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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINNASTA
ANNETUN LAIN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA
Koronavirus on muuttanut nopeasti suomalaista työelämää. Ilmiön laajuutta kuvaa se, että kun
maaliskuun 2020 alussa yt-neuvottelujen piirissä oli noin 20 000 suomalaista, maaliskuun
loppupuolella heidän määränsä oli noussut noin 160 000 henkilöön. Tilanne on siis muuttunut
poikkeukselliseksi hyvin nopeasti.
Vaikka lakiehdotus supistaa kansalaisten mahdollisuuksia ruokailla ravintoloissa sekä
työntekijöiden ja yrittäjien mahdollisuuksia harjoittaa ammattejaan, sen myönteisenä puolena
voidaan pitää sitä, että lain voimaan tulon jälkeen osalla palvelualojen yrittäjistä on mahdollisuus
hakea korvauksia vakuutusyhtiöiltä toiminnan keskeytymisen vuoksi.
PAM korostaa, että poikkeusaikana on erityisen tärkeää huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta
ja suojella heitä esimerkiksi pisaratartunnalta sekä mahdollisilta fyysisiltä uhilta.
Ravintoloiden ulosmyynti ja henkilöstöravintoloiden toiminta
PAM tukee esitystä, joka mahdollistaa ravintoloille tuotteiden ulosmyynnin,
ruokalähettipalveluiden ja ravitsemisliikkeiden omien ruokien toimituspalvelut sekä
henkilöstöravintolatoiminnan jatkumisen.
PAM pitää hyvänä myös sitä, ettei esityksessä rajoiteta ravitsemisliikkeiden aukioloaikoja.
Lain voimassaoloaika
Ehdotuksen mukaan laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta
muuttamisesta olisi voimassa toukokuun 2020 loppuun. PAMin toiveena on, että jos
koronavirustilanne muuttuu selkeästi parempaan suuntaan, laki poistettaisiin käytöstä
aikaisemmin.
Koronaviruksen vuoksi lomautettujen työntekijöiden työterveyshuolto
Lisäksi PAM haluaa ottaa kantaa koronaviruksen vuoksi lomautettujen asemaan
työterveyshuollossa. Nykylainsäädännön mukaan lomautetut ovat oikeutettuja vain lakisääteiseen
työterveyshuoltoon, ellei työnantajan kanssa ole toisin sovittu. Tästä syystä lomautettujen asema
työterveyshuollossa on merkittävästi heikompi, kuin esimerkiksi irtisanottujen työntekijöiden,
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joilla on oikeus käyttää samantasoisia työterveyspalveluja kuin töissä ollessaan kuuden kuukauden
ajan.
PAM toivoo, että lomautetuilla säilyy oikeus samatasoiseen työterveyshuoltoon kuin ennen
lomautusta. Tämä helpottaisi samalla myös koronaviruksen vuoksi kuormittunutta julkista
terveydenhuoltoa.
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