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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveys-
lain ja eräiden ympäristöterveydenhuoltoa koskevien 
muiden lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kan-
santerveyslain ja eräiden ympäristötervey-
denhuoltoa koskevien muiden lakien sään-
nöksiä siten, että laeissa viranomaiselle sää-
dettyjä tehtäviä voitaisiin hoitaa kuntien ja 
kuntayhtymien välisenä yhteistyönä. Muutos-
ten tavoitteena on lisätä kuntien välisen yh-
teistoiminnan mahdollisuuksia kansanter-
veyslain ja ympäristöterveydenhuoltoa kos-
kevan muun lainsäädännön toimeenpanon 
osalta. Muut näin muutettaviksi ehdotetut lait 
ovat: terveydensuojelulaki, elintarvikelaki, 
laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elin-
tarvikehygieniasta, tuoteturvallisuuslaki, ke-
mikaalilaki ja laki toimenpiteistä tupakoinnin 
vähentämiseksi. 

Terveydensuojelulain osalta ehdotetaan 
muutettavaksi myös säännöksiä, jotka koske-
vat terveydensuojeluviranomaiselle palveluja 
tuottavia ulkopuolisia asiantuntijoita sekä 
valvonnasta perittäviä maksuja. Lakiin ehdo-
tetaan lisättäväksi ulkopuolisten asiantunti-
joiden pätevyyden ja asiantuntemuksen arvi-
ointia koskeva säännös. Lisäksi ehdotetaan 
muutettavaksi valvonnasta perittäviä maksuja 
koskevaa säännöstä siten, että kunnalla olisi 
mahdollisuus periä maksu uimarantaveden 
valvontaan sekä yksittäisestä kaivovedestä tai 
asunnosta aiheutuvan terveyshaitan selvittä-

miseen liittyvästä näytteenotosta, mittauksis-
ta ja tutkimuksista. 

Esityksessä ehdotetaan terveydensuojelula-
kiin niin ikään lisättäväksi säännöksiä elin-
tarvikehuoneistossa työskentelevältä vaadit-
tavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta. 
Toiminnanharjoittajan olisi vastattava siitä, 
että elintarvikehuoneistossa työskentelevällä 
on tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävä 
elintarvikehygieeninen osaaminen. Toimin-
nanharjoittajan olisi vastattava myös siitä, et-
tä työntekijöitä tarvittaessa koulutetaan ja 
neuvotaan elintarvikehygieniassa. Esitykses-
sä ehdotetaan annettavaksi sosiaali- ja ter-
veysministeriölle valtuuksia tarkemmin sää-
tää asetuksella elintarvikehygieenisestä osaa-
misesta, osaamisen testaamisesta, osaamisto-
distuksista sekä osaamistestaajan kelpoisuu-
desta. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutetta-
vaksi tuoteturvallisuuslakiin sisältyviä sään-
nöksiä, jotka koskevat kunnan valvontavi-
ranomaisen tehtäviä sekä muutoksenhakua 
siten, että ne olisivat yhdenmukaisia muiden 
ympäristöterveydenhuollon lakien kanssa. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Nykyt i la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö  

1.1.1. Yleistä 

Ympäristöterveydenhuoltoa koskeva lainsää-
däntö 

Yksilön ja hänen elinympäristönsä tervey-
densuojelu on osa kansanterveystyötä. Kan-
santerveyslaki (66/1972) on alusta alkaen 
koskenut myös ympäristöterveydenhuoltoa, 
mutta vuonna 1997 kansanterveyslain muu-
toksen yhteydessä kansanterveyslakiin otet-
tiin käsite ”ympäristöterveydenhuolto”, jolla 
tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristön-
sä terveydensuojelua. Edellä mainittua kan-
santerveyslain muutosta koskevan hallituk-
sen esityksen (HE 162/1997 vp) perusteluissa 
ympäristöterveydenhuollon piiriin luetaan 
kuuluvaksi seuraavat lait (ympäristötervey-
denhuollon erityislait): terveydensuojelulaki 
(763/1994), elintarvikelaki (361/1995), laki 
eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintar-
vikehygieniasta (1195/1996, jäljempänä hy-
gienialaki), tuoteturvallisuuslaki (914/1986) 
ja eläinlääkintähuoltolaki (685/1990). 

Ympäristöterveydenhuollon tehtäväkenttä 
on kunnissa erittäin laaja. Kunnan ympäristö-
terveydenhuollon toimeenpantavaksi kuuluu 
edellä mainittujen ympäristöterveydenhuol-
lon erityislakien lisäksi usein myös kemikaa-
lilaki (744/1989) ja toimenpiteistä tupakoin-
nin vähentämiseksi annettu laki (693/1976, 
jäljempänä tupakkalaki) alemmanasteisine 
säädöksineen. Tämän lisäksi monissa kunnis-
sa ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoi-
den työpanoksesta kuluu osa eläintautilain 
(55/1980), eläinsuojelulain (247/1996) sekä 
Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspoli-
tiikan täytäntöönpanosta annetun lain 
(1100/1994) mukaisiin tehtäviin. Monipuoli-
sesta ja vaativasta lainsäädännöstä johtuen 
ympäristöterveydenhuollosta vastaavan vi-
ranhaltijan on vaikea hallita hyvin kaikkia 
lainsäädännön velvoitteiden edellyttämiä teh-
täviä. Kuitenkin monessa kunnassa ja kun-
tayhtymässä yksi viranhaltija vastaa lähes 

koko ympäristöterveydenhuollon toimeenpa-
nosta. Kuntien välisellä yhteistoiminnalla ja 
viranhaltijoiden erikoistumisella olisi mah-
dollisuus parantaa valvonnan laatua ja katta-
vuutta ympäristöterveydenhuollossa. 

Jäljempänä tässä esityksessä ympäristöter-
veydenhuoltoa koskevilla erityislaeilla tar-
koitetaan ympäristöterveydenhuollon erityis-
lakien lisäksi tupakkalakia ja kemikaalilakia. 
 
Ympäristöterveydenhuollon voimavarojen 
kehitys 

Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon 
voimavarat ovat vähentyneet voimakkaasti 
1990-luvulla. Sosiaali- ja terveysministeriön 
tekemän selvityksen (Ympäristöterveyden-
huollon voimavarat 1996, STM, selvityksiä 
1999:7) mukaan terveystarkastajien terveys-
valvontaan käyttämä työpanos väheni vuosi-
na 1988-1996 jopa 30 %:lla. Ympäristöter-
veydenhuollon voimavarojen väheneminen 
todettiin myös Eläinlääkintä- ja elintarvike-
laitoksen ja Elintarvikeviraston selvityksessä 
(Kunnallisen elintarvikevalvonnan riittävyy-
den arviointi 1998), jonka mukaan elintarvi-
kevalvontaan käytettävässä työpanoksessa on 
vajausta 210 kunnassa tai kuntayhtymässä eli 
78 %:ssa kaikista yksiköistä. Kunnallisen 
ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden 
valvontatehtävät lisääntyivät Euroopan unio-
niin liittymisen sekä erityisesti asuntojen 
kosteusvaurioista johtuvan valvonnan myötä.  

Samanaikainen voimavarojen väheneminen 
ja tehtävien lisääntyminen ovat aiheuttaneet 
useita ongelmia kunnallisessa ympäristöter-
veydenhuollossa. Valitusten käsittely vie 
useissa kunnissa lähes koko terveystarkasta-
jien ja muun valvontahenkilöstön käytettä-
vissä olevan työajan eikä ennaltaehkäisevään 
valvontaan, valvonnan suunnitteluun ja val-
vonnan priorisointiin jää aikaa. Joissakin 
kunnissa on osa jopa lakisääteisistä tehtävistä 
laiminlyöty jo usean vuoden ajan. Kuntien 
erilaisen taloudellisen tilanteen vuoksi val-
vonnan tasapuolisuus ei ole toteutunut ympä-
ristöterveydenhuollon osalta. Kaiken tämän 
seurauksena kunnallisen terveysvalvonnan 
taso ja laatu on laskenut, minkä mahdollisena 
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seurauksena muun muassa ruokamyrkytysten 
määrä on lisääntynyt 1990-luvun lopulla. 

Valtioneuvoston päätöksen ”Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 
2000-2003” (STM, julkaisuja 1999:16) koh-
dassa 3.1, Hyvinvointia tukeva ympäristö, 
esitetään tavoitteeksi kuntien välisen yhteis-
työn lisäämistä ympäristöterveydenhuollon 
toimeenpanossa. Valvonnan tarvitsemien 
voimavarojen turvaamiseksi toimintaohjel-
massa esitetään myös valvontamaksujen 
käyttöönottoa ja omavalvontamenettelyjen 
tehostamista. Valtioneuvoston päätöksen 
toimeenpanemiseksi sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö on vuoden 2000 alusta käynnistänyt 
yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon 
muiden vastuuministeriöiden eli maa- ja met-
sätalousministeriön ja kauppa- ja teollisuus-
ministeriön sekä Elintarvikeviraston, Eläin-
lääkintä- ja elintarvikelaitoksen, Kuluttajavi-
raston ja Suomen Kuntaliiton kanssa hank-
keen (työryhmä), jonka tarkoituksena on ke-
hittää keinoja kunnallisen ympäristötervey-
denhuollon toimintaedellytyksien parantami-
seksi. Toimenpide-esitykset yhteistyön li-
säämiseksi ja valvonnan maksullisuuden laa-
jentamiseksi terveydensuojelulain osalta pe-
rustuvat työryhmän ehdotuksiin. Toimenpi-
teiden toteuttamista varten työryhmä on 
myös laatinut kuntia varten käytännön ohjei-
ta. Ympäristöterveydenhuollon vastuuminis-
teriöiden ja Suomen Kuntaliiton kesken on 
lisäksi sovittu, että mahdollisuudet valvon-
nan maksullisuuden laajentamiseksi koske-
maan myös tarkastustoimintaa arvioidaan 
vuoden 2001 aikana käynnistettävässä yh-
teishankkeessa. 
 
 
1.1.2. Kuntien välinen yhteistoiminta 

Kuntalaki 

Yleissäädökset kuntien välisestä yhteistoi-
minnasta annetaan kuntalain (365/1995) 10 
luvussa. Kuntalain 76 §:n mukaan kunnat 
voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen 
kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman 
kunnan puolesta (yhteinen toimielin) taikka 
että tehtävän hoitaa kuntayhtymä. Kunnat 
voivat lisäksi sopia, että kunnalle tai sen vi-
ranomaiselle laissa säädetty tehtävä, jossa 

toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, 
annetaan virkavastuulla toisen kunnan viran-
haltijan hoidettavaksi.  

Kuntalaki on luonteeltaan yleislaki, joten 
kuntalain yhteistoimintaa koskevia säännök-
siä noudatetaan myös ympäristöterveyden-
huollossa niiltä osin, kuin niistä ei ole sään-
nöksiä erityislainsäädännössä. 
 
Kansanterveyslaki 

Kansanterveyslain 5 §:ssä säädetään kunti-
en välisen yhteistyön mahdollisuuksista kan-
santerveystyön toimeenpanossa. Lain 5 §:n 2 
momentin mukaan kunnat voivat yhdessä 
huolehtia kansanterveystyöstä perustamalla 
tehtäviä varten kuntayhtymän (kansanter-
veystyön kuntayhtymä) tai kunta voi toisen 
kunnan kanssa sopia myös siitä, että tämä 
hoitaa osan kansanterveystyön toiminnoista. 

Jos kansanterveyslain mukainen toiminta 
annetaan kuntayhtymän tehtäväksi, on lain 5 
§:n 4 momentin mukaan kuntayhtymän hoi-
dettavaksi annettava myös kansanterveystyö-
tä koskevien muiden lakien mukaiset tehtä-
vät. Tästä poiketen kuntayhtymä voi kuiten-
kin antaa ympäristöterveydenhuollon tehtä-
vät sen jäsenkunnan hoidettavaksi. Tämä tar-
koittaa sitä, että jäsenkunnat voivat hoitaa 
ympäristöterveydenhuollon tehtävät omana 
toimintanaan, vaikka kunta olisi edelleen 
kansanterveystyön kuntayhtymän jäsen. Peri-
aatteena on ollut, että eri lakien mukaiset 
ympäristöterveydenhuollon tehtävät muodos-
tavat kokonaisuuden. Jäsenkunnan kohdalla 
tämä on merkinnyt sitä, että ympäristöter-
veydenhuollon tehtävät on pitänyt hoitaa jo-
ko peruskunnassa tai kuntayhtymässä. Ym-
päristöterveydenhuollon tehtävien jakaminen 
jäsenkunnan ja kuntayhtymän kesken ei siten 
ole ollut mahdollista. Lain 5 §:n 4 momenttia 
on tulkittu myös siten, että kansanterveys-
työn kuntayhtymä ei voi antaa jäsenkunnan 
ympäristöterveydenhuollon tehtäviä muun 
kunnan tai kuntayhtymän hoidettavaksi. 

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristön-
suojelun tehtävien hoitamisesta yhdessä kan-
santerveystyön kuntayhtymässä säädetään 
kansanterveyslain 6 §:n 2 momentissa. Jos 
kuntayhtymään on yhden tai useamman jä-
senkunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
tehtäviä varten asetettu erityinen toimielin, 
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sen tehtäväksi voidaan kyseisen jäsenkunnan 
osalta antaa myös ympäristöterveydenhuolto. 
Mainittu 6 §:n 2 momentti ei tuo lainsäädän-
töön mitään lisäarvoa. Se ei velvoita kun-
tayhtymää mihinkään eikä se myöskään tuo 
kunnille uusia oikeuksia. Se mihin säännök-
sellä ilmeisesti pyritään, toteutuu jo olemassa 
olevan muun lainsäädännön perusteella. 
Kansanterveystyön  kuntayhtymä on niin sa-
nottu vapaaehtoinen kuntayhtymä, jonka teh-
tävistä määrätään kuntayhtymän perussopi-
muksessa. Jos kuntayhtymä aikoo ottaa teh-
täväkseen myös ympäristönsuojelun, perus-
sopimusta tulee muuttaa. Kuntayhtymän pe-
russopimuksessa määritellään, mihin toimie-
limeen ympäristönsuojelu ja ympäristöter-
veydenhuolto kuntayhtymän sisällä kuuluvat. 
Mikäli kunnan ympäristönsuojelun tehtävät 
siirretään kuntayhtymän hoidettaviksi, siirto 
vaatii lisäksi kuntien ympäristönsuojelun hal-
linnosta annetun lain (64/1986) 5 §:n mukaan 
kunnan suostumuksen. 

Kansanterveyslain 6 §:n 3 momentissa sää-
detään mahdollisuudesta antaa toimielimen 
jaostolle ratkaistavaksi muitakin kuin kunnal-
lislain (953/1976) 71 a §:n 1 momentissa tar-
koitettuja asioita. Kunnallislaki on kumottu 
vuoden 1995 kuntalailla. Uudessa kuntalaissa 
on toimivallan delegointia koskevat 14 §:n 
yleissäännökset, jotka kattavat myös kansan-
terveyslain 6 §:n 3 momentin tarkoituksen. 
 
Ympäristöterveydenhuoltoa koskeva erityis-
lainsäädäntö 

Ympäristöterveydenhuoltoa koskevassa 
erityislainsäädännössä ei eläinlääkintähuolto-
lakia ja hygienialakia lukuun ottamatta ole 
säännöksiä kuntien välisestä yhteistoiminnas-
ta. Hygienialain mukaan kunnan tai kuntayh-
tymän eläinlääkärille annettu tehtävä voidaan 
antaa toisen kunnan tai kuntayhtymän eläin-
lääkärin hoidettavaksi virkavastuulla. Mui-
den ympäristöterveydenhuoltoa koskevien 
erityislakien sisältämien tehtävien osalta kun-
tien välisessä yhteistoiminnassa noudatetaan 
kuntalain ja kansanterveyslain säännöksiä. 

Kuntalain 76 §:n mukaisen kuntayhtymän 
tai kuntien yhteisen toimielimen perustami-
nen edellyttää uusien organisaatioiden luo-
mista, mihin kunnat eivät ole olleet viime 
vuosina halukkaita ryhtymään. Kuntalain 

76 §:n mukaan myös pelkkään sopimukseen 
perustuva kuntien välinen yhteistyö on mah-
dollista. 

Kuntalain 76 §:n 3 momentin mukaan kun-
nat voivat sopia, että kunnalle tai sen viran-
haltijalle laissa säädetty tehtävä, jossa toimi-
valtaa voidaan siirtää viranhaltijalle, anne-
taan virkavastuulla toisen kunnan viranhalti-
jan hoidettavaksi. 

Säännöksen sanamuodon mukaan sopija-
osapuolina voivat olla vain peruskunnat. So-
pijaosapuolina eivät siten voi olla kuntayh-
tymät keskenään eivätkä kuntayhtymä ja pe-
ruskunta.  

Kuntalain 76 §:n 3 momentissa tarkoitettu-
ja viranomaistehtäviä on ennen kaikkea ym-
päristöterveydenhuollon alueella. Ympäristö-
terveydenhuoltoa koskevalle lainsäädännölle 
on myös tyypillistä, että niissä toimivallan 
delegointi perustuu kunnanvaltuuston tai 
kuntayhtymän ylimmän päättävän toimieli-
men tekemään päätökseen. 

Tyypillisiä viranomaistehtäviä ympäristö-
terveydenhuollon alueella ovat terveystarkas-
tajille ja eläinlääkäreille kuuluvat tehtävät. 
Terveystarkastajille ja eläinlääkäreille on 
viime vuosina tullut uusia tehtäviä samalla 
kun aikaisempien tehtävien painotus on 
muuttunut. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
mahdollisuus viranomaistehtävien hoitami-
seen kuntien välisenä yhteistyönä olisi mah-
dollisimman kattavaa.  
 
 
1.1.3. Ulkopuoliset asiantuntijat 

Terveydensuojelulain 45 §:n mukaan ter-
veydensuojeluviranomaisella on lain mukais-
ten tehtävien suorittamiseksi oikeus tehdä tai 
teettää tarvittaessa tarkastuksia ja tutkimuk-
sia. Terveydensuojelulain 49 §:ssä pätevyys-
vaatimukset määritellään vain tutkimuslabo-
ratoriolle. Muille terveysvalvonnan mahdol-
lisesti käyttämille ulkopuolisille asiantunti-
joille ei ole määritelty niiden pätevyysvaati-
muksia eikä arviointikriteerejä. Erityisesti 
asuntojen ja muiden kiinteistöjen mahdolli-
sesti aiheuttamien terveyshaittojen selvittä-
minen vaatii usean eri alan, kuten ilmanvaih-
don, kosteusmittausten ja mikrobiologian eri-
tyisasiantuntemusta. Tästä johtuen tarve ul-
kopuolisen erityisasiantuntemuksen käyttöön 
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ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden 
asiantuntemuksen ohella on lisääntynyt. 
 
 
1.1.4. Valvonnan maksullisuus 

Terveydensuojelulain mukaisista suoritteis-
taan on kunnan täytynyt periä maksu lain 
säätelemässä laajuudessa vuodesta 1995 läh-
tien. Käytännössä on havaittu, että maksulli-
set ja tarkemmin säädellyt suoritteet, esimer-
kiksi näytteenotto talousvedestä, toteutetaan 
kuntien terveydensuojeluviranomaisten toi-
mesta muita suoritteita laadukkaammin ja 
kattavammin.  

Terveydensuojelulain mukaisista suoritteis-
ta perittävistä maksuista säädetään lain 50 
§:ssä. Tällä hetkellä maksuja on mahdolli-
suus periä terveydensuojelulain mukaisten 
ilmoitusten käsittelystä, ilmoitusten perus-
teella annettujen määräysten valvonnasta, ta-
lousveden laadun valvonnasta ja tarkkailusta 
sekä uimaveden säännöllisestä valvonnasta 
lukuun ottamatta yleisen uimarannan veden 
laadun valvontaa.  

Terveydensuojelulain 29 §:n mukaan kun-
nan terveydensuojeluviranomaisen tulee 
säännöllisesti valvoa yleisen uimalan, uima-
hallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen 
virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan 
veden laatua. Lain 50 §:n mukaan yleisen 
uimarannan veden laadun valvontaa lukuun 
ottamatta uimaveden näytteenotosta ja tutki-
muksista on perittävä maksu. Yleisen uima-
rannan veden laadun valvonta perustuu mui-
den uimavesien tavoin näytteenottoon ja tut-
kimuksiin. Lisäksi näytteenottotiheys on osit-
tain muita uimavesiä tarkemmin määritelty, 
joten perusteita uimarannan veden valvomi-
seksi suoritettavan näytteenoton ja tutkimuk-
sien maksuttomuudelle ei ole. 

Asunnosta mahdollisesti aiheutuvien ter-
veyshaittojen ja yksittäisten talousvesikaivo-
jen veden laadun selvittämiseen tarvittavat 
tarkastukset, näytteenotto, mittaukset ja tut-
kimukset (terveydensuojelulain 26 ja 27 §) 
ovat olleet toimenpiteen pyytäjille maksut-
tomia. 

Terveydensuojelulain 20 §:n mukaan kun-
nan terveydensuojeluviranomaisen on sään-
nöllisesti valvottava talousvettä toimittavan 
laitoksen veden laatua. Lain 50 §:ssä sääde-

tään 20 §:n mukaiseen valvontaan tarvittava 
näytteenotto ja tutkimukset maksullisiksi. 
Koska 20 § ei koske omaan käyttöön tarkoi-
tettujen talousvesikaivojen veden laadun val-
vontaa, on niihin liittyvä maksullisuus aihe-
uttanut tulkintaongelmia kunnissa. Osassa 
kuntia maksu on peritty kaikista kaivo-
vesitutkimuksista ja osassa vain terveyshai-
tan selvittämiseen liittyvät tutkimukset ovat 
olleet maksuttomia. 
 
 
1.1.5. Elintarvikehygieeninen osaaminen 

Yleisestä elintarvikehygieniasta säädetään 
terveydensuojelulain 8 luvussa sekä tarkem-
min terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 
6 luvussa. 

Terveydensuojelulain elintarvikemääräyk-
sillä on pääosin toimeenpantu elintarvikehy-
gieniasta annettu neuvoston direktiivi 
93/43/ETY, jäljempänä elintarvikehy-
gieniadirektiivi. Direktiivin liitteessä on an-
nettu hygieniaa koskevia määräyksiä. Liit-
teen X luvun mukaan elintarvikealan yrittäji-
en on varmistettava, että kaikkia elintarvik-
keita käsitteleviä henkilöitä neuvotaan heidän 
ammatilliseen toimintaansa liittyvässä elin-
tarvikehygieniassa ja että heillä on riittävät 
tiedot  ammatilliseen toimintaansa liittyvästä 
elintarvikehygieniasta. Terveydensuojelula-
kia muutettiin vuonna 1996 siten, että asian-
omainen ministeriö voisi antaa tarvittaessa 
tarkemmat ohjeet ja määräykset elintarvike-
huoneistossa työskentelevältä henkilökunnal-
ta vaadittavasta elintarvikehygieenisestä kou-
lutuksesta. Tällaista sosiaali- ja terveysminis-
teriön päätöstä ei ole kuitenkaan toistaiseksi 
annettu. 

EU:ssa ei ole annettu tarkempia säännöksiä 
siitä, miten elintarvikehygieniaosaaminen tu-
lisi osoittaa. Esimerkiksi Tanskassa on vuo-
desta 1997 ollut voimassa järjestelmä, jossa 
elintarviketyöntekijältä edellytetään osallis-
tumista joko 8 tai 24 tunnin mittaiseen koulu-
tukseen. Ruotsissa hygieniakoulutus on jär-
jestetty maan Elintarvikeviraston ja alan yrit-
täjien toimesta kahtena puolen päivän kurssi-
na, jonka päätteeksi suoritetaan kirjallinen ja 
käytännön koe. Kurssille osallistuminen on 
vapaaehtoista, mutta syksyyn 1999 mennessä 
sen oli jo suorittanut 17000 elintarvikemyy-
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mälöissä ja suurtalouksissa työskentelevää. 
Englannissa hygieniakoulutus on järjestetty 
elinkeinon toimesta hygieniaoppaiden avulla. 
Pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elin-
tarvikkeita käsitteleviltä edellytetään osallis-
tumista kuuden tunnin mittaiseen koulutuk-
seen. 

Euroopan komissio on heinäkuussa 2000 
antanut ehdotuksen EY:n hygienialainsää-
dännön uudistamiseksi (KOM(2000) 438 lo-
pull.). Ehdotuksen mukaan nykyinen hy-
gieniaosaamista koskeva vaatimus säilyy en-
nallaan. Lisäksi komissio ehdottaa uutena 
vaatimuksena, että elintarvikealan yritykses-
sä HACCP-järjestelmästä vastaavien henki-
löiden tulee saada riittävä koulutus HACCP-
periaatteista. 
 
 
1.1.6. Tuoteturvallisuuslain mukainen 

tehtävien määrittely ja muutoksen-
haku 

Tuoteturvallisuuslain mukainen kunnan 
valvontaviranomaisen tehtävän määrittely ja 
päätöksen muutoksenhakumenettely eivät ole 
yhdenmukaiset muun ympäristöterveyden-
huollon erityislainsäädännön kanssa. Tämä 
on aiheuttanut tulkinnasta johtuvia toimival-
taongelmia useissa kunnissa. Ympäristöter-
veydenhuollon lainsäädännön selkeyden ja 
yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi on tär-
keää, että tuoteturvallisuuslain mukainen 
valvontaviranomaisen tehtävänmäärittely ja 
muutoksenhakumenettely olisivat yhdenmu-
kaisia muun ympäristöterveydenhuollon lain-
säädännön kanssa. 
 
 
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on laajentaa kunta-
laissa tarkoitettua kuntien välistä yhteistoi-
mintaa kansanterveyslain ja ympäristöter-
veydenhuoltoa koskevan erityislainsäädän-
nön toimeenpanon osalta. Tavoitteena on 
myös edistää kuntien välistä yhteistoimintaa 
ympäristöterveydenhuollossa. Ympäristöter-
veydenhuollon erityislainsäädäntöön ehdote-
taan lisättäväksi kuntalain 76 §:n 3 momentin 
mukainen yhteistoimintaa koskeva säännös 

siten täydennettynä, että kunta tai kuntayh-
tymä voi tehdä paitsi kunnan myös kuntayh-
tymän kanssa sopimuksen viranomaistehtä-
vien yhteisestä hoitamisesta. 

Esityksen tavoitteena on myös selkeyttää 
ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä val-
vonnassa sekä laajentaa terveydensuojelulain 
mukaisen valvonnan maksullisuutta kunnalli-
sen ympäristöterveydenhuollon tarvitsemien 
voimavarojen turvaamiseksi. Terveydensuo-
jelulain 49 §:ään ehdotetaan lisättäväksi val-
vonnassa käytettävien ulkopuolisten asian-
tuntijoiden pätevyyden ja asiantuntemuksen 
arviointia koskeva säännös. Terveydensuoje-
lulain 50 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että kunnan olisi mahdollista periä maksu 
uimarantaveden valvontaan sekä yksittäisen 
kaivoveden laadun tai asunnosta aiheutuvan 
terveyshaitan selvittämiseen liittyvästä näyt-
teenotosta, mittauksista ja tutkimuksesta. 

Elintarvikehygieniaa koskevan osaamis-
velvoitteen tavoitteena on varmistaa, että 
elintarvikkeiden kanssa työskentelevät pys-
tyvät torjumaan ja ehkäisemään toimintaansa 
liittyviä elintarvikehygieenisiä riskejä. Mer-
kittävin terveysriski on ruokamyrkytys. Ra-
portoitujen ruokamyrkytysten on todettu li-
sääntyneen selvästi viime vuosina. Yhtenä 
yleisimpänä syynä ruokamyrkytyksiin pide-
tään elintarvikkeiden väärää käsittelyä, esi-
merkiksi säilyttämistä liian kauan lämpöti-
loissa, joissa tautimikrobit voivat lisääntyä. 
Myös työntekijöistä suoraan elintarvikkeisiin 
siirtyvien mikrobien aiheuttamat ruokamyr-
kytykset ovat tärkeä ryhmä. 

Elintarvikehygieenistä osaamista koskeva 
yleisvelvoite on katsottu tarpeelliseksi sisäl-
lyttää terveydensuojelulakiin, koska sään-
nöksen toimeenpanosta aiheutuu toiminnan-
harjoittajille taloudellisia seuraamuksia ja 
velvoite koskettaa suurta osaa elintarvike-
huoneistossa työskentelevistä. 

Tuoteturvallisuuslain osalta ehdotuksen ta-
voitteena on yhdenmukaistaa kunnan valvon-
taviranomaisen tehtävänmäärittelyä ja viran-
haltijoiden tekemien päätösten muutoksen-
hakumenettelyä muun ympäristöterveyden-
huollon lainsäädännön kanssa. Tuoteturvalli-
suuslain 7 ja 19 §:ää ehdotetaan muutetta-
vaksi yhdenmukaisiksi muun ympäristöter-
veydenhuollon erityislainsäädännön kanssa. 
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3.  Esityksen vaikutukset  

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

3.1.1. Kuntien välinen yhteistoiminta 

Kuntien välinen yhteistyö ympäristöter-
veydenhuollon osalta perustuisi edelleen va-
paaehtoisuuteen. Ympäristöterveydenhuol-
lossa viranhaltijoiden palkat sivukuluineen 
kattavat yli 70 % ympäristöterveydenhuollon 
kokonaiskustannuksista. Esityksen tavoittee-
na ei ole vaikuttaa ympäristöterveydenhuol-
lon henkilöstön määrään. Niissä kunnissa, 
joissa pelkkään sopimukseen perustuva yh-
teistyö ja sen mahdollistama asiakokonai-
suuksiin perustuva viranhaltijoiden erikois-
tuminen otettaisiin käyttöön, kustannukset 
saattaisivat kasvaa lähinnä matkakustannus-
ten osalta. Toisaalta asiantuntijapalveluiden, 
kaluston ja laitteiden sekä viranhaltijoiden 
koulutuksen osalta keskittäminen saattaisi 
tuoda myös kustannussäästöjä. Ympäristö-
terveydenhuollon kokonaisuuden kannalta 
sopimukseen perustuvan yhteistyön käynnis-
tämisellä ei olisi merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia kunnissa. 
 
 
3.1.2. Maksut 

Terveydensuojelulain mukaan kunnan on 
perittävä maksu terveydensuojelulain mu-
kaisten ilmoitusten käsittelystä sekä valvon-
taan liittyvistä näytteenotosta ja tutkimuksis-
ta. Maksullisuuden laajentaminen koskemaan 
asumisterveyttä ja yksittäisten talousvesi-
kaivojen veden laatuun liittyvää näytteenot-
toa, mittauksia ja tutkimuksia lisäisi kunnille 
valvonnasta kertyviä tuloja. Esitys lisäisi 
edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvia 
kustannuksia yksittäisten talousvesikaivojen 
omistajille sekä asunnon ja muun oleskeluti-
lan omistajille silloin, kun terveyshaitan sel-
vittäminen vaatisi näytteenottoa tai mittauk-
sia. 

Yhdessä kunnassa yleisten uimarantojen ja 
niin sanottujen EU-uimarantojen yhteismäärä 
saattaa olla jopa 20. Näytteenoton ja tutki-
mukset huomioon ottaen kuntien saamat tulot 
uimarantojen veden laadun valvonnasta vaih-
telisivat arviolta nollasta 30 000 markkaan 

vuositasolla. Yleiset uimarannat omistaa 
yleensä kunta, joten kyseeseen tulisi lähinnä 
kunnan sisäinen laskutus.  

Asuntojen terveyshaittojen selvittämiseen 
tarvittavaa näytteenottoa ja mittauksia teh-
dään kunnissa vaihtelevia määriä. Suurim-
missa kunnissa toimenpiteitä suoritetaan 
vuosittain jopa yli 300 kappaletta kun taas 
pienimmissä kunnissa toimenpiteet voivat ra-
joittua muutamaan. Yksittäisen toimenpiteen 
kustannukset vaihtelevat toimenpiteen laa-
dusta ja laajuudesta riippuen suuresti. Edellä 
mainituista syistä on vaikea arvioida asunto-
jen terveyshaittojen selvittämiseen tarvitta-
vista mittauksista ja tarvittavasta näyt-
teenotosta kuntien saamien tulojen suuruutta. 
Yksittäiselle asunnon tai muun oleskelutilan 
omistajalle kustannukset voisivat vaihdella 
nollasta markasta useaan tuhanteen markkaan 
toimenpiteiden laadusta ja laajuudesta riip-
puen. Maksujen kokonaismäärä valtakunnal-
lisesti arvioituna saattaisi kohota 15 - 20 mil-
joonaan markkaan. 

Yksittäisten talouksien omaan vedenhan-
kintaan käytettävien kaivojen määrä vaihte-
lee Suomessa alueittain. Pohjois-
Pohjanmaalla kaivoja on erittäin vähän, mut-
ta esimerkiksi Itä-Uudellamaalla niitä on 
runsaasti. Kaivon veden laadusta tehtävä pe-
rusanalyysi maksaa kaivon omistajalle kes-
kimäärin 600 – 900 markkaa. Koska kaivojen 
määrä vaihtelee kunnittain, myös kuntien 
saamat tulot vaihtelisivat suuresti arviolta 
muutamasta sadasta markasta useaan kym-
meneen tuhanteen markkaan. 
 
 
3.1.3. Elintarvikehygieeninen osaaminen 

Suomessa on noin 50 000 terveydensuoje-
lulain tarkoittamaa elintarvikehuoneistoa, 
joista noin 1 500 on hyväksytty hygienialain 
nojalla. Suurin tarve hygieniaosaamisen li-
säämiseen on kaupan ja elintarviketeollisuu-
den alalla. Kaupan alalla peruskoulutus on 
yleensä kaupallinen eikä siihen sisälly hy-
gieniaosaamista. Päivittäistavarakaupassa 
työskentelee noin 16 000 henkilöä ja elintar-
viketeollisuudessa 25 000 henkilöä, joilta tul-
taisiin edellyttämään osallistumista erityiseen 
testiin. Suurtalousalalla ja suurimmissa ra-
vintolakeittiöissä arvioilta 80 %:lla henkilös-
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töstä on alan ammatillinen koulutus. Näin ol-
len suurtalouksissa ja ravintoloissa työsken-
telisi noin 20 000 henkilöä, joiden tulisi täyt-
tääkseen asetuksessa ehdotettava osaamis-
vaatimus, suorittaa osaamistesti hyväksyttä-
västi. Yhteensä noin 60 000 elintarvikehuo-
neistossa työskentelevän tulisi suorittaa testi. 

Suoranaiset kustannukset hygieniaosaa-
misvelvoitteesta aiheutuisivat testien suorit-
tamisesta. Testin vastaanottaja voisi periä 
maksun korvaukseksi testin järjestämisestä 
aiheutuneista todellisista kustannuksista. Mi-
käli yhden henkilön testimaksu olisi 120 
markkaa, aiheutuisi testeistä noin 7,2 miljoo-
nan markan kertaluontoiset kustannukset 
vuosina 2002-2004. Kustannuksista vastaisi-
vat työnantajat. Elintarviketyölle on ominais-
ta henkilöstön suuri vaihtuvuus, jonka suu-
ruudeksi päivittäistavarakaupassa on arvioitu 
noin 20 % vuodessa. Vaihtuvuudesta johtu-
vat kustannukset olisivat noin 1,4 miljoona 
markkaa vuodessa.  

Osaamistestin suorittamista ei asetuksessa 
olisi sidottu mihinkään valmentavaan koulu-
tukseen. Tarkoituksenmukaista olisi kuiten-
kin, että työntekijälle annettaisiin hygieniaan 
liittyvää koulutusta joko erikseen tai osana 
muuta työhön perehdyttämistä. Vaihtoehtona 
olisi, että työntekijä hankkisi testiin tarvitta-
vat tiedot kirjallisuudesta tai internetistä. 
Testiin valmentautumisen arvioidaan vastaa-
van 6-12 tunnin kurssimuotoista koulutusta. 
Mikäli kaikille noin 60 000 testiin osallistu-
valle järjestettäisiin tällainen koulutus, aiheu-
tuisi itse koulutuksen järjestämisestä sekä 
menetetystä työajasta työnantajille vajaan 
110 miljoonan markan kustannukset vuosina 
2002-2004 sekä vaihtuvuuden vuoksi vuosit-
tain noin 24 miljoonan markan kustannukset. 
 
 
3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Elintarvikehygieniaa koskevan osaamis-
velvoitteen toimeenpano olisi terveydensuo-
jelulain nojalla Elintarvikeviraston tehtävä. 
Virasto muun muassa ylläpitäisi osaamistes-
tejä sekä pitäisi luetteloa testaajista. Tehtävi-
en on arvioitu vaativan noin 0,5 henkilötyö-
vuoden työpanoksen Elintarvikevirastossa. 
Muutoin esityksellä ei ole vaikutusta organi-

saatioihin ja henkilöstöön. 
 
3.3. Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia 
ympäristöön. 
 
 
3.4. Vaikutukset eri kansalaisryhmien 

asemaan 

Esityksellä ei ole vaikutuksia eri kansalais-
ryhmien asemaan. 
 
 
4.  Asian valmiste lu 

Valtioneuvoston päätöksessä ”Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 
2000 – 2003” yhtenä toiminnan painopiste-
alueena on hyvinvointia tukevan ympäristön 
vahvistaminen. Tätä tavoitetta tukevaksi toi-
menpiteeksi suositellaan kuntien välisen yh-
teistyön lisäämistä sopimalla sekä valvonta-
maksujen käyttöönottoa. Valtioneuvoston 
päätöksen toimeenpanemiseksi sosiaali- ja 
terveysministeriö käynnisti kunnallisen ym-
päristöterveydenhuollon toimintaedellytyksi-
en parantamiseen tähtäävän hankkeen. 
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli kunti-
en välisen yhteistoiminnan edistäminen ym-
päristöterveydenhuollossa sekä valvonnan 
maksullisuuden laajentaminen valvonnan 
tarvitsemien voimavarojen turvaamiseksi. 
Hankkeen valvontaryhmässä olivat edustet-
tuina maa- ja metsätalousministeriö, kauppa- 
ja teollisuusministeriö, Elintarvikevirasto, 
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Kuluttaja-
virasto ja Suomen Kuntaliitto. 

Elintarvikehuoneistossa työskentelevien 
hygieniaosaamisen osalta Elintarvikevirasto 
jätti sosiaali- ja terveysministeriölle 3 päivä-
nä toukokuuta 2000 ehdotuksen elintarvike-
työntekijöiden hygieniakoulutuksesta. Ehdo-
tusta valmisteli työryhmä, johon ovat kuulu-
neet Elintarvikevirasto, Opetushallitus, Elin-
tarviketeollisuusliitto, Päivittäistavarakaup-
payhdistys, Hotelli- ja ravitsemusalan yrittä-
jäliitto, Kunta-alan ammattiliitto, Liikealan 
ammattiliitto, Suomen Kuntaliitto, Valtion ja 
erityisalojen ammattiliitto ja Hotelli- ja Ra-
vintolahenkilökunnan Liitto. Neuvotteluosa-
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puolet ovat pitäneet elintarvikehygieenisen 
perusosaamiskoulutuksen sisällön määritte-
lemistä tärkeänä, jotta hygieniaosaamisvel-
voitteesta toiminnanharjoittajille aiheutuvat 
kustannukset voidaan arvioida. Mahdolli-
suutta siihen, että elintarvikehygieeninen 
koulutus annetaan osana toiminnanharjoitta-
jien ja yritysten omavalvontaa, on pidetty 
myös tärkeänä. 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä virkatyönä. 

Esityksestä on pyydetty lausunnot yhteensä 
42 eri viranomaiselta ja yhteisöltä. Ehdotuk-
sen tavoitetta edistää kuntien välistä yhteis-

toimintaa kansanterveyslain ja ympäristöter-
veydenhuoltoa koskevien erityislakien osalta 
pidettiin yleisesti kannatettavana ja tärkeänä. 
Samoin maksullisuuden laajentamiseen ja ul-
kopuolisten asiantuntijoiden käytön selkeyt-
tämiseen suhtauduttiin yleisesti myönteisesti. 
Asuntojen terveyshaittojen selvittämiseen 
liittyvien mittausten, näytteenoton ja selvi-
tysten maksullisuuden toimeenpanoon liitty-
en toivottiin esityksen perusteluihin tarken-
nuksia. Elintarvikehygieenistä osaamista 
koskevia säännöksiä pidettiin tarpeellisena. 
Esitetyt tarkennusehdotukset on pyritty huo-
mioimaan esityksessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Kansanterveyslaki 

5 §. Kansanterveyslain 5 §:n 4 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että laissa 
tarkoitetun kuntayhtymän jäsenkunta voisi 
päätöksensä mukaisesti hoitaa ympäristöter-
veydenhuollon tehtävät itse tai yhteistyössä 
muun kunnan tai kuntayhtymän kanssa. 
Muutoksen jälkeen ympäristöterveydenhuol-
lon tehtävät voitaisiin edelleen hoitaa kan-
santerveystyön kuntayhtymässä, mutta jäsen-
kunta voisi päätöksensä mukaisesti hoitaa ne 
myös itse tai yhteistyössä toisen kunnan tai 
esimerkiksi alueelle perustetun muun kun-
tayhtymän kanssa. Kansanterveystyön kun-
tayhtymän alueella sen jäsenkunnan ympäris-
töterveydenhuollon tehtävät voitaisiin siten 
hoitaa myös muussa kuntayhtymässä yhdessä 
esimerkiksi ympäristönsuojelun ja rakennus-
valvonnan tehtävien kanssa. Periaatteena oli-
si edelleen, että ympäristöterveydenhuollon 
erityislakien mukaiset tehtävät muodostaisi-
vat kokonaisuuden, joten  ympäristötervey-
denhuollon tehtäviä ei voisi jakaa kansanter-
veystyön kuntayhtymän ja sen jäsenkunnan 
kesken. 

Kansanterveyslakiin ei ole tarkoituksen-
mukaista ottaa kuntien välistä yhteistoimin-
taa koskevaa erityissäännöstä, jonka mukaan 
kunta voisi sopia kunnan tai kuntayhtymän 
kanssa siitä, että viranhaltija voi tehdä virka-
vastuulla ympäristöterveydenhuollon erityis-
lakien mukaisia tehtäviä isäntäkunnan tai 
-kuntayhtymän ulkopuolella. Edellä mainitun 
kaltaisen yhteistoiminnan osalta noudatettai-
siin, mitä kuntalaissa ja ympäristöterveyden-
huollon erityislainsäädännössä säädetään. 
Tämä tarkoittaisi sitä, että jäljempänä tässä 
esityksessä ympäristöterveydenhuoltoa kos-
kevien erityislakien muutosehdotuksissa ku-
vattu yhteistoiminta olisi mahdollista esimer-
kiksi vain yhden erityislain osalta kansanter-
veyslain säännösten sitä estämättä. Yhteis-
toimintasopimuksen tehneissä kunnissa tai 
kuntayhtymissä ympäristöterveydenhuollon 
tehtävät tulisi kuitenkin olla kokonaisuudes-
saan yhden toimielimen alaisuudessa. 

6 §. Lain 6 §:n 2 momenttia ehdotetaan 

muutettavaksi siten, että kansanterveyslaissa 
ei enää säädettäisi ympäristöterveydenhuol-
lon ja ympäristönsuojelun yhteisestä toimie-
limestä. Kuntayhtymän toimielimistä sovi-
taan kuntayhtymän perussopimuksessa. Mai-
nitusta yhteisestä toimielimestä voidaan so-
pia ilman kansanterveyslain nimenomaista 
säännöstä, joten erillinen säännös tältä osin 
on tarpeeton. 

Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumotta-
vaksi. Kunnallislaki kumottiin 1 päivänä hei-
näkuuta 1995 voimaan tulleella kuntalailla. 
Kuntalain 14 §:ssä on yleissäännökset toimi-
vallan delegoinnista, jotka kattavat myös 
kansanterveyslain 6 §:n 3 momentin tarkoi-
tuksen. Pykälän 3 momentti on siten vanhen-
tunut. 

Muutokset eivät muuta ympäristötervey-
denhuollon asemaa osana kansanterveystyö-
tä. Ympäristöterveydenhuolto olisi myös sel-
keä yhtenäinen kokonaisuus, jonka tehtäviä 
ei voisi antaa usean toimielimen hoidettavak-
si samassa kunnassa tai kuntayhtymässä. 
 
1.2. Terveydensuojelulaki 

7 §. Kunnan terveydensuojeluviranomai-
nen. Lain 7 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
kuntien välistä yhteistoimintaa koskeva 2 
momentti, jonka mukaan kunta voisi sopia 
toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, että 
kunnalle tai sen viranomaiselle terveyden-
suojelulaissa säädetty tehtävä, jossa toimival-
taa voidaan siirtää viranhaltijalle, annetaan 
virkavastuulla toisen kunnan tai kuntayhty-
män viranhaltijan hoidettavaksi. Ehdotetun 
säännöksen nojalla kunta voisi sopia toisen 
kunnan tai kuntayhtymän kanssa siitä, että 
kunnan tai kuntayhtymän viranhaltija voisi 
suorittaa virkavastuulla terveydensuojelulain 
mukaisia tehtäviä kunnan alueella. Tehtävien 
suorittamisella tarkoitettaisiin terveydensuo-
jelulain mukaisten päätösten tekemistä, jos 
ne on delegoitu viranhaltijalle, päätösten 
valmistelua sekä muita terveydensuojelulais-
sa kunnan viranomaiselle säädettyjä tehtäviä. 
Viranhaltijalla olisi tällöin se toimivalta, joka 
hänellä on siinä kunnassa tai kuntayhtymäs-
sä, jonka viranhaltija hän varsinaisesti on. 
Viranhaltijalla olisi siten mahdollisuus toimia 
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myös esimerkiksi toisen sopijapuolen (kun-
nan tai kuntayhtymän) esittelijänä. 

Pykälän 2 momentin mukaan momentissa 
tarkoitettu yhteistoiminta olisi mahdollista 
myös kuntayhtyminen kesken, jos yhteistoi-
mintaan olisi kuntayhtymien jäsenkuntien 
suostumus. Suostumus voisi olla esimerkiksi 
jäsenkunnan valtuuston päätös. 

Säännös edellyttäisi, että järjestelyn yksi-
tyiskohdista tehtäisiin kuntien tai kunnan ja 
kuntayhtymän taikka kuntayhtymien välinen 
sopimus. Sopimuksessa voitaisiin sopia esi-
merkiksi palvelujen ostajan oikeudesta ohjata 
ja valvoa viranhaltijan toimintaa sekä vahin-
gonkorvausvelvollisuudesta ostajakunnalle 
tai ulkopuoliselle aiheutetusta vahingosta. 
Vastuu ulkopuoliselle aiheutetusta vahingos-
ta määräytyisi isännänvastuuta koskevien va-
hingonkorvauslain (412/1974) säännösten 
mukaan. Myös sopimuskumppanien välinen 
vastuun jakautuminen saattaisi olla tarpeen 
kirjata sopimukseen. 

Virkavastuulla tarkoitettaisiin vastuuta 
toiminnan lainmukaisuudesta. Viranhaltijaa 
vastaan voitaisiin nostaa virkarikossyyte ja 
hänet voitaisiin velvoittaa korvaamaan aihe-
uttamansa vahinko. Muutosta viranhaltijan 
ostajakunnassa tekemiin päätöksiin haettai-
siin siten, kuin kysymyksessä olisi ostaja-
kunnan viranhaltija. 

Ehdotuksen mukaan lain nykyinen 2 mo-
mentti siirtyisi 3 momentiksi. 

40 §. Elintarvikehygieeninen osaaminen. 
Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi 40 §, joka 
sisältäisi elintarvikehygieenistä osaamista 
koskevat säännökset. Yhteneväisesti elintar-
vikehygieniadirektiivin kanssa ehdotetaan 1 
momenttiin otettavaksi toiminnanharjoittajaa 
velvoittava säännös, jonka mukaan elintarvi-
kehuoneistossa työskentelevillä on oltava 
tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävä 
elintarvikehygieeninen osaaminen ja että 
työntekijöitä tarvittaessa koulutetaan ja neu-
votaan elintarvikehygieniassa. Lain 4 §:n 
mukaan lakia sovelletaan yleislakina suhtees-
sa elintarvikkeita koskevaan muuhun lain-
säädäntöön. Koska hygienialailla tai sen no-
jalla ei ole annettu elintarvikehuoneistossa 
työskentelevien henkilöiden elintarvikehy-
gieniaa koskevia säännöksiä,  tulisi ehdotettu 
osaamisvelvoite koskemaan myös hygienia-
lain nojalla hyväksytyissä laitoksissa työs-

kenteleviä. Osaamisvelvoite ei olisi sidottu 
huoneistossa työskentelevän työsuhteen laa-
tuun, joten velvoite koskisi myös sellaista 
toiminnanharjoittajaa, joka työskentelee elin-
tarvikehuoneistossaan. 

Pykälän 2 momentin mukaisesti toimin-
nanharjoittajan olisi kustannuksellaan huo-
lehdittava siitä, että elintarvikehuoneistossa 
työskentelevät suorittavat hyväksyttävästi 
elintarvikehygieenistä osaamista mittaavan 
testin eli osaamistestin. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksella olisi tarkoitus tar-
kemmin määritellä ne, joiden tulisi testiin 
osallistua. 

Pykälän 3 momentin mukaisesti osaamis-
testiin osallistuvalta voitaisiin periä testin jär-
jestämisestä aiheutuvia todellisia kustannuk-
sia vastaava maksu. Maksu kohdistuisi käy-
tännössä siihen toiminnanharjoittajaan, jonka 
elintarvikehuoneistossa testiin osallistuva 
työskentelee. Koska kyseessä ei ole tervey-
densuojelulain valvontaan liittyvä maksu, ei 
maksusäännöstä ole tarkoituksenmukaista 
liittää lain maksuja koskevaan 50 §:ään. Py-
kälän 4 momentin mukaan osaamistestejä 
järjestäisivät Elintarvikeviraston luetteloimat, 
asetuksella säädettävän pätevyyden omaavat 
osaamistestaajat. Testaaja voisi ottaa huomi-
oon testimaksun suuruutta määritettäessä 
muun muassa testitilan vuokran, valvojien 
palkkiot, testien tarkastamistyön, testimateri-
aalista ja osaamistodistuksista suoritettavat 
korvaukset sekä muut testin järjestämisestä 
aiheutuvat hallinnolliset kulut. 

Osaamistestaajiksi voitaisiin luetteloida 
yksityisiä henkilöitä, joilla on tehtäviensä 
suorittamiseen tarpeellinen pätevyys. Koska 
testaaja osaamistestejä järjestäessään ja anta-
essaan testin suorittamisesta todistuksia käyt-
täisi julkista hallintotehtävää, sovellettaisiin 
testaajaan hallintomenettelylain (598/1982) 
virkamiestä koskevia säännöksiä. 

Säännöksen tarkempi toimeenpano on tar-
koitus toteuttaa sosiaali- ja terveysministeri-
ön antamalla asetuksella, jota koskevaa val-
tuussäännöstä ehdotetaan 5 momenttiin. Ku-
ten edellä 2 momentin kohdalla on todettu, 
asetuksella olisi tarkoitus tarkemmin määri-
tellä ne elintarvikehuoneistossa työskentele-
vät, joiden edellytettäisiin osallistuvan osaa-
mistestiin. Tarkoitus olisi kohdentaa velvoite 
sellaisiin helposti pilaantuvia elintarvikkeita 
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käsitteleviin, joilla ei ole riittäväksi katsotta-
vaa  koulutusta. Asetuksella olisi myös tar-
koitus säätää siitä, mitä pidettäisiin vaaditta-
vana elintarvikehygieenisenä osaamisena, 
osaamistestien muodosta sekä testin hyväk-
syttävästä suorittamisesta annettavasta todis-
tuksesta. Edelleen asetuksella annettaisiin 
Elintarvikevirastolle oikeus määrätä tarkem-
min testien käytännön järjestämiseen liitty-
vistä seikoista. Elintarvikehuoneistoissa 
työskentelee äidinkieleltään muita kuin suo-
men- tai ruotsinkielisiä. Testien suorittami-
sesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä 
päättäisi Elintarvikevirasto. Edelleen virasto 
voisi määrätä osaamistestien perusteista ja 
laatimisesta sekä testien hyväksyttävästä suo-
rittamisesta. Käytännössä virasto ylläpitäisi 
testikysymyspankkia, josta osaamistestaajat 
saisivat käyttöönsä kysymyssarjoja. Virastol-
la olisi myös oikeus, Opetushallitusta kuultu-
aan, päättää epäselvissä tapauksissa, mitä 
tutkintoja tai niihin rinnastettavia koulutuksia 
olisi pidettävä riittävänä elintarvikehygieeni-
sen osaamisen kannalta. 

41 §. Tarkemmat säännökset. Pykälän joh-
dantokappale ehdotetaan muutettavaksi uu-
den perustuslain mukaiseksi siten, että sosi-
aali- ja terveysministeriön asetuksella voitai-
siin tarkemmin säätää pykälässä mainituista 
asioista. Johdantokappaleeseen ei ehdoteta 
asiallisia muutoksia. Pykälän 8 kohta ehdote-
taan kumottavaksi, koska edellä ehdotettu 40 
§:n 5 momentti vastaa sitä asiallisesti. 

49 §. Asiantuntijat ja tutkimuslaboratoriot. 
Pykälään ehdotetaan otettavaksi uusi 1 mo-
mentti, jonka mukaan terveydensuojeluvi-
ranomaisen käyttämällä ulkopuolisella asian-
tuntijalla tulisi olla tutkimusten ja selvitysten 
edellyttämä asiantuntemus ja pätevyys. Li-
säksi ulkopuolisen asiantuntijan tulisi osoit-
taa käytettävien tutkimusmenetelmien luotet-
tavuus. Terveydensuojelulain edellyttämä 
valvonta toimeenpannaan kunnissa usein  
tutkimuksin ja mittauksin, joille ei ole ole-
massa sellaisia kansainvälisiä standardeja, 
joita voitaisiin käyttää esimerkiksi akkredi-
toinnin pohjana. Ehdotetun uuden 1 momen-
tin mukaan terveydensuojelulain mukaista vi-
ranomaisvalvontaa varten tutkimuksia ja sel-
vityksiä tekevällä ulkopuolisella asiantunti-
jalla tulisi kuitenkin olla selvitysten ja tutki-
musten edellyttämä asiantuntemus ja päte-

vyys. Ulkopuolisen asiantuntijan olisi myös 
osoitettava terveydensuojeluviranomaiselle 
käytettävien tutkimusmenetelmien luotetta-
vuus. Ulkopuolisia asiantuntijoita viran-
omaisvalvontaa varten käyttäessään kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen olisi siis itse 
arvioitava ulkopuolisen asiantuntijan käyttä-
mien menetelmien luotettavuus. Menetelmän 
luotettavuuden arvioinnista kunnan tervey-
densuojeluviranomaisen olisi tehtävä päätös. 

Pykälän 1 momentin mukaan viranomais-
valvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä 
tekevään ulkopuoliseen asiantuntijaan sovel-
lettaisiin hallintomenettelylain 10 ja 11 §:n 
virkamiehen esteellisyyttä koskevia säädök-
siä. Näin turvattaisiin hyvä terveydensuojelu-
lain mukainen hallintoasioiden valmistelu 
myös ulkopuolisia asiantuntijoita käytettäes-
sä. 

Terveydensuojelulain edellyttämää valvon-
taa varten käytettävien mittausten ja tutki-
musten suorittamiseksi on muun muassa so-
siaali- ja terveysministeriö laatinut ohjeita. 
Arvioidessaan mittaus- ja tutkimusmenetel-
mien luotettavuutta kunnan terveydensuoje-
luviranomainen voisi käyttää hyväkseen näitä 
ohjeita. Ulkopuolisen asiantuntijan asiantun-
temusta ja pätevyyttä arvioidessaan kunnan 
terveydensuojeluviranomainen voisi ottaa 
huomioon esimerkiksi asiantuntijan koulu-
tuksen, työkokemuksen ja aikaisemmat tut-
kimusaiheeseen liittyvät mittaukset, tutki-
mukset ja selvitykset. 

Terveydensuojeluviranomainen voisi käyt-
tää ulkopuolisen asiantuntijan tuottamia tu-
loksia päätöksenteon perusteena sillä edelly-
tyksellä, että ennen tutkimuksien ja selvityk-
sien suorittamista ulkopuolinen asiantuntija 
on osoittanut terveydensuojeluviranomaiselle 
pätevyytensä edellä kuvatulla tavalla. Ulko-
puolisen erityisasiantuntemuksen käyttö ym-
päristöterveydenhuollon viranhaltijoiden asi-
antuntemuksen ohella lisäisi päätöksenteon 
luotettavuutta ja nopeuttaisi sitä. Menettely 
nopeuttaisi todennäköisesti myös valitusta-
pausten käsittelyä, joka monessa kunnassa on 
edelleen kohtuuttoman pitkä. 

Pykälän nykyinen 1 momentti siirtyisi 2 
momentiksi eikä siihen ehdoteta sisällöllisiä 
muutoksia. 

Nykyinen 2 momentti siirtyisi 3 momentik-
si ja sitä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
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sosiaali- ja terveysministeriöllä olisi mahdol-
lisuus antaa ministeriön asetus laboratorioi-
den lisäksi myös terveydensuojelulain mu-
kaista viranomaisvalvontaa varten tutkimuk-
sia ja selvityksiä tekevien ulkopuolisten asi-
antuntijoiden pätevyydestä. 

50 §. Maksut. Pykälän 1 momenttia ehdote-
taan muutettavaksi siten, että kaikki 50 §:ssä 
tarkoitettujen maksujen määräytymisperus-
teet yhdistettäisiin tähän momenttiin. Valtion 
suoritteiden maksullisuuden osalta noudatet-
taisiin edelleen mitä valtion maksuperuste-
laissa (150/1992) säädetään. Momentissa eh-
dotetaan määriteltäväksi valtion suoritteiden 
maksullisuuden lisäksi kunnan terveydensuo-
jeluviranomaisen omien suoritteiden (voi-
massa olevan lain 4 momentti) sekä kunnan 
ulkopuolisella asiantuntijalla teettämien suo-
ritteiden maksun suuruuden yleiset määräy-
tymisperiaatteet. 

Koska terveydensuojelulain mukaisten suo-
ritteiden maksullisuutta ehdotetaan laajennet-
tavaksi koskemaan toiminnanharjoittajan li-
säksi myös kiinteistön omistajia, pykälän 2 
momenttiin ehdotetaan lisättäväksi termi 
”toiminnanharjoittaja” kuvaamaan keneltä 
momentin mukaiset, kunnan käsittelemien 
ilmoitusten maksut peritään. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi termi ”toiminnanharjoittaja” vastaavas-
ti kuin 2 momenttiin. Tällöin annettujen mää-
räysten valvontaan sekä talous- ja uimaveden 
valvontaan liittyvät maksut perittäisiin toi-
minnanharjoittajalta. Nämä maksut on tähän-
kin saakka peritty toiminnanharjoittajalta, jo-
ten ehdotettu muutos on lakia selventävä. 
Pykälän 3 momentista ehdotetaan poistetta-
vaksi yleisen uimarannan valvonnan maksul-
lisuutta koskeva poikkeus, jolloin myös ylei-
sen uimarannan valvonta tulisi maksulliseksi. 
Lain mukaisten suoritteiden maksullisuus 
laajennettaisiin siten koskemaan myös uima-
rantaveden näytteenottoa ja tutkimuksia. 

Pykälän 4 momentissa määriteltäisiin suo-
ritteet, joista kunnan viranomaisella on oike-
us periä maksu kiinteistön omistajalta. Kiin-
teistön omistajalla tarkoitetaan osakeyhtiö-
laissa (809/1991) asunto-osakeyhtiötä, osa-
keyhtiölaissa (734/1978) osakeyhtiötä, 
maanvuokralaissa (258/1966) rakennuksen 
omistajaa ja maakaaren (540/1995) 14 luvun 
3 §:n mukaisissa tapauksissa sitä, jolle lain-

huuto on myönnetty ja hallitsee sitä osaa 
kiinteistöstä, mihin kunnan viranomaisen 
toimenpide kohdistuu. 

Ehdotuksen mukaan kunnalla olisi oikeus 
periä halutessaan maksu lain 26 §:n mukais-
ten, eli asunnon ja muun oleskelutilan, terve-
yshaittojen selvittämiseen liittyvistä mittauk-
sista, näytteenotosta, tutkimuksista sekä sel-
vityksistä. Selvitystyö tarkoittaisi myös si-
sämelun aiheuttamien terveyshaittojen selvi-
tystyötä. 

Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ilme-
nevien terveyshaittojen taustalla on yleisesti 
kiinteistöstä (esimerkiksi rakennusvirheet, 
ilmanvaihto, putkivuodot) ja vain harvoin 
asukkaan toiminnasta johtuvat tekijät. Tästä 
johtuen terveyshaittojen selvittämiseksi teh-
tävistä mittauksista, näytteenotosta, tutki-
muksista ja selvityksistä maksu perittäisiin 
ensisijaisesti kiinteistön omistajalta. 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen 
asuntoon tai muuhun oleskelutilaan tekemä 
ensimmäinen tarkastus olisi edelleen kiinteis-
tön omistajalle maksuton. Jos toimeksiantaja 
olisi asunnon tai muun oleskelutilan haltija 
tai asunnon hallintaan oikeuttavien osakkei-
den omistaja, kiinteistön omistajan tai hänen 
edustajansa tulisi olla tietoinen tarkastuksesta 
ja hänelle tulisi varata tilaisuus osallistua tar-
kastukseen. Ensimmäisen tarkastuksen yh-
teydessä arvioitaisiin alustavasti terveyshait-
tojen esiintymiseen liittyvien tekijöiden 
esiintymistä keskustelemalla  omistajan tai 
haltijan kanssa, tekemällä aistinvaraisia ha-
vaintoja sekä yksinkertaisilla teknisillä mene-
telmillä (esimerkiksi kosteusvauriot : NRs-
teuden osoitin, ilmanvaihto : SDSHULQ SDOD
ja paineolosuhteet : PHUNNLVDYX�� 3HULDDt-
teena olisi, että kunnan terveydensuojeluvi-
ranomainen suorittaisi ensimmäisen tarkas-
tuksen. 

Jos kunnan terveydensuojeluviranomaisen 
arvion mukaan  terveyshaittojen selvittämi-
nen edellyttäisi laajempaa näytteenottoa, mit-
tauksia, tutkimuksia tai selvityksiä (esimer-
kiksi pintasivelynäytteet, melumittaus, kaa-
sujen mittaus), nämä olisivat kiinteistön 
omistajalle maksullisia. Yleensä nämä laa-
jemmat toimenpiteet tehtäisiin erillisellä 
käynnillä, mutta jos ne olisi mahdollisuus 
tehdä jo ensimmäisen tarkastuksen yhteydes-
sä, niistä voitaisiin periä myös kiinteistön 
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omistajalta maksu. 
Jos kunnan terveydensuojeluviranomaisella 

ei olisi mahdollisuutta suorittaa laajempia 
selvityksiä itse, lain 45 §:n nojalla se voisi 
myös teettää selvitykset ulkopuolisella asian-
tuntijalla. Tällöin kunnan terveydensuojelu-
viranomaisen tulisi tehdä tästä päätös en-
simmäisen tarkastuskäynnin havaintoihin pe-
rustuen. Päätöksessä tulisi määrätä kiinteis-
tön omistaja hankkimaan ne lisäselvitykset, 
jotka terveyshaitan selvittämiseksi ovat tar-
peellisia. Päätöksessä tulisi yksilöidä tarvit-
tavat lisäselvitykset. Kiinteistön omistajalla 
olisi siis oikeus valita lisäselvityksen tekevä 
ulkopuolinen asiantuntija, mutta asiantuntijan 
käyttämät tutkimusmenetelmät tulisi olla 49 
§:n perusteella kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaisen hyväksymiä. Ulkopuolinen asi-
antuntija perisi toimenpiteistä aiheutuneet 
kulut suoraan kiinteistön omistajalta.  

Laajentamalla suoritteiden maksullisuus 
koskemaan asuntojen terveyshaittojen selvi-
tystyötä voidaan ympäristöterveydenhuollon 
voimavarojen turvaamisen lisäksi vähentää 
tarpeettomien asunnontarkastusten määrää. 
Kun lisäksi 45 §:n mahdollistamaa tutkimuk-
sien teettämistä ulkopuolisilla asiantuntijoilla 
edistetään asuntojen terveyshaittoihin liitty-
vien tutkimuksien osalta, terveystarkastajille 
jäisi enemmän aikaa ennalta ehkäisevään tar-
kastustoimintaan asunnontarkastusten laadun 
siitä kuitenkaan kärsimättä. 

Lisäksi 4 momentissa ehdotetaan, että kun-
nalla olisi mahdollisuus periä maksu näyt-
teenotosta ja tutkimuksista, jotka liittyvät yk-
sittäisten talousvesikaivojen veden laadun 
määrittämiseen. Yksittäisellä talousvesi-
kaivolla tarkoitettaisiin sellaisia kaivoja, joi-
den ei katsota olevan vettä toimittavia laitok-
sia. Talousvesikaivon veden laadun selvityk-
sistä maksu perittäisiin kaikissa tapauksissa 
kaivon omistajalta. Laajentamalla maksulli-
suus koskemaan myös vain omaan käyttöön 
tarkoitetun kaivon talousvedestä tehtäviä tut-
kimuksia selkeytetään talousveden valvon-
nan maksullisuutta. 

Jos viranomaisella ei ole tietoa yksittäisen 
talousvesikaivon omistajasta, näytteenotosta 
ja tutkimuksista maksu peritään siltä, jonka 
omistamalla maalla kaivo sijaitsee. 

Maksua ei perittäisi tilanteessa, jossa kun-
nan terveydensuojeluviranomainen omasta 

aloitteestaan selvittäisi yksittäisiä talousvesi-
kaivoja hyväksi käyttäen esimerkiksi maape-
rän saastumisepäilyä tai alueen talousveden 
laatua kartoitusmielessä. 

Tällä hetkellä kunnan on aina perittävä 
toiminnanharjoittajalta maksu niistä toimen-
piteistä, jotka terveydensuojelulaissa on mää-
rätty maksulliseksi. Laajennettaessa maksul-
lisuutta 4 momentin mukaisesti maksut koh-
distettaisiin usein myös yksittäiselle henkilöl-
le. Tästä johtuen 4 momentissa tarkoitettujen 
maksujen periminen säädettäisiin kunnalle 
vapaaehtoiseksi. Tällöin kunnan terveyden-
suojeluviranomainen voisi arvioida maksun 
suuruutta tai sen toimeenpanoa esimerkiksi 
sosiaalisissa tapauksissa sekä tilanteissa, 
joissa laajojenkaan asunnossa suoritettujen 
toimenpiteiden jälkeen oletettua terveyshai-
tan aiheuttajaa ei löydy. 

Pykälän 5 momenttiin ei ehdoteta sisällölli-
siä muutoksia. 
 
1.3. Elintarvikelaki 

11 §. Paikallishallinto. Lain 11 §:ään ehdo-
tetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jossa 
säädettäisiin kuntien välisestä yhteistoimin-
nasta. Ehdotus sekä sen perustelut vastaavat 
terveydensuojelulain 7 §:ään ehdotettua muu-
tosta ja sen perusteluja. 
 
 
1.4. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vä-

hentämiseksi 

14 §. Pykälän 4 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että se sisältäisi sään-
nöksen kuntien välisestä yhteistoiminnasta. 
Ehdotus ja sen perustelut vastaavat tervey-
densuojelulain 7 §:ään ehdotettua muutosta 
ja sen perusteluja. 
 
1.5. Laki eläimistä saatavien elintarvik-

keiden elintarvikehygieniasta 

12 a §. Voimassa olevan lain 12 §:n 2 mo-
mentin mukaan eläinlääkärille laissa säädetty 
tehtävä voidaan antaa toiseen kuntaan tai 
kuntayhtymään virkasuhteessa olevan eläin-
lääkärin hoidettavaksi virkavastuulla. Sään-
nös liittyy Euroopan yhteisön lainsäädännön 
valvontaan ja koskee vain eläinlääkäreitä. 
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Yhdenmukaisesti ympäristöterveydenhuol-
lon muun lainsäädännön kanssa ja ottaen 
huomioon, että hygienialaissa on tehtäviä, 
joissa toimivaltaa voidaan siirtää myös muul-
le viranhaltijalle kuin eläinlääkärille, ehdote-
taan lakiin lisättäväksi uusi 12 a §, jossa sää-
dettäisiin kuntien välisestä yhteistoiminnasta. 
Ehdotus ja sen perustelut vastaavat tervey-
densuojelulain 7 §:ään ehdotettua muutosta 
ja sen perusteluja. 
 
1.6. Tuoteturvallisuuslaki 

7 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu-
tetavaksi vastaamaan yleisesti käytössä ole-
vaa ympäristöterveydenhuollon lainsäädän-
nön tehtävänmäärittelyä. Tehtävänmääritte-
lyn mukaan kunta määräisi, mikä kunnan 
lautakunta tai monijäseninen toimielin (kun-
nan valvontaviranomainen) vastaa lain sään-
nösten, määräysten ja päätösten noudattami-
sesta. Valtuusto voisi antaa kunnan valvonta-
viranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaan-
sa alaiselleen viranhaltijalle. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi 3 moment-
ti, jossa säädettäisiin kuntien välisestä yhteis-
toiminnasta. Ehdotus ja sen perustelut vas-
taavat terveydensuojelulain 7 §:ään ehdotet-
tua muutosta ja sen perusteluja. Nykyinen 3 
momentti siirtyisi 4 momentiksi eikä siihen 
ehdoteta muutoksia niin kuin ei myöskään 
pykälän 1 momenttiin. 

19 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi vastaamaan kuntalain oi-
kaisuvaatimusta viranhaltijan päätöksestä. 
Ehdotuksen mukaan kunnan viranhaltijan 
päätökseen ei valittamalla voi hakea muutos-
ta vaan viranhaltijan päätökseen tyytymätön 
voi viedä asian lautakunnan tai muun moni-
jäsenisen toimielimen käsiteltäväksi. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi uusi 3 
momentti, jonka mukaan 7 §:ssä tarkoitetun 
lautakunnan tai monijäsenisen toimielimen 
päätöksestä on oikeus valittaa hallinto-
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. Ehdotettujen muutosten jäl-
keen tuoteturvallisuuslain mukainen muutok-
senhaku olisi yhdenmukainen muun ympäris-
töterveydenhuollon lainsäädännön kanssa. 

Pykälän 1 momentti vastaa voimassa ole-
vaa 1 momenttia. 
 

1.7. Kemikaalilaki 

7 §. Paikalliset valvontaviranomaiset. Lain 
7 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että sana kuntainliitto muutetaan kun-
tayhtymäksi kuntalain terminologian mukai-
sesti. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi uusi 3 
momentti, jossa säädettäisiin kuntien välises-
tä yhteistoiminnasta. Ehdotus ja sen peruste-
lut vastaavat terveydensuojelulain 7 §:ään 
ehdotettua muutosta ja sen perusteluja.  
 
2.  Tarkemmat säännökset  

Terveydensuojelulakiin ehdotetun 40 §:n 5 
momentin nojalla olisi tarkoitus antaa sosiaa-
li- ja terveysministeriön asetus elintarvike-
huoneistossa työskentelevältä henkilöstöltä 
vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaa-
misesta ja osaamisen testaamisesta. Asetus-
luonnoksen mukaan osaamisvelvoitteen pii-
rissä olisivat terveydensuojelulain 34 §:ssä 
tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa työs-
kentelevät, helposti pilaantuvia elintarvikkei-
ta käsittelevät henkilöt. Siten velvoite koskisi 
myös näissä tehtävissä työskenteleviä toi-
minnanharjoittajia. 

Riittävä hygieniaosaaminen katsottaisiin 
olevan sillä, joka on suorittanut tietyn amma-
tillisen perustutkinnon tai läpäissyt erityisen 
osaamistestin. Asetuksen voimaan tullessa 
elintarvikehuoneistossa työskentelevien tulisi 
suorittaa tutkinto tai testi kolmen vuoden ku-
luessa. Tutkintoa tai testiä ei kuitenkaan vaa-
dittaisi henkilöltä, joka ainoastaan työskente-
lee kassalla, tarjoilee valmiita annoksia, ke-
rää tai tiskaa astioita taikka käsittelee tai kul-
jettaa pakattuja elintarvikkeita. Asetuksen 
liitteenä olisi luettelo niistä tutkinnoista, joi-
den katsottaisiin antavan riittävät tiedot elin-
tarvikehygieenisestä osaamisesta. Koska 
ammatillinen tutkintojärjestelmä elää jatku-
vassa muutoksessa, ehdotetaan, että Elintar-
vikevirasto voisi Opetushallitusta kuultuaan 
antaa luetteloon liittyviä soveltamisohjeita. 

Osaamistestien ylläpitämisestä vastaisi 
Elintarvikevirasto. Tarkoituksena olisi, että 
virasto ylläpitäisi kysymyspankkia. Osaamis-
testejä voisivat järjestää Elintarvikeviraston 
luetteloimat osaamistestaajat, jotka hankkisi-
vat testikysymykset virastosta. Osaamistes-
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taajilta tultaisiin edellyttämään tietty päte-
vyys. Osaamistestaajien velvoitteista olisi 
tarkoitus myös säätää asetuksella. Osaamis-
testin hyväksyttävästi suorittaneelle annettai-
siin todistus. 
 
3.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol-

lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk-
sytty ja vahvistettu. Terveydensuojelulain 
osalta ehdotetaan, että ennen lain voimaantu-
loa voitaisiin ryhtyä lain täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimenpiteisiin. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

kansanterveyslain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/1972) 6 §:n 3 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 746/1992, sekä 
muutetaan 5 §:n 4 momentti ja 6 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1131/1997, 

seuraavasti: 
 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos tämän lain mukainen toiminta on annet-
tu kuntayhtymän tehtäväksi, sen hoidettavak-
si on annettava myös kansanterveystyötä 
koskevien muiden lakien mukaiset tehtävät. 
Tästä poiketen jäsenkunta voi päätöksensä 
mukaisesti hoitaa ympäristöterveydenhuollon 
tehtävät muullakin tavalla itse tai yhteistyös-
sä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa.  
— — — — — — — — — — — — — —  

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos kansanterveystyöstä huolehtii kuntayh-
tymä, sen on asetettava 1 momentissa tarkoi-
tettu toimielin yhteisesti jäsenkuntia varten. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä              

kuuta 20    . 

————— 
 

2. 

Laki 

terveydensuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 41 §:n 8 koh-

ta, sellaisena kuin se on laissa 777/1996, 
muutetaan 41 §:n johdantokappale sekä 49 ja 50 §, sellaisina kuin niistä ovat 41 §:n johdan-

tokappale mainitussa laissa 777/1996 ja 50 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, sekä 
lisätään  7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 777/1996, uusi 2 momentti, 

jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja siitä mainitulla lailla 777/1996 kumotun 
40 §:n tilalle uusi 40 § seuraavasti: 
 

7 § 

Kunnan terveydensuojeluviranomainen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayh-

tymän kanssa, että kunnalle tai sen viran-
omaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, jossa 
toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, 
annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai 
kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. 
Kuntayhtymä voi tehdä toisen kuntayhtymän 
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kanssa edellä tarkoitetun sopimuksen, jos sii-
hen on kuntayhtymän jäsenkuntien suostu-
mus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 § 

Elintarvikehygieeninen osaaminen 

Toiminnanharjoittajan on vastattava siitä, 
että elintarvikehuoneistossa työskentelevällä 
on tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävä 
elintarvikehygieeninen osaaminen ja että 
häntä tarvittaessa koulutetaan ja neuvotaan 
elintarvikehygieniassa. 

Toiminnanharjoittajan on kustannuksellaan 
huolehdittava siitä, että elintarvikehuoneis-
tossa työskentelevät suorittavat hyväksyttä-
västi elintarvikehygieenistä osaamista mit-
taavaan testin (osaamistesti), siten kuin siitä 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

Osaamistestiin osallistuvalta voidaan periä 
enintään testin järjestämisestä aiheutuvia to-
dellisia kustannuksia vastaava maksu. 

Osaamistestejä voivat järjestää Elintarvike-
viraston luetteloimat osaamistestaajat. Tes-
taajaan sovelletaan, mitä hallintomenettely-
laissa (598/1982) säädetään virkamiehestä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetään tarvittaessa: 

1) elintarvikehygieenisestä osaamisesta, 
osaamistestistä ja testitodistuksista; 

2) osaamistestaajien kelpoisuudesta sekä 
muista luetteloinnin edellytyksistä; ja 

3) Elintarvikeviraston oikeudesta määrätä 
osaamistestissä käytettävistä muista kuin ko-
timaisista kielistä, testien perusteista ja laa-
timisesta, testin hyväksyttävästä suorittami-
sesta, testitodistuksen sisällöstä sekä tutkin-
noista ja niihin rinnastettavasta koulutukses-
ta, joiden sisällön katsotaan vastaavan osaa-
mistestin suorittamista. 
 

41 § 

Tarkemmat säännökset 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
annetaan tarvittaessa tarkempia säännöksiä: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 § 

Asiantuntijat ja tutkimuslaboratoriot 

Tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa 
varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevällä 
ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tut-
kimuksien ja selvityksien edellyttämä asian-
tuntemus ja pätevyys. Ulkopuolisen asiantun-
tijan on osoitettava kunnan terveydensuoje-
luviranomaiselle käytettävien tutkimusmene-
telmien luotettavuus. Edellä tarkoitettuun ul-
kopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallin-
tomenettelylain virkamiehen esteellisyyttä 
koskevia säännöksiä. 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitet-
tuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee 
olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava 
asiantuntemus ja muut valmiudet. Laborato-
riolla tulee olla asianmukainen laadunvarmis-
tusjärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä 
osoittamaan tekemiensä määritelmien luotet-
tavuus. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
voidaan tarvittaessa tarkemmin säätää tämän 
lain mukaista viranomaisvalvontaa varten 
tutkimuksia ja selvityksiä tekevien ulkopuo-
listen asiantuntijoiden pätevyydestä sekä ter-
veydensuojeluun kuuluvia tutkimuksia teke-
vistä laboratorioista.  
 

50 § 

Maksut 

Tämän lain mukaisten valtion suoritteiden 
maksullisuuden osalta noudatetaan, mitä val-
tion maksuperustelaissa (150/1992) sääde-
tään. Kunnan tulee määritellä suoritteistaan 
perimät maksut siten, että ne vastaavat enin-
tään suoritteen tuottamisesta aiheutuneita 
kustannuksia. Kunnan teettäessä tutkimuksia 
tai selvityksiä ulkopuolisella asiantuntijalla 
tai laboratoriossa kustannukset peritään asi-
akkaalta enintään todellisten kustannusten 
mukaisina. 

Kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta 
tämän lain mukaisista kunnan käsittelemistä 
ilmoituksista kunnan hyväksymän taksan 
mukainen maksu.  
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Toiminnanharjoittajalta maksu on lisäksi 
perittävä näytteenotosta ja tutkimuksista, jot-
ka liittyvät: 

1) 13 §:n ja 14 §:n 2 momentin nojalla teh-
tyjen ilmoitusten perusteella annettujen mää-
räysten valvontaan; 

2) 18 §:n nojalla tehdyn ilmoituksen perus-
teella annettujen määräysten valvontaan sekä 
20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun 
valvontaan ja tarkkailuun, sekä; 

3) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden sään-
nölliseen valvontaan. 

Kunnalla on lisäksi oikeus periä hyväksy-
mänsä taksan mukainen maksu: 

1) kiinteistön omistajalta asunnossa tai 
muussa oleskelutilassa suoritetusta mittauk-
sesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvi-

tyksestä, joka liittyy 26 §:n mukaisten ter-
veyshaittojen selvittämiseen, sekä; 

2) kaivon omistajalta talousvesitutkimuk-
sista silloin, kun kysymys ei ole 16 § 4 mo-
mentissa tarkoitetusta talousvettä toimitta-
vasta laitoksesta. 

Maksut saadaan periä ilman tuomiota tai 
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/1961) säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä      

kuuta 20         . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
 

3. 

Laki 

elintarvikelain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 11 §:ään uusi 2 

momentti seuraavasti: 
 

11 § 

Paikallishallinto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayh-

tymän kanssa, että kunnalle tai sen viran-
omaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, jossa 
toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, 

annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai 
kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. 
Kuntayhtymä voi tehdä toisen kuntayhtymän 
kanssa edellä tarkoitetun sopimuksen, jos sii-
hen on kuntayhtymän jäsenkuntien suostu-
mus. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuu-

ta 20     . 
————— 
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4. 

Laki 

toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

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

lain (693/1976) 14 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 487/1999, seuraavasti: 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunta valvoo alueellaan tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista. Kunnan alueella tämän lain 
mukaisista tehtävistä huolehtii kunnan mää-
räämä toimielin. Kunnanvaltuusto voi päät-
tää, että toimielin voi siirtää toimivaltaansa 
alaiselleen viranhaltijalle. Kunta voi sopia 
toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, että 
kunnalle tai sen viranomaiselle tässä laissa 
säädetty tehtävä annetaan virkavastuulla toi-
sen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan 

hoidettavaksi. Kuntayhtymä voi tehdä toisen 
kuntayhtymän kanssa edellä tarkoitetun so-
pimuksen, jos siihen on kuntayhtymän jäsen-
kuntien suostumus. Kunnan tämän lain nojal-
la järjestämään toimintaan sovelletaan sosi-
aali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta annettua lakia (733/1992), 
jollei lailla toisin säädetä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuu-

ta 20     . 

————— 
 

5. 

Laki 

eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään  eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 20 päivänä joulukuuta 

1996 annettuun lakiin (1195/1996) uusi 12 a § seuraavasti:  
 

2 luku 

Viranomaiset 

12 a § 
Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayh-

tymän kanssa, että kunnalle tai sen viran-
omaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, jossa 
toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, 

annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai 
kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. 
Kuntayhtymä voi tehdä toisen kuntayhtymän 
kanssa edellä tarkoitetun sopimuksen, jos sii-
hen on kuntayhtymän jäsenkuntien suostu-
mus. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuu-

ta 20     . 
————— 
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6. 

Laki 

tuoteturvallisuuslain 7 ja 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/1986) 7 ja 19 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 7 § osaksi laissa 539/1993 ja 19 § mainitussa laissa 539/1993, seuraa-
vasti: 
 

7 § 
Läänissä tämän lain ja sen nojalla annettu-

jen säännösten, määräysten ja päätösten nou-
dattamisen valvonta ja valvonnan ohjaus 
kuuluu lääninhallitukselle. 

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten, määräysten ja päätösten noudattamista. 
Kunnassa nämä tehtävät hoitaa kunnan mää-
räämä lautakunta tai muu monijäseninen 
toimielin (kunnan valvontaviranomainen). 
Valtuusto voi antaa lautakunnalle tai toimie-
limelle oikeuden siirtää toimivaltaansa edel-
leen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle. 

Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayh-
tymän kanssa, että kunnalle tai sen viran-
omaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, jossa 
toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, 
annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai 
kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. 
Kuntayhtymä voi tehdä toisen kuntayhtymän 
kanssa edellä tarkoitetun sopimuksen, jos sii-
hen on kuntayhtymän jäsenkuntien suostu-
mus. 

Tässä laissa tarkoitettujen omaisuusvaaro-
jen osalta kunnan valvontaviranomaisen on 
kuitenkin ainoastaan ilmoitettava muun vir-
katoimen yhteydessä havaitsemistaan omai-
suudelle vaarallisista kulutustavaroista ja ku-
luttajapalveluksista kuluttajavirastolle tai 
lääninhallituksille tapauksissa, joissa ei ole 

olemassa tämän lain nojalla annettuja sään-
nöksiä, määräyksiä tai kieltoja. 
 

19 § 
Edellä 12 a §:n nojalla annettuun päätök-

seen väliaikaisesta kiellosta sekä 15 §:n no-
jalla annettuun uhkasakon asettamista koske-
vaan päätökseen ei saa erikseen hakea muu-
tosta valittamalla. 

Kunnan viranhaltijan tämän lain nojalla an-
tamaan päätökseen ei saa valittamalla hakea 
muutosta. Päätökseen tyytymättömällä on oi-
keus saattaa päätös 7 §:ssä tarkoitetun lauta-
kunnan tai muun toimielimen käsiteltäväksi. 
Vaatimus päätöksen oikaisemisesta on tehtä-
vä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianomainen on saanut päätöksestä tiedon. 
Päätökseen on liitettävä ohjeet oikaisuvaati-
muksen saattamisesta toimielimen käsiteltä-
väksi. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipy-
mättä. 

Edellä 7 §:ssä tarkoitetun kunnan lauta-
kunnan tai muun toimielimen tämän lain no-
jalla antamaan päätökseen haetaan muutosta 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetys-
sä järjestyksessä valittamalla hallinto-oikeu-
teen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuu-

ta 20     . 
————— 
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7. 

Laki 

kemikaalilain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 7 §, sellaisena kuin 

se on osaksi laissa 57/1999, seuraavasti: 
 

7 § 

Paikalliset valvontaviranomaiset 

Kunnassa tämän lain ja sen nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten noudattamista 
valvoo kunnanhallitus, jollei tehtävää ole 
johtosäännössä määrätty jollekin lautakun-
nalle (kunnan kemikaalivalvontaviranomai-
nen). Tehtävä voidaan antaa myös kuntayh-
tymän hoidettavaksi. 

Valtuusto voi antaa kunnan kemikaalival-
vontaviranomaiselle oikeuden siirtää 32 §:n 
mukaisissa asioissa toimivaltaansa edelleen 

alaiselleen viranhaltijalle. 
Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayh-

tymän kanssa, että kunnalle tai sen viran-
omaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, jossa 
toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, 
annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai 
kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. 
Kuntayhtymä voi tehdä toisen kuntayhtymän 
kanssa edellä tarkoitetun sopimuksen, jos sii-
hen on kuntayhtymän jäsenkuntien suostu-
mus. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuu-

ta 20     . 
————— 

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 

kansanterveyslain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/1972) 6 §:n 3 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 746/1992, sekä 
muutetaan 5 §:n 4 momentti ja 6 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1131/1997, 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Milloin tämän lain mukainen toiminta on 
annettu kuntayhtymän tehtäväksi, sen hoi-
dettavaksi on annettava myös kansanterve-
ystyötä koskevien muiden lakien mukaiset 
kunnan tehtävät. Tästä poiketen kuntayh-
tymä voi kuitenkin antaa sen jäsenkunnan 
hoidettavaksi ympäristöterveydenhuollon 
tehtävät sovittuaan asiasta jäsenkunnan 
kanssa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos tämän lain mukainen toiminta on an-

nettu kuntayhtymän tehtäväksi, sen hoidet-
tavaksi on annettava myös kansanterveys-
työtä koskevien muiden lakien mukaiset 
tehtävät. Tästä poiketen jäsenkunta voi pää-
töksensä mukaisesti hoitaa ympäristöter-
veydenhuollon tehtävät muullakin tavalla 
itse tai yhteistyössä muiden kuntien tai kun-
tayhtymien kanssa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos kansanterveystyöstä huolehtii kun-
tayhtymä, sen on asetettava 1 momentissa 
tarkoitettu toimielin yhteisesti jäsenkuntia 
varten. Jos kuntayhtymään on yhden tai 
useamman jäsenkunnan ympäristönsuojelu-
viranomaisen tehtäviä varten asetettu lisäk-
si erityinen toimielin, sen tehtäväksi voi-
daan kyseisten jäsenkuntien osalta antaa 
myös ympäristöterveydenhuolto. 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kansanterveystyöstä huolehtii kun-

tayhtymä, sen on asetettava 1 momentissa 
tarkoitettu toimielin yhteisesti jäsenkuntia 
varten. 
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Toimielimen jaostolle voidaan antaa rat-
kaistavaksi muitakin kuin kunnallislain 71 a 
§:n 1 momentissa tarkoitettuja asioita. 

(3 mom. kumotaan) 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä   

kuuta 20    . 
——— 

 
 
 
 
 
 
 

2. 

Laki 

terveydensuojelulain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 41 §:n 8 koh-

ta, sellaisena kuin se on laissa 777/1996, 
muutetaan 41 §:n johdantokappale sekä 49 ja 50 §, sellaisina kuin niistä ovat 41 §:n johdan-

tokappale mainitussa laissa 777/1996 ja 50 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, sekä 
lisätään  7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 777/1996, uusi 2 momentti, 

jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja siitä mainitulla lailla 777/1996 kumotun 
40 §:n tilalle uusi 40 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
7 § 

Kunnan terveydensuojeluviranomainen 
 
 — — — — — — — — — — — — — —  

Kunta voi sopia toisen kunnan tai kun-
tayhtymän kanssa, että kunnalle tai sen vi-
ranomaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, 
jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhalti-
jalle, annetaan virkavastuulla toisen kun-
nan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidet-
tavaksi. Kuntayhtymä voi tehdä toisen kun-
tayhtymän kanssa edellä tarkoitetun sopi-
muksen, jos siihen on kuntayhtymän jäsen-
kuntien suostumus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 



 HE 81/2001 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

27 

 
 

40 § 

Elintarvikehygieeninen osaaminen 

Toiminnanharjoittajan on vastattava siitä, 
että elintarvikehuoneistossa työsken-
televällä on tehtäviensä suorittamisen kan-
nalta riittävä elintarvikehygieeninen osaa-
minen ja että häntä tarvittaessa koulutetaan 
ja neuvotaan elintarvikehygieniassa. 

Toiminnanharjoittajan on kustannuksel-
laan huolehdittava siitä, että elintarvike-
huoneistossa työskentelevät suorittavat hy-
väksyttävästi elintarvikehygieenistä osaa-
mista mittaavaan testin (osaamistesti), siten 
kuin siitä sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella tarkemmin säädetään. 

Osaamistestiin osallistuvalta voidaan pe-
riä enintään testin järjestämisestä aiheutu-
via todellisia kustannuksia vastaava maksu. 

Osaamistestejä voivat järjestää Elintarvi-
keviraston luetteloimat osaamistestaajat. 
Testaajaan sovelletaan, mitä hallintomenet-
telylaissa (598/1982) säädetään virkamie-
hestä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetään tarvittaessa: 

1) elintarvikehygieenisestä osaamisesta, 
osaamistestistä ja testitodistuksista; 

2) osaamistestaajien kelpoisuudesta sekä 
muista luetteloinnin edellytyksistä; ja 

3) Elintarvikeviraston oikeudesta määrä-
tä osaamistestissä käytettävistä muista kuin 
kotimaisista kielistä, testien perusteista ja 
laatimisesta, testin hyväksyttävästä suorit-
tamisesta, testitodistuksen sisällöstä sekä 
tutkinnoista ja niihin rinnastettavasta kou-
lutuksesta, joiden sisällön katsotaan vas-
taavan osaamistestin suorittamista. 
 

41 § 

Tarkemmat ohjeet ja määräykset 

Asianomainen ministeriö antaa tarvittaes-
sa tarkemmat ohjeet ja määräykset: 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) elintarvikehuoneistossa työskente-
levältä henkilökunnalta vaadittavasta elin-
tarvikehygieenisestä koulutuksesta. 

41 § 

Tarkemmat säännökset 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
annetaan tarvittaessa tarkempia säännök-
siä: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 



 HE 81/2001 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

28 

49 § 

Tutkimuslaboratoriot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveydensuojelulain ja sen nojalla annet-

tujen säännösten ja määräysten edellyttä-
miä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuk-
sia tekevällä laboratoriolla tulee olla tutki-
muksen suorittamiseen tarvittava asiantun-
temus ja muut valmiudet. Laboratoriolla tu-
lee olla asianmukainen laadunvarmistusjär-
jestelmä, ja laboratorion on pystyttävä 
osoittamaan tekemiensä määritysten luotet-
tavuus. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi tarvitta-
essa antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita 
terveydensuojeluun kuuluvia tutkimuksia 
tekeville laboratorioille.  

49 § 

Asiantuntijat ja tutkimuslaboratoriot 

Tämän lain mukaista viranomaisvalvon-
taa varten tutkimuksia ja selvityksiä teke-
vällä ulkopuolisella asiantuntijalla tulee ol-
la tutkimuksien ja selvityksien edellyttämä 
asiantuntemus ja pätevyys. Ulkopuolisen 
asiantuntijan on osoitettava kunnan tervey-
densuojeluviranomaiselle käytettävien tut-
kimusmenetelmien luotettavuus. Edellä tar-
koitettuun ulkopuoliseen asiantuntijaan so-
velletaan hallintomenettelylain virkamiehen 
esteellisyyttä koskevia säännöksiä. 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sää-
dösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoi-
tettuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla 
tulee olla tutkimuksen suorittamiseen tarvit-
tava asiantuntemus ja muut valmiudet. La-
boratoriolla tulee olla asianmukainen laa-
dunvarmistusjärjestelmä, ja laboratorion on 
pystyttävä osoittamaan tekemiensä määri-
telmien luotettavuus. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 

voidaan tarvittaessa tarkemmin säätää tä-
män lain mukaista viranomaisvalvontaa 
varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevien 
ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyydestä 
sekä terveydensuojeluun kuuluvia tutkimuk-
sia tekevistä laboratorioista. 
 

50 § 

Maksut 

Tämän lain mukaisten valtion suoritteiden 
maksullisuuden osalta noudatetaan, mitä 
valtion maksuperustelaissa (150/92) sääde-
tään. 

 
 
 
 
 
 
 
Kunnan on perittävä tämän lain mukaisis-

ta kunnan käsittelemistä ilmoituksista kun-
nan hyväksymän taksan mukainen maksu. 

 

50 § 

Maksut 

Tämän lain mukaisten valtion suoritteiden 
maksullisuuden osalta noudatetaan, mitä 
valtion maksuperustelaissa (150/1992) sää-
detään. Kunnan tulee määritellä suoritteis-
taan perimät maksut siten, että ne vastaavat 
enintään suoritteen tuottamisesta aiheutu-
neita kustannuksia. Kunnan teettäessä tut-
kimuksia tai selvityksiä ulkopuolisella asi-
antuntijalla tai laboratoriossa kustannukset 
peritään asiakkaalta enintään todellisten 
kustannusten mukaisina. 

Kunnan on perittävä toiminnanharjoitta-
jalta tämän lain mukaisista kunnan käsitte-
lemistä ilmoituksista kunnan hyväksymän 
taksan mukainen maksu.  
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Maksu on perittävä näytteiden otosta ja 
tutkimuksesta, jotka liittyvät: 
 

1) 13 §:n ja 14 §:n 2 momentin nojalla 
tehdyn ilmoituksen perusteella annettujen 
määräysten valvontaan; 

2) 18 §:n nojalla tehdyn ilmoituksen pe-
rusteella annettujen määräysten valvontaan 
sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laa-
dun valvontaan ja tarkkailuun, sekä; 

3) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden sään-
nölliseen valvontaan lukuun ottamatta ylei-
sen uimarannan veden valvontaa. 

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetut mak-
sut määritellään siten, että ne vastaavat 
enintään suoritteen tuottamisesta aiheutu-
neita kustannuksia. 

 
 
 
 
 
 
 
Maksut saadaan periä ilman tuomiota tai 

päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/61) säädetään. 

 

Toiminnanharjoittajalta maksu on lisäksi 
perittävä näytteenotosta ja tutkimuksista, 
jotka liittyvät: 

1) 13 §:n ja 14 §:n 2 momentin nojalla 
tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen 
määräysten valvontaan; 

2) 18 §:n nojalla tehdyn ilmoituksen pe-
rusteella annettujen määräysten valvontaan 
sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laa-
dun valvontaan ja tarkkailuun, sekä; 

3) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden sään-
nölliseen valvontaan. 

 
Kunnalla on lisäksi oikeus periä hyväk-

symänsä taksan mukainen maksu: 
1) kiinteistön omistajalta asunnossa tai 

muussa oleskelutilassa suoritetusta mitta-
uksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja 
selvityksestä, joka liittyy 26 §:n mukaisten 
terveyshaittojen selvittämiseen, sekä; 

2) kaivon omistajalta talousvesitut-
kimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 § 4 
momentissa tarkoitetusta talousvettä toimit-
tavasta laitoksesta. 

Maksut saadaan periä ilman tuomiota tai 
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/1961) säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä   

kuuta 20      . 
——— 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
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3. 

Laki 

elintarvikelain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 11 §:ään uusi 2 

momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 § 

Paikallishallinto 

 — — — — — — — — — — — — — —  
Kunta voi sopia toisen kunnan tai kun-

tayhtymän kanssa, että kunnalle tai sen vi-
ranomaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, 
jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhalti-
jalle, annetaan virkavastuulla toisen kun-
nan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidet-
tavaksi. Kuntayhtymä voi tehdä toisen kun-
tayhtymän kanssa edellä tarkoitetun sopi-
muksen, jos siihen on kuntayhtymän jäsen-
kuntien suostumus. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä   

kuuta 20     . 
——— 
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4. 

Laki 

toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

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

lain (693/1976) 14 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 487/1999, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
14 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunta valvoo alueellaan tämän lain ja sen 

nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista. Kunnan alueella tämän lain 
mukaisista tehtävistä huolehtii kunnan mää-
räämä toimielin. Kunnanvaltuusto voi päät-
tää, että toimielin voi siirtää toimivaltaansa 
viranhaltijalle. Kunnan tämän lain nojalla 
järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaa-
li- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja val-
tionosuudesta annettua lakia (733/1992), 
jollei lailla toisin säädetä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunta valvoo alueellaan tämän lain ja sen 

nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista. Kunnan alueella tämän lain 
mukaisista tehtävistä huolehtii kunnan mää-
räämä toimielin. Kunnanvaltuusto voi päät-
tää, että toimielin voi siirtää toimivaltaansa 
alaiselleen viranhaltijalle. Kunta voi sopia 
toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, että 
kunnalle tai sen viranomaiselle tässä laissa 
säädetty tehtävä annetaan virkavastuulla 
toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhalti-
jan hoidettavaksi. Kuntayhtymä voi tehdä 
toisen kuntayhtymän kanssa edellä tarkoite-
tun sopimuksen, jos siihen on kuntayhtymän 
jäsenkuntien suostumus. Kunnan tämän lain 
nojalla järjestämään toimintaan sovelletaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annettua lakia 
(733/1992), jollei lailla toisin säädetä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä   

kuuta 20     . 
——— 
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5. 

Laki 

eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään  eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 20 päivänä joulukuuta 

1996 annettuun lakiin (1195/1996) uusi 12 a § seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 luku 

Viranomaiset 

 

2 luku 

Viranomaiset 

12 a § 
Kunta voi sopia toisen kunnan tai kun-

tayhtymän kanssa, että kunnalle tai sen vi-
ranomaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, 
jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhalti-
jalle, annetaan virkavastuulla toisen kun-
nan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidet-
tavaksi. Kuntayhtymä voi tehdä toisen kun-
tayhtymän kanssa edellä tarkoitetun sopi-
muksen, jos siihen on kuntayhtymän jäsen-
kuntien suostumus. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä   

kuuta 20     . 
——— 
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6. 

 
Laki 

tuoteturvallisuuslain 7 ja 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/1986) 7 ja 19 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 7 § osaksi laissa 539/1993 ja 19 § mainitussa laissa 539/1993, seuraa-
vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 
Läänissä tämän lain ja sen nojalla annet-

tujen säännösten, määräysten ja päätösten 
noudattamisen valvonta ja valvonnan ohja-
us kuuluu lääninhallitukselle. 

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa 
tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten, määräysten ja päätösten noudatta-
mista. Kunnassa nämä tehtävät hoitaa ter-
veyslautakunta taikka terveyslautakunnan 
tehtäviä kunnassa hoitava muu toimielin tai 
viranhaltija (kunnan valvontaviranomai-
nen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tässä laissa tarkoitettujen omaisuusvaaro-

jen osalta kunnan valvontaviranomaisen on 
kuitenkin ainoastaan ilmoitettava muun vir-
katoimintansa yhteydessä havaitsemistaan 
omaisuudelle vaarallisista kulutustavaroista 
ja kuluttajapalveluksista kuluttajavirastolle 
tai lääninhallitukselle tapauksissa, joissa ei 
ole olemassa tämän lain nojalla annettuja 
säännöksiä, määräyksiä tai kieltoja. 

7 § 
Läänissä tämän lain ja sen nojalla annet-

tujen säännösten, määräysten ja päätösten 
noudattamisen valvonta ja valvonnan ohja-
us kuuluu lääninhallitukselle. 

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa 
tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten, määräysten ja päätösten noudatta-
mista. Kunnassa nämä tehtävät hoitaa kun-
nan määräämä lautakunta tai muu monijä-
seninen toimielin (kunnan valvontaviran-
omainen). Valtuusto voi antaa lautakunnal-
le tai toimielimelle oikeuden siirtää toimi-
valtaansa edelleen alaiselleen viranhaltijal-
le tai jaostolle. 

Kunta voi sopia toisen kunnan tai kun-
tayhtymän kanssa, että kunnalle tai sen vi-
ranomaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, 
jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhalti-
jalle, annetaan virkavastuulla toisen kun-
nan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidet-
tavaksi. Kuntayhtymä voi tehdä toisen kun-
tayhtymän kanssa edellä tarkoitetun sopi-
muksen, jos siihen on kuntayhtymän jäsen-
kuntien suostumus. 

Tässä laissa tarkoitettujen omaisuusvaaro-
jen osalta kunnan valvontaviranomaisen on 
kuitenkin ainoastaan ilmoitettava muun vir-
katoimen yhteydessä havaitsemistaan omai-
suudelle vaarallisista kulutustavaroista ja 
kuluttajapalveluksista kuluttajavirastolle tai 
lääninhallituksille tapauksissa, joissa ei ole 
olemassa tämän lain nojalla annettuja sään-
nöksiä, määräyksiä tai kieltoja. 
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19 § 

Edellä 12 a §:n nojalla annettuun päätök-
seen väliaikaisesta kiellosta sekä 15 §:n no-
jalla annettuun uhkasakon asettamista kos-
kevaan päätökseen ei saa erikseen hakea 
muutosta valittamalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveyslautakunnan taikka muun 7 §:n 2 

momentissa tarkoitetun kunnan valvontavi-
ranomaisen tämän lain nojalla tekemään 
päätökseen haetaan muutosta lääninoikeu-
delta valittamalla noudattaen, mitä muutok-
senhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154/50) säädetään. 

19 § 
Edellä 12 a §:n nojalla annettuun päätök-

seen väliaikaisesta kiellosta sekä 15 §:n no-
jalla annettuun uhkasakon asettamista kos-
kevaan päätökseen ei saa erikseen hakea 
muutosta valittamalla. 

Kunnan viranhaltijan tämän lain nojalla 
antamaan päätökseen ei saa valittamalla 
hakea muutosta. Päätökseen tyytymättömäl-
lä on oikeus saattaa päätös 7 §:ssä tarkoi-
tetun lautakunnan tai muun toimielimen kä-
siteltäväksi. Vaatimus päätöksen oikaisemi-
sesta on tehtävä kirjallisesti 14 päivän ku-
luessa siitä, kun asianomainen on saanut 
päätöksestä tiedon. Päätökseen on liitettävä 
ohjeet oikaisuvaatimuksen saattamisesta 
toimielimen käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus 
on käsiteltävä viipymättä. 

Edellä 7 §:ssä tarkoitetun kunnan lauta-
kunnan tai muun toimielimen tämän lain no-
jalla antamaan päätökseen haetaan muutos-
ta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detyssä järjestyksessä valittamalla hallinto-
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä   

kuuta 20     . 
——— 
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7. 

Laki 

kemikaalilain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 7 §, sellaisena kuin 

se on osaksi laissa 57/1999, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 

Paikalliset valvontaviranomaiset 

Kunnassa tämän lain ja sen nojalla annet-
tujen säännösten ja määräysten noudatta-
mista valvoo kunnanhallitus, jollei tehtävää 
ole johtosäännössä määrätty jollekin lauta-
kunnalle (kunnan kemikaalivalvontaviran-
omainen). Tehtävä voidaan antaa myös 
kuntainliiton hoidettavaksi. 

Valtuusto voi antaa kunnan kemikaalival-
vontaviranomaiselle oikeuden siirtää 32 §:n 
mukaisissa asioissa toimivaltaansa edelleen 
alaiselleen viranhaltijalle. 

7 § 

Paikalliset valvontaviranomaiset 

Kunnassa tämän lain ja sen nojalla annet-
tujen säännösten ja määräysten noudatta-
mista valvoo kunnanhallitus, jollei tehtävää 
ole johtosäännössä määrätty jollekin lauta-
kunnalle (kunnan kemikaalivalvontaviran-
omainen). Tehtävä voidaan antaa myös kun-
tayhtymän hoidettavaksi. 

Valtuusto voi antaa kunnan kemikaalival-
vontaviranomaiselle oikeuden siirtää 32 §:n 
mukaisissa asioissa toimivaltaansa edelleen 
alaiselleen viranhaltijalle. 

Kunta voi sopia toisen kunnan tai kun-
tayhtymän kanssa, että kunnalle tai sen vi-
ranomaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, 
jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhalti-
jalle, annetaan virkavastuulla toisen kun-
nan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidet-
tavaksi. Kuntayhtymä voi tehdä toisen kun-
tayhtymän kanssa edellä tarkoitetun sopi-
muksen, jos siihen on kuntayhtymän jäsen-
kuntien suostumus. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä   

kuuta 20     . 
——— 

 
 
 


