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Talousvaliokunta 
 
HE 6/2021 vp 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta 
muuttamisesta 
 
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (jatkossa PAM) ottaa talousvaliokunnan pyynnöstä kantaa hallituksen 
esitykseen, joka koskee tartuntatautilain väliaikaista muuttamista.  

 
RAJOITUSTEN VOIMASSAOLOAIKA 
 
Hallituksen esityksellä jatkettaisiin ravitsemisliiketoiminnan rajoituksia koskevien säännösten voimassaoloa. 
Aiemman lain viimeinen voimassaolopäivä on 28.2.2021. Uuden esityksen mukaan määräaikaisen lain 
voimassaoloa on tarkoitus jatkaa 30.6.2021 asti. Sisällöltään hallituksen esitys vastaa nykyisiä säännöksiä.  
 
PAM ei vastusta määräaikaisen lain voimassaolon pidentämistä, mutta haluaa korostaa, että perustuslain 
mukaiseen elinkeinonharjoittamiseen liittyviä rajoituksia tulee asettaa vain ehdottoman tarpeen mukaisesti 
ja ne tulee päättää välittömästi epidemiatilanteen sen mahdollistaessa.  
 
Ravintolatoimintaan asetetut rajoitteet ovat iskeneet alan työntekijöihin ja yrityksiin valtavalla voimalla. 
Määräaikaiset rajoitteet ovat hyväksyttäviä, jos niillä kyetään välttämään vielä tuhoisammat seuraukset 
myöhemmin. Jos rajoitusten kiristämistä jatkossa harkitaan, PAM toivoo ehdottomasti tulevansa prosessissa 
kuulluksi.    
 
Tällä hetkellä oleellista on, että toimenpiteet rajoittavat palvelujen tarjoamista ja elinkeinotoiminnan 
harjoittamista vain sen verran, kuin on välttämätöntä asiakkaiden ja työntekijöiden terveysturvallisuuden 
kannalta. Rajoitusten negatiiviset vaikutukset työllisyyteen on myös huomioitava hallituksen 
koronatukitoimissa. 

 
OHJEISTUKSEN SELKEYS JA YHDENVERTAINEN KOHTELU 
 
PAM korostaa, että työnantajalla on vastuu työntekijöiden työsuojelusta ja työturvallisuudesta. Työnantajien 
on aina noudatettava työntekijöiden suojelemiseksi annettuja ohjeita ja korona-aikana tämä entisestään 
korostuu. 
 
PAM painottaa, että epidemioiden ja pandemioiden aikana työntekijöille on tarjottava riittävä ohjeistus 
(kaikilla tarpeellisilla kielillä), tarpeelliset suojavarusteet sekä tarvittavat rokotukset. Työntekijöille annettuja 
ohjeita tulisi henkilötietojen kaltaisia tietoja lukuun ottamatta säilyttää myös asiakkaisen nähtävissä.  

 
Yrityksille annettavien ohjeiden tulee olla mahdollisimman yksiselitteisiä ja selkeitä, jotta kaikilla 
elinkeinonharjoittajilla on mahdollisuus noudattaa lakia. Esimerkkinä mainittakoon ravitsemisliikkeen 
pääasiallisen ravitsemistoiminnan vaihtelut eri ajankohtina. Esityksen mukaan kunakin ajankohtana 
sovellettaisiin sitä rajoitusta, johon ravitsemistoiminta kyseisenä ajankohtana liittyy.  
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PAM painottaa, että jos rajoitukset tulevat vaihtelemaan eri ajankohtina, viranomaisten velvollisuutena on 
kertoa selkeästi ravintoloille, millaista sääntelyä heidän on kulloinkin noudatettava. Yhtenä vaihtoehtona 
voisi olla esimerkiksi yrittäjille suunnattu puhelinneuvonta. 

 
Yhdenvertaisen kohtelun kannalta on myös tärkeää, että esimerkiksi aluehallintoviranomaiset kohtelevat 
säännösten soveltamiseen liittyvien päätösten kohdalla yksittäisiä yrityksiä tasapuolisesti ja viranomaisilla on 
siihen riittävät resurssit. 

 
 
MUUTA HUOMIOITAVAA 
 
Esityksen taustaperusteluissa arvioidaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon palautuvan lähelle 
vuoden 2019 tasoa aikaisintaan vuonna 2022, ja vain kahdeksan prosenttia Matkailu- ja ravintolapalvelut 
MaRa ry:n jäsenyrityksistä arvioi toimintansa palautuvan kannattavaksi ensi kesään mennessä.  
 
PAM haluaa nostaa esiin, että näillä ennusteilla on merkittävä vaikutus kesätyöpaikkojen määrään sekä 
siihen, miten esimerkiksi opiskelijoilla on mahdollista integroitua omaan ammattialaansa. Suomalaisen 
matkailu- ja ravintola-alan menestyksen kannalta osaava työvoima on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä. 
Siksi päättäjien tulisi pohtia keinoja, miten alan vetovoimatekijöitä pidetään yllä vallitsevan pandemian 
aikana. 

 
Helsingissä 8.2.2021 
 
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry 
Annika Rönni-Sällinen 
puheenjohtaja 
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Erika Kähärä, työympäristöasiantuntija 
puh. 040 764 5295 
erika.kahara@pam.fi  
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