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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI RAVITSEMISLIIKKEIDEN TOIMINNAN VÄLIAIKAISESTA 
RAJOITTAMISESTA TARTUNTATAUDIN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI 
 
1 Tausta ja valmistelu 
 
Tartuntatautilain 31.10.2020 saakka voimassa olevassa 58 a §:ssä (400/2020) ja sen nojalla annetussa 
31.7.2020 saakka voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa ravitsemisliikkeiden toiminnan 
väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi (401/2020) säädetään 
ravitsemistoiminnan välttämättömistä rajoituksista COVID-19-taudin leviämisen estämiseksi.  

Kansainvälisesti katsoen Suomi on onnistunut koronavirusepidemian torjumisessa hyvin. Todettujen 
tautitapausten kokonaisilmaantuvuus ja menehtyneiden määrä ovat väestömäärään nähden pysyneet 
alhaisempina kuin monissa Suomen vertaismaissa. Asetetuilla rajoitustoimilla ja annetuilla suosituksilla on 
onnistuttu tehokkaasti hillitsemään epidemian etenemistä ja suojaamaan riskiryhmiä.  

Valtioneuvosto antoi 15.6.2020 yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja 
totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja 
poikkeusolojen päättyminen tulivat voimaan 16.6.2020.  

Jatkossa tavoitteena on, että hybridistrategian avulla COVID-19 epidemiaa onnistutaan tehokkaasti 
hillitsemään mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista 
haittaavasti. Hybridistrategiassa nojaudutaan rajoitustoimien hallinnan ja asteittaisen purkamisen ohella 
testaa, jäljitä, eristä ja hoida -periaatteen toteuttamiseen. 

Yksittäisiä koronainfektiotapauksia tai tartuntaketjuja todetaan kuitenkin yhä eri puolilla Suomea eikä 
maailmanlaajuinen pandemia ole ohi, vaan vaikeutuu edelleen useissa maissa. Koska valtaosa väestöstä 
Suomessa tai muissa maissa ei ole sairastanut COVID-19 tautia eikä ole tartunnalta suojassa, on riski 
epidemian uudelleen kiihtymiseen huomattava.  

Vaikka ravitsemistoimintaan säädetyt rajoitukset eivät ole sidoksissa poikkeusolojen voimassaoloon, 
rajoitusten tulee olla välttämättömiä. Asetuksen valmistelun taustalla ovat edellä mainitut seikat ja se, että 
tartuntatautilain 58 a §:ssä säädettyjen asetuksenantovaltuuksien mukaan valtioneuvoston asetuksella tulee 
säätää lakia lievemmistä rajoituksista, jolleivät voimassa olevat rajoitukset ole välttämättömiä. 

Ehdotetulla asetuksella kumottaisiin voimassa oleva valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan 
väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Uudessa asetuksessa poistettaisiin 
6.7.2020 lukien tartuntatautilain 58 a §:n 2 ja 3 momentissa säädetyt aukiolo- ja anniskeluaikarajoitukset sekä 
sisätilojen asiakas- ja henkilömäärärajoitukset. Osittain mainitut rajoitukset poistettaisiin jo 22.6.2020 alkaen 
ja samalla poistettaisiin myös asiakkaiden kielto annostella itse ruokaa ja juomaa.  

Asetusehdotus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä. Asiasta on pyydetty lausunto 
Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta. Muita lausuntoja ei ole asian kiireellisyyden vuoksi pyydetty, mutta 
asiassa on konsultoitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta ja Matkailu- ja ravitsemispalvelut MaRa ry:tä.  

Asetusluonnos on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla. 
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2 Nykytila ja sen arviointi  

2.1 Säännökset  

Tartuntatautilain 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 
aukiolo-  ja anniskeluajasta sekä suuremmasta asiakkaiden enimmäismäärästä. 

Edellä mainitun valtioneuvoston asetuksen 3 §:ssä säädetään lisäksi lain 58 a §:n 3 momentin nojalla, että 
ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä 
ja että asiakas ei saa annostella ruokaa ja juomaa itse muualla kuin omassa pöydässään.  

Ravitsemisliikkeet velvoitetaan myös 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. Edellä mainitun asetuksen 4 §:ssä on annettu 
tarkemmat säännökset suunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja nähtävänä pitämisestä.  

Edellä mainitun lisäksi, jolleivät lain 58 a §:ssä 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 
välttämättömiä joillain alueilla tai säädetyssä laajuudessa, valtioneuvoston on viipymättä ryhdyttävä 
toimenpiteisiin valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi.  

2.2 Rajoitusten tavoitteet ja perustelut 

Koronavirustauti on uusi, eikä ihmiskunnalla ole vastustuskykyä sitä vastaan. Virus leviää pääasiassa 
pisaratartuntana ihmisten välillä, ja tartunnan saanut voi levittää virusta jopa parin vuorokauden ajan ennen 
oireiden alkamista. Valtaosa todetuista tapauksista on suhteellisen lieviä, mutta tämänhetkisen tiedon 
perusteella noin 15 prosenttia tapauksista on vakavia ja noin 5 prosenttia kriittisiä. Kyseessä on osalle väestöä 
vakava tauti, joka erityisesti ikääntyneillä, yli 70-vuotiailla, muodostaa erittäin merkittävän kuoleman riskin. 
Ennen muuta niitä väestöryhmiä, joille tauti on erityisen vaarallinen, on suojeltava virustartunnalta. Näitä 
väestöryhmiä ovat perussairaat (sydän- ja verisuonisairaudet, keuhkosairaudet, huonossa hoitotasapainossa 
oleva diabetes, pahanlaatuiset kasvaimet ja immuunipuutostilat) sekä yli 70-vuotiaat henkilöt. 

Koronavirustartuntoja ehkäistään samalla tavalla kuin muitakin hengitystieinfektoita eli noudattamalla 
huolellista hygieniaa ja suojautumalla sellaisilta kontakteilta, joissa virus voi levitä. Keskeistä tämän 
suojautumisen mahdollistamiseksi on rajoittaa tarpeettomien lähikontaktien määrää ja laatua. Epidemia 
leviää kuitenkin tyypillisesti paikallisina tapausten ja tartuntaketjujen ryvästyminä. Mahdollinen nopea 
tartuntaketjun laajeneminen johtuu viruksen leviämistavan lisäksi siitä, että valtaosalla väestöstä ei vielä ole 
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vastustuskykyä koronavirusinfektiota vastaan. Alueellisia tartuntaketjuja tai laajempaa yhteisössä tapahtuvaa 
leviämistä on ilmaantunut eri puolilla Suomea. Näiden epidemiapesäkkeiden ilmaantumisia ei ole ollut 
mahdollista etukäteen ennustaa.  

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.  

Kun koronaviruksen pääasiallinen tarttuminen tapahtuu pisarakontaktissa – ja mahdollisesti myös 
hengittämällä ilman aerosolihiukkasia - tauti voi tarttua juuri ravitsemisliikkeessä asiakkaiden fyysisen 
läheisyyden johdosta ja myös tilojen pintojen ja ruokailuvälineiden välityksellä. Mitä pidempään ja tiiviimmin 
samassa sisätilassa oleskellaan, sitä suuremmaksi riski tartuntaan kasvaa.  

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.  

Ravintola-asiakkaiden välisten kontaktien rajoittamiseksi ja riittävän asiakkaiden välisen etäisyyden 
varmistamiseksi tartuntatautilain 58 a §:n 3 momentissa säädetään, että ravitsemisliikkeen tai sen osan 
sisätilassa saa samanaikaisesti oleskella enintään puolet siitä suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä, joka 
on mainittu anniskeluluvassa tai tilan rakennussuunnitelmassa. Rajoitus ei koske ravitsemisliikkeen ulkotilaa, 
koska ulkoilmassa tartuntojen leviämisen vaara on pienempi kuin suljetuissa sisätiloissa. 

Mainitun pykälän 2 momentissa säädettyjen ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikaa koskevien 
rajoitusten tarkoituksena on 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. Ravitsemisliikkeen aukioloajan sääntelyllä on 
yhteys anniskeluaikaan siten, että asiakkailla on säännöksen mukaan tunti aikaa poistua ravitsemisliikkeestä 
anniskelun päätyttyä eikä ravitsemisliikkeisiin voi palata viettämään aikaa tämän jälkeen. Tartuntatautilain 
58 a §:n 2 momentin mukaan ravitsemisliikkeen aukioloaika on rajoitettu kello 6–23:een ja anniskeluaika kello 
9–22:een.  

Koronavirusepidemian torjunnassa on sovellettu koko valtakunnan alueella saman sisältöisinä voimassa 
olevien rajoitusten mallia. Rajoitusten pohjana oleva epidemiologinen ja lääketieteellinen arviointi sekä sen 
taustalla oleva tietopohja on valmisteltu kansallisella tasolla. Tämä on perustunut koronavirustaudin 
luonteeseen globaalina pandemiana ja taudin tunnettuun leviämistapaan. Taudin leviämistä on aiemmin 
tapahtunut juuri ravintoloissa myös alueilla, joissa taudin esiintyvyys on ollut hyvin matala. Yksi suomalainen 
esimerkki tästä on Kainuussa 14.3. ravintolassa Vuokatista alkunsa saanut tartuntaketju. 
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Keskeisenä tavoitteena on ollut, että ravitsemistoiminnassa kehitetään omaehtoisiin toimenpiteisiin ja 
suunnitelmiin perustuvia toimintamalleja, joilla tartuntataudin leviäminen ravitsemisliikkeissä estettäisiin, 
kun rajoituksia asteittain puretaan.  

2.3 Epidemiatilanteen vaikutus rajoituksiin 

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.     

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottavat kerran viikossa tilannearvion 
epidemian tilasta sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Suomessa on raportoitu 14.6.2020 mennessä 
yhteensä 7 104 uuden koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19 tautitapausta.  

Tapausten määrä on laskenut huhtikuusta 2020 alkaen. Enimmillään uusia tapauksia raportoitiin tuolloin 
päivittäin yli 200. Viimeisen viikon aikana tapauksia on raportoitu päivittäin enää 10-20 (2/100 000 väestö) ja 
merkittävä osa näistä on ollut takautuvaa raportointia usealta viime viikolta. COVID-19 
laboratoriotutkimuksia on tehty yhteensä 219 500. 

COVID-19 tauti on aiheuttanut merkittävää sairaalahoidon ja -tehohoidon kuormitusta. Terveydenhuollon 
kuormitus on kuitenkin laskenut merkittävästi: 14.6.2020 sairaalahoidossa oli vain 26 potilasta ja 
tehohoidossa yksi potilas. 

COVID-19 epidemia on levinnyt Suomessa eri tavoin eri alueilla. Kaikista tautitapauksista 73 prosenttia on 
raportoitu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Epidemian laantuessa valtaosassa 
sairaanhoitopiireistä ei ole enää todettu lainkaan uusia tautitapauksia, tai todetut tapaukset ovat olleet 
yksittäisiä. Taudin ilmaantuvuus viikkotasolla / 100 000 asukasta on jo kaikilla alueilla alle 10.  
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Maakunnittain tapaukset, ilmaantuvuus ja tautitilanteen kehittyminen vaihtelevat seuraavasti (tapaus- ja 
ilmaantuvuustiedot päivältä 16.6.2020, uudet tapaukset tekstissä viikon ajalta 4.6. – 11.6.):  

Uudellamaalla COVID-19-viruksen ilmaantuvuus on edelleen huomattavasti korkeampi kuin muissa 
maakunnissa.  Tällä hetkellä Uudenmaan maakunnassa on 5 218 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 
310/100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä on viikon aikana ollut 101. Edellä esitetystä kuviosta nähdään, 
että viime viikoilla ilmaantuvuus on Uudellamaalla laskenut voimakkaasti. Silti myös oireettomat henkilöt 
voivat levittää virusta ja todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista ennustaa miten tai millä 
nopeudella virus leviää maakunnassa. Myös matkailun lisääntyessä ja kesälomien alkaessa ulkomailta 
tulevien tartuntojenkin 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 356 todettua tartuntaa ja ilmaantuvuus 74/100 000 asukasta. Uusien 
tapausten määrä on viikon aikana ollut kolme.  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.  
 
Pirkanmaalla on yhteensä 266 todettua tartuntaa ja ilmaantuvuus on 52/100 000 asukasta. Uusien tapausten 
määrä on viikon 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.  
 
Kanta-Hämeessä on yhteensä 111 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 65/100 000 asukasta. Uusien 
tapausten määrä on viikon 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.  
 
Etelä-Savossa on yhteensä 53 tapausta ja ilmaantuvuus on 54/100 000 asukasta.  Uusien tapausten määrä 
on viikon 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.  
 
Keski-Suomessa on 137 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 54/100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä 
on viikon aikana ollut kaksi. 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 
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riskin suuruus ole vielä arvioitavissa.  Samaan aikaan mahdollistuva isompien yleisötilaisuuksien 
järjestäminen lisää riskiä koko maassa.  
 
Pohjanmaalla on yhteensä 55 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 32/ 100 000 asukasta. Uusien tapausten 
määrä on viikon 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.  
 
Pohjois-Pohjanmaalla, jossa on 134 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 33 / 100 000 asukasta. Uusien 
tapausten määrä on viikon 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.  
 
Pohjois-Savossa on 135 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 55/100000 asukasta. Uusien tapausten määrä 
on viikon 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.  
 
Etelä-Pohjanmaalla on 46 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 24/100 000 asukasta. Uusien tapausten 
määrä on viikon 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.  
 
Lapissa on 72 todettua tartuntaa ja ilmaantuvuus on 61 / 100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä on viikon 
aikana ollut yksi.  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 56 todettua tartuntaa ja ilmaantuvuus on 26/100 000 asukasta.  Uusien tapausten 
määrä on viikon 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.  
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Päijät-Hämeessä on yhteensä 111 todettua tartuntaa ja ilmaantuvuus on 53/100 000 asukasta. Uusien 
tapausten määrä on viikon aikana ollut kaksi.  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 45 ja ilmaantuvuus on 27/100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä 
on viikon aikana ollut yksi. 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-Karjalassa on 25 todettua tapausta ja ilmaantuvuus on 20/ 100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä 
on viikon aikana ollut yksi. 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 viikon aikana ollut yksi.  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 27 tapausta ja ilmaantuvuus on 35/100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä on 
viikon 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.  
 
Kainuussa on 64 tapausta ja ilmaantuvuus on 89/100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä on viikon 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.  
 
Ahvenanmaalla on yhteensä 18 tartuntaa ja ilmaantuvuus on 60/100 000 asukasta. Uusien tapausten määrä 
on viikon 4.-11.6. aikana ollut kaksi. Maakunnan hallituksen lausunnon mukaan maakunnassa on 1.6. jälkeen 
ollut viisi uutta tapausta. Tartunnat ovat olleet pääosin ulkomailta eikä uusia sekundääritartuntoja ole 
tiedossa. Maakunnan käsityksen mukaan rajoitusten tulisi tässä tilanteessa jatkua ja tilannetta tulisi arvioida 
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uudelleen kahden viikon kuluttua. 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.  
 
2.4 Rajoitusten välttämättömyyden arviointi 
 
Tiedot koronavirustaudin alueellisesta ilmaantuvuudesta viittaisivat siihen, että ravitsemistoimintaa koskevat 
rajoitukset tai osa niistä eivät enää olisi välttämättömiä koko maassa.  

Toisaalta on huomattava, että edellä todettu tartunnan leviämisen hidastuminen on tapahtunut aikana, 
jolloin merkittävä osa säädös- ja suositusperusteisista laajoista rajoituksista on ollut vielä voimassa. Epidemia 
on hidastunut useiden eri toimenpiteiden yhteisvaikutuksena sekä niiden toisiaan tehostavana vaikutuksena. 
Tilanne on jatkuvassa muutoksessa, kun rajoituksia avataan hallituksen hybridistrategian mukaisesti muillakin 
aloilla asteittain.  

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos piti toukokuussa erittäin tärkeänä, että ravitsemistoiminnan rajoituksia 
purettaessa ne ovat ainakin alkuun voimassa samanlaisina koko maassa. Vaikka koronavirustaudin 
ilmaantuvuus oli seurannan perusteella laskenut ja joillakin alueilla tapauksia ei ollut esiintynyt edellisinä 
viikkoina lainkaan, epidemian uudelleen kiihtymisen mahdollisuus ei ollut poistunut. Tuolloin maassa 
vallitsivat vielä valmiuslain 3 §:n 5 kohdan mukaiset poikkeusolot. Poikkeusolot eivät enää 16.6.2020 lukien 
vallitse.  

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. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on huomauttanut, 
että valtaosa väestöstä Suomessa tai muissa maissa ei ole sairastanut COVID-19 tautia, joten riski epidemian 
uudelleen kiihtymiseen huomattava.  

Tartuntatautilaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetyt ravitsemistoiminnan 
rajoitukset ovat olleet voimassa noin kaksi viikkoa. Aluehallintoviranomaiset ovat valvoneet säännösten 
noudattamista riskiperusteisesti ja pistokokein. Voimassa olevia rajoituksia on pääsääntöisesti noudatettu 
hyvin. Viimeaikaisten vähäisten tartuntojen joukosta ei ole toistaiseksi osoitettu tartuntoja tai varsinkaan 
tartuntaketjuja, jotka liittyisivät ravitsemisliiketoiminnan avaamiseen 1.6.2020. 

Hallituksen hybridistrategian tarkoitus on, että COVID-19 epidemiaa onnistutaan tehokkaasti hillitsemään 
mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista haittaavasti. 
Hybridistrategiassa nojaudutaan rajoitustoimien hallinnan ja asteittaisen purkamisen ohella testaa, jäljitä, 
eristä ja hoida -periaatteen toteuttamiseen. 

Vaikka ravitsemistoimintaan säädetyt rajoitukset eivät ole sidoksissa poikkeusolojen voimassaoloon, 
rajoitusten tulee olla välttämättömiä. Siitä huolimatta, että epidemiaan liittyviä riskejä on edelleen olemassa, 
kaikki voimassa olevassa asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät enää ole välttämättömiä. Tartuntatautilain 58 
a §:ssä säädettyjen asetuksenantovaltuuksien mukaan valtioneuvoston asetuksella tulee säätää lakia 
lievemmistä rajoituksista, jolleivät voimassa olevat rajoitukset ole välttämättömiä. Niitä on tämän vuoksi 
poistettava ja ehdotuksen mukaan tämä tapahtuisi asteittain.  
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Tartuntatautilain väliaikainen 58 a § on voimassa 31.10.2020 saakka. Säännöksen valmistelussa on otettu 
huomioon paitsi toukokuussa vallinnut epidemiatilanne myös se, että koronavirustaudin leviämisen 
estämistä voidaan ja tulee lähikuukausina säännellä tilannesidonnaisesti ja hallitusti. Hyvästä kansallisesta 
epidemiatilanteesta huolimatta epidemia voi kiihtyä ja tämän vuoksi on välttämätöntä säilyttää laissa ja 
asetuksessa ravitsemisliikkeille säädettyjä yleisiä velvollisuuksia. Myös ravitsemisalan omia 
toimintaedellytyksiä tukee se, että asiakkaat voivat edelleen luottaa ”minimivaatimusten” täyttymiseen. 
Näihin vaatimuksiin kuuluu tartuntatautilain 58 a §:n nojalla annetun asetuksen 2 §:ssä (Yleiset 
velvollisuudet), 3 §:ssä (Asiakkaiden sijoittaminen ja asiakkaiden välisen etäisyyden ylläpitäminen) ja 4 §:ssä 
(Suunnitelma) säädettyjä velvollisuuksia.   

Mainitun asetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan asiakas ei saa annostella ruokaa ja juomaa itse muualla kuin 
omassa pöydässään (ns. buffetkielto). Säännöksen tarkoituksena on ehkäistä ottimien ja ruuan välityksellä 
tapahtuvia pisaratartuntoja. Epidemiatilanteen parannuttua kiellosta voidaan luopua. Tähän arviointiin 
vaikuttaa myös se, että päivittäistavarakaupoissa vastaavaa elintarvikkeiden pakkaamisen ja annostelun 
itsepalvelua ei ole missään vaiheessa kielletty.  

Välttämättömyysedellytyksen arviointi koskee tartuntatautilain 58 a §:ssä säädetyistä rajoituksista 
nimenomaisesti ja erikseen aukiolo- ja anniskeluaikarajoituksia ja asiakaspaikkamäärän rajoituksia. Nämä 
rajoitukset vaikuttavat myös ravitsemisliikkeen etujärjestön mukaan merkittävimmin alan 
toimintaedellytyksiin. Jos voimassa olevista rajoituksista säilytettäisiin vaatimus asiakkaiden istumapaikoista, 
yleiset informointi- ja hygieniavaatimukset sekä suunnitelmavelvollisuus, voitaisiin anniskelu- ja 
aukioloaikojen rajoituksista sekä asiakasmäärän erityisestä rajoituksesta asteittain luopua.  

Tässä yhteydessä on huomattava, että edellä mainituista rajoituksista luopuminen ei merkitsisi 
ravitsemistoiminnan jäämistä sääntelemättömään tilaan edes tartuntatautilain suhteen. Yleiset hygienia- ja 
muut vaatimukset ja istumapaikkojen edellyttäminen rajoittavat tartuntamahdollisuuksia ja riskialttiimmissa 
tilanteissa myös käytännön asiakasmäärää ravintoloiden sisätiloissa, vaikka aukiolo- ja anniskeluajat olisivat 
tavanomaiset eikä asiakasmäärää olisi erikseen laskennallisesti rajoitettu.      

Vaikka epidemia on keskittynyt tällä hetkellä vain pieneen osaan maata, alueellisiin ravitsemistoiminnan 
sääntelyeroihin liittyisi edelleen riskejä epidemian uudelleen vahvistumisesta. Vaikka epidemia on keskittynyt 
heikentyneenäkin vielä Uudellemaalle, myös siellä ilmaantuvuus laskee voimakkaasti. Tämä seikka vähentää 
tarvetta ottaa käyttöön aluekohtaisia rajoituksia. Muitakin rajoituksia lievennetään huomattavasti, väestön 
vapaa-aika lisääntyy ja väestö alkaa matkustaa kesän aikana koko maassa. Matkustamiseen liittyy lisäksi 
tyypillisesti ravitsemispalveluiden käyttöä.  Jos ravitsemispalveluiden rajoituksia – esimerkiksi anniskeluaikoja 
– eriytettäisiin alueittain merkittävästi, eroista voisi seurata väestön liikkuvuuden lisääntymistä ja palveluiden 
ruuhkautumista lievemmin rajoitetuilla alueilla.   

Tämän vuoksi edellä mainittuja yleisiä velvollisuuksia, joiden tarkoituksena on estää epidemian laaja 
leviäminen uudelleen väestön keskuuteen, on edelleen pidettävä välttämättöminä koko maassa. Terveyden 
ja hyvinvoinnin 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. Tähän arvioon vaikuttaa merkittävästi 
se, että kansainvälisestikin hyvää epidemiatilannetta ei haluta nyt vaarantaa.  
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Säädösteknisesti rajoituksista luovuttaisiin antamalla uusi asiaa koskeva asetus, johon otettaisiin 
kumottavasta asetuksesta ne rajoitukset, joita edelleen on pidettävä välttämättömänä. 

3 Ehdotukset ja niiden perustelut 
 
1 §. Soveltamisala. Asetuksen 1 §:n 1 momentissa todettaisiin edelleen asetuksen soveltamisala ja 3 
momentissa säädettäisiin vastaavasti kuin tartuntatautilain 58 a §:n 6 momentissa säädetään, että asetuksen 
4 §:ssä tarkoitetut ravitsemisliikkeen asiakkaiden oleskelua ja asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden 
ylläpitämistä koskevat velvoitteet eivät koske henkilöstöravintolatoimintaa eivätkä ruoan tai juoman 
myymistä ravitsemisliikkeestä muualla nautittavaksi. 
 
Pykälän 2 momentissa todettaisiin nimenomaisesti, että asetuksessa säädetään tartuntatautilain 58 a §:ssä 
säädetysti poikkeavasti ravitsemisliikkeen aukioloajasta, anniskeluajasta ja suurimmasta asiakasmäärästä.  
 
2 §. Yleiset velvollisuudet. Pykälässä säädettyihin yleisiin velvollisuuksiin ei ehdoteta muutoksia voimassa 
olevaan asetukseen verrattuna. Ravitsemisliikkeiden tulisi siten edelleen ilmoittaa asiakkaikseen saapuville 
näkyvästi, ettei henkilö, jolla on koronavirustartuntaan sopivia oireita, saa tulla ravitsemisliikkeeseen. 
Vastaavasti liikkeiden tulisi 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.  
 
3 §. Poikkeukset tartuntatautilain 58 a §:ssä säädetystä. Pykälässä säädettäisiin tartuntatautilain 58 a §:n 2 
ja 3 momentissa säädetyin asetuksenantovaltuuksin poikkeuksista laissa säädettyihin rajoituksiin.  
 
Pykälän 1 momentin mukaan tartuntatautilain 58 a §:n 2 momentista poiketen ravitsemisliikkeen saisi ennen 
13 päivää heinäkuuta 2020 avata ravitsemistoimintaan asiakkaille aikaisintaan kello 4 ja liike olisi suljettava 
ravitsemistoiminnan asiakkailta viimeistään kello 2. Mainittuna päivänä ja sen jälkeen ravitsemisliikkeen saisi 
pitää avoinna koko vuorokauden.  
 
Pykälän 2 momentin mukaan tartuntatautilain 58 a §:n 2 momentista poiketen alkoholijuomien anniskelu 
saataisiin ennen 13 päivää heinäkuuta 2020 aloittaa aikaisintaan kello 9 ja se olisi lopetettava viimeistään 
kello 1. Mainittuna päivänä ja sen jälkeen alkoholijuomien anniskeluun sovellettaisiin alkoholilakia.   
 
Pykälän 3 momentin mukaan tartuntatautilain 58 a §:n 3 momentista poiketen ravitsemisliikkeen sisätilassa 
tai sen osassa saisi ennen 13 päivää heinäkuuta 2020 oleskella yhtäaikaisesti enintään kolme neljäsosaa 
mainitussa momentissa tarkoitetusta anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukaisesta suurimmasta 
määrästä asiakkaita tai henkilöitä. Mainittuna päivänä ja sen jälkeen ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen 
osassa saisi oleskella yhtäaikaisesti mainitussa momentissa tarkoitettu anniskeluluvan tai 
rakennussuunnitelman mukainen määrä asiakkaita tai henkilöitä. 
 
4 §. Asiakkaiden sijoittaminen ja asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitäminen. Asetuksen 4 §:ssä 
säädettäisiin asiakkaiden sijoittamisesta ja asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä samoin 
kuin voimassa olevan asetuksen 3 §:ssä yhdellä poikkeuksella. Pykälän 1 momentin mukaan asiakas ei nykyisin 
saa annostella ruokaa ja juomaa itse muualla kuin omassa pöydässään. Tämä rajoitus poistettaisiin, koska 
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tartuntoja voidaan epidemiatilanteessa ehkäistä muilla nyt puheena olevissa säännöksissä säädetyin keinoin 
ja erityisesti ravitsemisliikkeiden omin toimin. Pisaratartuntojen riskiä voidaan esimerkiksi vähentää 
merkittävästi ruuan ja juoman sijoittelulla, asiakkaille annetuilla toimintaohjeilla sekä välineiden ja ottimien 
puhdistamisella ja vaihtamisella.  
 
Pykälän 1 momentin mukaan ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulisi olla oma istumapaikkansa pöydän tai 
sitä vastaavan tason ääressä. Säännöstä on pidettävä erityisen välttämättömänä siinä tarkoituksessa, että 
muiden rajoitusten poistuessa ihmisten välisten kontaktien määrää ravitsemisliikkeessä tulee edelleen 
rajoittaa ja asiakkaiden välisiä etäisyyksiä ylläpitää. Rajoitus ei estä sitä, että asiakkaat hakevat liikkeen 
ohjeistuksen mukaisesti ruokansa ja juomansa esimerkiksi palvelutiskiltä.  
 
5 §. Suunnitelma. Tartuntatautilain 58 a §:n 5 momentissa säädetään kirjallisen suunnitelman 
laatimisvelvollisuudesta ja suunnitelman esittämis- ja nähtävänäpitämisvelvollisuudesta. Pykälässä 
annettaisiin asiasta samat säännökset kuin voimassa olevassa 4 §:ssä. 
 
6 §. Ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoittaminen alueittain tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.  
Asetuksen 5 §:ssä säädettäisiin edelleen, että lain 58 a §:ssä ja sen nojalla säädetyt velvollisuudet ja 
rajoitukset ovat voimassa 22.6.2020 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.     

Edellä jaksossa 2.3. on käsitelty tartuntatautitilannetta alueittain. Ehdotuksessa purettaisiin vaiheittain tällä 
hetkellä voimassa olevia rajoituksia koko maassa ja vastaavasti osa yleisistä rajoituksista 
(istumapaikkavaatimus, asiakkaiden ohjeistus- ja hygieniavelvoitteet, suunnitelman laatiminen) jäisivät 
voimaan koko maassa ainakin heinä-elokuun ajaksi.  

4 Pääasialliset vaikutukset 
 
Ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetulla 
valtioneuvoston asetuksella ei ole ollut itsenäisiä taloudellisia ja muita vaikutuksia niistä vaikutuksista, jotka 
aiheutuivat tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain johdosta (HE 72/2020 vp). Rajoitukset 
ovat joka tapauksessa vaikuttaneet negatiivisesti ravitsemisliikkeiden toimintaedellytyksiin. Näitä haitallisia 
vaikutuksia vähennetään merkittävästi 6.7.2020 lukien, kun haitallisimmat rajoitukset poistetaan.  

Kaikkien koronavirustartuntojen leviämistä estävien rajoitusten purkamiseen liittyy se mahdollisuus, että 
epidemia kiihtyy. Epidemian kestoa ei voida tarkasti arvioida. Ennuste on erittäin riippuvainen taudin 
leviämiskyvystä, vähäoireisten potilaiden osuudesta ja rajoitustoimien tehokkuudesta. Covid-19 -epidemian 
suhteen ei voida tarkkaan ennustaa, kuinka pandemia käyttäytyy kesän ja alkusyksyn aikana tai sitä seuraavan 
talvikautena ja tulevina vuosina. Jos epidemia noudattaa muiden koronavirusten tapaan kausivaihtelua, sen 
leviäminen voi vähentyä kesän ajaksi ja taas lisääntyä jossakin vaiheessa loppusyksyä tai alkutalvea. Tässä 
keskeinen merkitys on paitsi ihmisten hygieniakäyttäytymisellä, myös liikkuvuuden lisääntymisellä ja sen 
luomalla lähikontaktimäärien kasvamisella. 
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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 edelleen myös kesälomakausi, jolloin monen pienen ja 
keskisuuren sairaanhoitopiirin väestöpohja kasvaa olennaisesti kuormittaen nimenomaan 
päivystysluontoista ja muuta kiireellistä hoitoa oman kotiseudun ulkopuolella.  

5 Voimaantulo ja seuranta 
 
Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 22.6.2020 ja olla voimassa määräaikaisesti 31.8.2020 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 edelleen rajattu noin 
kahteen kuukauteen, joten valtioneuvoston on rajoitusten voimassaoloa jatkaakseen tarkasteltava jäljelle 
jääneiden rajoitusten välttämättömyyttä viimeistään elokuun puolenvälin jälkeen.     

Valtioneuvosto kiinnittää jatkossakin erityistä huomiota siihen, miten koronavirusepidemian ilmaantuvuus 
on kehittynyt eri alueilla.  Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan myös yleisiä tartuntatautilain 
muutoksia, joilla uuden tai muuttuneen epidemiatilanteen edellyttämät rajoitukset voitaisiin toteutettaa 
jatkossa.  

 

      


