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Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta
tartuntataudin leviämisen estämiseksi
Palvelualojen ammattiliitto ottaa kantaa valtioneuvoston esitykseen ravitsemisliikkeiden aukiolon
väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Asetuksessa säädettäisiin alueista,
joilla ravitsemisliikkeet olisi pidettävä suljettuina asiakkailta, sekä siitä, millaisissa ravitsemisliikkeissä ja
niihin kuuluvissa tiloissa rajoituksia olisi noudatettava majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain
(308/2006) 3 a §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa.
Yrityksille ja työntekijöille tarjottava erilaisia tukimuotoja
PAM painottaa, että nyt ehdotetuilla toimilla on merkittäviä vaikutuksia yritysten liiketoimintaan ja
työntekijöiden toimeentuloon. Jos ravintoloiden sulkemista jatketaan väliaikaisesti, alueellisista
rajoituksista kärsiville ravintoloille on maksettava kustannustukea. Esimerkiksi yritysten palkanmaksun
kautta tapahtuva palkanmaksutuki mahdollistaisi kokonaan pidättäytymisen työntekijöiden lomautuksista
tai irtisanomisista.
PAMin näkemyksen mukaan rajoitustoimien johdosta lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden
työttömyysturvan tason tulisi olla vähintään 85–90 prosenttia sitä edeltäneestä palkasta nykyisen noin 60
prosentin sijaan. Työttömyysturvan taso on alhainen osin sen vuoksi, että se kannustaisi työnhakuun.
Nykytilanteessa, jossa viranomaisten asettamien rajoitusten vuoksi lomautetulla henkilöllä ei ole mitään
tosiasiallista mahdollisuutta hakea töitä omalta alaltaan ja näin vaikuttaa itse omaan toimeentuloonsa, on
nykyinen ansiosidonnaisen työttömyysturvan taso täysin riittämätön.
PAM korostaa, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan omavastuupäivistä olisi väliaikaisesti luovuttava,
sillä esityksen myötä lomautettujen määrä kasvaisi ja merkittävällä osalla lomautetuista omavastuupäivät
heikentäisivät toimeentuloa lomautusjaksolla entisestään.
Ruokaravintoloiden vapauttamista sulusta harkittava
PAMin näkemyksen mukaan suljettavaksi ehdotettujen alueiden kohdalla tulisi harkita vielä uudelleen
mahdollisuus vapauttaa ruokaravintolat sulusta, jos anniskelupainotteisten ravintoloiden vapauttamista
pidetään liian suurena riskinä viruksen leviämiselle.
Terassien käyttöä ravintolasta ulosmyytävien tuotteiden nauttimiseen harkittava
Esityksen mukaan ravintolat on pidettävä suljettuina asiakkailta. Tämä kattaa myös ravintoloihin kytketyt
tilat, kuten terassit ja muut ulkotilat. PAMin näkemyksen mukaan niillä alueilla, joissa ravintoloiden sisä- ja
ulkotilat on pidettävä suljettuina asiakkailta, ravintoloiden terasseja voitaisiin kuitenkin käyttää ravintolasta
ulosmyytävien tuotteiden nauttimiseen turvalliset etäisyydet huomioiden, koska ulkotiloissa viruksen
leviämisen riski on pienempi kuin sisätiloissa. Myöskään Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:ltä saatujen
tietojen perusteella tiedossa ei ole tapauksia, joissa virus olisi levinnyt ravintoloiden ulkotarjoilualueilla.
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Yrityksen sijainti asettaa ravintolat epätasa-arvoiseen asemaan
PAM toteaa, että ravintoloiden alueelliseen sijaintiin perustuvat toimitilojen aukiolon väliaikaiset
rajoittamiset asettavat yritykset epätasa-arvoiseen asemaan.
Merkille pantavaa on, että tietyllä maantieteellisellä alueella rajoitukset saattavat vaihdella merkittävästi.
Esimerkiksi Pohjanmaan alueella rajoitusten piiriin kuuluisivat Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan
maakunnat, mutta Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa rajoituksia ei olisi. Onkin hyvin
todennäköistä, että pendelöinti- ja asiointivirrat kasvaisivat eri maakuntien välillä. Tämä saattaa johtaa
myös tilanteeseen, jossa ns. suljettujen maakuntien yrittäjät tarjoavat kuljetuspalveluita niihin maakuntiin,
joissa esimerkiksi ravintolapalvelut ovat asiakkaille avoinna.
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