
   
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 

ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen es-
tämiseksi 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tartuntatautilain (1227/2016) 58 a §:n no-

jalla, sellaisena kuin se on laissa    /2020: 
 

1 §  

Soveltamisala 

Tässä asetuksessa säädetään majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 
§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuille ravitsemisliikkeille asetettavista velvollisuuksista ja 
niiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta.  

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

2 §  

Yleiset velvollisuudet 

Ravitsemisliikkeen on ilmoitettava asiakkaikseen saapuville näkyvästi, ettei henkilö, jolla on 
koronavirustartuntaan sopivia oireita, saa tulla ravitsemisliikkeeseen.  

Ravitsemisliikkeen on huolehdittava siitä, että sen: 
1) asiakkaille on varattu näkyvä mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin liikkeeseen 

saavuttaessa; 
2) käyttämät kalusteet, astiat, ruokailuvälineet ja muut asiakkaiden kosketettaviksi tulevat 

pinnat ja irtaimet esineet pidetään puhtaina siten, etteivät ne aiheuta tartuntataudin leviämisen 
vaaraa; 

3) asiakkaat saavat näkyvät toimintaohjeet käsien puhdistamisesta, riittävän etäisyyden yllä-
pitämisestä ja muista liikkeessä noudatettavista tartuntataudin leviämistä estävistä toimintata-
voista. 
 

3 §  

Asiakkaiden sijoittaminen ja asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitäminen 

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vas-
taavan tason ääressä. Asiakas ei saa annostella ruokaa ja juomaa itse muualla kuin omassa 
pöydässään. 

Ravitsemisliikkeen on järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja kalusteet sekä asiak-
kaidensa palvelukäytännöt siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle.  
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Ravitsemisliikkeen on huolehdittava erityisesti siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tun-
gosta ja että asiakkaiden saapuminen liikkeeseen toteutetaan tavalla, jossa pidetään asiakkai-
den ja seurueiden välillä riittävä etäisyys.  
 
 

4 §  

Suunnitelma 

Tartuntatautilain 58 a §:n 5 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on oltava: 
1) kuvaus niistä toimintatavoista, jotka liikkeessä on päätetty toteuttaa 2 §:ssä säädettyjen 

velvollisuuksien noudattamiseksi;  
2) kuvaus liikkeen sisä- ja ulkotiloista, merkintä tartuntatautilain 58 a §:n 3 momentissa sää-

detystä 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; 

3) tieto henkilöstä, joka vastaa liikkeessä suunnitelman noudattamisesta.  
Tieto siitä, kuka on 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu henkilö, on annettava pyynnöstä asi-

akkaalle.  
Suunnitelman katsotaan olevan asiakkaiden nähtävillä, jos sen tiivistelmä on asiakkaiden 

nähtävillä heidän tullessaan ravitsemisliikkeeseen, ja siinä mainitaan, että asiakkaalla on oi-
keus saada suunnitelma pyynnöstä nähtäväkseen. Suunnitelman saa yhdistää alkoholilaissa, 
elintarvikelaissa (23/2006) ja tupakkalaissa (549/2016) tarkoitettuihin omavalvontasuunnitel-
miin.  
 

5 §  

Ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoittaminen alueittain tartuntataudin leviämisen ehkäise-
miseksi 

Tartuntatautilain 58 a §:ssä ja sen nojalla säädetyt velvollisuudet ja rajoitukset ovat voimas-
sa seuraavissa maakunnissa: 

1) Uusimaa; 
2) Varsinais-Suomi; 
3) Satakunta; 
4) Kanta-Häme;  
5) Pirkanmaa; 
6) Päijät-Häme; 
7) Kymenlaakso; 
8) Etelä-Karjala; 
9) Etelä-Savo; 
10) Pohjois-Savo; 
11) Pohjois-Karjala; 
12) Keski-Suomi; 
13) Etelä-Pohjanmaa; 
14) Pohjanmaa; 
15) Keski-Pohjanmaa; 
16) Pohjois-Pohjanmaa; 
17) Kainuu; 
18) Lappi; 
19) Ahvenanmaa. 
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6 §  

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020. Asetus on voimassa 31 päivään hei-
näkuuta 2020. 
 
Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2020 

 
 
 

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru 
 
 
 
 
 
 

Hallitusneuvos Ismo Tuominen 


