Svar på skriftligt spörsmål SSS 206/2021 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att möjliggöra lönsam verksamhet för
restaurangerna när de öppnar igen efter stängningen
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 206/2021 rd undertecknat av
riksdagsledamot Pia Kauma saml/ m.fl.:
Hur ämnar regeringen ta i beaktande responsen från restaurangerna på förslaget enligt
RP 32/2021 rd, för att möjliggöra att restauranger av olika slag och olika risktyper kan
öppna med lönsam verksamhet efter stängningen.
hur ämnar regeringen precisera föreskrifterna angående restaurangernas öppettider,
kundantal, utomhus- och inomhusutrymmen och övriga detaljer när semesterperioden
börjar, och
när ska restaurangbranschen och branscher med nära anknytning till den få en exitplan av
regeringen, så att aktörerna inom branschen kan börja planera sin verksamhet för
sommaren, hösten och resten av 2021?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Den 16 april 2021 ändrade statsrådet förordningen om temporär begränsning av
förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
(166/2021) så att förplägnadsrörelsernas kundantal samt serverings- och öppettider begränsas mer
än tidigare, i syfte att förhindra spridning av smittsam sjukdom, utifrån det regionala epidemiläget
och typen av förplägnadsrörelse.
Skärpningen av begränsningarna grundade sig på ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar,
som riksdagen godkände den 15 april 2021 och som det också hänvisas till i spörsmålet.
Ändringen av förordningen hänförde sig speciellt till att stängningen av förplägnadsrörelserna
upphörde från och med den 19 april 2021 i en stor del av landet. Skärpningen av begränsningarna
gällde endast de områden, där förplägnadsrörelserna varit stängda på grund av ett oroväckande
epidemiläge. I beredningen av förordningen betonades kontroll av epidemin under de fortfarande
rådande undantagsförhållandena och att de fördelar som åstadkommits med kraftiga
begränsningar inte ska riskeras med för snabba och okontrollerade lättnader av begränsningarna.
De regionala begränsningarna ändras varje vecka genom att vid behov ändra statsrådets
förordning så att begränsningarna motsvarar epidemiläget.
Begränsningshelheten ses över utifrån det nationella epidemiläget innan slutet av maj, särskilt de
begränsningar som gäller terrasser, matrestauranger och de områden som befinner sig i

accelerationsfasen. För att kunna lindra begränsningarna förutsätts det att epidemin fortsätter
utvecklas i en positiv riktning.

Helsingfors 29.4.2021
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

