
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Statsrådets förordning 

om ändring av 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörel-
sers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom 

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

i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (166/2021) 5 §, sådan den lyder i förord-
ning 402/2021, som följer: 
 

5 § 

Begränsning av serverings- och öppettider 

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Ta-
vastland, Päijänne-Tavastland och Mellersta Österbotten vars huvudsakliga förplägnadsverk-
samhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses 
i livsmedelslagen ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 18 och rörelsen får 
hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 19. I andra än 
ovan avsedda förplägnadsrörelser belägna i något av de landskap som nämns ovan ska serve-
ringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 19 och rörelsen får hållas öppen för förpläg-
nadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 20. 

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Birkaland, Kymmenedalen och Södra Ka-
relen och inom området för Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt ska serveringen av alkoholdrycker 
avslutas senast klockan 22 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder 
från klockan 5 till klockan 23. 

I en förplägnadsrörelse som är belägen någon annanstans än i ett landskap som nämns i 1 eller 
2 mom. eller området för det sjukvårdsdistrikt som nämns i 2 mom. ska serveringen av alkohol-
drycker avslutas senast klockan 24 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för 
kunder från klockan 5 till klockan 1. 

Serveringen av alkoholdrycker får överallt inledas tidigast klockan 7 enligt vad som därom 
föreskrivs särskilt. 
 

——— 
Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2021. 

 
 

Helsingfors den 20 maj 2021 

 
 
 

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru 
 
 

Regeringsråd Ismo Tuominen 


