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Eduskunnan vastaus hallituksen
veydensuojelulain muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 95/1996 vp laiksi terveydensuojelulain
muuttamisesta. Eduskunta, jolle sosiaali- ja

esitykseen laiksi

ter-

terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 1611996 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
terveydensuojelulain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/94) 40 §,
muutetaan 3 §, 7 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentti, 41 §, 50 §:n 2 ja 3 momentti,
51 §:n 2 momentti, 56 §:n 1 ja 2 momentti ja 57 § sekä
lisätään 13 §:ään uusi 6 momentti, 17 §:ään uusi 3 momentti, 21 §:ään uusi 2 momentti,
50 §:ään uusi 4 ja 5 momentti sekä 56 §:ään uusi 2 ja 5 momentti, jolloin muutettu 2 momentti siirtyy 3 momentiksi ja nykyinen 3 momentti 4 momentiksi, seuraavasti:

3 §

7 §

Suhde eräisiin säädöksiin

Kunnan teJVeydensuojeluviranomainen

Terveydensuojelusta on lisäksi voimassa,
mitä
siitä
säädetään
kemikaalilaissa
(744/89), säteilylaissa (592/91), terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa
annetussa laissa (322/87), työturvallisuuslaissa (299/58), vesilaissa (264/61), jätelaissa
(1072/93), ilmansuojelulaissa (67/82), meluntorjuntalaissa (382/87), rakennuslaissa
(370/58), ulkoilulaissa (606173), eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa (26/20),
elintarvikelaissa (361/95), tuoteturvallisuuslaissa (914/86), lihahygienialaissa (511/94),
maitohygienialaissa (671/94), munavalmistehygienialaissa (517/94), kalahygienialaissa
(330/94)
sekä
eläinlääkintähuoltolaissa
(685/90).

Kunnan terveydensuojeluun kuuluvista
tehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin (kunnan teJVeydensuojeluviranomainen). V altuusto voi antaa lautakunnalle tai toimielimene
oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle.
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13§

Ilmoitusvelvollisuus
Vastaava ilmoitus on tehtävä myös 1 momentissa mainitun toiminnan olennaisesta
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muuttamisesta. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta sekä tilapäisestä elintarvikehuoneistosta on ilmoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

henkilökunnalta vaadittavasta elintarvikehygieenisestä koulutuksesta.

Asianomainen ministeriö voi määrätä, milloin elintarvikehuoneistoa on pidettävä tilapäisenä.

Maksut

17 §

Yleiset vaatimukset
Lääninhallitus voi hakemuksesta myöntää
määräaikaisen poikkeuksen 1 momentin mukaisten laatuvaatimusten täyttämisestä asianomaisen ministeriön määräämien perusteiden
mukaisesti. Kunnan terveydensuojeluviranomainen antaa lausunnon hakemuksesta.

21 §

Talousvettä koskevat yleiset määräykset
Asianomainen ministeriö antaa yleiset
määräykset niistä perusteista, joilla vesilaitokselle voidaan myöntää 17 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeus laatuvaatimusten
täyttämisestä.

50§

Kunnan on perittävä tämän lain mukaisista
kunnan käsittelemistä ilmoituksista kunnan
hyväksymän taksan mukainen maksu.
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 perusteella annettujen määräysten valvontaan
sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaan ja tarkkailuun, sekä;
3) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännölliseen valvontaan lukuun ottamatta yleisen uimarannan veden valvontaa.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetut maksut määritellään siten, että ne vastaavat enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuneita
kustannuksia.
Maksut saadaan periä ilman tuomiota tai
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja
maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

51 §
Kunnalliset teroeydensuojelumääräykset

41 §

Tarkemmat ohjeet ja määräykset
Asianomainen ministeriö antaa tarvittaessa
tarkemmat ohjeet ja määräykset:
1) elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa
ja suuressa yleisötilaisuudessa;
2) elintarvikkeiden myynnistä ja luovutuksesta muualta kuin elintarvikehuoneistosta;
3) elintarvikkeita käsittelevälle henkilöstölle asetettavista hygieenisistä vaatimuksista;
4) elintarvikkeiden säilytys-, kuljetus-, myyntitai tarjoilutilojen lämpötiloista;
5) elintarvikehuoneistoille asetettavista rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista·
6) elintarvikkeiden kuljetusolosuhteista;
7) toiminnanharjoittajan omavalvonnasta;
sekä
8) elintarvikehuoneistossa työskentelevältä

Kiireellisessä tapauksessa valvontaa suorittava kunnan viranhaltija saa antaa 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen.
Kielto tai määräys on viipymättä saatettava
kunnan terveydensuojeluviranomaisen ratkaistavaksi.
56§

Muutoksenhaku
Kunnan viranhaltijan tämän lain nojalla
antamaan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Päätökseen tyytymättömällä
on oikeus saattaa päätös 7 §:ssä tarkoitetun
lautakunnan tai muun toimielimen käsiteltäväksi. Vaatimus päätöksen oikaisemisesta on
tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä,
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kun asianomainen on saanut päätöksestä tiedon. Päätökseen on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen saattamisesta toimielimen
käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.
Edellä 7 §:ssä tarkoitetun kunnan lautakunnan tai muun toimielimen tämän lain
nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetyssä järjestyksessä valittamalla lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Muutosta 51 §:n 3 momentissa tarkoitettua
terveydensuojelujärjestystä sekä 50 §:n 2
momentissa tarkoitettua taksaa koskevaan
päätökseen haetaan noudattaen, mitä muutoksenhausta kuntalaissa (365/95) säädetään.
Edellä 53 §:ssä säädettyyn uhkasakon asettamista koskevaan päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1996
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57§

Täytäntöönpano

Tämän lain 12 §:n 2 momentin ja 51 §:n 2
momentin nojalla tehtävässä päätöksessä
voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199 .
Kumotun 40 §:n nojalla annetut säännökset ja määräykset jäävät edelleen voimaan,
kunnes niistä tämän lain nojalla toisin säädetään tai määrätään.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

