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Ympäristöministeriö 
PL 35       
00023 Valtioneuvosto 
 
 
 
 
Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 15.11.2012, Dnro YM16/400/2012 
 
Luonnokset hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 

Ympäristöministeriö on pyytänyt 7.1.2013 mennessä lausuntoa luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeik-
si. 

 
Ympäristönsuojelulain tarkoituksena on muun muassa ehkäistä ympäristön 
pilaantumista sekä turvata terveellinen ja viihtyisä ympäristö. Sellainen toimin-
ta, josta aiheutuu terveyshaittaa, sisältyy myös ympäristön pilaantumisen kä-
sitteeseen. Lakiehdotuksen terveyshaitan määritelmä on sama kuin voimassa 
olevassa ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja se vastaa terveydensuojelulain 
(763/1994) terveyshaitan määritelmää. Lakiehdotuksessa on ympäristön pi-
laantumisen ja terveyshaitan ehkäiseminen otettu hyvin huomioon esimerkiksi 
yleisiä velvollisuuksia ja periaatteita sekä ympäristölupaa koskevissa ym. 
säännöksissä. 
 
Lakiehdotuksen 26 §:ssä on esitetty, että muun muassa terveydensuojeluvi-
ranomaiset valvovat lain 20 §:n 2 momentin ja 17 luvun nojalla annettavien 
valtioneuvoston asetusten noudattamista. 

 
Ympäristönsuojelulakiehdotuksen 20 §:n 2 momentissa on säädetty toimenpi-
teistä mikäli moottorikäyttöisten ajoneuvojen, työkoneiden ja laitteiden käytös-
tä todetaan tai perustellusti odotetaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa terveydel-
le tai ympäristölle. Tällainen työkoneiden tai laitteiden käyttöön ja päästöihin 
liittyvä valvonta ei ole terveydensuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvaa val-
vontaa vaan se liittyy lähinnä työsuojelu-, ympäristönsuojelu- ja kuluttajatur-
vallisuuslain mukaisten viranomaisten toimialaan. Ulkona käytettävien laittei-
den melupäästöistä annetun valtioneuvoston asetuksen (621/2001) mukaisia 
valvontaviranomaisia ovat työsuojeluviranomaiset ja kuluttajaturvallisuuslais-
sa tarkoitetut viranomaiset. Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto ja Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskus toimivat polttomoottoreiden pakokaasu- ja 
hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(844/2004) mukaisina hyväksyntäviranomaisina.  

 
Ympäristönsuojelulakiehdotuksen 17 luku sisältää säännökset otsonikerrosta 
heikentäviä aineita ja tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja käsitteleviltä vaa-
dittavasta pätevyydestä ja pätevyyden osoittamista koskevan valtioneuvoston 
asetuksen valvonnasta. Nykyisin näitä aineita sisältävien laitteiden huollosta 
on säädetty valtioneuvoston asetuksella 452/2009. Otsonikerrosta heikentä-
vät aineet tai fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöt eivät kuitenkaan ole 
välittömästi ihmisten terveyteen vaikuttavia päästöjä, joten terveydensuojelu-
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viranomaisen osoittaminen näitä aineita sisältävien laitteiden huoltotoiminnan 
valvontaviranomaiseksi ei ole perusteltua. 

 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto esittää, että ympäristönsuoje-
lulain 26 §:stä poistetaan terveydensuojeluviranomaisille osoitettu valvonta-
vastuu sekä lain 20 §:n 2 momenttia että 17 lukua koskien. 

 
Ympäristönsuojelulain muutoksen aiheuttamista, pääasiassa teknisistä muu-
toksista useisiin muihin lakeihin ei Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rastolla ole kommentoitavaa. 
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