
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdomUtgiven i Helsingfors den 30 september 2021

846/2021

Statsrådets förordning
om ändring av 3 och 4 § 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 (826/2021) 3 och 4 §, såda-
na de lyder i förordning 831/2021, som följer:

3 §

Kunders vistelse och placering

Förplägnadsrörelsen ska ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen in-
omhus och utomhus samt servicepraxisen för sina kunder så att kunderna inte utsätts för
spridning av en smittsam sjukdom.

Förplägnadsrörelsen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i dess utrym-
men och att kundernas ankomst till rörelsen ordnas på ett sådant sätt att det hålls tillräck-
liga avstånd mellan kunderna och mellan olika sällskap.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Södra
Karelen och Österbotten samt i städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla ska varje
kund inomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

4 §

Särskilda begränsningar

Inne i och utomhus eller i en del av en sådan förplägnadsrörelse, som är belägen i något
av landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Södra Karelen och Österbotten eller i städer-
na Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla och vars huvudsakliga förplägnadsverksam-
het är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som av-
ses i livsmedelslagen (297/2021) får det samtidigt vistas högst hälften av det i 58 a § 2
mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsedda högsta antalet kunder eller
personer enligt serveringstillståndet eller projektbeskrivningen. Inne i och utomhus eller i
en del av någon annan förplägnadsrörelse belägen i något av de landskap eller städer som
nämns ovan får det samtidigt vistas högst tre fjärdedelar av det antal kunder eller personer
som avses i det momentet.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Södra
Karelen och Österbotten och i städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla ska ser-
veringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 24 och rörelsen får hållas öppen för
förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 1.
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846/2021  
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

Helsingfors den 30 september 2021

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Regeringsråd Ismo Tuominen
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