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SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 23/1997 vp
Hallituksen esitys
muuttamisesta

laiksi

kansanterveyslain

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 14 päivänä lokakuuta 1997lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen
167/1997 vp laiksi kansanterveyslain muuttamisesta.
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- ylitarkastaja Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja
terveysministeriö

- erityisasiantuntija Sinikka Huhtala, Suomen
Kuntaliitto
- tutkimusprofessori Jouko Tuomista, Kansanterveyslaitos
- apulaisneuvottelupäällikkö Mikko Kangas,
Suomen Lääkäriliitto
- virastopäällikkö Marjo-Riitta Hämäläinen,
Suomen Eläinlääkäriliitto.
Lisäksi Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä ja Siilinjärven kunta ovat antaneet asiasta
kirjalliset lausunnot.

HALLITUKSEN ESITYS
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja
hänen elinympäristönsä terveydensuojelun eli
ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä. Ehdotuksen mukaan olisi mahdollista siirtää ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuntayhtymän

jäsenkunnan tehtäviksi, kuten vuoden 1996 lopussa päättyneen vapaakuntakokeilun aikana on
voitu menetellä. Lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi ympäristöterveydenhuollon määritelmä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden
1998 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä
sellaisenaan.
HE 167/1997vp

Valiokunta pitää hyvänä sitä, että ympäristöterveydenhuolto määritellään esityksessä ehdotetulla tavalla laintasoisella säädöksellä. Ympäristöterveydenhuolto on jo muodostunut yleisesti käytetyksi ja vakiintuneeksi käsitteeksi.
Esityksen mukaan ympäristöterveydenhuollon tehtävät hoidettaisiin joko jäsenkunnassa tai
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kansanterveystyötä hoitavassa kuntayhtymässä
siten, että eri lakien mukaiset ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyisivät yhtenä kokonaisuutena. Saamansa selvityksen pohjalta valiokunta on erityisesti kiinnittänyt huomiota siihen,
että ympäristöterveydenhuollon piirissä joudutaan korjaavan työn lisäksi työskentelemään paljolti tulevaisuuteen suuntautuvien vaikutusten
parissa sekä ennalta ehkäiseviä keinoja käyttäen.
Tehtävät ovat osittain luonteeltaan sellaisia, että
ne edellyttävät riittävää asiantuntemusta ja perehtyneisyyttä erityiskysymyksiin.
Valiokunta pitää tärkeänä, että huolehditaan
kiinteän yhteistyön luomisesta jäsenkunnan ja

kuntayhtymän välille ympästöterveydenhuollon
asioissa mahdollisimman tarkoituksenmukaisten toimintamallien saavuttamiseksi. Valiokunta
katsoo, että jatkossa tulee seurata ympäristöterveydenhuollon laatua ja yhteinäisyyttä koko
maassa.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1997
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Virpa Puisto /sd
Maija Perho /kok
Liisa Hyssälä /kesk
Timo Ihamäki /kok
Paula Kokkonen /kok
Mikko Kuoppa /va-r
Eero Lämsä /kesk

Pirkko Peltomo /sd
Margareta Pietikäinen /r
Maija Rask /sd
Juha Rehula 1 kesk
Osmo Soininvaara /vihr
Marja-Leena Viljamaa /sd.

