
2/12 Yritystoimin-
nan suurin riski 

liittyy viranomais-
ten toimintaan.

17 000 suo-
malaista yritystä 

on muuttanut 
Viroon. 

” ”

KIPPIS

Henttunen on lähettänyt asi-
asta tammikuussa kyselyn 
Suomen hallitukselle. 

– Onko perusteltua, että 
harmaan talouden tilaa lii-
oitellaan viranomaistoimin-
nassa, ja tällä virheellisellä 
informaatiolla haetaan hy-
väksyntää, määrärahoja ja 
toimivaltuutuksia toimin-
noille, joiden seurauksena 
ajetaan työllistäviä ja verova-
roja tuottavia yrityksiä vuosia 
kestäviin ja perusteettomiin 
oikeusprosesseihin? hän ky-
syy.

Henttunen viittaa ta-
loustieteen professori Matti 
Virenin näkemyksiin. Kaup-
palehdessä (maaliskuu 2011) 
julkaistussa mielipidekirjoi-
tuksessa Viren kirjoitti, että 
”harmaa talous on tietysti 
rajattava niin pieneksi kuin 
mahdollista, mutta on väärin 
liioitella sen kokoa ja tehdä 
siitä utopistista rahasampoa, 
jolla voi peitota kaikki fiskaa-
liset ongelmat” (fiskaalinen: 
rahavaroja koskeva). 

Virenin arvion mukaan 
”tarkastusten hinta” on tar-
kastuksista saatavien tulojen 
kanssa samaa suuruusluok-
kaa. Hänen mukaansa ”har-
maa talous Suomessa on ehkä 
sittenkin enemmän moraali-
nen ja rakenteellinen kuin 
fiskaalinen ongelma”.

Viranomaiset 
yritystoiminnan riskinä

Matti Henttusen mielestä 
Suomella ei ole varaa tällai-

seen viranomaistoimintaan 
aikana, jolloin jokainen työl-
listävä yritys ja työpaikka ovat 
tärkeitä. 

– Eikä kyse ole todellakaan 
vain rikollisuuden torjun-
nasta vaan paljosta muusta, 
kuten kirjeessäni Valtioneu-
vostolle olen tuonut esille. 
Nykyään yritystoiminnan 
suurimpana riskinä ei ole-
kaan yritystoiminta sinänsä 
vaan viranomaisriski.

Henttunen muistuttaa, et-
tä 17 000 suomalaista yritystä 
on tehnyt massamuuton Vi-
roon Suomea paremman yri-
tysilmapiirin johdosta.

Anniskeluala 
siirrettävä eri 
ministeriölle

Anniskeluasiat pitäisi Hent-
tusen ja monen muun ravin-
tola-alaa tuntevan mielestä 

kiireesti siirtää Sosiaali- ja 
terveysministeriöltä Työ- ja 
elinkeinoministeriön alai-
suuteen, ja anniskelualaa 
pitäisi kohdella samoin kuin 
muitakin elinkeinoja. 

– Alkoholipolitiikalla teh-
dään sosiaalipolitiikkaa ja 
toiminta on erittäin vahin-
gollista koko alalle. Sen pitäi-
si olla, kuten yleensä kaiken 
viranomaistoiminnan, elin-
keinoelämän edellytyksiä ja 
työllisyyttä tukevaa. Elinkei-

noa pitäisi kehittää, mutta va-
litettavasti anniskeluasioissa 
vallitseva viranomaistoiminta 
on juuri päinvastaista, Hent-
tunen jyrähtää ja korostaa, 
että anniskelupaikoissa alko-
holin tarjoilu on kontrolloi-
tua, verovaroja tuottavaa ja 
erittäin työllistävää. 

– Tällä hetkellä tuetaan 
kontrolloimatonta kotona 
ottamista ja villinä rehotta-
vaa Viron tuontia. Niistä ne 
sosiaaliset ongelmat tule-
vat, eivätkä suinkaan ravin-
tolatoiminnasta. Tästä on 
kiistattomana osoituksena 
räjähdysmäisesti kasvanut 
kotihälytysten määrä. 

Henttunen ihmettelee sitä, 
että anniskelualaa syylliste-
tään kaikesta mahdollisesta, 
vaikka ravintoloiden myymä 
alkoholimäärä on vain 10 
prosenttia alkoholin koko-
naiskulutuksesta.

– Anniskelualalla ei ole mi-
kään niin varmaa kuin epä-
varmuus. Kaikki oleminen ja 
tekeminen on sanktioitu ja 
pienimmästäkin tahattomas-
ta virheestä luvanhaltijalta 
ollaan viemässä elintärkeitä 

Matti Henttunen:

”Harmaata taloutta jahdataan 
Suomessa kuin diktatuureissa”
Rovaniemeläinen ravintola-
alan ammattilainen Matti 
Henttunen on itse ollut syytettynä 
harmaasta taloudesta. Vaikka yli 
kymmenen vuotta kestäneen 
prosessin jälkeen kaikki syytteet 
hylättiin, prosessi oli raskas sekä 
Henttuselle että oikeuslaitokselle.

Karvalakkilähetystö 
kävi ministeriössä
Joukko hotelli- 
ja ravintola-alan 
yrittäjiä kävi 11. 
syyskuuta tapaa-
massa sosiaali- ja 
terveysministeri 
Paula Risikkoa. 
Lapista lähetys-
tössä olivat mu-
kana Matti ja Eila 
Henttunen sekä 
kansanedustaja 
Heikki Autto.   

Matti Henttu-
nen kuvaa tapaamista antoisaksi.

– Ministeri sai kentän terveiset muun muassa virheel-
lisestä anniskelua syrjivästä alkoholipolitiikasta sekä 
alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelun puutteel-
lisuuksista, jossa lain valmistelu on jätetty pienen vir-
kamiesryhmän varaan, Henttunen kertoo keskustelun 
sisällöstä.Matti Henttunen
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Monen ravintola-alaa tuntevan mielestä anniskeluasiat tulisi siirtää Sosiaali- ja terveysministeriöltä Työ- ja elinkeinoministeriön 
alaisuuteen, ja anniskelualaa pitäisi kohdella samoin kuin muitakin elinkeinoja. 

elinkeinon harjoittamisen 
edellytyksiä tai ainakin ka-
ventamassa niitä. Aiheutetut 
vahingot ovat peruuttamat-
tomia.

– Olen ollut ravintola-alalla 
27 vuotta ja tiedän tarkalleen 
mistä puhun, Henttunen pe-
rustelee näkemyksiään. 


