
   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Valtioneuvoston asetus 

ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estä-
miseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti  
muutetaan ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviä-

misen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (166/2021) 3 ja 5 §, sellaisina kuin ne 
ovat asetuksessa 483/2021, seuraavasti: 
 

3 §  

Asiakkaiden oleskelu ja sijoittaminen 

Ravitsemisliikkeen on järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja kalusteet sekä asiak-
kaidensa palvelukäytännöt siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle. 

Ravitsemisliikkeen on huolehdittava erityisesti siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tun-
gosta ja että asiakkaiden saapuminen liikkeeseen toteutetaan tavalla, jossa pidetään asiakkaiden 
ja seurueiden välillä riittävä etäisyys. 

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai 
sitä vastaavan tason ääressä. Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, 
tai Keski-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevan ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee ul-
kotiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. 

Uudenmaan, Kanta-Hämeen tai Päijät-Hämeen maakunnassa sijaitsevan ravitsemisliikkeen 
on järjestettävä toimintansa sisätiloissa siten, että asiakkaat ohjataan istumaan istumapaikoil-
laan. Liikkeen on laadittava ja annettava asiakkaille ohjeet siitä, miten sisätiloissa sallitaan kul-
keminen liikkeeseen saapumisen, sieltä poistumisen, tupakointitilassa tai wc- ja pesutilassa käy-
misen sekä ruuan ja juoman noutamisen yhteydessä. Oikeudesta evätä asiakkaaksi pyrkivältä 
pääsy liikkeeseen ja poistaa asiakas liikkeestä säädetään majoitus- ja ravitsemistoiminnasta an-
netun lain 5 §:ssä. 
 

5 § 

Anniskelu- ja aukioloajan rajoittaminen 

Uudenmaan, Kanta-Hämeen tai Päijät-Hämeen maakunnassa sijaitsevassa ravitsemisliik-
keessä, jonka pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksusta elintarvikelaissa 
tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa 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 kello 20 
ja ravitsemisliikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 21:een. 

Varsinais-Suomen tai Keski-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä al-
koholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 22 ja liikkeen saa pitää avoinna ravit-
semistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 23:een. 
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Muualla kuin 1 tai 2 momentissa mainitussa maakunnassa sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä 
alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 1 ja liikkeen saa pitää avoinna ra-
vitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 2:een. 

Anniskelu saadaan kaikkialla aloittaa aikaisintaan kello 7 sen mukaan kuin siitä erikseen sää-
detään. 
 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2021. 

 
 

Helsingissä 10.6.2021 

 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen 
 
 
 
 

Hallitusneuvos Ismo Tuominen 


