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Statsrådets förordning
om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av för-
plägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjuk-

dom

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verk-

samhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (942/2020) 4 och 5 §, som
följer:

4 §

Begränsning av kundantalet

Inne i eller i en del av en sådan förplägnadsrörelse belägen i landskapet Nyland, Egent-
liga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmen-
edalen, Södra Karelen, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten,
Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland eller Åland eller i Södra
Savolax sjukvårdsdistrikt, vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning
erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen
(23/2006), får det samtidigt vistas högst hälften av det i 58 a § 2 mom. i lagen om smitt-
samma sjukdomar (1227/2016) avsedda högsta antalet kunder eller personer enligt serve-
ringstillståndet eller projektbeskrivningen. Inne i eller i en del av andra än ovan avsedda
förplägnadsrörelser belägna i något av de landskap eller sjukvårdsdistrikt som nämns ovan
får det vistas högst tre fjärdedelar av det antal kunder eller personer som avses i det mo-
mentet.

5 §

Begränsning av serverings- och öppettider

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Egentliga
Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Norra Österbotten och Åland ska ser-
veringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 22, och rörelsen får hållas öppen för
förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 23.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Satakunta, Birkaland, Södra Karelen,
Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten,
Kajanaland och Lappland samt i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt ska serveringen av alko-
holdrycker avslutas senast klockan 22. I sådana förplägnadsrörelser som är belägna i de
landskap eller sjukvårdsdistrikt som avses i ovan detta moment, vars huvudsakliga för-
plägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livs-
medelslokal som avses i livsmedelslagen, får rörelsen hållas öppen för förplägnadsverk-
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samhet för kunder från klockan 24 till klockan 23 och i andra än ovan avsedda förpläg-
nadsrörelser får rörelsen hållas öppen från klockan 1 till klockan 24.

I en sådan förplägnadsrörelse belägen i annanstans än i ett landskap eller sjukvårdsdi-
strikt som nämns i 1 eller 2 mom., vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot
betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmed-
elslagen, ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 24, och rörelsen får
hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 2 till klockan 1. I andra
än ovan avsedda förplägnadsrörelser som är belägna annanstans än i ett landskap eller
sjukvårdsdistrikt som nämns i 1 eller 2 mom. ska serveringen av alkoholdrycker avslutas
senast klockan 24.

Serveringen av alkoholdrycker får i alla regioner inledas tidigast klockan 7 enligt vad
som därom föreskrivs särskilt.

————
Denna förordning träder i kraft den 23 december 2020.

Helsingfors den 22 december 2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Regeringsråd Ismo Tuominen
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