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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

Tartuntataudin leviämisen estämiseksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain
(308/2006) 1 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa ravitsemisliikkeessä on noudatet-
tava tässä pykälässä ja sen nojalla annettuja ravitsemisliikkeen aukioloa, alkoholilaissa
(1102/2017) tarkoitettua alkoholijuomien anniskeluaikaa sekä liikkeeseen kuuluvien sisä-
ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärää ja käyttöä elinkeinotoimintaan koskevia rajoituksia.
Jolleivät rajoitukset ole välttämättömiä koko maassa tartuntataudin leviämisen estämisek-
si, valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset alueista, joilla kutakin vel-
voitetta ja rajoitusta sovelletaan.

Ravitsemisliikkeen saa avata ravitsemistoimintaan asiakkaille aikaisintaan kello 6 ja
liike on suljettava ravitsemistoiminnan asiakkailta viimeistään kello 23. Alkoholilaissa
tarkoitettu alkoholijuomien anniskelu saadaan ravitsemisliikkeessä aloittaa aikaisintaan
kello 9 ja anniskelu on lopetettava viimeistään kello 22. Jolleivät tässä momentissa sääde-
tyt rajoitukset ole välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi, valtioneuvoston
asetuksella säädetään pidemmästä aukioloajasta ja anniskeluajasta.

Ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa samanaikaisesti oleskella enintään puo-
let siitä suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä, joka on mainittu tilaa tai sen osaa kos-
kevassa alkoholilain 18 §:ssä tarkoitetussa anniskeluluvassa tai, jos ravitsemisliikkeellä ei
ole anniskelulupaa, rakennusten paloturvallisuudesta maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) 117 b §:n nojalla ja rakennuksen käyttöturvallisuudesta mainitun lain 117 d ja
117 k §:n nojalla annettujen säännösten mukaisesti hyväksytyssä rakennussuunnitelmas-
sa. Ravitsemistoiminnan harjoittajan tulee huolehtia siitä, että asiakkaiden oleskelu järjes-
tetään riittävän väljästi ja asiakaspaikat sijoittuvat riittävän etäälle toisistaan. Valtioneu-
voston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset ravitsemisliikkeen asiakkaiden oleske-
luun ja asiakaspaikkojen sijoittamiseen liittyvistä velvoitteista ja ravitsemisliikkeen sisä-
ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärän rajoittamisesta. Jollei tässä momentissa säädetyn asi-
akkaiden enimmäismäärän noudattaminen ole välttämätöntä tartuntataudin leviämisen es-
tämiseksi, valtioneuvoston asetuksella säädetään suuremmasta asiakkaiden enimmäis-
määrästä.

Sen lisäksi, mitä elintarvikelaissa säädetään, ravitsemistoiminnan harjoittajan on huo-
lehdittava ravitsemisliikkeen tilojen ja pintojen puhdistamisesta. Ravitsemistoiminnan
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harjoittajan on huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat mahdollisuuden käsien puhdista-
miseen, ja annettava asiakkaille riittävän etäisyyden ylläpitämistä ja käsien puhdistamista
koskevat toimintaohjeet. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset ra-
vitsemisliikkeen tilojen ja pintojen puhdistamisesta, käsien puhdistamismahdollisuuden
järjestämisestä sekä asiakkaille annettavien toimintaohjeiden antamisesta.

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.

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 1 momentissa tarkoitetut rajoi-
tusten edellytykset edelleen voimassa. Jos edellytykset eivät enää täyty, on valtioneuvos-
ton viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin 58 a §:n ja siihen liittyvien säännösten kumoa-
miseksi. Jos 58 a §:n 3 momentin nojalla säädetyt rajoitukset eivät enää ole välttämättö-
miä joillain alueilla tai säädetyssä laajuudessa, valtioneuvoston on viipymättä ryhdyttävä
toimenpiteisiin valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi.

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 kesäkuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään lokakuu-
ta 2020.
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