
1992 vp - HE 54 

Hallituksen esitys Eduskunnalle ympäristöterveydenhuol
lon, terveyskasvatuksen ja tartuntatautien vastustamistyön 
keskushallinnon uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsää
dännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Y mpäristöterveydenhuollon, terveyskasva
tuksen ja tartuntatautien vastustaruistyön kes
kushallinto ehdotetaan järjestettäväksi uudel
leen siten, että aikaisemmin sosiaali- ja terve
yshallitukselle kuuluneet tehtävät siirrettäisiin 
sosiaali- ja terveysministeriölle, lääninhallituk
sille sekä kansanterveyslaitokselle. Kansanter
veyslaitoksesta siirretään terveydenhuollon tut
kimusyksikkö sosiaali- ja terveyshallitukseen. 

Kansanterveyslaitoksesta ehdotetaan muo
dostettavan erityinen tartuntatautien vastusta
ruistyön asiantuntijalaitos. Tartuntatautien vas
tustaruistyön erityisenä asiantuntijaelimenä toi
misi sosiaali- ja terveysministeriön alainen tar
tuntatautien neuvottelukunta. 

320435Z 

Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi tartun
tatautirekisterin ylläpito sosiaali- ja terveyshal
litukselta kansanterveyslaitokselle sekä uudis
tettavaksi tartuntatautien ilmoitusmenettelyä 
sekä tartuntatautirekisteriin henkilötietojen ke
ruuta. 

Uudistus toteutettaisiin muuttamalla sosiaa
li- ja terveyshallituksesta annettua lakia, kemi
kaalilakia, terveydenhoitolakia, toimenpiteistä 
tupakoinnin vähentämiseksi annettua lakia, 
tuoteturvallisuuslakia ja tartuntatautilakia. 

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tule
maan voimaan mahdollisimman pian sen jäl
keen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Yleistä 

Sosiaali- ja terveydenhuollon keskushallin
non tehtävien uudelleenjärjestely toteutettiin 1 
päivästä maaliskuuta 1991 lukien. Tässä yhtey
dessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujär
jestelmän yleinen hallinnollinen johtaminen ja 
ohjaus keskitettiin sosiaali- ja terveysministe
riöön. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tehtävänä on 
seurata ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuol
lon kehitystä sekä tuottaa ja hankkia sosiaali
ja terveydenhuollon suunnittelussa, päätöksen
teossa ja käytännön toiminnassa tarvittavaa 
kotimaista ja kansainvälistä tietoa ja osaamis
ta. Sosiaali- ja terveyshallitus välittää näin 
saatua tietoa käyttäjälle toteuttamalla tutki
mus- ja kehittämishankkeita, järjestämällä kou
lutusta ja ohjausta sekä tekemällä sosiaali- ja 
terveydenhuollon kehittämiseksi tarpeellisia 
aloitteita ja esityksiä. 

Keskushallinnon tehtävien uudelleenjärjeste
lyn yhteydessä katsottiin kuitenkin, että on 
sellaisia hallinnollista päätöksentekoa edellyttä
viä asioita, jotka eivät välttämättä edellytä 
ministeriötason päätöksiä, mutta joissa esimer
kiksi oikeusturvanäkökohdat edellyttävät val
takunnallista päätöksentekoa. Tästä syystä so
siaali- ja terveyshallitus toimii edelleen hallin
nollisia päätöksiä tekevänä virastona muun 
muassa kemikaalilainsäädännön, terveyden
huoltolainsäädännön sekä tartuntatautilainsää
dännön toimeenpanoa koskevissa asioissa. 

1.2. Laki sosiaali- ja terveyshallituksesta 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tehtävänä on 
muun muassa hoitaa yleistä terveydenhoitoa ja 
-suojelua sekä tartuntatautien vastustamista ja 
kemikaalivalvontaa koskevat tehtävät. 

1.3. Kemikaalilaki 

Kemikaalilain (744/89) nojalla sosiaali- ja 
terveyshallitukselle kuuluu kemikaalien terveys
haittojen ehkäisemisen ja torjunnan ylin val
vonta. Sosiaali- ja terveyshallitus luokittelee 

yksittäistapauksessa terveydelle vaarallisen ke
mikaalin, käsittelee uutta kemiallista ainetta 
koskevan ilmoituksen sekä arvioi suojauskemi
kaalin vaarallisuuden terveydelle. 

Edelleen sosiaali- ja terveyshallitus käsittelee 
myrkyllisten ja erittäin myrkyllisten kemikaa
lien vähittäismyyntiä koskevat ilmoitukset. 
Sosiaali- ja terveyshallitus määrää huumaa
vista kemikaaleista ja niiden vähittäismyynnistä 
sekä määrää kiireeilisessä tapauksessa terveys
haittojen osalta kemikaaleja koskevista kiel
loista ja rajoituksista. Sosiaali- ja terveyshallitus 
hyväksyy myös kemikaalien ominaisuuksia ja 
vaikutuksia tutkivan testauslaboratorion sekä 
vastaa kemikaalirekisterin osarekisterin ylläpi
dosta. 

1.4. Terveydenhoitolaki 

Terveydenhoidon yleinen suunnittelu, ohjaus 
ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministe
riölle ja sen alaisena sosiaali- ja terveyshallituk
selle. Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarvitta
essa yleisiä määräyksiä ja ohjeita talousveden 
laatuvaatimuksista. Sosiaali- ja terveyshallitus 
antaa välttämättömät määräykset toimenpiteis
tä, milloin pikaiset toimenpiteet ovat tartunta
taudin leviämisen tai muun erityisen terveys
vaaran ehkäisemiseksi tarpeen. 

1.5. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähen
tämiseksi 

Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 
annetussa laissa (693/76) on valtuus siirtää 
sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvia tehtä
viä asetuksella sosiaali- ja terveyshallitukselle. 
Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi an
netussa asetuksessa (225/77) on sosiaali- ja 
terveyshallitukselle siirretty päätösvaltaa seu
raavissa asioissa: Sosiaali- ja terveyshallitus 
antaa tupakkatuotteen valmistajalle tai maa
hantuojalle tupakkatuotteesta todistuksen suo
ritetusta kauppakelpoisuuden tarkastuksesta 
(tarkastustodistus). Terveyslautakunnan tulee, 
jollei korjausta ole tapahtunut asetetussa mää
räajassa ilmoittaa tupakkatuotteen mainontaa 
ja muuta myynninedistämistoimintaa samoin 
kuin tupakkakieltojen ja -rajoitusten rikkeistä 
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sosiaali- ja terveyshallitukselle. Edelleen sosiaa
li- ja terveyshallitus voi, jos on menetelty lain 7, 
8 tai 9 §:n vastaisesti, kieltää valmistajaa, maa
hantuojaa, mainonta- tai myynninedistämistoi
men tilaajaa ja toimeenpanijaa jatkamasta tai 
uudistamasta säännösten vastaista toimintaa. 
Kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla. Vaati
muksen uhkasakon tuomitsemisesta tekee sosi
aali- ja terveyshallitus. Edelleen sosiaali- ja 
terveyshallitus voi peruuttaa tarkastustodistuk
sen laissa mainituin edellytyksin. 

Lain 23 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveys
hallituksen tehtäväksi muun muassa huolehtia 
valtakunnallisesta valistustoiminnasta tupa
koinnin vähentämiseksi sekä järjestää muille 
valtion viranomaisille ja kunnille terveyskasva
tusohjelmia sekä muuta aineistoa tupakoinnin 
aiheuttamista terveysvaaroista ja -haitoista. 

1.6. Tuoteturvallisuuslaki 

Tuoteturvallisuuslain (914/86) mukaan sosi
aali- ja terveyshallituksen tehtävänä on toimia 
asiantuntijaviranomaisena kysymyksissä, jotka 
koskevat sitä, milloin kulutustavaraa on pidet
tävä terveydelle vaarallisena. Tuoteturvallisuus
asiainneuvottelukunnan jäsenistä säädetään, et
tä yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä tulee 
olla sosiaali- ja terveyshallituksen edustaja. 

1.7. Tartuntatautilaki 

Tartuntatautien vastustamistyöllä tarkoite
taan väestön suojaamista tartuntataudeilta se
kä toimenpiteitä tartuntatautien leviämisen es
tämiseksi. 

Tartuntatautien vastustamistyöstä, sen hal
linnosta sekä väestön suojaamisesta tartunta
taudeilta säädetään tartuntatautilaissa (583/86) 
ja tartuntatautiasetuksessa (786/86). Tartunta
tautien leviämisen estämisen ja sen seurannan 
kannalta keskeisestä tartuntatautirekisteristä 
säädetään terveydenhuollon valtakunnallisista 
henkilörekistereistä annetussa laissa (556/89) ja 
terveydenhuollon valtakunnallisista henkilöre
kistereistä annetussa asetuksessa (774/89). 

Tartuntatautien vastustamistyön yleinen 
suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali
ja terveysministeriölle ja sen alaisena sosiaali
ja terveyshallitukselle. Läänin alueella vastaa
vat tehtävät kuuluvat lääninhallituksille. Sosi
aali- ja terveysministeriön alaisena asiantunti-

javirastona tartuntatautien vastustamistyössä 
toimii sosiaali- ja terveyshallitus. Kansanterve
yslaitos on toiminut tartuntatautien mikrobio
logisen laboratoriotutkimuksen ja rokotehuol
lon asiantuntija- ja tutkimuslaitoksena. 

Ennen sosiaali- ja terveydenhuollon kes
kushallinnon 1 päivänä maaliskuuta 1991 to
teutettua uudistusta lääkintöhallitukselle kuu
lui suurin osa tartuntatautien vastustamistyö
hön liittyvistä valtakunnallisista viranomaisteh
tävistä. Uudistuksen johdosta sosiaali- ja ter
veyshallituksesta on muodostettu asiantuntija
virasto. Uudelta virastolta on pyritty 
siirtämään sosiaali- ja terveysministeriölle ja 
lääninhallituksille viranomaistehtäviä sekä hal
linnollista päätöksentekoa. Keskusviraston uu
distuksen yhteydessä yleisiä rokotuksia koske
vat asiat siirrettiin sosiaali- ja terveysministeri
ön päätettäviksi. Tartuntatautivaaraa aiheutta
vissa töissä olevien henkilöitten terveystodistus
vaatimuksia on myös lievennetty. 

Keskusvirastouudistuksesta huolimatta sosi
aali- ja terveyshallituksella on edelleen tartun
tatautien vastustamistyöhön liittyviä keskeisiä 
tehtäviä. Tällaisia ovat muun muassa tartunta
tautirekisterin ylläpito, luvan myöntäminen 
mikrobiologisille laboratorioille sekä tartunta
tautien vastustamistyössä tarvittavien määräys
ten antaminen ja näiden toteuttamisen valvon
ta. 

Kansanterveyslaitos on toiminut tartuntatau
tien laboratoriotutkimuksen asiantuntijalaitok
sena. Sen tehtäviin on kuulunut myös tutkia, 
valvoa ja edistää kansanterveyttä. Laitoksessa 
on keskitytty etenkin kansanterveydellisesti 
merkittävien sairauksien ehkäisevään toimin
taan. Tutkimustyön painopistealueena on ollut 
sairauksien ennaltaehkäisemisessä tarvittavan 
tiedon tuottaminen. Laitoksessa on kehitetty 
infektioiden laboratoriodiagnostiikkaa. Rokot
teiden laadunvalvonta ja yleisiin rokotusohjel
miin kuuluvien rokotteiden jakelu on myös 
kuulunut laitoksen tehtäviin. 

Aluetasolla tartuntatautien torjuntaan liitty
vät ohjaustehtävät ovat kuuluneet keskussai
raalan kuntainliitolle. Joulukuussa 1989 anne
tulla uudella erikoissairaanhoitolailla (l 062/89) 
uudistettiin erikoissairaanhoidon paikallishal
linto siten, että maa jaettiin sairaanhoitopiirei
hin ja keskussairaalan kuntainliitot lakkautet
tin. Keskussairaaloiden kuntainliitolle kuulu
neet tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvät 
tehtävät siirrettiin sairaanhoitopiireille. Erikois-
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sairaanhoitolaki tuli siitä annetun voimaan
panolain (1063/89) nojalla voimaan l päivänä 
tammikuuta 1991. Erikoissairaanhoidon hallin
non uudistuksen johdosta muutettiin tartunta
tautiasetusta siten, että aikaisemmin keskussai
raalan kuntainliitoille kuuluneet tehtävät siir
rettiin sairaanhoitopiireille. Vastaavia muutok
sia ei sen sijaan samassa yhteydessä tehty 
tartun ta tautilakiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tartuntatauti
työryhmä ehdotti muistiossaan (STM 1988:30) 
tartuntatautien seurannan ja ehkäisyn valta
kunnallista kehittämistä kansanterveyslaitok
sessa siten, että sinne perustettaisiin infektio
tautiyksikkö, joka ottaisi huolehtiakseen muun 
muassa tartuntatautirekisterin kehittämisestä ja 
ylläpitämisestä. Työryhmä ei ottanut suoranai
sesti kantaa rekisterin pitämisen hallinnollisiin 
kysymyksiin, mutta katsoi, että lainsäädännön 
uudistamista ei välttämättä tarvita, vaan tar
tuntatautien seuranta voitaisiin hoitaa nykyis
ten säädösten puitteissa. Ehdotuksen perusteel
la infektiotautiyksikkö perustettiin kansanter
veystaito kseen. 

Lääkintöhallituksen 29 päivänä elokuuta 
1990 asettama tartuntatautien asiantuntijatyö
ryhmä totesi, että tartuntatautien nykyinen 
ilmoitusmenettely on kankeata, mikä vähentää 
ilmoitusten hyödynnettävyyttä ja kattavuutta. 
Nykyisessä tartuntatautilaissa olevat säännök
set tartuntatautien ilmoittamisesta ovat työryh
män mielestä tarpeettoman yksityiskohtaiset, 
eikä kaikkien tautien kohdalla päästä kerää
mään tietoa optimaalisesti. Säädetyssä ilmoi
tusmenettelyssä ei ole otettu huomioon auto
maattisen tietojenkäsittelyn ja sähköisen tie-

. donsiirron antamia mahdollisuuksia tartunta
tautien seurannassa ja tietojen keruussa tartun
tatautirekisteriin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon keskusvirasto
uudistuksessa sosiaali- ja terveyshallituksesta 
muodostettiin asiantuntijavirasto. Sillä ei ny
kyisin ole riittäviä henkilöresursseja hoitaa sille 
kuuluvia tartuntatautien vastustamistyöhön 
liittyviä tehtäviä. Kansanterveyslaitoksella on 
jo nykyisin käytettävissä tartuntatautien vas
tustamistyöhön liittyvä tarvittava asiantunte
mus. Keskusvirastouudistuksen toteuttaminen 
sekä tartuntatautien vastustamistyön käytettä
vissä olevan asiantuntemuksen nykyistä parem
pi hyödyntäminen edellyttää tartuntatautien 
hallinnon ja siihen liittyvien eri tehtävien uu
delleen järjestämistä. 

2. Asian valmistelu 

Hallituksen esitykseen sisältyvien ympäristö
terveydenhuoltoon ja terveyskasvatukseen liit
tyvät lainmuutokset on valmisteltu virkamies
työnä. Tartuntatautilain muutos on vamisteltu 
sosiaali- ja terveysministeriön tartuntatautien 
hallintotyöryhmän muistion (STM 1991: 14) 
pohjalta. Työryhmän muistiosta on pyydetty 
lausunto muun muassa tietosuojavaltuutetun 
toimistolta. 

3. Esityksen organisatoriset ja ta
loudelliset vaikutukset 

3.1. Organisaatiomuutokset 

Ympäristöterveydenhuoltoon ja terveyskas
vatukseen liittyvät suunnittelu-, ohjaus- ja val
vontatehtävät ehdotetaan siirrettäviksi koko
naisuudessa sosiaali- ja terveyshallituksesta so
siaali- ja terveysministeriöön. Tavoitteena on 
vahvistaa ministeriön strategista suunnittelua. 

Tartuntatautien vastustamistyön hallintoa 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että sosiaali- ja 
terveyshallituksen viranomaistehtävät siirre
tään sosiaali- ja terveysministeriölle ja läänin
hallituksille. Samalla ehdotetaan tartuntatau
tien vastustamistyössä käytettävää asiantunte
musta tehostettavaksi siten, että kansanterve
yslaitoksesta muodostettaisiin erityinen asian
tuntijalaitos. Tartuntatautirekisterin ylläpito 
siirrettäisiin samalla sosiaali- ja terveyshallituk
sesta kansanterveyslaitokseen. Hallinnon uu
distuksen johdosta ehdotetaan myös asetetta
vaksi sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen 
erityinen tartuntatautien neuvottelukunta, joka 
toimisi asiantuntijaelimenä valtakunnallisesti 
merkittävissä tartuiitatautien vastustamistyö
hön liittyvissä kysymyksissä. 

Edelleen kansanterveyslaitoksesta ehdote
taan siirrettäväksi terveydenhuollon tutkimus
yksikkö sosiaali- ja terveyshallitukseen täyden
tämään sen suunnittelu- ja tutkimustoimintaa. 

3.2. Henkilöstövaikutukset 

Hallinnonuudistuksen yhteydessä sosiaali- ja 
terveyshallituksesta lakkautetaan tai siirretään 
26 virkaa. Sosiaali- ja terveysministeriöön pe
rustetaan tai siirretään vastaavasti 22 virkaa ja 
kansanterveyslaitokseen 4 virkaa. Kansanterve-
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yslaitokseen siirrettävistä viroista 2 virkaa on 
tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyöhön 
ja 2 virkaa torjunta-aineiden terveysvaaran 
riskin arviointitehtäviin. 

Terveydenhuoltotutkimusyksikön siirtämi
nen kansanterveyslaitoksesta sosiaali- ja terve
yshallitukseen edellyttää 3 viran siirtämistä. 

3.3. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksen tavoitteena on tehostaa ympäristö
terveydenhuollon ja tartuntatautien vastusta
mistyön kehittämistä. Esityksellä ei ole välittö
miä valtiontaloudellisia vaikutuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki sosiaali- ja terveyshallituksesta 

2 §. Sosiaali- ja terveyshallituksen tehtävistä 
poistetaan yleistä terveydenhoitoa ja -suojelua 
sekä tartuntatautien vastustamista ja kemikaa
livalvontaa koskevat tehtävät. 

1.2. Kemikaalilaki 

Kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen 
ehkäisemisen ja torjumisen ylin valvonta ehdo
tetaan siirrettäväksi sosiaali- ja terveyshallituk
sesta kokonaan sosiaali- ja terveysministeriölle. 
Tästä syystä ehdotetaan, että sosiaali- ja terve
yshallitusta koskevat säännökset muutettaisiin 
koskemaan sosiaali- ja terveysministeriötä. 

61 a §. Sosiaali- ja terveyshallituksella ei ole 
enää tarvetta saada asiantuntijatehtäviensä hoi
tamiseksi tietoja. Tästä syystä ehdotetaan py
kälä kumottavaksi tarpeettomana. 

1.3. Terveydenhoitolaki 

Terveydenhoidon yleinen suunnittelu, ohjaus 
ja valvonta ehdotetaan siirrettäväksi kokonai
suudessaan sosiaali- ja terveyshallitukselta so
siaali- ja terveysministeriölle. Tästä syystä eh
dotetaan, että sosiaali- ja terveyshallitusta kos
kevat säännökset muutettaisiin koskemaan so
siaali- ja terveysministeriötä. 

89 a §. Sosiaali- ja terveyshallituksella ei ole 
enää tarvetta saada asiantuntijatehtäviensä hoi
tamiseksi tietoja. Tästä syystä ehdotetaan py
kälä kumottavaksi tarpeettomana. 

1.4. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähen
tämiseksi 

Voimassa olevan tupakkalainsäädännön 

noudattamisen yleinen ohjaus ja valvonta eh
dotetaan siirrettäväksi kokonaisuudessaan so
siaali- ja terveysministeriölle. Tästä syystä eh
dotetaan, että sosiaali- ja terveyshallitusta kos
kevat säännökset muutettaisiin koskemaan so
siaali- ja terveysministeriötä. 

1. 5. Tuoteturvallisuuslaki 

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä olisi 
toimia asiantuntijaviranomaisena asioissa, jot
ka koskevat kulutustavaran vaarallisuutta ter
veydelle. Tästä syystä ehdotetaan, että sosiaali
ja terveyshallitusta koskevat säännökset muu
tettaisiin koskemaan sosiaali- ja terveysminis
teriötä. 

1.6. Tartuntatautilaki 

6 §. Tartuntatautien vastustamistyön yleinen 
suunnittelu, ohjaus ja valvonta ehdotetaan siir
rettäväksi sosiaali- ja terveyshallitukselta sosi
aali- ja terveysministeriölle. 

Pykälässä säädetään kansanterveyslaitokses
ta tartuntatautien asiantuntijalaitoksena. Lai
tos toimisi asiantuntijana epidemioiden selvit
tämisessä, tartuntatautien seurannassa, rokote
huollossa, rokotustarpeen arvioinnissa sekä 
mikrobiologisten laboratorioiden laadunval
vonnassa. Kansanterveyslaitoksen tehtäväksi 
tulisi myös tartuntatautirekisterin ylläpito. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi myös 
tartuntatautien neuvottelukunnasta, joka olisi 
asiantuntijaelin tartuntatautien vastustamistyö
hön liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunta 
toimisi sosiaali- ja terveysministeriön yhteydes
sä. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi muun 
muassa seurata tartuntatautien vastustamis-
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työn toteuttamista maassa sekä tehdä ehdotuk
sia sen kehittämiseksi. Neuvottelukunta antaisi 
myös lausuntoja rokotusohjelmista ja toimisi 
asiantuntijana valtakunnallisesti merkittävien 
tartuntatautiepidemioiden torjunnassa. Neu
vottelukunnan kokoonpanosta, asettamisesta ja 
tehtävistä säädettäisiin tarkemmin asetuksella. 

7 §. Lain 7 §:n 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi erikoissairaanhoitolain voi
maantulon johdosta siten, että aiemmin kes
kussairaalan kuntainliitolle kuuluneet tartunta
tautien vastustamistyöhön liittyneet tehtävät 
siirrettäisiin uusille erikoissairaanhoitolain 5 ja 
6 §:ssä tarkoitetuille sairaanhoitopiireille. Sai
raanhoitopiireille tulisi myös vastuu alueellisen 
tartuntatautirekisterin ylläpidosta. 

Koska Helsingin yliopistollinen keskussai
raala voi siitä annetun lain (1064/89) 2 §:n l 
momentin 1 kohdan perusteella suorittaa Hel
singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireille kuu
luvia tehtäviä, ehdotetaan, että Helsingin yli
opistollinen keskussairaala rinnastettaisiin tar
tuntatautien vastustamistyössä sairaanhoitopii
reihin. Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
voisi sopia edellä mainittujen sairaanhoitopiiri
en kanssa näille tartuntatautien vastustamistyö
hön liittyvien eri tehtävien suorittamisesta. 

JO§. Lain 10 §:n l momentti ehdotetaan 
poistettavaksi. Kansanterveyslaitoksesta asian
tuntijalaitoksena säädettäisiin lain 6 §:ssä, jossa 
muutoinkin säädetään hallinnon rakenteesta 
tartuntatautien vastustamistyössä. 

Lain lO §:n 2 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveyshallitus on myöntänyt luvan niille mik
robiologisille laboratorioille, jotka saavat suo
rittaa tartuntatautien vastustamistyössä tarvit
tavia laboratoriotutkimuksia ja -tehtäviä. Kos
ka sosiaali- ja terveyshallituksesta on muodos
tettu asiantuntijavirasto, ehdotetaan laborato
rioille myönnettävästä luvasta päättäminen siir
rettäväksi lääninhallituksille. Lääninhallituksen 
tulisi kuitenkin ennen luvan myöntämistä pyy
tää asiassa lausunto kansanterveyslaitokselta. 
Asetuksella säädettäisiin edelleen tarkemmin 
laboratorioille asetettavista vaatimuksista. 

15 §. Edellä kuvatusta sosiaali- ja terveyshal
lituksen uudesta asemasta johtuen ehdotetaan 
pykälää muutettavaksi siten, että sosiaali- ja 
terveyshallitukselta siirrettäisiin sosiaali- ja ter
veysministeriölle tässä pykälässä säädetty oi
keus antaa välttämättömiä määräyksiä tartun
tatautien leviämisen estämiseksi. 

16 §. Pykälän perusteella terveyslautakunta 
voi määrätä tautiin sairastuneen tai sairastu-

neeksi epäillyn henkilön olemaan poissa ansio
työstä, mikäli yleisvaarallisen tartuntataudin 
leviämistä ei voida muutoin estää. Päätettäessä 
henkilön ansiotyöstä poissaotosta hänen oike
usturvaa ehdotetaan parannettavaksi siten, että 
pykälässä säädettäisiin enimmäisajasta, jonka 
henkilön tulee terveyslautakunnan päätöksen 
perusteella olla ansiotyöstä poissa. Ehdotuksen 
mukaan terveyslautakunta voisi määrätä hen
kilön olemaan enintään kuuden kuukauden 
ajan poissa ansiotyöstä. Terveyslautakunta voi
si ehdotuksen mukaan määrätä myös alle 
16-vuotiaan lapsen pidettäväksi poissa päivä
hoitopaikasta tai oppilaitoksesta yhtäjaksoises
ti enintään kuuden kuukauden ajan. Lain 
27 §:n l momentissa säädetään sairausvakuu
tuksen päivärahan maksamisesta alle 16-vuoti
aan lapsen huoltajalle, kun hän joutuu olemaan 
poissa töistä lapsen tartuntatautiin sairastumi
sen johdosta. Laissa ei nykyisin kuitenkaan 
terveyslautakunnalle ole säädetty mahdollisuu
desta määrätä lapsen pitämisestä poissa tartun
tatautien leviämisen kannalta riskialttiista päi
väkodista tai oppilaitoksesta. 

Mikäli henkilön tulisi tartuntataudin leviä
misen estämiseksi olla poissa ansiotyöstä, päi
vähoitopaikasta tai hoitolaitoksesta kuutta 
kuukautta pidemmän ajan, lääninoikeus voisi 
terveyslautakunnan esityksestä jatkaa tätä 
määräaikaa enintään kuudella kuukaudella 
kerrallaan. Ehdotettu menettely vastaisi tartun
tatautilain 18 §:ssä säädettyä päätöksentekota
paa terveyslautakunnan määrätessä henkilön 
eristettäväksi ja eristämisen jatkamisessa. 

20 §. Tartuntatautien leviämisen kannalta 
riskialttiissa työssä olevan henkilön rokottami
sesta ja hänelle suoritettavista terveystarkastuk
sista on voinut tarkempia määräyksiä antaa 
sosiaali- ja terveyshallitus. Oikeus määräysten 
antamisesta näissä kysymyksissä ehdotetaan 
siirrettäväksi pykälän 2 momenttia muuttamal
la sosiaali- ja terveyshallitukselta sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi 16 §:n 2 momenttiin tehtyä lisäystä vas
taavasti. Terveyslautakunta voisi määrätä hen
kilön olemaan poissa tartuntatautien leviämi
sen kannalta vaarallisesta työstä enintään kuu
den kuukauden ajan. Lääninoikeudella olisi 
mahdollisuus jatkaa terveyslautakunnan esityk
sestä tätä määräaikaa enintään kuudella kuu
kaudella kerrallaan. 

23 §. Tartuntatautien vastustamistyön orga
nisaation jo toteutetut ja nyt toteutettavat 
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muutokset edellyttävät muutoksia myös tartun
tatautien ilmoittamisessa ja tiedon keräämises
sä. Muutosten yhteydessä pyritään samalla 
yksilön tietosuojan parantamiseksi vähentä
mään henkilötietojen kulkua, kuitenkin turva
ten välttämätön tiedonsaanti väestön terveyden 
suojelemiseksi. Säännökset ehdotetaan uudis
tettaviksi siten, että ne täyttävät henkilörekis
terilainsäädännön vaatimukset. 

Lääkärit ja hammaslääkärit tekisivät edel
leen ilmoitukset sekä terveyskeskuksen että 
sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaaville 
lääkäreille, koska molemmille organisaatioille 
on säädetty tehtäviä tartuntatautien vastusta
mistyössä. Nämä ilmoitukset eivät pääsääntöi
sesti enää sisältäisi henkilötietoja. Ilmoittamis
velvollisuuden piiriin otettaisiin myös tartunta
tautien toteamiseksi tehtäviä tutkimuksia suo
rittavat laboratoriot. Eräiden yleisvaarallisten 
ja ilmoitettavien tartuntatautien diagnoosi pe
rustuu ensisijaisesti laboratoriotutkimukseen, ja 
seurannassa tämä tieto voi olla toisinaan riit
tävä. Laboratorioista kerättävä tieto antanee 
mahdollisuuden vapauttaa lääkärit ja hammas
lääkärit määräaikaisesti eräiden tautien ilmoit
tamisesta, ja siten keventäisi ilmoittamisjärjes
telmää. 

Sosiaali- ja terveysministeriö valtuutettaisiin 
antamaan ilmoittamisesta tarkempia määräyk
siä. Näissä määrättäisiin ilmoituksen tietosisäl
löstä, menettelytavoista ja ilmoitusvelvollisuu
den rajoittamisesta tavoitteena riittävän tiedon 
nopea kulku mahdollisimman joustavalla taval
la. 

Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluva 
epidemioiden selvittäminen ja tautien leviämi
sen ehkäiseminen sekä siihen liittyvä seuranta 
edellyttävät kuitenkin varsin usein sairastuneen 
tai sairastuneeksi epäillyn henkilöllisyyden tie
tämistä. Koska vastustamistyö on säädetty 
terveyskeskuksen, sairaanhoitopiirin ja kansan
terveyslaitoksen tehtäväksi, ehdotetaan henki
lötietoja luovutettavaksi näiden yksiköiden tar
tuntataudeista vastaaville lääkäreille silloin, 
kun se on tehtävien hoitamiseksi välttämätön
tä. 

Epidemioiden selvittämiseksi ja tautien leviä
misen ehkäisemiseksi tarvittavat toimet on 
yleensä käynnistettävä viipymättä. Siksi ehdo
tetaan, että henkilötiedot sisältyisivät tartunta
tauti-ilmoitukseen. 

Henkilötietoja ei tule luovuttaa tarpeetto
masti. Vastustamistyön tarpeiden ja yksilön 
tietosuojan vaatimusten samanaikainen toteut-

taminen edellyttävät yksityiskohtaisia ohjeita. 
Tämän takia ehdotetaan, että sosiaali- ja ter
veysministeriölle annetaan oikeus antaa määrä
ykset siitä, milloin henkilön tiedot tartuntatau
ti-ilmoitukseen merkitään. Henkilötietojen tar
ve voi ilmaantua myös jälkikäteen, jonka takia 
ministeriö valtuutettaisiin määräämään henki
lötiedot ilmoitettaviksi myös ilmoituksen täy
dennyksessä. 

Myös muiden kuin yleisvaarallisten ja ilmoi
tettavien tartuntatautien esiintymisen samoin 
kuin rokotusten seuraaminen on tilanteesta 
riippuen tarkoituksenmukaista. Tässä seuran
nassa ei tarvita henkilöti.etoa. Tämän takia 
ehdotetaan, että asetuksella voidaan säätää 
sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta antaa 
asiaa koskevia määräyksiä. 

23 a §. Vastustamistyön tietopohjan varmis
tamiseksi ehdotetaan, että kunkin sairaanhoi
topiirin vastaava lääkäri järjestää saamansa 
tiedot rekisteriksi. Kansanterveyslaitos kokoai
si sairaanhoitopiireiltä saamansa tiedot valta
kunnalliseksi tartuntatautirekisteriksi. Tarkoi
tuksena on, että tulevaisuudessa tiedot voisivat 
siirtyä automaattisen tietojenkäsittelyn kautta 
sairaanhoitopiireistä kansanterveyslaitokseen. 
Rekisteriin olisi oikeus tallettaa tartuntatauti
ilmoituksiin sisältyviä henkilötietoja. Tältä osin 
rekisteri olisi henkilörekisteri ja henkilötiedot 
saisi tallettaa vain määräaikaisesti. Jotta hen
kilötietoja talletettaisiin vain tartuntatautien 
vastustamistyön edellyttämässä määrässä, eh
dotetaan, että sosiaali- ja terveysministeriö 
antaisi asiasta tarkemmat määräykset tie
tosuojavaltuutettua kuultuaan. 

Tietosuojan takia ehdotetaan määräystä tar
tuntatauti-ilmoituksen hävittämiseksi ja kieltoa 
siirtää siitä tietoa muualle kuin tartuntatauti
rekisteriin. 

Tartuntatautirekisteriin talletettujen henkilö
tietojen salassapitoa ja luovuttamista koskevat 
säännökset ehdotetaan yhdenmukaisiksi tervey
denhuollon henkilörekisterilainsäädännössä 
noudatetun käytännön kanssa. 

23 b §. Tartuntatautilaissa säädetään valtio
neuvostolle, sosiaali- ja terveysministeriölle, 
lääninhallituksille ja terveyslautakunnille tehtä
väksi tartuntatautien vastustamistyöhön liitty
viä hallinnollisia päätöksiä. Osa päätöksistä 
koskee määrättyä henkilöä, jolloin on selvää, 
että myös henkilötiedot voidaan päättävälle 
viranomaiselle luovuttaa. Jotta viranomaiset 
saisivat näiden päätösten edellyttämän tiedon 
käyttöönsä, ehdotetaan, että tartuntatauti-il-
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moitusten vastaanottajat velvoitettaisiin har
kintansa mukaan ilmoittamaan asiasta asian
omaiselle viranomaiselle. Tämä velvollisuus eh
dotetaan tartuntatautien vastustamistyöstä ter
veydenhuollossa vastaaville, koska heillä on 
paras kokonaiskäsitys tilanteesta sekä kokemus 
siitä, milloin hallinnollisia päätöksiä voidaan 
tarvita. Toisaalta joissakin tapauksissa hyvin 
kiireelliset toimenpiteet ovat tarpeen, jolloin jo 
ilmoitusvelvollisen on saatettava asia toimival
taisen viranomaisen tietoon. 

24 §. Pykälää ehdotetaan tartuntatautien hal
linnon uudistamisen johdosta muutettavaksi 
siten, että maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkintäosaston tulisi tehdä siinä säädetys
tä eläintautitapauksesta ilmoitus sosiaali- ja 
terveyshallituksen sijasta kansanterveyslaitok
selle ja lääninhallituksen sijasta sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

26 §. Pykälää esitetään muutettavaksi siten, 
että todistus muutetaan selvitykseksi. Tämä 
johtuu siitä, että 20 §:ää on muutettu lailla 
(275/91). 

34 §. Pykälässä ehdotetaan ohjeiden antoval
tuus siirrettäväksi sosiaali- ja terveyshallituksel
ta sosiaali- ja terveysministeriölle. 

36 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi eri
koissairaanhoitolaissa säädetyn uuden aluehal
lintojaon mukaiseksi. Sairaanhoitopiiri voi teh
dä sopimuksen tartuntatautipotilaan hoitami-

2 320435Z 

sesta myös toisen sairaanhoitopiirin kanssa. 
Sopimus voitaisiin edelleen tehdä myös kun

nan tai kuntainliiton erikoislääkärijobtoisen 
sairaalan kanssa. 

40 a §. Koska tartuntatautien vastustamis
työn valtakunnallinen ohjaus- ja seurantavas
tuu ehdotetaan siirrettäväksi sosiaali- ja terve
yshallitukselta sosiaali- ja terveysministeriölle, 
ehdotetaan lain 40 a §:ää muutettavaksi siten, 
että siinä säädetään sosiaali- ja terveysministe
riön oikeudesta saada muulta viranomaiselta 
tartuntatautien vastustamistyön toteuttamises
sa tarvittavia tietoja. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Esitys edellyttää 14 asetuksen muuttamista. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty 
ja vahvistettu. 

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

sosiaali- ja terveyshallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaali- ja terveyshallituksesta 17 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (63/91) 

2 §:n 2 momentti seuraavasti: 

2§ 

Lisäksi sosiaali- ja terveyshallituksen on huo
lehdittava niistä lääkehuoltoa, terveydenhuol
lon tuoteturvallisuutta ja terveydenhuoltohen
kilöstön ammatinharjoittamista koskevista oh
jaus- ja valvontatehtävistä sekä muista hallin-

2. 

totehtävistä, jotka laissa tai asetuksessa taikka 
niiden nojalla sen tehtäväksi säädetään tai 
määrätään, sekä niistä tehtävistä, jotka sosiaa
li- ja terveysministeriö sille määrää. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
kemikaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 61 a §, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (84/91), sekä 
muutetaan 5 §:n 1 momentti, 11 §:n 5 momentti, 20 §:n 1 momentti, 21- 23 §, 39 §:n 1 

momentti, 40 §, 41 §:n 1 momentin 3 kohta, 43 §:n 2 momentti, 55 §:n 2 momentti ja 57§, 
sellaisina kuin ne ovat mainitussa 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti: 

5 § 
Valvontaviranomaiset keskushallinnossa 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten noudattamisen ylin val
vonta kuuluu kemikaalien aiheuttamien ympä
ristöhaittojen ehkäisemisen ja torjunnan osalta 
vesi- ja ympäristöhallitukselle. 

11 § 
Terveydelle vaarallinen kemikaali 

Sosiaali- ja terveysministeriö ratkaisee tarvit
taessa yksittäistapauksessa, onko kemikaali ter
veydelle vaarallinen sekä miten terveydelle vaa
rallinen kemikaali luokitellaan. 

20 § 
Ilmoitusvelvollisuus 

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä 

sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoitus uudesta 
aineesta ennen sen maahantuonnin, myynnin 
tai muun luovuttamisen aloittamista. Ilmoitus 
on tehtävä myös valmisteen sisältämästä uu
desta aineesta. 

21 § 

Luovutusrajoitukset 

Uutta ainetta tai sitä sisältävää valmistetta ei 
saa luovuttaa ennen kuin on kulunut 45 vuo
rokautta 20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen teke
misestä. Sosiaali- ja terveysministeriö voi sallia 
maahantuonnin, myynnin tai muun luovutta
misen ennen määräajan päättymistä. 

Jos sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa 
ilmoituksen tekijää täydentämään puutteellista 
ilmoitusta, 1 momentissa tarkoitettu määräaika 
alkaa siitä, kun täydennetty ilmoitus on saapu
nut sosiaali- ja terveysministeriöön. 
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22 § 

Muutosilmoitus 

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä 
sosiaali- ja terveysministeriölle muutosilmoitus, 
jos hän saa uutta tietoa 20 §:ssä tarkoitetusta 
aineesta tai sen terveys- ja ympäristövaikutuk
sista taikka jos aineen tai sitä sisältävän val
misteen käyttötarkoitus tai valmistus- ja maa
hantuontimäärät muuttuvat olennaisesti. 

23 § 

Lisätiedot 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi velvoittaa 
uuden aineen tai sitä sisältävän valmisteen 
valmistajan tai maahantuojan toimittamaan 
ilmoituksessa vaadittavien tietojen lisäksi tar
vittavia tietoja aineesta ja sen ominaisuuksista 
ja vaikutuksista sekä tekemään uusia selvityk
siä näistä seikoista, jos se katsotaan välttämät
tömäksi aineesta aiheutuvan vaaran arvioimi
seksi. 

39 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Valmistajan tai maahantuojan, joka luovut
taa myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemi
kaalia vähittäismyyntiin, on ilmoitettava kemi
kaalista sosiaali- ja terveysministeriölle ennen 
kemikaalin jakelun aloittamista. 

40 § 

Luovutuskiellot ja -rajoitukset 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltää myr
kyllisen tai erittäin myrkyllisen kemikaalin luo
vuttamisen vähittäismyyntiin, jos kemikaali 
ominaisuuksiensa, käyttötapansa tai muun eri
tyisen syyn vuoksi voi aiheuttaa merkittävää 
haittaa terveydelle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi 1 momen
tissa mainitusta syystä kiellon asemesta asettaa 
ehtoja myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen ke
mikaalin luovuttamiselle vähittäismyyntiin. 

41 § 
Asetuksenantovaltuus 

Tarkemmat säännökset 39 §:ssä tarkoitetusta 
ilmoitusvelvollisuudesta sekä terveydelle vaa
rallisen kemikaalin luovuttamisesta vähittäis-

myyntiin annetaan asetuksella. Asetuksella voi
daan myös säätää: 

3) sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta 
määrätä, mitä kemikaaleja pidetään huumaavi
na liuottimina; sekä 

43 § 

Kemikaalin käsittelyn kieltäminen 

Jos 1 momentissa tarkoitetun haitan torju
minen edellyttää pikaisia toimenpiteitä, sosiaa
li- ja terveysministeriö voi terveyshaittojen ja 
vesi- ja ympäristöhallitus ympäristöhaittojen 
osalta tilapäisesti määrätä tarvittavista kiellois
ta ja rajoituksista. Asia on tällöin viivytyksettä 
saatettava valtioneuvoston päätettäväksi. 

55 § 

Muutoksenhaku 

Sosiaali- ja terveysministeriön tai vesi- jaym
päristöhallituksen määräämästä 43 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetusta tilapäisestä kiellosta tai 
rajoituksesta ei saa valittaa. Valvontaviran
omaisen 51 §:n nojalla tekemästä uhkasakon 
asettamista koskevasta päätöksestä ei saa erik
seen valittaa. 

57§ 

Testauslaboratoriot 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen saan
nösten ja määräysten edellyttämän, viranomai
sille toimitetun kemikaalien fysikaalisia ja ke
miallisia ominaisuuksia sekä terveys- ja ympä
ristövaikutuksia koskevan tutkimuksen tulee 
olla tehty laboratoriossa, jonka sosiaali- ja 
terveysministeriö on hyväksynyt valtuutetuksi 
testauslaboratorioksi tai joka muutoin noudat
taa hyvää laboratoriokäytäntöä. Laboratorion 
henkilökunnan tulee olla pätevää ja tilojen ja 
laitteiden tarkoitukseen soveltuvia. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi liittää labo
ratorion hyväksymiseen ehtoja, rajoituksia ja 
ohjeita. 

Valtuutetun testauslaboratorion on ilmoitet
tava toiminnassaan tapahtuvista oleellisista 
muutoksista sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi peruuttaa 
testauslaboratorion hyväksymisen, jos labora-



12 1992 vp - HE 54 

torio ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä 
tai se ei noudata sen toiminnalle asetettuja 
ehtoja, rajoituksia tai ohjeita. 

3. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Laki 
terveydenhoitolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä elokuuta 1965 annetun terveydenhoitolain (469/65) 89 a §, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (73 /91 ), sekä 
muutetaan 1 §, 52 §:n 3 momentti sekä 57 ja 81 §, 
sellaisina kuin ne ovat mainitussa 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti: 

1 § 
Terveydenhoidon yleinen suunnittelu, ohjaus 

ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministe
riölle. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlää
kintöosaston ja elintarvikeviraston asiana on 
suunnitella, ohjata ja valvoa terveydenhoitoa 
toimialoillaan. 

52 § 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvitta
essa yleisiä määräyksiä ja ohjeita talousveden 
desinfioimisesta ja terveydellisistä laatuvaati
muksista sekä tarpeellisista tutkimuksista sa
moin kuin siitä, mitä aineita talousveden käsit
telyyn saa käyttää. 

57§ 
Talousvettä yli 200 henkilölle toimittavana 

vesilaitoksella ja vastaavalla muulla vesilaitok
sella on oltava veden käsittelyn hoidosta ja 
käyttötavan ohjauksesta huolehtiva vastaava 
hoitaja, jolla tulee olla sosiaali- ja terveysmi
nisteriön hyväksymä pätevyys. 

81 § 
Milloin pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen 

tartuntataudin leviämisen tai muun erityisen 
terveysvaaran ehkäisemiseksi, voi sosiaali- ja 
terveysministeriö tai läänin alueella lääninhal
litus antaa välttämättömät määräykset toimen
piteistä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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4. 
Laki 

toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain 

(693/76) 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 22 §, 23 §:n johdantokappale ja 37 §, 
sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (106/91), seuraavasti: 

14 § 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään

nösten ja määräysten noudattamisen yleinen 
ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveys
ministeriölle. 

15 § 
Lausuntojen antamista ja aloitteiden teke

mistä varten tupakoinnin vähentämistä koske
vista periaatteellisista ja laajakantoisista kysy
myksistä voi olla sosiaali- ja terveysministeriön 
apuna neuvottelukunta. 

22 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön tulee huolehtia 

tässä laissa säädettyjen toimenpiteiden sekä 
tupakkavalmisteiden vähittäismyyntihintojen 
muutosten vaikutusten seurannasta ja tutkimi
sesta sekä tupakoinnista aiheutuvien terveys 

5. 

vaarojen ja -haittojen vähentämiseksi tarpeelli
sen tutkimus- ja kehittämistyön ohjauksesta ja 
yhteensovittamisesta. 

23 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön tulee: 

37 § 
Tämän lain mukaan sosiaali- ja terveysmi

nisteriölle kuuluvia tehtäviä voidaan asetuksel
la siirtää lääninhallitukselle, jonka tulee asioi
den käsittelyssä noudattaa sosiaali- ja terveys
ministeriön ohjeita. Lääninhallituksesta on täl
löin vastaavasti voimassa, mitä tässä laissa 
säädetään siirrettyjen asioiden osalta sosiaali
ja terveysministeriöstä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
tuoteturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/86) 5 §:n 2 momentti, 

16 §:n 2 momentti ja 23 §:n 2 momentti, 
sellaisena kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (104/91), seuraavasti: 

5 § 

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on 
toimia asiantuntijaviranomaisena kysymyksis
sä, jotka koskevat sitä, milloin kulutustavaraa 
on pidettävä terveydelle vaarallisena. 

16 § 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tietojen 
antamista muulle valvontaviranomaiselle val
vontatehtävää varten tai sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle asiantuntijaviranomaisen tehtäviä 
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varten eikä tietojen antamista syyttäjä- tai 
poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi 
tai syytteeseen panemiseksi. 

23 § 

Neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapu
heenjohtajan ja neljän jäsenen sekä heidän 
varajäsentensä tulee olla henkilöitä, joiden ei 
voida katsoa edustavan elinkeinonharjoittajien 
tai kuluttajien etuja. Näistä vähintään kahden 
jäsenen ja heidän varajäsenensä tulee olla 

6. 

perehtyneitä kulutustavaroiden turvallisuuteen 
liittyviin tutkimus- ja tarkastustehtäviin ja yh
den jäsenen ja hänen varajäsenensä olla sosi
aali- ja terveysministeriön edustaja. Kolme 
jäsentä ja heidän varajäsenensä määrätään pal
kansaajien ja kuluttajien sekä kolme jäsentä ja 
heidän varajäsenensä elinkeinonharjoittajien 
olosuhteisiin perehtyneistä henkilöistä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
tartuntatautilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun tartuntatautilain (583/86) 6 §:n 1 momentti, 

7 §:n 2 momentti, 10 §, 15 §, 16 §:n 2 momentti, 20 §:n 2 ja 3 momentti sekä 23, 24, 26, 34 ja 
36 §:n 1 momentti ja 40 a §, 

sellaisina kuin niistä ovat 10 ja 23 § osittain muutettuna 17 päivänä tammikuuta 1991 annetulla 
lailla (76/91) sekä 6 §:n 1 momentti, 15 §, 20 §:n 2 momentti, 24, 34 ja 40 a §viimeksi mainitussa 
laissa, sekä 

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa, 
uusi 3 ja 4 momentti, 7 §:ään uusi 3 momentti, 16 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 23 
a ja 23 b §, seuraavasti: 

6§ 
Tartuntatautien vastustamistyön yleinen 

suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali
ja terveysministeriölle. 

Tartuntatautien vastustamistyön asiantunti
jalaitoksena toimii kansanterveyslaitos. Tätä 
tehtävää varten kansanterveyslaitos voi ylläpi
tää tartuntatautien vastustamistyötä, leviämi
sen ehkäisemistä sekä seurantaa, tilastointia ja 
tutkimusta varten valtakunnallista tartuntatau
tirekisteriä. Rekisteriin tehtävistä ilmoituksista 
sekä tietojen luovuttamisesta rekisteristä sääde
tään 23 ja 23 a §:ssä. 

Tartuntatautien vastustamistyön asiantunti
jaelimenä toimii sosiaali- ja terveysministeriön 
yhteydessä tartuntatautien neuvottelukunta. 
Neuvottelukunnan kokoonpanosta, asettami
sesta ja tehtävistä säädetään asetuksella. 

7 § 

Erikoissairaanhoitolaissa (1 062/89) tarkoite-

tun sairaanhoitopiirin tulee ohjata tartuntatau
tien vastustamistyötä sekä järjestää tartunta
tautien erikoissairaanhoito piirinsä alueella si
ten kuin erikoissairaanhoitolaissa ja tässä laissa 
säädetään. Sairaanhoitopiirin tulee pitää alu
eellista tartuntatautirekisteriä siten kun 23 
a §:ssä säädetään. Sairaanhoitopiirin tulee osal
listua muuhun tartuntatautien vastustamistyö
hön siten kuin asetuksella tarkemmin sääde
tään. 

Mitä tässä laissa säädetään sairaanhoitopii
reistä, sovelletaan myös Helsingin yliopistolli
seen keskussairaalaan. 

10 § 
Tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia 

laboratoriotutkimuksia ja -tehtäviä suoritetaan 
kansanterveyslaitoksessa, sekä lääninhallituk
sen tähän tarkoitukseen hyväksymissä labora
torioissa. Lääninhallituksen tulee pyytää kan
santerveyslaitokselta lausunto ennen laborato
rion hyväksymistä. 
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Asetuksella säädetään 1 momentissa tarkoi
tetuille laboratorioille asetettavista vaatimuk
sista. 

15 § 
Kun pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen tar

tuntataudin leviämisen estämiseksi, voi sosiaali
ja terveysministeriö ja läänin alueella lääninhal
litus antaa niitä koskevat välttämättömät mää
räykset. 

16 § 

Mikäli yleisvaarallisen tartuntataudin leviä
mistä ei voida estää 1 momentissa mainituin 
toimenpitein, terveyslautakunta voi määrätä 
tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn 
henkilön olemaan poissa ansiotyöstään yhtä
jaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan. 

Terveyslautakunta voi vastaavasti määrätä 
myös alle 16-vuotiaan lapsen olemaan poissa 
päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta yhtäjak
soisesti enintään kuuden kuukauden ajan. 

Lääninoikeus voi terveyslautakunnan esityk
sestä määrätä 2 ja 3 momentissa säädettyä 
aikaa jatkettavaksi enintään kuudella kuukau
della kerrallaan. 

20 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa työssä tai 
tehtävässä oleva henkilö on määräajoin roko
teHava ja tarkastettava siten kuin sosiaali- ja 
terveysministeriö tarkemmin määrää. 

Jos perustellusti voidaan epäillä 1 momentis
sa tarkoitetussa työssä tai tehtävässä olevan 
henkilön aiheuttavan tartuntataudin leviämistä, 
terveyslautakunta voi määrätä henkilön ole
maan poissa ansiotyöstään sinä aikana, jolloin 
taudin leviämisen vaara on olemassa, kuitenkin 
enintään kuuden kuukauden ajaksi yhtäjaksoi
sesti. Lääninoikeus voi terveyslautakunnan esi
tyksestä jatkaa tätä aikaa enintään kuudella 
kuukaudella kerrallaan. 

23 § 
Lääkärin ja hammaslääkärin tulee tehdä 

ilmoitus epäilemästään tai toteamastaan yleis
vaarallisesta ja ilmoitettavasta tartuntatautita
pauksesta ( tartuntatauti-ilmoitus) asianomai
selle terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin 
vastaavalle lääkärille. Edellä 10 §:n 1 momen
tissa tarkoitetun laboratorion tulee tehdä tar
tuntatauti-ilmoitus sairaanhoitopiirin vastaa-

valle lääkärille. Sairaanhoitopiiri ilmoittaa saa
mansa tiedot edelleen kansanterveyslaitokselle. 
Sosiaali- ja terveysministeriö määrää tarkem
min ilmoittamisesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi määrätä 
sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn henki
lötiedot merkittäviksi tartuntatauti-ilmoituk
seen tai sen täydennykseen silloin, kun se on 
terveyskeskukselle, sairaanhoitopiirille tai kan
santerveyslaitokselle tässä laissa säädettyjen 
tartuntatautien epidemioiden selvittämiseen ja 
leviämisen ehkäisemiseen kuuluvien tehtävien 
hoitamiseksi välttämätöntä. 

Asetuksella säädetään sosiaali- ja terveysmi
nisteriön oikeudesta antaa määräyksiä muiden 
kuin 1 momentissa tarkoitettujen tartuntatau
tien sekä rokotusten seuraamiseksi tarpeellisten 
tietojen antamisesta. 

23 a § 
Sairaanhoitopiirin vastaava lääkäri ylläpitää 

tartuntatauti-ilmoitusten tietojen perusteella 
alueellista ja kansanterveyslaitos valtakunnal
lista tartuntatautirekisteriä. Rekisteriin voidaan 
määräaikaisesti tallettaa ilmoitetut henkilötie
dot siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö 
tietosuojavaltuutettua kuultuaan tarkemmin 
määrää. 

Tartuntatauti-ilmoitus on hävitettävä vii
meistään ilmoittamista seuraavan vuoden lop
puun mennessä eikä sen tietoja saa kopioida tai 
siirtää terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin 
potilasrekisteriin talletettaviksi. 

Tartuntatautirekisteriin talletetut henkilötie
dot on pidettävä salassa. Kansanterveyslaitos 
voi kuitenkin antaa luvan henkilötietojen luo
vuttamiseen valtakunnallisesta rekisteristä, jos 
luovutus tapahtuu terveydenhuollon toimintaa, 
tautien ennaltaehkäisyä tai hoitoa koskevaa 
taikka näihin liittyvää määrättyä tieteellistä 
tutkimusta varten ja luovutus täyttää henkilö
rekisterilain (471/87) 19 §:n 1 momentin 3 
kohdan vaatimukset. Ennen lupapäätöksen an
tamista on varattava tietosuojavaltuutetulle ti
laisuus tulla kuulluksi. 

23 b § 
Milloin tartuntataudin leviämisen estäminen 

saattaa edellyttää tämän lain 12-16, 18 tai 
20 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä, tartunta
tauti-ilmoituksen vastaanottajan tai kiireeilises
sä tapauksessa ilmoitusvelvollisen on saatettava 
asia toimivaltaisen viranomaisen tietoon. 
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24 § 
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkin

täosaston tulee ilmoittaa epäillystä tai todetus
ta ihmisen terveyttä vaarantavasta eläintautita
pauksesta kansanterveyslaitokselle ja kiireelli
sessä tapauksessa myös sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle. 

26 § 
Tartuntatautiin sairastuneen ja sairastuneek

si epäillyn henkilön tutkimus- ja hoitomaksuis
ta sekä hänelle määrättyjen lääkkeiden ja sai
raankuljetusajoneuvolla suoritettavan kuljetuk
sen sekä 20 §:ssä tarkoitetun selvityksen mak
suista taikka niiden maksuttomuudesta sääde
tään erikseen. 

34§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa ohjeet 

tartuntatautien ehkäisyyn tarkoitettujen rokot
teiden, vasta-aineiden ja muiden lääkkeiden 
käytöstä. 

36 § 
Sairaanhoitopiiri voi 7 §:n 2 momentissa 

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1992 

säädetyn velvoitteen täyttämiseksi tehdä toisen 
sairaanhoitopiirin tai terveyskeskuksen erikois
lääkärijobtoista sairaalaa ylläpitävän kunnan 
tai kuntainliiton kanssa sopimuksen tartunta
tautipotilaiden hoitamisesta. 

40 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 

saada tässä laissa säädettyjen tehtävien hoita
misessa tarvittavia tietoja muilta viranomaisil
ta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

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

Sosiaali- ja terveyshallituksen ennen tämän 
lain voimaantuloa antamia määräyksiä tai oh
jeita sovelletaan tämän lain voimaantulon jäl
keen 1 päivään tammikuuta 1994 asti, jollei 
sosiaali- ja terveysministeriö anna niiden sijaan 
uusia ohjeita tai toisin määrää. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 
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Liite 

1. 
Laki 

sosiaali- ja terveyshallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaali- ja terveyshallituksesta 17 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (63/91) 

2 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Lisäksi sosiaali- ja terveyshallituksen on 
huolehdittava niistä yleisistä terveydenhoitoa ja 
-suojelua sekä tartuntatautien vastustamista ja 
kemikaalivalvontaa, lääkehuoltoa, terveyden
huollon tuoteturvallisuutta ja terveydenhuolto
henkilöstön ammatinharjoittamista koskevista 
ohjaus- ja valvontatehtävistä sekä muista hal
lintotehtävistä, jotka laissa tai asetuksessa taik
ka niiden nojalla sen tehtäväksi säädetään tai 
määrätään, sekä niistä tehtävistä, jotka sosiaa
li- ja terveysministeriö sille määrää. 

2. 

Ehdotus 

2 § 

Lisäksi sosiaali- ja terveyshallituksen on huo
lehdittava niistä lääkehuoltoa, terveydenhuol
lon tuoteturvallisuutta ja terveydenhuoltohen
kilöstön ammatinharjoittamista koskevista oh
jaus- ja valvontatehtävistä sekä muista hallin
totehtävistä, jotka laissa tai asetuksessa taikka 
niiden nojalla sen tehtäväksi säädetään tai 
määrätään, sekä niistä tehtävistä, jotka sosiaa
li- ja terveysministeriö sille määrää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 
kemikaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 61 a §, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (84/91 ), sekä 
muutetaan 5 §:n 1 momentti, 11 §:n 5 momentti, 20 §:n 1 momentti, 21-23 §, 39 §:n 1 

momentti, 40 §, 41 §:n 1 momentin 3 kohta, 43 §:n 2 momentti, 55 §:n 2 momentti ja 57§, 
sellaisena kuin ne ovat mainitussa 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5§ 

Valvontaviranomaiset keskushallinnossa 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten noudattamista koskeva 
ylin valvonta kuuluu: 

1) sosiaali- ja terveyshallitukselle kemikaalien 
aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemisen ja 
torjumisen osalta; sekä 

2) vesi- ja ympäristöhallitukselle kemikaalien 

3 320435Z 

Ehdotus 

5§ 

Valvontaviranomaiset keskushallinnossa 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten noudattamisen ylin val
vonta kuuluu kemikaalien aiheuttamien ympä
ristöhaittojen ehkäisemisen ja torjunnan osalta 
vesi- ja ympäristöhallitukselle. 
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Voimassa oleva laki 

aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisen 
ja torjumisen osalta. 

Ehdotus 

11 § 

Terveydelle vaarallinen kemikaali 

Sosiaali- ja terveyshallitus ratkaisee tarvit
taessa yksittäistapauksessa, onko kemikaali ter
veydelle vaarallinen sekä miten terveydelle vaa
rallinen kemikaali luokitellaan. 

20 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä 
sosiaali- ja teveyshallitukselle ilmoitus uudesta 
aineesta ennen sen maahantuonnin, myynnin 
tai muun luovuttamisen aloittamista. Ilmoitus 
on tehtävä myös valmisteen sisältämästä uu
desta aineesta. 

21 § 

Luovutusrajoitukset 

Uutta ainetta tai sitä sisältävää valmistetta ei 
saa luovuttaa ennen kuin on kulunut 45 vuo
rokautta 20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen teke
misestä. Sosiaali- ja terveyshallitus voi sallia 
maahantuonnin, myynnin tai muun luovutta
misen ennen määräajan päättymistä. 

Jos sosiaali- ja terveyshallitus kehottaa ilmoi
tuksen tekijää täydentämään puutteellista il
moitusta, 1 momentissa tarkoitettu määräaika 
alkaa siitä, kun täydennetty ilmoitus on saapu
nut sosiaali- ja terveyshallitukseen. 

22 § 

Muutosilmoitus 

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä 
sosiaali- ja terveyshallitukselle muutosilmoitus, 
jos hän saa uutta tietoa 20 §:ssä tarkoitetusta 
aineesta tai sen terveys- ja ympäristövaikutuk
sista taikka jos aineen tai sitä sisältävän val
misteen käyttötarkoitus tai valmistus- ja maa
hantuontimäärät muuttuvat olennaisesti. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ratkaisee tarvit
taessa yksittäistapauksessa, onko kemikaali ter
veydelle vaarallinen sekä miten terveydelle vaa
rallinen kemikaali luokitellaan. 

20 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä 
sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoitus uudesta 
aineesta ennen sen maahantuonnin, myynnin 
tai muun luovuttamisen aloittamista. Ilmoitus 
on tehtävä myös valmisteen sisältämästä uu
desta aineesta. 

21 § 

Luovutusrajoitukset 

Uutta ainetta tai sitä sisältävää valmistetta ei 
saa luovuttaa ennen kuin on kulunut 45 vuo
rokautta 20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen teke
misestä. Sosiaali- ja terveysministeriö voi sallia 
maahantuonnin, myynnin tai muun luovutta
misen ennen määräajan päättymistä. 

Jos sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa 
ilmoituksen tekijää täydentämään puutteellista 
ilmoitusta, 1 momentissa tarkoitettu määräaika 
alkaa siitä, kun täydennetty ilmoitus on saapu
nut sosiaali- ja terveysministeriöön. 

22 § 

Muutosilmoitus 

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä 
sosiaali- ja terveysministeriölle muutosilmoitus, 
jos hän saa uutta tietoa 20 §:ssä tarkoitetusta 
aineesta tai sen terveys- ja ympäristövaikutuk
sista taikka jos aineen tai sitä sisältävän val
misteen käyttötarkoitus tai valmistus- ja maa
hantuontimäärät muuttuvat olennaisesti. 
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Voimassa oleva laki 

23 § 
Lisätiedot 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi velvoittaa uu
den aineen tai sitä sisältävän valmisteen val
mistajan ja maahantuojan toimittamaan ilmoi
tuksessa vaadittavien tietojen lisäksi tarvittavia 
tietoja aineesta ja sen ominaisuuksista ja vai
kutuksista sekä tekemään uusia selvityksiä 
näistä seikoista, jos se katsotaan välttämättö
mäksi aineesta aiheutuvan vaaran arvioimisek
si. 

39 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Valmistajan ja maahantuojan, joka luovuttaa 
myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemikaalia 
vähittäismyyntiin, on ilmoitettava kemikaalista 
sosiaali- ja terveyshallitukselle ennen kemikaa
lin jakelun aloittamista. 

40 § 
Luovutuskiellot ja -rajoitukset 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi kieltää myr
kyllisen ja erittäin myrkyllisen ja erittäin myr
kyllisen kemikaalin luovuttamisen vähittäis
myyntiin, jos kemikaali ominaisuuksiensa, 
käyttötapansa tai muun erityisen syyn vuoksi 
voi aiheuttaa merkittävää haittaa terveydelle. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi 1 momentissa 
mainitusta syystä kiellon asemesta asettaa eh
toja myrkyllisen ja erittäin myrkyllisen kemi
kaalin luovuttamiselle vähittäismyyntiin. 

Ehdotus 

23 § 

Lisätiedot 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi velvoittaa 
uuden aineen tai sitä sisältävän valmisteen 
valmistajan tai maahantuojan toimittamaan 
ilmoituksessa vaadittavien tietojen lisäksi tar
vittavia tietoja aineesta ja sen ominaisuuksista 
ja vaikutuksista sekä tekemään uusia selvityk
siä näistä seikoista, jos se katsotaan välttämät
tömäksi aineesta aiheutuvan vaaran arvioimi
seksi. 

39 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Valmistajan tai maahantuojan, joka luovut
taa myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemiaa
lia vähittäismyyntiin, on ilmoitettava kemikaa
lista sosiaali- ja terveysministeriölle ennen ke
mikaalin jakelun aloittamista. 

40 § 

Luovutuskiellot ja -rajoitukset 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltää myr
kyllisen ja erittäin myrkyllisen kemikaalin luo
vuttamisen vähittäismyyntiin, jos kemikaali 
ominaisuuksiensa, käyttötapansa tai muun eri
tyisen syyn vuoksi voi aiheuttaa merkittävää 
haittaa terveydelle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi 1 momentis- 1 

sa mainitusta syystä kiellon asemesta asettaa 
ehtoja myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen ke
mikaalin luovuttamiselle vähittäismyyntiin. 

41 § 
Asetuksenantovaltuus 

Tarkemmat säännökset 39 §:ssä tarkoitetusta 
ilmoitusvelvollisuudesta sekä terveydelle vaa
rallisen kemikaalin luovuttamisesta vähittäis
myyntiin annetaan asetuksella. Asetuksella voi
daan myös säätää: 

3) sosiaali- ja terveyshallituksen oikeudesta 
määrätä, mitä kemikaaleja pidetään huumaavi
na liuottimina; sekä 

3) sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta 
määrätä, mitä kemikaaleja pidetään huumaavi
na liuottimina; sekä 



20 1992 vp- HE 54 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

43 § 

Kemikaalin käsittelyn kieltäminen 

Jos 1 momentissa tarkoitetun haitan torju
minen edellyttää pikaisia toimenpiteitä, sosiaa
li- ja terveyshallitus voi terveyshaittojen ja vesi
ja ympäristöhallitus ympäristöhaittojen osalta 
tilapäisesti määrätä tarvittavista kielloista ja 
rajoituksista. Asia on tällöin viivytyksettä saa
tettava valtioneuvoston päätettäväksi. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun haitan torju
minen edellyttää pikaisia toimenpiteitä, sosiaa
li- ja terveysministeriö voi terveyshaittojen ja 
vesi- ja ympäristöhallitus ympäristöhaittojen 
osalta tilapäisesti määrätä tarvittavista kiellois
ta ja rajoituksista. Asia on tällöin viivytyksettä 
saatettava valtioneuvoston päätettäväksi. 

55 § 

Muutoksenhaku 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tai vesi- ja 
ympäristöhallituksen määräämästä 43 §:n 2 
momentissa tarkoitetusta tilapäisestä kiellosta 
tai rajoituksesta ei saa valittaa. Valvontaviran
omaisen 51 §:n nojalla tekemästä uhkasakon 
asettamista koskevasta päätöksestä ei saa erik
seen valittaa. 

57§ 

Testauslaboratoriot 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten edellyttämän, viranomai
sille toimitetun kemikaalin fysikaalisia ja kemi
allisia ominaisuuksia sekä terveys- ja ymp~ris
tövaikutuksia koskevan tutkimuksen tulee olla 
tehty laboratoriossa, jonka sosiaali- ja terveys
hallitus on hyväksynyt valtuutetuksi testausla
boratorioksi tai joka muutoin noudattaa hyvää 
laboratoriokäytäntöä. Laboratorion henkilö
kunnan tulee olla pätevää ja tilojen ja laitteiden 
tarkoitukseen soveltuvia. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi liittää labora
torion hyväksymiseen ehtoja, rajoituksia ja 
ohjeita. 

Valtuutetun testauslaboratorion on ilmoitet
tava toiminnassaan tapahtuvista oleellisista 
muutoksista sosiaali- ja terveyshallitukselle. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi peruuttaa tes
tauslaboratorion hyväksymisen, jos laboratorio 
ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä tai se ei 
noudata sen toiminnalle asetettuja ehtoja, ra
joituksia tai ohjeita. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tai vesi- ja 
ympäristöhallituksen määräämästä 43 §:n 2 
momentissa tarkoitetusta tilapäisestä kiellosta 
tai rajoituksesta ei saa valittaa. Valvontaviran
omaisen 51 §:n nojalla tekemästä uhkasakon 
asettamista koskevasta päätöksestä ei saa erik
seen valittaa. 

57§ 

Testauslaboratoriot 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen saan
nösten ja määräysten edellyttämän, viranomai
sille toimitetun kemikaalien fysikaalisia ja ke
miallisia ominaisuuksia sekä terveys- ja ympä
ristövaikutuksia koskevan tutkimuksen tulee 
olla tehty laboratoriossa, jonka sosiaali- ja 
terveysministeriö on hyväksynyt valtuutetuksi 
testauslaboratorioksi tai joka muutoin noudat
taa hyvää laboratoriokäytäntöä. Laboratorion 
henkilökunnan tulee olla pätevää ja tilojen ja 
laitteiden tarkoitukseen soveltuvia. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi liittää labo
ratorion hyväksymiseen ehtoja, rajoituksia ja 
ohjeita. 

Valtuutetun testauslaboratorion on ilmoitet
tava toiminnassaan tapahtuvista oleellisista 
muutoksista sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi peruuttaa 
testauslaboratorion hyväksymisen, jos labora
torio ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä 
tai se ei noudata sen toiminnalle asetettuja 
ehtoja, rajoituksia tai ohjeita. 
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Voimassa oleva laki 

61 a § 

Tiedonsaantioikeus 

Sosiaali- ja terveyshallituksen oikeudesta saa
da asiantuntijatehtäviensä hoitamiseksi tarvitta
via tietoja säädetään sosiaali- ja terveyshallituk
sesta annetussa laissa. 

3. 

Ehdotus 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

Laki 

päivänä 

terveydenhoitolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä elokuuta 1965 annetun terveydenhoitolain (469/65) 89 a §, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (73 /91 ), sekä 
muutetaan 1 §, 52 §:n 3 momentti sekä 57 ja 81 §, 
sellaisina kuin ne ovat mainitussa 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Terveydenhoidon yleinen suunnittelu, ohjaus 

ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministe
riölle ja sen alaisena sosiaali- ja terveyshallituk
selle. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlää
kintöosaston ja elintarvikeviraston asiana on 
suunnitella, ohjata ja valvoa terveydenhoitoa 
toimialoillaan. 

Ehdotus 

1 § 
Terveydenhoidon yleinen suunnittelu, ohjaus 

ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministe
riölle. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlää
kintöosaston ja elintarvikeviraston asiana on 
suunnitella, ohjata ja valvoa terveydenhoitoa 
toimialoillaan. 

52 § 

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarvittaessa 
yleisiä määräyksiä ja ohjeita talousveden des
infioimisesta ja terveydellisistä laatuvaatimuk
sista sekä tarpeellisista tutkimuksista samoin 
kuin siitä, mitä aineita talousveden käsittelyyn 
saa käyttää. 

57 § 
Talousvettä yli 200 henkilölle toimittavana 

vesilaitoksella ja vastaavalla muulla vesilaitok
sella on oltava veden käsittelyn hoidosta ja 
käyttötavan ohjauksesta huolehtiva vastaava 
hoitaja, jolla tulee olla sosiaali- ja terveyshalli
tuksen hyväksymä pätevyys. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvitta
essa yleisiä määräyksiä ja ohjeita talousveden 
desifioimisesta ja terveydellisistä laatuvaati
muksista sekä tarpeellisista tutkimuksista sa
moin kuin siitä, mitä aineita talousveden käsit
telyyn saa käyttää. 

57 § 
Talousvettä yli 200 henkilölle toimittavana 

vesilaitoksella ja vastaavalla muulla vesilaitok
sella on oltava veden käsittelyn hoidosta ja 
käyttötavan ohjauksesta huolehtiva vastaava 
hoitaja, jolla tulee olla sosiaali- ja terveysminis
teriön hyväksymä pätevyys. 
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Voimassa oleva laki 

81 § 
Milloin pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen 

tartuntataudin leviämisen tai muun erityisen 
terveysvaaran ehkäisemiseksi, voi sosiaali- ja 
terveyshallitus tai läänin alueella lääninhallitus 
antaa välttämättömät määräykset toimenpiteis
tä. 

89 a § 
Sosiaali- ja terveyshallituksen oikeudesta saa

da asiantuntijatehtäviensä hoitamiseksi tarvitta
via tietoja säädetään sosiaali- ja terveyshallituk
sesta annetussa laissa. 

4. 

Ehdotus 

81 § 
Milloin pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen 

tartuntataudin leviämisen tai muun erityisen 
terveysvaaran ehkäisemiseksi, voi sosiaali- ja 
terveysministeriö tai läänin alueella lääninhalli
tus antaa välttämättömät määräykset toimen
piteistä. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain 

(693/76) 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 22 §, 23 §:n johdantokappale ja 37 §, 
sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (106/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 § 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään

nösten ja määräysten noudattamisen yleinen 
ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveys
ministeriölle ja sen alaisena sosiaali- ja terveys
hallitukselle. 

15 § 
Lausuntojen antamista ja aloitteiden teke

mistä varten tupakoinnin vähentämistä koske
vista periaatteellisista ja laajakantoisista kysy
myksistä voi olla sosiaali- ja terveysministeriön 
ja sosiaali- ja terveyshallituksen apuna neuvot
telukunta. 

22 § 
Sosiaali- ja terveyshallituksen tulee huolehtia 

tässä laissa säädettyjen toimenpiteiden sekä 

Ehdotus 

14 § 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään

nösten ja määräysten noudattamisen yleinen 
ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveys
ministeriölle. 

15 § 
Lausuntojen antamista ja aloitteiden teke

mistä varten tupakoinnin vähentämistä koske
vista periaatteellisista ja laajakantoisista kysy
myksistä voi olla sosiaali- ja terveysministeriön 
apuna neuvottelukunta. 

22 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön tulee huolehtia 

tässä laissa säädettyjen toimenpiteiden sekä 
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Voimassa oleva laki 

tupakka valmisteiden vähi ttäism yyn tihin tojen 
muutosten vaikutusten seurannasta ja tutkimi
sesta sekä tupakoinnista aiheutuvien terveys
vaarojen ja -haittojen vähentämiseksi tarpeelli
sen tutkimus- ja kehittämistyön ohjauksesta ja 
yhteensovittamisesta. 

23 § 
Sosiaali- ja terveyshallituksen tulee: 
l) huolehtia valtakunnallisesta valistustoi

minnasta tupakoinnin vähentämiseksi; 
2) järjestää muille valtion viranomaisille ja 

kunnille terveyskasvatusohjelmia sekä muuta 
aineistoa tupakoinnin aiheuttamista terveys
vaaroista ja -haitoista; sekä 

3) antaa erityisesti lasten ja nuorten parissa 
toimiviin henkilöihin, työnantajiin ja joukko
tiedotusvälineiden toimittajiin kohdistuvia oh
jeita tupakoinnin välttämiseksi ja vähentämi
seksi suositeltavista menettelytavoista. 

37 § 
Tämän lain mukaan sosiaali- ja terveysmi

nisteriölle kuuluvia tehtäviä voidaan asetuksel
la siirtää sosiaali- ja terveyshallitukselle tai 
lääninhallitukselle, joiden tulee asioiden käsit
telyssä noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön 
ohjeita. Sosiaali- ja terveyshallituksesta ja lää
ninhallituksesta on tällöin vastaavasti voimas
sa, mitä tässä laissa säädetään siirrettyjen 
asioiden osalta sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

5. 

Ehdotus 

tupakkavalmisteiden vähittäismyyntihintojen 
muutosten vaikutusten seurannasta ja tutkimi
sesta sekä tupakoinnista aiheutuvien terveys
vaarojen ja -haittojen vähentämiseksi tarpeelli
sen tutkimus- ja kehittämistyön ohjauksesta ja 
yhteensovittamisesta. 

23 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön tulee: 
l) huolehtia valtakunnallisesta valistustoi

minnasta tupakoinnin vähentämiseksi; 
2) järjestää muille valtion viranomaisille ja 

kunnille terveyskasvatusohjelmia sekä muuta 
aineistoa tupakoinnin aiheuttamista terveys
vaaroista ja -haitoista; sekä 

3) antaa erityisesti lasten ja nuorten parissa 
toimiviin henkilöihin, työnantajiin ja joukko
tiedotusvälineiden toimittajiin kohdistuvia oh
jeita tupakoinnin välttämiseksi ja vähentämi
seksi suositeltavista menettelytavoista. 

37 § 
Tämän lain mukaan sosiaali- ja terveysmi

nisteriölle kuuluvia tehtäviä voidaan asetuksel
la siirtää lääninhallitukselle, jonka tulee asioi
den käsittelyssä noudattaa sosiaali- ja terveys
ministeriön ohjeita. Lääninhallituksesta on täl
löin vastaavasti voimassa, mitä tässä laissa 
säädetään siirrettyjen asioiden osalta sosiaali
ja terveysministeriöstä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 
tuoteturvallisuuslain muuttaminen 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/86) 5 §:n 2 momentti, 

16 §:n 2 momentti ja 23 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (104/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tehtävänä on 
toimia asiantuntijaviranomaisena kysymyksis
sä, jotka koskevat sitä, milloin kulutustavaraa 
on pidettävä terveydelle vaarallisena. 

5 § 

Ehdotus 

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on 
toimia asiantuntijaviranomaisena kysymyksis
sä, jotka koskevat sitä, milloin kulutustavaraa 
on pidettävä terveydelle vaarallisena. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

16 § 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tietojen 
antamista muulle valvontaviranomaiselle val
vontatehtävää varten tai sosiaali- ja terveyshal
litukselle asiantuntijaviranomaisen tehtäviä 
varten eikä tietojen antamista syyttäjä- tai 
poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi 
tai syytteeseen panemiseksi. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tietojen 
antamista muulle valvontaviranomaiselle val
vontatehtävää varten tai sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle asiantuntijaviranomaisen tehtäviä 
varten eikä tietojen antamista syyttäjä- tai 
poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi 
tai syytteeseen panemiseksi. 

23 § 

Neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapu
heenjohtajan ja neljän jäsenen sekä heidän 
varajäsentensä tulee olla henkilöitä, joiden ei 
voida katsoa edustavan elinkeinonharjoittajien 
tai kuluttajien etuja. Näistä vähintään kahden 
jäsenen ja heidän varajäsenensä tulee olla 
perehtyneitä kulutustavaroiden turvallisuuteen 
liittyviin tutkimus- ja tarkastustehtäviin ja yh
den jäsenen ja hänen varajäsenensä olla sosi
aali-ja terveyshallituksen edustaja. Kolme jä
sentä ja heidän varajäsenensä määrätään pal
kansaajien ja kuluttajien sekä kolme jäsentä ja 
heidän varajäsenensä elinkeinonharjoittajien 
olosuhteisiin perehtyneistä henkilöistä. 

Neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapu
heenjohtajan ja neljän jäsenen sekä heidän 
varajäsentensä tulee olla henkilöitä, joiden ei 
voida katsoa edustavan elinkeinonharjoittajien 
tai kuluttajien etuja. Näistä vähintään kahden 
jäsenen ja heidän varajäsenensä tulee olla 
perehtyneitä kulutustavaroiden turvallisuuteen 
liittyviin tutkimus- ja tarkastustehtäviin ja yh
den jäsenen ja hänen varajäsenensä olla sosi
aali- ja terveysministeriön edustaja. Kolme jä
sentä ja heidän varajäsenensä määrätään pal
kansaajien ja kuluttajien sekä kolme jäsentä ja 
heidän varajäsenensä elinkeinonharjoittajien 
olosuhteisiin perehtyneistä henkilöistä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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6. Laki 
tartuntatautilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun tartuntatautilain (583/86) 6 §:n 1 momentti, 

7 §:n 2 momentti, 10 §, 15 §, 16 §:n 2 momentti, 20 §:n 2 ja 3 momentti sekä 23, 24, 26, 34 ja 
36 §:n 1 momentti ja 40 a §, 

sellaisina kuin niistä ovat 10 ja 23 § osittain muutettuna 17 päivänä tammikuuta 1991 annetulla 
lailla (76/91) sekä 6 §:n l momentti, 15 §, 20 §:n 2 momentti, 24, 34 ja 40 a §viimeksi mainitussa 
laissa, sekä 

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa, 
uusi 3 ja 4 momentti, 7 §:ään uusi 3 momentti, 16 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 23 
a ja 23 b §, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6§ 
Tartuntatautien vastustamistyön yleinen 

suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali
ja terveysministeriölle ja sen alaisena sosiaali- ja 
terveyshallitukselle. 

7§ 

Kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 
(591/65) 2 §:ssä tarkoitetun keskussairaalan 

kuntainliiton tulee ohjata tartuntatautien vas
tustamistyötä sekä järjestää tartuntatautien eri
koissairaanhoito keskussairaalapiirin alueella 
siten kuin mainitussa laissa ja tässä laissa 
säädetään. Keskussairaalan kuntainliiton tulee 
osallistua muuhun tartuntatautien vastustamis
työhön siten kuin asetuksella tarkemmin sää
detään. 

4 320435Z 

Ehdotus 

6§ 
Tartuntatautien vastustamistyön yleinen 

suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali
ja terveysministeriölle. 

Tartuntatautien vastustamistyön asiantuntija
laitoksena toimii kansanterveyslaitos. Tätä teh
tävää varten kansanterveyslaitos voi ylläpitää 
tartuntatautien vastustamistyötä, leviämisen eh
käisemistä sekä seurantaa, tilastointia ja tutki
musta varten valtakunnallista tartuntatautirekis
teriä. Rekisteriin tehtävistä ilmoituksista sekä 
tietojen luovuttamisesta rekisteristä säädetään 
23 ja 23 a §:ssä. 

Tartuntatautien vastustamistyön asiantuntija
elimenä toimii sosiaali- ja terveysministeriön 
yhteydessä tartuntatautien neuvottelukunta. 
Neuvottelukunnan kokoonpanosta, asettamisesta 
ja tehtävistä säädetään asetuksella. 

7 § 

Erikoissairaanhoitolaissa ( 1062/89) tarkoite
tun sairaanhoitopiirin tulee ohjata tartuntatau
tien vastustamistyötä sekä järjestää tartunta
tautien erikoissairaanhoito piirinsä alueella si
ten kuin erikoissairaanhoitolaissa ja tässä laissa 
säädetään. Sairaanhoitopiirin tulee pitää alueel
lista tartuntatautirekisteriä siten kun 23 a §:ssä 
säädetään. Sairaanhoitopiirin tulee osallistua 
muuhun tartuntatautien vastustamistyöhön si
ten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

Mitä tässä laissa säädetään sairaanhoitopii
reistä, sovelletaan myös Helsingin yliopistolli
seen keskussairaalaan. 
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Voimassa oleva laki 

10§ 
Tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavi

en laboratoriotutkimusten ja -tehtävien asian
tuntijalaitoksena toimii kansanterveyslaitos. 

Edellä l momentissa mainittuja tutkimuksia 
ja tehtäviä suoritetaan lisäksi sosiaali- ja terve
yshallituksen tähän tarkoitukseen hyväksymis
sä laboratorioissa. 

Asetuksella säädetään 2 momentissa tarkoi
tetuille laboratorioille asetettavista vaatimuk
sista. 

15 § 
Kun pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen tar

tuntataudin leviämisen estämiseksi, voi sosiaali
ja terveyshallitus ja läänin alueella lääninhalli
tus antaa niitä koskevat välttämättömät mää
räykset. 

16 § 

Mikäli yleisvaarallisen tartuntataudin leviä
mistä ei voida estää l momentissa mainituin 
toimenpitein, terveyslautakunta voi määrätä 
tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn 
henkilön olemaan poissa ansiotyöstään. 

20 § 

Edellä l momentissa tarkoitetussa työssä tai 
tehtävässä oleva henkilö on määräajoin roko
tettava ja tarkastettava siten kuin sosiaali- ja 
terveyshallitus tarkemmin määrää. 

Jos perustellusti voidaan epäillä l momentis
sa tarkoitetussa työssä tai tehtävässä olevan 
henkilön aiheuttavan tartuntataudin leviämistä, 
terveyslautakunta voi määrätä henkilön ole
maan poissa ansiotyöstään sinä aikana, jolloin 
taudin leviämisen vaara on olemassa. 

Ehdotus 

10 § 
Tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia 

laboratoriotutkimuksia ja -tehtäviä suoritetaan 
kansanterveyslaitoksessa sekä lääninhallituksen 
tähän tarkoitukseen hyväksymissä laboratoriois
sa. Lääninhallituksen tulee pyytää kansanterve
yslaitokselta lausunto ennen laboratorion hyväk
symistä. 

Asetuksella säädetään 1 momentissa tarkoi
tetuille laboratorioille asetettavista vaatimuk
sista. 

15 § 
Kun pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen tar

tuntataudin leviämisen estämiseksi, voi sosiaali
ja terveysministeriö ja läänin alueella lääninhal
litus antaa niitä koskevat välttämättömät mää
räykset. 

16 § 

Mikäli yleisvaarallisen tartuntataudin leviä
mistä ei voida estää l momentissa mainituin 
toimenpitein, terveyslautakunta voi määrätä 
tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn 
henkilön olemaan poissa ansiotyöstään yhtä
jaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan. 

Terveyslautakunta voi vastaavasti määrätä 
myös alle 16-vuotiaan lapsen olemaan poissa 
päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta yhtäjak
soisesti enintään kuuden kuukauden ajan. 

Lääninoikeus voi terveyslautakunnan esityk
sestä määrätä 2 ja 3 momentissa säädettyä aikaa 
jatkettavaksi enintään kuudella kuukaudella ker
rallaan. 

20 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa työssä tai 
tehtävässä oleva henkilö on määräajoin roko
tettava ja tarkastettava siten kuin sosiaali- ja 
terveysministeriö tarkemmin määrää. 

Jos perustellusti voidaan epäillä 1 momentis
sa tarkoitetussa työssä tai tehtävässä olevan 
henkilön aiheuttavan tartuntataudin leviämistä, 
terveyslautakunta voi määrätä henkilön ole
maan poissa ansiotyöstään sinä aikana, jolloin 
taudin leviämisen vaara on olemassa, kuitenkin 
enintään kuuden kuukauden ajaksi yhtäjaksoi 
sesti. Lääninoikeus voi terveyslautakunnan esi
tyksestä jatkaa tätä aikaa enintään kuudella 
kuukaudella kerrallaan. 
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Voimassa oleva laki 

23 § 
Lääkärin tai hammaslääkärin tulee ilmoittaa 

epäilemästään tai toteamastaan yleisvaarallises
ta ja ilmoitettavasta tartuntataudista sekä ro
kotuksen sivuvaikutuksesta asianomaiselle joh
tavalle terveyskeskuslääkärille ja 7 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettuun sairaalaan sekä lisäksi 
rokotuksen sivuvaikutuksesta kansanterveyslai
tokselle. 

Johtavan terveyskeskuslääkärin tulee ilmoit
taa epäillystä tai todetusta yleisvaarallisesta ja 
ilmoitettavasta tartuntataudista sekä rokotuk
sen sivuvaikutuksesta lääninhallitukselle ja so
siaali- ja terveyshallitukselle. 

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarkempia 
määräyksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista 
ilmoituksista samoin kuin tartuntatautitilan
teen senraamiseksi ja tartuntatautien vastusta
mistyön suunnittelemiseksi tarvittavien tietojen 
antamisesta viranomaiselle. 

Ehdotus 

23 § 
Lääkärin ja hammaslääkärin tulee tehdä il

moitus epäilemästään tai toteamastaan yleis
vaarallisesta ja ilmoitettavasta tartuntatautita
pauksesta ( tartuntatauti-ilmoitus) asianomaisel
le terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin vastaa
valle lääkärille. Edellä JO §:n 1 momentissa 
tarkoitetun laboratorion tulee tehdä tartuntatau
ti-ilmoitus sairaanhoitopiirin vastaavalle lääkä
rille. Sairaanhoitopiiri ilmoittaa saamansa tiedot 
edelleen kansanterveyslaitokselle. Sosiaali- ja 
terveysministeriö määrää tarkemmin ilmoittami
sesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi määrätä 
sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn henkilö
tiedot merkittäviksi tartuntatauti-ilmoitukseen 
tai sen täydennykseen silloin, kun se on terveys
keskukselle, sairaanhoitopiirille tai kansanterve
yslaitokselle tässä laissa säädettyjen tartuntatau
tien epidemioiden selvittämiseen ja leviämisen 
ehkäisemiseen kuuluvien tehtävien hoitamiseksi 
välttämätöntä. 

23 a§ 
Sairaanhoitopiirin vastaava lääkäri ylläpitää 

tartuntatauti-ilmoitusten tietojen perusteella alu
eellista ja kansanterveyslaitos valtakunnallista 
tartuntatautirekisteriä. Rekisteriin voidaan mää
räaikaisesti tallettaa ilmoitetut henkilötiedot si
ten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tietosuoja
valtuutettua kuultuaan tarkemmin määrää. 

Tartuntatauti-ilmoitus on hävitettävä viimeis
tään ilmoittamista seuraavan vuoden loppuun 
mennessä eikä sen tietoja saa kopioida tai siirtää 
terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin potilasre
kisteriin talletettaviksi. 

Tartuntatautirekisteriin talletetut henkilötie
dot on pidettävä salassa. Kansanterveyslaitos voi 
kuitenkin antaa luvan henkilötietojen luovuttami
seen valtakunnallisesta rekisteristä, jos luovutus 
tapahtuu terveydenhuollon toimintaa, tautien en
naltaehkäisyä tai hoitoa koskevaa taikka näihin 
liittyvää määrättyä tieteellistä tutkimusta varten 
ja luovutus täyttää henkilörekisterilain ( 471/87) 
19 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimukset. Ennen 
lupapäätöksen antamista on varattava tie
tosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi. 

23 b § 
Milloin tartuntataudin leviämisen estäminen 

saattaa edellyttää tämän lain 12-16, 18 tai 
20 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä, tartuntatau-



28 1992 vp - HE 54 

Voimassa oleva laki 

24§ 
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkin

täosaston tulee ilmoittaa epäillystä tai todetus
ta ihmisen terveyttä vaarantavasta eläintautita
pauksesta sosiaali- ja terveyshallitukselle ja 
kiireellisessä tapauksessa myös asianomaiselle 
lääninhallitukselle. 

26 § 
Tartuntatautiin sairastuneen ja sairastuneek

si epäillyn henkilön tutkimus- ja hoitomaksuis
ta sekä hänelle määrättyjen lääkkeiden ja sai
raankuljetusajoneuvolla suoritettavan kuljetuk
sen sekä 20 §:ssä tarkoitetun todistuksen mak
suista taikka niiden maksuttomuudesta sääde
tään erikseen. 

34 § 
Sosiaali- ja terveyshallitus voi antaa ohjeet 

tartuntatautien ehkäisyyn tarkoitettujen rokot
teiden, vasta-aineiden ja muiden lääkkeiden 
käytöstä. 

36 § 
Keskussairaalan kuntainliitto voi 7 §:n 2 

momentissa säädetyn velvoitteen täyttämiseksi 
tehdä toisen keskussairaalan kuntainliiton taik
ka muuta kunnallista erikoislääkärijobtoista 
sairaalaa ylläpitävän kunnan tai kuntainliiton 
kanssa sopimuksen tartuntatautipotilaiden hoi
tamisesta. 

40 a § 
Sosiaali- ja terveyshallituksen oikeudesta 

saada asiantuntijatehtäviensä hoitamiseksi tar
vittavia tietoja säädetään sosiaali- ja terveys
hallituksesta annetussa laissa. 

Ehdotus 

li-ilmoituksen vastaanottajan tai kiireeilisessä 
tapauksessa ilmoitusvelvollisen on saatettava 
asia toimivaltaisen viranomaisen tietoon. 

24 § 
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkin

täosaston tulee ilmoittaa epäillystä tai todetus
ta ihmisen terveyttä vaarantavasta eläintautita
pauksesta kansanterveyslaitokselle ja kiireelli
sessä tapauksessa myös sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle. 

26 § 
Tartuntatautiin sairastuneen ja sairastuneek

si epäillyn henkilön tutkimus- ja hoitomaksuis
ta sekä hänelle määrättyjen lääkkeiden ja sai
raankuljetusajoneuvolla suoritettavan kuljetuk
sen sekä 20 §:ssä tarkoitetun selvityksen mak
suista taikka niiden maksuttomuudesta sääde
tään erikseen. 

34 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa ohjeet 

tartuntatautien ehkäisyyn tarkoitettujen rokot
teiden, vasta-aineiden ja muiden lääkkeiden 
käytöstä. 

36 § 
Sairaanhoitopiiri voi 7 §:n 2 momentissa 

säädetyn velvoitteen täyttämiseksi tehdä toisen 
sairaanhoitopiirin tai terveyskeskuksen erikois
lääkärijobtoista sairaalaa ylläpitävän kunnan 
tai kuntainliiton kanssa sopimuksen tartunta
tautipotilaiden hoitamisesta. 

40 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus saa

da tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamises
sa tarvittavia tietoja muilta viranomaisilta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen ennen tämän 
lain voimaantuloa antamia määräyksiä tai ohjei
ta sovelletaan tämän lain voimaantulon jälkeen 1 
päivänä tammikuuta 1994 asti, jollei sosiaali- ja 
terveysministeriö anna niiden sijaan uusia ohjeita 
tai toisin määrää. 


