhteinen viran
haltija joutuu käytännössä hoitamaan kahden 
tai useamman kunnan ympäristönsuojelulauta
kunnan kokousten valmisteluun liittyvät ja 
muut yleiset tehtävät. Yhteislautakunnan avul
la voitaisiin vähentää yleishallinnollista työtä. 

Ehdotuksen mukaan alle 3 000 asukkaan 
kunnilla ei olisi enää mahdollisuutta antaa 
ympäristönsuojelulautakunnan tehtäviä kun
nanhallitukselle. Kunnanhallituksen tehtävät 
painottuvat kunnan yleishallintoon ja kunnan 
yleiseen kehittämiseen. Ympäristönsuojelulau
takunnan tehtäviin kuuluvat lupa- ja valvonta
asiat sopivat huonosti kunnanhallituksen toi
mialaan, ja nämä tehtävät lisäävät tarpeetto
masti kunnanhallituksen työtä. Tehtävien hoi
don kannalta riittävä luottamushenkilöiden pe
rehtyneisyys ja esittelevän viranhaltijan asian
tuntemus on lisäksi helpommin järjestettävissä, 
jos ympäristönsuojelutehtäviä hoitaa jokin toi
mialaltaan ympäristönsuojeluasioihin soveltu
va lautakunta. Näistä syistä ei ole asianmukais
ta, että kunnanhallitus hoitaisi ympäristönsuo
jelulautakunnan lakisääteisiä tehtäviä. 

Kunnanhallitus hoitaa nykyisin ympäristön
suojelulautakunnan tehtävät noin kymmenessä 
kunnassa. Kun kunnille annettaisiin lakiehdo
tuksesta ilmeneväliä tavalla useita muita mah
dollisuuksia järjestää ympäristönsuojelutehtä
vien hoitaminen, ympäristönsuojelulautakun
nan tehtäviä ei olisi syytä pienissäkään kunnis
sa hoitaa kunnanhallituksessa. 

Kansanterveyslakia ( 66/72), tuoteturvalli
suuslakia, elintarvikelakia (526/ 41) liikkuvasta 
kaupasta annettua lakia (389/61) ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että ympäristöterveyden
huollon tehtävät olisi mahdollista siirtää muis
sa kuin kansanterveystyön kuntainliittoon kuu
luvissa kunnissa kunnan terveyslautakunnalta 
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ympäristönsuojelulautakunnalle tai sen tehtä
viä hoitavalle muulle lautakunnalle. Näin ollen 
näissä kunnissa ympäristönsuojelu- ja ympäris
töterveydenhuollon tehtävien mahdollinen yh
distäminen samaan toimielimeen voitaisiin teh
dä kunkin kunnan olojen kannalta tarkoituk
senmukaisimmalla tavalla. Hallituksen esitys 
eräistä elintarvikerasvoista annetun lain muut
tamisesta on tarkoitus antaa lähiaikoina. Halli
tuksen esitykseen on suunniteltu sisällytettävän 
vastaavan sisältöinen muutos terveyslautakun
nan tehtävien siirtämismahdollisuudesta. 

Niissä vapaakuntakokeiluun osallistuvissa 
kunnissa, joissa mainitut tehtävät on yhdistetty 
saman lautakunnan tehtäviin, yhdistäminen 
onkin enimmäkseen tehty siten, että valvonta
jaosto on irroitettu terveyslautakunnasta ja 
ympäristönsuojelulautakunnasta ja terveyslau
takunnan valvontajaostosta on muodostettu 
ympäristölautakunta. Tällainen yhdistäminen 
on tosin edellyttänyt, että kunnassa on oma 
terveyslautakunta. Ympäristönsuojelun ja ym
päristöterveydenhuollon tehtävien yhdistämi
nen kokonaisuudessaan ei ole mahdollista sel
laisissa vapaakunnissa, jotka kuuluvat kansan
terveystyön kuntainliittoon, koska vapaakun
talainsäädännön nojalla tehtäviä voidaan vain 
osittain järjestellä kunnan ja kuntainliiton kes
ken. 

Milloin yksi tai useampi kansanterveystyön 
kuntainliiton jäsenkunta antaisi ympäristön
suojelulautakunnan tehtävät kuntainliiton hoi
dettavaksi, kunlainliittoon voitaisiin lakiehdo
tuksen mukaan perustaa uusi lautakunta ym
päristönsuojelutehtäviä varten. Lautakunnalle 
voitaisiin antaa myös asianomaisten jäsenkun
tien ympäristöterveydenhuollon tehtävät. 

Jollei tällaista lautakuntaa perustettaisi, ym
päristönsuojelutehtävät hoidettaisiin kuntain
liiton terveyslautakunnan valvontajaostossa. 
Jos terveyslautakunnan tehtävät kansan
terveyslain 6 §:n 3 momentin nojalla on annet
tu liittohallitukselle, tehtävät hoidettaisiin liit
tohallituksessa. 

Ehdotuksen mukaan ympäristönsuojelulau
takunnan tehtävät voitaisiin antaa myös esi
merkiksi rakennuslautakunnalle. Sen vuoksi 
rakennuslain 10 §:n (580/77) säännöksiä ehdo
tetaan muutettavaksi siten, että 10 § :ssä sääde
tyt rakennuslautakunnan jäsenten kelpoisuus
vaatimukset koskisivai vain osaa lautakunnan 
jäsenistä. Muutoksella turvattaisiin mahdolli
suus valita lautakuntaan ympäristönsuojelu
asioihin perehtyneitä luottamushenkilöitä. 

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta an
netun lain 4 §:ään perustuvat kunnanhallituk
sen tehtävät eivät muuttuisi. Säännöksen mu
kaan kunnanhallitus johtaa ympäristönsuoje
lun yleissuunnittelua ja toimia ympäristönsuo
jelun huomioon ottamiseksi kunnan toiminnas
sa. 

3. Asian valmistelu 

Puoltaessaan 25 päivänä tammikuuta 1989 
valtioneuvostolle ympäristönsuojelun sekä so
siaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja val
tionosuusjärjestelmien yhdistämistä koskevaa 
hallituksen esitystä valtioneuvoston raha-asi
ainvaliokunta edellytti, että ympäristöministe
riö selvittää vuoden 1989 kuluessa mahdolli
suudet antaa kuntien nykyistä laajemmin itse 
päättää ympäristönsuojelutehtävien hoidon 
järjestämisestä peruskunnassa tai kuntainliitos
sa sekä valmistelee tämän perusteella tarpeelli
siksi osoittautuvat hallituksen esitykset. 

Ympäristöministeriö asetti 24 päivänä huhti
kuuta 1989 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
edellä mainitun valtioneuvoston raha-asiainva
liokunnan lausuman mukaisen selvityksen ja 
esitysten tekeminen. Työryhmä jätti ehdotuk
sensa ympäristöministeriölle marraskuussa 
1989. Työryhmä kuuli laajasti eri asiantuntijoi
ta. 

Työryhmän ehdotuksesta on pyydetty lau
sunto sisäasiainministeriöltä, valtiovarainmi
nisteriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä, sosiaali- ja 
terveysministeriöltä, ympäristönsuojeluneuvos
tolta, elinkeinohallitukselta, lääkintöhallituk
selta, vesi- ja ympäristöhallitukselta, lääninhal
lituksilta, kuntien keskusjärjestöiltä sekä ym
päristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon 
toimihenkilö järjestöiltä. 

Suurimmassa osassa lausuntoja, kuten muun 
muassa ministeriöiden lausunnoissa, on suh
tauduttu ehdotuksen keskeisiin kohtiin myön
teisesti tai lausunnonantajalla ei ole ollut huo
mautettavaa ehdotuksen johdosta. Myös kun
tien keskusjärjestöt ovat puoltaneet ehdotusta. 

Lääkintöhallitus pitää ympäristönsuojelulau
takunnan ja terveyslautakunnan valvontajaos
ton yhdistämisen mahdollistamista kunnassa 
tarkoituksenmukaisena. Lääkintöhallitus ei 
kuitenkaan pidä asiallisena sitä, että ympäris
tönsuojelulautakunnan tehtävät voitaisiin an
taa rakennuslautakunnalle, ja vastustaa mah-
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dollisuutta siirtää ympäristöterveydenhuollon 
tehtävät rakennuslautakunnalle. 

Vesi- ja ympäristöhallitus puoltaa ympäris
tönsuojelu- ja ympäristöterveydenhuollon teh
tävien lähentämistä ja kuntien yhteistoiminta
muotojen mahdollistamista, mutta ei kannata 
mahdollisuutta antaa tehtävät muulle lauta
kunnalle, kuten rakennuslautakunnalle. 

Kuopion, Pohjois-Karjalan, Vaasan ja La
pin lääninhallitukset ovat esittäneet ehdotuk
sen toteuttamisen lykkäämistä muutamalla 
vuodella. 

Ympäristönsuojeluneuvosto, Uudenmaan 
lääninhallitus, Turun ja Porin lääninhallitus, 
Ympäristöalan ammattijärjestö YAJ ry sekä 
Ympäristöviranhaltijat ry vastustavat tai eivät 
puolla ehdotuksen toteuttamista. 

Eräät lausunnonantajat, kuten valtiovarain
ministeriö ja Suomen Kaupunkiliitto, ovat kat
soneet, että työryhmän esittämien muutosten 
lisäksi tulisi tehdä mahdolliseksi ympäristöter
veydenhuollon tehtävien siirtäminen kunlainlii
tosta jäsenkuntaan. 

4. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

4.1. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Esityksessä ehdotetut lainmuutokset lisäisi
vät olennaisesti kuntien päätösvaltaa järjestää 
ympäristönsuojelutehtävien hoitaminen perus
kunnassa tai kuntainliitossa tai kuntien yhteis
lautakunnassa. Toisaalta kunnanhallitus ei voi
si enää hoitaa ympäristönsuojelulautakunnan 
tehtäviä. Kunlainliittoon olisi mahdollista pe
rustaa ympäristönsuojelutehtäviä varten uusi 
lautakunta, jolle voitaisiin antaa myös ympä
ristöterveydenhuollon tehtävät. Ympäristön
suojelulautakunnan tehtäväkokonaisuus olisi 
yhdellä toimielimellä. 

Esityksellä pyritään lisäämään henkilöstö- ja 
muiden voimavarojen asianmukaista käyttöä. 

Esitys ei aiheuttaisi muutoksia valtion viran
omaisten tehtäviin ja toimivaltaan. 

4.2. Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole välittömiä 
taloudellisia vaikutuksia. Ehdotetut lait paran
taisivai kuitenkin mahdollisuuksia voimavaro
jen entistä tehokkaampaan käyttöön. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy eräiltä osin vireillä olevaan 
ympäristölupauudistukseen, josta annetaan 
erillinen hallituksen esitys. Tämä esitys voi
daan kuitenkin käsitellä riippumatta ympäris
tölupaa koskevasta esityksestä. Kuntien ympä
ristöhallinnosta annetun lain ja kansanterveys
lain muuttaminen tämän esityksen mukaisesti 
mahdollistaa sen, että terveydenhoitolain 
26 §:ssä tarkoitetun sijoitusluvan ja eräiden 
muiden ympäristölupien viranomaiskäsittelyn 
yhdistämisen jälkeenkin sekä ympäristönsuoje
lulautakunnan että ympäristöterveydenhuollon 
tehtäväkokonaisuudet voidaan säilyttää yhte
näisinä eri tavoin järjestetyssä hallinnossa. 

Ympäristölupamenettelylakia koskevan hal
lituksen esityksen mukaan ympäristölupavira
nomaisena kunnassa olisi kunnnan määräämä 
lautakunta. Ympäristölupamenettelylain nojal
la edellä tarkoitetulle lautakunnalle siirtyisivät 
muun muassa terveydenhoitolain 26 §:ssä tar
koitetun sijoituspaikan hyväksymistä koskevat 
asiat (sijoituslupa-asiat). Tässä hallituksen esi
tyksessä ehdotetut kansanterveyslain sekä eräi
den ympäristöterveydenhuollon tehtäviä koske
vien lakien muutokset puolestaan mahdollistai
sivai sen, että muissa kuin kansanterveystyön 
kuntainliittojen jäsenkunnissa kaikki muutkin 
ympäristöterveydenhuollon tehtävät voitaisiin 
kunnan näin halutessa antaa tälle lautakunnal
le. 
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YKSITYISKOOT AISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki kuntien ympäristönsuojelun hallin
nosta 

5 §:n 2 ja 3 momentti. Ehdotuksella tehtäi
siin mahdolliseksi ympäristönsuojelulautakun
nan tehtävien hoitaminen usealla muullakin 
tavalla kuin lakisääteisessä ympäristönsuojelu
lautakunnassa. Tehtävät voitaisiin antaa jolle
kin muulle lautakunnalle. Kunnat voisivat hoi
taa tehtävät myös yhteistoiminnassa. 

Pykälässä mainitulla kuntien yhteistoimin
nalla tarkoitetaan kunnallislain (953/76) mu
kaisia yhteistoiminnan muotoja. Siten ympäris
tönsuojelulautakunnan tehtävien hoitamisessa 
tulisivat kysymykseen kuntainliitto ja kunnal
lislain 104 §:ssä tarkoitettu yhteislautakunta. 
Käytännössä kysymykseen tulisivat lähinnä 
kansanterveystyön kuntainliitot, jotka hoitavat 
jäsenkuntiensa ympäristöterveydenhuollon teh
tävät. Periaatteessa myös uuden kuntainliiton 
perustaminen olisi mahdollista. 

Kuntainliitto voisi hoitaa yhden tai useam
man taikka kaikkien jäsenkuntien ympäristön
suojelulautakunnan tehtävät. 

Jos ympäristönsuojelun ja ympäristötervey
denhuollon tehtävät yhdistettäisiin kunnassa 
tai kuntainliitossa antamalla ympäristönsuoje
lutehtävät terveyslautakunnalle, tehtävien tar
koituksenmukainen hoitaminen edellyttää, että 
terveyslautakunnassa on oma jaosto ympäris
tönsuojelu- ja ympäristöterveydenhuollon 
asioita varten. 

Kunnan valitsemasta hallintomallista riippu
matta ympäristönsuojelulautakunnan kaikki 
tehtävät olisi hoidettava samassa toimielimes
sä. Lautakunnan tehtäviä ei siten voitaisi jakaa 
kahdelle tai useammalle lautakunnalle taikka 
kunnan ja kuntainliiton kesken. 

Pykälässä oleva maininta toimielimestä on 
tarpeen lähinnä sellaisia tapauksia varten, jois
sa kansanterveystyön kuntainliiton terveyslau
takunnan tehtävät on kansanterveyslain 6 §:n 3 
momentin nojalla annettu kuntainliiton liitto
hallitukselle tai sen jaostolle, jolloin kuntainlii
tossa ei ole terveyslautakuntaa. 

7 §:n 1 momentti. Ehdotetun 5 §:n muutok
sen nojalla ympäristönsuojelulautakunnan teh
tävät voitaisiin antaa muun muassa kuntainlii-
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ton tehtäväksi. Sen vuoksi 7 §:n sanamuotoa 
tarkistettaisiin muutoksen edellyttämällä taval
la. 

9 §. Koska 9 §:n 1 kohdassa mainitut poik
keukset SVOL:sta tämän 25 §:ää koskevaa 
poikkeusta lukuun ottamatta ovat johtuneet 
siitä, ettei ympäristönsuojelulautakunnan teh
täviä ole voitu antaa kuntainliitolle, nämä 
poikkeukset on tarpeen poistaa ehdotetun lain
muutoksen yhteydessä. Lisäksi SVOL 25 § on 
muutettu 1 päivänä tammikuuta 1990 voimaan 
tulleella lailla (1139/89). Muutoksen jälkeen 
myös SVOL 25 §:ää voidaan soveltaa ympäris
tönsuojelun hallintoon. Näin ollen 9 § on tar
peen kumota. 

1.2. Kansanterveyslaki 

Yleistä. Kunnan tai kuntainliiton terveyslau
takunnassa on tavallisesti valvontajaosto, joka 
huolehtii ympäristöterveydenhuollon tehtävis
tä. Ympäristöterveydenhuollon käsitettä ei ole 
määritelty lainsäädännössä. Tehtäväkokonai
suuteen kuuluvat yleisen terveysvalvonnan, 
elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon 
tehtävät. Tärkeimmät tehtäviä koskevat lait 
ovat terveydenhoitolaki, tartuntatautilaki elin
tarvikelaki (526/ 41), tuoteturvallisuuslaki, 
eläinlääkintähuoltolaki (685/90), lihantarkas
tuslaki (160/60) ja maidontarkastuslaki (558/ 
46) sekä eräistä elintarvikerasvoista annettu 
laki. Eri lakien mukaisen toiminnan ylin johto 
ja valvonta jakautuu sosiaali- ja terveysminis
teriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä 
maa- ja metsätalousministeriön kesken. 

Esimerkiksi terveydenhoitolain 26 §:ssä tar
koitetut sijoituspaikan hyväksymistä koskevat 
asiat kuuluvat yleisen terveysvalvonnan tehtä
viin. Yleiseen terveysvalvontaan kuuluu myös 
huoneistojen, talousveden ja uimaveden ter
veellisyyden valvonta sekä jätehuoltoon, jäte
vesiin, meluun ja ilman laatuun liittyviä tehtä
viä. 

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristön
suojelun tehtävät liittyvät toisiinsa muun 
muassa kemikaalien valvonnassa, jätehuollos
sa, meluntorjunnassa ja sijoituspaikan hyväk
symismenettelyssä. 
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Ympäristöterveydenhuoltoa koskevien lakien 
täytäntöönpano ja valvonta kunnassa on sää
detty eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta yk
sinomaan terveyslautakunnan tehtäväksi. 

Kansanterveyslaissa on eräitä keskeisiä ym
päristöterveydenhuollon kunnallishallintoa 
koskevia säännöksiä. Kansanterveyslaissa on 
muun muassa säännökset lakisääteisestä ter
veyslautakunnasta sekä kansanterveystyön 
kuntainliitoista. 

Kansanterveyslain 1 §:n mukaan kansan
terveystyöllä tarkoitetaan yksilöön ja hänen 
elinympäristöönsä kohdistuvaa terveydenhoi
toa sekä siihen liittyvää toimintaa, jonka tar
koituksena on väestön terveydentilan ylläpitä
minen ja edistäminen. Yksilön elinympäristöön 
kohdistuvasta terveydenhoidosta ja siihen liit
tyvästä toiminnasta sinänsä ei säädetä kansan
terveyslaissa, vaan eräissä muissa laeissa, kuten 
terveydenhoito laissa. 

Voimassa olevan kansanterveyslain 6 §:n 1 
momentin mukaan kunnan terveyslautakunnan 
on kansanterveyslaissa säädettyjen tehtävien 
lisäksi huolehdittava niistä tehtävistä, jotka 
muissa laeissa on säädetty kunnan terveyden
hoitolautakunnan tehtäväksi. 

Mikäli kunta on antanut kansanterveyslain 
mukaisen toiminnan kansanterveyslain 5 §:ssä 
tarkoitetun kuntainliiton (kansanterveystyön 
kuntainliitto) tehtäväksi, voimassa olevan kan
santerveyslain 5 §:n 4 momentin mukaan kun
tainliiton hoidettavaksi on annettava myös 
kansanterveystyötä koskevien muiden lakien 
mukaiset kunnan tehtävät. 

6 §:n 1 momentti. Ehdotetuilla kansan
terveyslain ja eräiden ympäristöterveydenhuol
lon tehtäviä sääntelevien lakien muutoksilla 
poistettaisiin muissa kuin kansanterveystyön 
kuntainliittojen jäsenkunissa ympäristötervey
denhuollon tehtävien pakollinen kytkeytymi
nen kunnan terveyslautakunnan tehtäviin. Ym
päristönsuojelu- ja ympäristöterveydenhuollon 
tehtävät olisi siten mahdollista yhdistää kun
nassa, paitsi antamalla ympäristönsuojeluteh
tävät terveyslautakunnalle, myös siten, että 
ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirretään 
ympäristönsuojelulautakunnalle tai muulle tä
män tehtäviä hoitavalle lautakunnalle. 

Kansanterveyslain 6 §:n 1 momentin muu
tos, jonka nojalla kansanterveyslain 1 §:ssä 
tarkoitettu "yksilön elinympäristöön kohdistu
va terveydenhoito ja siihen liittyvä toiminta'' 
voJtalSlm antaa muullekin kuin terveyslauta
kunnalle, koskee lähinnä terveydenhoitosään-

nöksissä säädettyjä ympäristöterveydenhuollon 
tehtäviä. Mahdollisuudesta siirtää muita ympä
ristöterveydenhuollon tehtäviä, kuten elintar
vike- ja tuoteturvallisvalvontaan liittyvien teh
tävien, säädettäisiin muuttamalla niitä lainkoh
tia, joissa kyseisten lakien mukaiset tehtävät 
on säädetty yksinomaan terveyslautakunnan 
hoidettavaksi. 

Uusi eläinlääkintähuoltolaki tulee voimaan 
vuoden 1991 alusta. Laissa määritellyllä kun
nallisella eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan 
eläinten terveyden ja sairauksien hoitoa ja 
muuta eläinlääkärinavun antamista, lihantar
kastusta, maidontarkastusta sekä eläimistä saa
tavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläin
tenpidon terveydellistä valvontaa ja tarkastus
ta. Eläinlääkintähuoltoon kuuluvina velvolli
suuksina kunnan on eläinlääkäripalvelujen jär
jestämisen lisäksi huolehdittava muun muassa 
kunnan tehtäväksi säädetystä lihantarkastuk
sesta ja maidontarkastuksesta. 

Eläinlääkintähuoltolaissa kunnan tehtäväksi 
säädetystä eläinlääkintähuollon toimeenpanos
ta ja valvonnasta huolehtii lain 7 §:n mukaan 
terveyslautakunta, jollei kunnanvaltuusto ole 
antanut tehtävää muulle lautakunnalle tai vi
ranomaiselle. Näin ollen eläinlääkintähuoltola
kia, lihantarkastuslakia ja maidontarkastusla
kia ei ole tarpeen muuttaa eräiden muiden 
ympäristöterveydenhuoltoa koskevien lakien 
tavoin. 

6 §:n 2 momentti. Niissä tapauksissa, joissa 
kansanterveystyön kuntainliitto hoitaisi yhden 
tai useamman kunnan ympäristönsuojelulauta
kunnan tehtävät, kuntainliittoon voitaisiin pe
rustaa näitä tehtäviä varten uusi lautakunta. 
Tällä tavoin tehtävien hoitaminen voitaisiin 
keskittää erilliseen lautakuntaan. Toiminnas
saan lautakunta tukeutuisi yleishallinnollisesti 
kuntainliiton organisaatioon. 

Tälle lautakunnalle voitaisiin antaa myös 
asianomaisten jäsenkuntien ympäristötervey
denhuollon tehtävät. Näin olisi mahdollista 
yhdistää ympäristönsuojelun ja ympäristöter
veydenhuollon tehtävät samaan, terveyslauta
kunnasta erilliseen toimielimeen kuntainliitos
sa. 

1.3. Tuoteturvallisuuslaki, elintarvikelaki ja 
liikkuvasta kaupasta annettu lak: 

Kansanterveyslain muutosten perusteluissa 
mainituista syistä ehdotetaan tuoteturvallisuus-
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lain 7 §:n 2 momentti, elintarvikelain 3 §:n 2 
momentti ja liikkuvasta kaupasta annetun lain 
17 §:n 1 momentti muutettavaksi niin, että 
niissä mainitut tehtävät voitaisiin siirtää ter
veyslautakunnalta muulle toimielimelle. 

1.4. Laki rakennuslain 10 §:n muuttamisesta 

Rakennuslain 10 §:n mukaan kaupungin ra
kennuslautakunnassa vaaditaan yhdeltä jäse
nettä ja hänen varajäseneltään oikeustieteen 
kandidaatin tutkinto sekä kahdelta jäsenettä ja 
heidän varajäseniltään tehtävään soveltuva 
korkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa 
suoritettu rakennusalan tutkinto. Lautakunnan 
muiden jäsenten ja varajäsenten tulee olla ra
kennustoimintaan hyvin perehtyneitä. Muissa 
kuin kaupunkikunnissa rakennuslautakunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee 
olla rakennustoimintaan hyvin perehtyneitä ja 
muiden jäsenten rakennustoimintaa tuntevia. 

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta an
netun lain 5 §:n muutoksella tehtäisiin mahdol
liseksi ympäristönsuojelulautakunnan tehtä
vien antaminen myös rakennuslautakunnalle. 
Jotta rakennuslain 10 §: ssä säädetyt rakennus
lautakunnan jäsenten pätevyysvaatimukset ei
vät käytännössä olisi esteenä ympäristönsuoje
luasioihin perehtyneiden henkilöiden valitsemi
selle lautakuntaan, rakennuslain 10 §:n sään
nöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että pä
tevyysvaatimukset koskisivat vain osaa lauta
kunnan jäsenistä. 
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2. Voimaantulo 

Lainmuutokset ehdotetaan tuleviksi voimaan 
päivänä tammikuuta 1991. 

Ennen lakien voimaantuloa olisi tarvittaessa 
voitava ryhtyä niiden täytäntöönpanon edellyt
tämiin toimenpiteisiin. 

Jotta ympäristönsuojelulautakunnan tehtä
vien järjestelyt olisivat mahdollisia myös kes
ken valtuustokauden, luottamushenkilöiden 
erottamattomuuden periaatteesta ehdotetaan 
poikettavaksi kuntien ympäristönsuojelun hal
linnosta annetun lain ja kansanterveyslain 
6 §:n muutosehdotuksia koskevissa voimaantu
losäännöksissä. 

Koska eräissä kunnissa kunnanhallitus hoi
taa ympäristönsuojelulautakunnan tehtävät, 
kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta anne
tun lain muutosehdotuksen voimaantulosään
nöksessä varataan näille kunnille vuoden 1992 
loppuun kestävä siirtymäkausi tehtävien hoi
don uudelleen järjestämistä varten. 

Rakennuslain 10 §:n muutos tulisi sovelletta
vaksi vasta valtuustokauden vaihtuessa, lu
kuun ottamatta niitä tapauksia, joissa lauta
kuntaa on tarpeen täydentää kesken valtuusto
kauden. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 24 päivänä tammikuuta 1986 annetun lain 

(64/86) 9 §, sellaisena kuin se on 2 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (512/89), sekä 
muutetaan 5 §:n 2 ja 3 momentti sekä 7 §:n 1 momentti seuraavasti: 

5 § 

Kunnan ympäristönsuojelulautakunta 

Kunnanvaltuusto voi päättää, että ympäris
tönsuojelulautakunnan tehtävät hoitaa muu 
lautakunta. Kunnat voivat hoitaa ympäristön
suojelulautakunnan tehtävät myös yhteistoi
minnassa. Tällöin muuhun lautakuntaan tai 
toimielimeen sovelletaan ympäristönsuojelua 
koskevissa asioissa, mitä ympäristönsuojelu
lautakunnasta on säädetty. 

Ympäristönsuojelulautakuntaan taikka 2 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa muuhun 
lautakuntaan tai toimielimeen voidaan asettaa 
jaosto tai jaostoja. Jaoston ratkaistaviksi voi
daan antaa muitakin kuin kunnallislain 61 §:n 
1 momentissa ja 71 §:n 2 momentissa tarkoitet
tuja vähemmän tärkeitä asioita. 

7§ 

Viranhaltijat 

Ympäristönsuojelun tehtävien hoitamista 
varten voi kunnan tai kuntainliiton palveluk-

2. 

sessa olla yksi tai useampi viranhaltija. Virka 
voidaan perustaa päävirkana tai sivuvirkana 
taikka tehtävät yhdistää kunnan tai kuntainlii
ton muuhun virkaan. Virka voidaan perustaa 
myös yhdistelmävirkana tai se voi olla useam
man kunnan yhteinen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Jos kunnan toimielimen kaikki tehtävät pää
tetään tämän lain nojalla siirtää muulle toimi
elimelle, ensin mainittuun toimielimeen valittu
jen luottamushenkilöiden toimikausi päättyy, 
kun tehtävien siirtämistä koskevat järjestelyt 
kunnassa tulevat voimaan. 

Niissä kunnissa, joissa ympäristönsuojelu
lautakunnan tehtäviä tämän lain voimaan tul
lessa hoitaa kunnanhallitus, voi kunnanhallitus 
edelleen hoitaa näitä tehtäviä vuoden 1992 
loppuun. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 

Laki 
kansanterveyslain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 6 §:n 1 ja 2 

momentti seuraavasti: 

6 § 
Kunnassa on terveyslautakunta, jonka sen 

lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, on huoleh
dittava niistä tehtävistä, jotka muissa laeissa 
on säädetty kunnan terveydenhoitolautakun-

nan tehtäväksi. Yksilön elinympäristöön koh
distuva terveydenhoito ja siihen liittyvä toimin
ta voidaan kuitenkin antaa myös muun lauta
kunnan tai sen jaoston tehtäväksi. 

Milloin kansanterveystyöstä huolehtii kun-



1990 vp. - HE n:o 295 13 

tainliitto, sen on asetettava terveyslautakunta 
yhteisesti jäsenkuntia varten, jolloin jäsenkun
nassa ei ole muuta terveyslautakuntaa. Jos 
kuntainliittoon on yhden tai useamman jäsen
kunnan ympäristönsuojelulautakunnan tehtä
viä varten asetettu terveyslautakunnan lisäksi 
erityinen lautakunta, sen tehtäväksi voidaan 
kyseisten jäsenkuntien osalta antaa myös yksi
lön elinympäristöön kohdistuva terveydenhoito 
ja siihen liittyvä toiminta. 

3. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Jos kunnan tai kuntainliiton toimielimen 
kaikki tehtävät päätetään tämän lain nojalla 
siirtää muulle toimielimelle, ensin mainittuun 
toimielimeen valittujen luottamushenkilöiden 
toimikausi päättyy, kun tehtävien siirtämistä 
koskevat järjestelyt kunnassa tai kuntainliitos
sa tulevat voimaan. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi-
teisiin. 

Laki 
tuoteturvallisuuslain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/86) 7 §:n 2 moment

ti seuraavasti: 

7 § 

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa tä
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten, 
määräysten ja päätösten noudattamista. Kun
nassa nämä tehtävät hoitaa terveyslautakunta 
tai sen jaosto, jollei tehtäviä ole annettu muul
le lautakunnalle tai sen jaostolle taikka jollekin 
viranhaltijalle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 
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4. 
Laki 

elintarvikelain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) 3 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 9 päivänä toukokuuta 1952 annetussa laissa (202/52), seuraavasti: 

3 § 

Terveydenhoitoviranomaisille tämän lain 
mukaan kuuluvat tehtävät hoitaa kunnassa 
terveyslautakunta tai sen jaosto, jollei tehtäviä 
ole annettu muulle lautakunnalle tai sen jaos
tolle taikka jollekin viranhaltijalle. 

5. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 

Laki 
liikkuvasta kaupasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liikkuvasta kaupasta 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun lain (389/61) 17 §:n 1 

momentti seuraavasti: 

17 § 
Kulkuneuvoa ei saa käyttää myyntiin eikä 

kiertomyymäläkaupan yhteydessä astettavien 
elintarvikkeiden kuljettamiseen ennen kuin ter
veyslautakunta tai terveyslautakunnan näitä 
tehtäviä hoitava muu lautakunta on hyväksy
nyt sen tähän tarkoitukseen. Kulkuneuvon hy
väksyy sen kunnan lautakunta, josta käsin 
myynti tapahtuu. Kulkuneuvo on lisäksi tar-

kastettava uudestaan kunkin seuraavan kalen
terivuoden aikana ennen toukokuun 1 päivää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 
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6. 
Laki 

rakennuslain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 10 §:n 2 ja 4 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (580/77), seuraavasti: 

10§ 

Kaupungin rakennuslautakunnassa vaadi
taan yhdeltä jäseneltä ja hänen varajäseneltään 
oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä kahdel
ta jäseneltä ja heidän varajäseniltään tehtävään 
soveltuva korkeakoulussa tai teknillisessä oppi
laitoksessa suoritettu rakennusalan tutkinto. 

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1990 

Muun kuin 2 momentissa mainitun kunnan 
rakennuslautakunnan kahden jäsenen tulee ol
la rakennustoimintaan hyvin perehtyneitä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 
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Liite 

1. 
Laki 

kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 24 päivänä tammikuuta 1986 annetun lain 

(64/86) 9 §, sellaisena kuin se on 2 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (512/89), sekä 
muutetaan 5 §:n 2 ja 3 momentti sekä 7 §:n 1 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 

Kunnan ympäristönsuojelulautakunta 

Jos kunnan henkikirjoitettu asukasluku on 
alle 3 000, kunnanvaltuusto voi päättää, että 
ympäristönsuojelulautakunnan tehtävät hoitaa 
muu lautakunta tai kunnanhallitus. Tällöin 
muuhun lautakuntaan tai kunnanhallitukseen 
sovelletaan ympäristönsuojelua koskevissa 
asioissa, mitä ympäristönsuojelulautakunnasta 
on säädetty. 

Ympäristönsuojelulautakuntaan taikka 2 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa muuhun 
lautakuntaan tai kunnanhallitukseen voidaan 
asettaa jaosto tai jaostoja. Jaoston ratkaista
viksi voidaan antaa muitakin kuin kunnallis
lain (953176) 61 §:n 1 momentissa ja 71 §:n 2 
momentissa tarkoitettuja vähemmän tärkeitä 
asioita. 

7§ 

Viranhaltijat 

Ympäristönsuojelun tehtävien hoitamista 
varten voi kunnan palveluksessa olla yksi tai 
useampi viranhaltija. Virka voidaan perustaa 
päävirkana tai sivuvirkana taikka tehtävät yh
distää kunnan muuhun virkaan. Virka voidaan 
perustaa myös yhdistelmävirkana tai se voi olla 
useamman kunnan yhteinen. 

9 § 

Poikkeukset suunnittelu- ja 
valtionosuuslaista 

Suunnittelu- ja valtionosuuslain 3 § :n 1 mo
mentin 2 kohdan ja 2 momentin, 7 § :n 2 

Kunnanvaltuusto voi päättää, että ympäris
tönsuojelulautakunnan tehtävät hoitaa muu 
lautakunta. Kunnat voivat hoitaa ympäristön
suojelulautakunnan tehtävät myös yhteistoi
minnassa. Tällöin muuhun lautakuntaan tai 
toimielimeen sovelletaan ympäristönsuojelua 
koskevissa asioissa, mitä ympäristönsuojelu
lautakunnasta on säädetty. 

Ympäristönsuojelulautakuntaan taikka 2 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa muuhun 
lautakuntaan tai toimielimeen voidaan asettaa 
jaosto tai jaostoja. Jaoston ratkaistaviksi voi
daan antaa muitakin kuin kunnallislain 61 §:n 
1 momentissa ja 71 §:n 2 momentissa tarkoitet
tuja vähemmän tärkeitä asioita. 

7§ 

Viranhaltijat 

Ympäristönsuojelun tehtävien hoitamista 
varten voi kunnan tai kuntainliiton palveluk
sessa olla yksi tai useampi viranhaltija. Virka 
voidaan perustaa päävirkana tai sivuvirkana 
taikka tehtävät yhdistää kunnan tai kuntainlii
ton muuhun virkaan. Virka voidaan perustaa 
myös yhdistelmävirkana tai se voi olla useam
man kunnan yhteinen. 

(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

momentin, 17 §:n 2 ja 6 kohdan sekä 25 ja 
27 §:n säännöksiä ei sovelleta; ja 

2) kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuk
sista ja -avustuksista annetussa laissa (35173) 
tarkoitettuna valtion asinomaisena viranomai
sena toimii tässä laissa säädetyistä toiminnoista 
aiheutuviin kustannuksiin suoritettavia valtino
suuksia koskevissa asioissa, jotka koskevat 
perustamissuunnitelmaa, toteuttamisohjelmaa 
ja päätöstä valtionosuuden suorittamisesta pe
rustamiskustannuksiin, asianomaisena viran
omaisena on kuitenkin ympäristöministeriö. 
Perustamissuunnitelma, toteuttamisohjelma ja 
selvitys valtionosuuden suorittamiseksi perus
tamiskustannuksiin on toimitettava lääninhalli
tukselle, jonka on toimitettava ne oman lau
suntonsa ohella ympäristöministeriölle. 

2. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Jos kunnan toimielimen kaikki tehtävät pää
tetään tämän lain nojalla siirtää muulle toimi
elimelle, ensin mainittuun toimielimeen valittu
jen luottamushenkilöiden toimikausi päättyy, 
kun tehtävien siirtämistä koskevat järjestelyt 
kunnassa tulevat voimaan. 

Niissä kunnissa, joissa ympäristönsuojelu
lautakunnan tehtäviä tämän lain voimaan tul
lessa hoitaa kunnanhallitus, voi kunnanhallitus 
edelleen hoitaa näitä tehtäviä vuoden 1992 
loppuun. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 

Laki 
kansanterveyslain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 6 §:n 1 ja 2 

momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6 § 
Kunnassa on terveyslautakunta, jonka sen 

lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, on huoleh
dittava niistä tehtävistä, jotka muissa laeissa 

3 301116A 

Ehdotus 

6 § 
Kunnassa on terveyslautakunta, jonka sen 

lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, on huoleh
dittava niistä tehtävistä, jotka muissa Iaeissa 
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Voimassa oleva laki 

on säädetty kunnan terveydenhoitolautakun
nan tehtäväksi. 

Milloin kansanterveystyöstä huolehtii kun
tainliitto, sen on asetettava terveyslautakunta 
yhteisesti jäsenkuntia varten, jolloin jäsenkun
nassa ei ole muuta terveyslautakuntaa. 

Ehdotus 

on säädetty kunnan terveydenhoitolautakun
nan tehtäväksi. Yksilön elinympäristöön koh
distuva terveydenhoito ja siihen liittyvä toimin
ta voidaan kuitenkin antaa myös muun lauta
kunnan tai sen jaoston tehtäväksi. 

Milloin kansanterveystyöstä huolehtii kun
tainliitto, sen on asetettava terveyslautakunta 
yhteisesti jäsenkuntia varten, jolloin jäsenkun
nassa ei ole muuta terveyslautakuntaa. Jos 
kunlainliittoon on yhden tai useamman jäsen
kunnan ympäristönsuojelulautakunnan tehtä
viä varten asetettu terveyslautakunnan lisäksi 
erityinen lautakunta, sen tehtäväksi voidaan 
kyseisten jäsenkuntien osalta antaa myös yksi
lön elinympäristöön kohdistuva terveydenhoito 
ja siihen liittyvä toiminta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Jos kunnan tai kuntainliiton toimielimen 
kaikki tehtävät päätetään tämän lain nojalla 
siirtää muulle toimielimelle, ensin mainittuun 
toimielimeen valittujen luottamushenkilöiden 
toimikausi päättyy, kun tehtävien siirtämistä 
koskevat järjestelyt kunnassa tai kuntainliitos
sa tulevat voimaan. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 
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3. 
Laki 

tuoteturvallisuuslain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/86) 7 §:n 2 moment

ti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

7 § 

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa tä
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten, 
määräysten ja päätösten noudattamista. Kun
nassa nämä tehtävät hoitaa terveyslautakunta, 
jollei tehtävää ole johtosäännössä määrätty 
jollekin viranhaltijalle. 

4. 

Ehdotus 

7 § 

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa tä
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten, 
määräysten ja päätösten noudattamista. Kun
nassa nämä tehtävät hoitaa terveyslautakunta 
tai sen jaosto, jollei tehtäviä ole annettu muul
le lautakunnalle tai sen jaostolle taikka jollekin 
viranhaltijalle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 

Laki 
elintarvikelain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) 3 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 9 päivänä toukokuuta 1952 annetussa laissa (202/52), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

Terveydenhoitoviranomaisille tämän lain 
mukaan kuuluvia tehtäviä voidaan, sen mu
kaan kuin asetuksella säädetään, antaa tervey
denhoitolautakunnan jaoston tai sen määrää
män henkilön suoritettaviksi lautakunnan puo
lesta. 

Ehdotus 

3 § 

Terveydenhoitoviranomaisille tämän lain 
mukaan kuuluvat tehtävät hoitaa kunnassa 
terveyslautakunta tai sen jaosto, jollei tehtäviä 
ole annettu muulle lautakunnalle tai sen jaos
tolle taikka jollekin viranhaltijalle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 
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5. 
Laki 

liikkuvasta kaupasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liikkuvasta kaupasta 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun lain (389/61) 17 §:n 1 

momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

17 § 
Kulkuneuvoa älköön käytettäkö myyntiin ei

kä kiertomyymäläkaupan yhteydessä astetta
vien elintarvikkeiden kuljettamiseen, ennen 
kuin terveydenhoitolautakunta siinä kunnassa, 
josta käsin myynti tapahtuu, on sen tähän 
tarkoitukseen hyväksynyt. Kulkuneuvo on sa
moin tarkastettava uudestaan kunkin seuraa
van kalenterivuoden aikana ennen toukokuun 
1 päivää. 

6. 

Ehdotus 

17§ 
Kulkuneuvoa ei saa käyttää myyntiin eikä 

kiertomyymäläkaupan yhteydessä astettavien 
elintarvikkeiden kuljettamiseen ennen kuin ter
veyslautakunta tai terveyslautakunnan näitä 
tehtäviä hoitava muu lautakunta on hyväksy
nyt sen tähän tarkoitukseen. Kulkuneuvon hy
väksyy sen kunnan lautakunta, josta käsin 
myynti tapahtuu. Kulkuneuvo on tarkastettava 
uudestaan kunkin seuraavan kalenterivuoden 
aikana ennen toukokuun 1 päivää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 

Laki 
rakennuslain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 10 §:n 2 ja 4 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (580/77), seuraavasti: 

Voimassa oleva lfJki 

10 § 

Kaupungin rakennuslautakunnassa vaadi
taan yhdeltä jäseneltä ja hänen varajäseneltään 
oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä kahdel
ta jäseneltä ja heidän varajäseniltään tehtävään 
soveltuva korkeakoulussa tai teknillisessä oppi
laitoksessa suoritettu rakennusalan tutkinto. 
Lautakunnan muiden jäsenten tulee olla raken
nustoimintaan hyvin perehtyneitä. 

Esitys 

10 § 

Kaupungin rakennuslautakunnassa vaadi
taan yhdeltä jäseneltä ja hänen varajäseneltään 
oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä kahdel
ta jäseneltä ja heidän varajäseniltään tehtävään 
soveltuva korkeakoulussa tai teknillisessä oppi
laitoksessa suoritettu rakennusalan tutkinto. 
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Voimassa oleva laki 

Muun kuin 2 momentissa mainitun kunnan 
rakennuslautakunnan puheenjohtajan ja vara
puheenjohtajan tulee olla rakennustoimintaan 
hyvin perehtyneitä ja muiden jäsenten raken
nustoimintaa tuntevia. 

Ehdotus 

Muun kuin 2 momentissa mainitun kunnan 
rakennuslautakunnan kahden jäsenen tulee ol
la rakennustoimintaan hyvin perehtyneitä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 
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