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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI RAVITSEMISLIIKKEIDEN TOIMINNAN VÄLIAIKAISESTA RAJOITTAMISESTA TARTUNTATAUDIN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 3 ja 4 §:n MUUTTAMISESTA
1. Valmistelu
Valtioneuvoston istunnossa tiistaina 14.9.2021 annettiin valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi pääsääntöisesti alueiden ilmoittamien epidemiatilanteidensa mukaisesti (826/2021). Asetuksen valmistelussa otettiin huomioon 13.9.2021 mennessä tulleet tiedot ja
asetus tulee voimaan 16.9.2021.
Tartuntatautilain 58 a §:n mukaan valtioneuvoston asetuksenantovaltuus liittyy siihen, arvioidaanko säädettävät ravitsemistoiminnan rajoitukset välttämättömiksi tartuntataudin leviämisen estämiseksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 15.9. 2021 ilmoittanut sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavat tiedot:

-

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri palasi leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen 13.9.
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri palasi kiihtymisvaiheesta perustasolle 14.9.
Kainuun sairaanhoitopiirissä Kajaanin kaupunki palasi leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen ja muu
sairaanhoitopiirin alue palasi kiihtymisvaiheesta perustasolle 14.9.

Asetusehdotus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä kiireellisenä virkatyönä. Epidemian vaiheissa tapahtuneista muutoksista on saatu lausunto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Muita lausuntoja ei ole pyydetty.
Asetusehdotusta, jossa muutettu rajoitusten kohteena olevien alueiden nimiä, ei ole sen kiireellisyyden johdosta tarkastettu oikeusministeriön laintarkastuksessa (VNOS 30 §).

2. Ehdotus asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamiseksi
Asetusta ehdotetaan muutettavaksi epidemian eri vaiheissa olevien alueiden (Etelä-Pohjanmaan maakunta, Kainuun
maakunta, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri) muutosten osalta.
Asetuksen 3 §:ssä säädetään asiakkaiden oleskelusta ja sijoittelusta. Etelä-Pohjanmaan maakunnasta poistettaisiin asiakkaiden liikkumista koskeva rajoitus sisätiloissa ja pakollinen istumapaikkavaatimus ulkotiloissa.
Asetuksen 4 §:ssä säädettyjen asiakasmäärän rajoitusten piiristä poistettaisiin Kainuun maakunta ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri. Tällöin pykälässä säädetty rajoitus koskisi Etelä-Savon maakunnan alueella vain Itä-Savon sairaanhoitopiiriä. Rajoituksen mukaan alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden
asiakasmäärä rajoitetaan sisätiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä kolmeen neljäsosaan normaalista. Etelä-Pohjanmaan maakunnasta nämä rajoitukset poistettaisiin ulkotiloista.
Etelä-Pohjanmaan maakunnassa otettaisiin käyttöön 4 §:n 4 momentissa säädetty rajoitus, jonka mukaan anniskelu
sallitaan kello 1:een saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika olisi kello 5-2.
Kainuun maakunnasta ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä poistettaisiin anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset.
3. Vaikutukset ja välttämättömyyden arviointi
Asetuksen säätämisen yhteydessä esitetyn 13.9.2021 päivätyn muistion 3 luvussa on käsitelty ravitsemistoiminnan rajoitusten vaikutuksia kiihtymis- ja leviämisvaiheessa. Muistion 4 luvussa käsiteltyihin voimassa olevassa asetuksessa
säädettyjen rajoitusten säätämisen edellytyksiin alueittain ei ole kahdessa päivässä 15.9.2021 mennessä tullut muutoksia – lukuun ottamatta edellä todettuja tietoja epidemiatilanteen parantumisesta kolmella alueella.
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Näiden tietojen perusteella valtioneuvoston on tartuntatautilain 58 b §:n 2 momentin mukaan viipymättä ryhdyttävä
toimenpiteisiin asetuksen muuttamiseksi. Koska voimassa olevat rajoitukset eivät enää ole kokonaisuudessaan välttämättömiä, Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella sovellettavia rajoituksia on lievennettävä esityksen mukaisesti.
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