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Asia: Tärkeä, ajankohtainen alkoholilain kokonaisuudistus.

Tervehdys Rovaniemeltä,
Toimitan  Teille  eduskuntaryhmälle  tiedoksi  ja  toimenpiteitänne  varten  liitteenä 
olevan asiakirjan jonka olen toimittanut 25.9.2013 Valtioneuvostolle sekä ministerien 
valtiosihteereille (liite 1).
Alkoholilain lainvalmistelu on loppusuoralla lausuntokierroksella 30.9.2013 saakka.

Nykyisessä  taloudellisessa  tilanteessa  jossa  puhutaan  vain  säästötoimenpiteistä  ja 
jossa Valtio- ja kuntatalous ei voi kasvaa eikä sen vuoksi luoda uusia työpaikkoja. 
Sen voi ainoastaan tehdä elinkeinoelämä sekä yritykset ja varsinkin kasvuyritykset.

Ajankohtaisena kysymyksenä on alkoholilain kokonaisuudistus ja anniskeluala sekä 
sen  elintärkeä  jatkoaikakysymys,  joka  suoranaisesti  vaikuttaa  olemassa  olevien 
ravintolayritysten toimintaedellytyksiin ja työllistämismahdollisuuksiin. 
Tämän jatkoaika-asian päätöksen takana Eduskunnalla ja Teillä päättäjillä on satojen 
yritysten  toimintaedellytykset  ja  5000  työpaikkaa  jotka  ovat  nyt  perusteettomasti 
vaarassa Sosiaali- ja terveysministeriön lainvalmistelun johdosta.

Olen lähettänyt Valtioneuvostolle asiasta liitteenä olevan kirjeen 25.9.2013 jossa olen 
tuonut  anniskelualan  näkökulmasta  perustellusti  asiafaktat  Teidän  päättäjien 
tietoisuuteen tehdessänne tätä ravintola-alalle erittäin tärkeätä päätöstä.

Viisaita ajatuksia tulevasta.( www.nbforum2013.fi ) .
Nordic Business Forum 2013  joka pidettiin Jyväskylässä 26-27.9.2013.
Paikalla  oli  3.300  kasvuyrittäjää  /  yrittäjähenkistä,  sekä  mittava  luennoitsijakaarti 
jossa he toivat näkemyksiään tulevaisuudesta, yrittäjyydestä, kasvusta, innovaatioista.
1.  Lynda  Gratton. Usean  maan  hallitusten  neuvonantajana  toimivalta 
Lyndalta kysyttiin forumissa apua Suomen tilanteeseen: Han vastasi: Teillä on 
hyvä  koulutusjärjestelmä,  älkää  aliarvioko  sitä, sen  sijaan  luokaa  vahva 
yrittäjyyskulttuuri.
2.  Jack Welch  Vuosisadan johtajaksi  tituulerattu  Jack sanoi  heikentyvästä 
taloustilanteesta  selviytymisen  lääkkeeksi  Suomelle:  ”  uudet  innovaatiot  ja 
yrittäjyys. Hän korosti,  että vasta kun yritys saadaan menestymään, se voi 
alkaa antamaan yhteiskunnalle takaisin”.
3.  Leena Mörttinen EK:sta  (NBF2012.ssa)  kertoi:  “Suomella  ei  ole  enää  varaa 
virheellisiin poliittisiin päätöksiin. Annettaisiin yrittäjien yrittää ja tehdä sitä mitä he 
parhaiten osaavat ja  sitä  kautta  luoda verotuloja,  alueelleen hyvinvointia ja  ennen 
kaikkea niitä uusia työpaikkoja”.
4.  Pentti Meklin.  Kunnallistalouden asiantuntija  professori valtuustoseminaarissa 
Rovaniemellä 5/2013: “Kokonaisuutena tärkeä asia on paikallisen yrityselämän 
jatkumisen turvaaminen”.

http://www.nbforum2013.fi/


Edellä esitettyjen “viisaitten” neuvojen ja STM:n alkoholilain kokonaisuudistuksen 
jatkoaikaosion  kanssa  on  suuri  ristiriita:  Joten  pyydän  Teitä  päättäjinä  tekemään 
asiassa viisaita päätöksiä ja toimimaan siten että anniskelualan toimintaedellytykset ja 
työllistämismahdollisuudet  olisivat  olemassa  STM:n  alkoholilain  uudistuksen 
jälkeenkin.

Jään  odottamaan  eduskuntaryhmänne  /  Teidän  palautettanne  tässä  meille  kaikille 
tärkeässä asiassa.
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