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TALOUSVALIOKUNTA 

 
Ravintolatoiminnan rajoittamista koskeva hallituksen lakiesitys 

Talousvaliokunnan pyynnöstä Palvelualojen ammattiliitto PAM ottaa kantaa hallituksen esitykseen 

majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

 

Pidennetyt rajoitukset  

 

Esityksen mukaan ravitsemisliikkeiden tilat suljettaisiin asiakkailta kolmen viikon määräajaksi (29.3.-

18.4.2021) niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Lain 

väliaikainen muutos olisi saman sisältöinen kuin nykyisessä laissa säädetty väliaikainen muutos, jonka 

voimassaolo päättyy 28.3.2021. 

 

PAM korostaa jälleen, että koronapandemian vakavamman leviämisen estämiseksi toteutettavat 

toimenpiteet saavat olla voimassa vain ehdottomasti tarpeellisen ajan ja niistä yrityksille sekä 

työntekijöille syyttä koituvat vakavat seuraukset on korvattava. 

 

 

Sulun pitkittyminen edellyttää muutoksia hallituksen esitykseen sulkemiskorvauksesta 

Ravintoloiden asiakastilojen uudelleen sulkemisella puututaan merkittävällä tavalla elinkeinovapauteen 

ja rajoitusten kompensointi on välttämätöntä.  

 

Hallituksen esitys laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 

27/2021 vp) annettiin 11.3.2021 ja sitä täydennettiin 18.3.2021 annetulla hallituksen esityksellä (HE 37/2021 

vp).  

 

Ravintolasulun odotetusti pitkittyessä tulisi viimeistään nyt kiinnittää huomiota hallituksen esityksen 

37/2021 eli pienien ravintoloiden niin kutsutun sulkemiskorvauksen ongelmiin.  

 

Hallitus esittää ravintoloiden kulujen korvaamista pitkittyvän sulun ajalta perustuen tukikauden 

palkkakulujen sijaan vertailukauden, helmikuun 2021, palkkakuluihin. Jos korvaukset perustuisivat edes 

osin tukikauden aikana maksettuihin palkkoihin, voitaisiin välttää lomautuksia, jotka ajavat ravintola-

alan työntekijöitä taloudelliseen ahdinkoon. Toisaalla esityksessä on maininta, etteivät korvaukset voi 

ylittää tukikauden kuluja, eli tukikaudella syntyneiden kulujen tarkastelu korvauksen perusteena on 

katsottu mahdolliseksi.  
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Sulkukauden pitkittyminen korostaa myös tarvetta keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen 

kiirehtimiseen. Toivomme myös sen muotoilussa otettavan huomioon yllä mainitut kysymykset. 

 

Työntekijöille vaadittavat tukitoimet 

 

PAM on useaan otteeseen esittänyt selkeämmin työllisyyden ylläpitoa ja työntekijöiden pärjäämistä 

edistäviä tukitoimia.  

 

Työttömyysturvan omavastuupäivistä on jälleen luovuttava väliaikaisesti, jotta lomautetut eivät putoa 

tyhjän päälle. Omavastuuaika ei sovellu tilanteeseen, jossa yritykset joutuvat toistuvasti lomauttamaan 

työntekijöitään hallituksen ja viranomaisten asettamien rajoitusten johdosta. Pahimmassa tapauksessa 

kahdeksan viikon välein muutamaksi päiväksi lomautettu työntekijä jää täysin ilman 

työttömyyskorvausta, kun omavastuuaika ei ehdi täyttyä tarkastelujakson aikana. 

 

Omavastuupäivien poistamisen lisäksi ansiosidonnaisen päivärahan tasoa on nostettava pienituloisten 

kohdalla. Rajoitustoimien johdosta lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden työttömyysturvan tason 

tulisi olla vähintään 85—90 prosenttia sitä edeltäneestä palkasta nykyisen noin 60 prosentin sijaan. Se 

toteutettaisiin korottamalla ansiopäivärahan laskennassa käytettyä prosenttiosuutta peruspäivärahan ja 

ansiopäivärahan perusteena olevan päiväpalkan erotuksesta vähintäänkin taitekohdan alittavien 

palkkojen osalta. 

 

Mikäli ravintola- tai muuta elinkeinotoimintaa jatkossakin rajoitetaan, tulee ottaa käyttöön myös yritysten 

palkanmaksujärjestelmien kautta toteutettava palkanmaksutuki, jonka avulla voidaan välttää 

lomautuksia ja irtisanomisia sekä säilyttää työsuhteiden jatkuvuus. 

 

Muuta huomioitavaa 

Esityksen mukaan ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta. Tämä kattaa myös 

ravitsemisliikkeeseen kytketyt tilat kuten terassit ja muut ulkotilat. Esityksessä tulisi tarkastella 

mahdollisuutta, että ravintoloiden terasseja voitaisiin käyttää ravintolasta ulosmyytävien tuotteiden 

nauttimiseen turvalliset etäisyydet huomioiden.   
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Helsingissä, 23.3.2021 

 

 

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM 

Annika Rönni-Sällinen 

puheenjohtaja 

 

Lisätietoja: 

Olli Toivanen, ekonomisti 

olli.toivanen@pam.fi 

puh. 045 204 3445 
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