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Laki
majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

ti:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 ja 4 § sekä
muutetaan lain 12–14 §, sellaisena kuin niistä on 14 § osaksi laissa 69/2017, seuraavas12 §
Pakkokeinot

Jos majoitustoiminnan harjoittaja laiminlyö 6 §:n 1 momentissa taikka 8 tai 9 §:ssä säädetyn velvollisuuden, poliisilaitoksen on asiasta tiedon saatuaan velvoitettava hänet määräajassa täyttämään velvollisuutensa.
Jos 1 momentin nojalla annettua velvoitetta ei ole noudatettu, poliisilaitos voi asettaa
uuden velvoitteen ja sen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta säädetään
uhkasakkolaissa (1113/1990).
Jos majoitus- ja ravitsemistoiminnan harjoittamisesta on aiheutunut kohtuutonta haittaa
asuinympäristölle tai vakavaa häiriötä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, poliisilaitos voi antaa toiminnanharjoittajalle varoituksen. Jos toiminnanharjoittaja ei varoituksesta huolimatta oikaise menettelyään, poliisilaitos voi rajoittaa liikkeen aukioloaikaa
taikka määräajaksi kieltää toiminnan harjoittamisen kokonaan tai osaksi. Toimintakiellon
pituus ei saa ylittää kolmea kuukautta.
13 §
Rangaistussäännökset
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 6 §:n 1 momentissa säädetyn
matkustajailmoituksen tekemistä koskevan vastuuvelvollisuuden, on tuomittava, jollei
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, majoitus- ja ravitsemistoimintarikkomuksesta sakkoon.
Rangaistus syrjinnästä säädetään rikoslain (39/1889) 11 luvun 9 §:ssä.
Rangaistus henkilörekisteririkoksesta säädetään rikoslain 38 luvun 9 §:ssä ja henkilörekisteririkkomuksesta henkilötietolain 48 §:n 2 momentissa.
Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua velvoitetta, ei
voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.
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14 §
Muutoksenhaku
Tämän lain nojalla annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhausta uhkasakon asettamiseen ja maksettavaksi tuomitsemiseen
säädetään uhkasakkolaissa.
Tässä laissa tarkoitettua päätöstä aukioloajan rajoittamisesta ja määräaikaisesta toimintakiellosta on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin
määrää. Valitusviranomaisen on käsiteltävä määräaikaista toimintakieltoa koskeva asia
kiireellisenä.
————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017
Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

ISSN 1455-8904

2

