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PAMin lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle
HE 238/2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja
toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Koronapandemian johdosta tehdyt rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet vakavasti
ravitsemisalan yritysten liikevaihtoihin ja alan työllisyyteen. On kohtuullista, että
kynnys rajoituksista johtuvien koronahyvitysten hakuun on erityisesti pienille
yrityksille alhainen. Suhde hyvitysten ja sen hakemiseen liittyvien yritykselle
koituvien kustannusten välillä tuleekin olla kannustava. Palvelualojen ammattiliitto
PAM kannattaa tavoitteita, joilla pienten yritysten hallinnollista taakkaa pyritään
esityksen mukaisin tavoin keventämään.
Sikäli, kun esitettyä lakimuutosta ei uloteta koskemaan kaikkia ravitsemisalan
yrityksiä, jotka hakevat hyvitystä toimintansa rajoittamisen perusteella, tulisi harkita
poikkeamista EU-suosituksen mukaisesta pk-yrityksen määritelmästä.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry esittää, että lakimuutoksen kohteena olevien
yritysten joukkoa rajaavana tekijänä käytetään ainoastaan liikevaihtoa sekä taseen
loppusummaa eikä siis yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärää.
Vahva taloudellinen asema vähentää esityksen perusteluissa kuvatun hallinnollisen
kustannusrasitteen suhteellista merkitystä. Suurempi työntekijöiden lukumäärä ei
sen sijaan auta yritystä kustannusrasitteen kohtaamisessa. Lisäksi alalla työskentelee
niin huomattava joukko osa-aikaisia, määräaikaisia sekä vuokratyöntekijöitä, että
yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden täsmällinen määritteleminen voi olla
erittäin haastavaa.
Tilastokeskuksen tietojen mukaan 37 prosenttia ravitsemisalan henkilöstöstä
työskentelee yrityksissä, joiden henkilöstömäärä on yli 49 henkilöä. Sen sijaan vain
30 prosenttia henkilöstöstä työskentelee yrityksissä, joiden vuotuinen liikevaihto on
10 000 000 euroa tai enemmän. Näin ollen työntekijöiden lukumäärän poistamisella
lakimuutoksen kohdejoukkoa rajoittavista tekijöistä olisi merkittävä vaikutus. Yhtä
lailla Tilastokeskuksen tietojen mukaan majoitus- ja ravitsemisalalla työskentelevistä
palkansaajista 37 prosenttia on osa-aikaisessa, 17 prosenttia määräaikaisessa ja 6
prosenttia vuokratyösuhteessa.
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Marraskuussa ilmestynyt Tilastokeskuksen työvoimatutkimus antaa jo viitteitä siitä,
että koronapandemian toisen aallon negatiiviset vaikutukset majoitus- ja
ravitsemisalan toimintaan alkoivat loppusyksyn aikana konkretisoitua. Tehokkaat
tukitoimet sekä yksiselitteiset ja toteutettavissa olevat ohjeistukset mahdollistavat
yrityksille ja työntekijöille turvallisen toimintaympäristön sekä keinot selvitä
pandemian toisen aallon tuomista haasteista.
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