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Valtioneuvoston asetus
ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviä-

misen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin

leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (166/2021) 4 ja 5 §, sellaisina
kuin ne ovat asetuksessa 338/2021, seuraavasti:

4 §

Asiakasmäärän rajoittaminen

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymen-
laakson tai Etelä-Karjalan maakunnassa taikka Itä-Savon sairaanhoitopiirissä sijaitsevan
ravitsemisliikkeen, jonka pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksus-
ta elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa alkoholijuomia, sisäti-
lassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään yksi kolmasosa tartuntatautilain
(1227/2016) 58 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta anniskeluluvan tai rakennussuunnitel-
man mukaisesta suurimmasta määrästä asiakkaita tai henkilöitä. Edellä mainitussa maa-
kunnassa tai sairaanhoitopiirissä sijaitsevan muun kuin edellä tarkoitetun ravitsemisliik-
keen sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään puolet mainitussa mo-
mentissa tarkoitetusta määrästä asiakkaita tai henkilöitä.

Satakunnan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun tai Lapin maakunnassa
taikka Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä sijaitsevan ravitsemisliikkeen, jonka pääasiallise-
na ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksusta elintarvikelaissa tarkoitetussa elin-
tarvikehuoneistossa alkoholijuomia, sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti
enintään puolet tartuntatautilain 58 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta anniskeluluvan tai ra-
kennussuunnitelman mukaisesta suurimmasta määrästä asiakkaita tai henkilöitä. Edellä
tässä momentissa mainitussa maakunnassa tai sairaanhoitopiirissä sijaitsevan muun kuin
edellä tarkoitetun ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti
enintään kolme neljäsosaa mainitussa momentissa tarkoitetusta määrästä asiakkaita tai
henkilöitä.

5 §

Anniskelu- ja aukioloajan rajoittaminen

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson tai Etelä-
Karjalan maakunnassa taikka Itä-Savon sairaanhoitopiirissä sijaitsevassa ravitsemisliik-
keessä alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 17. Edellä mainitussa
maakunnassa tai sairaanhoitopiirissä sijaitsevan ravitsemisliikkeen, jonka pääasiallisena
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ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksusta elintarvikelaissa tarkoitetussa elintar-
vikehuoneistossa alkoholijuomia, saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello
5:stä kello 18:aan ja muun kuin edellä tarkoitetun ravitsemisliikkeen saa pitää avoinna ra-
vitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 19:ään.

Kanta-Hämeen maakunnassa sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä, jonka pääasiallisena
ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksusta elintarvikelaissa tarkoitetussa elintar-
vikehuoneistossa alkoholijuomia, alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään
kello 18 ja ravitsemisliikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello
5:stä kello 19:ään. Edellä mainitussa maakunnassa sijaitsevassa muussa kuin edellä tar-
koitetussa ravitsemisliikkeessä alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kel-
lo 19 ja ravitsemisliikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä
kello 20:een.

Satakunnan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin tai Ahvenanmaan
maakunnassa tai Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä alko-
holijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 22 ja liikkeen saa pitää avoinna ra-
vitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 23:een.

Anniskelu saadaan kaikilla alueilla aloittaa aikaisintaan kello 7 sen mukaan kuin siitä
erikseen säädetään.

————
Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2021.
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