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pää, 0. Ojala, Ollila, Saastamoinen, Savolainen,
Takala, Viljanen ja Virrankoski,
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tämän kuun 3 päivään virkatehtävien takia ed.
Salolainen ja yksityisasioiden takia ed. Laurila
sekä
tämän kuun 8 päivään yksityisasioiden takia
ed. Lipponen.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Ehdotukset laeiksi hovioikeuslain 5 §:n ja käräjäoikeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 252
Lakivaliokunnan mietintö n:o 15
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö
n: o 15. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 5 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 3, 3 a, 3 b, 8 a, 17, 19 ja
20 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
2) Ehdotukset laeiksi konkurssipesien hallinnon
valvonnasta sekä konkurssisäännön muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 249
Lakivaliokunnan mietintö n:o 16
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö
n:o 16. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Yleiskeskustelu:

Ed. A i t t o n i e m i :
Rouva puhemies!
Konkurssipesien hallintoa ja konkurssitoimintaa on yritetty saada kuriin vuosien varrella,
niiden kahdeksan vuoden aikana, kun minäkin
tässä talossa olen ollut, erilaisilla toimenpiteillä,
ja kaikki ovat olleet yhtä avuttomia. Yksi tällainen oli aikanaan nimenomaan rikollisen toiminnan jatkamisen estämiseksi liiketoimintakielto, joka osoittautunut täysin tehottomaksi,
kun sillä ei ole käytännössä ollut mitään merkitystä. Onkohan 15-20 liiketoimintakieltoa
Suomessa annettu, ja niiden kohteena olevat
ovat liiketoiminnassa, niin kuin aikaisemminkin, bulvaanien kautta.
Nyt on tarkoitus perustaa konkurssiasiamiehen virka, jonka tehtävänä on valvoa konkurssipesien laillista ja hyvätapaista valvontaa. Voi
tietysti toivoa, että konkurssiasiamies, joka toimii ministeriön yhteydessä, onnistuu tässä tehtävässään. Olen kuitenkin hyvin pessimistinen
edelleenkin tämän asian suhteen.
Yksi asia, mihin toivoisin tässä parannusta,
on se, että konkurssipesien pesänhoitajien palkkioihin puututtaisiin tämän asiamiehen toimesta tavalla tai toisella. Ne ovat kohtuuttomia ja
syövät konkurssipesien varallisuudesta kaiken
otettavana olevan. Sen jälkeen, kun pesä on
tyhjä, pesänhoitajakin katsoo, että asian käsittely voidaan lopettaa. On lukemattomia takaisinsaantioikeudenkäyntejä, jotka ovat perusteettornia jne. ja joiden kautta nämä asianajajat
kohtuuttomien palkkioiden kautta kuppaavat
konkurssipesiä. Eivät saa yksityiset velkojat mitään, ei saa valtio mitään. Toivon konkurssiasiamiehen edes jonkin verran saavan rajoituksia asianajajille.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1 ja 2 §, 1 §:n
edellä oleva väli otsikko, 3-8 §, 3 §:n edellä oleva
väliotsikko, 9-11 §, 9 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 12-18 §ja 12 §:n edellä oleva väliotsikko, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 3, 32, 45, 50, 50 a, 58,
71, 71 a, 71 b, 76, 84 a, 98 ja 99 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
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3) Ehdotukset laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen ja tutkintavankeudesta
annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 66
Lakivaliokunnan mietintö n:o 17
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö
n:o 17. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. T y k k y l ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Hallituksen esitys laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen ja tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta on osin
hyvä, eli tällä mahdollistetaan nykyisen työvelvollisuuden sijaan ja rinnalle vangille laajempi
osallistumisvelvollisuus laitoksissa järjestettyihin toimintoihin. Tämä mielestäni on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen asia. Lisäksi vangin taloudellista asemaa koskevia säännöksiä
myös muutetaan paremmiksi. Laissa otetaan
kantaa myös vangin kirjeiden tarkastusoikeutta
koskeviin kysymyksiin ja otetaan huomioon
kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edellytykset. Näiltä osin tämä on ihan kohdallaan.
Sen sijaan lakivaliokunnan oppositioryhmä
puuttui vastalauseessaan 9 a §:n kohtaan, jossa
käsitellään vangin tapaamisoikeutta. Siinä on
ongelmia sen johdosta, että Suomessa ei ole tällä
hetkellä riittävästi sellaisia tiloja, joissa vangit
voisivat tavata omaisiaan silloin, kun on oletettavissa, että vierailija tuo tullessaan vankilaan esimerkiksi huumausaineita. Tämä on todellinen
ongelmakysymys.
Toiselta puolen taas sellaiset vierailijat, jotka
ovat aivan kunnollisia, joutuvat hallituksen ehdotuksen mukaan, jos se menee läpi, liian kovaan
tarkastukseen. Tämä ei taas ole ihan oikeudenmukaista.
Tämän johdosta sosialidemokraattinen valiokuntaryhmä teki vasemmistoliiton ja vihreiden
kanssa vastalauseen liittyen ensimmäisen lakiehdotuksen 9 a §:ään, että mikäli tällaista valvontaa ei voida järjestää, kuten äsken sanoin, jos
olosuhteet eivät ole turvatut, silloin pitää myös
tarkistus voida suorittaa vierailun jälkeen, mikä
voisi tarkoittaa sitä, että vanki tarkastetaan ennen vierailuaja vierailun jälkeen. Tälläkin voitai-

siin estää aiheettomat vierailijoiden tarkastamiset.
Tulen tekemään 9 a §:ään yksityiskohtaisessa
käsittelyssä muutosehdotuksen.
Arvoisa puhemies! Samoin toisen lakiehdotuksen 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla vierailu voidaan evätä tai vierailun ehdoksi voidaan asettaa,
että vankia tapaamaan tullut henkilö suostuu
henkilötarkastukseen. Tällaiset ovat muutosehdotukset
Lopuksi haluan todeta, että toivoisin, että hallitus voisi tehdä hyviä kokonaisuudistuksia, jollainen valitettavasti tämä esitys ei ole. On erittäin
vaikeaa, että tulee tällaisia pieniä muutosehdotuksia ja sitten kansalaiset ovat vaikeassa tilanteessa, kunjoutuvat tulkitsemaan lainsäädäntöä,
ja tietysti myös tuomioistuimemme.
Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Ed. Tykkyläinen totesi, että hän tulee tekemään yksityiskohtaisessa käsittelyssä muutosehdotuksen. llmoitanjo tässä vaiheessa, että tulen sitä kannattamaan.
Asiat, jotka liittyvät rikoksiin, niiden rankaisemiseen ja rangaistuksen toimeenpanoon, ovat
aina vaikeita. Kysymys on sinänsä ikävistä
asioista ja niihin liittyy aina hyvin monia näkökohtia, jotka on otettava huomioon. On otettava
huomioon uhrin ihmisoikeudet, epäillyn ja myös
rangaistun ihmisoikeudet, samoin lain käytännön toteutuksen mahdollisuudet vankiloissa
sekä vankiloiden työntekijöiden työolot jne.
Kokonaisuutena lakiesitys on parannus myös
valiokunnassa olevien oppositiokansanedustajien mielestä, mutta yksi asia jäi mielestämme huonolle tolalle. Tähän asiaan valiokunnan huomiota kiinnitti eduskunnan oikeusasiamies. Yleisen
oikeustajun mukaista lienee, että kun ihminen on
tuomittu rangaistukseen, niin rangaistus kohdistuu nimenomaan siihen henkilöön, joka on jostain teosta tuomittu. Tietenkään ei voida kokonaan välttää, etteikö vankeusrangaistukseen
tuomitun perhe kärsisi jo sinänsä siitä, että yksi
perheenjäsen on vankilassa, mutta mielestämme
järjestelyjen tulee kuitenkin olla sellaisia, että
rankaisemiseen ja uusien rikosten torjuntaan liittyvät toimet kohdistuvat mahdollisimman vähän
sivullisiin. Tässä mielessä vankilavierailut ovat
yksi pulmakohta.
Lakivaliokunnassa on monissa yhteyksissä ollut puhetta siitä ongelmasta, jonka muodostaa
huumeiden kuljetus vankiloihin. Vierailijat ovat
yksi ryhmä, joka voi yrittää tuoda huumeita vankiloihin ja tuokin, mutta ei suinkaan ainoa. II-

Rangaistusten täytäntöönpano

meisestikin tärkein ryhmä ovat lomalta palaavat
vangit. Valiokunnan selvityksen mukaan myös
vankilahenkilökuntaa aina silloin tällöin jää
kiinni kiellettyjen aineiden ja esineiden toimittamisesta vangeille.
On useita mahdollisuuksia, joilla voidaan vierailujen yhteydessä yrittää varmistua siitä, että
vierailija ei tuo vangille kiellettyjä aineita tai esineitä. Yksi mahdollisuus on vierailijan tarkistaminen. Toinen mahdollisuus on se, että vierailu
tapahtuu tilassa, jossa minkäänlaista esineiden
tai aineiden vaihtoa ei voi tapahtua, joka on sillä
tavalla valvottu tai esimerkiksi lasiseinällä eristetty, että voi puhua mutta koskettaakaan ei voi,
tai että on riittävä määrä henkilökuntaa valvomassa. Yksi mahdollisuus on se, että vanki tarkastetaan vierailun jälkeen. Tietysti yksi mahdollisuus on se, että vierailua ei lainkaan sallita.
Olemme saaneet tietoomme, että valitettavasti
vierailujen yhteydessä on tapahtunut vierailijoiden ihmisarvoa loukkaavia tarkastuksia. Valiokunnanjäsenien tietoon on tullut esimerkiksi sellainen tapaus, jossa vangitun mieshenkilön alaikäinen tytär oli riisuttu tarkastamiseksi.
Me, jotka tässä asiassa valiokunnassa jäimme
vähemmistöön, yhdymme valiokunnan enemmistöön siinä, että tulee tietenkin kaikin mahdollisin tavoin estää se, etteivät vierailut tuota vankiloihin kiellettyjä aineita tai esineitä. Mutta olemme eri mieltä siitä, mikä on keinojen ensisijaisuusjärjestys. Muutosehdotuksemme tähtää siis
siihen, että ensisijainen keino olisi vierailun tapahtuminen sellaisissa valvotuissa olosuhteissa,
joissa esineiden ja aineiden vaihtoa ei voi tapahtua. Tärkeysjärjestyksessä seuraavaksi paras keino olisi vangin tarkastaminen vierailun jälkeen,
ja vasta tämänjälkeen tulisi vierailun evääminen
tai itse vierailijan tarkistaminen. Me haluamme
korostaa sitä, että rangaistushan ei koske vierailijaa, perheenjäsentä tai muuta henkilöä, joten
myöskään toimenpiteiden ei pitäisi kohdistua
häneen. Siksi olemme jättäneet tästä asiasta vastalauseemme.
Ed. A i t t on i e m i: Rouva puhemies! Vankilaan sulkemisella on oikeastaan kaksi tarkoitusta. Toinen on se, että vankilaan suljettava
rikoksen tehnyt henkilö ei pääsisi jatkamaan rikollista toimintaansa. Toinen on taas kiistämättä
se, että vapauden menetys koettaisiin rangaistun
taholta kärsimyksenä,joka saisi hänet vakuuttuneeksi siitä, että ei ikuna eikä koskaan enää tule
tähän vankilaan eikä tee rikosta. On sanottu kolmannen tarkoituksen olevan kasvatuksellinen.
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Sekin täytyy tietysti pitää mielessä, mutta kasvatuksellisuus suomalaisissa vankiloissa tänä päivänä ottaen huomioon ne olosuhteet, jotka vankiloissa ovat, varmasti on vähän toissijainen asia.
Minä olen sitä mieltä, että vankiloiden pitäisi
olla sen tasoisia, siis tasoltaan ja palveluiltaan,
että ne täyttävät kohtuulliset inhimillisyyden
vaatimukset ja toisaalta olisivat vuorenvarmoja
siinä, että kukaan ei rangaistusaikana sieltä pääsisi pakenemaan.
Pääjohtaja Långin kanssa käytiin joskus
vuonna 88 Kanadassa, ja siellä oli sellainen vankila, josta kukaan ei ollut 17 vuoteen karannut.
Se oli näkemisen arvoinen, hyvin yksinkertainen
järjestelmä, joka takasi sen, että kaikki pysyivät
siellä sen aikaa, kuin oli tarkoitettukin. Tällaisia
vankiloita pitäisi Suomessakin olla, vuorenvarmoja siinä, että ulospääsyn mahdollisuutta ei ole
rangaistusaikana, lukuun ottamatta lomia, joita
nykyisiä annetaan. Toisaalta olisivat inhimillisiä,
eivät muodostuisi miksikään helvetiksi vangille
siitä syystä, että olot ovat niin kurjat, kuin suomalaisissa vankiloissa hyvin pitkälti tänä päivänä ovat.
Suomalainen vankilajärjestelmä on kurja tasoltaan tänä päivänä. Vain pari vankilaa on sellaista, jotka täyttävät nykyajan vaatimukset. Lakivaliokunta kävi ilmeisesti Sörkässä. Minä en
siellä ollut mukana. Olen siellä käynyt tarpeeksi
monta kertaa ja tiedän, minkälaiset olosuhteet
siellä ovat. Sen lisäksi, että olosuhteet ovat muuten huonot, suomalaisiin vankiloihin, ehkäjuuri
tästä syystä, on pesiytynyt oma yhteisönsä. Siellä
on rikollisuutta. Siellä on oma hierarkia, valtajärjestelmä. Siellä liikkuvat huumeet. Siellä on
kuninkaat, ne jotka määräävät. Toiset ovat juoksupoikia; elleivät juokse, heidät hakataan. Vankilamaailma on hyvin turvaton vangeille itselleen, ja sekin on tietysti huono asia. Ne, joilla on
valta ja voima siellä, suuret tekijät, pitävät vähäisempiä rikoksia tehneitä omina renkeinään, joiden on pakko totella. Kun nämä ehkä vähäisenkin rikoksen tehneet tulevat vankilasta aikanaan
ulos, he ovat jo siinä vaiheessa todellisia rikoksentekijöitä ja todella suuria tekijöitä. Toisin sanoen kasvatuksellinen vaikutus on ollut päinvastainen.
Vankilat ovat tänä päivänä turvattomia vangeille itselleen, ne ovat henkilökunnalle, ja niin
kuin tiedämme, ehtimiseen vankiloista myös heikon vartijaturvallisuuden vuoksi karkaa vankeja. Olen joskus sanonut, että joka toinen polkupyörällä vastaan tuleva on vankilasta karannut
vanki. Ei nyt ihan tällä tavalla, mutta aika paljon
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liikkuu vankilan ulkopuolella sellaisia henkilöitä, joiden pitäisi olla siellä sisällä.
Suomeen pitäisi yksinkertaisesti muodostaa
uudelleen vankilalaitos, rakentaa uudet vankilat.
Näistä vanhoista ei saada tekemälläkään sellaisia, että ne olisivat niitä Kanadan mallin mukaisia vankiloita: varmoja siinä, että vangit pysyvät
sisällä, turvaavat kohtuulliset olosuhteet, antavat vartijoille mahdollisuudet valvoa siellä tapahtuvia toimintoja perusteellisesti ja antavat
myöskin sisäisen turvallisuuden vangeille. Toisin
sanoen on osastoja tietyn tyyppisille vangeille,
jotta siellä toiset, heikomman osan saaneet, eivät
ole toisten määrättävissä ja pahoinpideltävissä.
Lakiesityksessä ja ed. Tykkyläisen esille tuomassa vastalauseessa kysymys on varsin pienestä
asiasta. Kysymys on toimenpiteiden järjestyksestä, jotka laissa mainitaan. Samat toimenpiteet
opposition vastalauseessa kuin enemmistön hyväksymässä mietinnössäkin koskevat vieraiden
tarkastamista, siis sen estämistä, että vieraiden
mukana tulisi vankilaan huumeita, aseita tai sellaisia välineitä, joita vangit voisivat käyttää karkaamisen yhteydessä. Tämä on suuri ongelma.
Huumeita ja välineitä, aseita, kulkeutuu vankilaan montakin kautta. Osa on henkilökunnan
syytä, en tiedä kuinka suuressa määrin. Ongelma
tiedetään varsin hyvin, eivätkä vankilahenkilökunnat järjestelmällisesti sitä kiistäkään. Osa
kulkee ulkopuolisten työntekijöiden, pyykinkuljettajien ja sellaisten, mukana. Joissakin tapauksissa vierailijat tuovat näitä huumeita ja aseita.
Yksi tie on se, että vangit,jotka palaavat lomalta,
omaavat ihmeelliset keinot kuljettaa vankilaan
sisään sekä aseita että huumeita ja myös karkaamiseen kelvollisia ja tarvittavia välineitä.
Vierailujen osalta aikanaan paheksuttiin sitä,
kun vierailut järjestettiin valvotuissa olosuhteissa joskus 10-20 vuotta sitten, sanotaan 20 vuotta sitten, hyvin tarkkaan valvotuissa olosuhteissa. Mutta sitten omaksuttiin sellainen ajatus yhteiskunnassa, että kyllä vangin ja häntä tapaamaan tulleen omaisen pitää saada koskettaa toista kädellään, olla läheisemmin yhteydessä toisen
kanssa kuin lasin takaa, niin kuin amerikkalaisissa vankiloissa tapahtuu. Silloin siirryttiin järjestelmään, jossa tästä valvontasysteemistä luovuttiinja ryhdyttiin tarvittaessa tarkastuksiin,joissa
vierailija tarkastettiin, mikäli oli epäilyksiä, että
hänellä saattaa olla vierailun kohteena olevalle
tuotavaksi jotakin sellaista, mikä ei ole sallittua.
Tähän järjestelmään, valvottuihin tapaamisiin, vaaditaan palaamista uudelleen siitä syytä,
että nämä ed. Tykkyläisenja opposition tarkoit-

tamat ihmisarvoa loukkaavat tarkastukset jäisivät hyvin vähäisiksi. Ei riisuttaisi vierailijaa alasti, jos on syytä epäillä, että hän on tuomassa
jotakin kiellettyä. Päästäisiin vähemmällä, kun
näihin valvottuihin järjestelmiin palattaisiin.
Valiokunnan enemmistö oli samaa mieltä,
mutta kävi selville, että vain yhdessä vankilassa
on tällä hetkellä mahdollisuus kohtuullisesti valvoa tapaamisia, siis valvoa sillä tavalla, ettei tarvitse tarkastaa tai että tapaamisen aikana ei missään tapauksessa pääse siirtymään aseita tai huumeita tai muuta sellaista vangin haltuun. Valiokunta on mietinnön perusteluissa lausunut siitä,
että tähän systeemiin, josta aikanaan luovuttiin,
pitäisi aikaisemmin mainituista inhimillisistä
syistä palata uudelleen, siis valvottuihin tarkastuksiin, jolloin näistä vierailijoiden tarkastuksista päästäisiin, mutta se ei ole tällä hetkellä mahdollista. Pääjohtaja Lång vai oliko se mahdollisesti joku valiokunnan jäsen esitteli jotakin sellaista, että voidaan jotakin vanerilevyä laittaa
polvien väliin, ettei pöydän alitse pääsisi mitään
antamaan. Tällaiset ovat surkuhupaisia ajatuksia. Eihän tällaisella mitään tavaran vaihtoa estetä.
Jos katsotaan tarpeelliseksi, niin palataan valvottuihin järjestelmiin ja luodaan sellaiset tilat
vankiloihin, että se on mahdollista, mutta se ei
ole mahdollista juuri tällä hetkellä. Sen vuoksi
enemmistö valiokunnassa katsoi, että hallituksen esityksen mukainen tärkeysjärjestys on tämän päivän elämää. Toisin sanoen tarvittaessa
suoritettava tarkastaminen on siitä syystä välttämätöntä ensisijaisena keinona, että paikkoja,
joissa valvottu tapaaminen voitaisiin järjestää, ei
toistaiseksi ole olemassa. Toisin sanoen mielestäni opposition hyvää tarkoittava ajatus on täysin
tarpeeton.
Enemmistön esittämä näkemys ja järjestys pykälän toimenpidekohdista vastaa tämän hetken
realistisia olosuhteita, ja kun mietinnössä on lausuttu, että valvottuun tapaamiseen pitäisijälleen
pyrkiä, se on selvä viesti vankilalaitokselle ja
vankeinhoito-osastolle, että tällaisia tapaamispaikkoja ryhdyttäisiin rakentamaan. Kun on
päästy siihen, että valvotut vierailut ovat jälleen
mahdollisia, toisin sanoen ei tarvitse epäiltäessäkään tarkastaa henkilöä ja riisuttaa häntä mahdollisesti jopa alastomaksi, siinä vaiheessa voidaan tietysti tämän pykälän eri kohtienjärjestystä muuttaa, jolloin tämä valvottu tapaaminen
tulee ensisijaiseksi ja tarkastaminen vasta toissijaiseksi.
Näin ollen katson, että hallituksen esityksen

Rangaistusten täytäntöönpano

9 a § vastaa tämän patvan realiteetteja. Sitten
kun valiokunnan mietinnön perusteluissa lausutun mukaisesti on rakennettu uudenlaiset tapaamisolosuhteet, voidaan pykälän toimenpiteiden
järjestystäkin muuttaa, mutta sitä ei välttämättä
tarvitse muuttaa. Eivät vanginvartijat katsele
pykälistä, missä järjestyksessä tapaaminen tapahtuu, vaan vankiloissa annetaan ohjeet. Ne
ovat riittävät. Tapaamisen yhteydessä järjestys
on silloin se, jota oppositio on tarkoittanut.
Edustajat Huuhtanen, Aula ja Renko merkitään läsnä oleviksi.
Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Minusta ed.
Aittaniemen puheenvuorosta, tästä ja monista
muistakin, kuultaa sellainen asenne, ikään kuin
vangit ja heidän omaisensa olisivat muukalaisia,
joitakin sellaisia ihmisiä,joita eivät koske samanlaiset ihmisoikeusnormit kuin meitä oikeita ihmisiä.
Täsmennyksenä siihen, mitä hän totesi, huomauttaisin, että myös vastalauseessamme asetetaan keinona itse vangin tarkastaminen vierailun
jälkeen etusijalle siihen nähden, että vierailija
tarkastetaan. Tämä ajatus perustuu siihen, että
rangaistuksen pitäisi kohdistua vankiin eikä
vierailijaan.
Toinen huomautus. Jos pykälä muotoiltaisiin
siten kuin me olemme esittäneet, se ei tietenkään
muuttaisi vankiloiden rakennetta nyt, mutta ohjaisi tulevien vankiloiden rakentamista ja korjausta, mitä valiokunnan enemmistön kannattama pykälämuoto taas ei edellytä. Sinänsä on
ikivanha rikosoikeudellinen kiista, pitääkö rikoksista annettavien rangaistusten tuottaa maksimaalinen määrä kärsimystä rangaistavalle ihmisille vai ei, mitkä ovat eri vaihtoehtojen seurausvaikutukset ja vaikutukset rikollisuuteen pitemmällä tähtäimellä. Mutta pidän aivan selvänä
periaatteena, että kärsimystä ei pidä aiheuttaa
sivullisille, esimerkiksi vangin omaisille.
Ed. Kanerva merkitään läsnä olevaksi.
Ed. T y k k y l ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Voin todeta, että ed. Aittoniemi käsitteli hyvin
laajasti lakivaliokunnassa olevaa esitystä ja pitkälti voin yhtyä hänen mielipiteisiinsä. Mutta en
voi yhtyä siihen, että valvottu tapaaminen olisi
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mahdollista, sen johdosta että nykyinen hallitus
on karsinut henkilökuntaa. Meillä ei ole riittävästi henkilökuntaa tällaiseen valvottuun tapaamiseen, ja se ei ole tässä vaiheessa mahdollista.
Toisaalta totesin käyttämässäni puheenvuorossa, että pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota siihen, että olisi mahdollista luoda sellaiset
edellytykset myös muihin vankiloihin, että olisi
kunnolliset tapaamistilat, mihin ed. Aittoniemikin viittasi. Näillä kysymyksillä voitaisiin edetä
tässä asiassa. Kun näitä kahta asiaa ei ole saatu
kuntoon, olemme joutuneet vastalauseen tekemään.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Kun
vankilaan tulee vierailijoita toistakinsataa kerrallaan, sellaista henkilökuntaa ei missään vaiheessa saada vankiloihin, että tämä voitaisiin
toteuttaa pelkällä henkilövalvonnalla, vaan tällaiset tilat täytyy järjestää, joissa ollaan sellaisissa
olosuhteissa, että yksi tai kaksi vartijaa riittää
useankin vierailuparin valvontaan.
Mitä tulee ed. Hassin puheenvuoroon, jos
vankilassa vapauden menettäminen aiheuttaisi
pelkkää mielihyvää, kyllä kai vankiloihin olisi
suorastaan pyrkimässä ihmisiä. On itsestäänselvää, että vapauden menetys merkitsee kärsimystä ja tätä kautta toivon mukaan myös sitä, että
vanki ottaa opikseen eikä syyllisty enää rikokseen, koska vankila on epämiellyttävä paikka
hänelle. Näin se on. Ei sen tarvitse olla sillä tavalla, että häntä piiskataan tai pidetään onnettomissa olosuhteissa siellä. Minähän sanoin: Vapauden menettäminen on kärsimys, ja se riittää, ei
tarvitse enää aiheuttaa muita inhimillisiä kärsimyksiä. Siinä mielessä arvostelinkin suomalaisia
vankiloita, että niissä inhimilliset olosuhteet ovat
aika kehnoja tällä hetkellä, mutta ne ovat varmoja, niissä pysytään sisällä. Niin kuin sanoin, ei
tähän tällä hetkellä ole muuta löydettävissä kuin
valiokunnan hyväksymän 9 a §:n järjestys.
Ed. H ä k ä m i e s : Arvoisa puhemies! Ehkä
ed. Aittoniemi itselleen tyypillisesti hieman liioittelee ja yksinkertaistaa asiaa. Hänen kanssaan
olen kuitenkin samaa mieltä sen suhteen, että ei
mikään salaisuus ole, että tällä hetkellä vankiloissa esimerkiksi huumeongelma on hyvin vakava. Se on itse asiassa varmasti paljon vakavampi
kuin julkisuuteen halutaan kertoa. Näin ollen
myös on aivan selvää, että vankien vierailijat on
yksi taho, joka laittomia aineita ja laittomia esineitä vankiloihin tuottaa. Tämän vuoksi tietyt
määräykset, ehkä kohtuullisen tiukatkin, tässä
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suhteessa ovat pakollisia. Korostaisin sitä, että
jos näissä asioissa on sinisilmäinen, asia edelleen
pahenee. Mielestäni valiokuntakäsittelyn yhteydessä myös ne henkilöt, jotka näitä asioita käytännössä tekevät, tämän asian hyvin selkeästi ja
konkreettisesti ilmaisivat.
Ed. M ä k e 1 ä : Arvoisa puhemies! Ed. Aittoniemi antoi lakiesityksestä erittäin ansiokkaan,
monipuolisen, laajan ja asiantuntevan lausunnon, johon voin yhtyä kaikilta osin. En muun
opposition mukana ollut allekirjoittamassa vastalausetta vaan näen niin, että tällä hetkellä tilanne on se, että valvottuja tiloja ei ole riittävästi,
niin kuin on tullut moneen kertaan esiin. Olisi
ideaalitilanne, että näin olisi, että tiloja olisi ja
henkilöön kohdentuvia, vieraisiin kohdentuvia,
tarkastuksia ei voitaisi tehdä. Mutta nyt ne ovat
tarpeen, ja erityisesti ainakin minä vakuutuin
siitä, että vierailijoihinkin täytyy tarkastuksia
kohdentaa.
Tänään lakivaliokunnassa saimme kuulla
esimerkiksi siitä, kuinka vankilasta käsipuhelimella, kännykällä, ohjailtiin Suomen suurinta
huumerikosta. Silloin jossakin on ollut todella
paljon puutteita, jos vankilaan on pysytty kul. jettamaan tällainen puhelin, jonka avulla sadat
hasiskilot vaihtavat omistajaa, kun operaatiota
johtava henkilö istuu vankilassa ja soittelee sieltä eri puolille ympäri maata. Valvontaa tarvitaan.
Emme me, jotka emme ole olleet vastalauseessa mukana- en minä ainakaan omalta kohdaltani - halua syyllistyä mihinkään ihmisoikeusloukkauksiin. Siinä vaiheessa, kun on mahdollista hoitaa valvonta muulla tavalla, tietysti henkilöihin kohdistuvat, vieraisiin ja omaisiin kohdistuvat, tarkastukset voidaan jättää toissijaisiksi.
Mutta niin kauan kuin muuta mahdollisuutta ei
ole, itse näen, ettäjollakin pitää estää huumeiden
käytön kasvu ja ne ongelmat, jotka vankiloissa
ovat lisääntyneet. Tällä hetkellä keino on vieraiden tarkastaminen.
Ed. Paloheimo merkitään läsnä olevaksi.
Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Ed. Aittoniemelle, kun hän esitti lukuja vierailijoiden suuresta määrästä, vain huomauttaisin, että eivät suinkaan kaikki vierailijat ole epäiltyjä. Pykälä koskee tilanteita, joissa on perusteltua aihetta epäillä
väärinkäytöstä.

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen
varapuhemies:
Asian käsittely keskeytetään.
4) Ehdotus laiksi ulosottomaksuista

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 191
Lakivaliokunnan mietintö n:o 18
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö
n:o 18. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-9 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
5) Ehdotukset laeiksi verotuslain, ennakkoperintälain, työnantajain sosiaaliturvamaksusta annetun lain 17 §:n ja arvonlisäverolain 159 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 276
Toivomusaloite n:o 40/1993 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 72
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 72. Ensin sallitaan yleiskeskustelu
asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 5, 8, 11, 12, 18,
21, 28, 32, 34, 35, 39, 42, 44, 45, 45 a, 49 a, 80 b,
125, 135-137, 140 ja 143 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 13, 13 a, 14, 51 ja 61 §,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 17 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä

Hevoskilpailujen vedonlyönti

neljännen lakiehdotuksen 159 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
6) Ehdotus laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 286
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 73
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 73. Ensin sallitaan yleiskeskustelu
asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-7 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
7) Ehdotukset laeiksi arpajaislain 3 §:n ja arpa-

jaisverolain 2 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 274
Lakialoite n:o 84
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 15
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. R a u r a m o : Arvoisa puhemies! Nyt
esillä oleva hallituksen esitys n:o 274 käsittelee
oikeastaan kahta aika lailla erilaista asiaa. Pohjaesitys, hallituksen esitys n:o 274, käsittelee Suomen Hippoksen ja Veikkauksen yhteistyötä niin
sanotussa radan ulkopuolisessa vedonlyönnissä,
eli esityksen mukaan ravikilpailuja voi pelata
myös muualla kuin fyysisesti olemalla raviradalla. Tämä asiahan on käsitelty valiokunnassa niin
sanotusti lyhyen kaavan mukaan. Uskonkin, että
kaikki osapuolet tässä asiassa ovat olleet varsin
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yksimielisiä. Kuitenkin itseäni on jäänyt tässä
kohdassa vähän askarruttamaan se, olisiko ollut
kuitenkin syytä tutkia hiukan tarkemmin, miten
tämä peli kestää ED-lainsäädännön, koska nyt
selvästi kaksi kilpailevaa rahapeliyhtiötä pelaa
samoja pelejä ja voidaan katsoa, että ne näin
ollen kilpailevat keskenään. Kuitenkin suomalaisen rahapelitoiminnan ehdoton edellytys on se,
että se säilyisi suomalaisena monopolikäytäntönä, jolloin nämä rahat voitaisiin kohdentaa niihin kohteisiin, jotka eduskunta parhaiksi näkee.
Tämä onkin toinen kohta, johon hallituksen
esityksen yhteydessä olleessa lakialoitteessa n:o
84 on pyritty kiinnittämään huomiota. Valiokunta on ottanut tämän lakialoitteen käsittelyyn
ja toteaa siitä seuraavaa: "Valiokunta edellyttää
kuitenkin hallituksen selvittävän, onko perusteltua säätää Oy Veikkaus Ab:n rahapelitoiminnan
ylijäämän jakosuhteista edunsaajatahojen kesken asetuksen sijasta lailla." Tähän lakialoite n:o
84 kaiken kaikkiaan pyrkii.
Lakialoite n:o 84 on nimissäni tehty, mutta sen
taustalta löytyy valtion liikuntaneuvosto. Tämän aloitteen ovat allekirjoittaneet kaikki valtion liikuntaneuvoston kansanedustajajäsenet
puolueesta riippumatta. On ollut myös valtion
liikuntaneuvoston yksimielinen mielipide, että
näin tulisi toimia.
Miksi sitten on lähdetty sille tielle, että valtion
liikuntaneuvosto pyrkii siihen, että Veikkauksen
edunsaajatahojen jakosuhteista säädettäisiin
lailla? Liikunnan kohdalta tähän on ajauduttu
lähinnä sen takia, että vuosina 92, 93 ja 94 ja ensi
vuodenkin talousarviossa on Veikkauksen alkuperäistä asetusta joka vuosi muutettu liikunnan
kannalta epäedulliseen suuntaan.
Vuonna 82 annetussa pohja-asetuksessa liikunnan osuudeksi Veikkauksen tuotosta tai ylijäämästä on esitetty 36,6 prosenttia. Tämän sijasta kuluvana vuonna prosenttimäärä on ollut
27,3, mikä on tarkoittanut liikunnalle 130 miljoonan markan vähennystä. Vuonna 95 ensi vuoden talousarvion mukaan tämän osuus on enää
24,3 prosenttia, jolloin markkamääräinen vähennys on jo yli 200 miljoonaa markkaa.
Liikuntaväki aika lailla yksimielisesti, niin
Suomen Liikunta ja Urheilu kuin olympiaurheilijat ja kaikki liikuntaa lähellä olevat tahot ovat
katsoneet, että tämä tie on kestämätön. Joku on
minulta kysynyt, kuinka kauan tämä voi jatkua.
Yksinkertaisella matematiikalla voidaan todeta,
että kun vielä kahdeksan vuotta tätä 3 prosentin
tahtia mennään alaspäin, niin ensi vuosituhannen alussa olemme nollaprosentissa,jolloin tämä
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ei enää voi vähentyä. Sen jälkeen on varmasti
huomattavasti vähemmän meteliä, kun rahaa ei
ole ollenkaan.
Miksi liikunnalle pitäisi saada nämä rahat takaisin? Ei liene kovin vaikea löytää syitä, ja uskon, että täälläkinjokainen tuntee ja tietää nämä
perusteet. Mutta lyhyesti kertaan ne, koska tässä
on muutaman ministerinkin suulla ennen kaikkea kulttuuriministerin taholta, liikuntaa kohtaan osoitettu varsin kriittisiäkin arvioita. Lisäksi sisäministeri Pekkarinen on sisäministeriön tiedotteessa todennut, että liikuntaväen toiminta ja
minun toimintani on törkeää härskiä poliittista
toimintaa.
En kuitenkaan voi nähdä sitä härskinä poliittisena toimintana, jos nuorten tyttöjen ja poikien liikuntaharrastuksille pyrkii turvaamaan
ne olosuhteet, joissa vapaa kansalaistoiminta
voi toimia. Jos sanotaan, että liikunta on tehotonta, totean, että liikuntaan valtion budjetissa
kaiken kaikkiaan osoitetaan noin 400 miljoonaa markka vuonna 95. Kaiken kaikkiaan liikunnan vapaaehtoistyön arvoksi on laskettu
Jyväskylän yliopistossa 4 miljardia markkaa,
siis näiden henkilöiden työn arvoksi, jotka vapaaehtoisesti työskentelevät tuhansissa ja taas
tuhansissa joukkueissa nuorten tyttöjen ja poikien kanssa.
Toinen varsin merkittävä kohden, missä näkyy liikunnan rahoituksen vähentäminen, on liikuntapaikkarakentamisen määrärahat. Vaikka
kukaan ei osoittaisi eikä pyytäisi yhdellekään
uudisliikuntapaikkahankkeelle, ei edes Kotkan
jäähallille, lisää määrärahoja, silti meillä on tällä
hetkellä huutava pula liikuntapaikkojen peruskorjausmäärärahoista. Lähinnä tässä tulee kyseeseen suomalainen sinällään varsin kattava ja
mittava uimahalliverkosto. Suomen 400 uimahallista noin puolet on nopean peruskorjaamisen
tarpeessa. Ihan fyysisesti eli niiltä olosuhteiltaan,
missä itse toiminta tapahtuu, ne kaipaavat nykyaikaista paikkojen korjaamista. Toinen seikka,
mikä ei niin selkeästi näy ulospäin, on veden
laatu. Vedenpuhdistuslaitteet alkavat olla siinä
kunnossa, että siellä on hyvin äkkiä terveysviranomaisten puolesta lappu luukuHa ja uimahallit
käyttökiellossa.
Kolmas merkittävä seikka tietysti on liikunnan kautta tapahtuva terveyskasvatustyö. Aivan
viime vuosina on ilmestynyt useampiakin kirjoja,
joissa todetaan liikunnan yhteiskunnallinen perustelu. Näissä teoksissa on pystytty kiistatta
osoittamaan liikunnan terveydellinen vaikutus ja
sitä kautta ne yhteiskunnalle koituvat säästöt,

joita liikuntaa harrastava ihminen antaa yhteiskunnalle.
Kun katson tätä joukkoa, joka on täällä salissa, en usko, että tälle joukolle tätä tämän enempää tarvitsee perustella.
Arvoisa puhemies! Ehdotankin, että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan lakialoitteeseen n:o 84 sisältyvä lakiehdotus.
Ed. V ä i s t ö (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa
puhemies! Ed. Rauramo toi esille sinänsä tärkeät
rahoituskohteet urheilun ja liikuntakasvatuksen
yleensä. Valiokunta asiaa käsitellessään totesi,
että tämä ei sinällään liity nyt puheena olevaan
hallituksen esitykseen. Mutta asian tärkeyden
vuoksi ja kun käsiteltävänä oleva hallituksen esitys oli erilliskysymyksenä valmisteltu rahapelitoimikunnassa,jonka työ jatkuu, valiokunta katsoi, että se antaa tukea sille ajatukselle, että rahapelitoimikunnan työn valmistuttua selvitettäisiin
vielä perusteellisesti rahanjako. Samalla tulisi
katsoa, onko lakitasolla tarpeen todella säätää
niistä jakosuhteista, jotka tähän mennessä eri
edunsaajatahojen kesken on määritelty asetuksella.
Ed. V ä h ä n ä k k i : Arvoisa puhemies! Hallituksen uskottavuus on monessa asiassa mennyt
ja monella tavalla. Tämän asian kohdalla on
uskottavuus mennyt niiden tahojen silmissä, jotka toimivat Suomen kansan lempilapsien parissa. Nimenomaan urheilun ja liikunnan sekä nuorisotyön parissa työskentelevien ihmisten luottamus ja usko hallituksen työhön on todella mennyt. Aikana, jolloin eletään suurta työttömyyttä
ja monissa perheissä on ihan peruselintarvikkeistakin pulaa ja hankaluuksia, pitäisi antiikin Rooman tavoin leivän ohella ainakin sirkushuvia
pyrkiä saamaan. Sitä edustavat nimenomaan urheilu ja liikunta. Sitä edustaa juuri ed. Rauramon
mainitsemien nuorison parissa työskentelevien
ihmisten työ, kun he pyrkivät saamaan nuorisoa
oikealle tielle ja pitämään yllä ruumiillista kuntoaan.
En ryhdy kertaamaan tämän asetuksen osalta
asetusta sovellettaessa tapahtuneita vähennyksiä
urheilun, liikunnan ja nuorisotyön osuuksiin,
koska ed. Rauramo toi ne varsin hyvin esille.
Myöskään en ole tämän asian takana sen vuoksi,
että juuri ed. Rauramo on ensimmäinen allekirjoittaja lakiesityksessä, vaan sen vuoksi, että
joukko sen neuvoston kansanedustajajäseniä,
joka on parhaiten perillä asiasta ja tutustunut
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siihen koko maassa, on allekirjoittanut tämän
esityksen, ja sen mielestäni pitäisi kertoa meille
kaikille, mistä on kysymys.
Minusta täällä puhutaan kyllä kauniisti asioista, kuten ed. Väistö, joka kiirehti ed. Rauramon
puheenvuoron jälkeen selittämään, miksi valiokunnan enemmistö ei halunnut urheilu- ja liikuntaväkeä puolustaa ja heidän asiaansa ajaa. Tietenkin silloin kun on suuria urheilutapahtumia,
juuri ne tahot, jotka äänestivät kumoon valiokuntatasolla tämän ed. Rauramon esityksen,
ovat kovasti sinivalkoisina katsomassa televisioruudusta, miten nuoremme pärjäävät. Mutta
kun on tekojen paikka, silloin ainoastaan puhutaan, mutta ei tehdä, ja siirretäänjohonkin tuonnemmaksi komiteaan; vanha tämän talon historiassa tunnettu kasku kuuluu, että "siirretään
komiteaan, jonne se sopivasti hautautuu". Tosinhan sitä varten on erityinen työryhmä, rahapelitoimikunta, työskentelemässä, mutta sen
mietinnön tai selvityksen tänne tulosta ei ole varmuutta, ja vaikka se tämän vuoden lopussa tai
aivan ensi vuoden alussa tulisikin, valtiolliset tapahtumat maaliskuussa lähenevät, joten tuskinpa siinä niin suuren uudistuksen, mitä tullaan
nähtävästi esittämään, käsittelyyn ryhdytään.
Minä kannatan ed. Rauramon tekemää ehdotusta, että tämän asian yhteydessä se nimenomaan otetaan käsiteltäväksi ja siltä pohjalta
lakitasolle pantaisiin urheiluun, liikuntaan sekä
nuorisotyöhön 36,6 prosenttia, joka asetuksessa
alun perin oli aivan oikein ajateltu, mutta jota
Ahon- Viinasen hallitus on halunnut murentaa
ja ottaa lapsilta ja nuorilta nämä rovot.
Ed. Ryynänen merkitään läsnä olevaksi.
Ed. Rauramo (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ensiksi aivan lyhyesti ed. Väistölle. Olen toki siitä samaa mieltä, että nyt varmasti on tultu siihen tilanteeseen, että tämä asia
juurtajaksaen selvitetään ja tämä tullaan keskustelemaan loppuun. Siinä yhdyn kyllä ed. Väistön
näkemyksiin, että siinä kohtaa valiokunta teki
melko rohkean päätöksen, kun otti ylipäätänsä
tämän ehdotuksen käsittelyyn. Siitä valiokunnalle toki kiitos!
Ed. Vähänäkki puuttui aivan oikeaan asiaan,
kun hän vertasi huippu-urheiluaja nuorisourheilua. Liikuntakeskustelu Suomessa liian usein
kulminoituu siihen, että puhutaan vain tämän
päivän huippunimistä. VarmastiKasvioja Sievi-
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nen eivätjätä tässäkään salissa ketään kylmäksi,
kun heistä puhutaan, ja varmasti jokaisella on
heistä vain myönteistä sanottavaa, mutta se tie,
minkä Sievinen ja Kasvio joutuivat käymään
nuorisourheilun parissa, on se kohta, joka tällä
hetkellä liikunnan vähenevässä rahoituksessa on
uhattuna.
Ensimmäistä kertaa pitkän liikuntaurani aikana olen tänä vuonna törmännyt sellaisiin pieniin lapsiin, jotka eivät ole voineetjatkaa urheiluseurassa urheilemista sen takia, että maksut-ovat
nousseet liian suuriksi.
Ed. V ä i s t ö (vastauspuheenvuoro): Arvoisa
puhemies! Ed. Vähänäkilie totean, että hallituksen tavoitteena on ollut ensin turvata työtä ja
leipää kansalaisille ja huolehtia myös siitä, että
ne välttämättömät "Iirkutuksetkin", vai sirkushuvitko ne olivat, tulevat annettua.
Tämän asian kohdalla korostan vielä sitä, että
me emme valiokunnassa asiantuntijakuulemisessa perehtyneet tähän kokonaisuuteen siinä laajuudessa, että meillä olisi ollut valmiutta ehdottaa lakiin säädettäväksi näitä prosentteja. Mielestäni kysymys on varsin tärkeästä, mutta myös
laajasta kokonaisuudesta, jonka selvitys on parhaillaan käynnissä. Otettakoon tämä asia, niin
kuin ed. Rauramo totesi, sitten käsittelyyn, kun
valmistelutyötä tekevä rahapelitoimikunta saa
työnsä valmiiksi, onko se nyt tammikuun loppuun mennessä vai miten. Minusta tämä on tärkeä ja selvitettävä asia, mutta ei vielä kypsä näin
päätettäväksi.
Ed. A i t t o n i e m i (vastauspuheenvuoro):
Rouva puhemies! Massaliikunnalle ja massaurheilulle on viime vuosikymmenien aikana uhrattu liiankin paljon rahaa. Se myös johtanut siihen,
että kun rahaa on ollut ja siinä on saatu suorastaan uida, siihen on sisältynyt myös rikollista
toimintaa tai ainakin osin, jos ei nyt puhuta rikollisesta toiminnasta, kasinopeliä, joka on vienyt
urheilun rahat. Tähänkin asiaan pitää kiinnittää
huomiota.
Minä lähden siitä, että Suomessa kiinnitetään
liian vähän huippu-urheilijoihin huomiota. Pitäisi ottaa todellisia kykyjä valmennukseen sillä tavalla, että heillä ei olisi huolta tulevaisuudestaan,
vaan heille varattaisiin täydet mahdollisuudet
kehittää niitä kykyjä, joita heillä on. Suomella ei
tällä hetkellä huippu-urheilijoita ole. Jossakin
lautahyppelyssä, jota ei missään muualla harrasteta, Suomessa on kykyjä, mutta minä muistan,
miten vuonna 72 ja sen jälkeen, kun tuli Lapin-
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matkalta joskus kesällä ja otti Aamulehden käteensä ja viikon lehdet oli lukematta, niin joka
lehdessä luki, kuinka Nevala, Viren, Tuominen,
Ala-Leppilampi sun muut olivat tehneet huikeita
tuloksia ja nostivat Suomen maailmankartalle,
niin kuin norjalaiset tekevät tänä päivänä.
Suomessa pitäisi nimenomaan satsata huippu-urheiluun, koska se tuo Suomea maailmankartalle. Tällä hetkellä kun joku on hypännyt
pituutta 6,60 ja katkaissut akillesjänteensä samalla, se on urheilupuolen ainoa huippujuttu,
kun lukee lehtiä. Se on mennyt täysin alamaihin, ed. Rauramo. Kyllä minä ymmärrän yleisen liikunnan tarpeen ja nuorten tarpeet. Sieltähän huippu-urheilijat tietysti lähtevät, mutta
niihin pitää kiinnittää huomiota, joilla on kykyjä, ja tehdä heistä huippuja, että saadaan lukea
vielä joskus uudesta Virenistä sun muista eikä 6
metristä ja 60 sentistä.
Ed. K o s k i n en (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Ed. Väistö puhui sinänsä aiheellisesta selvittelytyöstä, jossa katsotaan, millä tasolla rahanjaosta voitaisiin säätää. Mutta valiokunnan enemmistö, ed. Väistö ja kumppanit, ei
ole halunnut ottaa kantaa lainkaan suuntaan,
mihin rahanjakoa pitäisi oikaista. Juuri tämän
hallituksen toimikaudella tämän vaalikauden aikana on urheilumäärärahoissa tapahtunut jyrkkä pudotus. Se on johtanut näihin ongelmiin ei
vain huippu-urheilussa vaan ennen kaikkea laajojen kansanjoukkojen liikunnassa.
Varmasti sekin pitää paikkansa, mitä ed. Aittoniemi totesi, että kasinopeleissä on hukattu ja
tuhlattu varoja, joita kasinopeleillä on taas Veikkauksen kautta tuotu urheilun käyttöön. Mutta
urheilujärjestöjen yhdentymisen ja uuden startin
jälkeen ei enää ilmeisesti näitä ongelmia ole. Toivottavasti SVUL pystyy vanhoista tekosistaan
selviytymään, niin ettei sinne tarvitsisi mitään
kiertoteitä pitkin rahoja enää hukata.
Ed. Rauramo (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Arvostan ed. Aittoniemen kaikkien alojen tuntemusta, mutta nyt hän löi kyllä
hieman kirveensä kiveen, kun hän puhui, että
massaurheiluun on tuhlattu suuret summat rahaa. Haluaisin ed. Aittoniemeltä vain yhdenkin
esimerkin, miten massaurheiluun on tuhlattu rahaa.
Ed. Aittoniemi puhui myös tulevaisuuden lupauksista ja toivoi hyville kyvyille huoletonta
valmistautumista ja sitä kautta tietä huipulle.
Valitettava tosiasia on vain, että tällä hetkellä

suuntaus on juuri toisenlainen. Se huoleton tulevaisuus pyritään takaamaan sillä tavalla, että
nuoria koulutetaan myös joihinkin muihin tehtäviin kuin hyppäämään mäkeä. Meillä on mm.
Matti Nykäsessä riittävän hyvä esimerkki.
Ed. Aittoniemi puhuu pituushyppääjästä,
joka hyppää 6,60 metriä. Sitä voi mennä kuka
tahansa tietysti koettamaan, mutta kyseinen
henkilö, joka hyppäsi 6,60, sattui olemaan nainen; katkaisi akillesjänteensä siinä hypyssä, ja
se on naisten puolella maailman huipputuloksia.
Mitä tulee kasinopeleihin, on varmasti totta,
että rahaa on palanut sielläkin. Mutta jos asian
kääntää toisin päin, niin tosiasia on, että urheilun
niukat rahat ovat ajaneet urheilujärjestöt siihen
tilanteeseen, että on täytynyt olla valtava määrä,
SVULilla 70 prosenttia, omaa varainhankintaa
pystyäkseen toteuttamaan niin huippu-urheilun
kuin massaurheilunkin. Siinä on tullut ylilyöntejä, en kiellä sitä.
Nyt kuitenkin toivoisin, että salissa ei avata
keskustelua uudestaan menneistä ajoista, koska
pöytä on putsattu. Ainakin itse haluaisin, että
Suomen liikunta ja Urheilu, johon kaikki urheilun keskusjärjestöt ovat yhdentyneet, voisi jatkaa rauhassa eteenpäin.
Ensimmäinen varapuhemies
(koputtaa): Kaksi minuuttia on kulunut!
Ed. V ä h ä n ä k k i (vastauspuheenvuoro ):
Arvoisa puhemies! Se sama ulkokultaisuus, mikä
valiokuntakeskustelussa sävytti ed. Väistön puheenvuoroja, ilmeni myös äskeisessä vastauspuheenvuorossa: Etteikö näin selkeää asetuksen
määräyksen lakiin siirtämistä voitaisi tehdä, tällaista pientä osakokonaisuutta? Ei ole mitään
tarvetta selvittää koko sen alan lainsäädäntöä,
ennen kuin tämäkin muutos voitaisiin tehdä.
Nuoriso ja urheileva väestö haluaa nimenomaan,
että turvataan myös taloudelliset edellytykset
valtion puolelta.
Mitä tulee ed. Aittoniemen puheenvuoroon,
olisin hänelle todennut, että silloin, kun meillä on
huippu-urheilijoita, olkoot he uimareita tai hiihtäjiä, niin sitä kautta innostus nimenomaan polvenkorkuisista lähtee urheiluun. He menevät
mukaan massaurheiluun,josta puolestaan löytyvät ne huiput. Niitä ei muutoin löydy, ellei ole
tarpeeksi laaja otos kansasta, joka tulee siihen
mukaan. Samalla tavalla peruskoulu on erittäin
merkityksellinen siinä, että todelliset lahjakkuudet löytyvät sitä kautta, kun on mahdollisimman
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monella mahdollisuus käydä tietty koulumäärä,
jolloin todetaan, mitkä ovat ihmisten kyvyt.
Kyllä asia on niin, että valiokunnassa kokoomuksen ja keskustapuolueen edustajat puhuivat
linnun kielillä keskustelun aikana, mutta kun
äänestykse!l aika tuli, His Master's Voice, Hänen
Isäntänsä Aäni, kuului siellä taustalla. Hallituksen - Ahon ja Viinasen - käsky oli kuulunut,
että näin pitää tehdä: äänestää ed. Rauramon ja
muiden liikuntaneuvoston jäsenten ehdotus nurin.
Ed. N o r d m a n : Arvoisa puhemies, värderade talman! Som idrottsmänniska och idrottsledare instämmer jag i de synpunkter som ledamot
Anssi Rauramo framförde. En fortsatt nedskärning av tipsvinstmedlen tili idrotten i stil med vad
som har skett under de senaste åren kan inte
tillåtas. Det stora och ytterst värdefulla frivilliga
arbete som utförs inom idrottsföreningarna förtjänar en större stimulans och uppskattning än så
här. Risk finns t.o.m. för att ryggraden på frivilliga medarbetare knäcks med den här farten.
Arvoisa puhemies! Urheiluihmisenä ja urheilujohtajana yhdyn ed. Anssi Rauramon esittämiin näkemyksiin. Veikkausvarojen leikkaamisen jatkamista viime vuosien tapaan ei voida
sallia. Urheiluseuroissa tehtävä merkittävä ja
varsin arvokas vapaaehtoistyö ansaitsee suuremman kannustuksen ja arvostuksen. Väittäisin,
että vaarana on jopa vapaaehtoistyön selkärangan murtuminen, jos seurojen talous tehdään
liian vaikeaksi.
Eivät ainoastaan urheilussa aktiivisesti mukana olevat protestoi. Mielipidetiedustelut vahvistavat, että selkeä enemmistö vastaajista katsoo,
että urheilun tulisi saada suurempi osuus Veikkauksen ylijäämästä. Tämä olisikin otettava tässä yhteydessä huomioon.
Mielestäni taide ja muu kulttuuri ei sittenkään
saa liian suurta yhteiskunnan tukea, mutta tällä
hetkellä kylläkin liian suuren osuuden veikkausvoittovaroista urheilun kustannuksella. Ed. Anssi Rauramon lakialoite ansaitsee kannatuksen
samoin kuin valiokuntavähemmistön poikkeava
kanta mietinnössä. Kannatan ed. Rauramon tekemää ehdotusta.
Värderade talman! Enligt mitt förmenande så
förtjänar Anssi Rauramos lagmotion stöd lika
väl som minoritetens i utskottet avvikande ståndpunkt i betänkandet. Jag understöder ledamot
Rauramos förslag.
351
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Ed. L i n d q v i s t : Arvoisa rouva puhemies!
Veikkausvoittovaroista liikunnalle osoitettuja
määrärahoja käytetään mm. liikuntapaikkojen
rakenteiden ja laitteiden ylläpitämiseen. Kunnissa on valtava määrä peruskorjausta odottavia
liikuntapaikkoja, uimahalleja ym. Valtion ja
kuntien tulee hoitaa tätä omaisuusmassaa ja vastata siihen tarpeeseen, jota monipuoliset liikuntamahdollisuudet edellyttävät. Täytyy muistaa,
että paras ennalta ehkäisevä toiminta terveydenhoidossa on säännöllinen liikunta ja sitä kautta
liikuntaan ohjatut määrärahat koituvat myöhemmin säästöksi. Täytyy myös huomioida, että
monille vammaisille mm. uimahallin käyttö, uiminen ja vesiliikunta, on ainut kuntoutuksen ja
liikunnan muoto, joka on mahdollinen.
Liikuntaharrastukset tarjoavat nuorille mielenkiintoisia harrastusmahdollisuuksia ja sosiaalista kanssakäymistä. Harvoin niitä nuoria, jotka
ovat tottuneet tulemaan liikunnan pariin ja saaneet sieltä kaverinsa, tavataan mummoja potkimasta tai ikkunoita särkemästä. Heillä on mielekkäämpää tekemistä. Myös tätä kautta yhteiskunta saa säästöjä ja nuorille avautuu järkevää
toimintaa sen valtavan energian kanavoimiseen,
joka heillä on.
Täytyy kunnioittaa myös sitä valtavaa taikootyön määrää, jota erilaisissa liikuntaharrastuksissa ympäri maata esiintyy. Juuri siellä seuratasolla on tällä hetkellä aivan sellainen tilanne,
kuin ed. Rauramo totesi. Työttömyys ja lama on
ajanut perheitä ahtaalle, ja harrastuksista on
pakko ensimmäiseksi tinkiä. Jos ei seuroilla ole
mahdollisuuksia pitää antamiaan palveluja saatavilla edullisesti tai ilmaiseksi, sieltä karsiutuvat
ensimmäiseksi kaikkein heikoimmassa asemassa
olevat nuoret ja lapset. Juuri sen vuoksi kysymyksessä ei ole mikään uusi määrärahaesitys
budjettiin, vaan oikeudenmukainen siirto, joka
on ollut näiden urheiluseurojen aloittaman toiminnan pohjana. He ovat perustaneet juuri tämän yhteisön, joka jakaa näitä määrärahoja.
Kyse on avustusten palauttamisesta niihin prosentteihin, joita tämä lakiesitys edellyttää.
Kannatan ed. Rauramon tekemää ehdotusta.
Ed. Laine : Arvoisa puhemies! Siihen osaan
keskustelua, joka koski liikunnan laajuutta, kansanurheilua ja joukkotoimintaa, haluaisin todeta, että aivan ylivoimainen osa Suomessa tapahtuvasta liikuntatoiminnasta on juuri tyttöjen,
poikien, naisten ja miesten eli tällaisten laajojen
joukkojen harrastamaa liikuntatoimintaa eri
muodoissa, ja rahoitus tapahtuu vapaaehtoisin

5602

136. Torstaina 1.12.1994

voimin talkoilla jne. Mutta tarvitaan kuitenkin
myös muita varoja ja varsinkin, jos halutaan
kouluttaa, kasvattaa nuoriso-ohjaajia ja valmentaa urheilijoita. Siksi on tärkeää veikkausvoittovarojen jakaminen siten kuin esillä olleessa ed.
Rauramon ym. allekirjoittamassa lakialoitteessa
on esitetty.
Olen aikanaan tämän aloitteen lähetekeskustelussa ilmoittanut kannattavani ed. Rauramon
aloitetta ja haluan nyt todeta, ed. Rauramo, että
ehkä olisi ollut viisainta kuitenkin kerätä nimiä
huomattavasti enemmän tämän aloitteen alle.
Ehkä se olisi voinut saada hieman enemmän kannatusta myös siinä valiokunnassa, joka tätä asiaa
nyt on käsitellyt. Toivon, että kun tästä aikanaan
äänestetään, aloitteen tukijoita on riittävästi ja
tämä lakialoite voisijohtaa tulokseen, vaikka ed.
Aittoniemi tästä tuntui olevan toista mieltä.
Ed. V ä i s t ö (vastauspuheenvuoro): Arvoisa
puhemies! Ed. Lindqvist totesi aivan oikein, että
säännöllinen liikunta on terveyden kannalta erittäin tärkeää ennalta estävää toimintaa. Se on sitä
myös, sanoisinko, oikean ja hyvän vapaa-ajan
vieton ja nuorten toiminnan järjestämisen kannalta. Nyt kun rahaa on kuitenkin niukasti yhteiskunnassa kaikkinensa, tietysti joutuu kysymään, miten muutoin asiaa voitaisiin hoitaa kuin
rahalla, mitä nykyisellä käytettävissä olevalla rahalla voitaisiin tehdä paremmin ja tuloksekkaammin.
Tätä samaa pohdintaa joudutaan varmasti
kaikilla yhteiskunnan sektoreilla tekemään,
miettimään uutta toimintatapaa, myös liikuntaharrastuksen osalle, niin kuin on jo käynytkin.
Nythän on selvästi ollut havaittavissa, että !iikunnassa on uutta aktiivista otetta ja nuorisotyössä on myös vapaaehtoistoimintaa virinnyt
hyvin. Siitä syystä tietysti pitää jatkossa miettiä
myös taloudellisten resurssien suuntaaminen,
niin että ne mahdollisimman hyvin tukevat näitä
hyviä harrastuksia, edistävät liikuntaa ja tällä
tavoin heijastuvat myönteisellä tavalla yhteiskunnan muiden menojen säästöinä.
Mutta valiokunnassa todella katsoimme, että
tässä tilanteessa, tässä ja nyt, meillä ei ole valmiutta vielä päättää siitä, että lakitasolla säädettäisiin näiden varojen käytöstä.
Ed. A i t t o n i e m i : Arvoisa puhemies! Ed.
Rauramo sanoi minua kaikkien asioiden asiantuntijaksi. Ei tässä suurta asiantuntemusta tarvita. Suomalaisella urheilulla oli rahaa vaikka
kuinka, mutta kasinopelurit pistivät rahat mene-

mään,joudutaan taas tietyllä tavalla aloittamaan
puilta paljailta. Siitä tässä on kysymys. Se oli
aivan selvää, ja arvostelin tätä asiaa. Olen hiukan
samaa mieltä, jos ymmärsin ed. Väistön puheen
oikein, että ei yksinomaan suurella rahalla saada
asioita pyörimään, vaan täytyy olla tietty suunnitelmallisuus. Pienelläkin rahalla saadaan suuria
aikaan, jos halutaan.
Mitä tulee, ed. Rauramo, siihen, että minä
olisin tarkoittanut maineikasta pituushyppääjäämme Ringa Ropoa, ei se pidä paikkaansa.
Hän on hypännyt muistaakseni 6,83 eikä 6,60. Ei
sovi alkuunkaan tämä esitys. Minä arvostan hänen urheilu-uraansa. Esitin jo aikaisemmin, joskus päiviä sitten, saman vertauksen. Siinä ei ollut
Ringa Ropoa vastaan mitään. Se tarkoitti sitä,
että kun katsoo tämän päivän urheilutuloksia,
niin kerrotaan jo suurilla kirjaimilla, jos joku
hyppää 6,60 pituutta, kun ennen Eskolat ja
Steniukset hyppelivät 8,14 ja muuta ja Nevala
heitti keihästä lähelle 90:tä ja Viren juoksi maailmanennätyksiä. Siihen aikaan uhrattiin huippujen tekemiseen käsitykseni mukaan. Siihen pitäisi
muun ohella uhrata nytkin. Siinä on kansakunnan itsetunnosta ja kunniasta kysymys. Norjalaiset arvostavat hyvin huippujaan. Siellä on kaikilla alueilla huippu-urheilijoita ja myös satsataan
heihin. Niin pitää meilläkin tehdä massaurheilun
ja -liikunnan tukemisen ohella.
Ed. R a u r a m o : Arvoisa puhemies! Aivan
lyhyesti ed. Aittoniemen toteamuksiin.
Kun hän taas puhui siitä, että joku heitti keihästä 90 metriä, täytyy muistaa, että keihäätkin
ovat muuttaneet muotoaan senjälkee: Painopistettä on siirretty. Nykyajan keihäät eivät ole liitokeihäitä eivätkä lennä samalla tavalla. Asiat eivät ole näin yksioikoisen vertailukelpoisia.
Edelleen kun ed. Aittoniemi palaa kasinopeliin, siinä pahimmat ja suurimmat häviäjät ovat
olleet nimenomaan huippu-urheiluun satsatut
liikuntasuorituspaikat Näillä on nimenomaan
tämä peli pelattu eikä nuorten poikien ja tyttöjen
ja pienten lasten liikuntaharrastuksilla. Ihmettelen suuresti tätä asennetta, mikä ed. Aittoniemellä on.
Ed. L i n d q v i s t : Arvoisa puhemies! Haluan myös vastata vielä ed. Aittoniemelle, että
seuratasolla ja kunnissa tehdään valtavan paljon
työtä nimenomaan ilman rahaa. Mutta sitten on
tiettyjä kuluja, joita tulee välttämättä, ja vaikka
me kaikki yritämme kerätä varoja ja toimia niin,
että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus

Alkoholilaki

osallistua, ne voimavarat eivät yksin riitä. Juuri
sen, että tämä on mahdollista niin lapsille, nuorille kuin aikuisikäisille ihmisille ympäri kuntia,
täytyy olla perustavoite. Sieltä sitten kyllä siivilöityy huippuja, joita voidaan alkaa valmentaa
aivan erikseen.
Mutta mielestäni erittäin arvokasta ja tärkeää
on juuri se työ, mitä mm. Nuori Suomi -projektissa on monta vuotta tehty, missä on haluttu hakea
liikunnan iloaja myös yhteistä sosiaalista yhteiseloa lapsille ja nuorille. Sitä kautta todella tulee
huippuja, joiden saavutuksista me kaikki suomalaiset voimme nauttia jonakin päivänä. Me joista
ei tule huippuja, voimme olla kannustamassa ja
tekemässä talkootyötä.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen
varapuhemies:
Asian käsittely keskeytetään.
8) Ehdotus laiksi Valtionrautateiden muuttamisesta osakeyhtiöksi
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 224
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 16
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu
myös päiväjärjestyksen 9) asiasta.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-7 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
9) Ehdotus laiksi valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 225
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 17
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskuste-
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lu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-19 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
10) Ehdotukset alkoholilaiksi sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Jatkettu toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 119
Toivomusaloitteet n:ot 1020, 1044, 1117, 1130,
1132, 1141, 1157, 1205, 1206ja 1306/1991 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 32
Suuren valiokunnan mietintö n:o 3
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö n:o 3,josta ilmenee, että suuri valiokunta on
asian käsiteltyään ehdottanut ensimmäisen lakiehdotuksen 21 §:n hyväksyttäväksi sosiaali- ja
terveysvaliokunnan mietinnössä ehdotetussa
muodossa. Eduskunnan on nyt päätettävä, hyväksyykö se suuren valiokunnan ehdotuksen vai
pysyykö se aikaisemmassa päätöksessään.
Keskustelu:
Ed. Mäki-Hako 1 a: Rouva puhemies!
Kun suuri valiokunta on muuttanut toisen käsittelyn läpikäyneen lain valiokunnan aikaisemmin esittämään muotoon, lienee syytä muutamalla sanalla perusteet esitellä. Meillä oli suuressa valiokunnassa kuultavana myös asiantuntijoita.
Toisessa käsittelyssä tehdyn muutoksen asiallinen sisältö verrattuna sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön oli se, että kaikki anniskeluluvat myöntäisi Tuotevalvontakeskus. Sosiaalija terveysvaliokunta ehdotti hallituksen esitystä
mukaellen, että enintään 4,7-prosenttisten,
käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien anniskeluluvan myöntäisi lääninhallitus ja tätä väkevämpien Tuotevalvontakeskus. Lisäksi pykälään ehdotettiin otettavaksi säännös siitä, että
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä.
Suuri valiokunta ehdottaa yksimielisesti palattavaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan esittämään
pykälämuotoon.
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Tässä muuten on käytävillä keskusteltu, että
sittenkin saattoi olla viisasta säilyttää suuren valiokunnan asema vielä tämäntapaisten asioitten
osalta, joissa eduskunnan toisen käsittelyn osalta
ei täyttä varmuutta kaikilla äänestäjillä ehkä ole
ollut. Perusteluina voidaan todeta:
1) Vähittäismyyntiluvat ja anniskeluluvat tulisivat erilaiseen käsittelyyn näiden keskioluen
vahvuistenjuomien osalta. Vähittäismyyntiluvat
myöntäisi nimittäin lääninhallitus.
2) Tuotevalvontakeskuksen voimavarat eivät
riittäisi lupamenettelyn hoitamiseen ja valvontaan, vaikka valvonnassa käytettäisiin apuna
lääninhallituksiakin.
Tämän tyyppisiä anniskelulupia on tuhansia,
ja lisäksi erilaisiin tilaisuuksiin myönnetään tilapäisiä anniskelulupia esimerkiksi yhdeksi päiväksi tai muutamiksi viikoiksi. Näiden kaikkien
ratkaiseminen Helsingissä yhdessä pisteessä ei
ole tarkoituksenmukaista.
Asetuksenantovaltuuden suuri valiokunta arvioi niin ikään tarpeettomaksi tai ehkä parempi
on sanoa: ylisäätelyksi. Alkoholilakiesityksen
40 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriöllä on
valtuus antaa varsin yksityiskohtaisia määräyksiä anniskelusta ja sen järjestämisestä. Myös anniskeluluvan haltijalle asetettavista edellytyksistä samoin kuin anniskeluhuoneistoista voidaan
antaa määräyksiä, ja näiden perusteella suuri
valiokunta tuli vakuuttuneeksi siitä, että on viisaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa pysyttäytyä sosiaalivaliokunnan mietinnössä.
Ed. L a i n e : Rouva puhemies! Suuren valiokunnan puheenjohtaja ed. Mäki-Hakola mielestäni kyllä täysin oikein kuvaili sen, miten asian
käsittely tapahtui suuressa valiokunnassa. Siellä
siis päädyttiin loppujen lopuksi yksimielisyyteen.
Haluaisin kuitenkin todeta sen, että siltä osin
kuin suuri valiokunta nyt asiaa käsitteli, se oli
mielestäni käsitellyn alkoholilainsäädännön yksi
pieni yksityiskohta eikä kovin oleellinen. Paljon
tärkeämmät kannanotot eduskunta on toisen
käsittelyn yhteydessä suorittanut muiden pykälien osalta. Arvelen, että tässä salissa on muitakin
kuin minä, jotka ovat tyytymättömiä siihen tulokseen, joka toisessa käsittelyssä äänestysten
jälkeen tapahtui. Mutta näihin asioihin mitä ilmeisimmin palataan asian kolmannen käsittelyn
yhteydessä, jolloin ymmärtääkseni eri tahoilta
saattaa tulla vielä ainakinjotain ponsi- tai muita
ehdotuksia.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Suuren valiokunnan ehdotus hyväksytään.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
11) Ehdotukset laeiksi ennakkoperintälain ja arvonlisäverolain 1 §:n muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 126
Toivomusaloitteet n:ot 16/1993 vp ja 19
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 74
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 74.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
12) Ehdotus laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen
osakkaiden verotuksesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 155
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 75
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 75.
Keskustelu:
Ed. J a n s s o n : Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunta ansaitsee käsitykseni mukaan kiitokset siitä, että se ehdottaa lain 2 §:n 2 momenttiin lisäystä, jonka mukaan laivanvarustamotoimintaa verrataan tuotannolliseen toimintaan.
Käsitykseni mukaan molemmat ovat mitä suurimmassa määrin kansainvälistä toimintaa talouden yhdentyessä. Tämän takia olen aika lailla
hämmästynyt vastalauseen sävystä, missä viitataan siihen, mitä joku toinen on kertonut, eikä
oteta ollenkaan huomioon sitä tosiseikkaa, että
ainoa mahdollisuus laivanvarustamoilla pärjätä
kansainvälisessä kilpailutilanteessa on juuri se,
että tunnustetaan, että laivanvarustamotoiminta
ja merenkulku ylipäänsä on niin kansainvälistynyt kuin se onkin.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Eläinlääketieteen opetus

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
13) Ehdotukset laeiksi Helsingin yliopistosta annetun lain muuttamisesta ja Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 228
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 24
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 24.
Keskustelu:

Ed. L u h ta n e n : Arvoisa rouva puhemies! Illan myöhäisen ajankohdan vuoksi en
käy perusteellisemmin ja periaatteellisemmin
käsittelemään tätä lakiesitystä. Teen sen asian
käsittelyn myöhemmissä vaiheissa. Totean vain
sen, että tähän mennessä valtiovallan taholta
ehkä keskeisimpänä esitetty periaate, noin 45
viran säästötavoite, ei voi missään tapauksessa
olla minkäänlainen painava näkökohta, kun
käsittelemme itsenäisen korkeakoulun liittämistä toiseen yliopistoon. Tällaisen siirtämisen syynä voi ja tulee olla ainoastaan ja vain eläinlääketieteellisen koulutuksen, opetuksen ja tutkimuksen tason nostaminen, eivät mitkään muut
näkökohdat.
Rouva puhemies! Minä ihmettelin hieman
hallituksen esitystä siltä osin, että perusteluissa
todetaan esityksen liittyvän vuoden 95 valtion
talousarvioesitykseen ja se on tarkoitettu käsiteltäväksi tässä yhteydessä. Ihmettelyni liittyy siihen seikkaan, että saman hallituksen esityksen
taloudellisia vaikutuksia ja henkilöstövaikutuksia koskevassa kohdassa todetaan, että esitys liittyy vuosia 96-98 koskevaan budjettiesitykseen.
Näin ollen tällä siirtoesityksellä ei olisi minkäänlaisia vaikutuksia vuotta 95 koskeviin talousarvioesityksiin. Tämä on minusta siitä syystä hyvin
tärkeä asia, että nyt ilmeisesti esimerkiksi valtiovarainvaliokunta ei ole voinut puuttua vuotta 95
koskevaan esitykseen, koska tällä ei todella ole
ensi vuotta koskevia budjettivaikutuksia.
Minusta on hyvin erikoinen menettely se, että
hallitus pyrkii esityksessään ja nyt myös sivistysvaliokunnan mietinnön pohjalta sitomaan tulevien hallitusten kädet siinä mielessä, että vuosina
96-98 tulisi vähentää yliopiston ja korkeakoulun toimintamenoista noin 7 miljoonaa
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markkaa. Tämähän tarkoittaa henkilötyövuosiksi muutettuna sitä, että lähes koko Eläinlääketieteellisen korkeakoulun henkilökunta tulisi
lakkauttaa. Tämä vastaa suurin piirtein 3540:tä henkilötyövuotta. Kun Eläinlääketieteellisen korkeakoulun henkilöstö lienee tällä hetkellä
noin 45 henkilötyövuotta, tämä tarkoittaisi sitä,
että silloin kun Helsingin yliopistoon kytketään
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, korkeakoulun henkilöstö tulisi kokonaisuudessaan vähentää. Tällä tavalla valtio säästäisi 7 miljoonaa
markkaa. Tällaista menettelyä en voi missään
tapauksessa hyväksyä. Minusta sivistysvaliokunnan olisi tullut esitystään reippaammin todeta perusteluissa esitetty virheellisyys ja todeta,
että tällaista menettelyä ei voi hyväksyä silloin,
jos tavoitteena on eläinlääketieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen tason parantaminen.
En myöskään voi hyväksyä sitä, että kun Helsingin yliopistoon siirretään itsenäinen korkeakoulu, vähennykset tehtäisiin Helsingin yliopistosta. Sitäkään en voi missään olosuhteissa hyväksyä. Tämä budjettinäkökulma olisi tullut
huomattavasti selvemmin tuoda esiin hallituksen
esityksessä ja sivistysvaliokunnan mietinnössä
nykyistä selkeämmin tuoda esiin myös se, että
tällaista menettelyä ei voida käytännössä itse
asiassa toteuttaa.
Sivistysvaliokunnan mietinnössä on mielestäni erittäin hyvä ponsi, josta sietää olla tyytyväinen. Valiokuntahan "edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että eläinlääketieteellisen opetuksenja tutkimuksen toimintaedellytykset ja kehittäminen turvataan myös tilanteessa, jossa Eläinlääketieteellinen korkeakoulu yhdistetään Helsingin yliopistoon".
Herra puhemies! Minä lähden siitä, että tätä
pontta pidetään yllä kaikissa eri vaiheissa, koska
tämähän tarkoittaa toteutuessaan, että hallituksen esityksen perustelut eivät voi tältä osin pitää
paikkaansa. Opetuksen tasoa ei voida turvata,
jos aiotaan vähentää 7 miljoonaa markkaa eli
lähes koko Eläinlääketieteellisen korkeakoulun
henkilökunta.
Puhetta on ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Pelttari.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
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14) Ehdotus laiksi kunnallisten viranhaltijain ja
työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 273
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 35
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 35.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
15) Hallituksen esitys n:o 3061aeiksi Suomen Hallitusmuodon 38 §:n, valtioneuvostosta annetun lain
ja valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.
16) Hallituksen esitys n:o 3071aiksi Ahvenanmaan
itsehallintolain muuttamisesta

Valiokuntaan lähettäminen
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin perustuslakivaliokuntaan.
Keskustelu:

Ed. J a n s s o n : Herr talman! Regeringen
föreslår att självstyrelselagen för Åland kompletteras med bestämmelser om landskapet Ålands
deltagande i det nationella beslutsfattandet i
ärenden som gäller Europeiska unionen. Enligt
min mening illustrerar propositionen på ett bra
sätt hur Åland också i ED skall deltai beslutsfattandet i ärenden under självstyrelsen och i ärenden som har särskild betydelse för Åland ungefår
på samma sätt som Åland i förhållande tili det
övriga landet nu deltar i beslutsfattandet i ärenden som rör Åland.
Regeringen har gjort ett bra arbete, det skall
villigt erkännas, snabbt och effektivt och förtjänar erkänsla för det.
Herra puhemies! Silloin tällöin kuulee sanottavan, että Ahvenanmaalle annetaan liian paljon. Tällaiset propagandististiset lausumat eivät

osoita muuta kuin sitä, ettei lausunnonantaja
oikein ymmärrä itsehallintojärjestelmän tarkoitusta. Esityksen laatija ja antaja sitä vastoin ovat
ymmärtäneet ja ymmärtäneet oikein hyvin. Ei ole
mikään yllätys, että Ahvenanmaan itsehallinto
rajoittaa Suomen sisäistä suvereenisuutta. EDjäsenyys rajoittaa tämän lisäksi Suomen sekä sisäistä että ulkoista suvereenisuutta, pyrkiihän
ED alueiden määrääruisoikeuden kasvattamiseen. Ahvenanmaa on tyypillinen tällainen alue.
Tämä esitys on täysin linjassa tämän kehityksen
kanssa. Me voimme jopa olla ylpeitä siitä, että
Suomesta tulee edelläkävijämaa tässä kehityksessä. Kaikki tämä käy ilmi esityksestä, mikä de
facto vie siihen, että Ahvenanmaan itsehallinto
sekä kasvaa että pienenee ED-jäsenyydestä. Tästäkin olemme täysin tietoisia.
Herr talman! Förslaget tili ändring av självstyrelselagen tar sikte på två saker: för det första
deltagandet i det nationella beslutsfattandet i den
Europeiska unionen och för det andra anpassningen av självstyrelselagen tili ett medlemskap i
ED. Den första kategorin av ändringar ger Åland
ett sakligt och bra inflytande i den nationella
beslutsprocessen och i ED-ärendenas handläggning både på Åland, i Helsingfors och i Bryssel.
Inte minst självstyrelseorganens beredskap att
använda de nya möjligheterna kommer att höjas
eller egentligen kommer den att behöva höjas,
men även i regeringen och övriga ämbetsverk
kommer en betydande höjning av denna beredskap att ske.
Vad gäller anpassningen tili medlemskap i ED
går förslaget i propositionen ut på en internationalisering av självstyrelsen så att rösträtt och
valbarhet i kommunalval kan ges även medborgare i andra Iänder än de nordiska. Begränsningarna av behörigheten för nordiska medborgare att i landskapet vara verksamma inom hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet slopas. Alltså inte så att deras möjlighet att utöva
yrkena på Åland minskar eller slopas utan tvärtom ökar och utökas att gälla ED-medborgare av
allt att döma.
Herra puhemies! Ahvenanmaalla 20. marraskuuta toimitettu kansanäänestys herätti erittäin
laajaa kiinnostusta Ahvenanmaata, mutta myös
koko Suomea kohtaan. Huomenna Ahvenanmaan maakuntapäivät antaa suostumuksensa
siihen, että Korfun sopimus astuu voimaan Ahvenanmaallakin niillä aloilla, joilla itsehallinto
on voimassa.

Ahvenanmaan itsehallinto

Voimme todeta, että koko liittymisprosessi on
ollut sekä hankala että antoisa. Toki on useita
ongelmia vielä ratkaisematta ja uusia ilmestyy,
mutta ainakin Ahvenanmaalle liittyminen on vähemmän ongelmallinen kuin sen vastakohta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.
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ostopalvelujen perusteella. Tästä syystä, arvoisa
puhemies, olisi tarpeen miettiä koko järjestelmän jatkoa ja näkisin niin, että tästä monimutkaisesta järjestelystä voisi olla tarpeen luopua
kokonaan.
Arvoisa puhemies! Tähänhän alun alkaen
otettiin siirtymävaihe, joka koski vuosia 94--95,
jolloin palautusten määrän piti olla takaisinperinnästä vain 77,5 prosenttia. Nyt tämä taso on
ylittynyt tuntuvasti, jopa l ,5-kertaisesti.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen
mukaisesti

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

valtiovarainvaliokuntaan:
17) Hallituksen esitys n:o 3081aiksi tuotannollisen
toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain kumoamisesta

Lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen
mukaisesti
maa- ja metsätalousvaliokuntaan:

talousvaliokuntaan:
18) Hallituksen esitys n:o 3091aiksi eräiden ulkomaankauppaan liittyvien lakien kumoamisesta

20) Hallituksen esitys n:o 311 maaseutuelinkeino-, porotalous- ja luontaiselinkeinolain muuttamisesta
talousvaliokuntaan:

19) Hallituksen esitys n:o 310 laiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

21) Hallituksen esitys n:o 312 laiksi kaivoslain
muuttamisesta

Valiokuntaan lähettäminen
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin valtiovarainvaliokuntaan.
Keskustelu:
Ed. V ä i s t ö: Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys koskee arvonlisäveron palautusten
takaisinperinnän säätelyä uudella tavalla kuntien osalta ja on oikeasuuntainen. Nythän lakiehdotuksessa ehdotetaan, että luovutaan kokonaan marras- ja joulukuun takaisinperinnästä.
Tämä on välttämätöntä, koska yliperintää on
nyt kuntakentältä tulossa vuositasolla miljardi
markkaa, ellei tätä lainmuutosta toteuteta. Jatkoa varten kannattaisi ehkä vielä pohtia, onko
koko järjestelmästä tarpeen luopua. Tämähän
vääristää kuntien välistä tilannetta, koska arvonlisäveron palautusten takaisinperintä kohdistuu asukasluvun mukaisesti kuntiin, kun
taas kunnat saavat palautuksia käyttämiensä

22) Hallituksen esitys n:o 313 laeiksi liikkuvasta
kaupasta annetun lain ja elinkeinon harjoittamisen
oikeudesta annetun lain 3 §:n 22 kohdan kumoamisesta
Valiokuntaan lähettäminen
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin talousvaliokuntaan.
Keskustelu:
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Kiinnitin nyt huomiota ihan ensi kerran tähän lakiesitykseen, jolla liikkuvasta kaupasta annettu laki
kumotaan Eta-sopimuksen perusteella. Kulkukauppiaathan olivat aikanaan, silloin kun minä
olin vielä pikkupoika, oikeastaan ainoita ilonaiheita, kun heitä kuljeskeli talosta taloon pienen
kapsäkkinsä kanssa. Ainakin talon naisväelle,
joka katseli huiveja, kampoja ja hiusneuloja,
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vaikkei ostanutkaan, kun sillä ei ollut rahaa, se
saattoi olla ainoa viihteellinen ilonaihe.
Kulkukauppalupia on annettu hyvin vähän.
Nyt tämä asia tulee käsitykseni mukaan vapaasti. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä vaikuttaa, kun kuljeskelevia kauppamiehiä alkaa
kulkea talosta taloon. Liittyykö siihen mahdollisesti varastetun tavaran kuljettamista ja kauppaamista? Se on vain mahdollisuus. Siihen saattaa liittyä monia ongelmia ja häiriöitä, joita tällaiset hämäräperäisetja sattumanvaraiset kulkumiehet aiheuttavat, kun saavat vapaasti kulkukauppiaan etiketin alla kulkea talosta taloon,
vanhusten luona jne. Heitä ei kukaan siitä estä.
Saattaa olla, että vanha romantiikka palaa; se
voi olla ihan hyväksikin. Suhtaudun kyllä aina
epäluuloisena ihmisenä tähänkin asiaan vähän
epäluuloisesti ajatella, minkälaisia haittavaikutuksia kulkukaupan vapauttamisella saattaa aikanaan olla, jos tämä esitys, niin kuin ymmärrän,
kulkukaupan vapauttaa, koska laki kumotaan.
Ed. V ä i s t ö : Arvoisa puhemies! Ed. Aittoniemi kiinnitti huomiota värikkäällä tavallaan
hallituksen esitykseen. Esitystä on perusteltu sillä, että liikkuvaa kauppaa koskevat säännökset
ovat vanhentuneet ja rajoittavat elinkeinotoimintaa.
Arvoisa puhemies! Kyllä tähän tietysti sääntelyä jää jatkossakin. Hallituksen esityksen mukaan liikkuvaan kauppaan liittyvät haitat voitaisiin estää toisaalta kuluttajansuojalainsäädännöllä, toisaalta terveydensuojelu- ja elintarvikelainsäädännöllä.
Arvoisa puhemies! Kiinnitän huomiota siihen, että kunnalla on kunnallislain l 0 §:n nojalla oikeus yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
edistämiseksi antaa tarkempia määräyksiä järjestyssäännössään. Järjestyssäännöt koskisivat
myös liikkuvan kaupan eri muotoja ja kulkukauppaa yleensä. On vaikea nähdä, ovatko järjestyssäännöt riittävät estämään niitä lieveilmiöitä, joihin ed. Aittoniemi kiinnitti huomiota.
Toisaalta on jo nyt havaittu, että järjestyssäännöt poikkeavat aika lailla toisistaan eri kunnissa. Joissakin kunnissa on jo nyt kulkukaupasta
erittäin tiukat säännökset. Ainakin kyseistä yritystoimintaa harjoittava vähälukuinen joukko
on kokenut jopa liiankin tiukkoina säännökset,
joita kunnat ovat järjestyssäännöissään asettaneet.
Ed. J a n s s o n : Arvoisa herra puhemies!
Vaikka yleensä olen ed. Aittoniemen kanssa eri

mieltä, niin tässä asiassa vanhana poliisiupseerina olen kyllä ed. Aittoniemen kanssa vähän samaa mieltä. Olen minäkin sen verran vanha, että
muistan, kun nämä, yleensä vanhat ukot, tulivat
pyörilläänja millä keinolla kiertelivätkään. Mutta siihen aikaan yhteiskuntamme oli ihan toisenlainen kuin tänä päivänä. Silloin asuttiin yhdessä, oli suuremmat perheet, vanhemmat olivat
yleensä kotona.
Kun katsellaan nyt, miten Suomen kansa
asuu, jopa pienet lapset ovat yksin kotona jne.
Kyllä minustakin kannattaisi vähän miettiä, ennen kuin Eta-sopimuksen perusteella mennään
täysin toisenlaiseen systeemiin. Vaikka nyt esityksessä tätä puoltakin on käsitelty laajalti, niin
mietin vain, miten Ahvenanmaallakin sodan jälkeen olisin pienenä lapsena kotona mahdollisesti
reagoinut, kun nämä "herrat" tulivat. Olihan se
toisaalta mielenkiintoista ja värikästä hommaa,
mutta toisaalta en kyllä olisi aina itse uskaltanut
tai halunnut olla yksin kotona, kun he yllättäin
saapuivat noin vain. Eli tässä keskustelussa pitäisi mielestäni juuri ottaa huomioon myös, että
yhteiskuntamme on muuttunut, ei ainoastaan
kaupankäynti.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään talousvaliokuntaan.
Lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen
mukaisesti
talousvaliokuntaan:
23) Hallituksen esitys n:o 3141aiksi eräiden valtion
tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten
soveltamisesta
24) Hallituksen esitys n:o 315 laiksi teknisten
määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisön säännösten soveltamisesta

liikennevalio kuntaan:
25) Hallituksen esitys n:o 316 laiksi liikennevakuutuslain muuttamisesta

sosiaali- ja terveysvaliokuntaan:
26) Hallituksen esitys n:o 317 laitoshoitoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Valtiontilintarkastajien kertomus 1993

valtiovarainvaliokuntaan:
27) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta
1993 (K 10)
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Täysistunto lopetetaan kello 19.52.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Jouni Vainio

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna kello 13.

