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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–h ja 59 a–59 e seuraavasti:

58 a §

Ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikainen rajoittaminen tartuntataudin leviämisen 
estämiseksi

Sen lisäksi, mitä elintarvikelaissa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädän-
nössä säädetään, majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n 1 mo-
mentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetun
ravitsemistoiminnan harjoittajan on huolehdittava yleisvaarallisen tartuntataudin leviämi-
sen estämiseksi ravitsemisliikkeen tilojen ja pintojen puhdistamisesta sekä siitä, että asi-
akkailla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, ja annettava asiakkaille riittävän etäisyy-
den ylläpitämistä ja käsien puhdistamista koskevat toimintaohjeet. Valtioneuvoston ase-
tuksella annetaan tarkemmat säännökset ravitsemisliikkeen tilojen ja pintojen puhdistami-
sesta, käsien puhdistamismahdollisuuden järjestämisestä sekä asiakkaille annettavien toi-
mintaohjeiden antamisesta.

Ravitsemistoiminnan harjoittajien tulee huolehtia siitä, että asiakkaiden saapuminen ja
oleskelu järjestetään yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi riittävän väl-
jästi, asiakaspaikat sijoittuvat riittävän etäälle toisistaan ja tartuntariski pidetään ravitse-
misliikkeen toiminnassa mahdollisimman pienenä. Jos yleisvaarallisen tartuntataudin le-
viämisen estämiseksi on välttämätöntä, voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää tar-
kemmin tietyillä alueilla sijaitsevien ravitsemisliikkeiden asiakkaiden saapumiseen ja
oleskeluun, asiakaspaikkojen sijoittamiseen sekä asiakkaiden puhetta peittävän äänentois-
ton käyttämisen ja musiikin soittamisen rajoittamiseen liittyvistä velvoitteista sekä sisä- ja
ulkotilojen asiakaspaikkamäärään liittyvistä vaatimuksista. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan rajoittaa sellaisten ravitsemisliikkeiden, joiden pääasiallisena ravitsemistoiminta-
na on tarjota yleisölle maksusta elintarvikelaissa tai Ahvenanmaan maakunnan vastaavas-
sa lainsäädännössä tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa alkoholijuomia, asiakasmäärää
enintään 67 prosenttia ravitsemisliikkeen suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä, joka
on mainittu tilaa tai sen osaa koskevassa alkoholilain (1102/2017) 18 §:ssä tai Ahvenan-
maan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetussa anniskeluluvassa tai, jos ra-
vitsemisliikkeellä 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 tai Ahvenanmaan maakunnan vas-
taavan lainsäädännön mukaisesti hyväksytyssä rakennussuunnitelmassa. Muiden ravitse-
misliikkeiden asiakasmäärää voidaan rajoittaa enintään 50 prosenttia edellä tarkoitetuissa
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säännöksissä tarkoitetusta suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä. Jos ravitsemisliik-
keen pääasiallinen ravitsemistoiminta eri ajankohtina vaihtelee, sovelletaan sen toimin-
taan kunakin ajankohtana sitä rajoitusta, johon sen ravitsemistoiminta kyseisenä ajankoh-
tana liittyy. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tässä pykä-
lässä tarkoitetuista asiakasmäärien rajoituksista ja niiden kohdentumisesta.

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 tässä momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä antaa tar-
kempia säännöksiä ravitsemisliikkeen aukioloa kello 18:n ja 5:n välisenä aikana ja annis-
kelua kello 17:n ja 9:n välisenä aikana koskevista rajoituksista sekä siitä, millaisissa ravit-
semisliikkeissä kyseisiä rajoituksia on noudatettava.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu asiakasmäärän rajoitus saa ravitsemisliikkeessä, jonka
pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota alkoholijuomia, olla suurempi kuin 50 pro-
senttia ja muussa ravitsemisliikkeessä suurempi kuin 25 prosenttia ja 3 momentissa tar-
koitettu rajoitus saa koskea aukioloaikaa ennen kello 23:a ja anniskeluaikaa ennen kello
22:ta vain, jos tartuntataudin leviämisen estäminen on valtakunnallisesti epidemian no-
pean kiihtymisen tai muuntuneen viruksen leviämisen uhan vuoksi välttämätöntä ja
alueella todetaan muuntuneen viruksen väestöleviämistä tai tautiryppäitä, joiden tartunta-
ketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan
merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella.

Edellä 2–4 momentin nojalla säädettyjen rajoitusten on oltava välttämättömiä yleisvaa-
rallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi niillä alueilla ja ravitsemisliikkeissä, joita
ne koskevat.

Ravitsemistoiminnan harjoittajan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se
toteuttaa toimintaansa ja sisä- ja ulkotilojensa käyttöön säädetyt velvollisuudet ja rajoituk-
set. Suunnitelma on pyynnöstä esitettävä aluehallintovirastolle ja majoitus- ja ravitsemis-
toiminnasta annetun lain 11 §:ssä tai Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädän-
nössä tarkoitettua valvontaa suorittavalle poliisille. Suunnitelma on siihen sisältyviä hen-
kilötietoja lukuun ottamatta pidettävä liikkeessä asiakkaiden nähtävillä. Valtioneuvoston
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset velvoitteiden ja rajoitusten toteuttamista kos-
kevan suunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja nähtävänä pitämisestä.

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

Mitä 3 momentissa säädetään aukioloaikojen rajoituksista, ei koske Suomen ja ulko-
maiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eikä polttonesteiden ja-
keluaseman 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.
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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 2–4 momentin nojalla säädetyt rajoitukset eivät enää ole välttä-
mättömiä joillain alueilla tai säädetyssä laajuudessa, valtioneuvoston on viipymättä ryh-
dyttävä toimenpiteisiin valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi.

58 c §

Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen si-
sätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiak-
kaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimin-
taan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, hallinnasta vastaavan 3 momentissa
tarkoitetun toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huo-
lehdittava, että:

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;
2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puh-

distamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toiminta-
ohjeet; ja

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toi-
minnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Tässä pykälässä tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan 3 momentissa tarkoitetun
toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi,
kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa
mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

Edellä tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet koskevat seuraavia tilojen hallinnasta
vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravit-
semistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan
vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;

2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;
3) kunnat ja kuntayhtymät;
4) uskonnolliset yhdyskunnat;
5) julkisoikeudelliset laitokset.
Tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät kuitenkaan koske yksityis- tai perhe-elä-

män piiriin kuuluvaa toimintaa.
Tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät saa estää kenenkään oikeutta lakisäätei-

siin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eivät-
kä ne saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.

Asemien, terminaalien ja muiden vastaavien sisätilojen ja rajattujen ulkotilojen, joissa
matkustajat nousevat liikennevälineeseen tai poistuvat siitä, hallinnasta vastaavien toi-
mijoiden on yhdessä liikenteen palveluista annetun lain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun kul-
jetuspalvelun ja 3 kohdassa tarkoitetun liikennepalvelun sekä Ahvenanmaan maakunnan
vastaavassa lainsäädännössä tarkoitettujen palveluiden tarjoajien kanssa huolehdittava
covid-19-taudin leviämisen ehkäisemiseksi tehtävistä järjestelyistä, joilla ohjataan mat-
kustajia liikennevälineeseen siirtymisessä ja sieltä poistumisessa. Tässä pykälässä säädet-
tyjä velvollisuuksia ei sovelleta henkilöliikenteen liikennevälineiden matkustamiseen tar-
koitettujen tilojen käyttöön. Henkilöliikennettä koskevista toimenpiteistä covid-19-taudin
leviämisen estämiseksi säädetään 58 e §:ssä.
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä käsien puhdistamis-
mahdollisuuden järjestämisestä, asiakkaille ja osallistujille annettavien toimintaohjeiden
antamisesta sekä tilojen ja pintojen puhdistamisesta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä myös asemien, termi-
naalien ja muiden näihin rinnastettavien tilojen hallinnasta vastaaville ja 58 e §:ssä tarkoi-
tetuille liikenteen palveluntarjoajille tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädettyjen velvol-
lisuuksien yksityiskohdista liikenteen asemilla, terminaaleissa ja muissa näitä vastaavissa
sisätiloissa sekä 6 momentissa säädetystä matkustajien ohjaamisesta.

58 d §

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian 
leviämisen estämiseksi

Jos on ilmeistä, että 58 c §:n mukaiset ja muut jo toteutetut toimenpiteet eivät ole riit-
täviä ja jos covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi 2 momentissa säädettyjen edelly-
tysten täyttyessä on välttämätöntä, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin
voi antaa toimialueellaan kaikkia 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita velvoittavan pää-
töksen, jonka mukaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleske-
luun tarkoitettujen tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osal-
listuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää 4 momentissa tarkoitettu
lähikontakti toisiinsa. Päätöksestä on käytävä ilmi, että toimija voi toteuttaa velvoitteensa
asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa
erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Päätöksessä on lisäksi selostettava, mitä yleisöl-
le avoimilla ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuilla tiloilla sekä lä-
hikontaktilla tarkoitetaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavan päätöksen,
jos toimenpiteet ovat välttämättömiä usean kunnan alueella. Kunnan tekemässä samanai-
kaisesti voimassa olevassa päätöksessä asetetut velvoitteet täydentävät kunnan alueella
voimassa olevia aluehallintoviraston päätöksellä asetettuja velvoitteita.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä, jos:
1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän, joilta tieto on saatavilla, aikana

todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 25; ja
2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja

ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan mer-
kittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella.

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tar-
koitettuja tiloja ovat:

1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;
2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli

50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kysei-
seen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana;

3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai
osallistujamäärästä riippumatta.

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten:
1) oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 mi-

nuutin ajan; tai
2) fyysistä kontaktia toisiinsa.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia

ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:
1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravit-

semistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tai Ahvenanmaan vastaavas-
sa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;

2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;
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3) kunnat ja kuntayhtymät;
4) uskonnolliset yhdyskunnat;
5) julkisoikeudelliset laitokset.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua päätöstä ei sovelleta kuitenkaan oppilaitosten toimin-

taan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin
kuuluvaan toimintaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin
palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eikä se saa
estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen saa tehdä enintään kuukauden ajaksi kerral-
laan. Päätös on välittömästi kumottava, jos tässä pykälässä säädetyt edellytykset eivät
enää täyty.

58 e §

Henkilöliikennettä koskevat toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Liikenteen palveluista annetun lain 2 §:n 1 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vas-
taavassa lainsäädännössä tarkoitetun kuljetuspalvelun tarjoajan ja tämän toimeksiannosta
toimivan liikennöitsijän, jolla on toimipaikka Suomessa tai joka on muuten Suomen oi-
keudenkäytön piirissä tai jonka liikennöimän palvelun lähtö- tai saapumispaikka on Suo-
messa tai jonka palvelu kulkee Suomen kautta, on covid-19-epidemian leviämisen estämi-
seksi toiminnassaan huolehdittava siitä, että:

1) liikennevälineen matkustajien käyttöön tarkoitetut tilat ja pinnat puhdistetaan sään-
nöllisesti ja puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta
puhdistamisesta säädetään riittävän hygieniatason saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä
siitä että muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä noudatetaan; ja

2) matkustajille tarjotaan mahdollisuus riittävän hygieniatason ylläpitämiseen liiken-
nevälineessä sekä annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista, kas-
vosuojusten käyttämistä ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä lii-
kennevälineessä koskevat toimintaohjeet.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoi-
tettujen velvollisuuksien yksityiskohdista.

58 f §

Matkustajamäärän väliaikainen rajoittaminen covid-19-epidemian leviämisen 
estämiseksi

Jos on ilmeistä, että 58 e §:n mukaiset ja muut jo toteutetut toimenpiteet eivät ole riit-
täviä ja jos covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi on välttämätöntä, Liikenne- ja
viestintävirasto voi tehdä päätöksen, jolla rajoitetaan mainitun pykälän 1 momentissa tar-
koitetun kuljetuspalvelun tarjoajan tai tämän toimeksiannosta toimivan liikennöitsijän
suurinta sallittua matkustajamäärää, joka voidaan ottaa liikennevälineeseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä, jos:
1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän, jolta tieto on saatavilla, aikana

todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 25; ja
2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja

ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan mer-
kittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on viipymättä ilmoitettava Liikenne- ja viestintävi-
rastolle 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tilanteen olemassaolosta tai perustellusta
uhasta tilanteen syntymiselle alueellaan.
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Liikenne- ja viestintävirasto saa päätöksellään velvoittaa rajoittamaan matkustajamää-
rää enintään puoleen siitä suurimmasta matkustajamäärästä, joka on sallittua ottaa liiken-
nevälineeseen. Päätös saa koskea vain liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön sa-
manaikaiseen kuljetukseen.

Liikenne- ja viestintäviraston on päätöstä tehdessään ja matkustajamäärän rajoitusta ar-
vioidessaan otettava huomioon:

1) tartuntojen ilmaantuvuus alueilla, joilla liikennöinti pääosin tapahtuu ja joista mat-
kustajia voidaan ottaa kyytiin;

2) mahdollisuudet välttää matkustajien välisiä lähikontakteja ottaen huomioon kulje-
tuksen kesto, liikennevälineen rakenne, mahdollisuus matkustajien osastointiin, istuma- ja
seisomapaikkojen määrä sekä muut seikat, jotka vaikuttavat matkustajien sijoittumiseen
liikennevälineessä; ja

3) kuljetuspalvelun tarjoajien tai näiden toimeksiannoista toimivien liikennöitsijöiden
58 e §:n mukaisesti toteuttamat toimenpiteet matkustajien välisten lähikontaktien rajoitta-
miseksi, 24 §:n mukaisesti mahdollisten altistuneiden jäljittämiseksi tarvittavien tietojen
saatavuuden varmistaminen henkilökohtaisen paikkavarauksen perusteella, kasvosuojus-
ten käyttäminen ja muut alueellisesti käytössä olevat keinot taudin leviämisen estämisek-
si.

Tämän pykälän nojalla annettu päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin pal-
veluihin eikä se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.

Edellä 58 e §:ssä tarkoitetun kuljetuspalvelun tarjoajan tai tämän toimeksiannosta toi-
mivan liikennöitsijän on selkeästi havaittavilla ja valvottavilla järjestelyillä varmistettava
matkustajamäärän rajoittaminen päätöksessä määrätyn mukaiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä enintään kuukauden ajaksi ker-
rallaan. Päätös on välittömästi kumottava, jos edellytykset päätöksen voimassaoloon eivät
enää täyty.

58 g §

Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta covid-19-epidemian 
leviämisen estämiseksi

Jos on ilmeistä, että 58 d §:n mukaisia ja muita jo toteutettuja toimenpiteitä ei voida pi-
tää toimintaan liittyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä ja jos se on 2 momentissa
säädettyjen edellytysten täyttyessä covid-19-epidemian hallitsemattoman leviämisen estä-
miseksi välttämätöntä, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi antaa toi-
mialueellaan kaikkia 4 momentin mukaista toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta
vastaavia toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimet tai rajatun
asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat on
suljettava asiakkailta ja osallistujilta. Sen lisäksi, mitä hallintolain 44 §:ssä säädetään,
päätöksessä on todettava, mitä covid-19-taudin leviämiselle erityisen tartuntariskin muo-
dostavalla toiminnalla sekä yleisölle avoimilla ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oles-
keluun tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaa-
van päätöksen, jos toimenpiteet ovat välttämättömiä usean kunnan alueella. Kunnan teke-
mässä samanaikaisesti voimassa olevassa päätöksessä asetetut velvoitteet täydentävät
kunnan alueella voimassa olevia aluehallintoviraston päätöksellä asetettuja velvoitteita.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä vain, jos:
1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän, jolta tieto on saatavilla, aikana

todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 50;
2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja

ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan mer-
kittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella; ja
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3) tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan asiantuntija-arvion mu-
kaan johtavan sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävään lisääntymiseen, sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden tai asiakkaiden hoivan tai potilaiden hoidon
olennaiseen vaarantumiseen taikka muuhun vastaavaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes-
telmän ylikuormittumiseen.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on viipymättä ilmoitettava sijaintialueensa kunnille ja
aluehallintovirastolle 2 momentissa tarkoitetun tilanteen olemassaolosta tai perustellusta
uhasta tilanteen syntymiselle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita
niiden harjoittaessa 1 kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdas-
sa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa seuraavissa tiloissa:

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vas-
taavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat si-
säliikuntatilat;

2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden
välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan
ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;

4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palve-

lujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua päätöstä tehtäessä on otettava huomioon tiedossa ole-

va asiantuntemus siitä, muodostaako asiakkaiden tai osallistujien fyysinen läheisyys toi-
siinsa tai yhtä aikaa paikalla olevien ihmisten määrä tai muu sijoittuminen tilassa taikka
taudin leviäminen pintojen välityksellä erityisen riskin covid-19-taudin leviämiselle, sekä
se, onko toiminnassa tai siihen käytettävissä tiloissa erityinen mahdollisuus merkittävien
tartuntaketjujen syntymiselle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai
perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen saa tehdä enintään kahden viikon ajaksi ker-
rallaan. Päätöksen ajantasaisuutta on tarkoin seurattava ja se on välittömästi kumottava,
jos tässä pykälässä säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 4 momentissa tarkoi-
tetuista toiminnasta ja tiloista.

58 h §

Suunnitelma toimenpiteistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on teh-
nyt 58 d §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen, asiakkaille tai osallistujille tarkoitettu-
jen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava
kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet ja ra-
joitukset.

Edellä 58 c §:n 6 momentissa tarkoitetun tilojen hallinnasta vastaavan tahon ja kuljetus-
tai liikennepalvelun palveluntarjoajan on yhteistyössä laadittava kirjallinen suunnitelma
siitä, miten ne toteuttavat mainitussa momentissa tarkoitetut velvoitteet. Palveluntarjoajan
on liitettävä suunnitelma osaksi liikenteen palveluista annetun lain 18, 18 a, 58, 66 tai
129 §:n tai Ahvenanmaan maakunnan vastaavan lainsäädännön nojalla laatimaansa suun-
nitelmaa.
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Tässä pykälässä tarkoitettu suunnitelma on pyynnöstä esitettävä kunnalle, aluehallinto-
virastolle ja Liikenne- ja viestintävirastolle. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötie-
toja lukuun ottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tar-
koitetun suunnitelman sisällöstä ja laatimisesta.

59 a §

Valvonta

Aluehallintovirasto ja kunta valvovat toimialueillaan 58 §:ssä, 58 c §:n 1 ja 2 momen-
tissa, 58 d ja 58 g §:ssä sekä 58 h §:n 1 momentissa säädettyjen velvollisuuksien ja rajoi-
tusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamista.

Liikenne- ja viestintävirasto ja kunta valvovat 58 c §:n 6 momentissa, 58 e ja 58 f §:ssä
sekä 58 h §:n 2 momentissa säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koske-
vien päätösten noudattamista.

Kunnan, aluehallintoviraston ja Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä yhteistyötä
valvoessaan tämän lain noudattamista.

Poliisi valvoo 58 ja 58 d §:n nojalla annettujen päätösten sekä 58 c §:n 2 momentissa
asetettujen velvoitteiden noudattamista yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämi-
sen sekä yleisö- ja ihmismäärää ja etäisyyksien ylläpitoa koskevien velvollisuuksien ja ra-
joitusten osalta.

59 b §

Tarkastukset

Aluehallintovirasto, kunta ja Liikenne- ja viestintävirasto saavat tarkastaa 59 a §:n no-
jalla valvomansa toimijan tämän lain mukaisen toiminnan sekä toiminnassa käytettävät ti-
lat.

Tarkastaja on päästettävä niihin toimipaikan tiloihin, joita velvollisuudet tai rajoitukset
koskevat. Tarkastuksessa on salassapitosäännösten estämättä esitettävä kaikki tarkastajan
pyytämät asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä tarkastuksen toimittamiseksi. Lisäksi tar-
kastajalle on salassapitosäännösten estämättä annettava maksutta hänen pyytämänsä jäl-
jennökset tarkastuksen toimittamiseksi välttämättömistä asiakirjoista. Tarkastajalla on oi-
keus ottaa valokuvia tarkastuksen aikana. Tarkastusta ei saa suorittaa pysyväisluonteiseen
asumiseen käytettävässä tilassa. Tarkastuksessa on noudatettava hallintolain 39 §:ää. Tar-
kastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta.

Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, Liikenne- ja viestintävirasto voi käyttää
tarkastuksessa ulkopuolista asiantuntijaa liikenteen palveluista annetun lain 196 §:n 4 ja
5 momentissa säädetyllä tavalla.

Kunnan terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n ja elintarvikelain 32 §:n nojalla toimi-
valtaiset viranomaiset saavat mainittujen lakien nojalla tekemiensä tarkastusten yhteydes-
sä tarkastaa tämän lain mukaisten velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien pää-
tösten noudattamisen. Näiden viranomaisten oikeudesta asettaa määräyksiä ja pakkokei-
noja säädetään 59 d §:n 1 ja 2 momentissa.

Edellä 4 momentissa tarkoitetut viranomaiset sekä 59 d §:n 1 momentissa tarkoitettu vi-
ranomainen saavat suorittaa tarkastuksen myös aluehallintoviraston tai Liikenne- ja vies-
tintäviraston pyynnöstä.
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59 c §

Määräykset ja pakkokeinot

Jos 58 c §:n 1 momentissa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisessa havaitaan
puutteita tai epäkohtia, aluehallintovirasto ja kunta voivat antaa määräyksen niiden kor-
jaamisesta. Jos 58 c §:n 6 momentissa tai 58 e §:ssä säädettyjen velvollisuuksien noudat-
tamisessa havaitaan puutteita tai epäkohtia, määräyksen niiden korjaamiseksi voi antaa
kunta ja Liikenne- ja viestintävirasto.

Aluehallintovirasto ja kunta voivat antaa määräyksen 58, 58 d tai 58 g §:n sekä Liiken-
ne- ja viestintävirasto ja kunta 58 f §:n nojalla tehdyn päätöksen noudattamisessa havaitun
puutteen tai epäkohdan korjaamisesta. Aluehallintovirasto ja kunta voivat lisäksi määrätä
58 h §:n 1 momentissa sekä Liikenne- ja viestintävirasto 58 h §:n 2 momentissa säädetyn
velvollisuuden noudattamisessa havaitun puutteen tai epäkohdan korjattavaksi.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua määräystä annettaessa on asetettava puutteen tai
epäkohdan ja toiminnan, jota määräys koskee, luonteeseen nähden kohtuullinen määräai-
ka, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja puutteita tai epäkohtia ei ole korjattu asetetussa määrä-
ajassa ja jos velvoitteita on rikottu olennaisesti, kunta, aluehallintovirasto ja Liikenne- ja
viestintävirasto voivat määrätä kyseisen toiminnan välittömästi keskeytettäväksi ja kysei-
sen tilan pidettäväksi suljettuna asiakkailta tai muilta valvottuun toimintaan osallistuvilta
enintään kuukauden ajan, jos se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.
Jos 58 d tai 58 f §:n nojalla määrättyjä toimenpiteitä koskevia 2 momentissa tarkoitettuja
puutteita tai epäkohtia ei ole korjattu asetetussa määräajassa ja jos velvollisuuksia on ri-
kottu olennaisesti, päätöksen tehnyt viranomainen voi antaa vastaavan määräyksen, jos se
on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Tässä momentissa tarkoitettua
määräystä ei saa kohdistaa tiloihin, joita käytetään uskonnonharjoittamiseen.

Aluehallintovirasto, kunta ja Liikenne- ja viestintävirasto voivat asettaa 1–4 momentin
nojalla annetun päätöksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta säädetään
uhkasakkolaissa (1113/1990).

Jos kunta, aluehallintovirasto tai Liikenne- ja viestintävirasto saa tarkastuksen yhtey-
dessä tai muuten tietoonsa toisen viranomaisen 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla asetta-
man velvollisuuden tai rajoituksen merkittävän rikkomisen, sen on salassapitosäännösten
estämättä ilmoitettava asiasta velvollisuuden tai rajoituksen asettaneelle viranomaiselle.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontaviraston on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava kunnalle, jos se saa muun
lain nojalla suorittamansa tarkastuksen yhteydessä tai muuten tietoonsa, että sen valvo-
man toiminnan yhteydessä rikotaan merkittävästi 58 c §:ssä säädettyjä velvollisuuksia tai
rajoituksia sekä ilmoitettava päätöksen tehneelle kunnalle tai aluehallintovirastolle 58 tai
58 d §:n nojalla asetetun velvollisuuden tai rajoituksen merkittävästä rikkomisesta.

Jos 58 §:n nojalla tehtyä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia koskevaa päätöstä ei
noudateta, poliisilla on oikeus estää, keskeyttää tai päättää yleisötilaisuus tai yleinen ko-
kous. Poliisimiehellä on myös oikeus määrätä väkijoukko hajaantumaan tai siirtymään,
jos yleisötilaisuus tai yleinen kokous on mainitun pykälän nojalla tehdyn päätöksen vas-
tainen. Jollei hajaantumis- tai siirtymismääräystä noudateta, poliisimiehellä on oikeus ha-
jottaa väkijoukko voimakeinoin sekä ottaa niskoitteleva henkilö kiinni. Poliisin tulee mah-
dollisuuksien mukaan rajata toimenpiteensä koskemaan vain niitä henkilöitä, joiden me-
nettelystä väkijoukon hajottamisen tai siirtämisen tarve aiheutuu.

Poliisimiehen oikeudesta hajottaa väkijoukko, jos 7 momentissa tarkoitettu yleisötilai-
suus tai yleinen kokous vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai on esteenä liiken-
teelle, säädetään poliisilain (872/2011) 2 luvun 9 §:ssä.

Aluehallintovirastolla, kunnalla ja Liikenne-ja viestintävirastolla on oikeus saada vir-
ka-apua poliisilta 59 b §:ssä tarkoitetun tarkastuksen toimeenpanemiseksi, 59 c §:n 4 mo-
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mentissa tarkoitetun toiminnan keskeyttämiseksi ja 58 g §:ssä tarkoitetun tilan sulkemi-
seksi.

59 d §

Toimivaltainen viranomainen kunnassa

Kunnan 59 a §:n mukaisesta valvonnasta vastaa sekä 59 b ja 59 c §:n mukaisia toimi-
valtuuksia käyttää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, jollei kunta kun-
talain (410/2015) nojalla toisin päätä.

Kunnanvaltuusto voi antaa 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää
59 c §:n 1 ja 2 momentin mukaisen toimivallan edelleen kunnan tartuntataudeista vastaa-
valle lääkärille, muulle kunnan viranhaltijalle, kunnan toimielimelle tai kunnan toimieli-
men jaostolle. Kunta voi myös sopia toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, että tällainen
toimivalta annetaan toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. Kuntayh-
tymä voi tehdä toisen kuntayhtymän kanssa edellä tarkoitetun sopimuksen, jos siihen on
kuntayhtymän jäsenkuntien suostumus.

Kunnan 59 a–59 d §:n nojalla valvontaan osallistuvat viranomaiset saavat salassapito-
säännösten estämättä antaa valvonnan toteuttamisen kannalta välttämättömät tiedot muille
kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuville viranomaisille sekä muiden kunti-
en ja kuntayhtymien tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuville viranomaiselle.

59 e §

Oikeus saada tietoja

Aluehallintovirastolla, kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viran-
omaisilla ja Liikenne- ja viestintävirastolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saa-
da 59 a–59 d §:n mukaisen valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot siltä, johon
kohdistuu 58 c tai 58 e §:ssä säädetty velvoite sekä siltä, johon on kohdistettu 58, 58 d, 58 f
tai 58 g §:n nojalla päätös. Tiedot on annettava viivytyksettä ja maksutta.

91 §

Päätösten täytäntöönpano

Edellä 16, 57, 58, 58 b, 58 d, 58 f, 58 g, 59, 60–67 ja 69–71 §:ssä tarkoitetut päätökset
voidaan panna täytäntöön heti muutoksenhausta huolimatta.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2021.

Helsingissä 31.5.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

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

10


