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Hallitusneuvos Ismo Tuominen

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI RAVITSEMISLIIKKEIDEN TOIMINNAN VÄLIAIKAISESTA
RAJOITTAMISESTA TARTUNTATAUDIN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI
1 Tausta ja valmistelu
Valtioneuvosto antoi 19.5.2020 eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta
muuttamisesta (HE 72/2020 vp.). Esityksen tavoitteena oli poikkeusolojen jatkuessa säätää
ravitsemistoiminnalle 1.6.2020 alkaen sellaisia rajoituksia, joilla toimintaa voidaan ravitsemisliikkeiden
toiminnan väliaikaisen kiellon päättyessä avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin
leviämistä. Esityksen liitteenä oli valtioneuvoston valmistelema asetusluonnos.
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti mietinnössään 26.5.2020 hallituksen esityksen
hyväksymistä muutettuna (StVM 12/2020 vp). Valiokunta muutti esityksen asetuksenantovaltuuksia niin,
että niissä otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan lausunnossaan PeVL 14/2020 vp esittämät
kannanotot siten, että säännöksistä ilmenevät täsmällisemmin ravitsemistoimintaa harjoittavan
velvollisuudet, ja vaatimus siitä, että velvoitteiden ja rajoitusten tulee olla asiallisesti ja alueellisesti
välttämättömiä. Käytännössä valiokunta siirsi asetusluonnoksessa säädettäviä rajoitteita ja velvoitteita lain
tasolle.
Tasavallan presidentin vahvistettua eduskunnan hyväksymän lain ( /2020) 29.5.2020 valtioneuvosto
antaisi ehdotuksen mukaan tartuntatautilain 58 a §:n nojalla valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeiden
toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi.
Tartuntatautilain väliaikaisen 58 a §:n mukaan ravitsemisliikkeet voivat 1.6.2020 alkaen olla auki vain kello
6-23 välisenä aikana ja alkoholijuomien anniskelu on mahdollista vain kello 9-22 välisenä aikana.
Ravitsemisliikkeen asiakkaiden enimmäismäärä on rajattu puoleen normaalista. Jollei näiden rajoitusten
noudattaminen ole välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi, valtioneuvoston asetuksella
säädetään pidemmästä aukioloajasta ja anniskeluajasta sekä suuremmasta asiakkaiden enimmäismäärästä.
Lisäksi ravitsemisliikkeet velvoitetaan noudattamaan hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja
huolehtimaan asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Ravitsemisliikkeen tulee myös laatia
suunnitelma siitä, miten se toteuttaa säädetyt velvollisuudet ja rajoitukset. Pykälässä on säädetty näitä
velvoitteita koskevat asetuksenantovaltuudet.
Edellä mainitun lisäksi, jolleivät edellä mainitussa pykälässä ja sen nojalla annetut rajoitukset ole
välttämättömiä koko maassa tartuntataudin leviämisen estämiseksi, valtioneuvoston asetuksella annetaan
tarkemmat säännökset alueista, joilla kutakin velvoitetta ja rajoitusta sovelletaan.
Tähän tarkasteluun liittyy se, että tartuntatautilain 58 b §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston on tarkoin
seurattava, ovatko 58 a §:n 1 momentissa tarkoitetut rajoitusten edellytykset edelleen voimassa. Jos
edellytykset eivät enää täyty, on valtioneuvoston viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin 58 a §:n ja siihen
liittyvien säännösten kumoamiseksi. Jos 58 a §:n 3 momentin nojalla säädetyt rajoitukset eivät enää ole
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välttämättömiä joillain alueilla tai säädetyssä laajuudessa, valtioneuvoston on viipymättä ryhdyttävä
toimenpiteisiin valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi.
Asetusehdotus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä yhteistyössä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Ehdotuksesta on pyydetty lausunto Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta.
Asetuksesta ei ole pyydetty muita lausuntoja asian kiireellisyyden vuoksi, mutta asetusluonnos on
toimitettu Matkailu- ja ravitsemispalvelut MaRa ry:n käyttöön ravintoloiden ohjeistamisen tueksi.
Asetusluonnos on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla.
2 Tavoitteet
Ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoittamista koskevat säännökset on valmisteltu sen tiedon perusteella,
joka on ollut käytettävissä vasta joitakin kuukausia maailmanlaajuisena pandemiana levinneen
koronavirustaudin leviämisestä. Kaikki käytettävissä olevat kansainväliset ja kansalliset tiedot viittaavat
siihen, että ravitsemisliikkeet ovat tartunnan leviämiselle riskin muodostavia tiloja. Laajat altistumistilanteet
vaikeuttavat altistuneiden jäljittämistä ja karanteeniin asettamista, mikä voi muodostaa huomattavan riskin
epidemian kiihtymiselle.
Koronaviruksen pääasiallinen tarttuminen tapahtuu pisarakontaktissa, mutta taudille voi mahdollisesti
altistua myös hengittämällä ilman aerosolihiukkasia. Tauti voi tarttua ravitsemisliikkeessä asiakkaiden
fyysisen läheisyyden johdosta ja myös tilojen pintojen ja ruokailuvälineiden välityksellä. Mitä pidempään ja
tiiviimmin samassa sisätilassa oleskellaan, sitä suuremmaksi riski tartuntaan kasvaa. Selvän asiakkaiden
välisen etäisyyden varmistamiseksi verrattuna normaalioloihin tartuntatautilain 58 a §:n 3 momentissa
säädetään, että ravitsemisliikkeessä tai sen osassa saa samanaikaisesti oleskella enintään puolet siitä
suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä, joka on mainittu anniskeluluvassa tai tilan
rakennussuunnitelmassa.
Merkittävä osa ravitsemisliikkeissä tapahtuvista sosiaalisista kontakteista liittyy alkoholinkäyttöön.
Suomalaisten alkoholinkäyttö on yöaikaan tyypillisesti humalajuomista sekä kodeissa että
anniskelupaikoissa. Päihtymys vähentää estoja ja heikentää harkintakykyä, mikä voi johtaa varotoimien,
kuten turvavälien ja käsihygienian, laiminlyöntiin. Tämänhetkisen tiedon mukaan kovaääninen puhe ja
huutaminen levittävät koronavirusta tehokkaammin kuin rauhallinen puhe. Tartuntariski voi tällaisissa
tilanteissa olla suuri, vaikka etäisyys virusta kantavaan ihmiseen olisi useita metrejä. Ravitsemisliikkeiden
aukiolo- ja anniskeluaikaa koskevien rajoitusten tarkoituksena on siten rajoittaa asiakkaiden altistumisaikaa
ja -tapoja sekä sisä- että ulkotiloissa silloin, kun ravitsemisliikkeissä tyypillisesti ilta- ja yöaikaan nautitaan
yhdessä alkoholijuomia tai jolloin ravitsemisliikkeen asiakkaat muutoin voisivat olla päihtyneitä.
Tartuntatautilain 58 a §:n 2 momentin mukaan ravitsemisliikkeen aukioloaika on rajoitettu kello 6–23:een ja
anniskeluaika kello 9–22:een.
Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on, että ravitsemistoiminnassa kehitetään omaehtoisiin toimenpiteisiin
ja suunnitelmiin perustuvia toimintamalleja, joilla tartuntataudin leviäminen ravitsemisliikkeissä estettäisiin,
kun rajoituksia asteittain puretaan.
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3 Ehdotukset ja niiden perustelut
1 §. Soveltamisala. Asetuksen 1 §:ssä todettaisiin asetuksen soveltamisala ja säädettäisiin vastaavasti kuin
tartuntatautilain 58 a §:n 6 momentissa säädetään, että asetuksen 3 §:ssä tarkoitetut ravitsemisliikkeen
asiakkaiden oleskelua ja asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämistä koskevat velvoitteet eivät
koske henkilöstöravintolatoimintaa eivätkä ruoan tai juoman myymistä ravitsemisliikkeestä muualla
nautittavaksi.
2 §. Yleiset velvollisuudet. Asetuksen 2 §:ssä säädettäisiin tartuntatautilain 58 a §:n 4 momentin nojalla
kaikkia ravitsemisliikkeitä koskevista yleisistä velvollisuuksista. Koronavirustaudin leviämisen
ehkäisemisessä kolme tärkeintä asiaa ovat sairastuneiden eristäytyminen, käsihygienia ja ihmisten välisten
sosiaalisten kontaktien välttäminen. Pykälän 1 momentin mukaan ravitsemisliikkeen olisi ilmoitettava
asiakkaikseen saapuville näkyvästi, ettei henkilö, jolla on koronavirustartuntaan sopivia oireita, saa tulla
ravitsemisliikkeeseen.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ravitsemisliikkeiden velvollisuudesta huolehtia siitä, että asiakkailla on
mahdollisuus käsien puhdistamiseen liikkeeseen saavuttaessa, ja siitä että asiakkaiden kosketeltaviksi
tulevat pinnat pidetään riittävän puhtaina. Ravitsemisliikkeen tulisi myös huolehtia siitä, että asiakkaat
saavat näkyvät toimintaohjeet käsien puhdistamisesta, riittävän etäisyyden ylläpitämisestä ja muista
liikkeessä noudatettavista tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista.
Käytännössä nämä velvoitteet liittyvät elintarvikelaissa säädettyyn elintarvikehuoneistojen
hygieniavaatimusten toteuttamiseen. Ehdotetut säännökset merkitsevät käytännössä sitä, että aiempi
vaatimustaso nousee tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Matkailu- ja ravitsemispalvelut MaRa ry on
laatinut jäsenistölleen toimintaohjeet asiasta ja viranomaiset ovat valmistautuneet ohjaamaan
ravitsemisliikkeitä velvoitteiden toteuttamisessa.
3§. Asiakkaiden sijoittaminen ja asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitäminen. Asetuksen 3 §:ssä
säädettäisiin asiakkaiden sijoittamisesta ja asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä.
Tartuntatautilain 58 a §:n 3 momentissa säädetään sisätilojen suurimman asiakas- tai henkilömäärän lisäksi
siitä, että asiakkaiden oleskelu tulee järjestää riittävän väljästi ja asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle
toisistaan. Momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset asiakkaiden
oleskeluun ja asiakkaiden sijoittamiseen liittyvistä velvoitteista ja sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärän
rajoittamisesta.
Pykälän 1 momentin mukaan ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulisi olla oma istumapaikkansa pöydän
tai sitä vastaavan tason ääressä. Säännöksen tarkoituksena on rajoittaa ihmisten välisten kontaktien määrää
ravitsemisliikkeessä sekä varmistaa, että ravitsemisliike kykenee valvomaan suurinta sallittua asiakasmäärää
ja sitä, että asiakkaiden väliset etäisyydet ylläpidetään. Rajoitus ei estä sitä, että asiakkaat hakevat liikkeen
ohjeistuksen mukaisesti ruokansa ja juomansa esimerkiksi palvelutiskiltä.
Pykälän 1 momentin mukaan asiakas ei saisi myöskään annostella ruokaa ja juomaa itse muualla kuin
omassa pöydässään. Rajoitus liittyy asiakkaiden oleskelun rajoittamiseen ja pisaratartuntojen
ehkäisemiseen erityisesti tarjolla olevaa ruokaa ja juomaa noudettaessa. Säännös merkitsee sitä, että
asiakkaat eivät saa noutaa avonaisena esimerkiksi buffetpöydässä tai tarjoilutiskillä tarjolla olevaa ruokaa.

4(21)

Ruoan ja juoman noutaminen palvelutiskiltä esimerkiksi ennakkoon pakattuna tai paikalla annosteltuna olisi
sallittua. Pykälän 2 momentissa tarkoitetun yleisen velvoitteen mukaan liikkeen palvelukäytännöt tulisi joka
tapauksessa järjestää siten, että asiakkaan hengityseritteiden ja kosketuksen kontaktit muuhun kuin omaan
annokseen on minimoitu. Ruoan tai juoman noutamista automaatista siten, että asiakas ainoastaan käyttää
konetta tai laitetta, ei olisi pidettävä säännöksen tarkoittamana annosteluna. Säännöksen mukaan
esimerkiksi kahvin tai viinin annostelu tai pöytäseurueen yhteisen tarjoilulautasen jakaminen omassa
pöydässä olisi sallittua.
Pykälän 2 ja 3 momentin mukaan ravitsemisliikkeen olisi järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja
kalusteet sekä asiakkaidensa palvelukäytännöt siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle.
Ravitsemisliikkeen olisi huolehdittava erityisesti siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tungosta ja että
asiakkaiden saapuminen liikkeeseen toteutetaan tavalla, jossa pidetään asiakkaiden ja seurueiden välillä
riittävä etäisyys. Kyseessä olisi ravitsemisliikkeiden yleinen velvollisuus huolehtia siitä, että asiakkaat voivat
säilyttää riittävän etäisyyden toisiinsa tai seurueiden tapauksessa toisiin asiakkaisiin. Vaikka
ravitsemisliikkeen valvontavelvollisuus ei pääsääntöisesti ulotu liikkeen ulkopuolelle, asiakkaiden
ohjeistaminen ja saapuminen liikkeeseen tulisi kuitenkin säännöksen mukaan toteuttaa siten, että riittävät
etäisyydet säilyvät.
4 §. Suunnitelma. Tartuntatautilain 58 a §:n 5 momentissa säädetään kirjallisen suunnitelman
laatimisvelvollisuudesta ja suunnitelman esittämis- ja nähtävänäpitämisvelvollisuudesta. Valtioneuvoston
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset velvoitteiden ja rajoitusten toteuttamista koskevan
suunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja nähtävänä pitämisestä.
Asetuksen 4 §:n mukaan suunnitelmassa tulisi ensinnäkin olla kuvaus niistä toimintatavoista, jotka liikkeessä
on päätetty toteuttaa asetuksen 2 §:ssä säädettyjen velvollisuuksien noudattamiseksi. Suunnitelmassa tulisi
kuvata liikkeen sisä- ja ulkotilat, siinä tulisi olla merkintä tartuntatautilain 58 a §:n 3 momentissa säädetystä
suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä sekä kuvaus niistä toimista ja henkilöstölle annetuista
toimintaohjeista, joilla tartuntatautilain 58 a §:ssä säädetyt muut velvollisuudet sekä niiden valvonta
liikkeen sisä- ja ulkotiloissa toteutetaan. Suunnitelman tarkoituksena on, että jokainen ravitsemisliike
selvittää omaa toimintaansa koskevat tartuntatautilain uudet säännökset ja valmistelee omat
toimintaohjeensa sekä henkilöstölle että asiakkaille siitä, miten tartuntataudin leviämisen estämistä
koskevat toimet toteutetaan.
Asetuksen 4 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan suunnitelmassa tulisi olla tieto henkilöstä, joka vastaa
liikkeessä suunnitelman noudattamisesta ja 2 momentin mukaan tieto kyseisestä henkilöstä olisi annettava
pyynnöstä asiakkaalle. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että ravitsemisliikkeessä huolehditaan
suunnitelman laatimisesta ja ennen muuta tartuntataudin leviämistä estävien toimien noudattamisesta.
Valvontaviranomaiset olisivat tarvittaessa ensisijaisesti yhteydessä kyseiseen henkilöön.
Suunnitelman katsottaisiin 3 momentin mukaan olevan asiakkaiden nähtävillä, jos sen tiivistelmä on
asiakkaiden nähtävillä heidän tullessaan ravitsemisliikkeeseen, ja siinä mainitaan, että asiakkaalla on oikeus
saada suunnitelma pyynnöstä nähtäväkseen. Suunnitelma voi ravintolan omien tarpeiden perusteella
sisältää yksityiskohtaisiakin henkilöstölle tarkoitettuja toimintaohjeita. Asiakkaiden tiedontarpeiden
kannalta näitä ohjeita tärkeämpää on kuitenkin varmistua siitä, että ravintola on vastuullisesti ryhtynyt
laissa edellytettyihin toimenpiteisiin. Suunnitelman saisi myös yhdistää alkoholilaissa, elintarvikelaissa
(23/2006) ja tupakkalaissa (549/2016) tarkoitettuihin omavalvontasuunnitelmiin.

5(21)

5 §. Ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoittaminen alueittain tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.
Asetuksen 5 §:ssä säädettäisiin, että lain 58 a §:ssä ja sen nojalla säädettyjä velvollisuuksia ja rajoituksia
ovat voimassa 1.6.2020 lukien kaikissa maakunnissa eli toisin sanoen koko maassa.
Valtioneuvostolla on tartuntatautilain 58 b §:n 3 momentin mukaan oikeudellinen velvollisuus seurata
rajoitusten edellytysten voimassa oloa. Perustuslakivaliokunta on korostanut, ettei rajoituksia voida säätää
tai pitää voimassa sellaisilla alueilla, joissa se ei ole tartuntatautitilanteen vuoksi välttämätöntä.
STM ja THL tuottavat kerran viikossa tilannearvion epidemian tilasta sekä valtakunnallisesti että
alueellisesti. Uusimman tilannearvioraportin 27.5.2020 mukaan epidemia on jatkanut edelleen
hidastumistaan verrattuna edellisten kahden viikon tilanteeseen. Viikoittain tartuntatautirekisteriin
ilmoitettavat keskimääräiset tapausmäärät ovat laskeneet merkittävästi jo yli kuukauden ajan. Arvioitu
tartuttavuusluku (R0) on pysynyt alhaisena 0,75–0,85 (90 % todennäköisyysväli), mikä tarkoittaa, että
Suomessa epidemia ei kokonaisuutena tällä hetkellä kasva.
Kahdeksan sairaanhoitopiirin alueella ei todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson (18.-24.5.)
aikana. Viikoittainen tapausilmaantuvuus laski tai pysyi samana 15 sairaanhoitopiirin alueella verrattuna
edelliseen seurantajaksoon (11.-17.5.). Itä-Savon, Varsinais-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, ja KeskiSuomen sairaanhoitopiirien ja Ahvenanmaan maakunnan alueella ilmaantuvuudessa oli nousua. Kaikilla
edellä mainituilla alueilla ilmaantuvuuden nousu ja tapausmäärien kasvu oli hyvin vähäistä verrattuna
edelliseen viikkoon.
Valtakunnallista ilmaantuvuuden keskiarvoa (4 tapausta /100 000 asukasta) suurempi ilmaantuvuus
todettiin vain Helsingin ja Uudenmaan (12 tapausta /100 000 asukasta) sekä Itä-Savon sairaanhoitopiireissä
(10 tapausta/100 000 asukasta). Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella todettuja uusia
tapauksia on ollut ajalla 18.–24.5.2020 yhteensä 197, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 20 ja
muilla alueilla joko ei yhtään tai alle viisi. Tiedot koronavirustaudin alueellisesta ilmaantuvuudesta
viittaisivat siihen, että ravitsemistoimintaa koskevat rajoitukset tai osa niistä eivät enää olisi välttämättömiä
koko maassa.
Maakunnittain tapaukset, ilmaantuvuus ja tautitilanteen kehittyminen vaihtelevat seuraavasti (kaikki
tapaustiedot päivältä 29.5.2020):
Uudellamaalla COVID-19-viruksen ilmaantuvuus on edelleen huomattavasti korkeampi kuin muissa
maakunnissa. Tällä hetkellä Uudenmaan maakunnassa on 4 927 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on
292/100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä on pelkästään edellisen viikon aikana ollut 199. Edellisen
kuukauden tilanne, ks. liite. Myös oireettomat henkilöt voivat levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen
perusteella ei ole mahdollista ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää maakunnassa. Matkailun
lisääntyessä ja kesälomien alkaessa muualta tulevien tartuntojen riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä
riskin suuruus ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien
järjestäminen lisää riskiä koko maassa.
Varsinais-Suomessa on yhteensä 346 todettua tartuntaa ja ilmaantuvuus 72/100 000 asukasta. Uusien
tapausten määrä on edellisen kuukauden aikana 64 tartuntaa, ks. liite) Edellisen viikon aikana uusia
tapauksia on tullut 20. Myös oireettomat henkilöt voivat levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen
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perusteella ei ole mahdollista ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää maakunnassa. Matkailun
lisääntyessä ja kesälomien alkaessa muualta tulevien tartuntojen riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä
riskin suuruus ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien
järjestäminen lisää riskiä koko maassa.
Pirkanmaalla on yhteensä 264 todettua tartuntaa ja ilmaantuvuus on 51/100 000 asukasta. Uusien
tapausten määrä on 30 tartuntaa edellisen kuukauden aikana, ks. liite). Myös oireettomat henkilöt voivat
levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista ennustaa miten tai millä
nopeudella virus leviää maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja kesälomien alkaessa muualta tulevien
tartuntojen riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan
mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä koko maassa.
Kanta-Hämeessä on yhteensä 110 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 64/100 000 asukasta. Uusien
tapausten määrä on ollut 22 tartuntaa edellisen kuukauden aikana, ks. liite . Myös oireettomat henkilöt
voivat levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista ennustaa miten tai millä
nopeudella virus leviää maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja kesälomien alkaessa muualta tulevien
tartuntojen riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan
mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä koko maassa.
Etelä-Savossa on yhteensä 52 tapausta ja ilmaantuvuus on 53/100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä
on väkilukuun nähden ollut viime aikoina vähäinen (10 tartuntaa edellisen kuukauden aikana, ks. liite).
Edellisen viikon aikana uusia tapauksia on tullut viisi. Myös oireettomat henkilöt voivat levittää virusta ja
todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää
maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja kesälomien alkaessa muualta tulevien tartuntojen riski kasvaa
alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva isompien
yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä koko maassa.
Keski-Suomessa on 133 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 53/100 000 asukasta. Uusien tapausten
määrä on väkilukuun nähden ollut viime aikoina vähäinen (6 tartuntaa edellisen kuukauden aikana, ks. liite).
Myös oireettomat henkilöt voivat levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole
mahdollista ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja
kesälomien alkaessa muualta tulevien tartuntojen riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus
ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä
koko maassa.
Pohjanmaalla on yhteensä 53 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 31 / 100 000 asukasta. Uusien
tapausten määrä on väkilukuun nähden ollut viime aikoina vähäinen (2 tartuntaa edellisen kuukauden
aikana, ks. liite). Myös oireettomat henkilöt voivat levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella
ei ole mahdollista ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja
kesälomien alkaessa muualta tulevien tartuntojen riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus
ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä
koko maassa.
Pohjois-Pohjanmaalla, jossa on 135 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 33 / 100 000 asukasta. Uusien
tapausten määrä on väkilukuun nähden ollut viime aikoina vähäinen (10 tartuntaa edellisen kuukauden
aikana, ks. liite Myös oireettomat henkilöt voivat levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella ei
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ole mahdollista ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja
kesälomien alkaessa muualta tulevien tartuntojen riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus
ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä
koko maassa.
Pohjois-Savossa on 134 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 55/100000 asukasta. Uusien tapausten
määrä on väkilukuun nähden ollut viime aikoina vähäinen (10 tartuntaa edellisen kuukauden aikana, ks.
liite). Myös oireettomat henkilöt voivat levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole
mahdollista ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja
kesälomien alkaessa muualta tulevien tartuntojen riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus
ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä
koko maassa.
Etelä-Pohjanmaalla on 45 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 23 / 100 000 asukasta. Uusien tapausten
määrä on väkilukuun nähden ollut viime aikoina vähäinen (9 tartuntaa edellisen kuukauden aikana, ks. liite).
Myös oireettomat henkilöt voivat levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole
mahdollista ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja
kesälomien alkaessa muualta tulevien tartuntojen riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus
ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä
koko maassa.
Lapissa on 72 todettua tartuntaa ja ilmaantuvuus on 61 / 100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä on 25
tartuntaa edellisen kuukauden aikana, ks. liite. Maakunnan alueella COVID-19- viruksen leviämisen riskiä
lisää myös länsi- ja pohjoisrajan yli tapahtuva liikenne. Myös oireettomat henkilöt voivat levittää virusta ja
todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää
maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja kesälomien alkaessa muualta tulevien tartuntojen riski kasvaa
alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva isompien
yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä koko maassa.
Satakunnassa on yhteensä 53 todettua tartuntaa ja ilmaantuvuus on 25/100 000 asukasta. Uusien
tapausten määrä on edellisen kuukauden aikana ollut nolla. Myös oireettomat henkilöt voivat levittää
virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista ennustaa miten tai millä nopeudella
virus leviää maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja kesälomien alkaessa muualta tulevien tartuntojen riski
kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva
isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä koko maassa.
Päijät-Hämeessä on yhteensä 106 todettua tartuntaa ja ilmaantuvuus on 51 / 100 000 asukasta. Uusien
tapausten määrä on 26 edellisen kuukauden aikana, ks. liite. Myös oireettomat henkilöt voivat levittää
virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista ennustaa miten tai millä nopeudella
virus leviää maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja kesälomien alkaessa muualta tulevien tartuntojen riski
kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva
isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä koko maassa.
Kymenlaaksossa on todettuja tapauksia 43 ja ilmaantuvuus on 26/100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä
on väkilukuun nähden ollut viime aikoina vähäinen (6 tartuntaa edellisen kuukauden aikana, ks. liite). Myös
oireettomat henkilöt levittävät virusta eikä kaikkia lieväoireisia ole testattu. Tällä hetkellä ei ole tietoa, kuinka
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suuri osuus maakunnan väestöstä kantaa virusta. Todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista
ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää maakunnassa. Jotta epidemian leviämistä hidastetaan ja tätä
kautta turvataan alueen sairaanhoitokapasiteetin riittävyys, esitetty rajoitustoimenpide on ennakoivasti
välttämätön. Myös alueen väestön yhdenvertaisen suojaamisen kannalta maakunnassa on välttämätöntä
rajoittaa ihmisten sosiaalisia lähikontakteja ja kokoontumisia tämän hetkistä voimakkaammin.
Etelä-Karjalassa on22 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 17 / 100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä
on väkilukuun nähden ollut viime aikoina vähäinen (8 tartuntaa edellisen kuukauden aikana, ks. liite). Myös
oireettomat henkilöt voivat levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista
ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja kesälomien
alkaessa muualta tulevien tartuntojen riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus ole vielä
arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä koko
maassa.
Pohjois-Karjalassa on 24 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 15/100 000 asukasta. Uusien tapausten
määrä on väkilukuun nähden ollut viimeisen kuukauden aikana nolla. Myös oireettomat henkilöt voivat
levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista ennustaa miten tai millä
nopeudella virus leviää maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja kesälomien alkaessa muualta tulevien
tartuntojen riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan
mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä koko maassa.
Keski-Pohjanmaalla on 19 tapausta ja ilmaantuvuus on 25/100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä on
väkilukuun nähden ollut viime aikoina vähäinen (2 tartuntaa edellisen kuukauden aikana, ks. liite). Myös
oireettomat henkilöt voivat levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista
ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja kesälomien
alkaessa muualta tulevien tartuntojen riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus ole vielä
arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä koko
maassa.
Kainuussa on 66 tapausta ja ilmaantuvuus on 91/100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä on väkilukuun
nähden ollut viime aikoina vähäinen (2 tartuntaa edellisen kuukauden aikana, ks. liite). Myös oireettomat
henkilöt voivat levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista ennustaa miten
tai millä nopeudella virus leviää maakunnassa. Matkailun lisääntyessä ja kesälomien alkaessa muualta
tulevien tartuntojen riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus ole vielä arvioitavissa. Samaan
aikaan mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä koko maassa.
Ahvenanmaalla on yhteensä 12 tartuntaa ja ilmaantuvuus on 40 /100 000 asukasta. Uusien tapausten
määrä on väkilukuun nähden ollut viime aikoina vähäinen (Yksi tartunta edellisen kuukauden aikana, ks.
liite). Kyseinen tapaus on tullut edellisen viikon aikana. Myös oireettomat henkilöt voivat levittää virusta ja
todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää
maakunnassa. Laiva- ja muun matkailun lisääntyessä ja kesälomien alkaessa muualta tulevien tartuntojen
riski kasvaa alueella ja koko maassa eikä riskin suuruus ole vielä arvioitavissa. Samaan aikaan mahdollistuva
isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen lisää riskiä koko maassa.
Toisaalta on huomattava, että edellä todettu tartunnan leviämisen hidastuminen on tapahtunut aikana,
jolloin suurin osa säädös- ja suositusperusteisista laajoista rajoituksista on ollut voimassa. Epidemia on
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hidastunut useiden eri toimenpiteiden yhteisvaikutuksena sekä niiden toisiaan tehostavana vaikutuksena.
Tähän on tulossa muutos eli rajoituksia avataan juuri nyt hallituksen hybridistrategian mukaisesti muillakin
aloilla hallitusti ja asteittain. Päiväkodeissa ja peruskouluissa on siirrytty lähiopetukseen 14.5.2020 lähtien.
Yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on koko maassa kielletty 31.5.2020 asti, ja kesäkuun
ajaksi aluehallintovirastot ovat nostaneet sallitun osallistujien enimmäismäärän 50:een. Lisäksi 51 - 500
henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on
mahdollista pitää erityisjärjestelyin. Esimerkiksi henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää
vähintään 1–2 metriä. Kesäkuun alusta myös julkisia sisätiloja avataan asteittain (museot, kirjastot,
sisäliikuntapaikat). Urheilukilpailuja ja –otteluita voidaan pitää erityisjärjestelyin.
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on pitänyt erittäin tärkeänä, että rajoituksia purettaessa ne ovat ainakin
alkuun voimassa samanlaisina koko maassa. Vaikka koronavirustaudin ilmaantuvuus on seurannan
perusteella laskenut ja joillakin alueilla tapauksia ei ole esiintynyt viime viikkoina lainkaan, epidemian
uudelleen kiihtymisen mahdollisuus ei ole poistunut. Koronavirustaudin johdosta maassa vallitsevat
edelleen valmiuslain 3 §:n 5 kohdan mukaiset poikkeusolot.
Lukuisat kansainväliset esimerkit ja myös Suomesta saatu kokemus ovat osoittaneet, että epidemiaa voivat
kiihdyttää eniten tilanteet, joissa ihmiset viettävät vapaa-aikaansa pitkään ja ahtaissa tiloissa ja joissa on
paljon ihmisiä tiiviissä kontaktissa. Tällaisissa tilanteissa tartuttava henkilö voi altistaa suuren joukon
virukselle, mikä voi käynnistää laajoja tartuntaketjuja.
Laitoksen mukaan ei ole mahdollista ennakkoon arvioida missä paikkakunnalla tai missä tiloissa
mahdollinen altistuminen voisi tapahtua. Tälläkin hetkellä koronavirustartunta leviää edelleen ryväsmäisesti
sekä niissä maakunnissa, missä tartuntoja on todettu suhteessa enemmän, että niissä maakunnissa, jotka
ovat vielä matalamman ilmaantuvuuden alueita. Liitteen kuvioista havaitaan, että tartuntatapauksia
ilmaantuu maakunnissa osin riippumatta siitä, onko tapauksia ollut aiempina viikkoina.
Kansallisen COVID 19 -tehohoitoverkoston ylläpitämän tilannekuvan mukaan tehohoitokapasiteettia
pystyttiin epidemian alkuvaiheessa olennaisesti nostamaan pienissäkin keskussairaaloissa. Tämä edellytti
elektiivisen kirurgian voimakasta supistamista ja muun kiireettömän hoidon lykkäämistä. Tiloja, laitteistoa ja
henkilöstöä siirrettiin COVID-potilaiden tehohoitoon, jonka kysyntä saavutti valtakunnallisen huipun viikolla
15 (kuva). Sittemmin, kun COVID-tehohoidon tarve on selvästi vähentynyt, kiireettömän leikkaustoiminnan
ylösajo on käynnissä kaikissa sairaanhoitopiireissä. Vaikka valmius COVID-potilaiden tehohoitoon
erillisyksiköissä suojatoimenpitein palautettavissa 1-2 viikon teknisellä varoajalla, pienemmillä
keskussairaaloilla ei edelleenkään ole mahdollisuutta omin voimin hoitaa kaikkia koronapotilaitaan, mikäli
alueelle sattuu iso tartuntarypäs, jollaisia ravintolalähtöiset tartuntaketjut ovat usein olleet.
Ylikuormitusriskin mahdollisuuteen vaikuttaa myös kesälomakausi, jolloin monen pienen ja keskisuuren
sairaanhoitopiirin väestöpohja kasvaa olennaisesti kuormittaen nimenomaan päivystysluontoista ja muuta
kiireellistä hoitoa oman kotiseudun ulkopuolella.
Käytännössä kaikki ravitsemisliikkeet ovat olleet huhti-toukokuun ajan suljettuina asiakkailta. Rajoitusten
äkkinäinen ja täydellinen purkaminen voi aiheuttaa koronaviruksen leviämisen lisääntymistä ja pahentaa
epidemiatilannetta. Muitakin rajoituksia lievennetään huomattavasti, väestön vapaa-aika lisääntyy ja
väestö alkaa matkustaa kesän aikana koko maassa. Matkustamiseen liittyy lisäksi tyypillisesti
ravitsemispalveluiden käyttöä. Vaikka epidemia on keskittynyt tällä hetkellä vain osaan maata, alueellisiin
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ravitsemistoiminnan sääntelyeroihin liittyisi juuri näissä olosuhteissa merkittäviä riskejä epidemian
uudelleen vahvistumisesta.
Välttämättömyysedellytyksen arviointi koskee tartuntatautilain 58 a §:ssä säädetyistä rajoituksista erikseen
edellä mainittuja aukiolo- ja anniskeluaikarajoituksia ja asiakaspaikkamäärän rajoituksia. Edellä mainitut
seikat puoltavat sitä, että tämän kokonaisuuden ravitsemistoimintaa koskevat rajoitukset olisivat juuri
kesäkuun alusta lukien välttämättömiä kaikissa Suomen maakunnissa.
Kokonaisarviossa koronavirustaudin ennakoimattoman leviämisen riskit nimenomaan tässä tilanteessa
merkitsevät, että rajoituksia ja velvollisuuksia on pidettävä välttämättöminä koko maassa. Tähän arvioon
vaikuttaa merkittävästi se, että kansainvälisestikin hyvää epidemiatilannetta ei haluta nyt vaarantaa.
4 Pääasialliset vaikutukset
Asetuksella ei ole itsenäisiä taloudellisia ja muita vaikutuksia niistä vaikutuksista, jotka aiheutuvat
tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain johdosta (HE 72/2020 vp).
Asetuksen valmistelun yhteydessä on kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, että säännösten
valvontaviranomaisille ei ole osoitettu lisäresursseja säännösten valvontaan. Sosiaali- ja terveysministeriö
on ohjannut viranomaisten valmistautumista ja selvittänyt muun muassa, miten ehdotetussa 2 §:ssä
säädettävien yleisten velvollisuuksien ohjaus ja neuvonta pantaisiin toimeen. Aluehallintovirastojen
edustajien lisäksi maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston ja kuntien elintarvikevalvonnan
asiantuntijat sekä Valviran alkoholivalvonnan asiantuntijat ovat valmistautuneet valvonnan ja neuvonnan
toimeenpanoon. Viranomaiset pystyvät yhdessä organisoimaan säännösten laajaa viestintää ja
riskiperusteista valvontaa, mutta laajaa ja kattavaa viranomaisvalvontaa ei ole mahdollista nykyisin
resurssein panna toimeen.
Ravitsemisliikkeiden rajoituksilla pystytään vähentämään näiden tekijöiden keskinäistä summautumista. Jos
ravitsemisliikkeet pidetään samanlaisina vähän aikaa, niin voidaan paremmin arvioida, mikä vaikutus eri
rajoituksilla ja niiden purkuvauhdilla on taudin leviämisessä. Asiakasmäärän rajaaminen helpottaa
tartuntaketjujen jäljittämistä, kun mahdollisten kontaktien määrä on rajoitetumpi.
5 Voimaantulo ja seuranta
Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020 ja olla voimassa määräaikaisesti 31.7.2020 saakka.
Valtioneuvostolle on laissa säädetty velvollisuus huolehtia siitä, ettei rajoituksia voida säätää tai pitää
voimassa sellaisilla alueilla, joissa se ei ole tartuntatautitilanteen vuoksi välttämätöntä. Rajoitusten
voimassaolo on myös ajallisesti rajattava välttämättömään. Asetuksen voimassaolo on rajattu kahteen
kuukauteen, joten valtioneuvoston on asetuksen voimassaoloa jatkaakseen tarkasteltava rajoitusten
välttämättömyyttä viimeistään heinäkuun puolenvälin jälkeen.
Valtioneuvosto on linjannut, että se tarkastelee epidemian kehittymistä ja erityisesti edellä mainittujen
perusteiden vaikutusta rajoitusten voimassa pitämiseen ensimmäisen kerran jo viikolla 25 (15.-18.6.2020).
Tässä yhteydessä valtioneuvosto kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten koronavirusepidemian
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ilmaantuvuus on kehittynyt eri alueilla, kun rajoitusten purkamisen ensimmäiset vaikutukset tulevat jo
näkyviin.
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