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Lag
om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras temporärt i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 91 § 1 mom. och
fogas temporärt till lagen nya 58 a och 58 b § som följer:

58 a §

Temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning 
av en smittsam sjukdom

Utöver vad som föreskrivs i livsmedelslagen ska den som utövar förplägnadsverksam-
het som avses i 1 § 1 mom. 6 punkten i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksam-
het (308/2006) för att förhindra spridning av en allmänfarlig smittsam sjukdom se till att
förplägnadsrörelsens lokaler och ytor rengörs och att kunderna har möjlighet att rengöra
händerna samt ge kunderna instruktioner om hur man ska hålla ett tillräckligt avstånd och
rengöra händerna. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om
rengöring av förplägnadsrörelsens lokaler och ytor, om ordnande av möjlighet att rengöra
händerna samt om de instruktioner som ska ges kunderna.

Den som bedriver förplägnadsverksamhet ska för att förhindra spridning av en allmän-
farlig smittsam sjukdom se till att kundernas vistelse ordnas tillräckligt glest och att kund-
platserna är belägna tillräckligt långt från varandra. Om det är nödvändigt för att förhindra
spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom, får närmare bestämmelser om de skyl-
digheter som i det ifrågavarande området gäller kundernas vistelse och placeringen av
kundplatser i en förplägnadsrörelse och de krav som gäller antalet kundplatser inomhus
och utomhus utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får
antalet kunder i en förplägnadsrörelse vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet består av
att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal enligt livsmed-
elslagen begränsas med högst 50 procent av det största antal kunder eller personer som
anges i det i 18 § i alkohollagen (1102/2017) avsedda serveringstillståndet för utrymmena
eller delen av utrymmena eller, om förplägnadsrörelsen inte har serveringstillstånd, i en
projektbeskrivning som har godkänts i enlighet med de bestämmelser om byggnaders
brandsäkerhet som har utfärdas med stöd av 117 b § i markanvändnings- och bygglagen
(132/1999) och de bestämmelser om säkerhet vid användning av byggnader som har ut-
färdats med stöd av 117 d och 117 k § i den lagen. Antalet kunder hos andra förplägnads-
rörelser får begränsas med högst 25 procent av det största antalet kunder eller personer
som avses i ovannämnda bestämmelser. Om förplägnadsrörelsens huvudsakliga förpläg-
nadsverksamhet varierar vid olika tidpunkter, tillämpas på verksamheten vid respektive
tidpunkt den begränsning som gäller för det slag av förplägnadsverksamhet som bedrivs
vid tidpunkten i fråga. Närmare bestämmelser om de begränsningar av antalet kunder som
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anges i denna paragraf och om hur begränsningarna ska riktas får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

En förplägnadsrörelse ska förkorta öppettiderna och tiderna för servering av alkohol-
drycker, om det är nödvändigt för att förhindra spridningen av en allmänfarlig smittsam
sjukdom och åtgärderna för rengöring av förplägnadsrörelsens lokaler och ytor, hygienan-
visningarna, ordnandet av kundplatserna och andra åtgärder inte är tillräckliga för att för-
hindra spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom. Närmare bestämmelser om de
begränsningar som gäller förplägnadsrörelsers öppettider mellan klockan 23 och klockan
5 och servering av alkoholdrycker mellan klockan 22 och klockan 9 samt om i vilka slag
av förplägnadsrörelser begränsningarna ska iakttas får utfärdas genom förordning av stats-
rådet när de förutsättningar som anges i detta moment uppfylls.

De begränsningar som med stöd av 2 och 3 mom. föreskrivs genom förordning av stats-
rådet ska vara nödvändiga för att förhindra spridningen av en allmänfarlig smittsam sjuk-
dom inom varje område samt i sådana förplägnadsrörelser som begränsningarna gäller.

Den som utövar förplägnadsverksamhet ska göra upp en skriftlig plan för hur rörelsen
genomför de skyldigheter och begränsningar som föreskrivs i fråga om dess verksamhet
och användningen av rörelsens utrymmen inomhus och utomhus. Planen ska på begäran
visas upp för regionförvaltningsverket och för den polis som utövar tillsyn enligt 11 § i
lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Planen, med undantag av personupp-
gifter som ingår i den, ska hållas framlagd för kunderna i förplägnadsrörelsen. Närmare
bestämmelser om innehållet i planen för genomförande av skyldigheterna och begräns-
ningarna och om hur planen ska göras upp och hållas framlagd utfärdas genom förordning
av statsrådet.

Det som föreskrivs i 2 och 3 mom. i denna paragraf gäller inte sådana personalrestau-
ranger som avses i 1 § 3 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och
inte heller förplägnadsrörelsers försäljning av sådan mat eller dryck som avnjuts någon an-
nanstans.

Det som i 3 mom. föreskrivs om begränsningar av öppettiderna gäller inte förplägnads-
rörelser på fartyg och luftfartyg i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands
eller förplägnadsrörelser i anslutning till en distributionsstation för flytande bränsle.

58 b §

Tillsyn över förplägnadsrörelser och uppföljning av förutsättningar för begränsningar

Regionförvaltningsverket övervakar fullgörandet av de skyldigheter och iakttagandet
av de begränsningar som det föreskrivs om i 58 a § och i bestämmelser som utfärdats med
stöd av den. Om det observeras brister eller missförhållanden i fullgörandet av skyldighe-
terna eller iakttagandet av begränsningarna, kan regionförvaltningsverket förelägga för-
plägnadsrörelsen att avhjälpa bristerna eller missförhållandena. När föreläggandet medde-
las ska det sättas ut en tid inom vilken de behövliga åtgärderna ska utföras. Om bristerna
inte har avhjälpts inom utsatt tid eller om skyldigheterna har åsidosatts på ett väsentligt
sätt, kan regionförvaltningsverket bestämma att förplägnadsrörelsens förplägnadsverk-
samhet omedelbart ska avbrytas och att rörelsen ska hållas stängd för kunder högst en må-
nad.

Polisen ska vid behov på regionförvaltningsverkets begäran ge handräckning för att ge-
nomföra tillsynen och stänga en förplägnadsrörelse enligt 1 mom.

Statsrådet ska noggrant följa upp huruvida de i 58 a § 2 och 3 mom. avsedda förutsätt-
ningarna för begränsningar fortsatt föreligger. Om förutsättningarna inte längre uppfylls,
ska statsrådet utan dröjsmål vidta åtgärder för upphävande av 58 a § och de bestämmelser
som hänför sig till den. Om de begränsningar som det har föreskrivits om med stöd av
58 a § 2 eller 3 mom. inte längre är nödvändiga i vissa områden eller i den föreskrivna om-
fattningen, ska statsrådet utan dröjsmål vidta åtgärder för att ändra statsrådets förordning.
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91 §

Verkställighet av beslut

Beslut enligt 16, 57, 58, 58 b, 59–67 och 69–71 § får verkställas genast även om de
överklagas.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020 och gäller till och med den 28 februari
2021.

Helsingfors den 29 oktober 2020

Republikens President
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UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

3


