
 

 

 

Vinkkejä rajoitustoimien jälkeiseen aikaan 1.6. alkaen Covid-19 
viruksen leviämisen minimoimiseksi  
 

Viisi tärkeää osa-aluetta, joista tulee huolehtia, ovat:  

1. Ruokaturvallisuus 
o vahvat prosessit ja käytännöt pintojen desinfioinnista  
o tiukka käsienpesun ohjeistus miten pestään ja milloin  
o vastuullisen, koulutetun henkilön paikallaolo valvomassa 

toimintaa koko aukioloajan ajan  
o kielletään sairaita työntekijöitä tulemasta töihin  
o mikäli buffetit vielä sallitaan, huolehdi ruoan suojaamisesta 

riittävillä suojilla pisaroilta ja vaihda ottimia usein 
o huolehdi, etteivät ruokatarvikkeet saastu 

desinfiointiaineesta 
o poista esim. sitruunalohkojen ja irtopillien tarjoilu 
o tarkista wc-tilat usein 
o muistuta henkilökuntaa olemaan koskematta kasvoihinsa  

2. Henkilökunnan terveyden seuranta ja henkilökohtainen hygienia 
o ei sairaana töihin 
o tarkka käsienpesun ohjeistus, muistutus käsienpesun 

tärkeydestä ja mahdollisimman usein toteutuvasta 
käsienpesusta  

o ohjeistus hoitoon hakeutumisesta työterveyshuoltoon 
o karanteeniohjeet sairastuneille  

3. Siivous ja desinfiointi 
o riittävällä tasolla, riittävän usein  

4. Sosiaalinen etäisyys  



 

 

o sekä asiakkaille että henkilökunnalle 
o mieti luovasti, miten on mahdollista toteuttaa tiloissa  

5. Henkilökunnan ohjeistus ja koulutus  
o jatkuvasti päivittyvien ohjeistusten vastuutus toimipisteissä 

ja koulutus niiden mukaan  
 

Ravintolatoiminnot:  

 
- on mahdollista, että asiakkailta vaaditaan ennakkovaraus, ja 

asiakkaiden nimet ja yhteystiedot tulee tallentaa -> kehitä 
sähköinen varauskanava, jos sellaista ei vielä ole. Kehitä myös 
mobiilitilauskanava tai muu automaattinen tilauskanava, ja 
ohjeista tilaamista mahdollisimman pitkälle tekstein, jotta 
henkilökunnan ja asiakkaan kontaktin kesto minimoidaan.  

- kehitä järjestelmä asiakkaiden tietojen tallentamiseksi päivä- ja 
kellonaikatasolla 

- päivitä tietoja nettisivuilla ajan tasalle jatkuvasti (aukiolo, 
valikoima, takeaway, turvallisuus, uudet ohjeet). 

- tee tiedote asiakkaille toimenpiteistä, joita on tehty turvallisen 
palvelun takaamiseksi (Euroopan komissio linjaa, että 
matkustajan/ asiakkaan on saatava tietoa muutoksista, ts. 
henkilömäärärajoituksista). Tiedota kaikissa kanavissa 
(verkossa, varauskanavissa, ovella, kumppaneille jne.).   

- kehitä kosketusvapaa maksaminen  
- huolehdi menujen puhdistuksesta 
- henkilökunnalla on oltava käytössä hengityssuojaimet? 

(mahdollisesti pysyvä muutos?)  
- pleksit kassalle suojaamaan henkilökuntaa  
- rajoita yhtäaikaisesti sosiaalitiloissa oleskelevan henkilökunnan 

määrää 



 

 

- kommunikoi henkilökunnalle kirjoitustauluin tai sähköisin 
menetelmin kokousten sijaan  

- mieti, missä asiakkaat odottavat pöytiinohjausta turvallisesti, 
turvallisin välimatkoin (käytä opasteita ja lattiateippauksia)  

- ei seisomapaikat/ tiskit mahdollisesti kielletään 
- max. 4 hlöä voi istua samassa pöydässä samassa seurueessa?  
- väh. 1 m väliä muihin seurueisiin?  
- ryhmävaraukset ei sallittuja?  
- max. 50 henkilön kokoontuminen ravintolassa sallittu, kerralla 

ravintolassa oleskelevien asiakkaiden asiakasmäärää ei tule 
ylittää?  

- tapahtumat ja yksityistilaisuudet: sallittu alle 50 hlö:n 
ryhmissä? 

- jokaisen toimijan pitäisi joka tapauksessa huomioida 
valtioneuvoston antamat suositukset lähikontaktien 
välttämisestä miettiessään ohjelmallisten tilaisuuksien 
järjestämistä 

- aukioloaikojen mukauttaminen uuden, tehokkaamman 
siivouksen vaatimusten mukaiseksi  

Ideoita uudenlaiseen liiketoimintaan, esim.:  

- hae ravintolalle lupaa alkoholin ulosmyyntiin (max. 5,5 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia sis. juomat): 
http://www.avi.fi/web/avi/elinkeinot2#Alko_V%C3%A4h_myynti 

- uudet kumppanuudet, esim. yhteistyö isojen yritysten kanssa 
lounastarjoilun kuljetuksesta työpaikoille tms.   

- uudet kokonaispalvelut kotiin koko perheelle  
- asiakaskokemuksen varmistaminen: kehitä asiakkaalle helpot 

varauskanavat 
 


