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Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi ensimmäinen varapuhemies Pesälä sekä edustajat
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1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 1997

Ainoa käsittely
Kertomus 111998 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 17/1998 vp
Puhemies: Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 17.
Keskustelu:

Ed. A a l t o n en : Arvoisa puhemies! Käsillä
oleva ulkoasiainvaliokunnan mietintö koskee
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomusta vuodelta 1997. Pohjoismaiden
neuvoston toiminnassa oli viime vuonna turvallisuuspolitiikka esillä aiempaa huomattavasti korostuneemmin. Helsingissä pidettiin 25.26.8.1997 Pohjoismaiden neuvoston turvalli-

suuspoliittinen konferenssi, jossa oli yli 400 osanottajaa. Pohjoismaiden parlamentaarikkojen ja
ulko- ja puolustusministerien lisäksi siihen osallistui edustajia Baltian maista, Venäjältä, Puolasta, Saksasta ja Euroopan parlamentista. Konferenssi käsitteli kolmea pääteemaa: Pohjois-Euroopan turvallisuuspoliittiset haasteet, turvallisuuspoliittiset näkökohdat demokratiaan, ihmisoikeuksien puolustamiseen ja taloudelliseen kehitykseen tähtäävässä yhteistyössä sekä Naton
laajeneminen ja sen vaikutukset Itämeren alueen
turvallisuuspolitiikkaan. Konferenssin mielenkiintoa lisäsi sen ajankohta pian Naton laajentumisesta päättäneen Madridin huippukokouksen
jälkeen.
On arvokasta, että Pohjoismaiden neuvoston
puitteissa käsitellään kaikkia turvallisuuspoliittisia kysymyksiä. Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri on koko 1990-luvun ajan ollut voimakkaassa kehitysvaiheessa. Sen vuoksi pohjoismaisten
parlamentaarikkojen ja hallitustason edustajien
sekä Pohjolan ulkopuolisten osanottajien mielipiteenvaihdolla edellä mainituista keskeisistä kysymyksistä on mielenkiintoa Pohjolan tulevan
kehityksen kannalta.
Kuluvan vuosikymmenen aikana Pohjoismaat ovat monella tasolla laajentaneet yhteistyötään muiden valtioiden kanssa. Vuoden 1997 aikana Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteiseen
ulkoministerikokoukseen osallistui myös Venäjän ulkoministeri ja Bergenissä pidettyyn pohjoismaiseen ulkoministerikokoukseen Yhdysvaltojen edustaja. Myös Pohjoismaiden neuvoston
toiminta on laajentunut vain Pohjoismaiden välisistä asioista kansainvälisempään suuntaan.
Neuvostolla on nykyisin erityinen Eurooppa-valiokunta samoin kuin lähialuevaliokunta.
Yhteisesti omaksutut arvot ovat Pohjoismaiden yhteistyön lähtökohtana turvallisuuspolitiikankin alalla. Niillä on merkitystä huolimatta
siitä, että eri Pohjoismaat ovat järjestäneet suhteensa Euroopan unioniin ja Natoon eri tavoin.
Suomi, Ruotsi ja Tanska osallistuvat EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muotoiluun,
jossa korostetaan yleiseurooppalaisia lähtökohtia. Pohjoismaita yhdistävät arvot ovat kuitenkin
suuressa määrin osa yhteistä eurooppalaista arvomaailmaa.
Suomessa on ED-jäsenyyden alusta alkaen
lähdetty siitä, että EU:n puitteissa ei ole mielekästä pyrkiä pohjoismaiseen blokkiin. Tämä ei
estä sitä, että pohjoismaisten EU-maidenja EU :n
ulkopuolelle jääneiden Pohjoismaiden yhteiset
arvolähtökohdat ovat vaikuttamassa laajempiin
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eurooppalaisiin ja yleisempiin kannanottoihin
ajankohtaisissa turvallisuus- ja yleensä kansainvälispoliittisissa kysymyksissä.
Ulkoasiainvaliokunta on kertomusta käsitellessään perehtynyt Venäjällä vallitsevaan yhteiskunnalliseen kriisiin ja sen mahdollisiin vaikutuksiin Venäjän ulkopolitiikkaan. Eräs mahdollisuus on, että Venäjän 1990-luvun alussa osoittama halu korostaa arvojen yhteisyyttä ja yhteistyön tarvetta läntisen maailman kanssa heikkenee. Tällaisella kehityksellä saattaisi olla laajempia kansainvälisiä heijastusvaikutuksia, jotka
voisivat näkyä sotilaallisen voimapolitiikan harjoittamisena, lisääntyvänä konfliktiherkkyytenä
ja turvallisuuspoliittisten näkökohtien kasvavana korostumisena yleensä. Pohjoismaiden tulisi
tällaisten tendenssien vastapainoksi korostaa
kansainvälisen yhteistyön, kaikille valtioille yhteisten normien ja monenkeskisten kansainvälisten instituutioiden merkitystä.
On merkittävää, että ensi kerran Pohjoismaiden neuvoston historiassa myös puolustusministerit antoivat neuvoston 49. istunnossa oman selontekonsa. Tällaista selontekoa voidaan pitää
merkittävänä Pohjoismaiden neuvoston pyrkimykselle kattaa kaikki merkittävät politiikan
alat. Pohjoismaiden puolustuspoliittisen yhteistyön ydin on yhteistyö kansainvälisissä rauhanoperaatioissa.
Parlamentaarisesti koottu Arktinen yhteistyökomitea, johon Pohjoismaiden neuvoston edustajien lisäksi kuuluu Kanadan, Yhdysvaltojen,
Venäjän ja Euroopan parlamentin edustajia, on
jatkanut toimintaansa ja toiminut Arktisen neuvoston parlamentaarisena foorumina. Laajoissa
puitteissa käytävään arktiseen yhteistyöhön sisältyy merkittäviä tulevaisuuden mahdollisuuksia,joskin yhteistyö toistaiseksi hakee tarkoituksenmukaisinta muotoaan.
Pohjoismaiden neuvosto on löytänyt merkittävän ajankohtaisen roolin rasismin ja muukalaisvihan vastustamisessa Pohjoismaissa, toistaiseksi kuitenkin tarpeettoman vaatimattomissa
puitteissa. Neuvoston Pohjola-valiokunnan
marraskuussa 1997 järjestämässä aihetta koskeneessa kuulemistilaisuudessa esitettiin, että neuvoston tulisi saada aikaan rasismin vastainen ja
monikulttuurisuutta edistävä pitkän tähtäimen
strategia. Tämä teema tulisi mielestäni ottaa keskusteltavaksi koko neuvostossa eikä vain sen
yhdessä valiokunnassa.
Arvoisa puhemies! Suomi on tehnyt EU:n
puitteissa pohjoista ulottuvuutta koskevan aloitteen, joka on tulossa osaksi Euroopan unionin
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virallista politiikkaa. Pohjoismaiden neuvosto
toimii tärkeänä työvälineenä aloitteen tunnetuksi tekemisessä. Pohjoinen ulottuvuus on epäilemättä yksi niistä yhteistyöteemoista, joita Suomi
keskeisesti ajaa EU-puheenjohtajakaudellaan,
mutta pohjoisen ulottuvuuden tuleva kehitys
riippuu paljolti myös siitä, miten Ruotsi ja Tanska painottavat sitä omilla puheenjohtajuuskausillaan.
Ed. N y b y : Värderade talman, arvoisa puhemies! Diskussionen om Nordiska rådets verksamhet från i fjol infaller nu mycket lämpligt med
tanke på att inom ett par dagar inleds rådets
följande session i Oslo. Det är den femtionde
sessionen sedan Nordiska rådet grundades år
1952. Som känt var Finland inte med då rådet
inledde sin verksamhet. Vi kom med i rådets
arbete först tre år senare, dvs. från år 1955.
Finland var mycket intresserat av att bli medlem i Nordiska rådet, alltså då, på den tiden för
snart 50 är sedan. Dä ansågs det såväl utrikespolitiskt som försvarspolitiskt viktigt att umgås
med den västliga omvärlden. Det var också viktigt att samarbeta inom den allmänt kulturella
och socialpolitiska sektorn utan att glömma det
ekonomiska samarbetet eller turismen.
På 1950-talet hade fä finländare ens rest sä
långt ut i världen som tili exempel tili Stockholm,
för att inte tala om avlägsna städer som London
och Paris. Vi levde i en mycket liten värld och
världsbilden var snäv. Norden var då en första
etapp utåt, som ansågs livsviktig för oss och det
var den faktiskt och det är Norden fortfarande.
Än i dag hör Norden tili vära viktigaste handelsomräden.
Norden har under Finlands självständighetstid varit vårt politiskt sett absolut viktigaste samarbetsomräde. Det har gett oss det stöd och den
tröst vi behövt då vi i skuggan av det kalla krigets
hotbilder har styrt värt land och dess självständighet vidare. Vi harju inte sökt stöd frän vare sig
Nato eller Weu. Däremot har vi sökt värt stöd
hos de nordiska länderna och FN. Men hur är
läget i dag? Är vi inte \!ingre intresserade av det
nordiska samarbetet? Ar det enbart Europeiska
unionen, Förenta Nationerna, Världsbanken,
multinationella företag, internationellt noterade
börsbolag som intresserar oss och som styr samhället?
Varför intresserar inte det nordiska samarbetet längre ens vår regering? Att intresset tili exempel bland regeringsmedlemmarna tynar kan vi se
dä vi ögnar igenom deltagarförteckningen för
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Oslosessionen. Enbart fyra regeringsmedlemmar
reser över huvud taget till Oslo, men det är uppenbart att bara två av dem hinner stiga upp i
talarstolen för att representera Finlands regering
och dess åsikter. De två andra ministrarna deltar
i möten i Oslo, men avser inte att delta i den för
Finland tämligen viktiga politiska sessionen. Inte
heller blir vår parlamentariska delegation fulltalig. Bland suppleanterna finns det in!e heller ett
tillräckligt intresse för att ställa upp. Ar det verkligen så, att Finland inte längre behöver Norden
och nordiskt samarbete?
Vad är det som gör att rikspolitikerna över lag
inte intresserar sig för det nordiska samarbetet?
De få riksdagsmän som använder sin tid till att
bygga upp vårt egna, respektive nordiska samhälle så att medborgarna lättast möjligt kan ha
nytta av sina rättigheter får slita förgäves.
Få av oss lägger ens märke till att Norden har
kunnat uppvisa resultat på samarbete som duger
som en utmärkt modell för andra Iänder i världen. Schengenavtalet, som nu är så i ropet, bygger på en gammal tanke om total passfrihet, som
Nordiska rådet genomförde år 1954. Samma år
genomförde vi här i Norden en fri arbetsmarknad. En nordisk socialskyddskonvention antogs
1956. Alla dessa unika medborgerliga rättigheter
gavs nordborna alltså redan i mitten av 50-talet.
Ar 1976 infördes även en nordisk rösträtt i kommunala val. Om vi nu sedan tar en titt på EU kan
vi lägga märke till, att där ges nu unionens medborgare samma rättigheter som vi i Norden gett
våra medborgare sedan hedenhös tid.
Vad är det då som är så fint med dessa EUrättigheter, medan de ss>m nordiska inte högaktas eller respekteras? Ar det rentav så att det
nordiska samarbetet är långt före sin tid och
varför inte då fortsätta med att utarbeta modeller
som duger också för den övriga världen?
Värderade talman! Då utrikesutskottet har
fördjupat sig i rådets årsberättelse har det konstaterat, och där har det helt rätt, att till exempel
bekämpningen av främlingsfientlighet och rasism är alltför blygsam i Norden. Här bör rådet
ytterligare höja sin profil och mera medvetet arbeta för ett mångkulturellt samhälle. Närområdessamarbetet bör också lyftas fram på en högre
plattform. Finland är ju ändå EU:s och Nordens
östgräns och förutom att vi har en hel del erfarenhet har vi även goda möjligl}eter att kanalisera
nordisk kompetens österut. An så länge är satsningarna tämligen blyga.
Kanske de nordiska ländernas roll som parter
i ett större sammanhang kan komma till synes i

till exempel arbete med den nordliga dimensionen, ett initiativ som måste föras vidare. Här kan
även Nordiska rådet haen betydelsefull roll.
Arvoisa puhemies! Suomi lienee se maa, joka
on hyötynyt eniten pohjoismaisesta yhteistyöstä,
erityisesti kylmän sodan päivinä. Valitettavasti
kansanedustajien mielenkiinto pohjoismaisiin
asioihin näyttää olevan melko vähäistä.
Tämän voin ymmärtää. Sitoutuminen Pohjoismaiden neuvostoon vie paljon aikaa ja viime
vuosina työssä on ollut liian vähän asiasisältöä.
Kuitenkin toivoisin, että useampi suomalainen
kansanedustaja näkisi rakkaana velvollisuutenaan ylläpitää pohjoismaisia kontakteja.
Olen vakuuttunut siitä, että meillä suomalaisilla tuloksiin tähtäävään työhön tottuneina on
paljon ja arvokasta annettavaa Pohjoismaiden
neuvostossa.
Ulkoasiainministeri H a 1 o n e n : Arvoisa
puhemies! Myönnän kyllä, että käytän valtiopäiväjärjestyksen antamaa etuiluoikeutta, mikä ministerille suodaan, sen vuoksi että en malttanut
enää kaksi puheenvuoroa kuultuani olla ryhtymättä keskusteluun mukaan.
Pohjoismainen yhteistyö mielestäni sekä tarvitsee meitä että me tarvitsemme sitä. Pohjoismainen yhteistyö on muuttanut muotoaan kylmän sodan kauden päättymisen jälkeen, mutta se
voi onnitella itseään sen johdosta, että se on
uudelleen lunastanut paikkansa.
Itse asiassa monet niistä pelkotekijöistä, joita
meillä oli pohjoismaisen yhteistyön katoamisesta
liittyessämme Euroopan unioniin ovat osoittautuneet turhiksi. Päinvastoin se seikka, että viidestä Pohjoismaasta kolme on Natonjäseniäja kolme on Euroopan unionin jäseniä, tekee tästä
yhteistyöstä mielenkiintoisen ja keskinäisestä
kumppanuudestamme myös monessa suhteessa
kansainväliseen toimintaan uusia ulottuvuuksia
antavan.
Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on tietysti muuttanut meidän, sanoisinko, arkipäiväistä toimintaympäristöämme kovin paljon.
Ed. Nyby täällä miettikin sitä, onko se kokonaan syrjäyttänyt pohjoismaisen yhteistyön.
Vastaus on tietysti selkeästi, että ei ole. Päinvastoin myös Euroopan unionissa me olemme ottaneet huomioon pohjoismaisen perintömme ja
olemme myös silloin, kun on ollut aiheellista,
lähteneet puolustamaan perinteisesti arvossapitämiämme pohjoismaisia yhteistyömallejamme.
Tästä esimerkkinä voidaan mainita Schengen-
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sopimus, jossa Suomi ja myös sitten Ruotsi asettuivat puoltamaan Norjan ja Islannin mahdollisuuksia tulla mukaan Schengen-sopimuksen piiriin.
Toinen asia, missä tämä yhteistyö on, arvoisa
puhemies, näkynyt erittäin hyvin, on se, että pohjoismaisen kulttuurin, historian ja yhteistyön leima myös meidän lähinaapuristossamme on ollut
hyvin myönteinen. Hieman leikillisesti, mutta
puolitosissaan voidaan sanoa, että meillä on
pohjoismaalaiset ja uuspohjoismaalaiset. Ja näillä uuspohjoismaalaisilla tarkoitetaan silloin baltteja. Nimittäin kolmen haittimaan yhteistyössä
on otettu käyttöön monia niitä kokemuksia, joiden he ovat nähneet olleen hyviä meillä pohjoismaisessa yhteistyössä. Näiden maiden 5 + 3
-yhteistyö on vakiintunut myös monilla eurooppalaisilla yhteistyöfoorumeilla.
Arvoisa puhemies! Mitä tulee pohjoiseen ulottuvuuteen, joka oli myös ulkoasiainvaliokunnan
puheenjohtajan Aaltosen puheenvuorossa esillä,
haluan todeta, että se on tietysti Euroopan unionin kokonaisasennoitumista uuteen, suurempaan pohjoiseen ulottuvuuteensa. Tässä mielessä
tietysti meidän läheisimpien yhteistyökumppaniemme nimet ovat tässä asiassa Tanska ja Ruotsi,
mutta toisaalta haluaisin painottaa sitä, että
vaikka me tämän asiakohdan yhteydessä haluammekin olla kovin läheisiä pohjoismaiselle yhteistyölle, niin samantapaisia alueellisia yhteistyömalleja on onneksi muuallakin Euroopassa.
Se on toki totta, mitä sekä edustajat Aaltonen
että Nyby täällä alleviivasivat, että meillä on
eräiltä osin keskinäisen lainsäädännön harmonisoinnin, passivapauden ja muun, osalta edelläkävijän maine.
Näin ollen tämä pohjoinen ulottuvuus ja sen
ajattelu on pystytty käsittämään yhtä hyvin Välimeren alueella kuin täällä pohjoisessa. Mielestäni on ollut ilahduttavaa nähdä se, että esimerkiksi Välimeren alueella olevat unionin maat pitävät
sitä yhtä luonnollisena kuin omaa Barcelonaprosessiaan, keskustelua ED-maiden ja ei-EDmaiden välillä ja sieltä löydettäviä käytännön
yhteistyömalleja.
Mitä sitten tulee siihen, näkyykö pohjoismainen yhteistyö Suomessa tai näkyykö se tässä
eduskunnassa, tässä suhteessa mielestäni Pohjoismaiden neuvosto kärsii yleiseurooppalaisesta
kansainvälispoliittisesta traumasta nimeltä näkymättömyys. Ollaan sitten Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa, ollaan sitten Etyj:n kokouksessa, ollaan sitten Euroopan neuvoston
kokouksessa tai Itämeren maiden neuvoston
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kokouksessa, ei kauan kestä, kun joku käyttää
puheenvuoron siitä, minkä takia näin tärkeää
työtä kuin me teemme ei näy enemmän kansainvälisessä mediassa. Mielestäni silloin saadaan
hakea syytä toisesta päästä, siitä miksi kansainvälinen media on kiinnostuneempi konfliktipitoisesta uutisaineistosta kuin siitä, millä tavalla
me estämme aseellisia konflikteja, miten me rakennamme demokraattista turvallisuutta tai,
jopa aseellisten konfliktien tapahduttua ja niiden
lauettua, millä tavalla me palaamme normaaliin
demokraattiseen yhteiskuntaan. Nykyinen uutisvälitys on lyhytjänteistä, tähtää tällaisiin näyttäviin kohokohtiin ja haluaa voimakkaasti liikuttaa ihmisten tunteita ja imeä heidän mielenkiintonsa. Siihen tietysti rauhanomaisen demokratian rakentamisella on heikko kilpailuasetelma
paljon sotaisempiin uutisiin nähden.
Arvoisa puhemies! Haluaisin vain lopuksi sanoa sen, että pidän erittäin tärkeänä sitä, että
Pohjoismaiden yhteistyötä arvostetaan myöskin
Suomessa, ja pyrimme omalta osaltamme myöskin hallituksen puitteissa tätä tekemään. Varsinainen pohjoismaisen yhteistyön yhteistyöministeri on Ole Norrback. Kun me molemmat matkustamme yli puolentoistasataa päivää vuodessa, olemme silloin tällöinjoutuneet niin sanotusti
paikkaamaan toinen toisiamme eri tehtävissä.
Näin on nyt myöskin tulevan Norjan kokouksen
laita. Mutta minun mielestäni kummatkin olemme niin sanotusti käsi kädessä pyrkineet puoltamaan tämän yhteyden merkitystä. En ole, minun
täytyy myöntää, ihan niin läheltä seurannut
kaikkien muiden sektorikohtaista työskentelyä,
mutta se, mikä ulkoministeriössä olevien ministereiden yhteinen kanta on ollut, me olemme sekä
kiitoksella että ihailulla todenneet, että Pohjoismaiden neuvosto on tavattoman nopeasti omaksunut korkean profiilin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Kun muistamme, kuinka lyhyt historia
tällä uudella ulottuvuudella on, voi vain sanoa,
että tähän aluevaltaukseen on ollut ilmeinen tarve.
Ed. Perho merkitään läsnä olevaksi.
Ed. L ö v : Värderade fru talman, arvoisa rouva puhemies! Jag noterar med glädje att utrikesutskottet uppskattar Nordiska rådets utveckling
mot att bli ett forum där alla viktiga samnordiska
politiska frågor tas upp, inte minst säkerhetspolitik, och där miljöpolitik och människorättsfrå-
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gor får tyngd och en ny betydelse i en gemensam
nordisk samhällssyn.
De nordiska ländernas gemensamma värdegrund har varit drivkraften i Nordiska rådets
satsning i våra närområden, men också inom EU
och Norden. Familjernas välfård, människorättsfrågor och miljöpolitik utgör grundelementen vid utvecklingen av livskvaliteten och därmed
den inre säkerheten. Detta är någonting vi kan
exportera tili våra närområden.
Våra närområden behöver stöd i sitt uppbyggnadsarbete. En positiv demokratisk och social
utveckling i näromrädena gagnar också vår säkerhet. Närområdesutskottet har arbetat aktivt
med dessa frågor. Bland annat har en arbetsgrupp undersökt barnens situation i närområdena och funnit, tyvärr, mycket lidande där. Stora
insatser behövs för att ta hand om övergivna
barn. Det behövs också insatser för att utveckla
familjepolitiken. Arbetsgruppens arbete utmynnar i en rekommendation tili N ordens regeringar
att bland annat verka för att Unicef ökar sin
operativa verksamhet i området.
Utrikesutskottet har ocksä noterat det viktiga
arbete nordenutskottet gör. Nordenutskottet behandlar traditionella medborgarfrågor inom
Norden. Barnens och de ungas situation har varit
föremål för speciell uppmärksamhet. Frågor som
pedofili, sexturism och narkotika har lyfts upp.
Jämställdhetsfrågor och rasism har behandlats i
diskussioner med ministrarna och utmynnat i
rekommendationer.
Säkerhetspolitikens övriga mera klassiska dimensioner, dvs. Nato-utvidgningen och de nya
säkerhetspolitiska utmaningarna i norra Europa
kom också upp under den nordiska säkerhetskonferensen förra augusti i Helsingfors. Konferensen och ett par medlemsförslag utgjorde
grunden för rådets rekommendationer tili de
nordiska regeringarna. Rekommendationerna
uppmanar tili fortsatt, bred offentlig debatt om
de strukturer som är under utveckling. Man betonar ocksä vikten av att de baltiska staterna
självständigt får välja sin säkerhetspolitiska linje. Rekommendationerna riktar också en adress
till EU om behovet av stöd för konkreta åtgärder
med anledning av atomföroreningarna i nordvästra Ryssland.
En säkerhetspolitisk dimension som understryks i rekommendationen är behovet att upprätta en gerpensam nordisk miljöberedskap. Miljöhoten i Ostersjön och de arktiska områdena
måste kartläggas och åtgärdas för att vi skall gå
en trygg framtid tili mötes.

Puhemies! Haluan vielä mainita asian, joka ei
kertomuksessa eikä mietinnössä tullut esille.
Keskiryhmät eli mittengruppen teki nimittäinjäsenehdotuksen siitä, että Pohjoismaiden neuvosto antaisi Ruotsille suosituksen allekirjoittaa
Euroopan neuvoston sopimuksen vähemmistökielten asemasta. Sopimuksen vahvistaminen lujittaisi suomenkielisten oikeuksia ja asemaa
Ruotsissa.
Ne ruotsalaiset kansanedustajat, jotka eivät
kuuluneet keskiryhmään, yrittivät kaikin keinoin estää suosituksen hyväksymisen. He perustelivat sen sillä, että moinen suositus olisi vain
Ruotsin sisäisiin asioihin puuttumista. Tästä kuitenkin vältyttiin ja suositus hyväksyttiin viime
marraskuussa Helsingissä. Kehitys on johtanut
siihen, että ministeriön eräs työryhmä on Ruotsissa antanut maansa hallitukselle ehdotuksen
vähemmistökielisten aseman parantamiseksi. Ilman Pohjoismaiden neuvoston myötävaikutusta
olisi hyvin vaikea sanoa, miten kauan ruotsinsuomalaisten olisi pitänyt odottaa asemansa kohenemista. (Ed. Aittoniemi: Aika kauan, eikä
mitään vieläkään!) -On tulossa.
Nordiska rådet har med positiva förtecken
inlett diskussionen om den nordiska dimensionen i Europapolitiken. Detta begrepp, som lanserades av Finlands statsminister Lipponen, måste
innefatta både säkerhetspolitik och välfårdens
förutsättningar i de nordliga omrädena. Vi anser
precis som utrikesutskottet att Nordiska rådet
tillsammans med ministrar och parlamentariker
bör ta detta som ett huvudtema under kommande verksamhetsär.
Ed. W a h 1 s t r ö m : Arvoisa puhemies! Kuten kertomuksessa todetaan, viime vuosien laajojen uudistusten jälkeen on sekä viime vuonna että
myös tänä vuonna keskitytty enemmän sisältökysymyksiin Pohjoismaiden neuvoston työssä.
Valiokunnat ovat kartoittaneet perusteellisesti
omia toimialojaan, ja puheenjohtajisto on ollut
entistä aktiivisempi varsinkin turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, jotka puheenjohtajistolle
kuuluvat. Tuloksia tästä työstä nähdään varsinkin ensi viikon aikana, jolloin Pohjoismaiden
neuvoston seuraava istunto alkaa Oslossa. Asialista on harvinaisen pitkä, ja istunnon käsittelyyn
on saatu monta varteenotettavaa sekä ministerineuvoston esitystä että jäsenehdotusta.
Nyt käsiteltävänä oleva kertomus osoittaa,
että poliittisista kysymyksistä ovat toiminnassa
eniten kiinnostusta herättäneet Eurooppa-poli-
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tiikka, ajankohtaiset turvallisuuspoliittiset asiat
sekä lähialueyhteistyö, viime aikoina varsinkin
Venäjällä olevien lähialueiden kanssa. Mielestäni
ulkoasiainvaliokunnan huomautus Venäjän tilanteesta ja huoli siitä on paikallaan. Senpä
vuoksi Pohjoismaiden neuvostossa on erityisesti
haluttu painottaa Venäjä-yhteistyötä, jotta tämä
yhteys ei katkeaisi.
Myös kulttuuriyhteistyön asema on säilynyt
vahvana. Olen iloinen siitä, että ulkoasiainvaliokunta suhtautuu mietinnössään hyvin myönteisesti tapahtuneeseen kehitykseen. Kaikki nämä
sektorit tulevat olemaan ajankohtaisia toiminnassa tulevienkin vuosien aikana.
Eurooppa-politiikan osalta voidaan todeta,
että varsinkin pohjoista ulottuvuutta koskeva
aloite tulee olemaan vahvasti esillä. Suomen
aloitteesta tämä asia oli esillä Pohjoismaiden
neuvoston puheenjohtajistossa tämän vuoden
alussa. Puheenjohtajisto päätti silloin antaa tukensa Pohjoismaiden hallituksille niiden pyrkimyksissä edistää pohjoismaisia ja eurooppalaisia
intressejä vahvistamalla Euroopan unionin pohjoista ulottuvuutta. Asian konkretisoiminen ja
seuranta tulee olemaan eräs pääteema sekä Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajistossa että
eri valiokunnissa myös ensi vuonna.
Tätä asiaa on syytä painottaa, koska aloitteen
syntymisen aikoihin herättivät suurta kohua
eräiden yksittäisten PN:n edustajien nuivat kommentit suomettuneen Suomen innokkuudesta
tehdä aloitteita Euroopan unionin sisällä. Pohjoismaiden neuvoston puhemiehistö häivytti
nämä epäilyt yksimielisellä lausunnollaan ja
myös käytännön linjauksilla jo kuluvan vuoden
toiminnassa.
Kuten ulkoasiainvaliokunta mietinnössään
toteaa, pohjoismaisella yhteistyöllä tulee yleensäkin olemaan merkittävä rooli pohjoiseen ulottuvuuteen sisältyvien tavoitteiden toteuttamisessa. Asia on seuraavan kerran esillä ensi tiistaina
Pohjoismaiden ulkoministerien ja neuvoston puheenjohtajiston välisessä kokouksessa. Aloitteen
edistäminen on tärkeää sekä laajemman eurooppalaisen yhteistyön puitteissa että pohjoismaisten verkostojen kautta.
Pohjoisen ulottuvuuden kehittämisessä Ruotsin ja Tanskan tuki on tietenkin erittäin tärkeätä.
Samalla on huolehdittava siitä, että myös Norja
ja Islanti ovat aktiivisesti mukana, kun EU:n
pohjoisten alueiden politiikalle annetaan sisältöä. Norjahan onkin aivan alusta saakka osoittanut erittäin suurta mielenkiintoa asiaan.
Itse asiasta täytyy tietysti muistuttaa, niin kuin
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ministeri Halonen totesi, että pohjoinen ulottuvuus on Euroopan unionin pohjoinen ulottuvuus, koko Euroopan unionin poliittinen linjaus,
silloin kun se siksi todella virallisesti muodostuu.
Siksi on tärkeää, että siinä ovat kaikki mukana,
eivät pelkästään Pohjoismaat.
Tässä yhteydessä on myös syytä todeta, että
arktinen yhteistyö tarjoaa hyvät mahdollisuudet
kehittää ja vahvistaa pohjoista ulottuvuutta.
Uusia rakenteita on luotu ja uusia ohjelmia on
käynnistetty varsinkin ympäristösektorilla, joka
arktisella alueella on eittämättä eräs kaikkein
keskeisimpiä arktisten seutujen suuren haavoittuvuuden takia.
Parlamentaarikkotasolla tämä yhteistyö on
selvästi vahvistunut viime keväänä Salehardissa
Venäjällä pidetyn konferenssin jälkeen. Arktisten alueiden pysyvä parlamentaarikkokomitea
edustaa arktisten alueiden maiden parlamentteja
ja pitää yhteyttä arktiseen neuvostoon ja sen jäsenmaiden hallituksiin. Toiminnassa ovat mukana kaikki Pohjoismaat sekä Kanada, Venäjä ja
Amerikan yhdysvallat.
Ensi viikon istunnossa neuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu jatkuu. Saamme
selvityksen sekä ulkoministereiden että puolustusministereiden yhteistyöstä. Viime vuoden kesällä Helsingissä pidetyn turvallisuuspoliittisen
konferenssin pohjalta puheenjohtajisto on kuullut asiantuntijoita sekä tiivistänyt yhteyksiään
lähialueisiin. Konferenssissa ilmenneet mielipiteet ja keskustelut ovat siis saaneet jatkoa ja
seurantaa puhemiehistön työssä. Viime kokouksessa muun muassa keskusteltiin suurlähettiläs
Thorvald Stoltenbergin alustuksen pohjalta Kosovon tilanteesta sekä Pohjoismaiden toiminnasta entisen Jugoslavian alueella.
Ulkoasiainvaliokunta hieman moittii sitä, että
kertomuksessa ei ole yhteenvetoa turvallisuuskonferenssissa käydyistä keskusteluista. Se johtuu lähinnä ja nimenomaan siitä, että kyseessä oli
konferenssi, joita ei ole ollut tapana selostaa laajemmin puheenvuorojen kannalta, koska varsinaisia päätöksiä niissä ei tehdä.
Ensi vuoden alussa, helmikuun 8 ja 9 päivänä,
järjestetään tässä salissa Baltian parlamentaarisen yleiskokouksen ja Pohjoismaiden neuvoston
yhteinen kokous. Pääaiheet tulevat olemaan
pohjoinen ulottuvuus, Itämeren alueen turvallisuuspolitiikka sekä rikollisuuden torjunta. Varmasti tullaan huolehtimaan siitä, että ulkoasiainvaliokunta ja eduskunta saavat kattavan informaation kokouksessa käydyistä keskusteluista ja
suuntaviivoista.
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Ulkoasiainvaliokunta toteaa myös mietinnössään, että Pohjoismaiden neuvosto on löytänyt
merkittävän ajankohtaisen roolin rasismin ja
muukalaisvihan vastustamisessa Pohjoismaissa.
Valiokunta katsookin, että tämä teema tulisi ottaa keskusteltavaksi koko neuvostossa. Asia tulee esiin jo ensi viikon istunnossa, jolloin käsiteltävänä on Pohjoismaiden ministerineuvoston selonteko toimenpiteistä muukalaisvihan vähentämiseksi. Näihin toimenpiteisiin on ryhdytty nimenomaan Pohjoismaiden neuvoston suositusten pohjalta.
Arvoisa puhemies! Ed. Mats Nyby esitti tärkeitä kysymyksiä osallistumisesta Pohjoismaiden neuvoston työhön ja kritiikkiä myös sen suhteen, että meidän ministerimme eivät aina näytä
osoittavan tarpeellista aktiivisuutta asiassa.
Ensi viikon Pohjoismaiden neuvoston istunto
on, kuten on jo todettu, 50. neuvoston historiassa. Kun siis tällä hetkellä arvioidaan tai arvostellaan pohjoismaista yhteistyötä, on syytä muistaa, että Pohjoismaiden neuvosto, kuten myös
aikaisemmin on sanottu, on historiansa aikana
onnistunut erittäin hyvin viiden maan yhteistyön
tehostamisessa ilman äänestyksiä, ilman pakotteita ja ilman direktiivejä. Minkään maan itsemääräämisoikeuteen ei ole kajottu. Tämä on erittäin arvokasta muistaa, kun puhutaan pohjoismaisesta yhteistyöstä eteenkinpäin.
Myös Pohjoismaiden asukkaat ovat vuosien
saatossa hyväksyneet pohjoismaisen identiteetin
vahvistamisen. Selkein tulos yhteistyöstä sen lisäksi, mitä on jo mainittu, lienee Pohjoismaiden
hyvinvointimalli, joka olisi ollut vaikea toteuttaa
vain yhdessä maassa. Se on äärimmäisen arvokas
asia mutta ei enää itsestäänselvä ratkaisu edes
Pohjoismaissa. Tässä riittää haastetta muun
ohella pohjoismaiselle yhteistyölle tulevinakin
vuosina.
Ed. H u r s k a i n e n (vastauspuheenvuoro ):
Arvoisa puhemies! Ed. Wahlström otti puheenvuorossaan esille Pohjoismaiden neuvoston jäsenten kannanotot suomettumisesta. Olisin hieman korjannut ed. Wahlströmin lausumaa.
Pohjoismaiden neuvostossa keskusteltiin pohjoisesta ulottuvuudesta ja tässä yhteydessä Eurooppa-valiokunnan papereihin olivat putkahtaneet suomettumiskommentit. Selvittelyjen jälkeen kuitenkin ilmeni, että suomettumiskommentit olivat lähtöisin Tanskan sihteeristöstä, ja
sihteeristön anteeksipyyntöhän päätti sekaannuksen.

Ed. Puisto merkitään läsnä olevaksi.
Ed. K a 11 i s : Arvoisa rouva puhemies! Yhteistyö ja erityisesti kansainvälinen yhteistyö on
äärettömän tärkeää, ja kuten olemme kuulleet,
edustajat ovat kertoneet meille, miten paljon hyvää Pohjoismaiden neuvostossa on tehty ja mitä
tehdään. On kuitenkin valitettavaa, että tieto
tahtoo tulla ainoastaan näissä kertomuksissa
kansanedustajien tietoon. Ne harvat, jotka lukevat kertomukset, saavat tästä tiedon. Ne, jotka
ovat kuuntelemassa keskustelua, saavat kuulla,
mitä hyvää Pohjoismaiden neuvostossa tehdään.
Tämä on valitettava asia. Yhteistyötä tulisi mielestäni kehittää seuraavalla tavalla:
Kun eduskunnan kansainvälisten asiain toimisto ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kanslia pari vuotta sitten päätettiin
yhdistää, eräänä tarkoituksena oli nimenomaan
se, että kansainvälisten järjestöjen valiokuntien
substanssiasiat Euroopan neuvostossa ja Pohjoismaiden neuvostossa koordinoitaisiin siten,
että eduskunnan kaikissa valiokunnissa tiedettäisiin, mitä eri puolilla Eurooppaa päätetään,
tiedetään suuressa valiokunnassa, tiedetään valtiovarainvaliokunnassa, ympäristövaliokunnassa, ulkoasiainvaliokunnassa, mitä on sovittu eri
elimissä, mitä on päätetty eri elimissä. Nyt tilanne on, ikävä kyllä, sellainen, että eduskunnan eri
valiokunnissa ei riittävän tarkasti seurata sitä
keskustelua, jota käydään Euroopan neuvostossa tai Pohjoismaiden neuvostossa. Asioiden
koordinointi on jäänyt tekemättä.
Ulkoasiainvaliokunnan kerran vuodessa käsittelemä kertomus ei riitä saattamaan esimerkiksi Pohjoismaiden neuvoston istunnossa tehtyjä
päätöksiä eli niin sanottuja suosituksia eduskunnan eri valiokunnan tietoisuuteen. Näin ollen
saattaa neuvosto keskustella Pohjoismaiden
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta, ilman
että jokin valiokunta, jonka alaan asia eduskunnassa kuuluu, on siitä mitenkään tietoinen.
Tähän epäkohtaan on tartuttava esimerkiksi
siten, että eduskunnan valiokunnat lisäisivät yhteydenpitoaan muiden Pohjoismaiden parlamenttien vastaaviin valiokuntiin pitämällä bilateraalisia tai, mikä vielä parempi, yhteispohjoismaisia tapaamisia, joissa kävisivät läpi omissa
valiokunnissaan käsiteltävät tärkeimmät asiat.
Tämä kokoontuminen ei olisi osa PN:n toimintaa.
Toisena uudistuksena näkisin, että kansainvälisten järjestöjen substanssiasioiden koordi-
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noinnin voisi esimerkiksi ulkoasiainvaliokunta
ottaa hoitaakseen. Keskustelua ulkoasiainvaliokunnassa ei tulisi rajoittaa esimerkiksi yksinomaan perinteiseen ulkopolitiikkaan ja turvallisuuspolitiikkaan. Ulkopoliittiset tärkeät asiat,
joita tänä päivänä ovat myös esimerkiksi kansainvälinen ympäristöyhteistyö, lähialueyhteistyö, kehitysyhteistyö tai vaikkapa EU:ssa tehty
aloite pohjoisesta ulottuvuudesta, ovat nekin
luonteeltaan sellaisia, että ne sivuavat usean valiokunnan asia-alaa. Siksi olisikin erityisen tärkeää, että useampi eduskunnan valiokunta voisi
osallistua niihin keskusteluihin, joita käydään
tämän talon seinien ulkopuolella nimenomaan
Pohjoismaiden neuvostossa ja Euroopan neuvostossa.
Nämä ajatukset tulivat mieleeni, kun luin,
mitä EU:n komission jäsen Anita Gradin lausui
niistä sopimuksista ja pöytäkirjoista, joita eri
maiden hallitusten edustajat eri tasoilla tekevät.
Hän totesi, että ne jäävät pelkiksi sanoiksi, ja
vielä totesi varmuuden vuoksi, että mikäänjäsenvaltio ei ole hänen mukaansa ratifioinut yhtäkään niistä. Tehdään sopimuksia, tehdään pöytäkirjoja, pidetään tärkeitä kokouksia, käsitellään tärkeitä asioita, mutta siihen se jää. Ne elimet, joiden tulisi myöhemmin tehdä päätökset,
eivät ole edes näistä tietoisia, ja tämä koskee
valitettavasti kaikkia näitä kansainvälisiä elimiä,
niin myös PN:ää.
Ed. W a h 1st r ö m (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Ed. Kallis tarttui hyvin tärkeään asiaan ja toivonkin, että tämä puheenvuoro johtaisi siihen, että enemmän pantaisiin siihen
painoa, mutta ei asia ole aivan näin huomaamatta livahtanut Pohjoismaiden neuvostossa.
Ed. Kallikselle voisin kertoa, että viime vuoden istunnossa tehtiin kaksikin päätöstä, jotka
liittyvät tähän. Niiden toimeenpano on varmasti
vielä kesken, mutta siis tämän kertomuksen mukaanhan tehtiin päätös Nordlex-tietokannasta,
joka on juuri sitä, että voitaisiin seurata eri maiden lainsäädäntöä sähköisissä viestimissä.
Toinen päätös nimenomaan tarkoittaa sitä,
että Pohjoismaiden neuvoston toiminta kytkettäisiin parlamenttien toimintaan ja yhteistyöhön
niiden kanssa. Puhuttiin niin sanotusta ankkuroinnista tai kytkemisestä. Tämä päätöshän sisältää sen, että valtuuskunnat nimenomaan tarkkaan seuraisivat neuvoston suosituksia ja että
vahvistettaisiin perinnettä kutsua kansallisten
parlamenttien jäseniä neuvoston tilaisuuksiin ja
vielä perustettaisiin keskustelufoorumeita esi-
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merkiksi Internet-kotisivuille. Näitä kaikkia on
kyllä jo lähdetty kehittämään, mutta ed. Kallis
on aivan oikeassa siinä, että tässä on vielä suuria
puutteita.
Ed. Savela merkitään läsnä olevaksi.
Ed. H y s s ä 1ä : Arvoisa rouva puhemies!
Tässä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä todetaan, että Pohjoismaita yhdistävät arvot ovat
kuitenkin suuressa määrin osa yhteistä eurooppalaista arvomaailmaa, mikä ilmenee muun
muassa siitä, että Norja ja Islanti monissa tapauksissa ovat nähneet mahdolliseksi ja suotavaksi yhtyä ED-maiden yhteisiin kannanottoihin.
Haluaisin tässä yhteydessä korostaa, että Pohjoismaiden neuvoston Eurooppa-valiokunta on
mielestäni hyvin ansiokkaasti toiminut juuri tällaisena yhteysfoorumina myös niiden maiden
kannalta, jotka eivät ole EU:njäseniä. Jos ajatellaan Grönlantia, Islantia, Färsaaria, Norjaa, ne
ovat voineet vaikuttaa Eurooppa-valiokunnassa
hyvinkin suurella painoarvolla. Olemme käsitelleet siellä erityisesti näitä maita ja alueita kiinnostavia asioita, esimerkiksi kalastusta ja luonnonsuojelua. Juuri tämä arktisen aspektin mukaanotto on ollut hyvin tärkeää. Keskiryhmät pitivät
jopa yhden seminaarin näitten aiheitten tiimoilta.
Olemme pitäneet hyvin tärkeänä Eurooppavaliokunnassa pitää esillä kuluttajakysymyksiä,
koska ne ovat varmasti sellaisia yhteispohjoismaisia asioita, joissa on paljon tekemistä. Olemme tavanneet tämän asian tiimoilta komissaari
Emma Boninon, ja näin ollen uskon, että myös
pohjoismaisia näkemyksiä on eurooppalaisella
foorumilla tullut otettua huomioon kuluttajaasioissa.
Vielä haluan mainita alkoholikysymykset,
joissa Eurooppa-valiokunta on ollut hyvin aktiivinen ja jotka ovat varmasti sellaisia pohjoismaisia asioita, jotka on syytä viedä myös eurooppalaisella tasolla käsiteltäviksi.
Muuten yhdyn kyllä mielihyvin esimerkiksi
ed. Wahlströmin esittämiin näkemyksiin samoin
kuin muihin pohjoismaisen yhteistyön tärkeydestä ja hyödyllisyydestä.
Ed. A i t t on i e m i: Rouva puhemies! Yritän olla mahdollisimman vähän inhottava. Pyrin
olemaan jopa sivistynyt, jos se yleensä minun
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kohdallani on mahdollista, mutta sittenhän sen
näkee.
Siitä huolimatta, rouva puhemies, minun näkemykseni Pohjoismaiden neuvoston merkityksestä ei ole muuttunut miksikään. Päinvastoin on
käynyt entistä selvemmäksi, että se on menettänyt senkin vähäisen merkityksen, mitä sillä on
ollut viime vuosina. Aikaisempina vuosina ja
vuosikymmeninä, Pohjoismaiden neuvoston perustamisen alkuaikoina, sillä oli hyvinkin huomattava merkitys Pohjoismaiden yhteistyön
koordinaattorina ja keskustelu paikkana. Nykyisin se on samanlainen kuin on Euroopan neuvosto: keskustelukerho, humanististen hyminöiden
paikka, missä puhutaan asioista, joilla ei ole mitään merkitystä.
Rouva puhemies! Oikeastaan ensimmäisen
kerran tämän keskustelun aikana sain ed. Aaltosen puheenvuorosta tukea ajatuksilleni. Tehän
sanoitte sillä tavalla, että Pohjoismaiden neuvostossa keskustelufoorumilla asioiden kirjo on levinnyt huomattavasti laajemmalle Eurooppaan,
itään, joka puolelle. Se ei keskity enää siis perinteisiin Pohjoismaihin. Se on levinnyt kuin - en
nyt kehtaa sanoa mutta Pohjanmaalla tiedetään,
mitä tässä saattaisin tarkoittaa.
Se näkyy myös siinä, että Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen entistä intensiivisemmin
osallistuu maita muualta- Baltiasta, Venäjän
edustajat jne. -ja se johtuu siitä, että tätä käsittelyfoorumia, keskustelufoorumia, on laajennettu voimakkaasti, koska ei ole mitään perinteistä pohjoismaista yhteistyötä enää sillä tavalla, että se voisi keskittyä Pohjoismaiden keskinäisiin asioihin ja niiden suhteisiin muun muassa
yleiseurooppalaiseen politiikkaan. Se on levitetty
suureksi matoksi, joka hortoilee ja harhailee siellä sun täällä eikä enää keskity Pohjoismaiden
asioihin.
Rouva puhemies! Olen aina sanonut, että yksi
hyvä puoli Pohjoismaiden neuvoston kokouksissa on joskus ollut verrattuna Euroopan neuvoston kokouksiin. Me hyvin usein saamme lomaa
täältä viikon silloin, kun on Pohjoismaiden neuvoston kokous, varsinkin silloin, kun se on ollut
täällä eduskuntasalissa. Jos oikein muistan, se
on ollut täällä, ja se on ollut ainakin yksi hyvä
puoli.
Siis minä näen tällä tavalla ehkä vähän kärjistetysti tämän tilanteen. Pitäisi muuttaa nimi pohjoiseurooppalaiseksi tai eurooppalaiseksi neuvostoksi, mutta sitten taas on jo olemassa Eurooppa-neuvosto. Nämä menevät päällekkäin.
Tämä on livennyt Pohjoismaiden keskeisistä

asioista ulkopuolelle, menettänyt merkityksensä
aikaisempaan nähden. Näin ollen sana Pohjoismaiden neuvosto on enää turha. Sille pitää keksiä
joku muu nimike.
Vaikka en nyt halua täällä levittää muukalaisvihaa enkä rasismia- minä olen sitä mieltä, että
niitä pitää vastustaa järkevissä puitteissa; olen
ollut aina sitä mieltä loppujen lopuksi - mutta
että tässä nyt on löydetty jokin sellainen erinomainen sydän tälle asialle: muukalaisvihan ja
rasismin vastustaminen, on aika köykäinen asia
näin suurelle ja merkitykselliselle neuvostolle sillä tavalla, että sitä kannattaa valiokunnan mietinnössä sillä tavalla korostaa. Mutta kun ei ole
mitään muuta, mitä korostetaan, niin tietysti korostetaan sitä, mitä on.
Rouva puhemies! Ed. Löv puhui siitä, kuinka
jälleen on ankaran taistelun jälkeen saatu jonkinlainen lausuma siitä, että ruotsinsuomalaisten asiaa parannetaan. Minä kysyin, mitä on
tapahtunut. No, ei vielä, mutta tulee tapahtumaan. Niinhän on tullut tapahtumaan 50 vuotta.
Ainahan Ruotsissa asuvien suomalaisten asioita
on parannettu, 50 vuotta. Toisinaan on menty
takaperin, toisinaan etuperin. Käytännössä ne
eivät ole muuttuneet miksikään. Jokainen Suomessa asuva vähemmistöryhmä on paremmassa
asemassa kuin Ruotsissa asuvat suomensukuiset
ihmiset. Näistä aina puhutaan samaa, niin kuin
nyt taas on tehty tällainen pieni asia tästä eteenpäin.
Vaikka en haluaisi olla inhottava, niin kyllä
Ruotsissa asuvien suomalaisten asioita on niin
pitkään yritetty ajaa eteenpäin, ettei tässä auta
varmaan Suomen kuin alkaa uhkailla sillä, että
me alamme kohdella samalla tavalla vähemmistökansojamme kuin Ruotsissa kohdellaan suomalaisia. Otetaan esimerkiksi suomenruotsalaisten televisio-ohjelmat neljännekseen siitä kuin ne
ovat nykyisin. Silloinkaan ne eivät ole vielä niin
vähässä kuin suomalaiset ohjelmat ovat Ruotsissa.
Ja minä olen aivan tosissani tässä. Pohjoismaiden neuvosto olisi ollut foorumi, pohjoismainen
foorumi, jossa näitten vuosien ja vuosikymmenien aikana olisi voitu ajaa Ruotsissa asuvien
suomalaisten, työn sankareitten, asiaa, mutta ei
mitään muuta kuin kauniissa puheenvuoroissa
täällä sanotaan jotakin, mitään ei ole tapahtunut. Tämä on kyllä kylmä totuus, ja haluan kuulla sen, jos joku pystyy esittämään, mitä tämä
Pohjoismaiden neuvosto on saanut aikaan Ruotsissa asuvien suomalaisten hyväksi esimerkiksi ja
pohjoismaisella tasolla. Ugh! Olen puhunut.

Pohjoismaiden neuvoston kertomus 1997

Ed. H y s s ä 1 ä (vastauspuheenvuoro): Arvoisa rouva puhemies! On vaikea ymmärtää ed.
Aittaniemen vähättelevää asennetta. Tuntuu siltä, että se perustuu aikamoiseen tietämättömyyteen. Elijos on mukana itse siinä toiminnassa, voi
kyllä havaita konkreettisemmin, jolloin minusta
on oikeutettu myös lausumaan siitä toiminnasta
noin syvällä rintaäänellä kuin ed. Aittaniemi tekee. Totta kai kehittämistä on. Emme varmaan
kiellä me Pohjoismaiden neuvoston jäsenet, että
ei olisi kehittämistä siinä työssä ja organisaatiossa kaikilla tavoilla, mutta yhteinen tahto varmasti meillä on vahvistaa heikkoja kohtia.
Mitä nimiasiaan tulee, on täysin käsittämätöntä, että se pitäisijotenkin muuttaa tai että olisi
tarvetta sitäjotenkin muuttaa. Kaikessa pohjoismaisessa toiminnassa etsitään tällaista kuin pohjoismainen hyöty. Se on semmoisena punaisena
lankana jokaisessa valiokunnassa ja toiminnassa, ja tämän hyödyn konkreettisia tuloksia on
varmastijokaisella valiokunnalla esittää. Itseesitin ihan lyhyesti muutamia Eurooppa-valiokunnan käsittelemiä asioita ja niitä hyötyjä vähän
Iuettelonomaisesti, mutta täällä on tullut niin
paljon jo, että en katso aiheelliseksi sen enempää.
Totean, että olen täysin toista mieltä kuin ed.
Aittoniemi.
Ed. M. Markkula merkitään läsnä olevaksi.
Ed. K a 1 1i s (vastauspuheenvuoro): Arvoisa
rouva puhemies! Ed. Aittaniemi kysyi, mitä PN
on saanut aikaan suomalaisille. Ed. Löv jo aikaisemmin mainitsi suomen kielen asemasta. Edelleen, moni moni suomalainen on opiskellut
Ruotsissa, ja tutkinto on saatu hyväksytyksi täällä Suomessa. Se on myös yhteistyötä Pohjoismaitten elinten keskuudessa. Edelleen kaikki
nämä Nordplus-, Nordjobb-projektit ovat palvelleet suomalaisia enemmän kuin ovat palvelleet
ruotsalaisia.
Kun te, ed. Aittoniemi, sanotte, että suomenruotsalainen vähemmistö tulisi tavallaan saattaa
samaan asemaan kuin suomenkielinen vähemmistö Ruotsissa, teidän täytyy muistaa, että Suomessa on kaksi virallista kieltä. Ei oikeastaan voi
edes puhua vähemmistöstä. Ruotsinkieliset ja
suomenkieliset ovat tasa-arvoisia,ja kaikkia palveluja pitää tarjota molemmille väestöryhmille
samoilla ehdoilla ja saman verran. Eli ei voi ajatella sitä, että ruotsinkieliset saisivat Suomessa
palveluja 6 prosenttia siitä, mitä palveluja tarjo-
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taan koko väestölle. Molemmille kieliryhmille
yhtä paljon ja samanlaisia palveluja.
Ed. Hu r s kai ne n (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Ed. Aittaniemen puheenvuoroon ei kyllä voi yhtyä. Askeisissä vastauspuheenvuoroissa tuli jo useita esimerkkejä Pohjoismaiden yhteisistä intresseistä ja yhteisestä toiminnasta. Lisäisin vielä tähän listaan muutamia
esimerkkejä.
Ensinnäkin, pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamalli on yksi, jota varmasti puolustamme Pohjoismaiden yhteistyöllä Euroopassakin.
Mietinnössä olevaa pohjoista ulottuvuutta viemme varmasti eteenpäin yhdessä ja yritämme edesauttaa sen läpimenoa. Lähialueyhteistyö on erittäin merkittävää työtä Pohjoismaiden neuvostossa. Itämeri-yhteistyössä olemme aktiivisia.
Turvallisuuspoliittinen yhteistyö on yksi esimerkki. Tässä on pitkä Iista, ja uskon, että Iista
jatkuu vastauspuheenvuoroissa, joten Pohjoismaiden neuvostolla ja sen toiminnalla on todella
suuri merkitys.
Ed. Malm merkitään läsnä olevaksi.
Ed. A a 1 t on en (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Aittaniemi on saanut jo aika
paljon vastausta omiin väitteisiinsä. Tuon vielä
esille yhden näkökohdan,joka tulee niistä kokemuksista, jotka perustuvat ulkoasiainvaliokunnan valtuuskuntien kuluvana vaalikautena tekemiin perehtymismatkoihin.
Olemme erittäin tarkoin pyrkineet kartoittamaan tilannetta monissa uusissa, muun muassa
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen syntyneissä
pienissä valtioryhmissä. Maailmassaharr on aika
paljon Pohjoismaiden tapaisia pienten valtioiden
ryhmittymiä, joissa meidän tekemiemme havaintojen mukaan pohjoismainen yhteistyö tunnetaan erittäin hyvin. Pohjoismaisella yhteistyöllä
on erittäin hyvä maine. Nyt jo Baltian ryhmä on
sellainen, joka on samalla tiellä ottanut omat
askeleensa ja muodostanut Baltian neuvoston,
miksi sitä nyt suomeksi sanotaankaan, mutta
samanlaisia pyrkimyksiä on Keski-Aasiassa,
Etelä-Kaukasuksella ja muuallakin.
Me olemme olleet suomalaisina parlamentaarikkoina iloisia, että me olemme voineet pohjoismaisesta yhteistyöstä kertoa ja antaa näiden
uusien itsenäisten valtioiden poliitikoille ohjeita
siitä, miten tällaisten pienten valtioiden yhteis-
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työtä voidaan kehittää ja mitä kaikkea siihen
tulee sisällyttää.
Minusta tämäkin kertoo siitä, että pohjoismainen yhteistyö jatkossakin on arvokasta.
Ed. W a h 1st r ö m (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Ed. Aittoniemi ihaili alkuaikojen Pohjoismaiden neuvostoa ja sanoi, että
sillä olijotain merkitystä, mutta kun hän samaan
hengenvetoon sanoi, että hän ei ole muuttanut
mielipiteitään, niin todennäköisesti hän olisi vastustanut 50 vuotta sitten Suomen osallistumista
Pohjoismaiden neuvostoon.
Kaikkein paljastavinta hänen ajattelussaan on
se, että hän pitää humanistisena hyminäkerhona
Pohjoismaiden neuvostoa. Kyllä minusta silloin
annetaan humanismista hyvin negatiivinen lausunto. Nimenomaan humanismia pitää edistää
näiden neuvottelujen ja erilaisten yhteistyöelinten kautta. Kaikkinaiset neuvottelut, kaikkinainen yhteydenpito ja yhteistyö on aina monin
verroin tärkeämpää kuin se, että vastakkainaseteltaisiin ihmisiä.
On hyvä, että foorumina Pohjoismaiden neuvosto on laajempi. Sitä juuri osoittaa se, mihin
ed. Aaltonenkin täällä viittasi, että Baltian maat
ovat tavattoman kiinnostuneita ja että tämä esimerkki tunnetaan myös muualla, kuten EteläKaukasuksella, jossa pienet valtiot tappelevat
keskenään ja varmasti olisivat onnellisia, jos heillä olisi tämän perinteisen pohjoismaisen yhteistyön tapainen malli.
Ed. Aittoniemi viittaa siihen, ettei ole perinteistä pohjoismaista yhteistyötä, mutta joka vähänkin asioita tuntee, tietää, että siinä suurin osa
tapahtuu omalla painollaan jokapäiväisessä elämässä Pohjoismaissa. Se on niin itsestäänselvää
niin työmarkkinoilla kuin sosiaalipolitiikassa,
kulttuuriyhteistyössä ja monessa muussakin.
Pohjoismaiden neuvoston valtuuskunnan istunto ja tämä kertomuskin on vain pieni osa pohjoismaisesta yhteistyöstä. Eihän tämä anna kuvaa kokonaisuudessaan siitä. Tämä antaa vain
kuvan siitä, mikä on parlamentaarinen yhteistyön taso, ja sitäkin on runsaasti, sitäkin on tavattoman runsaasti, mutta se on siltikin vain
pieni osa koko pohjoismaisesta yhteistyöstä. Olisi hyvä, että ed. Aittoniemi ennen kuin puhuu,
tutustuisi asiaan edes hieman pintaa syvemmältä.
Ed. A i t t on i e m i (vastauspuheenvuoro):
Puhemies! Minä olen vilpittömästi pahoillani
siitä, että asetin nämä vastauspuheenvuoron

pyytäjät näin tukalaan asemaan. Kuuntelee heitä kuka tahansa tässä salissa, niin ei niissä ollut
yhtään ainutta sellaista asiaa, johon minä voisin edes puuttua, koska kaikki olivat, niin kuin
sanotaan "pieniä ovat silakat joulukaloiksi",
hätäpäissään otettuja asioita, murusia sieltä,
toista täältä, jotka esitetään suurennuslasin alla
ja yritetään näyttää, että näillä on jotakin merkitystä.
Ainoa, jonka puheenvuoroon voi puuttua, on
ed. Kallis, kun hän totesi, että meillä Suomessa
on kaksi kieltä: ruotsin kieli ja suomen kieli.
Niinhän onkin, mutta onko Ruotsissa kaksi kieltä, suomen kieli ja ruotsin kieli, niin kuin pitäisi
olla ottaen huomioon sen väestömäärän? Tehän
puhutte täysin itseänne vastaan.
Rouva puhemies! Ei minulla muuta. Minä
olen oikeastaan pettynyt tähän, että te ette pystynyt täällä yhtään parempaan tänään, niin fiksuja
kuin olettekinl
Ed. S a s i : Arvoisa puhemies! Haluan yhtyä
niihin puheenvuoron käyttäjiin, jotka totesivat,
että ajankohta tälle keskustelulle on erittäin
hyvä, koska ensi viikolla pidetään Oslossa Pohjoismaiden neuvoston seuraava istunto. On
hyvä, että meillä on ulkoasiainvaliokunnan mietintö käytettävissä tätä kokousta varten ja myös
sitä keskustelua varten, mitä voidaan sitten neuvoston kokouksen yhteydessä käydä.
Tosin täytyy todeta se, että olisin kyllä toivonut, että keskusteluun ottaisivat osaa myös muut
kuin Pohjoismaiden neuvoston jäsenet ja ed. Aittoniemi. Täytyy tunnustaa se, että tietysti se tilanne, mikä meillä salissa tänään on, jossain
määrin osoittaa sitä kiinnostusta, mikä eduskunnassa Pohjoismaiden neuvoston työtä kohtaan on.
Myös ed. Nyby aika oikein kuvasi asiaa sillä
tavalla, että suomalaisten edustajien intressi
osallistua Pohjoismaiden neuvoston kokouksiin
ja tilaisuuksiin on heikentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tietysti kyllä mielestäni silloin meidän on syytä kysyä itseltämme, mitä tässä suhteessa kenties voitaisiin tehdä.
Toisaalta täytyy kyllä kuitenkin todeta se, että
kun Pohjoismaiden neuvoston työskentelyä seuraa, tuntuu siltä, että norjalaisten ja islantilaisten
intressi neuvoston työhön on suurempi tänä päivänä kuin koskaan aikaisemmin. Kyllä se omalla
tavallaan myös intensifioi neuvoston työskentelyä.
Tietysti Suomen osalta tässä on jossain määrin
kysymys resurssiongelmasta. Nimittäin vielä

Pohjoismaiden neuvoston kertomus 1997

kymmenen vuotta sitten Suomi oli vain Pohjoismaiden neuvoston jäsen. Emme olleet Euroopan
neuvoston jäseniä, emme EU:njäseniä,ja loppujen lopuksi eduskunnassa on vain tietty rajattu
joukko, joka on kiinnostunut kansainvälisistä
kysymyksistä. Kun tämä joukko resursseja hajotetaan eri kansainvälisiin organisaatioihin, se
merkitsee kyllä kiistämättäjossain määrin pulaa
ammattitaitoisista ihmisistä eri tehtävissä. Tästä
Pohjoismaiden neuvosto on joutunut viime vuosien aikana jossain määrin kärsimään.
Haluan kuitenkin, arvoisa puhemies, todeta
sen, että ne muutokset, joita Pohjoismaiden neuvostossa on tehty viime vuosien aikana, ovat
mielestäni toimineet aivan oikean suuntaisesti.
On selvää, että silloin, kun useat lainsäädännön
alaan kuuluvat kysymykset siirtyvät pohjoismaisten mahdollisuuksien ulkopuolelle EU:n
puitteisiin ratkaistaviksi, tietysti Pohjoismaiden
neuvostonkin on ollut syytä uudelleen arvioida
työnsä painopisteitä.
Mielestäni tässä yhteydessä ratkaisu siitä, että
on omaksuttu kolmen pilarin malli, jossa yhtenä
on perinteinen pohjoismainen yhteistyö, toisena
EU ja eurooppalainen yhteistyö ja kolmantena
lähialueyhteistyö, on ollut sinänsä onnistunut.
Haluan kuitenkin todeta sen, että uuden mallin
käynnistäminen kyllä kestijonkin aikaa. On tietysti selvää, että kun työstetään uusia asioita ja
täytyy löytää oikeat henkilöt ja miksei myös sihteerityövoima valmistelemaan näitä kysymyksiä,
se ei käy käden käänteessä, mutta sanoisin, että
jos me katsomme nyt viime vuoden osalta ja
esimerkiksi ensi viikolla pidettävää istuntoa, se
asiamäärä ja asiakirjojen laatu, joka neuvoston
valiokunnista ja puheenjohtajistosta työstetään
neuvostolle, on mielestäni varsin kattava ja myös
suhteellisen laadukas. Tässä suhteessa voidaan
sanoa, että se työ, mitä Pohjoismaiden neuvostossa on tehty, kantaa tällä hetkellä jo selvästikin
hedelmää.
Mielestäni Pohjoismaiden neuvosto on myös
ollut suhteellisen toimiva siinä suhteessa, että
ajankohtaisiin kysymyksiin on kiinnitetty huomiota. Myös ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä kiinnitetään huomiota vuosi sitten kesällä
täällä pidettyyn Pohjoismaiden neuvoston ulkoja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Jos ajatellaan ainakin minun ajaltani, yli toistakymmentä vuotta, se on ollut yksi kaikkein parhaimpia konferensseja, mitä Pohjoismaiden neuvosto
koskaan on järjestänyt. Siellä käytiin avointa,
hyvää keskustelua, jossa pyrittiin miettimään,
millä tavalla Pohjoismaat voivat turvata omat
335 280320
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intressinsä lähiympäristössämme. Uskon, ottaen
myöskin sen konferenssin saamanjulkisuus huomioon, että tällä perinteenä voidaan varmasti
myöskin tulevaisuudessa jatkaa.
Myöskin haluan tuoda esille sen, missä on
päästy selvästi eteenpäin: poliittisten ryhmien
yhteistyö. Sitä on noin viisi kuusi vuotta painotettu, että eri poliittisten ryhmien tulisi toimia
tiiviimmin yhteistyössä. Samalla kun myöskin
valmistelutyövoimaa on voitu jossain määrin lisätä, se valmistelutyö, mitä Pohjoismaiden puolueiden kesken tehdään tänä päivänä, on huomattavasti tiiviimpää ja laadukkaampaa kuin
koskaan aikaisemmin. Sanoisin, että ne ajatukset, joita toisissa Pohjoismaissa kehitetään, tulevat huomattavasti paremmin ja tehokkaammin
myöskin muiden pohjoismaisten parlamenttien
käyttöön. Tätä pidän erityisen arvokkaana asiana.
Kuitenkin olisi yksi seikka, joka täällä muun
muassa ed. Kalliksen puheenvuorossa tuli esille,
mikä olisi sinänsä arvokas: Pohjoismaisten parlamenttien omien valiokuntien yhteistyötä tulisi
pyrkiä tiivistämään, ja tähän suuntaan on otettu
jo askeleita. Seuraava askel otetaan siinä yhteydessä, kun ensi helmikuussa eduskunnassa pidetään yhteiskokous Pohjoismaiden neuvoston ja
Baltian neuvoston välillä, koska tarkoitus on,
että Pohjoismaiden parlamenteista kutsutaan
eräistä valiokunnista edustajat tuohon konferenssiin keskustelemaan konferenssin teemoista,
mutta myöskin omista ajankohtaisista kysymyksistään. Uskon ainakin ennakkopalautteen perusteella, että tällainen järjestelmä olisi toimiva
ja sitä kautta saataisiin hyödyllistä tietoa ja yhteistyösuhteita pohjoismaisten parlamenttien
kansallisten valiokuntien kesken.
Tosin todettakoon, että esimerkiksi Eurooppa-valiokunnat ja ulkoasiainvaliokunnat, niiden
puheenjohtajat taijohto, tapaavat jo tänä päivänä eri yhteyksissä, useimmiten eurooppalaisissa
kokouksissa, mutta tämän kontaktipinnan laajentaminen on sinänsä varsin tärkeätä. Tietysti
tässäkin on aika paljon kyse siitä, että tarvitaan
henkilöitä, joilla on kiinnostusta ongelmien ratkaisuun muissa maissa. Tietysti Pohjoismaathan
ovat tässä suhteessa kaikkein paras yhteistyökumppani. Koska olosuhteet ovat saman tyyppiset, niin helpoimmin nuo ratkaisumallit voidaan
löytää meitä lähimpää.
Arvoisa puhemies! Lopuksi haluan todeta,
että mielestäni ulkoasiainvaliokunta on löytänyt
mietinnössä erään keskeisen asian, ja se koskee
EU:n pohjoista ulottuvuutta ja sen eteenpäinvie-
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mistä. Tältäkin osin sanoisin, että pohjoismaisella yhteistyöllä on suhteellisen suuri merkitys.
Muistan, kun Suomijätti oman aloitteensaja oli
siitä varsin ylpeä. Muut Pohjoismaat eivät suhtautuneet siihen kovinkaan myönteisesti ja innostuneesti vaan hyvinkin varauksellisesti. Väitän, että ne keskustelut, joita Pohjoismaiden ministerineuvoston puitteissa mutta myöskin pohjoismaisten parlamentaarikkojen kesken on käyty pohjoisesta ulottuvuudesta, ovatjohtaneet siihen, että tänä päivänä sekä Tanskassa että Ruotsissa koetaan aitoa suurta kiinnostuneisuutta
pohjoiseen ulottuvuuteen. Myöskin se kielteinen
asenne, joka näissä maissa mielestäni oli aikoinaan, on kyetty lähestulkoon kokonaisuudessaan pyyhkimään pois. Uskon tässä suhteessa,
että kun kehitämme pohjoista ulottuvuutta
eteenpäin, voimme saada sekä tukea muista Pohjoismaista että myöskin arvokasta ainesta tuon
pohjoisen ulottuvuuden strategian kehittämiseen.
Ed. J. Andersson: Arvoisa rouva puhemies! Ed. Aittaniemi ei petä koskaan. Hän vähätteli tässä muukalaisvihaa ja sanoi, että se ei ole
niin tärkeä asia, mutta voisin hänellekin suositella, että olisi aivan hyödyllistä käydä katsomassa
silmästä silmään ruotsalaisia, ihan riikinruotsalaisia, ja muitakin pohjoismaalaisia ystäviä. Ymmärrän kyllä hyvin, miksi ette uskalla lähteä näihin kokouksiin: Pelkäätte poissaoloja. Koska
näistä kokouksista tulee aika paljon poissaoloja,
se on yksi syy, miksi moni täällä empii lähtemistään. Mustat listat, jotka aina välillä tulevat lehtiin siitä, ketkä ovat olleet paljon matkoilla ja
poissa, ovat PN:n suurimpia ongelmia. Täytyy
myöntää ihan rehellisesti, että kun lähdetään
Osloon ensi viikolla, minäkin pelkään, että joudun mustalle listalle sen takia. Se on tuottanut
tällaista tyhmää pelkoa PN:n kokouksia kohtaan, että meidän työmme mitataan läsnäololla
eikä niinkään sillä, mitä me puhumme, teemme ja
saamme ehkä aikaan.
Luulen aika varmasti, että minulle on enemmän hyötyä tavoitteessani pelastaa Itämeri, kun
laajennan vähän toimintakenttää enkä pelkästään puhu täällä ja yritä vaikuttaa täällä, vaan
myös puhun muiden Pohjoismaiden kanssa sekä
Baltian maiden, Venäjän sekä myös Saksan ja
Puolan kanssa. PN:n kautta tämä on ollut mahdollista, koska PN:n istunnoissa tapaa muita
pohjoismaalaisia. Parlamentaarisissa Itämerikonferensseissa tapaa myös puolalaisia, venäläisiä ja Baltian maiden edustajia. Koen ainakin

itse, että tapaamiset ovat erittäin antoisia, ei niinkään ehkä sen poliittisen konkreettisen päätöksenteon takia, vaan enemmänkinjuuri kontaktin
takia, kun vaihdetaan mielipiteitä ja ehkä pystytään myös vähän vaikuttamaan toinen toisiimme, hitaasti mutta varmasti, niin kuin kaikki
tällainen tapahtuu.
Ärade fru talman! Det traditionella nordiska
samarbetet är kanske så självklart för oss i dag att
vi inte ens lägger märke till det. Till exempel
riksdagsledamot Aittoniemi märker inte viiken
nyttavi har i dag, för situationen är så självklar.
Ofta går det med goda saker att de blir så bra, att
vi tycker att de hör till, och så glömmer vi att vi
egentligen måste hålla fast vid dem och se till att
de fungerar också i framtiden.
Riksdagsledamot Hyssälä tog upp det här
med den så kallade "pohjoismaiden hyöty nordiska nyttan" och det upplever jag att är en
mycket bredare dimension än bara det här traditionella nordiska samarbetet, som förstås är
mycket viktigt. Men det att vi nu har satsat
mera på närområdena, det kan kaUas nordisk
nytta, för jag tror det inte finns en enda finländare, svensk eller dansk som inte skulle se nyt~iln i att vi gör allt vad vi kan för att rädda
Ostersjön.
Om vi vill jobba för det här måste vi göra det
tillsammans och det räcker inte att bara vi gör
det tillsammans. Vi måste också få med de baltiska länderna och Ryssland. Och här kanjag nu
nämna en konkret sak när riksdagsledamot Aittaniemi påstod att det inte händer någonting
konkret. Nordiska rådet lade rapport för en tid
sedan om miljösamarbetetj närområdena, speciellt om hur vi skall rädda Ostersjön. Jag har läst
den här rapporten många gånger från pärm till
pärm när jag har arbetat med min pro graduavhandling i det här ämnet. När jag läste tänkte
jag, att om det här bara förblir vid ord så är det
väldigt deprimerande. Men de här åtgärdena, ja
den viktigaste åtgärden av alla som nämndes där
konkret, var inriktade på att inleda en ny mjuk
finansiering av lån speciellt till Ryssland. Om det
här blir verklighet, då är det här arbetet värt all
möda och då kan man säga att det inte bara är
byråkrati, utan det blir också praktiska åtgärder.
Vi kommer att mötas i Oslo och då föreläggs
ett konkret förslag från ministerrådet att Nefco
skall få mera pengar och bredare arbetsmöjligheter för att kunna ge sådana lån som stöd, till
exempel till Ryssland, som bidrar till att under-
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lätta arbetet med att rädda Östersjön. Det är det
jag upplever som det viktigaste här i riksdagen,
att jobba för denna sak. Om inte det nordiska
samarbetet fungerar så kommer det här inte att
lyckas.
En annan mycket viktig sak som kommer
upp i Oslo är samarbetet kring energibeskattningen. Problemet som vi möter i Finland är
ofta det, att vi säger att vi inte kan göra si elier
så för att vår största konkurrent är Sverige.
Ifali Sverige inte gör något så kan inte vi heller.
När jag i olika sammanhang i Nordiska rådet
har pratat med svenska ministrar och svenska
parlamentariker, så har de sagt precis samma
sak, men tvärtom. Vi kan inte höja energiskatten, vi kan inte höja miljöskatterna om ni inte
gör det i Finland, för ni är vår värsta konkurrent. Nå, vad är då bättre än att vi gör det här
tillsammans och tar ett steg vidare i den riktningen i Oslo, att vi tillsammans vidtar mått
och steg, inte tävlar ut varandra utan tillsammans bär ansvar för miljön utan att vår gemensamma industri blir lidande för att vi är största
konkurrenter.
Sedan är det ännu en konkret sak som är
livsviktig för Finland, och det är frågan om gasnätet. Att få tili stånd ett fungerande gasnät, det
är någonting som också har nordliga dimensioner. Saken har lyfts fram genom att det är ett
viktigt område för den nordliga dimensionen i
EU. Här är det verkligen viktigt för oss att få
Norge och Sverige att uppfatta detta som en
viktig sak. Via Nordiska rådet har det alit mera
kommit fram att de förstår oss. För mig personligen känns det trist när miljöpartiet mycket
starkt har motsatt sig ett naturgasnät, för de
tycker att inte ens det är naturvänligt. Jag har
haft möjlighet att argumentera med partiet om
naturgasen och förklarat att för Finlands del är
det här mycket viktigt, ni kunde låta bli att kämpa så hårt emot för ni kan ju få naturgas så att ni
inte behöver bygga fler kärnkraftverk. Då har
miljöpartiet mer och mer insett betydelsen av
naturgas för Finland. Det här samarbetet är väldigt viktigt, det lär oss att förstå varandras behov
och varandras problem.
Och tili sist ännu om den nordliga dimensionen när det är fräga om de här viktiga gasnäten.
Jag är rädd för att det som kommer att synas i
praktiken mest är nätverk av vägar. Jag hoppas
att detta inte blir den viktigaste frågan i EU:s
nordliga dimension, utan att ~yngdpunkten läggs
vid samarbetet för att rädda Ostersjön, att vi här
tillsammans stöder de baltiska staterna och Ryss-
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land och gör dettili en viktig uppgift för EU. Det
tycker jag ger trovärdighet för hela det här samarbetet. Jag hoppas att vi kan fortsätta så här,jag
önskar att rdm. Aittaniemi under nästa period
blir medlem av Nordiska rådet och kommer med
tili Oslo och Stockholm.
Ed. K o r t e n i e m i : Arvoisa rouva puhemies! Olen ollut mukana Pohjoismaiden neuvoston työssä tämän istuntokauden. Kokemukset
ovat monessa suhteessa myönteisiä. Kun täällä
on esitelty jo monipuolisesti Pohjoismaiden neuvoston ansioita, en katso tarpeelliseksi asiaan
enää siltä osin palata.
Otan esille kuitenkin erään asian, jossa toivoisin saatavan tulevaisuudessa parempia tuloksia.
Minusta Pohjoismaiden neuvoston työ on usein
liian kaukana niin sanottujen tavallisten ihmistenjokapäiväisestä elämästä. Pohjoismainen yhteistyö on liiaksi hallitusten, virkamiesten ja virallisten edustajien välistä kanssakäymistä.
Kun itse asun Ruotsin rajalla, olen jo aikaisemmin, ennen kuin itse tulin mukaan Pohjoismaiden neuvoston työhön, kaivannut Pohjoismaiden neuvostonjalkautumista lähemmäksi ihmisten jokapäiväistä elämää. Kun nyt olen ollut
mukana Pohjoismaiden neuvoston työssä, kaipaan yhä samaa asiaa.
Minusta Pohjoismaiden neuvoston työssä tulisikin panostaa enemmänjuuri siihen, miten voisimme edistää Pohjoismaiden asukkaiden keskinäistä kanssakäyntiä. Myös se on tärkeää, miten
voimme poistaa syitä, jotka yhä ovat esimerkiksi
veropolitiikassa ja elinkeinojen harjoittamisessa
aiheuttamassa kansalaisille ongelmia.
Lopuksi korostan sitä, että avoin kanssakäyminen eri Pohjoismaissa asuvien ihmisten kesken
poistaa parhaiten niitä ennakkoluuloja, joita valitettavasti näyttää sitkeästi elävän yhä meillä
Suomessa.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Kielikysymys tuntuu ontuvan vähän eduskunnassakin. Ed. J. Andersson ruotsinkielisessä puheessaan useita kertoja mainitsi nimeni, ja tiedän, että
hän puhui minusta, mutta minulla ei ole mitään
tietoa siitä, mitä hän puhui, vaikka täällä on
tulkit sitä varten. Minä en pyydä puheen tulkkausta, koska tiedän, että ed. Andersson on hieno ihminen ja hän ei puhu mitään negatiivista
minusta koskaan, hän puhuu positiivista, tosin
ehkä vähän iloisestikin. Mutta huomautan tulevaisuuttakin varten siitä, että tämä ei ole ilmeisesti ihan sääntöjen mukaista.
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P u h e m i e s : Ed. Aittaniemi saa tulkinnan
ilman muuta. Pyydän ystävällisesti tulkkia käymään toimeensa.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Mietintö hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.

2) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen
muuttamisesta
Ainoa käsittely
Asetus 3/1998 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 18/1998 vp
Puhemies : Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 18.
Keskustelua ei synny.
Mietintö hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 1999
Ainoa käsittely
Hallituksen esitys 11811998 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 33/1998 vp
Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 33.
Keskustelu:
Ed. Smeds : Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksen ja mietinnön hyväksyminen merkitsee sitä, että jossakin asiassa hallitus todellakin pääsee puoliintumisuralle. Näin tulee käymään sosiaalisessa asuntotuotannossa. Kun
vuonna 97 arava- ja korkotukiasuntoja rakennettiin yli 20 000, niin vuonna 99 tuon tason
arvioidaan olevan 10 000. Perusparannuskohteita viime vuonna oli yli 24 000 asuntoa, ensi
vuonna alle 6 000. Tämä on minusta todella
huono suunta. Ilmeisesti hallitus ajattelee, että

vapaarahoitteinen asuntotuotanto voisi korvata
sosiaalista asuntotuotantoa. Näin ei kokonaisuudessaan kuitenkaan mielestäni ole, sillä vapaarahoitteinen asuntotuotanto kohdistuu vallan eri kansalaisryhmiin kuin sosiaalinen asuntotuotanto.
Minusta olisi ollut perusteltua, että jo tässä
yhteydessä olisi puututtu sosiaalisen asuntotuotannon valtuuksiin, mistä vastalauseen mielestäni asiallinen perustelu lähtee. Pienen myönnytyksen hallituspuolueitten edustajat tekevät, kun
mietinnössä toteavat: "Valiokunta toteaa, että
on säilytettävä valmiudet lisätä Asuntorahaston
varainhankintavaltuuksia tarvittaessa nopeasti." Valiokunta siis myöntää, että ongelmia on,
mutta toimenpiteet ongelmien korjaamiseksi
puuttuvat. Minusta tämä on huono tilanne. Jos
tässä yhteydessä hallituspuolueilla ei ole valmiutta tilannetta korjata, niin viimeistään asuntobudjetin käsittelyn yhteydessä.
Kun ympäristövaliokunnassa käsittelimme
asunto budjettia, joka tähän hyvin keskeisesti liittyy, silloin oppositio niin kuin hallituspuolueetkin olivat asiasta yksimielisiä. Nyt hallituksen
toimenpiteet puuttuvat.
Ed. S a s i : Arvoisa puhemies! Tietysti jokainen edustaja voi tässä yhteydessä tehdä muutosehdotuksia ponteen, mikä merkitsee sitä, että
silloin mahdollisuudet asuntorahoittamiseen
ovat rahaston osalta suuremmat.
Haluan tässä yhteydessä kuitenkin todeta sen,
että kun on tärkeätä, että lainavaltuudet ovat
riittävän aikaisessa vaiheessa käytössä, jotta ensi
vuonna voidaan välittömästi vuodenvaihteenjälkeen myös lainavaltuuksia käyttää, siitä syystä
on tarkoituksenmukaista, että lainavaltuusesitys
käsitellään jo tässä vaiheessa marraskuun alkupuolella.
Mutta kuten valiokunta toteaa"-- suhdannetilanne asuntomarkkinoilla on muuttumassa.
Tämä saattaa antaa aihetta arvioida ensi vuoden
asuntotuotannon tarvetta uudelleen". Tässä on
tarkoituksena juuri se, että kun eduskunnassa
valtiovarainvaliokunnassa budjettikäsittelyn yhteydessä katsotaan, kun budjettia lyödään kiinni,
mikä todellinen tilanne asuntomarkkinoilla on,
niin siinä tilanteessa saattaa olla tarvetta arvioida myös lainavaltuuksia uudestaan.
Kun asiaa valtiovarainvaliokunnassa pohdittiin ja verojaostossa arvioitiin, niin siinä yhteydessä saatettiin todeta, että tällä hetkellä taloudellinen tilanne on epävarma, mutta myös asuntomarkkinatilanne on jossakin määrin epävar-
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ma. Vielä esitetään väitteitä ylikuumentumisesta, mutta myös sanotaan, että tällaista ongelmaa
ei ole. Uskomme, että suhdannekuva on tarkemmin valiokunnan arvioitavissa marraskuun loppupuolella, kun yleensä tehdään tarkemmat arviot ensi vuoden budjettitilanteesta. Siinä yhteydessä arvioidaan sekä budjetin määrärahat että
myös lainanottovaltuudet lopullisesti.
Ed. R e h n : Arvoisa puhemies! Itse koen
myös vaikeana sen, että asuntomäärärahoja vähennetään näin rankasti. Pienenä lohtuna nyt
on tuo ed. Sasinkin lukema lause, jossa kerrotaan, että mahdollisesti tarpeen mukaan Asuntorahaston varainhankintavaltuuksia lisätään,
jos tarvetta ilmenee. Uskon, että tällaista tarvetta on erityisesti nuorten perheiden ja opiskelijoiden osalta. Monilla yliopisto- ja ammattikorkeakoulupaikkakunnilla on jopa tapauksia,
että opiskelu on estynyt sen vuoksi, että asuntoa ei ole. Kun väliiiä perustellaan asuntorakentamisen vähentämistä rakentamisen ylikuumenemisella, niin ylikuumeneminen koskee ainoastaan suurimpia paikkakuntia, ei koko Suomea.
Ed. 0 1 i n :Arvoisa puhemies! Tietenkin tilastot kertovat sen, mikä on kullekin vuodelle merkitty. Siksi viittaus edellisen vuoden asuntotuotantoon on nähtävä myös suhteessa sitä edeltävään vuoteen. Muistini mukaan asuntoministeri
Mönkäre on useampaan kertaan todennut, että
vuodelle 97 asuntotuotannon määrää kuvaavat
luvut lisääntyivät noin 27 prosenttia. Nousu oli
siis lähes kolmannes. Siksi on kyllä aivan perusteltuakin, ettäjoka vuosi tällaista nousua ei voida
tehdä.
Mutta sikäli kuin täällä käytetyt puheenvuorot liittyvät sen asian korostamiseen, että suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan esimerkiksi sosiaalista asuntotuotantoa, silloin poliittisen tahdonilmaisun suunta on mielestäni oikea.
Ed. S me d s :Arvoisa puhemies! Ed. Olinille
haluan lyhyesti todeta, että vuonna 96,johon hän
ymmärtääkseni viittasi, arava- ja korkotukiasuntoja tässä maassa aloitettiin noin 19 100 kappaletta ja vuonna 97 noin 20 300 kappaletta. Taso
oli siis sama suuruusluokaltaan. Näin oli myös
perusparannuslainoitettavien asuntojen kohdalla, joita vuonna 96 aloitettiin noin 23 100, kun
vuonna 97 tilanne oli noin 24 200.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
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Mietintö hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
4) HaJiituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1999 ja valtion markkamääräisen arvo-osuusmuotoisen velkakannan muuttamisesta euromääräiseksi 1.1.1999 alkaen

Ainoa käsittely
Hallituksen esitys 128/l998 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 34/l998 vp
Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 34.
Keskustelu:

Ed. S a s i: Arvoisa puhemies! Valtion lainanottovaltuudet annetaan myös varsin aikaisessa
vaiheessa, ja tämä tarvitaan siitä syystä, että valtion täytyy voida varautua lainanottoon jo tammikwm alussa. Jotta asiassa voidaan edetä, on
tärkeätä, että valtuus on myönnetty.
Tältä osin täytyy todeta, että tavoitteena ei ole
missään suhteessa se, että uusia lainanottovaltuuksia jouduttaisiin antamaan, siitä syystä, että
nyt lähtökohta on se, että nettolainanottovaltuutta ei enää tarvita, koska valtio ei ota ensi
vuonna velkaa. Luulen, että tämä menettely on
sinänsä hyvä, että valtiovarainvaliokunnan täytyy pitää budjettimenot kurissa ja pitää huolta
siitä, että budjettitasapaino säilyy.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Mietintö hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
5) Hallituksen esitys laiksi kiinteistön myymisestä
Suomen Pankille

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 158/1998 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 35/l998 vp
Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 35. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Yleiskeskustelu:
Ed. S a s i : Arvoisa puhemies! Haluan lyhyesti vain todeta sen, että on hyvä, että Pankkitarkastusvirasto pääsee siirtymään Suomen
Pankin välittömään läheisyyteen. Pidän tärkeänä sitä, että kun tämä rakennus aikanaan kunnostetaan, se tehdään mahdollisimman suurella
pieteetillä.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 ja 2 §, johtolause ja nimike.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
7) Hallituksen esitys kirjastolaiksi
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 210/1997 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 10/1998 vp
Puh e m i e s : Käsittelyn pohjana on SlVlStysvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, senjälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
6) Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1999 perittävästä
maksusta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 168/1998 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 36/1998 vp
Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 36. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. S a s i : Arvoisa puhemies! Tämä laki on
ollut voimassa vuosittain tilapäisenä lakina
vuodesta 1993 alkaen, ja oikeudenmukaista järjestelmää korvata tämä hallituksen esitys on etsitty useissa työryhmissä useita kertoja. Olisi
toivottavaa, että kun seuraava eduskunta ensi
vuonna aloittaa työnsä, vuonna 2000 vihdoinkin päästäisiin tästä laista eroon ja asia voitaisiin järjestää sillä tavalla, että mikäli katsotaan,
että vakuutuksenottajien on maksettava sairaanhoidostaan tosiasiassa enemmän kuin niiden, jotka eivät vakuutuksia ole ottaneet, niin
ainakin korvausrahat ohjattaisiin oikein eli sinne, missä nuo lääketieteelliset toimenpiteet suoritetaan.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-7 §, johtolause ja nimike.

Ed. M. Markku 1a: Arvoisa puhemies!
Tämä uusi kirjastolaki merkitsee monellakin tavalla merkittävää linjausta tulevaisuuteen, ja haluan tässä toisessa käsittelyssä tuoda muutamia
täydentäviä ja syventäviä näkökohtia siihen keskusteluun, jota jo ensimmäisen käsittelyn yhteydessä käytiin.
Moni merkittävä kulttuurinen tai tieteellinen
tai muuten vain kiinnostava teos, jota ennen oli
käytännössä mahdotonta saada tutustuttavakseen, on nyt elektronisesti Internetissä. Tämä
verkostokehitys avaa kirjastoille merkittävästi
uusia haasteita, joihin tämä laki nyt antaa omia
linjauksiaan. Verkostoitunut toiminta on aina
sinänsä ollut ominaista kirjastoille. Nyt modernin teknologian avulla verkostoissa avautuu uusia mahdollisuuksia edetä varsin syvälliselle tasolle. Verkostoituminen antaa kirjastoille entistä
paremmat mahdollisuudet myös profiloitua ja
erikoistua ja silti saattaa kaikki tarpeelliset palvelut kuntalaisten tai muiden kirjastonkäyttäjien
saataville.
Verkostotoiminnat ovat avanneet todella uuden aikakauden kirjastotoiminnan historiassa.
Kyseessä on valtavasti tärkeämpi askel kuin esimerkiksi sinänsä erinomainen asia eli aikanaan
tullut kaukopalvelu. Yhteistyömahdollisuudet
kaikkien tietohuoltoon osallistuvien tahojen
kanssa ovat nyt täysin toisella tasolla kuin vielä
muutama vuosi sitten. Raja-aidat ovat kaatuneet. Työnjako eri kirjastotyyppien välillä on
muuttumassa luontevaksi, toisiaan täydentäväksi ja samalla myös verkkoihin uutta sisältöä luovaksi toiminnaksi.
Virtuaalikirjastot, muut verkkoaineistot ja
kokoelmien yhteiskäyttö poistavat kirjastoilta
eräällä tavalla seinät. Fyysinen tila, jonka sisällä
henkinen kulttuuri on iät ja ajat levinnyt ja ku-
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koistanut, on nyt muuttunut tai - toki realistisesti sanoen- on vasta muuttumassa globaaliseksi henkiseksi tilaksi, jonka yhtenä solmupisteenä on kansalaisille tuttu oman paikkakunnan
kirjasto. Tai ehkä taas on syytä täsmentää. Kirjasto voi olla tällainen solmupiste globaaliin toimintaan, kunhan tämän henkisen verkoston
eteen tehdään riittävästi tietopalvelualan työtä ja
myös tietenkin kirjastoa käyttävien henkilöiden
taikoohenkistä yhdessä oppimista ja yhdessä tekemistä.
Tämä kehitys on erityisen tärkeää pienille kirjastoille. Pidänkin hyvin arveluttavana viime aikoinakin kunnista tulleita viestejä siitä, että
eräissä jopa suurissakin kunnissa on päädytty
sivukirjastojen lakkauttamisiin. Kuntien päättäjillä tulisi olla riittävästi innovatiivisuutta, jonka
tuloksena pienistäkin sivukirjastoista tulisi paikallisia toimintakeskuksia.
Käytännössä kaikki kirjastoalan tahot ovat
pitäneet tätä hallituksen lakiesitystä hyvänä. Valiokunta ryhtyi kuitenkin perusteellisesti pohtimaan lain roolia myös lähivuosien toivotun kehityksen edistäjänä. Väljä laki on toki usein hyvä.
Se ei estä alalla tapahtuvaa kehitystä ja edessä
olevia muutoksia, mutta tässä tapauksessa, jos ja
kun riittävän moni kansanedustaja uskoo kirjaston merkittävään rooliin myös tietoyhteiskunnassa, on meidän velvollisuutemme vauhdittaa
tavoiteltavaa kehitystä. Tämän kehityksen tuloksena kunkin kirjaston oma kirja- ja lehtikokoelma laajenee jopa mielettömästi. Oma kirjasto
pitää sisällään kaiken sen, mitä verkon kautta on
saatavissa.
Tällöin kirjaston luonteeseen tulee merkittävä
lisäpiirre, jonka valiokunta otti nyt lakitasolle
tekemällä hallituksen ehdotukseen lisäyksen lain
tavoitepykälään. Tuo muotoilemamme 2 uusi
momentti 2 §:ään kuuluu: "Kirjastotoiminnassa
tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä." Varmasti
ed. Aittoniemi ja muutama muu ehkä kysyvät,
mitä ihmettä tuo nyt sitten kaiken kaikkiaan
tarkoittaa, miksi lakiin pitää ottaa sana "virtuaalinen".
Toteaisin ensinnäkin, että tämä merkitsee ympäri maapallon olevien ihmisten yhteistä verkostomaista toimintaa ja myös kirjaston toiminnan
saattamista oman rakennuksen seinien ulkopuolelle. Sitä se virtuaalisuus on. Se on näkymätöntä
henkistä yhteistyötä, johon verkossa oleva materiaali äänet, kuvat, tekstit antaa mahdollisuuksia.
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Toiseksi, nähdäkseni tuo lakiin tehty lisäys
merkitsee sitä, että kirjastoista muodostuu luontevasti, kunhan ne paikallisesti tehdään, mediakeskuksia tai medioteekkejä, miten niitä vain
halutaan nimittää. Myös kunnan eri osiin tulee
omia toimivia paikalliskeskuksia, jotka ovat sivistyksen toimintapisteitä.
Edelleen kolmanneksi, tämä lisäys vauhdittaa sitä kehitystä, että myös verkossa tapahtuu
yhä enemmän sivistys- ja oppimateriaaliyhteistyötä.
Valiokunta keskusteli paljon siitä, mikä kirjaston rooli tässä työssä on. Muotoilu edistää
sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä ja todella
tarkoittaa sitä, että henkilöstöitä vaaditaan valtavasti asiantuntemusta ja työpanosta, jonka
avulla ihmisten kirjastokäyttäytymistä ja myös
verkostokäyttäytymistä innostetaan sellaisiin
muotoihin ja sellaisiin sisältöihin, joista uskotaan olevan kaikille hyötyä ja iloa.
Tietopalvelun sekä asiakkaiden opastuksen
tarve erilaisten tiedonhaun apuvälineiden käyttöön kasvaa varmasti koko ajan. Näin alalle koulutetun henkilöstön tehtävänä onkin auttaa kirjaston asiakasta, pientä tai suurta, nuorta tai
vanhaa, löytämään tarvitsemansa tieto ja nämä
sivistyksen osat suurestakin aineistomäärästä.
Tietoverkkojen myötä tämä tehtävä käytännössä vain kasvaa.
Jotta kirjasto pystyy palvelemaan niin tietoyhteiskunnan kuin osaamis- ja sivistysyhteiskunnankin jäseniä, tarvitsee sen henkilökunta vankan ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi myös
hyvän yleissivistyksen ja jatkuvaa täydennyskoulutusta. Tässäkin mielessä lakiesitykseen valiokunnassa tehdyt muutokset ja valiokunnan
mietintö ovat merkittävä linjanmääritys.
Lain ensimmäisessä käsittelyssä esille nousi
alan henkilökunnan pätevyysvaatimustason
nosto, joka tässä yhteydessä on tarkoitus suorittaa. Totean, että pienet kunnat voivat hoitaa
tehtävänsä verkostoituneesti yhdessä, jolloin
johtajana on tällöinkin luontevasti ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittanut.
Arvoisa puhemies! Vielä muutama sana koulujen ja kirjastojen yhteistyöstä. Yleiset kirjastot
toimivat myös koulukirja~.vina varsin usein. Täten kirjastoista pitää löytyä omaehtoista innostavaa luettavaa ja seikkailtavaa myös verkoissa
juuri lukemaan oppineille, myös esimerkiksi
maahanmuuttajaoppilaille ja muille erityisryhmille. Koulukirjastojen puuttuessa liian monesta
koulusta on yleisten kirjastojen luotava virikkeinen oppimisympäristö kaikille koululaisille.
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Tämä on osa suomalaista sivistyksen tasa-arvoa.
Kirjastopedagogiikka vaatii ehdottomasti kirjastoammattilaisen ruokkiakseen lasten luontaista
tiedonhalua ja viehtymystä mielikuvituksen
maailmaan. Tässäkin valossa kirjaston ja koulujen kiinteä yhteistyö on merkittävä osa suomalaista tulevaisuutta.
Otan tähän myös esimerkin, mitä tämä verkostotyö tarkoittaa. Laajalti kansalaisille avoimessa ja nimenomaan koulujen, oppilaiden ja
opettajien ja myös vanhempien käyttöön tarkoitetussa Freenet-tietoverkossa pyörii tänä syksynäjälleen kerran kirjaston käytön kurssi nimeltä
"Kirjastoseikkailu 2001 ". Tämä erityisesti alaasteen opettajille ja koululaisille nyt jo järjestyksessään tehty kolmas versio on hyvä esimerkki
sen tyyppisestä työstä, jota tämä verkostoitunut
yhteistyö mahdollistaa. Tämäkin on ennen kaikkea syntynyt opettajien, kirjastoihmisten ja vanhempien ja nimenomaan oppilaiden, koululaisten, laajan yhteistyön tuloksena. Tähän työhön
tämä kirjastolaki nyt kannustaa kaikkia kansalaisia.
Ed. H y s s ä 1ä (vastauspuheenvuoro): Rouva puhemies! Ed. Markkula totesi, että kuntien
pitäisi pystyä säilyttämään sivukirjastot. Tämä
on hurskas toivomus, ja täytyy todeta, että se ei
ole kyllä kuntien eikä kuntapäättäjien kulttuuritahdastakaan kiinni, vaan ne ovat kyllä pakkoraossa kunnissa. Meillä oli viime vuonna 72
kuntaa, joiden kate oli miinuksella. Siinä on
kuntapäättäjä aika vaikean paikan edessä, kun
on kysymyksessä sivukirjasto. Siellä vain joutuu valtuustossa panemaan vastakkain subjektiiviset oikeudet, kuten päivähoidon jne., jotta
saadaan rahat riittämään. Nämä ovat hyvin
vaikeita kysymyksiä. Kunnissa ei ole helppo
niitä säilyttää. Siitä varmasti olemme yhtä mieltä.
Ed. 0 1i n : Rouva puhemies! Eduskunta kävi
eilen hyvin mielenkiintoisen ja laajan keskustelun kirjasto laista. Poikkeuksetta puheenvuoroissa korostettiin tämän lain tärkeyttä sekä sitä,
että tämä kohentaa kirjastotoimen tavoitteiden
toteuttamista tulevaisuudessa. Tämän lain toteuttamiseen liittyy kuitenkin voimavarapuolelle
kysymys aina siitä, miten valtio talousarvioissaan toteuttaa esimerkiksi sittemmin kirjastolakia. Tähänhän liittyy ajatus siitä, että veikkausvoittovarojen ja raha-arpajaisten tuoton kautta
kirjastotointa maassamme rahoitetaan. Haluaisin vain tässäkin yhteydessä korostaa sitä, että

tällaisen menettelyn pitäisi olla poikkeusmenettely ja lain sisältöjenja tavoitteiden pitäisi kertoa
riittävän hyvin, että tämä toimi rahoitettaisiin
yleiskatteisesti, niin kuin muutkin tärkeät asiat
rahoitetaan.
Ed. J ä ä t t e e n m ä k i : Arvoisa rouva puhemies! Kirjastopalvelut ovat yksi kuntalaisten
tärkeistä peruspalveluista. Yleensä kunnat tuottavat hyvinkin pienillä määrärahoilla näitä tärkeitä sivistyspalveluja kuntalaisille. Suomen
kirjastolaitos on kattava, ja palvelut ovat yleensä hyvät. Me voimme olla Suomessa ylpeitä
omasta kirjastolaitoksestamille aivan koko
maailman tasolla. Toivon, että me tulevaisuudessakin voimme pitää muun muassa kirjastopalvelut maksuttomina. Minusta on tärkeätä,
että tähän on kirjattu kirjastopalvelujen maksuttomuus.
Haluan herättää keskustelua tietoverkkojen
sähköisten aineistojen maksuttomasta palvelusta
tulevaisuudessa. Mietinnössä todetaan, että siihen joudutaan myöhemmin ottamaan kantaa.
Minä toivoisin, että myös nämä palvelut voitaisiin tulevina vuosina turvata kaikille kansalaisille
maksuttomina. Minusta se on tärkeää nimenomaan sen vuoksi, että tällä hetkellä kaikilla
nuorilla ja lapsilla esimerkiksi ei ole kotona vielä
omaa tietokonetta, ja silloin minusta on hyvin
tärkeää, että lapset ja nuoret voivat kirjastossa
näitä palveluja käyttää.
Kirjastotoimen kannalta henkisen pääoman
tuotto on tärkeämpi kuin mahdollinen rahallinen tuotto. Toivon, että tulevina vuosina nimenomaan ajatellaan sitä, miten pystytään säilyttämään suomalaisten korkea sivistystaso. Siinä
kirjastolaitos on ollut yksi hyvin tärkeä lenkki.
Minusta se on tulevina vuosina aivan yhtä tärkeä. Siinä vain tietoverkkojen sähköiset palvelut
tulevat tulevaisuudessa korostumaan.
Täällä jo korostettiin henkilöstön asemaa ja
koulutusta. Kirjastojen käyttäjät vaativat kirjastoilta yhä laadukkaampia palveluja. Sen vuoksi
onkin tärkeää, että kirjaston ammattihenkilöstölle tulevinakin vuosina taataan laadukas täydennyskoulutus myös. Sekin on yksi tärkeä tekijä
siinä, että pystymme hyvät kirjaston sivistyspalvelut tarjoamaan.
Myös kirjastojen tilakysymys on tärkeä. Se ei
varsinaisesti tähän liity, mutta me tiedämme sen.
Voin ihan omasta kotikunnastani kokemuksesta
kertoa, että heti kun kirjasto muutti sellaiseen
paikkaan, missä nuoret viihtyvät ja missä on
todella hyvä tarjota näitä palveluja, kirjaston
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käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Vaikka tietysti kirjat sinänsä ovat tärkein kirjaston palvelu,
täytyy kiinnittää huomiota myös siihen, että kirjastojen tilat ovat asianmukaiset.
Arvoisa puhemies! Lopuksi haluaisin vielä todeta, että kun Suomi pitää itseään ja me olemme
korkean teknologian maa ja haluamme siihen
satsata, toivoisin, että tulevina vuosina ehkä pieni murunen näistä korkean teknologian varoista
voitaisiin suunnata myös kirjastoille niin, että
tietoverkkojen sähköiset palvelut voidaan taata
kaikissa kirjastoissa.
Ed. K o r t e n i e m i : Arvoisa rouva puhemies! Käytin laajemman puheenvuoron jo ensimmäisen käsittelyn yhteydessä. Siksi palaan vain
muutamaan pääasiaan.
Valiokuntahan oli yksimielinen ja laati yksimielisen mietinnön. Kaikista muutoksista, jotka
lakiin tehtiin, voitiin yhteisesti sopia.
Suomessa on kansainvälisestikin arvioiden
laadukas ja tehokas kunnallinen kirjastojärjestelmä. Tähän liittyy se, että kirjastopalveluja on
saatavissa melko tasaisesti kautta maan.
Kirjastot eivät ole enää pelkästään lainakirjastoja, vaan tänä päivänä ne ovat kulttuuri- ja
tietopalvelujen keskuksia, joissa nekin, joilla ei
ole kotona tietokoneita ja tarvittavia tietokoneohjelmia, voivat päästä tutustumaan tietoverkkoihin.
Tärkeää on, että kirjastolaki vahvistaa sen,
että kirjastojen peruspalvelut säilyvät maksuttomina. Ongelmallisempi onkin sitten tietoverkon
käytön maksuttomuus. Tiedämme, että tietoverkoissa surfaaminen voi tulla hyvinkin kalliiksi, ja
jos tämä on täysin rajoittamatonta, tämä saattaa
kohtuuttomasti viedä resursseja muilta kirjaston
toiminnoilta.
Lopuksi kiinnitän huomiota siihen, että kunnallisten kirjastojen taloudellinen asema on heikentynyt viime vuosina jyrkästi monissa kunnissa. Tämä johtuu ylisuurista valtionosuusleikkauksista. Sen voi jo sanoa, että säästöpolitiikassa on menty monissa kunnissa liian pitkälle. Kirjahankinnoista on jouduttu tinkimään aivan
liian paljon. Siksipä tulisikin huolehtia jatkossa
kirjastojen taloudellisesta asemasta.
Ed. H y s s ä 1ä : Arvoisa rouva puhemies!
Meillä on käsissämme ehkä maailman edistyksellisin kirjastolaki. Ehkä Ruotsista voisi löytyä
vastaava. Pidän erittäin suuressa arvossa sitä,
mitä mietinnössä todetaan kirjastojen maksuttomuudesta yms. perusperiaatteista.
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Kuitenkin pidän suurena puutteena sitä, että
mietinnössä ei lainkaan oteta kantaa kirjastoautoihin. Nythän kirjastoautot ovat suomalaisen
sivistyksen kehto, jos näin voi sanoa, syrjäseuduilla. Kyllä tässä olisi pitänyt huomioida tämä
ja se, miten kirjastoautojen asema turvataan.
Esimerkiksi omassa pitäjässäni Liedossa juuri
nyt on kirjastoauto vanhentunut, ja kuinka ollakaan, nyt ei määrärahaa löydy enää millään budjetista, että voitaisiin korvata vanha auto. Meidän pitäjässämme on paljon sivukyliä ja pitkät
etäisyydet ja siellä ne vanhukset, joilla ei todellakaan ole autoja. Kun julkista liikennettä ei ole,
he jäävät nyt, osa, vaille kirjastopalvelua. Näin
voidaan sanoa. Sitä ei pysty millään korvaamaan.
Ihmettelen, että se on jäänyt tästä pois. Myös
meillä Suomessa muuallakin on pitkät etäisyydet, laajat haja-asutusalueet. Kirjastoautot ovat
täällä elintärkeä toimintamuoto. Sivukylillä voi
olla, että ainoa kulttuuripalvelulaitos hyvin monin paikoin on juuri kirjastoauto. Olisikin hyvä
kuulla valiokunnan jäseniltä, miksi tätä ei käsitelty valiokunnan mietinnössä.
Ed. H u o t a r i : Arvoisa puhemies! Sanasta
kirjasto tulee mieleen lapsuuden ensimmäiset
muistikuvat kotikirjastosta, joka oli sellainen ei
kovinkaan iso huone, mutta kotikyläni kansakoulun ruokalahuoneessa seinillä oli hyllystöjä,
joissa pidettiin iltaisin kirjastoa. Muistanpa kotikylältäni erään miehen, joka oli lukenut kaikki
kirjat jo yhteen kertaan. Kaikki puhuivat aina
siitä, että pitäisi saada uusia kirjoja, kun tämä
yksikin mies oli kaikki entiset jo lukenut. Sen
jälkeen kirjastot ovat laajentuneet ja monipuolistuneet, ainakin ne, joita itse käytän. KirjastoilJa
yleensäkin on ollut hyvin suuri merkitys monessakin mielessä elämässäni.
Kirjojen ja kirjastojen merkitys kansansivistyksen kannalta on erittäin tärkeä. Sen vuoksi
olen tyytyväinen siitä, että mietintö on yksimielinen ja että valiokunta on hakenut ja löytänyt
sellaisia asioita, joita mietinnössä on otettu esille
monipuolisesti.
Tärkeää on ennen kaikkea se, että kaikilla
ihmisillä on mahdollisuus lainata kirjoja ja muita
tuotteita kirjastoista ja käyttää muitakin kirjaston palveluja. Maksuttomuus mahdollistaa kirjastojen käytön. Olen iloinen siitä, että kaikki
puolueet ovat olleet yksimielisiä maksuttomuudesta. Taannoinhan eräät kokoomuslaiset tahot
esittivät, että kirjastopalveluja pitäisi tehdä maksullisiksi. Siitä syntyi aika kova keskustelu. Olen
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tyytyväinen siitä, että ed. Ala-Harja eilen ensimmäisen käsittelyn yhteydessä erityisesti korosti
maksuttomuutta.
Kirjastoja käyttävät kaikki ihmiset, myös ne,
joilla olisi varaa ostaa kirjoja ja toimia sillä tavalla, että heidän ei tarvitsisi käyttää kirjastoja.
Kuitenkin kirjastoista on tullut koko kansan yhteisiä paikkoja, joten sen vuoksi taso säilyy myös
ja on kehittynyt aika korkeaksi. Ongelmaksi
muodostuu oikeastaan se, että viime vuosina on
kunnilla ollut vähemmän varoja ostaa uusia
tuotteita kirjastoihin. Sen vuoksi esimerkiksi
kuntien ja kaupunkien pääkirjastoista on vaikea
saada uutuustuotteita.
Kirjastojen merkitys korostuu ennen kaikkea
sen vuoksi, että kaikilla on samanlainen mahdollisuus saada näitä tuotteita. Ennen kaikkea se
korostuu tietoyhteiskunnan tuomissa mahdollisuuksissa. Lähestulkoon jokaisessa kirjastossa
on tietokone, jota voivat käyttää myös sellaiset
lapset ja aikuiset, joiden kotona konetta ei vielä
ole tai ei ole mahdollisuutta taloudellisista syistä
hankkia. Myös kirjakasetit ja videot ovat erittäin
tärkeitä oppimisen ja sivistymisen välineitä. Esimerkiksi meidän perheellä on tapana pitemmille
automatkoille lainata aina sellaisia kirjakasetteja, jotka kiinnostavat koko perhettä. Varsinkin
lasten dekkarit ovat erittäin hyviä myös aikuisten
kuunnella ja lukea.
Ed. Markkula puhuikin Kirjastoseikkailusta
2001. Se onkin erittäin tärkeä hanke. Olenkin
ajatellut niin, että olisi mielenkiintoista järjestää
sellaisia tapahtumia, missä kaikille, eri-ikäisille
lapsille ja myös aikuisille, olisi tällaisia kirjastoseikkailuja, joissa opittaisiin käyttämään kirjastoja ja löytämään sieltä niitä mahdollisuuksia,
joita varmastikaan kaikki ihmiset eivät vielä ole
löytäneet. Erityisen tärkeitä nämä olisivat nimenomaan aikuisille, jotka eivät ole tottuneet
kirjastossa käyttämäänjuuri muuta kuin yhtä tai
kahta hyllyä tai nimikettä.
Työttömille, kotiäideille ja -isille ja vanhuksille kirjastot ovat erittäin tärkeitä viihtymisen
paikkoja ja myös toisten ihmisten tapaamispaikkoja. Siksi toivon, että uusiin kirjastoihin olisi
myös mahdollisuus saada sellaisia tiloja, missä
ihmiset voisivat tavata paremmin toisiaan.
Ed. Hyssälä mainitsikinjo kirjastoauton,josta
oli tarkoitukseni myös puhua. Sillä on erittäin
suuri merkitys haja-asutusalueilla mutta myös
kaupunkialueilla, missä lähikirjastot on aika
monissa paikoissa jo jouduttu lopettamaan. Kun
opitaan käyttämään kirjastoautoa, se on todella
monipuolinen mahdollisuus. Sieltä pystyy lai-

naamaan oikeastaan kaiken sen, mitä isostakin
kirjastosta, kun oppii ne tavat, millä sitä voidaan
käyttää.
Olen sitä mieltä, että kirjastot tulee säilyttää
koko kansan sivistyslaitoksina ja erityisesti maksuttomina.
Ed. Kokkonen (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Ed. Huotari mainitsi, että
"eräät kokoomuslaiset tahot". Hän tarkoitti varmasti sitä, että puheenjohtaja Sauli Niinistö nosti
esiin periaatteellisen keskustelun kunnallisten
palvelujen maksullisuudesta ja hän otti onnettomaksi esimerkiksi kirjastopalvelut. Minusta se
oli todella onnetonta. Se oli teoreettinen esimerkki. Mutta varmasti piti kaikille tulla selväksi se,
että kokoomuksessa ei kannateta peruskirjastopalvelujen maksullisuutta. Sen piti mielestäni tulla selväksi jo heti tuon onnettoman keskusteluavauksen jälkeen.
Ed. M. Markku 1a (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Vielä täydentäen ed. Kokkosen jo toteamaa: Suomessa kirjastolaitos on todella kansainvälisestikin hyvin arvostettu juuri
tiedonsaannin tasavertaisuuden vuoksi. Muut
maat ovat nimenomaan pitäneet Suomen kirjastolaitosta esimerkkinä tietoyhteiskuntakehityksessä. Tässäkin valossa on hyvin luontevaa, että
kirjastopalvelut päätettiin sivistysvaliokunnassa
nimenomaan todeta maksuttomiksi, jopa niin,
että lain 4 luvun otsikkoa muutettiin.
Ed. Huotari kiitteli ala-asteiden Kirjastoseikkailu 2001 -verkkohanketta ja esitti, että samanlaista todella tarvittaisiin myös aikuisille. Ehkä
eduskuntavaalien jälkeen voisi olla hyvä esimerkki siinä, jos kansanedustajat sankoin joukoin ryhtyisivät toteuttamaan vastaavanlaista
hanketta, onko se sitten "Kirjastoseikkailu 1999
eduskunnalle". Tällainen hanke voitaisiin varmasti eduskunnan kirjaston ja monien muiden
tahojen kanssa yhteistyössä toteuttaa.
Ed. Huotari (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Muistan sen keskustelun ja
myös ne korjaukset, joita tuli silloin aikaisemmin kokoomuksen taholta. Minulla on vähän
sellainen käsitys, että silloin ei välttämättä tiedetty, mistä puhuttiin. Ryhdyttiin puhumaan
siitä, että pitäisi joitakin palveluja laittaa maksullisiksi. Maksullisiahan ovat jo esimerkiksi
kalliit kaukolainaukset ja monet muut sellaiset
palvelut, joista aiheutuu enemmän kuluja. Minusta tuntuu, että siinä oli osittain myös tietä-
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mättömyyttä silloin, kun ensimmäinen lausunto
annettiin.
Puhetta on ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Törnqvist.
Ed. 0 1 i n : Arvoisa puhemies! Keskustelussa
on kysytty kirjastoautoista muun muassa ed.
Hyssälän toimesta ja siitä, miksi niistä ei ole
kirjoitetussa valiokunnan mietinnössä mainittu
erityisesti. Asiasta keskusteltiin valiokunnassa.
Luonnollisesti kirjastopolitiikkaan kuuluu, että
lain tasolla mainitaan tietyt asiat, asetustasolla
tietyt. Kussakin kunnassa johtosäännöin määritellään loput lakien tavoitteiden toteuttamiseen
liittyvät asiat.
Arvoisa puhemies! Haluaisin lisäksi kiinnittää
huomiota siihen, että kirjasto ei ole vain kirjoja.
Tänä päivänä varsin merkittävää on myös sanomalehtien lukeminen kirjastojen kautta, erityisesti kansalaisille, joiden varallisuus ei salli monipuolista sanomalehtihankintaa koteihin. Korostaisin sanomalehtien kautta tulevaa palvelutehtävää kirjastoissa myös Euroopan unioninjäsenmaana ja siihen liittyvien seurantavelvoitteiden
johdosta, koska olisi välttämättömän hyvä, että
Suomen kansalaiset, erityisesti nuoremmat sukupolvet, jotka puhuvat kieliä, voisivat eurooppalaisten johtavien sanomalehtien kautta myös seurata sitä, mitä esimerkiksi Eurooppa-politiikassa
tapahtuu. Edelleen kirjojen tilalle ovat tulleet cdrommit ja muut. Kirja siis muotona on ikään
kuin myös muuttumassa.
Ed. M. M arkku 1 a : Arvoisa puhemies!
Tietoliikenteen on tietenkin oltava osa yhteiskunnan kehittämää ja ylläpitämää infrastruktuuripalvelua. Tässä mielessä tietenkin kirjastojen tietoverkkojen käyttö ja niiden maksullisuus
tai maksuttomuus on hyvin mielenkiintoinen kysymys.
Ed. Jäätteenmäki nosti esille, että verkkojen
käytön maksuttomuus on tärkeää, kun kaikilla
lapsilla ja nuorilla ei ole tietokonetta kotona.
Oleellista on kuitenkin, minkälainen ja miten tehokas tietokone on kotona tai kirjastossa, koska
nykyisin jo valtavaa tietomäärää voidaan siirtää
nopeasti maapallon toiselta puolelta toiselle puolelle. Tässä mielessä myös kirjastot ovat sellaisia
pisteitä, jonne kokonaiset kirjat tai valtavat kirjamäärät siirtyvät muutamassa sekunnissa tai
muutamassa minuutissa. Tällöin on kyse myös
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erittäin suurista tekijänoikeudellisista kysymyksistä sekä siitä, miten näiden kirjojen löytämistä,
niiden havainnollistamista ja kaikkea tätä, luettavuutta, edistetään. Tämä kysymyskokonaisuus on se, jonka valiokunta nosti esille todetessaan, että aineistojen käytöstä, sisällöstä ja tietoliikennekustannuksista tarvitaan ensin kokemuksia, ennen kuin osataan sanoa, millainen täydellinen tai osittainen maksuttomuus näiden
verkkopalvelujen osalta lähivuosina on.
On äärettömän tärkeää, että peruspalvelut todella ovat maksuttomia. Tämän takia on esimerkiksi tärkeää, että kunnat resursoivat kirjastoja
ja osoittavat erillisinä ne rahat, joilla tietokoneita, tietoverkkoja ja verkkoihin tehtäviä palveluja
tehdään, eivätkä osoita ja kohdista näitä rahojaan yhtenä kokonaissummana kirjahankintojen
kanssa.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Täällä on ylistetty kovasti kirjastolakia ja yksimielisyyttä sen käsittelyssä sekä suomalaista kirjastolaitosta. Minulla ei ole mitään siihen asiaan
huomauttamista. Varmasti kaikki on tällä tavalla ja myös suomalainen kirjastolaitos toimii erinomaisesti.
Mutta se toimii kyllä nykyaikaisesti ja nykyaikaisin laittein varustettuna etupäässä vain
taajamissa. Suomessahan on sellaisia paikkakuntia, joilla on aikanaan kirjasto ollut ja kirjastopalvelut. Niitä on lopetettu aika paljon, ja
asukkaat ovat omalla kustannuksellaan perustaneet kirjastoja tilalle, niin kuin hiljattain nähdyssä televisio-ohjelmassa tuli esille. Näitä on
aika paljon. Saattaa olla, että siellä Kajaanin
Sauvaperälläkin on sellaisia paikkoja. Se on
ihan sama ilmiö kuin kansakoulut, joita on lopetettu, niin kansalaiset ovat ryhtyneet omalla
kustannuksellaan pitämään kansakouluja pystyssä.
Tuotakoon tämäkin asia nyt esille, kun tämä
ylistys on niin yli maan kattavaajajoka paikassa,
kun kätensä ojentaa, niin heti on tietokone tai
kirja edessä. Ei se ole sillä tavalla. Niin kuin
sanoin, Suomesta on kirjastoja lopetettu. Kansalaiset itse oma-aloitteisesti pyrkivät pitämään
omalla kustannuksellaan niitä, ja tämä on tietynlainen häpeätahra kirjastolaitoksen kattavuudessa. Tulkoon se nyt sanottua, vaikka muuten yhdyn kyllä täällä pidettyihin ylistäviin puheisiin.
Ed. V ä h ä n ä k k i : Arvoisa puhemies! Minusta oli hyvin ilahduttavaa, että valiokunnan
mietintö on yksimielinen ja että edustajat M.
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Markkula ja Kokkonen kilvan suitsuttavat,
kuinka kokoomus on maksuttomuuden kannalla. Valitettavasti vain ihmisille jäi väräjämään se
näkemys, joka kokoomuslaisen poliitikon suusta
jossakin lehdessä julkaistiin. (Ed. Kokkosen välihuuto)- Kyllä. Minuun ovat kansalaiset jopa
ottaneet yhteyttä siinä.
Minusta suomalaisella kirjastolla on koko
Euroopan ja osin muittenkin maanosien alueella
aika lailla hyvä maine. Muistan, kun neljä viisi
vuotta sitten vierailin Turkissa. Siellä tutustuin
erääseen turkkilaiseen upseeriin, joka kertoi, että
heidän sotakorkeakoulussaan luetaan kirjaa,
jonka nimi on Valkoliljojen maa. Sen kirjoittaja
oli Petrov-niminen venäläinen, joka oli vuosisadan vaihteessa vieraillut pitkään Suomessa ja oli
ihastunut ja kertoo kirjassaan, että ajatelkaa,
Suomessa on sellaisia kirjastoja, jonne kuka hyvänsä saa tulla hakemaan kirjan ilmaiseksi, eikä
niitä kirjoja suuremmalti tai ollenkaan varasteta.
Nähtävästi tämän kirjan ottaminen sotakorkeakouluun oli Turkin kansakunnan uudistajan Kemal Atatiirkin idea.
Ed. Kokkonen (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Iloitsen suuresti siitä, että ed.
Vähänäkki, kun hän nyt on ollut onneksi salissa
läsnä, voi tämän ikävän väärinkäsityksen oikaista. Hän varmaan kertoo kaikille, että me kokoomuksessaolemme iloisesti sitä mieltä, että peruskirjastopalvelut ovat maksuttomia.
Ed. Viitamies: Arvoisa puhemies! Valitettavasti ministeri ja puheenjohtaja Niinistön
lausuma ei ole ihan näin helposti kuitattavissa.
On nimittäin niin, että se viesti, jonka Niinistö
laski liikkeelle, jäi elämään nimenomaan kokoomuslaisten kunnallispoliitikkojen keskuuteen ja
se on valitettavasti havaittavissa aika monessa
suomalaisessa kunnassa tänä syksynä, kun niukoissa taloudellisissa oloissa ensi vuoden talousarviopäätöksiä tehdään. Siellä kokoomuslaiset
kaupunginhallituksen, kunnanhallituksen, -valtuustojen jäsenet ovat kovin taipuvaisia seuraamaan johtajansa esimerkkiä ja esittämään kriittisiä näkemyksiä kirjastomäärärahojen supistamiseksi ja kirjastojen aukioloaikojen rajoittamiseksi jne. Toivottavasti kunnissa järkevät päätökset
pystytään kuitenkin tekemään näistä paineista
huolimatta.
En nvt halua liioitella tätä, ed. Kokkonen,
mutta håluan tuoda esiin, että tällainen vahinko
~iinä on ehkä päässyt käymään ja toivottavasti
kokoomus voi asian oman sisäisen viestintänsä

avulla korjata. Varmasti me kaikki jaamme näkemykset siitä, että kirjastot ovat merkittävä perusta suomalaisen sivistysyhteiskunnan takaajana.
Arvoisa puhemies! Haluan vielä sanoa, että
kirjastoihin kohdistuu varsin paljon uusia palvelupaineita nykyaikaisista palvelutarpeista lähtien. Puhutaan tietokoneista, äänilevyistä, cd-romeista jne., mutta tärkeätä on muistaa se, että
kirjaston perustehtävä on kuitenkin tarjota kansalaisille riittävästi kirjallisuutta, oppikirjallisuutta, tietokirjallisuutta, kaunokirjallisuutta
jne., huviksi ja hyödyksi luettavaksi. Tässä mielessä haluaisin kantaa huolta kirjastomäärärahojen riittävyydestä kunnissa. Kirja on itseisarvo
sinänsä tässä kulttuurissa. Siinä, missä tv ja muut
nykymediat perustuvat katsomiseen ja katseluun, kirja ja siitä tiedon ammentaminen perustuu ajatteluun.
Ed. Kokkonen (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa rouva puhemies! Uskon myös suoraan
suulliseen viestintään kaikesta huolimatta. Rohkenenkin toivoa, että sopisiko mitenkään, että
ed. Viitamieskin oikaisisi omalla paikkakunnallaan tällaiset väärinkäsitykset.
Haluan vielä todeta erikseen sen, että nimenomaan kokoomusjohteisessa Helsingissä on tänä
aikana, kun olemme kärsineet lamasta, lisätty
kirjastomäärärahoja, koska on katsottu, että ihmiset voivat siellä hyvin hyödyllisesti viettää aikaansa.
Ed. 0 1i n :Arvoisa puhemies! Tietenkin tämä
kokoomusjohtajan lausuma on jäänyt elämään,
koska se täälläkin näin keskusteluttaa. En siihen
nyt halua tarkemmin kajota. Mutta sillä on merkitys, niin kuin ed. Viitamies sanoi, että tieto on
levinnyt Suomen kuntiin ja siellä tätä ajatusta on
tarjottu.
Varsinaisesti haluan vielä korostaa sitä, että
me käytämme kirjasto-käsitettä varsin vapaasti.
Eilen totesin, että on viisasta tehdä ero kirjaston
ja kirjahyllyn välillä, koska tämäkin meille tulee
vastaan. Edelleen myös toivoisin, että kun monet
kirjastot määrärahojen puutteessa ovat uushankintojen osalta jääneet pahasti jälkeen ajasta, ne
voisivat ikään kuin jossain vaiheessa saada
ekstravaroja tämän vajeen täyttämiseksi.
Maassamme on myös keskusteltu varsin paljon siitä, missä määrin sanktioidaan, rangaistaan, kansalaisia siitä, että he jättävät lainaamansa kirjat palauttamatta. Ne kunnat, jotka
ovat ottaneet pienen maksun tässä yhteydessä,
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ovat selvästi havainneet, että tämä panee vähän
kiirettä kinttuihin palauttaa kirja kirjastoon, niin
kuin pitääkin palauttaa.
Mielestäni myös kirjastojen aukioloaika, johon ed. Viitamies muun muassa puuttui, on erittäin hyvä korostettava asia tässä yhteydessä, samoin kuin se, että lukeminen vaatii ponnistelua.
Kirjasta tieto ei siirry automaattisesti ihmiseen.
Ed. K a r j u 1 a : Arvoisa rouva puhemies!
Minusta on erittäin tärkeää, että valiokunnan
kannanotossa on kiinnitetty huomiota kirjastopalvelujen maksuttomuuteen, josta edelläkin on
keskusteltu.
Mutta erityisesti haluaisin nostaa esille kirjastojen ja koulun yhteistyön. On todella perusteltua kiinnittää yhä suurempaa huomiota siihen,
millä tavalla meidän lastemme tiedonhallinnan ja
-hankinnan taidot kehittyvät, ja ajattelen tätä
nimenomaan asiana, johon tulee kiinnittää jatkossakin erityisen suurta huomiota, että tässä
säilyvät tasavertaiset mahdollisuudet eri puolilla
Suomea.
Vielä haluan ottaa esille näkökulman,joka on
nostettu myös mietinnössä esille, että kirjastot
olisivat edesauttamassa sitä tavoitetta, että jokaisella suomalaisella olisi oma sähköpostiosoite.
Minä uskon, että tämä on edesauttamassa tietoyhteiskuntakehitystä ja tuomassa telemaattisen
infrastruktuurin hyödyntämisen jokaisen suomalaisen mahdollisuudeksi.
Ed. R e h n : Arvoisa puhemies! Monissa puheenvuoroissa on kehuttu kirjastoja niin paljon,
että ei suurempaa syytä enää tähän muuten olisi,
mutta haluan tuoda omalta osaltani myös julki
suomalaisen sivistyksen edistämisen, jota kirjastot ovat ansiokkaasti meillä hoitaneet.
Huolenaiheitakin asiasta löytyy. Paitsi jo mainittua kirjastoautojen unohtamista haluaisin
myös sanoa, että sivukirjastojen lakkauttaminen
on monella paikkakunnalla todellinen ongelma.
Sivukirjastot ovat palvelleet kiitettävästi alueen
vanhuksia ja koululaisia, lapsia. Nyt esimerkiksi
koululaisten iltapäivän ajanvietto, joka aikaisemmin saattoi tapahtua melko pitkälti kirjastossa, on estynyt, mutta tähän pitää jatkossa
kiinnittää huomiota.
Ed. M. Markku l a: Arvoisa puhemies! Ed.
Olin teki eroa kirjan, kirjahyllyn ja kirjaston välillä ja näinhän todella on, ja tähän ajatteluun
meidän kannattaa pysähtyä. Myös tietoyhteiskunnassa kirjaa ehdottomasti tarvitaan ja kirjan
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rooli jopa korostuu, mutta tästä huolimatta nimenomaan nämä muut palvelumuodot ovat se
oleellinen uusi osa kirjastojen toimintaa, joka tuo
kirjaston lähelle kaikkia kansalaisia.
Otan vielä yhden esimerkin. Viikko sitten
avattiin tuossa lähellä, Leppävaarassa kirjastossa, erityinen yrityspiste. Tuossa pisteessä on merkittävästi tietenkin paikan päällä materiaalia ja
koottuna talous- ja liiketaloustieteen erikoiskokoelma. On myös kirjoja, tilastoja, lehtiä, cdromeja ja näitä tietoverkkoyhteyksiä. Se on tarkoitettu nimenomaan sekä yrittäjille että nuorille
alan opiskelijoille, mutta yhtä lailla kaikille muillekin. Osa tällaisen yrityspisteen toiminnasta hoituu suoraan tietoverkkojen kautta. Siis ei tulla
edes fyysisesti paikalle. Tämän tyyppinen toiminta on vastaus siihen lisävelvoitteeseen, joka
nyt tuohon lakiin tietoverkkojen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehitystä edistävänä on
kirjastoille säädetty.
Haluaisin vielä todeta täydennyskoulutuksesta, että aivan erityinen kohderyhmä on peruskoulujenja erityisesti ala-asteiden opettajat, koska he luovat hyvin paljon myös sitä kirjaston
käytön tottumusta ja kirjojen ja verkkojen käytön tottumusta, jota pienet lapset luontevasti
omaksuvat. Heidän kauttaan toiminta todella
leviää. He tarvitsevat erityisesti tämän alan täydennyskoulutusta.
Ed. 0 1i n : Arvoisa puhemies! Ed. M. Markkula on aivan oikeassa korostaessaanjuuri opettajien merkitystä lasten sosiaalistamisessa ja oppimisessa kirjaston käyttöön.
Edelleen haluaisin aikaisempiin puheenvuoroihini lisätä sen, että maassamme on kasvukeskuksissa syntynyt uusia kaupunginosia, joista
saattaa puuttua tyystin kirjasto. Oma kotikaupunkini Jyväskylä, sen kaupunginosa Kuokkala,
kohta 15 000 asukasta, potee kirjaston puuttumista aivan kuten kirkon puuttumista, mutta
kirkkorakennuksen rakentaminen on huomattavasti vaikeampaa. Se vaatii maassamme valtioneuvoston päätöksen. Kirjastoja voidaan tehdä
helpommin.
Edelleen, arvoisa puhemies, kirjastoilla tulisi
nähdä yhteiskunnassa uusi tehtävä, johon tämä
laki antaa mahdollisuuksia sen tehtävän toteuttamiseen. Nimittäin ne ovat tietoyhteiskunnan ja
tietoteknologian uusia ikään kuin päätepisteitä,
jotka mahdollistavat myös eduskunnan työskentelyn seuraamisen aivan uudella tavalla kansalaisille esimerkiksi sillä tavalla, jolla eduskunta tulevaisuusselontekoa käsitellessään käytti ensim-
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mäisen kerran historiansa aikana uutta teknologiaa ja välitti, siirsi siis kuvaa, tekstiä, sanaa,
täältä useihin tällaisiin etäpisteisiin teknologian
keinoin.
Ed. V i i t a m i e s : Arvoisa puhemies! Ed.
Karjula, ed. Markkula ja ed. Olin tässä viimeksi
ovat korostaneet kirjaston merkitystä tietotekniikan ja siihen liittyvien medioitten tuojana lähemmäs kansalaisia. Okei. Se on ihan hyvä järjestelmä myös siihen. Mutta haluan korostaa
sitä, että tällaiset uudet panostukset eivät saa
tapahtua kirjojen hankintamäärärahojen ja kirjojen kustannuksella. Kirjojen kysyntä on jatkuvasti kasvanut. Ei siitä tarjonnasta saa leikata
yhtään. Tässä ei ole mukana mitään sellaista
välinekonservatismia, vaan yksinkertaisesti se
seikka, että ihmiset haluavat edelleen lukea kirjoja paljon ja kokevat ne käytännöllisiksi ja helpoiksi, kenties historian parhaiksi tietotekniikan
sovelluksiksi.
Ed. K o r t e n i e m i : Arvoisa rouva puhemies! Täällä on kysytty eräissä puheenvuoroissa,
onko valiokunta unohtanut kirjastoautot. Ei
näin ole tapahtunut. Kyllä tästä asiasta on, aivan
niin kuin ed. Olin jo totesi, valiokunnassa keskusteltu. Valiokuntahan on korostanut mietinnössään sitä, että kirjastopalvelut tulee tarjota
yhtäläisin perustein koko maassa. Eihän se harvaanasutulla maaseudulla mitenkään muuten
onnistu kuin juuri kirjastoautojen avulla.
On kuitenkin tärkeätä, että uusia kirjastoautoja voidaan hankkia vuosittain, koska meillähän on tällä hetkellä noin 200 kirjastoautoa käytössä. Jotta näitä voidaan riittävässä määrin vuosittain uusia, sitä varten on osoitettava myös
määrärahoja. Muuten ajaudutaan hyvin pian tilanteeseen, että meillä ei olekaan enää käytössä
riittävää kalustoa tämän tärkeän palvelun hoitamiseksi.
Ed. 0 1i n : Arvoisa puhemies! Tämä laki toteuttaa myös tiedon ja tiedonvälityksen demokratisointia, siis sitä, että kansalaisilla on mahdollisuus tietoon ja tiedon lähteille. Tämä tavoite
ei ole vähäarvoinen, mutta samalla haluaisin korostaa sitä, mikä oli esillä myös eilisessä keskustelussa, että samalla kun me luomme erinomaisen maksuttoman kirjastopalvelujärjestelmän,
meidän on syytä korostaa nimenomaan koulutuksen, opettajien, kotien kautta tapahtuvaa oppia ikään kuin hankkia myös kirjoja. On välttämättömän hyvä, että suomalaisissa kodeissa teh-

dään myös valintoja sen suhteen, mitkä kirjat,
teokset- klassikot tai muutoin ihmisen elämää
suuntaavat kirjat- ovat niin olennaisen tärkeitä, että niitä tavallaan hankitaan koteihin eikä
kirjastokärryille, koska ihmisen tarve tietoon ei
tule välttämättä aina silloin, kun kirjastoauto
tulee tai kirjasto on auki, vaan se kirja voidaan
ottaa siitä hyllystä ja tarkistaa asiat välittömästi.
Ed. M. M a r k k u 1 a : Arvoisa puhemies! Ed.
Olinin äskeisen puheenvuoron jatkoksi totean
vielä, että ihmisten, erityisesti aikuisten, ja myös
työelämässä, työyhteisössä toimivien aikuisten
kirjojen ja tiedon käytön kouluttaminen on äärettömän iso ja vaativa ja tärkeä tehtävä. Tässä
mielessä muutos ei tapahdu pelkästään kirjastojen kautta, vaikka kirjastoillakin on tässä valtavan tärkeä roolinsa.
Eräänlaisena johtotähtenä jopa maailman
laajuisesti työyhteisöjen tiedon hallinnan ja tiedon käytön koulutuksessa on jo 30 vuoden ajan
toiminut informaatikkokoulutus, josta viimeiset
20 vuotta tuo koulutus on tapahtunut fyysisesti
Teknillisessä korkeakoulussa ja myös sieltä
avautuvissa verkoissa. Tämä koulutus on muuttunut hiljalleen. Se on enemmän nyt tietopalvelukoulutusta. Oleellista koko koulutuksessa on,
että vuoden ajaksi osa-aikaisesti saatetaan yhteen hyvin monista erilaisista työyhteisöistä toimijoita, kirjastotoiminnan kehittäjiä ja tietopalvelujen kehittäjiä, jotka tätä kautta saavat opintojensa tuloksena informaatikkotittelin.
Uusien haasteiden seurauksena olisi äärettömän tärkeää, että valtio panostaisi tämän koulutuksen ja muun vastaavan koulutuksen syventämiseenja laajentamiseen siten, että tällekin alalle
tulisi selkeä 40 opintoviikon, nimenomaan työelämässä toimiville tarkoitettu pd-tyyppinen lisäkoulutusohjelma, jonka kautta alan kehitys
entisestään vauhdittuisi. Suomen tulee jatkossakin olla nimenomaan tämän alan tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä maailmassa.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 ja 2 §ja 1 luvun otsikko, 3 §ja 2
luvun otsikko, 4 § ja 3 luvun otsikko, 5 § ja 4
luvun otsikko, 6 § ja 5 luvun otsikko, 7 § ja 6
luvun otsikko, 8-11 § ja 7 luvun otsikko sekä
12 §ja 8 luvun otsikko, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Lähestymiskielto

8) Hallituksen esitys laiksi lähestymiskiellosta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 41/1998 vp
Lakivaliokunnan mietintö 1111998 vp
Lakialoite 67/1995 vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 11.
Keskustelu:
Ed. La x :Arvoisa rouva puhemies, ärade fru
talman! Laki lähestymiskiellosta on aivan uudenlainen lainsäädännöllinen instrumentti. Tällä
pyritään luomaan ennakoilista turvaa jo ennen
oikeuden loukkausta. Tällä lainsäädännöllä parannetaan mahdollisuuksia puuttua vakavaan
häirintään ja kiusaamiseen. Tämä uusi keino sijoittuu jonnekin perinteisen kriminaalipolitiikan
ja, voisi sanoa, siviilioikeudellisen perhepolitiikan välimaastoon. Nähtävästi tämä tulee auttamaan meidän poliisiamme suuntaamaan voimavarojaan paremmin kuin aikaisemmin ehkäisemään erilaisia väkivallantekoja.
Muutama sana itse lähestymiskiellon perusajatuksesta ja sen määräämisen edellytyksistä.
Henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan
kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan
tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi voitaisiin määrätä vastaisuudessa lähestymiskielto. Se
voidaan määrätä, jos on perusteltu aihe olettaa,
että henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, tulisi tekemään itsensä uhatuksi tuntevan henkilön
henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai muulla tavoin vakavasti
häiritsemään tätä.
Tämän lakiesityksen mukaan perusmuotoinen lähestymiskielto tarkoittaa kieltoa ottaa
yhteyttä suojeltavaan ja myös seuraaminen ja
tarkkaileminen on kiellettyä. Niin sanottu laajennettu lähestymiskielto tarkoittaa kieltoa
oleskella tietyllä alueella tai sen läheisyydessä.
Tämä kielto ei koskisi yhteydenottoa, jolla on
asiallinen peruste tai joka olisi ilmeisen tarpeellinen.
Kiellon rikkominen on rangaistavaa, ja määrätyt kiellot merkitään erityiseen poliisin pitämään henkilörekisteriin. Tämä kielto olisi voimassa enintään yhden vuoden, mutta kielto voitaisiin tarvittaessa uudistaa aina vuodeksi kerrallaan. Kiellon määrää käräjäoikeus, mutta pidättämiseen oikeutettu virkamies voi myös antaa
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väliaikaisen lähestymiskiellon, joka sitten pitää
saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi. Tämä itse
substanssista.
Haluan myös muutaman sanan lausua tämän
hallituksen esityksen, tämän lainsäädännön, syntyhistoriasta. Niin kuin sanoin, tämä on uusi
oikeudellinen instrumentti. Sellaisen omaksuminen ja hyväksyminen on yleensä vaivalloinen ja
hidas prosessi. Tässä suhteessa tämä hallituksen
esitys ehkä pikemminkin on poikkeus, joka vahvistaa säännön.
Koko tämän lain valmisteluprosessi lähti oikeastaan liikkeelle ed. Margareta Pietikäisen
aloitteesta. Pernajassa oli tapahtunut ikävä surma, jossa uhri jo kauan ennen surmantekoa oli
pelännyt pahinta, kääntynyt poliisin puoleen ja
poliisi oli todennut itsensä kohtalaisen voimattomaksi järjestämään pysyvää suojelua. Ed. Margareta Pietikäinen pohti silloin vakavasti, millä
lailla voisi ennalta tällaisiin ilmiselviin uhkatilanteisiin vaikuttaa.
Ilmeisesti asiaan on vaikuttanut se, että vastaavaa lainsäädäntöä on valmisteltu ja jo otettu
käyttöön myös Ruotsissa. Niin ed. Pietikäinen
sai lakialoitteeseensa n:o 67, joka on päivätty
20.12.1995, kaiken kaikkiaan 105 allekirjoittajaa. Tämä jollakin lailla aivan selvästi vaikutti
yleiseen keskusteluun. Täällä salissa käytiin erinomaisen vilkas lähetekeskustelu aloitteen tiimoilta, ja ilmeisesti tämä vauhditti myös keskustelua
laajemmin yhteiskunnassamme ja herätti ihmisiä
pohtimaan tätä asiaa.
Todettakoon tässä, että alkuvaiheessa ainakin
oikeusministeriön puolella suhtauduttiin aika
penseästi tällaiseen hankkeeseen, kunnes oikeusministeri Kari Häkämies tajusi uudet tuulet ja
tarttui tähän asiaan ja pani valmisteluun vauhtia.
Noin kaksi ja puoli vuotta tuon aloitteen allekirjoittamisenjälkeen saapui tämä hallituksen esitys
lakivaliokuntaan. Minun mielestäni tämä on
aika poikkeuksellinen saavutus.
Voi sanoa, että tavallaan nyt on sitten vähän
nurinkurista, että lakivaliokunta mietinnössään,
niin kuin meidän päätöksentekomuotoihimme
kuuluu, joutuu hylkäämään tämän ed. Margareta Pietikäisen aivan erinomaisen lakialoitteen,
mutta minä uskon, että hän ei itse pane pahaksi
tätä asiaa, koska nyt on eduskunta saanut käsiteltäväkseen varmasti perusteellisemmin valmistetun lainsäädäntökappaleen, ei vain siksi, että
siinä on yli kaksi kertaa enemmän pykäliä kuin
alkuperäisessä lakialoitteessa. Siinä on tietysti
myös vaikutukset muuhun lainsäädäntöön otettu huomioon.
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Sitten varsinaiseen lakivaliokunnassa tapahtuneeseen käsittelyyn.
Tämä mielipiteen muutos on aivan selvästi
heijastunut käsittelyyn. Kohta lakialoitteen jättämisen jälkeen tuli vielä eri kansalaistahoilta
valiokunnalle hyvinkin kriittisiä kirjoituksia,
joissa vieroksuttiin tätä uutta asiaa, mutta kun
hallituksen esitys vihdoin oli saatu valmiiksi ja se
oli saapunut valiokuntaan, tilanne oli se, että
yksikään valiokunnan kuulemista asiantuntijoista ei vastustanut tätä hanketta. Ero oli suuri, kun
vertaamme toiseen uuteen lainsäädännölliseen
keinovalikoimaan, niin sanottuun velkajärjestelysysteemiin, joka joitakin vuosia sitten säädettiin myös aivan uutena keinona. Silloin oli todella melkoinen työ valiokunnassa, ensinnäkin että
valiokunta itse tuli vakuuttuneeksi asiasta, mutta
myös siinä, että pystyttiin sisäistämäänja hyväksymään uusi asia.
Kaikki ovat tunnustaneet uhrin taikka todennäköisen uhrin suojan tarpeen. Keskustelu on
tietysti paljolti liittynyt siihen. Se, mikä on jäänyt
vähemmälle huomiolle ja itse asiassa ollut lakivaliokunnassa vaativin työ, on liittynyt nimenomaan toisen osapuolen, tekijän, perusoikeusturvaan. Jossakin käy myös raja sen suhteen,
kuinka paljon yksilön liikkumavapautta voidaan
rajoittaa siinäkin tapauksessa, että hän käyttäytyy uhkaavasti. Valiokunta onkin käyttänyt
ehkä eniten energiaa nimenomaan perustelujen
tarkkaan ja huolelliseen punnintaan. Varsinaisia
muutoksia, merkittäviä muutoksia, itse lakitekstiin ei ole esitetty.
Näiden perustelujen tarkkuusvaatimus johtuu
tietysti siitä, että lakiin liittyvä rangaistus lähestymiskiellon rikkomisesta saa sisältönsä nimenomaan lähestymiskieltopäätöksestä, siitä päätöksestä, jonka käräjäoikeus tekee. Niin kuin me
tiedämme, vasta toteutettu perusoikeusuudistus
asettaa aikamoisia täsmällisyysvaatimuksia rangaistussäännöksille ja niiden määrittämiselle.
Tästä kuitenkin ilmeisesti on nyt kohtalaisen
tyydyttävällä tavalla selviydytty,ja on muutamia
edellytyksiä, että laki todella toimisi, niin kuin
valiokunta on ajatellut ja niin kuin toivon mukaan kohta koko eduskunnan päätöksellä halutaan. Yksi on toki se, että tuomioistuimet ja poliisi ottavat tosissaan tehtäväkseen toteuttaa tätä
uutta suojakeinoa. Tärkeää on tietysti myös, että
teknisiä edellytyksiä lain soveltamiseen parannetaan. Poliisi tarvitsee ja sen täytyy voida saada
esimerkiksi teleliittymän tunnistetietoja. Eduskunnalla on nyt hyvä mahdollisuus vaikuttaa
siihen asiaan. Liikennevaliokunnassa on parai-

kaa käsiteltävänä telemarkkinalainsäädännön
uudistaminen, hallituksen esitys n:o 85/1998. Siinä yhteydessä liikennevaliokunta voi ratkaista
tämän asian, niin kuin se toivottavasti myös tekee ja sen esityksestä sitten koko eduskunta.
Lain toimivuus liittyy tavallaan myös poliisin
yleisiin voimavaroihin. Esimerkiksi erilaisia turvapuhelin-ja hälytinjärjestelmiä tarvitaan eri tilanteita varten, mutta ilmeisesti tulisi myös kehittää henkilökohtaiseen suojautumiseen tarvittavia välineitä. Ruotsissa tällaisia on, ja niistä käytetään ilmaisua "turvapaketti". Tämän tyyppisiä
parannuksia varmasti tarvitaan. Niiden osalta
tilanne ei ole vielä aivan mallissaan.
Haluaisin tässä lopulta vain korostaa seurannan merkitystä, kun laki on saatu voimaan . Uusi
keino vaatii arviointia ja seurantaa. On hyvin
mahdollista, ehkä todennäköistäkin, että erinäiset säännökset vielä vaativat täsmentämistä,
mutta sellaiseen ei voi ryhtyä ennen kuin olemme
saaneet tosiasiallisia kokemuksia tämän lain toimivuudesta. Näillä näkymin laki voi tulla voimaan ensi vuoden alusta.
Fru talman! Det här är ett länge efterlängtat
och välkommet instrument som riksdagen nu
förhoppningsvis enhälligt kommer att godkänna. Det kommer att öka tryggheten bland
många, särskilt utsatta kvinnor som är rädda för
att förföljas av sina tidigare äkta hälfter eller
andra manliga he kanta. Vi vet att allvarliga övergrepp, t.o.m. med dödlig utgång, har ägt rum och
där polisen har stått maktlös.
Med den här nya lagstiftningen bör betydligt
bättre möjligheter föreligga för att polisen skall
kunna förebygga och ingripa innan någonting
verkligt allvarligt har skett.
Ed. A i t t on i e m i : Rouva puhemies! Lähestymiskiellon kautta pyritään, niin kuin valiokunnan puheenjohtaja Lax totesi, suojaamaan
henkilöä, jonka henki, terveys, vapaus tai rauha
ovat uhattuina. Tällaisia henkilöitä ehkä keskeisimmin ovat aviopuoliso, nainen avioeron jälkeen, hyvin useasti myös, niin kuin on todettu,
vanhukset, joita hunningolle joutuneet lapset tai
lapsi käy tapaamassa kerran kuukaudessa eli
sinä päivänä, kun eläke on nostettu pankista tai
postista.
Tällaiset tilanteet, joita tässä pyritään suojelemaan, ovat äärimmäisen vakavia ja niissä voi
esiintyä todellisia kauh uskenaari oita. Amerikkalaiset ovat tehneet kaksikin filmiä, joissa kuvataan hyvin tarkasti tällaista tilannetta, jossa täl-
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lainen tapaaruiskielto on voimassa, joka ei kuitenkaanjuurikaanestä tätä uhkaajaa pyrkimästä
tavoitteeseensa. Toisessa muistaakseni niistä on
näyttelemässä Robert De Niro ja toisessa Robert
Mitchum, saattaa olla sama versio, mutta eri
näyttelijöiden näyttelemänä. On tullut televisiostakin hiljattain ja osoittaa, miten vaikeaksi tällainen tilanne voi tulla, koska tällaiset uhkaajat
ovat yleensä mielenterveydeltään häiriintyneitä
ja pirullisen ovelia kaikessaan toteuttaakseen sitä
tavoitettaan, mikä näissä monta kertaa kaikkein
pahimmillaan on, eli pyritään aiheuttamaan vaaraa toisen ihmisen hengelle ja terveydelle.
Minä olin jossakin vaiheessa hyvin epäileväinen tämän lakiesityksen suhteen, kun ed. Margareta Pietikäinen pyysi lakiesitykseen nimeä. Lähinnä lähdin vanhana poliisimiehenä siitä, että
katsoin, ettei tällä lainsäädännöllä juurikaan ole
merkitystä sellaisiin ihmisiin, jotka aktiivisesti ja
fanaattisesti pyrkivät siihen tavoitteeseensa,
loukkaamaan toisen ihmisen näitä mainittuja oikeushyviä. Joissakin tapauksissa tietysti saattaa
olla, mutta en ole vieläkään varma siitä, onko
kaikissa tapauksissa, saattaa olla, että tämä lainsäädäntö jopa ärsyttää sellaisia ihmisiä, jotka
pyrkivät entisen vaimonsa luo tai vanhempiensa
luo loukkaavassa tarkoituksessa.
Mutta kun asiaa myöhemmin mietin tarkemmin, niin olen sitä mieltä, että laki on perusteltu.
Lähinnä oman näkemykseni perusteella katson,
että poliisin mahdollisuus toimia tällaisissa tilanteissa, erityisesti silloin, kun on niin sanottu laajempi lähestymiskielto, jossa on alueellinen kielto olla tietyllä alueella tämän uhattavan lähipiirissä, niin silloin poliisi voi toimia hyvin nopeasti
ja perustellusti. Tähän saakka se on voinut tietysti toimia poliisilain perusteella. Mutta niin kuin
Pernajan tapauksessakin tiedetään, niin siinäkin
oli kuitenkin aukkoja sillä tavalla, että poliisilla
ei ollut mahdollisuuksia antaa tälle henkilölle
turvaa. Asiasta ollaan tietysti monta mieltä, mutta katsottiin, että poliisilaki ei tässä tapauksessa
riittävästi tällaista suojelun mahdollisuutta
anna. Lähestymiskieltoa koskeva laki on erinomaisen hyvä poliisin kannalta nimenomaan ennakoivassa mielessä puuttua nopeasti asiaan silloin, kun katsotaan, että joku pyrkii tällaisen
uhatun läheisyyteen sellaisessa tarkoituksessa,
jolta tämä laki haluaa suojella.
Rouva puhemies! En tästä tämän enempää.
Ed. Lax selvitteli tätä asiaa hyvin perusteellisesti.
Erääseen asiaan ehkä haluaisin kiinnittää
huomiota, josta kyllä puhuin myös lakivaliokunnassa. Minun mielestäni tämä laki olisi pitänyt
336 280320
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säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä.
Vaikka kohta on tällainen uhkaaja, hän on rikollisessa tarkoituksessa liikkuja, niin se kuitenkin
rajoittaa hänen perustuslaissa suojattuja oikeuksiaan sillä tavalla, että tämä olisi pitänyt säätää
perustuslain säätämisjärjestyksessä, eikä eduskunnassa varmasti tämän asian päättäminen olisi tästä estynyt. Toki perustuslakivaliokunta on
lausunut, että näin ei tarvitse olla. Mutta aina voi
olla eri mieltä kuin perustuslakivaliokunta, ja
tässä mielessä olen sitä mieltä, että tämä olisi
pitänyt perustuslain säätämisjärjestyksessä määräenemmistöllä säätää.
Joka tapauksessa on mielenkiintoista nähdä
tämä laki, kuinka se alkaa toimia. Tämä on positiivista kehitystä. Tässä tietysti joudutaan jonkun verran tätä höyläämään ja fiilaamaan myöhemmin. Eräs ongelma on ehkä se, että tällaisella
uhkaajalla saattaa olla perusteltu syy mennä tällaiselle alueelle, lähestyä tällaista uhatuksi nimettyä henkilöä. Se on tietystijälkeenpäin selvitettävä oikeudenkäynnissä, oli tai ei, poliisitutkinnassa, mutta yksi mahdollisuus olisi tietysti ollut
sellainen, että tällaisella henkilöllä olisi ollut
mahdollisuus etukäteen ilmoittaen tietyllä tavalla pyytää viranomaiselta lupa siihen, että saa
mennä tietyssä tarkoituksessa tietylle alueelle, ja
jos tilanne olisi ollut niin vakava ja tällainen
henkilö niin vaarallinen, niin siinä tapauksessa
valvottuna suorittamaan se tehtävä, minkä hän
katsoo välttämättömäksi. Mutta, totta kai, tässäkin on omat vaikeutensa. Jos tähän asiaan tulee ongelmia, niin tietysti tätä lakia voidaan tulevaisuudessa muuttaa, säätää, hienosäätää parempaan suuntaan. Joka tapauksessa katson,
että tämä laki on positiivinen edistys, ja niin kuin
sanottu, lakivaliokunnassahan toki tämä hyväksyttiin suuren yksimielisyyden vallassa.
Minäkin omalta puoleltani totean, että ed.
Margareta Pietikäisellä on ollut tässä suuri ansio
tämän asian eteenpäinviemisessä. Vaikka kohta
aloite on hylätty, niin on ollut niin lähellä hänen
esityksensä tätä todellista lopputulosta, että
tämä tunnustus toki täytyy asiassa antaa siitä
huolimatta, että hän on ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustaja.
Ed. L a p i n t i e : Arvoisa puhemies! Eduskunnassa lakivaliokunnan käsitellessä tätä asiaa
poliisin asiantuntija totesi, että paljon kuuluisuutta saanut Satu Sallisen tapaus olisi ollut tyypillinen esimerkki siitä, missä uutta lähestymiskieltolakia olisi voitu soveltaa. Toisin sanoen ,jos
olisimme olleet hieman nopeampia, niin ehkä

5362

137. Torstaina 5.11.1998

tätäkään surmaa ei olisi tapahtunut, vaan Satu
Sallinen olisi tänä päivänä elossa.
Kun eduskunnassa on nyt viivytelty, niin monessa muussa maassa on saatu aikaan tämä laki
jo aikaisemmin. Se on ollut osasyynä siihen, että
vihdoinkin saamme myös Suomessa lähestymiskieltolain voimaan. Useamman henkilön suulla
on jo todettu ja itsekin totean, että ilman ed.
Margareta Pietikäisen tehokasta ja ripeää toimintaa ja yli sadan kansanedustajan allekirjoituksen keräämistä tuskin me vieläkään tätä lakia
käsittelisimme. Siinä mielessä parempi myöhään
kuin ei milloinkaan.
Lakihan lähtee siitä, että myös poliisilla on
mahdollisuus nopeasti puuttua asiaan eli poliisilta haetaan lähestymiskieltoa ja poliisi voi sen
myös myöntää ja tuomioistuin vahvistaa. Tämä
onkin ainoa oikea tapa. Jos olisi vaadittu aina
tuomioistuinkäsittelyä, tämän tyyppisen lainsäädännön teho heikkenisi, kun käsittelyä turhaan
pitkitettäisiin ja asiat ehtisivät ehkä sitten tapahtua ennen lähestymiskiellon voimaan astumista.
Itse asiassa kaikki asiantuntijat totesivat, että
tämä on erittäin tarpeellinen. Sen lisäksi tämä on
sen tyyppinen laki, josta ainakin itse olen saanut
useita yhteydenottoja, joissa on kysytty, missä
laki viipyy ja milloin eduskunta aikoo lain säätää.
Lakihan on oikeastaan sillä tavalla epätasaarvoinen tai toispuolinen, että tämä on nimenomaan naisia suojeleva laki. Tämän tyyppinen
väkivalta, jota lähestymiskieltolailla yritetään
estää, on nimenomaan naisiin kohdistuvaa.
Vuonna 97 Tilastokeskus teki tutkimusta siitä, millä tavalla naisiin kohdistuu väkivaltaa erityisesti oman puolison taholta. Tänä vuonna tilasto saatiin valmiiksi, ja nämä ovat kyllä pelottavia lukuja. Nykyisen puolison tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai väkivallan uhkailun kohteeksi on joutunut 22 prosenttia parisuhteessa elävistä naisista. Kun tämä suhteutetaan väestömääriin, se tarkoittanee suurin piirtein, että 112 000 naista kärsii parisuhdeväkivallasta ja 90 OOO:ssa näistä tapauksista on ollut
fyysistä väkivaltaa. Erityisesti entisen miehen
väkivallan tai uhkailun kohteeksi on joutunut 50
prosenttia avio- tai avoliitossa olleista naisista.
Ainakin itselleni, vaikka tiesin lain tarpeellisuuden, näin valtavan suuri luku on kyllä yllätys.
Edelleen voidaan todeta, että 10 prosenttia uhreista ilmoittaa vakavimman parisuhdeväkivallan poliisille, eli ehkä ei edes tule ilmi kaikki, mitä
yritetään tällä lailla nyt ehkäistä.
Vielä yksi numerotieto,joka kertoo tästä. Kun

katsotaan historiaa eli minkälaista maailmankuvaa siirretään eteenpäin lapsille, niin miehistä,
joiden oma isä oli ollut väkivaltainen omaa puolisoaan kohtaan, 41 prosenttia on vastaavasti
edelleen mallin mukaan väkivaltaisia omalle
puolisolleen. Kyse on siis laista, joka alleviivatusti suojelee naisia, ja se olisi myös muistettava.
Olen yllätyksekseni lukenut kaiken näköisiä
tulkintoja siitä, miksi tätä lakia säädetään. Ehkä
kurumaliisin on ollut se, että kansanedustajat
tarvitsevat suojelua, kun saavat niin ikävää postia tai puhelinhäirintää tai mitä nyt lieneekään
ollut. Mutta siitä ei todellakaan ole kysymys,
vaan kysymys on naisiin kohdistuvasta fyysisestä
väkivallasta, joka pahimmillaan joissakin tapauksissa johtaa kuolemaan.
Lain käsittelyn yhteydessä tuli myös yllättäen
ilmi eräs mielipide, jonka esitti professori Raimo
Lahti ja jossa pohdiskeltiin sitä, että tämä laki
tulee rajoittamaan perustuslain suomaa liikkumisvapautta. Tämä Raimo Lahden tulkinta on
kyllä täysin poskellaan, koska kysymys ei voi olla
siitä, että perustuslakimme suojelisi väkivaltatekoja tai suojelisi kenenkään oikeutta tehdä rikoksia tai suojelisi kenenkään oikeutta yrittää
tehdä rikoksia. Samalla tavalla kuin sananvapautta voidaan rajoittaa lasten suojelemiseksi,
minkään näköinen perusoikeus ei nauti sellaista
suojaa, että se oikeuttaisi fyysisten väkivaltarikosten tekemiseen. Olen kyllä yllättynyt tästä
tulkinnasta. Asiaa on aika perusteellisesti käsitelty valiokunnan mietinnössä, jossa on todettu
useassakin kohdassa, että tämän lain rajoitukset
ovat niin yksityiskohtaisia ja tarkasti säänneltyjä
sekä kohdistuvat nimenomaan rikoksen ehkäisyyn, että minkään näköistä kolaria perustuslain
säännösten kanssa ei tule tapahtumaan eikä siitä
ole kysymys.
Asia, joka tuli valiokunnan käsittelyssä, oli
myös aika monessakin puheenvuorossa esille tullut 3 §:n 3 momentti, jossa todetaan, että lähestymiskielto ei koske yhteydenottoja, joihin on asiallinen peruste ja jotka ovat ilmeisen tarpeellisia.
Näiden osalta kummallisimpia tulkintoja oli se,
että lähestymiskieltoon määrätty henkilö voisi
itse pohdiskella sitä, milloin hänellä on asiallinen
peruste ja milloin hänen yhteydenottoosa on ilmeisen tarpeellinen. En voi uskoa, että tämän
tyyppiset ajatukset lähtisivät mistään muusta
kuin siitä, että kyse on silkasta väärinymmärryksestä. Muistaakseni pohdittiin muun muassa
sitä, että lähestymiskiellossa oleva aikuinen poika ei saisi mennä mukiloimaan äitiään ja viemään hänen eläkerahojaan, mutta hän saisi kyllä
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halutessaan mennä syntymäpäivänä kukkapuskan kanssa tervehtimään. Tämä ei nyt ainakaan
omaa käsitystäni lähestymiskiellosta vastaa, koska aika usein elävässä elämässä hyvin aikomuksin toteutettu vierailu johtaakin sitten täysin
päinvastaiseen tilanteeseen varsinkin sellaisessa
suhteessa, jossa on esiintynyt väkivaltaa, ja nimenomaan sen tyyppisiin suhteisiin tätä lähestymiskieltoa haetaan.
Määräyksessä siitä, että lähestymiskielto ei
koskisi yhteydenottoja, joihin on asiallinen peruste ja jotka ovat ilmeisen tarpeellisia, kyse on
tietenkin siitä, että lähestymiskieltoa määrättäessä ensin poliisin ja sitten varsinkin tuomioistuimen tulee hyvin tarkasti todeta, minkä tyyppisestä tilanteesta voi olla kysymys. Yksi tyyppiesimerkki on se, että lähestymiskiellon sisältöön
selvästi kirjataan, että esimerkiksi yhteistä lasta
saa tavata vain ulkopuolisen henkilön läsnäollessa ja tällainen tapaaminen on sitten asiallinen
tapaaminen, joka on ilmeisen tarpeellinen. Tästä
asiasta on myös aika selkeästi kirjattu tähän valiokunnan mietintöön, ja toivon, että käytännössä ei tule minkään muun tyyppistä tulkintaa
esiintymään.
Toinen ongelma on se, että meillä tätä ongelmaa ei voi eduskunnassa ratkaista ainakaan tämän lain yhteydessä eikä sitä oikeastaan kyllä
eduskunnassa voi muutenkaan ratkaista sen paremmin kuin tässä nyt on valiokunnan toivomuksena esitetty. Kyse on erilaisten turvalaitteiden hankkimisesta, joka suoritetaan poliisin
määrärahoista, ja valitettavasti, kuten valiokunnassa kuultiin, ainakaan poliisin tämänhetkisiin
suunnitelmiin ei kuulu tällaisten turvalaitteiden
hankkiminen. Turvalaitteisiin kuuluvat totta kai
yhteydenpitovälineet eli turvapuhelin tai turvahälytin tai vastaavasti hälytyssumuttimia tai
muita apuvälineitä, joita voi käyttää, jos lähestymiskiellon alainen henkilö kuitenkin yrittää lähestyä. Muttatoivon nyt, että eduskunnan tahto,
kun laki on vihdoin saatu voimaan, otetaan myös
vakavasti ja se sitten aiheuttaa sen, että poliisilaitoksilla määrärahoja näiden tavaroiden hankkimiseen löytyy, koska isoista rahoistahan siinä ei
ole kysymys, vaan lähinnä on kysymys siitä, mihin tärkeysjärjestykseen asioita laitetaan. Asiasta on kyllä todettu lakivaliokunnan mietinnössä
ja useissa puheenvuoroissa myös istuntosalissa,
joten uskon kyllä, että poliisilaitos ottaa asian
riittävän vakavasti.
Sen lisäksi merkki siitä, miten vakavasti muun
muassa poliisikunta tämän ottaa, on se, että erityisesti poliisit ovat toivoneet, että laki voisi tulla
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voimaan ennen joulua. Tästä asiasta keskusteltiin lakivaliokunnassa ja itsekin olin vahvasti sitä
mieltä, että niin surullista kuin se onkin, erityisestijoulu on sitä aikaa, jolloin lähestymiskieltolain
ehdottomasti pitäisi olla voimassa, koska juuri
tämän tyyppistä, entiseen parisuhteeseen liittyvää fyysistä väkivaltaa tapahtuu juuri jouluna.
Tiedän, että lakivaliokunta olisi tämän esityksen myös tällä tavalla eteenpäin vienyt, mutta
kun tähän ei liity pelkästään tämä yksi uusi laki
lähestymiskiellosta, vaan siihen liittyy myös
muutoksia uuteen rikoslakiin, joka astuu voimaan vasta vuoden alusta, niin tämä on se syy,
jonka vuoksi laki voi astua voimaan vasta tammikuun alusta. Siitä huolimatta toivon, että jo
tieto siitä, että eduskunta on tällaisen lain hyväksynytja suhtautuu siihen vakavasti ja tätä tullaan
vuoden alusta toteuttamaan, hillitsee loppuvuoden yhteydenottoja, ja tämän jälkeen myös Suomi saa taas yhden merkin lisää siitä, että tämä on
sivistysvaltio, joka kohtelee kansalaisiaan tasavertaisesti. Hyvä niin, että vihdoinkin vuoden
alusta.
Ed. J. Andersson : Arvoisa rouva puhemies! Olen erittäin tyytyväinen siitä, että olen
saanut olla mukana viimeistelytyössä näin tärkeän ja kaivatun lain loppuunsaattamisessa. Siitä suuri kiitos ed. Margareta Pietikäiselle, joka
äsken tuli tänne saliin. Niin kuin kuulimme kaikki, olemme erittäin samanmielisiä siitä, että tämä
on tarpeellinen laki ja että se viimeistään nyt tulee
voimaan. Oikeastaan voisin poistua täältä saman
tien, koska oikeastaan meidän mielipiteemme eivät eroa missään kohdassa. Mutta halusin kuitenkin vielä tulla mukaan tähän kuoroon, joka
kertoo, kuinka hyvä asia tämä on ja kuinka tärkeää on, että tämä asia myös tulee julkisuuteen,
jotta kaikki ne, jotka kaipaavat tätä turvaa ja
suojaa, myös ymmärtävät, että se on saatavilla
uudenvuoden jälkeen.
Me puhumme ylipäätään, että yhteiskunnassa
ennaltaehkäisy on parempi kuinjälkeenpäin korjaaminen, ja on sellaisia tilanteita, missä ei voi
mitenkään edes tehdä mitään jälkeenpäin. Ne
ovat kaikkein traagisimmat tapaukset. Tämä on
juuri sellainen laki, jossa ennaltaehkäisy on
avainsana. Meillä on monta kertaa opetettu, että
silloin kun tuntee oikein kovaa vihaa tai aggressiota, pitää panna nyrkki taskuun ja laskea hitaasti
kymmeneen, niin useimmiten tämä tunne laantuu eikä tulekaan tehtyä semmoisia hätiköityjä
asioita,joitajää jälkeenpäin suremaan ja harmittelemaan.
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Tämä on juuri semmoinen laki, joka ehkä vähän pakottaa joitakin ihmisiä laskemaan hitaasti, ei kymmeneen, vaan kokonaisen vuoden ajan
laskemaan hitaasti. Ehkä se vuosi auttaa siihen,
että rauhoittuu. Etenkin niissä tilanteissa, kun
pitempi tai lyhyempi suhde loppuu ja on semmoinen olo, että on tullut petetyksi ja oma itsetunto
on tullut loukatuksi, silloinhan usein voi tulla
tällainen primitiivinen reaktio, että kun sanat
eivät riitä, sitten nyrkit puhuvat taijotain muuta
tällaista, eli halutaan purkaa oma huono olo.
Silloin pitäisi mennä nyrkkeilysäkin luo tai johonkin muuhun vastaavaan eikä tämän toisen
ihmisen tykö. Tämä laki nyt toivottavasti pistää
hieman sordinoja, että joudutaan vähän pohtimaan, mennäkö vai eikö mennä.
Täällä on tullut esiin, että jo tämä laki on
sinänsä ihan hyvä väline tässä asiassa, mutta
siihen olisi tarpeellista saada myös turvapaketti
kahdesta eri syystä. Toinen on psykologinen syy
liittyen siihen, että ihminen tuntee pelkoa ja on jo
ehkä pitemmän aikaa tuntenut itsensä uhatuksi.
Jotta hän voisi todella rauhoittua ja ruveta nauttimaan elämästä täysin rinnoin eikä koko ajan
pelkäisi, milloin taas tämä alkaa, häntä auttaa se,
että hän tietää, että hänellä on turva puhelin, jolla
hän saa suoran kontaktin poliisiin ihan mistä
vain ja milloin vain pelkäämättä, että kännykän
akku loppuu kesken tai jotain muuta vastaavaa.
Todistaminen on toinen tärkeä asia. Siis toinen
syy on tämmöinen psykologinen, että hän tuntee
turvallisuuden tunteen, ja toinen on tämä, että
hän pystyy todistamaan, jos tämmöinen lähestyminen kuitenkin on tapahtunut.
Esimerkiksi jos tämmöinen uhkapuhelu tulee,
hänen pitäisi pystyä nauhoittamaan puhelu voidakseen todistaa, että tämä on tapahtunut. Tällaisten laitteiden saaminen olisi mielestäni erittäin tarpeellista. Helsingin poliisi kyllä sanoi, että
joitakin tällaisia välineitä heillä on, mutta erittäin vähän. Ihan kaikkein pahimmissa tapauksissa voi löytyä jotakin hieman lainattavaa, mutta
muualla Suomessa varmaan vielä paljon heikommin.
Elikkä psykologinen puoli voisi näin vahvistua ja myös mahdollisuus todistaa, jos jotain
tapahtuu. Varmaan olisi muutenkin hyvä ottaa
kuvia tai muuta vastaavaa, millä voidaan todistaa, että on tapahtunut ei-sallittu lähestyminen.
Ed. Annika Lapintie otti jo esiin jouluasian,
joka oli semmoinen,joka taas säväytti. Tämä laki
on semmoinen, jota on erittäin moni ihminen
odottamassa. Siis jono poliisien tykö on jo pitkä,
ja moni jo luulee, että tämä laki on voimassa. Siis

tämä on niin looginen ja tarpeellinen laki, että
moni jo luulee, että se on olemassa. Sen takia
etenkin poliisin on ollut vaikea sanoa, että valitettavasti tämä ei vielä ole voimassa.
Meillähän on julkisuudessa ollut erinäisiä tapauksia, missä aivan taatusti tämän on tultava
voimaan heti, kun vain se on mahdollista, muun
muassa lasten kaappausongelmat, tällaisia tapauksia, missä koko ajan joudutaan pelkäämään, milloin taas tapahtuu. Tämähän ei estä
sitä sataprosenttisesti millään lailla, mutta se kuitenkin aiheuttaa sen, että jos toinen osapuoli
suunnittelee lapsen kaappausta, niinjos hän tulee
liian lähelle - tällähän voidaan rajoittaa myös
lasten päiväkoteja ja muita tällaisia alueita, jotka
ovat herkkiä alueita- tämä ainakin vaikeuttaa
kovasti tällaisen ihmisen ilkeitä ajatuksia ja toimenpiteitä.
Muutenkin tämä varmaan on semmoinen
asia; että valitettavasti usein on niin, että on
lapsia, jotka joutuvat todistamaan sitä, että aikuiset keskenään käyttäytyvät erittäin julmasti,
vaikka he voivat samaan aikaan olla erittäin
mukavia lapsille. Tässä onkin se tärkeä asia, että
jos on vaikkapa lapsi, joka asuu jommankumman vanhemman luona, hän kuitenkin saa tavata toista vanhempaa ja tässä ei tule kahnausta
siinä tilanteessa, kun lapsi siirtyy toiselta vanhemmalta toiselle, että siinä todellakin on joku
viranomainen välikätenä, ettei tilanne riistäydy
käsistä, koska pahempaa ei varmaankaan lapselle ole kuin se, että hän näkee, että kaksi hänen
rakkainta vanhempaansa tekevät toisilleen pahaa sekä fyysisesti että psyykkisesti.
Kovasti pohdittiin, että jos on todella hätä tapaus, jossa ihminen voi kuitenkin ottaa yhteyttä,
vaikka on lähestymiskielto. Siinä me tulkitsimme, että todellinen hätätapaus on sellainen esimerkiksi, että yhteinen lapsijoutuu onnettomuuteen. Kun hän on toisen vanhemman hoidossa,
tällä on oikeus ottaa yhteyttä toiseen vanhempaanja sanoa, että tulepa äkkiä sairaalaan. Se on
mielestäni erittäin loogista, että siinä tapauksessa laki ei enää estä sitä, että hän kertoo, että tule
vikkelästi, tässä on nyt hätätapaus. Elikkä pitää
olla todella näin radikaalin laatuisia tapauksia,
joissa todella on syy ottaa yhteys ja ottaa se
nopeasti, ei ole aikaa odottaa.
Paitsi että tämä suojaa etenkin parisuhteista
eronneita naisia ja myös lapsia näissä suhteissa,
niin tämä myös suojaa viranomaisia, jotkajoutuvat joskus erittäin vaikeisiin tilanteisiin, missä
joku ihminen kokee, että viranomainen, toinen
ihminen, on kohdellut häntä huonosti. Tätä vi-
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ranomaista ruvetaan sitten ahdistelemaan eri tavoilla, puhelimella, seuraamalla ym., missä oikeastaan ei ole henkilökohtainen kontakti vaan
katkeruus ylipäätään tähän viranomaiseen, johonkin henkilöön kohdistuen. Tämäkin laki auttaa tässä.
Tämä voi auttaa myös meitä kansanedustajia,
kun joudumme tällaisten vainoajien kohteiksi.
(Ed. Aittoniemi: Kyllä naisetkin ovat julmia!)Naisetkin ovat julmia. -Juuri seuraava kohta,
mihin olin tulossa, on julkkikset, jotka joutuvat
vainaarnisen uhriksi. Kun joku nainen ihastuu
ed. Aittaniemen ulkonäköön kovasti, kun hän
katselee, että hän aina istuu tässä salissa, ja rupeaa odottamaan eduskunnan ulkopuolella joka
ikinen ilta, milloin se Suti sieltä tulee, ja seuraa
häntä kämpille, niin tässäkin laki on semmoinen,
että se auttaa tässä tilanteessa. Jos tämä tulee
erittäin hankalaksi, niin voidaan kieltää, ettei
nainen saa enää seurata Sutia.
Vielä yksi asia, mikä mielestäni pitää ottaa
varmuuden vuoksi esille - ja tiedän, että tätä
voidaan käyttää moneen asiaan- on se, ettäjos
pedofiili ahdistelee joitakin lapsia, niin joka ikistä koskien, jota hän erikseen on ruvennut seurailemaan tai jota hän yrittää lähestyä, voidaan
asettaa lähestymiskielto. Elikkä tällä yhdellä
henkilöllä voi olla lähestymiskielto moneen eri
lapseen, ja se on erittäin tärkeää.
Siinä on yksi ongelma, ja se on se, että lähestymiskielto on vuosi kerrallaan. Jos hän nyt vaikkapa seurailee 8-vuotiasta lasta, niin kolmen
vuoden kuluttua hän on li-vuotias ja yhtä mielenkiintoinen edelleen. Me pohdimme, pitäisikö
tällaisessa tilanteessa olla pidempi kuin vuosi
kerrallaan. Mutta nyt lopputulos on se, että se on
vuosi kerrallaan ja pitää uusia. Tässä pitää varmistua, että ei jää lapsen ja lapsen vanhempien
niskoille muistaa, milloin se piti uusia, miten pitää toimia, jottei tässä tule aukkoja.
Lopuksi haluan vain todeta sen, että kun tämä
on näin looginen ja itsestäänselvä laki, niin ihmetyttää vain, miten se ei ole ollut voimassa jo
monta, monta vuotta.
Ed. Kokkonen: Arvoisa puhemies! Muutama kommentti.
Ed. Lapintien kantaan yhtyen totean, että ei
tämä todellakaan ole mikään kansanedustajien
tarpeeseen tuleva laki erityisesti, vaan tämä on
tarkoitettu tavallisille kansalaisille. Olen entisissä tehtävissäni, viroissani, joutunut useinkin tappouhkausten ym. uhkailujen kohteeksi, mutta en
kansanedustajana vielä kertaakaan. Ja kansan-
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edustajana on hurjan paljon helpompi torjua näitä lähestymisiä kuin virkamiehenä. Virkamies
joutuu, niin kuin täällä on aikaisemmin tullut
esiin, monenmoisen kohtelun kohteeksi, ja usein
on hyvin hankala välttyä erilaisilta asiakaskontakteilta.
Tämä lähestymiskielto on erittäin tervetullut
uudistus, sillä naisiin kohdistuva väkivalta on
erittäin suuri ongelma. Olin hiljakkoin tilaisuudessa, jossa käsiteltiin tätä aihetta. Siellä oli suomalaisen todellisuuden perin juurin tuntevina
alustajina Ensi- ja turvakotien liitto ry:n toiminnanjohtaja Marita Vannemaa, Helsingin poliisin
perheväkivaltatyöryhmän ja rik osuhripäivystyksen edustajana komisario Mikko Lampikoski ja
Kuntokallion johtaja Tapani Sihvola, joka on
Ansa-projektin, Miessakkien ja Lyömättömän
linjan edustaja.
Tuossa tilaisuudessa esiteltiin täällä jo aiemmin mainittu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan
ja Tilastokeskuksen yhteistyönä syntynyt julkaisu, jonka nimi on Usko, toivo ja hakkaus. Sen
ovat toimittaneet Markku Heiskanen ja Minna
Piispa. Julkaisu on kyselytutkimus miesten naisille tekemästä väkivallasta. Tuo tutkimus paljasti muun muassa, että neljä naista kymmenestä
on joskus 15 vuotta täytettyään kokenut miehen
tekemää fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai
väkivallalla uhkailua. Kun mukaan luetaan erilainen sukupuolinen ahdistelu ja häirintä sekä
15:tä vuotta nuorempana koettu väkivalta, uhrien lukumäärä nousee kahteen kolmasosaan 1874-vuotiaista naisista. Eli väkivallan yleisyys on
meille kaikille varmastikin yllätys.
Alustuksissa ja keskusteluissa kävi ilmi muun
muassa, että naiset kokevat usein väkivaltaa nimenomaan perheessä ja että parisuhteen ulkopuolinenkin väkivallantekijä on usein tuttu mies.
Silti naiset pelkäävät uhkaa tuntemattomien taholta. Työttömyydestä ei ole parisuhdeväkivallan selittäjäksi. Sen sijaan koulutuksella on merkitystä, sillä vähän koulutusta saaneet ovat väkivaltaisempia puolisaitaan kohtaan kuin korkeasti koulutetut. Yllätys kyllä, päihteilläkään ei aina
näytä olevan osuutta väkivaltaan. Näyttää siltä,
että väkivaltainen käyttäytymismalli on usein
opittu lapsuudessa. Suomalaiset näyttävät hyväksyvän huomattavasti yleisemmin pahoinpitelyn kuin esimerkiksi ruotsalaiset. Naiset hakevat
apua vähän. Väkivallan uhriksijoutumista hävetään.
Tärkeätä on keskustella tästä aiheesta ja tuoda naisiin kohdistuva väkivalta julkisuuteen, että
naiset huomaisivat ilmiön yleisyyden ja rohkais-
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tuisivat hakemaan apua. Olette varmasti voineet
havaita, että nythän on menossa kampanja päivälehdissä ja katujen varsilla on ilmoituksia ja
julisteita, joissa kehotetaan hyväksymään vain
nollalinja eli ei lainkaan pahoinpitelyjä.
Keskustelussa tuli esiin ääritapaus, ääriesimerkki, jossa poliisi Helsingissä eräässä lähiössä
oli yhden ainoan vuoden aikana tehnyt 50 käyntiä kotihälytysten johdosta yhdessä ainoassa
huushollissa. Esimerkkinä käytetyssä poliisipiirissä oli kotihälytyksistä jotakuinkin puolet perheväkivaltatapauksia. Meillä valitetaan usein
poliisin riittämättömiä voimavaroja, niin tänäänkin ja eilenkin eduskunnassa, koko viikon
aikana monissa keskusteluissa. Niitä säästyisi
huomattavasti muuhun toimintaan, jos meillä
osattaisiin ratkoa perheen sisäiset erimielisyydet
rauhanomaisin keinoin. Minusta on sietämätöntä, että puolet poliisin resursseista todellakin
menee siihen, että ikuista rakkautta käydään kodeissa selvittelemässä.
Keskusteluissa korostui myös se, että väkivallan sietoraja on asetettava nollaksi. Lyöty tarvitsee heti avun, ja lyöjä on saatava tunnistamaan
heti, että väkivaltaan ei saa turvautua. Monenlaisia väkivallan selitysmalleja esiteltiin, ja niiden
heikkoudet tulivat myös oivallisesti esille. Tärkeätä on katkaista väkivaltainen käyttäytyminen
heti.
Tuossa tilaisuudessa oli läsnä myös ohjelmajohtaja Astrid Gartz, joka toi keskustelussa esiin
tiedotusvälineiden vastuun ja totesi muun muassa sen, että Yleisradion ohjelmissa, joissa raportoidaan väkivallasta, pyritään tarjoamaan uutisoinnin yhteydessä myös jokin ratkaisu tilanteeseen. Ihmiset ahdistuvat usein kovasti, kun he
kuulevat väkivallasta ja näkevät väkivaltaisia tapauksia. Siellä esitettiin toivomus ja minustakin
olisi toivottavaa, että tiedotusvälineet laajemminkin meneHelisivät näin. Kun keltainen lehdistö usein selostaa erilaisia väkivaltatapauksia,
hyvinkin raakoja tapauksia, olisi hyvä, jos samassa yhteydessä kerrottaisiin, mistä ihmiset
voivat saada apua.
Olen mielentilaistuntojen kautta nähnyt lukuisia tapauksia,joissa tämän tyyppinen lainsäädäntö olisi todennäköisesti voinut auttaa uhria,
ja on hyvä, että vihdoin ja viimein tämä on saatu.
Monet ovat valitelleet sitä, että ed. Margareta
Pietikäisen aloite tulee hylätyksi. Tosiasia kuitenkin on, että sen pohjaltahan tämä laki on
syntynsä saanut, ja ansio varmasti tulee historiankirjoihin.
Olin hieman yllättynyt siitä, että valiokunta

kiinnitti suhteellisen paljon huomiota lähestymiskieltoon määrättävän henkilön toiminta- ja
liikkumisvapauteen. En ymmärrä vaatimusta perustuslain käsittelyjärjestyksestä, rajoitammehan me muutenkin lainsäädännöllä ihmisten liikkumisvapautta säätämällä esimerkiksi vapausrangaistuksia. Tässä ei ole edes niin kovasta
puuttumisesta ihmisen vapauteen kysymys.
Kaiken kaikkiaan hyvin tervetullut laki, ja
yhdyn siihen, että on sääli, ettemme saa tätä jo
jouluksi ja uudeksivuodeksi voimaan, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Ed. V ä h ä n ä k k i :Arvoisa puhemies! Tulin
puhujakorokkeelle kunnioituksesta tätä uutta
lainsäädäntöä kohtaan, joka suhteellisen nopeasti ajatellen lakivaliokunnan työtapoja saatiin valmiiksi. Muistaakseni huhtikuulla esitys
tuli, ja nyt elämme marraskuuta.
Tämä oli nimenomaan tarpeen sanelema laki,
ja oikeastaan on yllättävää, että vaikka muissa
Pohjois-Euroopan maissa ja Keski- ja jopa EteläEuroopan maissa on ollut vastaava jo pitkään ja
hyvinkin erityyppisiä toki, meillä herättiin vasta
nyt. Annan siinä ed. M. Pietikäiselle tunnustuksen, että hän otti asian esiin, koko maata kuohuttaneen murhatapauksen jälkiseurauksena nähtävästi, ja olisinkin muutamaan harvaan asiaan
ainoastaan kajonnut.
Ed. Kokkosen puheenvuorossa ja eräissä
muissakin tuli erityisesti esille se, että lähestymiskieltolaki on naisten suojelemiseksi. Näinhän ei
toki yksinomaan ole, vaikka monista puheenvuoroista saa käsityksen niin kuin tämä olisi keskittynyt pelkästään siihen. Hyvin tyypillistä on
esimerkiksi sellainen tapaus, että kiven sisässä,
vankilassa, oleva henkilö soittelee tai kirjoittaa
jollekulle todistajalle, joka oli matkaansaattamassa lausumanaan oikeudessa tätä henkilöä
vankilaan, että kun hän pääsee ulos, tapahtuu
sitä sun tätä, jopa henkirikoksella uhataan. Minä
uskon, että tällaisiin tapauksiin tämän lain käyttö yleistyy aika vahvasti.
Sitten olisin kajonnut siihen, kuka on aloitteentekijä jonkun henkilön määräämisessä lähestymiskieltoon. Laissahan luetellaan syyttäjä, sosiaaliviranomainen, poliisi sekä mahdollisesti,
potentiaalisesti, häiritty henkilö, mutta sosiaaliviranomaiset asetettiin nimenomaan yhdeksi tahoksi, joka voi aloitteen tehdä, juuri siitä syystä,
että jos on hulttiopojan vainaama vanha äiti tai
isä eläkepäivinä, niin kuin ed. Aittaniemi hyvin
esitti, tulossa hakemaan osuuttaan eläkkeestä,
tuskin tämä vanhus uskaltaa tehdä aloitetta lä-
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hestymiskiellosta vaan turvautuu nimenomaan
sosiaaliviranomaiseen. Siellä sosiaalitoimistossa
varmasti ilmiantajan tai toivomuksen esittäneen
nimi häipyy virastokankeuteen.
Sitten olisin kajonnut asiaan, josta lakivaliokunta pani erityisen kappaleen mietintöönsä. Se
koskee turvalaitteiden hankkimista yhteiskunnan kustannuksella taikka sitten asianomaisen
itsensä maksamana, jotka olisivat turvapaketin
luonteisia,joihin sisältyisi siis fyysisen lähestymisen torjuntaan sopivia esineitä tai välineitä ja
myös laitteita, joilla poliisi saataisiin paikan
päälle mahdollisimman pian.
Erityisen tärkeänä on vielä mainittava, että
tämä on vasta tavallaan kokeilulaki. Minä uskon, että ihan muutaman vuoden kuluessa tätä
joudutaan rukkailemaan ja korjailemaan ja ehkä
koventamaankin monissa tilanteissa.
Ed. M. P i et i k ä i ne n : Fru talman! Äntligen får vi lagen om besöksförbud. Debatten om
våld som riktas mot kvinnor har under den här
hösten varit livlig. Det är ett ömtåligt och svårt
ämne om en kvinna blivit utsatt för våld. Debatten har sina goda sidor. Den ger ideer och tröst
och stöder kvinnan att söka sig ut ur det våldsamma förhållandet. I debatten har man också uppmärksammat att lagen om besöksförbud är på
kommande och hoppats att den skulle träda i
kraft så fort som möjligt.
Statistikcentralen har gjort en omfattande undersökning om våld som män utövar på kvinnor
"Usko, toivo, hakkaus- tro, hopp och slag".
Undersökningen ger vid handen att våld mot
kvinnor i dagens Finland är skrämmande allmänt. K vinnan är utsatt för våld i var femte
familj. U nder det gångna året har 90 000 kvinnor
blivit offer för våld, som hennes make eller före
detta make har utövat. Finländska män misshandlar sina hustrur ungefår en halv miljon gånger i året. I många fall börjar våldet först efter att
man skiljts eller våld som utövats redan under
äktenskapet kan fortsätta ännu efter skilsmässan. Undersökningen utgör faktatillskott i diskussionen om våld.mot kvinnor.
Men samtidigt så vill jag också betona, som
här har gjorts under debatten och det gjorde jag
redan i min lagmotion 95, att det är fråga om
våld mot andra människor. Det finns allför
många tragiska exempel, t.ex. på fall där alkoholiserade missbrukare, medelålders missbrukare
misshandlar sina ålderstigna föräldrar när pensionsdagen närmar sig, dvs. utbetalningen av pensionerna. Likaså, som här också har kommit
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fram i debatten, kan också barn bli utsatta för
våld.
Den här lagen har givetvis en vidare tillämpning, men samtidigt är det ett klart faktum så som
de här siffrorna också visar att just våld mot
kvinnor är skrämmande, skrämmande allmänt.
Tavallisimmat väkivallan muodot suhteen
päättymisen jälkeen -ja juuri tässä lähestymiskiellosta voi olla hyötyä- ovat uhkaavat puhelut, tunkeutuminen naisen asuntoon, se että mies
odottaa naista asunnon tai työpaikan ulkopuolella, seuraa häntä ja käy kiinni. 6 prosenttia
naisista on kokenut erilaista väkivaltaa eron jälkeen. Tällaisissa tapauksissa naisille voidaan taata rauha määräämällä lähestymiskielto. (Ed. Aittoniemi: Ei sitä taata!)
Naisiin kohdistuvien väkivallantekojen tilastot puhuvat selvää kieltään. Meidän on ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin uhattujen naisten elämän pelastamiseksi. Meidän on luonnollisesti päästävä käsiksi väkivaltaan ja sen perustavaa laatua oleviin syihin valistuksella ja ehkäisevällä työllä, mutta tarvitaan myös voimatoimenpiteitä, kun väkivallan uhka on jo tosiasia. Laki on tämän vuoksi kiireellinen, niin
kuin jo on todettu moneen otteeseen. Olen iloinen, että se voi astua voimaan vuodenvaihteessa.
Minullakin on ollut mielessä se, mitä monessa
puheenvuorossa tänä iltanakin on tullut esille.
Tilastot puhuvat selvää kieltä siitä, että nimenomaan suuret pyhät, esimerkiksi joulu, ovat sellaista aikaa, jolloin väkivalta kukoistaa.
Jos vertaa Suomea muihin eurooppalaisiin
maihin, on kestänyt kauan, ennen kuin olemme
ymmärtäneet lähestymiskiellon merkityksen.
Suomessa ei oikeastaan ole ollut lainkaan lainsäädäntöä, jonka nojalla henkilöä voitaisiin kieltää tapaamasta toista. Ruotsin ja Tanskan kokemukset lähestymiskieltolaeista ovat olleet myönteisiä. Lait ovat ehkäisseet väkivaltaa, ja niillä on
varoittava vaikutus. Suomen viranomaisilla ei
ole ollut valtuuksia puuttua tilanteeseen, ennen
kuin rikos on tehty. Monissa tapauksissa se on
silloin ollut liian myöhäistä. Lähestymiskielto on
kuitenkin vain yksi kielto. Täydellistä suojaa se ei
takaa. Se antaa kuitenkin uhatuille henkilöille
toivon siitä, että viranomaiset suojelevat heitä
tarvittaessa.
Lähestymiskieltolain tarkoituksena on estää
rikoksen uhriksi tai vakavan uhan kohteeksijoutuneen henkilön joutuminen uudelleen saman
henkilön teon kohteeksi. Laki perustuu vuonna
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1995 jättämääni lakialoitteeseen, jonka allekirjoitti muuten yli sata kansanedustajaa.
Lähestymiskielto kieltää tekijää, joka usein on
entinen aviomies tai poikaystävä, tapaamasta
suojattua henkilöä tai ottamaan muulla tavoin
häneen yhteyttä, esimerkiksi kirjeitse tai puhelimitse. Henkilön hengen, terveyden, vapauden tai
rauhan suojaamiseksi voidaan jotakuta kieltää
ottamasta toiseen yhteyttä. Kieltoa, niin kuin jo
aikaisemmin totesin, voidaan myös käyttää suojaamaan muun muassa lapsia, vanhuksia ja todistajia. Lähestymiskiellon edellytys on teon uusimisvaara. Lähestymiskieltoa voidaan tehostaa
esimerkiksi turvalaitteilla ja hälyttimillä. Niin
esitin myöskin aloitteessani.
Lakivaliokunta on mielestäni tehnyt hyvää
työtä. On tärkeää, että laki antaa muun muassa
poliisille mahdollisuuden määrätä nopeasti väliaikainen lähestymiskielto. Lakivaliokunnan
mietinnössä otetaan esille muun muassa seuraavat välttämättömät ja tärkeät yksityiskohdat:
Esimerkiksi poliisin oikeus saada teleliittymän
tunnistetiedot on tarpeen lähestymiskiellon rikkaruistapauksia varten. Uhatun henkilön tekninen suojaaminen eli mahdollisuus käyttää apuvälineitä tai erityistä turvapakettia väkivallantekojen torjunnassa tai mahdollisuus saada yhteys
poliisiin ovat hyvin tervetulleita asioita uhatun
henkilön turvallisuudentunteen kannalta.
Lakivaliokunta ottaa mietinnössään esille
myös lähestymiskiellon toisen osapuolen, uhkaajan, jolle on määrätty lähestymiskielto. On tärkeää tähdentää, että lähestymiskielto ei vaikuta
millään muulla tavoin lähestymiskieltoon määrätyn henkilön toiminta- ja liikkumisvapauteen.
Ihmisen perusoikeuksia ja -vapauksia on kunnioitettava, mutta rikosten tekeminen tai toisen
ihmisen vakava uhkaaminen ei todellakaan kuulu ihmisten perusoikeuksiin - kaksi tärkeää ja
oleellista asiaa, joita ei saa sekoittaa keskenään.
Kussakin yksittäisessä tapauksessa asianomaisten henkilökohtaiset olosuhteet on tarkoin
tutkittava ja otettava huomioon ja vasta sitten,
mikäli löytyy vakavia syitä määrätä lähestymiskielto, voi käräjäoikeus määrätä kiellon. Lähestymiskielto voidaan määrätä vain vuodeksi kerrallaan. Henkilö, joka rikkoo lähestymiskieltoa,
tuomitaan sakkoihin tai vankilaan korkeintaan
vuodeksi.
Tiedonvälityksen on jo nyt toimittava niin,
että ne henkilöt, joiden suojaamiseen lähestymiskieltoa tarvitaan, saavat tarpeeksi tietoa lain
tulevasta olemassaolosta. Olen myöskin huomannut, niin kuin jo aikaisemmassa puheenvuo-

rossa tuli esille, että jotkut ihmiset kuvittelevat,
että tämä laki on jo astunut voimaan, mutta
samalla on niitä henkilöitä, jotka eivät tiedä tästä
tarpeeksi paljon.
Lakivaliokunta ehdottaa, että lain soveltamista seurataan järjestelmällisesti ja tarvittaessa
säännöksiä tarkennetaan. Tämä on myöskin tärkeä asia.
Fru talman! Det är oerhört viktigt att förmedlingen av information fungerar sä att de tusentals, tusentals personer som skulle vara i behov av
att bli skyddade, fär vetskap om möjligheten att
antingen själva söka om besöksförbud eller sä att
deras närstäende känner till saken och till exempel genom att vända sig till socialmyndigheter,
polis eller andra myndigheter kan medverka till
att de fär skydd.
Ed. A i t t o n i e m i :Rouva puhemies! Sellainen ajatus, että tällä lailla suojatun turvallisuus
taataan, on liian optimistinen. Haluan korostaa
sitä tässä vaiheessa, eikä sitä ole pystytty takaamaan missään maassa, jossa tällainen laki on
ollut voimassa.
Tällainen asia vaikuttaa ennalta ehkäisevästi
tietysti osaan sellaisista, jotkaovat uhkana toisen
hengelle ja terveydelle, muun muassa eron jälkeen aviomieheen. Mutta suurin vaikutus tällä
on siihen, että poliisilla on mahdollisuus toimia
nopeasti, sillä on perusteet toimia, eikä poliisi voi
eikä koskaan haluakaan sanoa, ettei se toimi, jos
sillä on vain mahdollisuudet ja sillä on resurssit.
Sillä on tämän jälkeen mahdollisuudet toimia.
Siinä mielessä tämä on erinomaisen hyvä asia.
Mutta sellaisia fanaattisia ihmisiä, jotka eivät
välitä mistään mitään omassa raivossaan, ei lainsäädännöllä estetä. Mutta, niin kuin sanottu, tässä mielessä tämä on hyvä lakiesitys. Se antaa
poliisille mahdollisuudet. Pernajan tapauksessa,
jos nyt paikan muistan oikein, poliisi olisi voinut
toimia toisella tavalla. Olisiko sillä pystytty tämä
surullinen tapahtuma estämään, on kokonaan
toinen asia. En halua vesittää tätä asiaa millään
tavalla, koska olin itse tätä lakia käsittelemässä
laki valiokunnassa, ja niin kuin sanottu, nykyisen
näkemykseni mukaan kannatan sitä syvästi,
mutta ei pidä odottaa sellaisia, jotka ovat utopistisia ajatuksia.
Ed. P u i s t o : Arvoisa puhemies! Kun puhutaan väkivallasta, on muistettava, että väkivallalla on todella monet kasvot. Väkivalta ei ole
minkään sosiaaliluokan tai ikäryhmän ongelma,
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vaan se koskee todella laajasti koko yhteiskuntaa. Tiedän pitkään turvakotityötä tehneenä,
että laajasti sosiaalipuolella on odotettu tätä lakia niin niiden kanssa, jotka tekevät aikuisten ja
perheiden kanssa työtä, kuin myös niiden osalta, jotka ovat esimerkiksi pienten lasten vastaanottokodin henkilökuntaa, joka saattaa joutua ammatillisesti myös yksityiselämässään uhatuksi.
Olen samaa mieltä kuin ed. Aittoniemi, että ei
tällä lailla poisteta väkivaltaa eikä tällä poisteta
todella radikaaleja voimatoimia toista ihmistä
kohtaan, jos ne halutaan toteuttaa. Mutta olen
itse työssäni kokenut tapauksen, jossa tiesimme
kaikki, että tilanne tulee johtamaan varmasti
tappoon, ja niin se johti, kun emme voineet toimia ennen kuin jotakin oli tapahtunut. Juuri tämän kaltaisia tilanteita varten tämä laki on olemassa.
Toivon, että tästä tiedotetaan erittäin laajasti,
ja toivon, että kun asia on toisessa käsittelyssä, se
olisi päiväsaikaan, jolloin täällä on tiedotusvälineitä, siitä syystä että samoin kuin esimerkiksi
turvakoti olemassaolollaan vaikuttaa väkivaltaa
ehkäisevästi, samalla tavalla tämän lain hyvä tiedostaminen saattaa vaikuttaa niihin toimiin, miten uhkaaja toimii.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
9) Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite 103/1998 vp (Kyösti Karjula /kesk
ym.)
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin valtiovarain valio kuntaan.

Keskustelu:

Ed. K a r j u 1a : Arvoisa rouva puhemies!
Tekemäni lakialoitteen tarkoituksena on saada
aikaan oikeustila, missä yrittäjän elinkeinotulo
voidaan katsoa kokonaan ansiotuloksi hänen
erikseen esittämästään vaatimuksestaan. Tällaisen vaatimuksen yrittäjä tekisi silloin, kun hänen
elinkeinotulonsajäävät niin pieniksi, että ansiotulojen veroprosentti olisi alle pääomatulojen tuloveroprosentin.
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Yritystoiminnan houkuttelevuutta ja kannustavuutta säännellään aivan keskeisesti verotuksen avulla. Tällä hetkellä yritysmuotoja valitaan
usein ei niinkään siviilioikeudellisen soveltuvuuden perusteella vaan verotuksellisista syistä. Verotus ohjaa yritysmuodon valinnassa. Nykyisin
toimivimmat pienyritysmuodot ovat verotuksellisesti epäedullisessa asemassa. Yritysverotuksen
tulisi olla neutraali eri yhtiömuotojen välillä, jotta kulloiseenkin tilanteeseenjoustavin ja käytännöllisin yritysmuoto voidaan valita vapaasti.
Yrittäjyyden lisääntymiselle on keskeistä verotuksen oikeudenmukaisuus ja oikeusturva verotuksessa.
Valtiovarainministeriön asettama pienyritysten verotuksen uudistamistyöryhmä teki keväällä 1996 ehdotuksen niin sanotusta laajennusrahastosta, joka olisi mahdollistanut tulon säästämisen yhtiöverokannalla myös muissa yrityksissä kuin osakeyhtiöissä. Ehdotus sai osakseen voimakasta arvostelua, eikä sitä saatettu voimaan.
Ehdotuksen sijaan muiden yritysmuotojen kuin
osakeyhtiön pääomatulo-osuuden laskennassa
käytettävää prosenttia nostettiin 15:stä 18:aan.
Pidättämällä tulon yrityksessä yrittäjä voi lisätä
yrityksen nettovarallisuutta ja sitä kautta pääomatulona verotettavaa määrää.
Uudistuksen yhteydessä jäi kuitenkin huomaamatta, että monissa pienissä yrityksissä jaettava yritystulo tai tulo-osuus on niin pieni, että
sen katsominen osittain pääomatuloksi on verovelvolliselle epäedullisempaa kuin jaettavan yritystulonja tulo-osuuden katsominen ansiotuloksi. Tämäjohtuu ansiotulojen progressiivisuudesta.
Vuoden 1999 tuloveroperusteisiin ehdotetut
muutokset huomioon ottaen ansiotulojen tuloveroaste nousee pääomatuloveroprosenttiin eli
28 prosenttiin vasta noin 100 000 markan tuloissa. Jos jaettava yritystulo tai tulo-osuus elinkeinoyhtymästä jää alle 100 000 markan, on verovelvolliselle edullisempaa saada käsiteltyä koko
yritystuloa tai tulo-osuutta ansiotulona.
Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuuden
laskentaa ehdotetaan lakialoitteessa muutettavaksi siten, että verovelvollisen vaatimuksesta
jaettava yritystulo katsottaisiin kokonaan ansiotuloksi. Tämä ei markkamääräisesti merkitse
parhaimmassakaan tapauksessa verovelvollisen
kannalta kuin muutamaa tuhatta markkaa, mutta silloin, kun puhutaan pienistä tuloista, silläkin
on suuri merkitys, ja ennen kaikkea tässä otettaisiin huomioon pienten osakeyhtiöiden edullisuus
nimenomaan yrittäjän näkökulmasta.
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Verotusyhtymän osakkaan tulo-osuus voitaisiin niin ikään katsoa kokonaan ansiotuloksi.
Elinkeinoyhtymän osakkaana olevan luonnollisen henkilön ja kuolinpesän osuus elinkeinoyhtymän elinkeinotoiminnan tuloksesta katsottaisiin
myös verovelvollisen vaatimuksesta kokonaan
ansiotuloksi. Vastaavaa säännöstä lakialaitteessa ehdotetaan sovellettavaksi elinkeinoyhtymän
osakkaan osuuteen yhtymän maatalouden tulosta.
Arvoisa puhemies! Toivon, että lakialoite otetaan käsittelyyn varsin ripeästi ja poistetaan
tämä ennen kaikkea pieniä yrityksiä koskeva
epäkohta.
Ed. S m e d s : Arvoisa puhemies! Ed. Karjula
ryhmätovereidensa kanssa on tehnyt mielenkiintoisen lakialoitteen, joka puuttuu yhteen pienyrittäjien kokemaan vero-ongelmaan, ja lakialoite pyrkii ongelmaa poistamaan. Mielestäni lakialoite on hyvin asiallisesti valmisteltuja voin tätä
omalta osaltani kannattaa.
Toivon, että valiokunta kiireidensä keskellä
ehtisi tätä teemaa pohdiskella. Mutta jos se tällä
vaalikaudella on mahdotonta, olisi mielestäni
kuitenkin hyvin välttämätöntä, että seuraavissa
hallitusneuvotteluissa, seuraavaa hallitusohjelmaa tehtäessä, pienyrittäjien näkökulma, myös
vero-ongelmat, nostettaisiin vahvasti esille, koska katson, että rakenteellista työttömyyttä ei ilman uutta pienyrittäjän näkökulman vakavasti
ottamista voida voittaa.
SAK on esittänyt julkisuudessa pääomaveron merkittävää nostoa. Jos näin tehtäisiin, se
ongelma, jota ed. Karjula lakialaitteessa kuvaa,
itse asiassa vain pahenisi, koska markkaraja,
jossa ansiotulojen veroaste tavoittaa pääomatulojen veroasteen tason, nousisi ja tämä olisi
pienten elinkeinotulojen kannalta varsin epäedullinen tilanne. Mielestäni henkilöyhtiöiden
verotuksen pitäisi itse asiassa olla jopa kevyempää kuin osakeyhtiöissä, koska ainakin lainsäädännön näkökulmasta osakeyhtiöiden riski on
rajattu.
Jos ed. Karjulan lakialoitteesta jotain pientä
parannettavaa haluaa löytää, ehkä tässä olisi voinut olla valtiontaloudelliset markkavaikutukset
hahmotettuna.
Ed. P u 11 i a i ne n : Arvoisa puhemies! Ed.
Kaisa Raatikainen aikoinaan kaipasi iloisia veronmaksajia tähän tasavaltaan kantamaan verokertymän kasvattamisen taakkaa. Jos nyt ajatellaan sitä, missä keskustelu tällä hetkellä on, se on

kyllä aika kaukana entisen edustajan, veteraanikansanedustaja Raatikaisen utopiasta.
Tämän päivän keskusteluissakin on ollut vain
se, kuinka huikealla tavalla verosuunnittelu voisi
toimia, ja onpa jopa päästy veteraanikansanedustajan, edesmenneen Veikko Vennamon
ihannetilaan, että valtio on saatu veronmaksajaksi. Hänhän aikoinansa viereiseltä korokkeelta
tämän ajatuksen esitteli maailmankaikkeudelle
omaksuttavaksi. Tämähän on tapaus Sundqvistissa nyt toteutumassa, kun jätettyään maksamatta verot saa veronpalautusta. Tämä ei sinänsä ole mitään uutta. Näinhän oli aikoinaan alkutuotevähennyksenkin kohdalla, että saattoi saada veronpalautusta maksamatta yhtään mitään
veroja, niin ettei tässä sinänsä mitään uutta ole.
Itse asiaan. Sillä tavalla esitettynä kuin ed.
Karjula ym. ovat tämän esittäneet, siis tämän
oikeudenmukaisuuslähtökohdan, logiikka sinänsä on oikea. Eihän tässä ole mitään huomauttamista. Vuoden 96 työryhmäkin totesi, että tämän laatuinen epäkohta on olemassa. Mutta,
arvoisa puhemies, tätä samaa asiaa voidaan tarkastella hiukan toisellakin tavalla.
Tämähän lähtee siitä ideasta, että yritysmuodosta sinänsä seuraa epäkohtia. Siis yritysmuodon valinta ja siihen kytkettynä verotusjärjestelmä tuottaa sen tuloksen, että eriarvoisuus syntyy, erilainen kohtelutilanne syntyy. Mutta tämä
asiahan voidaan poistaa vähentämällä yritysmuotojen määrää radikaalisti. Toisin sanoen
sama tulos saavutetaan sillä tavalla, että meillä
on, sanotaan, vain yksi ainoa yritys tyyppi, yritysmuoto, ja siinä kaikki. Silloin tämä asia on korjaantunut hyvin selvästi. Sitten mietitään, mikä
silloin on oikeudenmukainen verotuksen tapa.
Silloin ei ole mitään nikottelemista siinä, että
jokin yritysmuoto tarjoaa tietyllä tulo- ja liikevaihdon tasolla toisista poikkeavan ja epäedullisen suuntaan poikkeavan mallin. Toisin sanoen
tähän tulokseen voidaan päästä myöskin toista
tietä.
Arvoisa puhemies! Ollaanko sitten tähän
suuntaan menossa? Muun muassa nuorsuomalaiset ovat esittäneet lisää yritysmuotoja. Jos vielä otetaan huomioon, mitä maatalouspoliittinen
työryhmä tämän hallituskauden alkupuolella
esitti, sehän esitti eräänä vaihtoehtona muun
muassa maatalouden puolelle, johonka ed. Karjula tovereineen kiinnittää huomiota aivan oikeutetusti, myös trustmallin, joka on käytössä
Brittein saarilla. Toisin sanoen vieläkin useampia
yritysmuotoja on ikään kuin tarjolla.
Eli silloin tullaan siihen tilanteeseen, että tar-
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vittaisiinkin verotuskohtelun kannalta aivan uudenlainen arsenaali ja koko tämän järjestelmän
perustavaa laatua oleva revisio. Toisin sanoen
tässä vain sinänsä ihan hyvään pyrkivässä asiassa
tavallaan on minun mielestäni jäänyt tämän
asian pohdiskelu vähän puolitiehen, ja noin poliittisesti tämä kyllä sattuu vähän heikohkoon
saumaan, kun koko tämä pyrkimys niin sanotulla verosuunnittelulla välttää verojen maksu ei ole
kovin suuressa huudossa tässä yhteiskunnassa,
kun siinä otetaan huomioon se, että silloin kun
on kysymys tavallisesta palkkatuloillaan elävästä kansalaisesta, on kyllä harvinaisen vaikeaa
harjoittaa mitään verosuunnittelua. On pakko
maksaa veromaja sillä sipuli.
Ed. 0 1 i n :Arvoisa puhemies! Uskon, että ed.
Karjuiaja muutkin allekirjoittaneet pyrkivät sellaiseen hyvään, joka välttämättä ei tästä tekstistä
avaudu. Nythän pääomatuloveroa on korotettu
25:sta 28:aan, ja eduskunnassa on käytetty puheenvuoroja veron nostamisesta jopa 28:sta 30
prosenttiinkin. Samoin Lipposen hallitus on
palkkatulon verotusta alentanut jonkin verran.
Tässä ed. KarjuJan ja muiden lakialaitteessa
on olennaista mielestäni se, mitä elinkeinotulo on
ja mistä se muodostuu, sekä se, että tulojen muodostuksen määrä ratkaisisi verotuskohtelun.
Vaikka pyrkimys, korostan, onkin lakialoitteen
tekijöillä hyvä, pyrittäisiin luomaan verotuskohtelujärjestelmä, joka ikään kuin tulomäärän
muuttuessa vaihtuisi verotettavalle edullisemmaksi, ja silloin joudutaan ajattelemaan, miten
verotus kohtelee kaikkia verotettavia yhdenvertaisesti. Mielestäni ed. Pulliaisen pohdiskelu puheenvuorossaan oli aivan perusteltua tässä yhteydessä, koska juuri tämä näkökulma avaa tälle
asialle toisen perustelun ja merkitsee sitä, että on
erittäin tarkoin tutkittava, onko aihetta lähteä
tähän suuntaan vai ei.
Ed. K a r j u 1a (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa rouva puhemies! Minusta ed. Pulliainen pohti
aivan oikein sitä kysymystä, pitäisikö meidän
yhdenmukaistaa yhtiömuotoja. Mutta tämänhetkinen tilanne on kuitenkin tämä, että meillä
on useampia käytäntöjä, ja sen vuoksi tämä
muutos, joka tavallaan toisi pienet yritykset samaan asemaan palkansaajien ja henkilöverotuksen piirissä olevien toimijoiden kanssa, minusta
on lähtökohdaltaan nimenomaan oikeudenmukaisuusvaatimuksesta lähtevä. Olemassa oleva
käytäntö luo epäedullisemman verotuspohjan
henkilöille, jotka ovat ottaneet yrittäjäriskin.
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Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Täällä kyselytunnilla tänään puhuttiin siitä ongelmasta, joka syntyy, kun ansiotuloja kierrätetään
pääomatulojen verotuksen kautta. Minä en puutu näihin rajoihin, missä se muodostuu epäedulliseksija missä edulliseksi, muttajoka tapauksessa
tämähän on suuri yhteiskunnallinen ongelma,
että näin tapahtuu.
Minä olen sitä mieltä, että pääomatulot ovat
pääomatuloja, ansiotulo verotetaan ansiotuloja
koskevan verotuksen pohjalta eikä tässä tarvita
tällaista peliveropolitiikkaa, niin kuin Veikko
Vennamo olisi sanonut- hiukan nyt lisättynä
siihen, kun hän olisi puhunut vaan pelin politiikasta.
Jos halutaan, että tietyssä rajassa pääomaverotus tulee edullisemmaksi, tehdään sitten pääomaverotus portaittaiseksi. Tietystä kohdasta
alaspäin se on pienempi tämä verotusprosentti ja
sitten nousee. Mutta jos siihen mennään, että
tällainen valinnanvapaus on mahdollista, niin
tässähän jo verolait silloin tekevät asian tuollaiseksi pelin politiikaksi, eikä se ole oikein missään
tapauksessa hyväksyttävää. Minä katson näin
yksinkertaisesti tämän asian enkä niin hienoilla
sanakäänteillä kuin täällä verotuksen asiantuntijat. Mutta sen verran minä tämän asian ymmärrän, mistä tässä on kysymys, että minä en hyväksy tämmöistä hommaa ollenkaan.
Ed. T i u s a ne n: Arvoisa rouva puhemies!
Nyt käsillä oleva lakialoite sisältää varmasti ihan
oikeasti tämän oikeudenmukaisuuden pyrkimyksen, minkä ed. Karjula myös aloitteentekijänä puheenvuorossaan totesi. On paljon pienyrittäjiä, joilla on hyvin hankala asema verottajaan
nähden, ja millään tavalla palkansaajien ei tarvitse niitä pienyrittäjiä kadehtia. Mutta samalla on
todettava, että kun saa palkkansa tavallinen työtä tekevä ihminen tai vähemmänkin työtä tekevä,
kuten kansanedustaja, verottajan tilikirjan kautta, niin joka markasta menee vero ja juurikaan
normaalissa tilanteessa ei ole mahdollisuuksia
vähennyksiin ja sen sellaisiin.
Mutta ihan omastakin kokemuksesta voin sanoa, kun olen tehnyt parikymmentä vuotta yksityislääkärinäkin työtä sairaalalääkärintyön
ohella, niin heti, kun on yksityisvastaanotto ja
ammatinharjoittaja, kyllä siinä aika laaja paletti
on erilaisille vähennyksille, jotka tulevat aivan
luonnostaan, ihan automaattisesti, mikä tilanne
puuttuu tavalliselta palkansaajalta. Näin ollen
aina on hyvä pitää mielessä kyllä se, että pieni- ja
keskituloiset palkansaajat ovat nimenomaan ne,
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jotka tarvitsisivat myös erilaisia aitoja verohelpotuksia tullakseen toimeen.
Ed. 0 1i n : Arvoisa puhemies! Tarkoitin itsekin juuri tätä, mihin ed. Tiusanen puuttui, kysymystä siitä, missä määrin rakennetaan verovähennysautomaatteja.
Toisaalta haluan korostaa, että itse en näillä
puheenvuoroillani halua ottaa kielteistä tai
myönteistä kantaa tässä vaiheessa tähän lakialoitteeseen, mutta sen sijaan haluan tuoda tähän
aloitteeseen liittyviä joitakin kriittisiä näkökulmia. Nimittäin ed. Aittaniemi on mielestäni aivan oikeassa todetessaan, että periaatteen tulisi
olla, että pääomatuloja käsitellään nimenomaan
pääomatuloina ja ansiotuloja ansiotuloina.
Tämä järjestelmä muussa tapauksessa menee hyvin äkkiä epäselväksi kansalaisille.
Mitä tulee ed. Pulliaisen korostukseen verosuunnittelusta, olen hänen kanssaan aivan samaa
mieltä. Tämä ajankohta ei todellakaan ole otollisin verosuunnittelun moninaisten nyanssien kehittämiselle. Verotusta on, kuten maan hallitus
nyt on toiminut, pyrittävä yksinkertaistamaan ja
myös yhdenvertaistamaan. Palkansaajilla ja eläkeläisillä ei tällaisia vähennysoikeuksia todellakaan ole, kuten ed. Tiusanen aivan oikein myös
totesi.
Ed. S m e d s : Arvoisa puhemies! Ed. Pulliainen hyvässä puheenvuorossaan kritisoi verosuunnittelumahdollisuuksia. Totta onkin, että
verosuunnittelu ei tänä päivänä ole hyvässä huudossa, mutta, ed. Pulliainen, eikö juuri siksi ed.
Karjulan lakialoite pitäisikin hyväksyä? Sen käsityksen mukaan, joka itselläni on, tämän päivän
verolainsäädäntö pienyrittäjän kohdalla mahdollistaa jonkin asteisen verosuunnittelun pääomatulojen ja ansiotulojen välillä, niin että henkilöyhtiö yksityisottona joko sijoittaa tai ottaa
omaisuuseriä yrityksensä taseista, jolloin yrityksen nettovarallisuus muuttuu, jolloin yrityksen
verokohtelu muuttuu.
Mielestäni lainsäädännön ei pitäisi rohkaista
yrittäjiä tämän kaltaiseen verokikkailuun. Ed.
Karjulan lakialoite itse asiassa tämmöisen kikkailuelementin poistaa. Olen ymmärtänyt, että se
vain mahdollistaisi sen, että elinkeinotuloja pientenkin elinkeinotulojen osalta voitaisiin verottaa
kuten ansiotuloja. Se olisi minusta hyvin selkeä ja
reilu pelisääntö.
Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies! Ed.
Smeds kaipasi selvää linjausta yritysmuotoihin.

Minä oman kantani sanon hyvin selvästi. Minusta riittää kaksi yritysmuotoa silloin, kun on
useampi osakas, eli toinen on kommandiittiyhtiö
ja toinen osakeyhtiö. Niillä tullaan vallan hyvin
toimeen. Silloin on mahdollista verotuksen oikeellisuuden järjestäminen niin, että se on tasavertainen ja oikeudenmukainen. Heti, kun tulee
useampia, tulee ongelmia, ja aina silloin tulee
tämmöinen ed. Karjulan esittämä oikeudenmukaisin kehittämisvaatimus relevantiksi. Ed.
Smeds, näinhän se on, että mitä monimutkaisempi on systeemi, sen oikeutetumpaa on korjauksien esittäminen ja vaatiminen.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.
10) Lakialoite laiksi tuloverolain 117 ja 119 §:n
muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite 104/1998 vp (Kyösti Karjula /kesk
ym.)
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin valtiovarain valio kuntaan.
Keskustelu:

Ed. Karju 1 a: Arvoisa rouva puhemies!
Esillä oleva lakialoite tuloverolain 117 ja 119 §:n
muuttamisesta on neljäs lakialoitteeni kokonaisuuteen, joka käsittelee johtopäätöksiä keskusteluasiakirjasta "Vapaus työntekoon ja yrittämiseen", jossa pyritään hakemaan niitä tekijöitä,
joilla voitaisiin maassamme edesauttaa pienyritystoiminnan edellytyksiä.
Tämä aloite kiinnittää erityisesti huomiota siihen epäkohtaan, joka on muodostunut pienyrityksille, kun talouden suhdannevaihtelut ja
markkinahäiriöt tuovat mukanaan yhä enenevää
riskiä. Toinen hyvin merkittävä pienyrityksiä
koskettava ongelma on muun muassa säätekijöiden aiheuttamat yllättävät tappiot, joista viime
kesältä meillä on erinomaiset esimerkit sekä
maatalouden että turvetuotannon osalta.
Tappiontasaussäännöstö on kaikkein merkittävin ja oikeudenmukaisin verolainsäädännön
instrumentti, jolla voidaan vaikuttaa oleellisesti
yrityksen kykyyn selvitä suhdannevaihteluista ja
tappiollisista tilikausista. Voimassa olevan tulo-

Tappiontasaus

verolain säännösten mukaan vahvistetut tappiot
voidaan vähentää seuraavien vuosien voitoista.
Suomessa olevan käytännön mukaan elinkeinotoiminnan tappiot voidaan vähentää kymmenen
seuraavan vuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa
syntyy. Verotuksessa tappio huomioidaan siis
vasta tulevina vuosina, ja tämä johtaa siihen,
että liian monessa tapauksessa kurki kuolee, ennen kuin suo sulaa. Tappiot vahvistetaan ja vähennetään erikseen kussakin verolähteessä eikä
tulolähteiden
välisiä
kuittauksia sallita.
Tulolähdejaolla on näin ollen erityisen suuri
merkitys tappioiden käsittelyssä. Erillisen tulolähteen muodostavat verovelvollisen harjoittama elinkeinotoiminta, maatalous ja muu toiminta.
Jos suoritetaan kansainvälistä vertailua, voidaan todeta, että muun muassa Yhdysvalloissa ja
useissa Euroopan maissa, mukaan lukien muun
muassa Alankomaat, Saksa ja Iso-Britannia, on
käytössä tappion tasauksessa carry over -järjestelmän lisäksi niin sanottu carry back -järjestelmä. Carry back -järjestelmässä tappiot voidaan
vähentää rajoitetusti myös tappion syntyruisvuotta edeltävien vuosien tuloista. Tämä onkin
erittäin olennainen kysymys, jos ajatellaan sitä
herkkyyttä, millä tavalla pienen yrityksen tuloksessa näkyvät toimintaympäristössä tapahtuvat
äkilliset muutokset.
EY:n komission vuonna 1984 tekemään esitykseen tappiontasaussäännöstön harmonisoinnista sisältyy oikeus ajallisesti rajoittamattomaan carry over -järjestelmään sekä oikeus tappion vähentämiseen kahden edellisen vuoden tuloista, eli jo vuonna 1984 EY:n komission piirissä
nostettiin keskusteluun tämmöinen verotuskäytäntö. Myös yritysverotuksen veropohjatyöryhmä toteaa muistiossaan vuodelta 1992, että tuloksentasausvarausten poistamisenjohdosta tarve laajempaan tappioiden vähentämisoikeuteen
korostuu. Työryhmän mielestä tulisi carry back
-järjestelmän käyttöönottamista Suomessakin
harkita. Tarve tappioiden vähentämiseen edellisten vuosien tulosta on erityisen suuri verovelvollisen harjoittaman elinkeinotoiminnan ja maatalouden osalta.
Tuloverolain tappiontasaussäännöstöjä ehdotetaan siis tekemässäni lakialaitteessa muutettavaksi siten, että elinkeinotoiminnan ja maatalouden tappiot voitaisiin vähentää rajoitetusti
myös kahden tappiota edeltäneen vuoden elinkeinotoiminnan tuloista. Tällöin elinkeinonharjoittaja, yrittäjä, maanviljelijä tai yritys, voisi
tappiollisen vuoden jälkeen hakea takaisin kah-
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tena edellisenä vuonna syntyneistä voitoista
maksettuja veroja verovuonna vahvistetun tappion osalta.
Tuloverolain tappiontasaussäännösten muuttaminen siten, että myös edeltävien vuosien tuloista voitaisiin vähentää tappio, ei vaikuta valtion verotulojen määrään. Verotulojen kertymä
jaksottuu vain eri ajankohtaan. Minusta tämä
onkin tässä lakialoitteessa hyvin merkityksellinen näkökulma, että tämän tyyppisen tuloverolain muutoksen ja uudistuksen voi tehdä valtiontalouden kannalta neutraalina.
Jos ajatellaan kulunutta vuotta erityisesti
maatalouden ja turvetuotannon näkökulmasta,
mielestäni pitäisi ottaa hyvin vakavasti harkittavaksi, voitaisiinko tämä lakiesitys säätää nyt
ihan poikkeuksellisen nopeasti niin, että tämän
vuoden tappioiden osalta jo tämä tasausjärjestelmä olisi käytössä.
Arvoisa puhemies! Olen tätä asiaa aika paljon
pohtinut ja ajattelen jopa nykyistä satovahinkojärjestelmää maatalouteen. Aikaisempina päivinä on keskusteltu siitä, miten oikeudenmukaisesti se kohtelee tuottajia, eri tuotantosuuntia. 30
prosentin omavastuu valitettavan monessa tapauksessa tulee johtamaan siihen, että niillä tiloilla, joilla todella tarvittaisiin jonkin asteista
kompensaatiota syntyneisiin tappioihin, ei välttämättä nykykäytännäillä saada minkäänlaista
tukea.
Ihan sama koskettaa turvetuottajia, jotka eivät ole edes minkäänlaisen satovahinkokäytännön piirissä. Sen vuoksi ajattelenkin, että tämä
lakiesitys tulisi käsitellä kiireellisenä, jotta tämän
vuoden maatalouden ja turvetuotannon taloudelliset menetykset voidaan ottaa huomioon uuden tappiontasausjärjestelmän puitteissa.
Ed. P u 11i aine n : Arvoisa puhemies! Tähänkin ed. KarjuJan ym. lakialoitteeseen kannattaa muutama näkökohta tuoda esille.
Ensinnäkin sikäli, onko tämän suuntaisesti
oltu viime aikoina tämän hallituksen toimesta
taikka sen piirissä ehkä mieluumminkin esittämässä jotakin, on todettava, että tämän vaalikauden alun ensimmäisiä toimenpiteitä hallitukselta oli asettaa maatalouspoliittinen työryhmä
eli Mapoliksi kutsuttu työryhmä, joka sai aikaiseksi kaksi mietintöä. Näistä toinen käsitteli erilaisia maatalouspoliittisia toimia, joilla pystyttäisiin pitkällä aikavälillä maatalouden omaehtoista pärjäämistä edistämään niin, että ei tarvitsisi erilaisiin tukimuotoihin turvautua. Niihin
tukimuotoihin kuuluu muun muassa satovahin-
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kokorvausjärjestelmä, johon ed. Karjula itse äsken esittelypuheenvuorossaan viittasi.
Ed. Karjula oli äsken aivan oikeassa. Jos meillä olisi tällä hetkellä tämmöinen tuloksen tasausjärjestelmä voimassa maataloudessa, jossa satoisuus luonnonolosuhteiden puolesta vaihtelee
juuri niin kuin olemme kokeneet viime kesän
osalta suhteessa edellisiin kesiin ja suhteessa esimerkiksi vähän enemmän taaksepäin, vuoteen 87
saakka, jolloin oli edellinen merkittävä katovuosi, niin olisimme paljon helpommin selviämässä
tästä tilanteesta, koska silloinhan olisi lähdetty
siitä odotuksesta, että tuottajat olisivat hyvinä
vuosina eräällä tavalla laittaneet jemmaan eli
tulosta tasattaisiin.
Tästähän meillä on erään toisen elinkeinon
taholta erittäin hyvä esimerkki. Se on kirjailijan
työ. On ollut hyvin monen kirjailijan kokemus,
että välillä tulee tehtyä hyviä kirjoja ja välillä
vähän huonompia, ja erikoisesti merkittävää on
se, menevätkö ne kirjat kaupaksi vai eivät. Se
taas on pitkässä kuusessa, miten suuri, ostava
yleisö, näihin kirjallisiin tuotteisiin suhtautuu.
Silloin on erittäinkin tarpeellista ollut järjestelmä, jossa on voinut "hyvän satovuoden" eli kirjailijatulon tasa ta parille kolmelle vuodelle ja sillä tavalla on pystynyt kohtuullisesti tulemaan
toimeen. Se on minusta erinomaisen hyvä järjestelmä. Valitettavaa on se, että se ei näytä tähän
yritysmaailmaan tänä päivänä oikein uppoavan.
Se on minusta erittäin huono asia. Näistä maatalouspoliittisen työryhmän ehdotuksista nimenomaan tämä on jäänyt toteutumatta sen takia, että hallituksen piirissä on voimia, jotka
ovat sitä mieltä, että näin ei missään nimessä
pitäisi tehdä.
Nyt meille tuli aivan uudenlainen ongelma,
joka oli tänä päivänä kyselytunnillakin esillä. Se
on turvetuotantoon liittyvä ongelma, jossa syynä ongelmiin on täsmälleen sama kuin maatalouden puolella eli liika sateisuus. Siellä se vain
kohdistuu urakoitsijoihin, jotka ovat suurten ja
vähän pienempien turveyhtiöiden renkejä, joilla
on työtä vain silloin, kun turvesuolla töitä on.
Muutoin he ovat yrittäjinä kuin tyhjän päällä.
Nyt on ollut sellainen kesä, jolloin turvetuotannossa tavoitetasosta päästiin turpeen nostossa
vain 20-25 prosenttiin. Sillä tavalla näiden urakoitsijoiden tulos jäi heikoksi. Itse turveyhtiöillä
menee kyllä ihan kohtalaisesti, koska ne ovat
varautuneet tämän laatuiseen tilanteeseen ja
niillä on turvetta jemmassa niin paljon, että ne
pystyvät sitoumuksistaan selviämään, mutta
tästä kurjasta vuodesta kantaa vastuun yksin-

omaan urakoitsijaporukka. Sitähän kysyttiin
tänä päivänä kyselytunnilla asianomaiselta ministeriltä, onko olemassa mitään eräänlaista tappiontasausjärjestelmää, jossa yhteiskunta tulisi
mukaan. Vastaus ministeri Kalliomäeltä oli, että
et.

Sitten tullaan elinkeinotoiminnan tappion
huomioon ottamiseen yrityksen tilinpäätöksissä
ja verotuksessa. Lehdissä oli juuri tiedot viime
vuoden verotuksesta. Siellä ihmeteltiin muun
muassa Lakiasiaintoimisto Matti Wuoren tulosta, miten kävi sillä tavalla, että ei ole veroja tullut
kuuluisa juristi maksaneeksi ollenkaan. Hän sanoo, että kun firman puitteissa oli huonoja vuosia, nyt on kuitattujuuri sen periaatteen mukaan,
minkä ed. Karjula totesi, näitä tappiollisia vuosia, eli se järjestelmä siellä toimii tällä tavalla.
Pitäisikö sitten mennä tällaiseen carry back
-järjestelmään, niin kuin ed. Karjula lakialoitteessaan ehdottaa? Minustajos siirryttäisiin ihan
normaaliin tuloksentasausjärjestelmään, jossa
pystyttäisiin esimerkiksi maatalouden kohdalla
viiden vuoden puitteissa hoitamaan näitä asioita,
silloin ei minusta mitään tämän laatuista järjestelmää tarvita lainkaan. Se kuuluu erään tyyppiseen, sanoisinko, äärikapitalistiseen järjestelmään, jossa kaikki on eräällä tavalla yritystoimintaa. Palkkatyökin on eräällä tavalla yritystoimintaa lähellä olevaa verotusluonteensa ja
yhteiskunnallisen vakuutusjärjestelmänsä puitteissa, mutta meillä ollaan toisenlaisessa järjestelmässä. Silloin minusta näillä tällä tavalla tulokseltaan ulkopuolisista tekijöistä johtuvista vaihteluista kärsivillä aloilla tällainen tuloksentasausvarausjärjestelmä olisi kaikkein paras järjestelmä. Sillä pystyttäisiin tulosta tasaamaan. Se ottaisi hyvät ja huonot vuodet huomioon, ja sillä
tavalla tulos olisi niin oikeudenmukainen kuin se
ylipäätään voi olla.
Ed. 0 1 i n : Arvoisa puhemies! Tämänkin lakialoitteen yhteydessä on kysyttävä, miten järjestelmä, joka näin alkaisi toimia, kohtelee yhdenvertaisesti kaikkia verotuksen piiriin kuuluvia.
Olen sitä mieltä ja havainnut eduskuntatyöskentelyssä, että mikäli kansalaiset todella tietäisivät
kaikki ne raot ja kolot ja mahdollisuudet, joita
esimerkiksi tappiontasaussäännöstö lakitasolla
sisältää, ärtymys kansalaisten keskuudessa olisi
tuntuvasti suurempi kuin nyt. Esimerkiksi se,
että kymmenen vuoden ajan voidaan näitä tasaussäännöstöjä käyttää, eihän sellainen järjestelmä ole varmasti järkevä, perusteltu. On kysyttävä, käytetäänkö sitä oikein, toimiiko se oikein.

Tappiontasaus

Sitten perimmamen kysymys: Tässähän on
eräänlaisesta monessa yhteiskuntajärjestelmässä
toimivasta mallista kysymys, jota voidaan ultrakapitalismiksi kutsua.
Sen takia, arvoisa puhemies, nämä lakialoitteet on tutkittava eduskunnan valiokunnissa hyvin tarkoin. En usko, että kovin helposti on perusteita liikkua siihen, että taannehtivastikin voidaan tappiot tuloista vähentää, koska silloin on
kysyttävä, miten tällainen järjestelmä toimii
myös yksilötasolla luonnollisten henkilöidenkin
kohdalla. Tämä saattaa nimittäin tarjota mahdollisuuksia epäoikeudenmukaiseen menettelyyn.
Ed. K a r j u 1 a : Arvoisa rouva puhemies!
Mielestäni ed. Olinin epäilys siitä, että tämä luo
erityisiä edellytyksiä epäoikeudenmukaisuuteen,
on tarpeeton, koska taustalla on kuitenkin tuloksellinen yritystoiminta. Sen vuoksi koko lakialoitteen perusajatus tukeutuu siihen näkökulmaan, että on nimenomaan kysymyksessä poikkeuksellinen vuosi, poikkeuksellinen häiriö suhdanteissa, markkinoissa, sääoloissa. Tässä mielessä, vaikka tasausjärjestelmää ulotetaan liiketoiminnan historiaan, on enemmänkin kysymys
siitä, että yritys itsessään voi huolehtiaja vastata
näistä erityisolosuhteista, erityishäiriöistä.
Tätä kautta otan ihan konkreettisen kytkennän tämän vuosikymmenen alkuun. Minun karkea arvioni on se, että noin 34 000 yrityskonkurssista varmaankin useita tuhansia pienyrityksiä
olisi voitu pelastaa ja auttaa jatkamaan omaa
liiketoimintaansa,jos tämä taannehtiva tappiontasausjärjestelmä olisi ollut käytettävissä.
Ed. 0 1 i n: Arvoisa puhemies! Uskon, ettäed.
Karjula on aivan oikeassa argumentoinnissaan.
Tämä kriittinen asenteeni ei tarkoita, etten voisi
hyväksyä tätä, mutta haluan vain etsiä tässä
asiassa näkökulmia, joihin tulee kiinnittää huomiota.
Ed. Karjula on aivan oikeassa ja tuen häntä
nimenomaan siinä, että esimerkiksi luonnon olosuhteet ovat näillä leveysasteilla tekijä, joka pitää ottaa huomioon, ja juuri silloin voisi tätä
tasausjärjestelmää toteuttaa. Mutta luomalla
kovin monimutkainen järjestelmä luodaan samalla myöskin veronkiertomahdollisuuksia, ja
tällaisia mahdollisuuksia omassa puheenvuorossani haluan arvostella, jos niitä, oletettavasti,
syntyisi.
Haluan myöskin korostaa, arvoisa puhemies,
sitä, että ed. Karjulan huoli terveiden yritysten
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poistumisesta markkinoilta on aiheellinen.
Yleensä Suomessa uusyritystoimintaan ryhdyttäessä 3-5 alkuvuoden aikana 50 prosenttia perustettavista yrityksistä valitettavasti uupuu
matkalle, kaatuu konkurssiin, ja se ei ole hyvää
kehitystä. Niitä kuoleman laaksoja pitää pystyä
paikkaamaan, korjaamaan, jotta tällaisiin valitettavan korkeisiin prosentteihin ei maassamme
jouduttaisi.
Ed. R o sen d a h 1 :Arvoisa puhemies! Minä
en pysty arvioimaan, olisiko tämä mahdollista
yritysmaailmassa. Siinä on varmasti ne ongelmat, jotka myös ed. Olin otti esille. Tätä on
tutkittava erittäin tarkkaan.
Mutta mikä koskee maataloutta, niin olen kyllä ihan samaa mieltä kuin ed. Pulliainen, että
tasausvarausjärjestelmä on paljon yksinkertaisempi ja oikeudenmukaisempi. Siis tappio on
erittäin hankala maataloudelle. Jos se osoittaa
tappiota, se tarkoittaa, että silloin myöskin palkka jää pois. Siis perheelle ei tule palkkaa, kun
syntyy tappiota. Se on vähän erilainen tilanne
kuin yrityksessä. Myös on sellaisia maatalousyrityksiä, joissa ei tule suorastaan tappiota, mutta
on kuitenkin erittäin alhainen palkka eikä yhtään korkoa pääomalle. Siksi tarvitaan tällainen
tasausjärjestelmä, vuosien välistä tasausta. Meillä on nyt oikeus tällaiseen Suomessa, joka oikeuttaa 40 000 markkaan saakka.
Mutta työryhmä, josta ed. Pulliainen puhui,
ehdotti tämän katon poistamista ja sitä, että siinä
olisi ainoastaan prosentuaalinen katto, siis tietty
prosentti tuotoksesta voitaisiin varata. Se olisi
ollut parempi, olisi sopinut paremmin erikokoisille yrityksille. Mutta valitettavasti se ei mennyt
läpi, vaikka valiokunnan enemmistö ehdotti suurelle salille. Yksi edustaja vastusti valiokunnassa,
ja tämä sitten kaatui.
Ed. 0 1 i n : Rouva puhemies! Lyhyesti vielä.
Jos arvioimme, tuleeko kehitys maassamme ed.
Karjulan lakialoitteen suuntaan etenemään, arvioni on, että se tulee tavalla tai toisella. Perusteluni ovat ne, jotka hän on myös kirjoittanut lakialoitteeseensa, että Euroopan unionin tasolla
eräs tavoite on verotukseen liittyvä harmonisointi. Signaalit sieltä käsin ovat jo nyt tulleet paitsi
arvonlisäverotuksen suuntaan, epävirallisesti
myöskin muun tuloverotuksen suuntaan. Sikäli
tämä aloite varmasti on ajankohtainen, mutta
tutkittakoon se tarkoin kaikilta puoliltaan. Uskon, että Suomen eduskunta on kyvykäs paikka
sen arvion tekemään.
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Ed. K a r j u 1 a : Arvoisa rouva puhemies!
Haluan vielä ed. Rosendahlin puheenvuoroon
viitata. Olen erittäin avoin kohtaamaan sellaisen
lakialoitteen, jossa tartutaan tosiaan maatalouden ongelmiin tasausvarausjärjestelmän kautta,
mutta ajattelen näin, että se pitää sisällään paljon
vaikeammin määritettäviä muuttujia kuin se,
onko liiketoiminnan tulos plus- vai miinusmerkkinen. Sen vuoksi, jos ajatellaan kansainvälistä
kehitystä, ei ole juuri päästy pidemmälle kuin
tähän taannehtivaan tappiontasaukseen.
Minä olen erinomaisen iloinen, jos Suomen
eduskunta pystyy tämän vielä paremmin ratkaisemaan. Mutta ajattelen tätä kulunuttakin vuotta. Kyllä meidän pitäisi tehdä jotakin eikä vain
olla erimielisiä siitä. Nyt ei edes päästä siihen
lähtöpisteeseen, että syntyy joitain ratkaisuja,
joilla paremmin vastataan näihin epäsopiviin
luonnonolosuhteisiin ja niiden tuottamaan haittaan.
Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies!
Tämä asia on sen verran arvokas, että kannattaa
vielä yksi kierros käydä läpi. Minä nimittäin
unohdin tavallaan varsinaisessa puheenvuorossani heittää ilmoille kysymyksen ed. Karjulalle:
Ajattelitteko te lainkaan sitä, että kun te kommentoitte lakialoitteessanne tuloksentasaus- ja
varausjärjestelmän poistamista, että se itse asiassa nykyolosuhteissa, juuri niin kuin ed. Rosendahl äsken kuvasi, olisi ehkä se kaikkein oikeudenmukaisin tapa koko elinkeinolle. Se on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen. Se on kirjanpidosta suoraan johdettavissa
Erikoisen merkittävää, ed. Karjula, koko
hommassa on tällä hetkellä se, että puolet maataloustuottajan tuloista tulee tuista. Nyt kun tämä
järjestelmä on tämmöinen, niin sitten kun mennään katokorvausjärjestelmään, siitä tulee tosi
ongelma. Kun vain toinen puolisko tulosta on
niitä markkinaehtoisia tuloja ja niistä ruvetaan
laskemaan omavastuuosuutta jnp., me olemme
tosi vaikeassa tilanteessa, kun pitäisi vielä olla
tuottajana oma niin sanotusti palkkatulo siinä
systeemissä mukana. Sen takia tämä tuloksentasaus-varausjärjestelmä on hyvin paljon yksinkertaisempi, koska se seuraa, niin kuin ed. Rosendahl kuvasi, suoraan siitä taseesta ja tuloksesta,
mikä siinä maatalousyrityksessä on ollut. Mutta
tämä teidän järjestelmänne se vasta vaikea on.
Ed. 0 l i n : Arvoisa puhemies! Juuri tätä, mihin ed. Pulliainen viimeksi tarttui, tarkoitin osin
aiemmissa puheenvuoroissani itsekin.

Kun edellä esitettiin kysymys ed. Karjulalle,
niin vaikka nyt olemmekin koolla näin myöhäistunteina, kysyisin myös häneltä: Onko hänellä lisäperusteluita lakialoitteen loppulauselmaan, että edeltävien vuosien tuloista voitaisiin
vähentää tappio ja se ei vaikuttaisi valtion verotulojen määrään? Onko se arvio, vai onko siinä
ollut mahdollisesti ihan faktatietoa, koska se
yhtälö kyllä ehkä kaipaa vähän tarkempaa arviota?
Ed. R o s e n d a h l : Arvoisa puhemies! Ennen kuin ed. Karjula vastaa tähän, haluaisin lisätä vielä siihen, mitä ed. Pulliainen sanoi, että
tässä on nämä tuet. Mutta myöskin maataloudessa on näin, että jos jonakin vuonna syntyy
tappiota satovahinkojen johdosta, esimerkiksi
tänä vuonna maatalouspuolella tappio voi olla
jollakin tilalla satojatuhansia markkoja, niin silloin on pakko lähteä metsään. Siitä tulee tuottoa.
Siitä tulee aina plussaa, ja se tasaa tappion sinä
vuonna. On erittäin hankalaa ryhtyä osoittamaan tilinpäätöstappiota maataloudessa, koska
on pakko jollakin tavalla lähteä metsään, jotta
saataisiin ruoka perheelle jne., koska, niin kuin
sanoin, palkat sisältyvät tähän. Siinä mielessä
tällainen tappionvaraussysteemi ei sovi niin kovin hyvin. Mutta on selvä, jos ed. Karjulan lakialoite hyväksytään, että pitäisi myös tutkia, miten sitä voitaisiin soveltaa, jos maataloudessa
syntyy tappiota.
Ed. K a r j u 1 a : Arvoisa rouva puhemies!
Juuri näin asiaa on syytä kehittää, hakea eri
vaihtoehtoja.
Sen verran kuitenkin metsän käyttöön maatilatoiminnan tappion tasaamiseen, että se on
mahdollisuus tietyillä alueilla, mutta sitä mahdollisuutta esimerkiksi ei ole läheskään jokaisella
tilalla Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä on hyvin pienet metsäpinta-alat Tämänkin vuoden satovahingot pitää kattaa ihan jollakin muulla tavalla.
Jos ajatellaan perheen tuloa, niin kyllähän
käytännössä hyvin monet maatilayritykset joutuvat toimimaan jopa vuosiakin lähes olemattomalla viljelijäperheen palkalla. Minusta siinä
mielessä tämä ei ole ihan niin suoraviivainen kysymys.
Vastaan ed. Olinille, mitä tämä merkitsee valtion verotulojen määrän osalta. Tietysti tässä on
tietty odotusarvo, jonka pohjalta olen arvioinut
tätä. Siinä mielessä lähtökohta on neutraali.
Mutta myös niiden kansainvälisten kokemusten
pohjalta, mitä meillä on Euroopassa, tämä carry

Tappiontasaus

back -järjestelmä on merkinnyt valtiontalouden
kannalta neutraalia järjestelmää.
Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies! Vieläkin tästä asiasta. Minusta oli erinomaisen kaunista, että ed. Karjula puhuu meidän oman maakuntamme Pohjois-Pohjanmaan ja nimenomaan
sen lakeuden tuottajien puolesta. Siellähän tilanne on se, että tilakohtaisesti on 10-30 hehtaaria
metsää, ja jos se on sopivassa vaiheessa, seuraavat hakkuut ovat 30 vuoden kuluttua jnp., kun
eivät nyt oikein kauhean hyvin metsää kasvakaan nämä lohkot.
Kuitenkin kun tehdään lainsäädäntöä, sen pitäisi olla kautta Suomen relevantti. Sen pitäisi
olla käyttökelpoinen kaikissa olosuhteissa. Sen
takia me emme voi räätälöidä verolakeja eikä
tämän laatuisia lakeja Pohjois-Pohjanmaata ajatellen vaan nimenomaan niin, että kyseessä on
koko maassa käyttökelpoinen järjestelmä. Mitä
yksinkertaisempi se on, sen parempi se on. Mitä
seurattavampi ja läpinäkyvämpi se on, sen parempi se on. Emmekö me vihdoinkin opi jotakin
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viimeaikaisesta yhteiskunnallisesta keskustelusta, joka on ruineerannut kansalaisten uskon
koko tähänjärjestelmään perusteellisesti? Silloin
ei tehdä monimutkaisia vaan selkeitä, yksinkertaisia, oikeiksi miellettävissä olevia lakeja ja erikoisesti verolakeja.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.
Toinen varapuhemies : Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.
Täysistunto lopetetaan kello 22.31.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

