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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI RAVITSEMISLIIKKEIDEN TOIMINNAN VÄLIAIKAISESTA RA-
JOITTAMISESTA TARTUNTATAUDIN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUK-

SEN 3 ja 4 §:n MUUTTAMISESTA 
 
Muistion 11.8.2021 täydennys 
 
1. Valmistelu 

Valtioneuvoston istunnossa 12.8.2021 säädettiin ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartun-
tataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta alueiden ilmoittamien epi-
demiatilanteidensa mukaisesti (751/2021). 

Asetuksen valmistelussa otettiin huomioon 11.8.2021 mennessä tulleet tiedot, joiden perusteella asetuksen 4 §:ssä tar-
koitettuja rajoituksia säädettiin kiihtymisvaiheeseen määriteltyihin Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntiin sekä Rovaniemen kaupunkiin (Muistio 11.8.2021). 

Satakunnan sairaanhoitopiiri on asetuksenantopäivänä 12.8.2021 ilmoittanut olevansa leviämisvaiheessa. 

Tartuntatautilain 58 a §:n mukaan valtioneuvoston asetuksenantovaltuus liittyy siihen, arvioidaanko säädettävät ravit-
semistoiminnan rajoitukset välttämättömiksi tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Satakunnassa sijaitseva Rauman 
kaupunki on jo 5.8.2021 ilmoittanut olevansa leviämisvaiheessa ja koko maakuntaa (sairaanhoitopiiriä) koskeva sa-
manlainen arvio on epidemiatilanteen huononnuttua edelleen tehty 12.8.2021. 14 vuorokauden ilmaantuvuus ja posi-

tiivisten testinäytteiden osuus testatuista näytteistä ovat Satakunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon 
11.8.2021 tietojenkin mukaan suurempia kuin esimerkiksi leviämisvaiheessa olevassa Kymenlaakson maakunnassa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon 11.8.2021 mukaan uusien koronatapausten määrä on Suomessa ollut 
kasvussa viimeiset seitsemän viikkoa ja tapausmäärät ovat lisääntyneet edelleen usean (nyt 13) sairaanhoitopiirin alu-
eella. Valmistelussa on näillä perusteilla päädytty siihen, että asetusmuutoksen muistion 11.8.2021 luvussa 4.2 tarkoi-

tetulla tavalla määritellyn epidemian leviämisvaiheen alueellinen toteaminen edellyttää, että maakuntaan säädetään 
valtioneuvoston asetuksella viipymättä leviämisvaiheen rajoitukset. 

2. Ehdotus asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamiseksi 

Asetuksen 3 §:ssä säädetään asiakkaiden oleskelusta ja sijoittelusta. Satakuntaan säädettäisiin ehdotuksen mukaan 
asiakkaiden liikkumista koskeva rajoitus sisätiloihin ja pakollinen istumapaikkavaatimus sisätilojen lisäksi myös ulkoti-
loihin. 

Asetuksen 4 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoituksista. Koska Satakunnan maakunta on jo ollut 

kiihtymisvaiheessa, maakuntaa ei tarvitse lisätä kyseiseen maakuntien luetteloon, mutta rajoitukset koskisivat pykä-
län 2 momentin mukaan myös ulkotiloja. 

Satakunnan maakuntaa koskisi ehdotuksen mukaan myös 4 §:n 3 momentti, jonka mukaan anniskelu sallittaisiin vain 
kello 22:een saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika olisi kello 5-23. 

3. Vaikutukset ja välttämättömyyden arviointi 

Asetusehdotusta koskevan 11.8.2021 muistion 3 luvussa on käsitelty ravitsemistoiminnan rajoitusten vaikutuksia kiih-
tymis- ja leviämisvaiheessa. Kuten muillakin alueilla sovellettavien rajoitusten, ehdotettujen rajoitusten pääasiallisena 

tavoitteena on osaltaan rajoittaa koronaepidemian leviämistä tilanteessa, jossa tartunnat ovat levinneet laajasti nuor-
ten ikäryhmässä myös ravitsemisliikkeiden sisä- ja ulkotiloissa. Oman arvionsa mukaan alueen epidemiatilanne on pa-
hentunut leviämisvaiheeseen, jolloin ehdotettujen vakiintuneiden rajoitusten välttämättömyyden perusteluna ja ta-
voiteltuina ravitsemistoimintaan vaikuttavina vaikutuksina ovat muistiossa 11.8.2021 jaksoissa 3 ja 4 esitetyt seikat. 
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Leviämisvaiheen rajoitusten säätäminen ei muuttaisi maakunnassa sovellettavia sisätilojen asiakasmäärärajoituksia, 
mutta ulkotiloihin säädettävät asiakasmäärärajoitukset samoin kuin ulkotiloja koskeva istumapaikkavaatimus vaikut-
taisivat negatiivisesti maakunnan ravintoloiden terassien toimintaedellytyksiin. Sisätiloihin säädettävä asiakkaiden 

liikkumista koskeva rajoitus ei välttämättä vaikuta merkittävästi esimerkiksi kahviloiden ja lounasravintoloiden tai mui-
denkaan ruokaravintoloiden toimintaan. Sen sijaan kyseinen rajoitus samoin kuin anniskelu- ja aukioloajan rajoittami-
nen kello 22:een ja 23:een vaikuttaisi voimakkaasti baarien ja yökerhojen toimintaan. Vastaavat leviämisvaiheen rajoi-

tukset ovat ehdotuksen voimaantulon jälkeen voimassa jo yli puolessa maan ravitsemisliikkeistä (Pääkaupunkiseutu 
sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnat). Rajoitusten lopulliset vaikutukset syntyvät siitä, 
kuinka kauan niiden edellytetään olevan voimassa. Jos epidemiatilanne paranee muun muassa jatkuvasti parantuvan 
rokotekattavuuden myötä, rajoituksia voidaan keventää ja poistaa viipymättä. 
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