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MaRan omavalvontaohje ravintoloiden uudelleen avaamiseen 

Tämän omavalvontaohjeen tarkoitus on au9aa ravintoloita turvalliseen uudelleen avaamiseen ja helpo9aa lain 
edelly9ämän omavalvontasuunnitelman laa=mista. Tavoi9eena on luoda alalle yhtenäisiä käytäntöjä o9aen 
kuitenkin huomioon tarvi9ava jousto ja sovelle9avuus.  

Ohje on laadi9u nouda9aen tartuntatau=lain 58 a §:ää ja val=oneuvoston asetusta ravitsemisliikkeiden 
toiminnan väliaikaisesta rajoi9amisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi (jäljempänä VNA).     

Ohjeen perusteella tehtävä omavalvontasuunnitelma on tarkoite9u käyte9äväksi vain koronaviruksen 
aiheu9amassa poikkeus=lanteessa. Se ei korvaa ravintolan muita omavalvontasuunnitelmia. 

Jos ravintolassa järjestetään yleisö=laisuuksia, on toiminnassa ote9ava huomioon myös aluehallintovirastojen 
tartuntatau=lain 58 § nojalla antamat rajoitukset ja ohjeet.  Yli 50 henkilön ja enintään 500 hengen 
yleisö=laisuuksia voidaan järjestää, kun tapahtumassa noudatetaan THL:n ja OKM:n laa=mia ohjeita (linkki). 
Aluehallintoviraston sivuilla on julkaistu vastauksia yleisö=laisuuksia koskeviin kysymyksiin (linkki)   

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain tarkoi9amia henkilöstöravintoloita ja noutomyyn=ä (take 
away) koskevat vain ravitsemisliikkeen =lojen ja pintojen puhdistamisesta, käsien puhdistamismahdollisuuden 
järjestämisestä sekä asiakkaille anne9avien toimintaohjeiden antamisesta säädetyt velvollisuudet. MaRa tekee 
henkilöstöravintoloille erillisen ohjeen niitä koskevan omavalvontasuunnitelman laa=misesta.    

Ohjeen käy*ö:  

Tee omavalvontasuunnitelma omaan yritykseesi valitsemalla ohjeesta ne kohdat, jotka koskevat 
yritystäsi. Kuvaa ne asiat, jotka soveltuvat toimintatapaanne ja ovat tärkeitä yrityksessänne. 
Ohjeessa mainitut asiat ovat esimerkkejä: voit lisätä asioita tarpeen mukaan. 

Ohjeen liitteet: 

1. Malli asiakkaille esitettävästä tiivistelmästä  

Omavalvontasuunnitelma siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä 
asiakkaiden nähtävillä (tartuntatautilaki 58 a § 5 momentti). Tieto vastuuhenkilöstä olisi 
annettava pyynnöstä asiakkaalle (VNA 4 § 2 momentti).   

Suunnitelman katsotaan olevan asiakkaiden nähtävillä, jos sen tiivistelmä on asiakkaiden 
nähtävillä heidän tullessaan ravitsemisliikkeeseen, ja siinä mainitaan, että asiakkaalla on 
oikeus saada suunnitelma pyynnöstä nähtäväkseen (VNA 4 § 3 momentti). 

2. Liite työturvallisuudesta 

Työnantajan tulee huolehtia työturvallisuudesta kaikissa olosuhteissa. Ohjeeseen sisältyvä 
työturvallisuutta käsittelevä liite on yrityksen sisäinen asiakirja eikä sitä esitetä 
asiakkaille.  

3. Malleja asiakkaiden nähtäväksi asetettavista opastekylteistä 
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https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%25C3%25B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%25C3%25A4ytt%25C3%25B6%25C3%25B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03/Ohje+yleis%25C3%25B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%25C3%25A4ytt%25C3%25B6%25C3%25B6n_140520.pdf
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#C
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TARTUNTATAUTILAIN 58A §:n EDELLYTTÄMÄ RAVINTOLAN 
OMAVALVONTASUUNNITELMA  

Ravintolan 3edot  

Ravintolayritys: Pentele Oy         

Ravintolan nimi: Kulma - Keittiö & Baari         

Ravintola on nimennyt tartuntatau=lain 58 a §:n mukaiselle omavalvonnalle vastuuhenkilön. 
Vastuuhenkilön nimi kerrotaan pyynnöstä asiakkaalle. 

Omavalvontasuunnitelma laadittu 30.5.2020        

Omavalvontasuunnitelmaa viimeksi päivitetty (pvm)       

Siivouspalveluja tarjoava yritys (jos ulkopuolinen)       

         

1. Aukiolo- ja anniskeluaika 

Ravitsemisliikkeen saa avata ravitsemistoimintaan asiakkaille aikaisintaan kello 6 ja liike 
on suljettava ravitsemistoiminnan asiakkailta viimeistään kello 23 (tartuntatautilaki 58 a 
§ 2 momentti). Aukioloaikaa koskeva rajoitus ei koske ruoan ja juoman myymistä 
ravitsemisliikkeestä mukaan otettavaksi (take away -myynti).     

Alkoholilaissa tarkoitettu alkoholijuomien anniskelu saadaan ravitsemisliikkeessä aloittaa 
aikaisintaan kello 9 ja anniskelu on lopetettava viimeistään kello 22 (tartuntatautilaki 58 
a § 2 momentti).  

Ravintolan aukioloaika        

Noutomyynnin aukioloaika, jos eri       

2. Asiakasmäärä ja asiakaspaikkojen sijoi*aminen  

Ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa samanaikaisesti oleskella enintään 
puolet siitä suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä, joka on mainittu anniskeluluvassa 
tai, jos ravitsemisliikkeellä ei ole anniskelulupaa, hyväksytyssä rakennussuunnitelmassa 
(tartuntatautilaki 58 a § 3 momentti) 

Ulkotarjoilualueella olevaa asiakaspaikkamäärää ei ole rajattu normaalitilanteesta. Myös 
ulkotarjoilualueella on huolehdittava asiakaspaikkojen sijoittelun riittävästä väljyydestä. 
Asiaa käsitellään kohdassa 5, jossa kuvataan tilojen hallintaa.   

Ravintolan tulee laatia kuvaus liikkeen sisä- ja ulkotiloista ja merkitä 
omavalvontasuunnitelmaan niiden suurimmat sallitut asiakas- tai henkilömäärät. 
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Ravintolan tulee myös kuvata ne toimet ja henkilöstölle annetut toimintaohjeet, jolla 
asiakasmäärään pysymistä sallituissa rajoissa valvotaan (VNA 4 § 1 mom.) 

Jos ravintolalla on anniskelulupa, ravintolan ja sen osastojen asiakaspaikkamäärät on 
merkitty anniskelulupaan. Avoin data anniskelupaikkojen osastojen 
asiakaspaikkamääristä (linkki).  

Oma toimintatapa: 

Luettele käytössä olevat ravitsemisliikkeen sisätilat ja ulkotilat ja kuinka monta asiakasta 
tiloissa voi oleskella samanaikaisesti huomioiden yllä todettu poikkeustilan aikainen 
sisätiloja koskeva rajoitus (aluksi 50 % asiakaspaikkojen kokonaismäärästä): 

Sisätilat         50 

Terassi         40     

Osaston nimi         Asiakasmäärä poikkeusaikana enintään        

Osaston nimi         Asiakasmäärä poikkeusaikana enintään        

Osaston nimi         Asiakasmäärä poikkeusaikana enintään        

Kuvaa, miten henkilökunta on ohjeistettu valvomaan, että asiakasmäärät eivät ylity 
tilassa: 

Ravintolan sisätiloista on poistettu pöytiä ja henkilökunta seuraa jatkuvasti kuinka monta 
asiakasta kulloinkin on syömässä ravintolassa.      

3. Ohjeistus asiakkaille ravintolaan tultaessa 

Ravitsemisliikkeen on ilmoite5ava asiakkaikseen saapuville näkyväs8, e5ei henkilö, jolla on 
koronavirustartuntaan sopivia oireita, saa tulla ravitsemisliikkeeseen (VNA  2 § 1 momen@) 

Ravitsemistoiminnan harjoi5ajan on huolehdi5ava siitä, e5ä asiakkaat saavat toimintaohjeet rii5ävän 
etäisyyden ylläpitämisestä ja käsien puhdistamisesta (tartuntatau8laki 58 a § 4 momen@).   

− Asiakkaita ohjeistetaan ravintolaan tultaessa sopivassa paikassa näkyvin kyltein tai kirjallisin ohjein 
siitä, e9ä ravintolaan ei saa tulla, jos on koronavirustartuntaan sopivia oireita. Uuden koronaviruksen 
tyypillisiä oireita voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvoin=, 
ripuli. (Linkki).  

− Asiakkaille esitetään myös yleiset hygieniaohjeet käsien pesusta ja desinfioinnista ja yskimis- ja 
niistämishygieniasta sekä muistutetaan rii9ävän etäisyyden pitämisestä muihin kuin omaan 
seurueeseen kuuluviin henkilöihin. 

http://avoindata.valvira.fi/alkoholi/Anniskelupaikkojen_asiakaspaikkamaarat_osastoittain.csv
http://avoindata.valvira.fi/alkoholi/Anniskelupaikkojen_asiakaspaikkamaarat_osastoittain.csv
http://avoindata.valvira.fi/alkoholi/Anniskelupaikkojen_asiakaspaikkamaarat_osastoittain.csv
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus#oireet
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus#oireet
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus#oireet
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus#oireet
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Oma toimintatapa: 

Millä tavalla ravintola ohjeistaa asiakkaita? Kuvaa kylVen / kirjallisten ohjeiden sijoi9elu 
toimipaikassanne.    

Sijoitamme yleiset hygieniaohjeet ravintolan sisäänkäynninyhteyteen, terassille 
sekä sisätiloihin useampaan paikkaan. Sisätiloissa on myös kyltit käsidesin 
sijaintipaikoista. Vessojen ovissa - sisä-ja ulkopuolella on myöskin yleiset 
hygieniaohjeet. 
      

4. Sisääntulon ohjaus  

Ravitsemisliikkeen on huolehdi5ava erityises8 siitä, e5ä asiakkaiden saapuminen liikkeeseen toteutetaan 
tavalla, jossa pidetään asiakkaiden ja seurueiden välillä rii5ävä etäisyys (VNA 3 §).  

Ravitsemistoiminnan harjoi5ajan huolehdi5ava siitä, e5ä asiakkaat saavat mahdollisuuden käsien 
puhdistamiseen (tartuntatau8laki 58a § 4 momen@).   

− Jos ravintolan sisäänkäynnille voi kertyä jonoa, ravintolan on huolehdi9ava siitä, e9ä jono9aminen 
tapahtuu turvavälejä nouda9amalla.  Jos ravintolassa on järjestyksenvalvojia, he valvovat myös 
ravintolan jonoa.   

− Valvotussa vaatesäilytyksessä (narikka) on este9ävä ruuhkautuminen henkilökunnan / 
järjestyksenvalvojien toimenpiteillä ja ohjeistuksella.  LaVaan narikan/vaatesäilytyksen eteen voidaan 
ase9aa valvontaa helpo9amaan turvavälitarroja. 

− Asiakkaat opastetaan sisääntulon yhteydessä käsienpesu-/käsidesipisteelle. 

− Ravintolan liikeidean mukaan, esimerkiksi ruokaravintoloissa, asiakkaiden pöy=in ohjaus turvavälit 
huomioiden voi olla toimiva ratkaisu. Jos ravintolassa on täy9ä, asiakkaat eivät turhaan tule sisälle 
etsimään vapaata pöytää. Jos ravintolassa on =laa, asiakkaat ohjataan vapaana olevaan pöytään.  

Oma toimintatapa: 

− Miten ravintolajonoa kontrolloidaan? Pyydetään odo9amaan ulkopuolella jos jonoa syntyy. 

− Millä tavalla narikkaan jonotusta kontrolloidaan? Naulakot ovat oven suussa, ei varsinaista narikkaa. 

− Miten asiakkaiden käsihygieniasta sisääntulon yhteydessä huolehditaan? Käsidesiä on he= 
sisääntullessa tuulikaapissa. 

− Asiakkaiden ohjaaminen pöy=in tai =loihin ravintolaan saavu9aessa? Tarjoilijat ohjaavat asiakkaat 
pöy=in mahdollisimman nopeas=. Asiakkaat eivät voi itse valita mihin pöytään istuvat. 

      



         5

5. Tilan käytön hallinta asiakas3loissa 

Ravitsemistoiminnan harjoittajan tulee huolehtia siitä, että asiakkaiden oleskelu 
järjestään riittävän väljästi ja asiakaspaikat sijoittuvat riittävän etäälle toisistaan 
(tartuntatautilaki 58 a § 3 momentti).  

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä 
vastaavan tason ääressä (VNA 3 § 1 momentti).  

Ravitsemisliikkeen on järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja kalusteet, sekä 
asiakkaidensa palvelukäytännöt siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin 
leviämiselle. Ravitsemisliikkeen on huolehdittava erityisesti siitä, ettei sen tiloissa synny 
tarpeetonta tungosta (VNA 3 § 2 ja 3 momentti).   

− Asiakkaita otetaan kerrallaan sisään niin, e9ä asiakas=loissa (sisä- ja ulko=lat) on rii9ävän väljää.   

− Toimenpiteet vaihtelevat ravintolan toiminta-ajatuksen, asiakas=lan koon, kalustuksen/varustelun ja 
asiakaspaikkojen sijoi9elun perusteella ja riippuen siitä onko kyseessä ulko- vai sisä=la. Yritys voi valita 
itselleen parhaiten sopivat menetelmät.  Menetelmiä ovat esimerkiksi: 

- =lassa samaan aikaan olevien asiakkaiden määrän kontrolloin= 

- pöy=en ja istumapaikkojen sijoi9elu normaali=lanne9a väljemmin. Vaihtoehtona on, e9ä osa 
pöydistä tai tuoleista otetaan pois käytöstä.  

- fyysinen eristäminen =lan käytön ja asiakasmäärän hallinnan lisäksi (loosit, sermit, pleksit 
pöy=en välissä ym.) 

- asiakkaiden ohjaaminen esimerkiksi köysien, rajaustolppien ja turvavälitarrojen avulla  

- kulkusuun=en huomioiminen ja merkintä niin, e9ä rei=t eivät tarpee9omas= mene ris=in, kun 
se sopii ravintolan =loihin ja toiminta-ajatukseen 

- henkilöstö ohjaa asiakkaita ruuhkautumisen estämiseksi (esim. baari=skit) 

- huomioidaan tungoksen estäminen myös wc-jonossa ym. 

- asiakasvirtojen ajallinen eriy9äminen mahdollisuuksien ja liikeidean mukaan 

− Asiakkaiden on noudate9ava ravintolan toimintatapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita. Jos asiakas ei 
noudata niitä, henkilökunnalla on oikeus poistaa hänet =loista majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 
annetun lain nojalla.  

Oma toimintatapa: 

− Kuvaa millä tavalla ravintola huoleh=i siitä, e9ä asiakas=loissa on rii9ävän väljää ja e9ä tarpeetonta 
tungosta ei pääse syntymään - pyydetään asiakkaita odo9amaan ulkona jos jonoa alkaa 
muodostumaan. Ravintolasta on poiste9u ylimääräisiä pöy=ä ja tuoleja sekä väljenne9y välejä. 
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6. Ruokatarjoilu 

Asiakas ei saa annostella ruokaa ja juomaa itse muualla kuin omassa pöydässään (VNA 3 § 1 momen@). 
Ruoan tai juoman noutamista automaa8sta siten, e5ä asiakas ainoastaan käy5ää kone5a tai laite5a, ei 
olisi pide5ävä säännöksen tarkoi5amana annosteluna (VNA perustelumuis8o). 

Ravitsemisliikkeen yleisen velvoi5een mukaan palvelukäytännöt tulee järjestää siten, e5ä asiakkaan 
hengityseri5eiden ja kosketuksen kontak8t muuhun kuin omaan annokseen on minimoitu (VNA 
perustelumuis8o).  

a) Tarjoilutapa 

− Käyte9ävä tarjoilutapa riippuu ravintolan =loista, välineistä, henkilöstöstä jne.  
− Asiakkaat eivät saa itse annostella ruokaa tai juomaa noutopöydästä, vitriinistä tai linjastolta. He voivat 

itse o9aa valmiiksi annosteltuja tuo9eita (esimerkiksi pulla pussissa, sämpylä kelmussa, lautaselle 
annosteltu tuote). Vaihtoehtoises= henkilökunta voi annostella ruoan tai juoman asiakkaille.  

− Juoma-automaaVen käy9ämistä ei pidetä annosteluna. Esimerkiksi kahvi-, mehu-, virvoitusjuoma- ja 
vesiautomaa=t, joista asiakas o9aa juomaa lasiin, kuppiin tai mukiin, voi pitää käytössä, kunhan 
mahdollisten painikkeiden puhtaudesta huolehditaan. 

− Ruoka ja juoma voidaan myös viedä asiakkaan omaan pöytään, ja samaan seurueeseen kuuluvat voivat 
annostella sen itse lautaselleen 

− Pöy=intarjoilussa henkilökunnan kanna9aa väl9ää kontak=a asiakkaaseen, esim.  

- tarjoVmia ja tarjoiluvaunuja voidaan käy9ää apuna annosten antamisessa asiakkaalle 

- lautasta ojenne9aessa vältetään puhumista samanaikaises= 

Oma toimintatapa: 

− Onko käytössä pöy=intarjoilu? Miten siinä toimitaan?  Pysytellään =lauksen o9amisen yhteydessä 
järkevän välimatkan päässä asiakkaista. Vätetään turhaa puhe9a ja ojennetaan valmiit annokset 
ripeäs= asiakkaille mahdollisimman vähän puhuen.  

− Miten tarjoilussa muuten toimitaan?  Kiinnitetään huomiota myös henkilökunnan käsihygieniaan. 

− Käy9ääkö tarjoiluhenkilökunta suojavälineitä (ei pakollista)? Henkilökunnalla on mahdollisuus käy9ää 
hengityssuojaimia sekä suojahanskoja niin halutessaan.  

b) Tilaaminen ja pöy=en varustelu 

− Liikeidean salliessa suositaan digitaalisia varausjärjestelmiä ja ruokalistoja (neVsivut, sovellukset). 
Sisällä ravintolassa menun voi esi9ää asiakkaille esimerkiksi digitaalisella näytöllä, liitutauluilla, 
ständeissä tai kiinni9ämällä tuloste9uja ruokalistoja useaan paikkaan nähtäville.  

− Ruokalistat, maustesiroVmet yms. poistetaan pöydistä, jos mahdollista, tai niitä puhdistetaan ja 
desinfioidaan tehostetus=. Katetaan erikseen kullekin pöytäkunnalle, eikä esim. ruokailuvälinekoreja 
jätetä esille pöy=in. 
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− Ruokalistat voivat olla myös kertakäy9öisiä. Pöytäliinat vaihdetaan usein, suositaan kertakäy9öisiä 
kateliinoja 

− Pöy=ä puhdistetaan tehostetus=  

Oma toimintatapa: 

− Miten ruokalista esitetään asiakkaille? Laminoidut ruokalista, jotka pyyhitään pesuaineella jokaisen 
asiakkaan jälkeen. Kaikille  ei anneta omaa listaa pöytäseurueessa. Asiakkaat voivat halutessaan katsoa 
ruokalistaa myös omilla puhelimillaan/tableteillaan ravintolan ko=sivuilta.  

− Miten pöydät katetaan? Pöy=in katetaan ruokailuvälineitä pöytäseurueen koon mukainen määrä, 
ruokailuvälinekoreja ei jätetä esille pöy=in. 

c) Elintarvikkeiden käsi9ely 

− Koronan ei =edetä tar9uvan elintarvikkeiden välityksellä tai elintarvikepakkauksista. Huomiota 
kiinnitetään työntekijöiden hyvään työhygieniaan ja henkilökohtaiseen hygieniaan. 

− Elintarvikkeiden käsi9elyssä painotetaan seuraavia asioita:  

- käsien toistuva pesu. Kuvalliset käsienpesuohjeet voi lai9aa esiin keiVöön. Voi harkita, 
tarvitseeko normaaliaikana käyte9äviä käsienpesuohjeita täydentää. Linkit Ruokaviraston ja 
THL:n käsienpesuohjeisiin löytyvät esim. täältä. 

- jos käytetään suojakäsineitä, ne on vaihde9ava samoissa =lanteissa, joissa kädet pestäisiin; 
kädet on pestävä aina käsineitä vaihde9aessa; varo9ava koskemasta suojakäsineiden 
ulkopintoja niitä pue9aessa ja riisu9aessa 

- yskimis- ja niistämishygienia; välte9ävä kasvojen koske9elua 

- mahdollisuuksien mukaan oVmien käy9ö elintarvikkeiden käsi9elyyn; välte9ävä koskemista 
käsin 

- työvälineiden, veitsien, leikkuulautojen yms. =heä pesu 

− Desinfioivia puhdistusaineita käyte9äessä on noudate9ava niiden käy9öohjeita 

− KeiVö=loissa liikkuvia ulkopuolisia, esimerkiksi huolto- ja korjaushenkilöstöä, ohjeistetaan 
huomioitavista asioista (esimerkiksi turvaväleistä ja käsihygieniasta) 

− Elintarvikkeiden turvallisuus varmistetaan hyvällä elintarvikehygienialla. Ruokaviraston mukaan 
yrityksessä olevia elintarvikkeita, elintarvikepakkauksia ja pakkausmateriaalia ei ole tarpeen hävi9ää, 
vaikka yrityksen työntekijällä olisikin tode9u koronavirustartunta. 

Oma toimintatapa: 

Kuvaa miten hygieniasta ruoanvalmistuksen aikana teillä huolehditaan: Käsien toistuva pesu, yskimis-ja 
niistämishygieniasta ohjeistetaan sekä vältetään kasvojen koske9elua. Pestään leikkuulautoja ja veitsiä 
=heään. KeiVöön ei lasketa ulkopuolisia henkilöitä. Käytetään suojakäsineitä ja ohjeistetaan niiden 
käytössä.  

      

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta--elintarvikealan-yrityksille/hygienia/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta--elintarvikealan-yrityksille/hygienia/
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7. Anniskelu 

Alkoholijuomien tarjoilu voidaan hoitaa ravintolan pää9ämällä ja liikeidean mukaisella tavalla. Asiakkaat 
saavat annostella juomaa lasiin omassa pöydässään.  

Jos asiakkaat hakevat juomansa itse baari=skiltä tai esimerkiksi terassin myyn=pisteeltä, on huolehdi9ava, 
e9ä baari=skille / myyn=pisteelle otetaan kerrallaan vain sen verran asiakkaita, e9ä siellä on väljää.  

Niinä aikoina, jolloin ruuhkautumista voi syntyä, baari=ski tai osa siitä varataan vain juomien tarjoiluun, 
eikä asiakkaita istu tällöin baari=skin ääressä.  Toimintatapoina voivat olla myös kontrolloitu jonotus 
baari=skille ja/tai havainnolliset kyl=t baari=skillä olevista asiakaspalvelupisteistä, joihin asiakkaat voivat 
tulla =laamaan juomaa. Kylteillä vältetään se, e9ä asiakkaita kerääntyy baari=skille koko matkalle. 
Baari=skin koko vaiku9aa siihen, kuinka monta asiakasta =skille mahtuu väljäs= kerrallaan juomaa 
=laamaan.  

Oma toimintatapa: 

− Miten anniskelu hoidetaan: pöy=in tarjoilu, asiakas hakee juomat itse baari=skiltä vai molemmat? 

 Sisällä tarjoillaan pääsääntöises= pöy=in, mu9a asiakkaat voivat hakea juomia myös itse 
baari=skiltä. 

− Jos itsepalvelua, miten baari=skillä / myyn=pisteellä huolehditaan siitä, e9ä ruuhkaa ei pääse 
syntymään juomia =la9aessa.   
     Jos ruuhkaa syntyy baari=skille, pyydetään asiakkaita siirtymään hetkeksi omalle paikalle tai 
terassille odo9amaan vuoroaan. 

8. Maksaminen 

− Suositeltavaa on, e9ä asiakkaat käy9ävät korVmaksua ja lähimaksua, mobiilimaksamista ym. 
kontak=9omia maksutapoja 

− Maksupää9eitä puhdistetaan ja desinfioidaan tehostetus= 

− Vältetään mahdollisuuksien mukaan käteisen rahan käy9öä 

− Ravintoloiden kassoilla voi mahdollisuuksien mukaan käy9ää pleksejä henkilöstön suojana 

Oma toimintatapa: Ohjeistus maksamiskäytännöistä jo ravintolaan tullessa sekä useammassa paikassa 
ravintolassa. Tarjoilijat puhdistavat maksupää9eitä useamman kerran päivässä.  

      

9. Ohjelmatarjonta ravintolassa 

Ravitsemistoiminnan harjoittajan tulee huolehtia siitä, että asiakkaiden oleskelu 
järjestään riittävän väljästi ja asiakaspaikat sijoittuvat riittävän etäälle toisistaan 
(tartuntatautilaki 58 a § 3 momentti).  
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− Jos ravintolassa on tanssimahdollisuus (esimerkiksi disko), huolehditaan siitä, e9ä vältetään ihmisten 
pakkautuminen yhteen. Jos riski ruuhkautumisesta on olemassa, tehokas keino kontrolloida =lanne9a 
on järjestää tanssimahdollisuus vain tanssilaValle, jonka henkilömäärää voidaan kontrolloida. 
Henkilökunta/järjestyksenvalvojat valvovat, e9ä tanssilaValla on väljää eikä tungosta pääse 
syntymään. Musiikin soi9aminen voidaan keskey9ää, jos ohjeita ei noudateta.  

− Jos ravintolassa järjestetään bändin keikka, huolehditaan, e9ä =lassa, jossa esitystä seurataan, on 
vastaavalla tavalla rii9ävän väljää, eivätkä asiakkaat pakkaudu esimerkiksi esiintymislavan eteen. 
Esitystä seuraavalla asiakkaalla on oltava istumapaikka (VNA 3.1 §).  Henkilökunta/järjestyksenvalvojat 
valvovat =lanne9a ja puu9uvat =lanteeseen, jos tungosta pääsee syntymään.  Musiikkiohjelman 
esi9äminen voidaan keskey9ää, jos ohjeita ei noudateta. Yli 50 hengen ja enintään 500 hengen 
yleisö=laisuuksissa on noudate9ava yleisö=laisuuden järjestämisestä anne9uja ohjeita (linkki).  

− Jos asiakkaille on tarjolla karaokeohjelmaa, huolehditaan siitä, e9ä tungosta ei pääse syntymään ja 
mikrofonit puhdistetaan jokaisen käy9ökerran jälkeen. Karaoketoiveet voidaan pyytää yleisöltä 
mobiililla tai kirjallises=.  

− Ravintolassa olevien rahapeliautomaaVen kohdalla tulee nouda9aa Veikkauksen antamia turvallisuus- 
ja hygieniaohjeita.  

Oma toimintatapa: 

− Miten huolehditaan, e9ä tungosta ei pääse syntymään tanssilaValla tai =lassa, jossa seurataan 
livekeikkaa?  Henkilökunta ohjeistaa asiakkaita jos syntyy ruuhkaa esiintymislavan eteen. Kaikilla 
ohjelmaa seuraamaan tulleilla on istumapaikka. 

− Miten huolehditaan mikrofonien hygieniasta karaokeviihde9ä tarjo9aessa? - ei karaokea 

10. Asiakas-wc:t ja asiakkaiden käsihygienia 

Ravitsemistoiminnan harjoi5ajan huolehdi5ava siitä, e5ä asiakkaat saavat mahdollisuuden käsien 
puhdistamiseen (tartuntatau8laki 58a § 4 momen@).   

− Ravintolan wc-=lojen varustukseen on kiinnite9ävä erityistä huomiota. Tiloihin varataan saippuaa, 
roskakorit ja kertakäy9öisiä käsipyyhkeitä.  

− Asiakkaiden saataville varataan käsidesiä: sitä voi olla myös eteis- tai ravintola=loissa.  

− Wc-=lat tarkistetaan usein, siivotaan tehostetus= ja tyhjennetään roskakorit tavallista useammin. 
Roskat viedään pois suljetussa pusseissa.  

− Jos on mahdollista, yksi wc voidaan varata käsienpesuun ja pitää sen ovi auki 

− Myös wc-=loissa on noudate9ava rii9ävää etäisyy9ä 

Oma toimintatapa: Wc =loissa kertakäy9öiset käsipyyhkeet, saippuaa ja roskakorit sekä käsidesit. Wc-
=loissa erityises= hanoja, wc-pön9öjen huuhtelunapit ja ovenkahvoja pestään pesuaineella useamman 
kerran päivässä. 
Kuvaa toimintatavat wc-=loista (varustus, tarkastus- ja siivous=heys) ja käsidesipisteistä  
Henkilökunta käy pyyhkimässä pesuaineella suojahanskat kädessä kerran kahdessa tunnissa ja 
tarkistaa e9ä =lat ovat muutoinkin asianmukaiset.  

https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%25C3%25B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%25C3%25A4ytt%25C3%25B6%25C3%25B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03/Ohje+yleis%25C3%25B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%25C3%25A4ytt%25C3%25B6%25C3%25B6n_140520.pdf
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11. Siivous, as3anpesu ja pyykinpesu 

Sen lisäksi mitä elintarvikelaissa säädetään, ravitsemistoiminnan harjoi5ajan on huolehdi5ava 
ravitsemisliikkeen 8lojen ja pintojen puhdistamisesta (tartuntatau8laki 58a §).  

− Siivoussuunnitelma päivitetään (tarvi9aessa yhdessä siivousliikkeen kanssa) ja valitaan, mitä kohteita 
siivotaan tehostetus= 

− Erityistä huomiota on kiinnite9ävä pintoihin ja esineisiin, joita kosketaan käsin, esimerkiksi 

- asiakas=loissa pöytäpinnat, tasot, kaiteet, tuolit, lasten syö9ötuolit, valokatkaisijat, 
ovenkahvat, hanat, wc:n nupit, narikkalaput, maksupää9eet, näppäimistöt sekä elektroniset 
=laus- ja asiakaspalautejärjestelmät  

- keiVössä ovenkahvat, ve=met, painikkeet, sää=met, usein käyte9ävät maustepullot tms. 
pakkaukset, näppäimistöt, table=t, puhelimet 

− Desinfioivaa puhdistusaine9a voidaan tarvi9aessa käy9ää poikkeusaikana 

− Suositaan kertakäy9öisä siivousliinoja; vaihtoehtona ovat vähintään 90 asteessa pestävät liinat, jotka 
vaihdetaan usein 

− Jäteas=at on tyhjenne9ävä usein, roskat viedään suljetuissa pusseissa.  

− Huolehditaan asianmukaisesta lämpö=lasta as=oita pestäessä. Vältetään käsin =skaamista. 

− Pyykinpesu: pesuveden lämpö=la on hyvä olla vähintään 60 aste9a. Mahdollisuuksien mukaan 
suositaan teollista pesua. Ohjeistetaan henkilöstöä, jos he pesevät työvaa9eita kotona. 

Katso myös Työterveyslaitoksen ohjeet siivoamisesta (linkki) 

 
Oma toimintatapa: 

− Pohdi esimerkiksi seuraavia asioita: 

- normaalia useammin puhdistamme ovenkahvat, hanat ja wc:n huuhtelunupit. Pöytäpinnat ja 
tuolien selkänojat jokaisen asiakkaan / pöytäseurueen lähde9yä ravintolasta 

- Miten as=oiden pesusta huolehditaan? As=at pestään as=anpesukoneissa. Ruoka-as=oille ja 
laseille on vara9u omat pesukoneet. Koneisiin vaihdetaan vesi useamman kerran päivässä. 

- Miten pyykinpesusta huolehditaan? Pyykit pestään vähintään 60 asteess. 

− Mitä siivousliikkeen kanssa on sovi9u? Voit lii9ää siivousliikkeen kanssa laaditun dokumen=n tähän 
suunnitelmaan. 

      

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen
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12. Henkilöstön koulutus ja opastus 

− Perehdytetään henkilöstö tähän omavalvontasuunnitelmaan ja käydään läpi yhteiset pelisäännöt 
ravintolan avaamisen yhteydessä. Henkilöstön perehdytyksen voi kirjata kohtaan 14.  

− Painotetaan terveyden=lan seurantaa ja ohjeistetaan toiminta sairausepäilyissä 

− Kiinnitetään huomiota uusiin toimintatapoihin ja poikkeus=lanteen vuoksi tehtyihin muutoksiin 

− Painotetaan tehoste9ua hyvää henkilökohtaista ja työskentelyhygieniaa   

− Ohjataan pitämään rii9ävä etäisyys asiakkaisiin ja työtovereihin 

− Kerrataan työpaikan toimintamalli =lanteissa, joissa esimerkiksi humaltunut asiakas käy9äytyy 
epäasiallises= tai uhkaavas= 

− Opastetaan uudet työntekijät, sijaiset ja vuokratyöntekijät ennen kuin he aloi9avat työn 

− Opastetaan henkilökuntaa aina =lanteen muu9uessa 

Oma toimintatapa: 

Kuvaa millä tavalla teillä koulutetaan ja opastetaan henkilökuntaa. 

Jokaiselle on lähete9y omavalvontasuunnitelma ennen ensimmäistä työvuoroa ja työvuoroon tullessa he 
allekirjoi9avat e9ä ovat perehtyneet suunnitelmaan. Henkilökunnan kanssa käydään myöskin suullises= 
läpi toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä. Kierrämme yhdessä katsomassa missä sijaitsevat käsidesit ja 
käsienpesupaikat. 
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Henkilöiden nimiä ei tule merkitä asiakkaiden näkyvillä olevaan kappaleeseen asiakirjasta. Omavalvonnan 
vastuuhenkilön nimi on kerro*ava pyynnöstä asiakkaalle.  

13. Päiväys, Laa3ja ja vastuuhenkilö(t)  

Päiväys 30.5.2020        

Suunnitelman laa=jan nimi  Rii9a Kuosmanen       

  asema  ravintoloitsija       

  allekirjoitus ______________________________________________________ 

Tartuntatau=lain 58 a §:n mukaisen omavalvonnan vastuuhenkilö (jos ei kuin suunnitelman laa=ja) 

         

Työsuojeluvaltuutettu        




