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Laki
tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti tartuntatautilain (1227/2016) 91 §:n 1 momentti ja
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 58 a ja 58 b § seuraavasti:

58 a §

Ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikainen rajoittaminen tartuntataudin leviämisen 
estämiseksi

Sen lisäksi, mitä elintarvikelaissa säädetään, majoitus- ja ravitsemistoiminnasta anne-
tun lain (308/2006) 1 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun ravitsemistoiminnan harjoit-
tajan on huolehdittava yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi ravitsemis-
liikkeen tilojen ja pintojen puhdistamisesta sekä siitä, että asiakkailla on mahdollisuus kä-
sien puhdistamiseen, ja annettava asiakkaille riittävän etäisyyden ylläpitämistä ja käsien
puhdistamista koskevat toimintaohjeet. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat
säännökset ravitsemisliikkeen tilojen ja pintojen puhdistamisesta, käsien puhdistamis-
mahdollisuuden järjestämisestä sekä asiakkaille annettavien toimintaohjeiden antamises-
ta.

Ravitsemistoiminnan harjoittajan tulee huolehtia siitä, että asiakkaiden oleskelu järjes-
tetään yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi riittävän väljästi ja asiakas-
paikat sijoittuvat riittävän etäälle toisistaan. Jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen
estämiseksi on välttämätöntä, voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää tarkemmin ky-
seistä aluetta koskien ravitsemisliikkeen asiakkaiden oleskeluun ja asiakaspaikkojen si-
joittamiseen liittyvistä velvoitteista sekä ravitsemisliikkeen sisä- ja ulkotilojen asiakas-
paikkamäärään liittyvistä vaatimuksista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan rajoittaa
sellaisen ravitsemisliikkeen, jonka pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle
maksusta elintarvikelaissa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa alkoholijuomia, asiakas-
määrää enintään 50 % ravitsemisliikkeen suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä, joka
on mainittu tilaa tai sen osaa koskevassa alkoholilain (1102/2017) 18 §:ssä tarkoitetussa
anniskeluluvassa tai, jos ravitsemisliikkeellä ei ole anniskelulupaa, rakennusten palotur-
vallisuudesta maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 b §:n nojalla ja rakennuksen
käyttöturvallisuudesta mainitun lain 117 d ja 117 k §:n nojalla annettujen säännösten mu-
kaisesti hyväksytyssä rakennussuunnitelmassa. Muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmää-
rää saa rajoittaa enintään 25 % edellä mainittujen säännösten tarkoittamasta suurimmasta
asiakas- tai henkilömäärästä. Jos ravitsemisliikkeen pääasiallinen ravitsemistoiminta eri
ajankohtina vaihtelee, sovelletaan sen toimintaan kunakin ajankohtana sitä rajoitusta, jo-
hon sen ravitsemistoiminta kyseisenä ajankohtana liittyy. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä tässä pykälässä säädetyistä asiakasmäärien rajoituk-
sista ja niiden kohdentumisesta.
HE 139/2020
StVM 27/2020
EV 110/2020 
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Ravitsemisliikkeen on lyhennettävä aukiolo- ja anniskeluaikaa, jos se on välttämätöntä
yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi eivätkä ravitsemisliikkeen tilojen ja
pintojen puhdistamistoimenpiteet, hygieniaohjeet, asiakaspaikkojen järjestely ja muut toi-
menpiteet ole riittäviä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Valtioneu-
voston asetuksella voidaan edellä tässä momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä an-
taa tarkempia säännöksiä ravitsemisliikkeen aukioloa kello 23–05 välisenä aikana ja an-
niskelua kello 22–09 välisenä aikana koskevista rajoituksista sekä siitä, millaisissa ravit-
semisliikkeissä kyseisiä rajoituksia noudatetaan.

Edellä 2 ja 3 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella säädettyjen rajoitusten on
oltava välttämättömiä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi kullakin
alueella sekä sellaisissa ravitsemisliikkeissä, joita rajoitukset koskevat.

Ravitsemistoiminnan harjoittajan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se
toteuttaa sen toimintaan ja sisä- ja ulkotilojen käyttöön säädetyt velvollisuudet ja rajoituk-
set. Suunnitelma on pyynnöstä esitettävä aluehallintovirastolle ja majoitus- ja ravitsemis-
toiminnasta annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua valvontaa suorittavalle poliisille. Suunnitel-
ma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä liikkeessä asiakkaiden
nähtävillä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset velvoitteiden ja
rajoitusten toteuttamista koskevan suunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja nähtävänä pitä-
misestä.

Mitä tämän pykälän 2 ja 3 momentissa säädetään, ei koske majoitus- ja ravitsemistoi-
minnasta annetun lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua henkilöstöravintolatoimintaa eikä
ruoan tai juoman myymistä ravitsemisliikkeestä muualla nautittavaksi.

Mitä tämän pykälän 3 momentissa säädetään aukioloaikojen rajoituksista, ei koske Suo-
men ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- ja ilma-aluksessa eikä poltto-
nesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

58 b §

Ravitsemisliikkeiden valvonta ja rajoitusten edellytysten seuranta

Aluehallintovirasto valvoo 58 a §:ssä ja sen nojalla säädettyjen velvoitteiden ja rajoi-
tusten noudattamista. Jos velvoitteiden tai rajoitusten noudattamisessa havaitaan puutteita
tai epäkohtia, aluehallintovirasto voi antaa ravitsemisliikkeelle määräyksen niiden korjaa-
misesta. Määräystä annettaessa on asetettava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toi-
menpiteet on suoritettava. Jos puutteita ei ole korjattu asetetussa määräajassa tai jos vel-
voitteita on rikottu olennaisesti, aluehallintovirasto voi määrätä ravitsemisliikkeen ravit-
semistoiminnan välittömästi keskeytettäväksi ja liikkeen pidettäväksi suljettuna asiakkail-
ta enintään yhden kuukauden ajaksi.

Poliisin on tarvittaessa annettava aluehallintoviraston pyynnöstä virka-apua valvonnan
ja 1 momentissa tarkoitetun ravitsemisliikkeen sulkemisen toimeenpanemiseksi.

Valtioneuvoston on tarkoin seurattava, ovatko 58 a §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut ra-
joitusten edellytykset edelleen voimassa. Jos edellytykset eivät enää täyty, on valtioneu-
voston viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin 58 a §:n ja siihen liittyvien säännösten ku-
moamiseksi. Jos 58 a §:n 2 tai 3 momentin nojalla säädetyt rajoitukset eivät enää ole vält-
tämättömiä joillain alueilla tai säädetyssä laajuudessa, valtioneuvoston on viipymättä ryh-
dyttävä toimenpiteisiin valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi.
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91 §

Päätösten täytäntöönpano

Edellä 16, 57, 58, 58 b, 59–67 ja 69–71 §:ssä tarkoitetut päätökset voidaan panna täy-
täntöön heti muutoksenhausta huolimatta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020 ja on voimassa 28 päivään hel-
mikuuta 2021.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

3


