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Olet kokenut viime aikoina kovia, 
todella kovia. En oikein ymmär-
rä, miksi juuri sinä. 

En kirjoita sinusta nyt asiak-
kaana, liikekumppanina enkä tuhansien – 
monen tutunkin – ihmisen työllistäjänä. Olet 
minulle nimittäin ennen kaikkea hyvä Ystä-
vä, jolla on annettavaa tilanteessa kuin tilan-
teessa. Joskus kaipaan lohtua tai innostus-
ta ja virkistystä. Myös elämäni kohokohdat 
ja tärkeimmät juhlahetket vietän mielellä-
ni luonasi. Tiedän, että teet juhlista juhlan 
ja arjesta luksuksen. 

Hämmästyn aina, minkälaista herkkua 
pystyt loihtimaan arkisistakin raaka-aineista. 
Ihailen kekseliäisyyttäsi ja paneutumistasi 
vieraidesi palvelemiseen ja ilahduttamiseen. 

Olet myös hyvin valveutunut ja vastuul-
linen. En lakkaa ihailemasta intohimoasi 
ja itsesi peliin antamista. Ja ikuista kykyäsi 
uudistua. Tämä kaikki vaikka voisit tiena-
ta rahasi paljon helpommallakin.

TÄNÄ VUONNA OLEN KAUHULLA seuran-
nut tilannettasi. Olen nähnyt, miten päättä-
jämme ovat tehneet Sinusta syyllisen ja oi-
keastaan kyseenalaistaneet koko olemassa-
olosi oikeutuksen ja tarpeellisuuden. Enkä 
ymmärrä miksi. Olen niin pahoillani, et-
tä olet saanut tuomion ilman kunnon oi-
keudenkäyntiä ja huutosi hukkuvat tuuleen.

Yrityksemme on tehnyt kanssasi amma-
tillisesti yhteistyötä yli 20 vuotta. Olet kuin 
perheenjäsen, jonka menestys on synnyttä-
nyt meissä  iloa ja ylpeyttä. Yhteistyömme 
perustuu toistemme tukemiseen ja kump-
panuuteen. Nyt tunnen suurta surua.

Suostuisin nielemään kohtelusi, mikäli 
olisi todisteita, että juuri teillä sairastutaan 
ja tartutetaan sekä asiakkaana että henki-
lökuntana. Näin asia ei ole. En ole koskaan 
nähnyt Sinun tiloissasi holtitonta tai vas-
tuutonta toimintaa. Olet joutunut vaikeas-
sa tilanteessa sijaisuhriksi.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 
palauttaa toivoa siihen, ettei elinkeinova-
pauteen ja omaisuudensuojaan voida puut-
tua kevyesti ja perustelematta. 

Valiokunta huomauttaa lausunnossaan, 
että erityisesti aukioloaikojen ja anniske-
luaikojen sekä asiakaspaikkojen enimmäis-
määrää koskeva sääntely puuttuu merkittä-
västi ravitsemistoiminnan harjoittajan pe-
rustuslaissa turvattuun elinkeinovapauteen. 

Rajoituksilla on myös huomattavaa merki-
tystä ravintolatoiminnan kannattavuuteen 
ja sitä kautta oikeuteen harjoittaa elinkeinoa. 
Näin heidän lausunnossaan lukee.

OLISI AIKA TEHDÄ RAJOITUSTOIMIA HAR-
KITEN ja tietoon perustuen, eikä kuin hauli-
kolla ampuen. Olisi syytä luottaa ravintoloit-
sijoiden omavalvontaan ja vastuullisuuteen. 

En halua vähätellä tilanteen haastavuutta 
tai epidemian vaarallisuutta, mutta meidän 
kaikkien olisi syytä olla huolissaan myös ra-
vintolatoimialan kohtalosta ja maamme ta-
loudesta. On muistettava ravintoloiden mer-
kittävä rooli työllistäjänä ja ilon ja elämys-
ten tuottajana ihmisille. Ihmettelen, miten 
näin merkittävä elinkeinotoiminta on vie-
lä vuonna 2020 sosiaali- je terveysministe-
riön holhouksessa.

Toivon Ystäväni sinulle kaikkea hyvää, 
voimia ja jaksamista, kunnes tilanne rau-
hoittuu ja ymmärrys lisääntyy. 

Olisi vaikea kuvitella kotikaupunkiani 
Turkua ilman ihania ruokaravintoloita ku-
ten vaikkapa Kaskista ja Blankoa tai Karua 
tai pääkaupunkia ilman Palacea tai Oloa 
tai kymmeniä maukkaita arjen lounasra-
vintoloita. 

Annetaan kaikki yhdessä äänemme ja tu-
kemme herkulliselle elinkeinotoiminnalle!
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