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Hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain sekä kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 134/1997 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 18/1997 vp

1) Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali

Ensimmäinen varapuhemies:
Päiväjärjestyksen 1) asiana on valtakunnanoikeuden jäsenten vaali. Vaalissa valitaan valtakunnanoikeudesta annetun lain 1 §:n 2 momentin mukaisesti valtakunnanoikeuteen kuusi jäsentäja kullekin heistä henkilökohtainen varajäsen nelivuotiskaudeksi 1998-200 l.
Vaalia varten on jätetty vaalisäännön 7 §:n
mukaisesti kaksi ehdokaslistaa, jotka puhemies
on tänään tarkastanuija hyväksynyt. Kun ehdokaslistoissa on valtakunnanoikeudenjäseniksi ja
varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta
kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön
10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että
valituiksi ovat ehdokaslistojen mukaisesti tulleet
seuraavat henkilöt:
Sihteeri lukee:
Listalta 1
varatuomari Silja Hiironniemi varajäsenenään professori Kevät Nousiainen
varatuomari Seppo Pelttari varajäsenenään
oikeustieteen tohtori Kaarlo Tuori
professori Vesa Majamaa varajäsenenään oikeustieteen lisensiaatti Raimo Lehkonen
professori Bengt Broms varajäsenenään varatuomari Carl-Olaf Homen
Listalta 2
oikeustieteen kandidaatti Kaarina Suonio varajäsenenään maaherra Pirjo Ala-Kapee
oikeustieteen tohtori Jukka Kekkonen varajäsenenään varatuomari Olavi Syrjänen
Ensimmäinen varapuhemies:
Eduskunta päättänee saattaa nyt toimitetun vaalin tuloksen valtioneuvoston ja valtakunnanoikeuden puheenjohtajan tietoon.

Ensimmäinen varapuhemies:
Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään
kolmannessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Koska toisessa käsittelyssä päätetystä toisesta lakiehdotuksesta on päätettävä perustuslain säätämisjärjestyksessä, ehdotan meneteltäväksi seuraavasti:
Ensin tehdään päätös siitä hallintovaliokunnan ehdotuksesta, joka koskee toisen lakiehdotuksen julistamista kiireelliseksi. Jos hallintovaliokunnan ehdotus hyväksytään, päätetään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Jos sitä vastoin ehdotus lakiehdotuksen julistamisesta kiireelliseksi hylätään, on tehtävä päätös
sen hyväksymisestä jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin vaalien jäljestä pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin tai sen hylkäämisestä. Tämän
jälkeen tehdään päätös ensimmäisestä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Menettelytapa hyväksytään.
Keskustelu:

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa puhemies! Puheenvuoroni koskee ensimmäistä lakiehdotusta.
Jos nyt käsitellään toinen ensin, niin puhun sitten
myöhemmin.
Puhemies: Ed. Manninen, tässäkeskustelussa tehdään kaikki ehdotukset.
Ed. M a n n i n e n : Arvoisa puhemies! Kuntatalouden kehitys on ollut viime vuosina menossa todella huolestuttavaan suuntaan niin, että
ensi vuonna on odotettavissa todella vaikea kriisi
ainakin useassa kymmenessä, ellei lähes sadassa
kunnassa. Siksi kolmannessa käsittelyssä olevia
lakiesityksiä, joiden osalta alennetaan kuntien
lain mukaisia valtionosuuksia muuttamalla in-
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deksitarkistuksen laskutapaa sekä vähentämällä
yleistä valtionosuutta, ei voi pitää sinänsä hyväksyttävinä. Näihin lakiesityksiin sisältyy kuitenkin myös sellaisia teknisiä ja asiallisia muutoksia,
etten sinänsä ehdota näiden lakiesitysten hylkäämistä. Sen sijaan tulen ehdottamaan perustelulausumaa, jolle taustaksi käytän tämän puheenvuoron.
Kuntien vuosikate tulee olemaan arviolta noin
50 kunnassa negatiivinen jo tämän vuoden osalta
ja tuo kuntien määrä tulee ensi vuonna kasvamaan. Käytännössähän se merkitsee, että kunnat
ottavat syömävelkaa eli velkaa juoksevien menojen hoitamiseksi, ja tällainen kunta on jo selkeässä kriisi tilassa. Siitä huolimatta valtio esittää ensi
vuodelle lakiehdotuksia, jotka leikkaavat valtionosuuksia 1,3 miljardia, ja sen lisäksi muita
toimenpiteitä niin, että kuntien rahoitusasema
heikkenee kaikkiaan 2,8 miljardia markkaa.
Kaiken kaikkiaan voi todeta, että tässäkään ei
ole vielä lopullinen summa, vaan vireillä olevissa
ja menevissä neuvotteluissa- en ole viime uutisia kuullut, onko tuporatkaisu jo hyväksytty,
mutta sieltäkin on tulossa kuntien piikkiin melkoinen lasku.
Pääministeri on ilmoittanut julkisuudessa,
että kunnille kompensoidaan nämä asiat, ja sen
jälkeen hän on ilmoittanut, että kunnat voivat
korottaa veroja. Aika kummallista kompensaatiota, että teillähän on mahdollisuus korottaa
kiinteistöveroa. Pääministeri ei ole ilmeisesti
huomannut, että tuloveroprosenttiakin on ollut
mahdollisuus korottaa jo paljon ennen ja on
myös jatkossa. Tällaiset perusteluthan ovat aivan naurettavia ja lapsellisia esittääkään kompensaatioina menetyksille.
Toinenkin asia, joka siihen liittyy, on se, että
tässähän on kysymys vain verotuksen siirtämisestä varakkaimmilta kaikkein pienituloisimmille kansalaisille. Kaikki tietävät, että kunnallisvero muodostaa pääasiallisen veron keski- ja pienituloisten kansalaisten osalta. Kiinteistövero on
myös tasasuuruinen ja se luonnollisesti rasittaa
kaikkein voimakkaimmin eläkeläisiä, omakotikiinteistössä yksin asuvia henkilöitä ja muutoinkin vähävaraisia kansalaisia.
Toisin sanoen kun hallitus jakaa ja lupailee
työssä käyville parempiasaisille verohelpotuksia,
niin vastaavat verohelpotukset se kehottaa kuntia perimään pienituloisilta kansalaisilta. Kysymys on verotuksen painopisteen siirtämisestä
suurituloisilta pieni- ja keskituloisten maksettavaksi.
Kaiken kaikkiaan tämä on vain johdonmu-

kaista jatkoa sille politiikalle, jota nykyinen hallitus on jatkanut ja jonka ensisijaisena tavoitteena on suurituloisten ja varakkaiden suosiminen.
Toissijaisena tavoitteena on kuntien kurittaminen niin, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on todella merkittävästi vaarantumassa. Kuntien taloudellinen tilanne on sellainen, että on
lukuisa joukko kuntia, jotka eivät tulevina vuosina pysty täyttämään hallitusmuodon edellyttämää peruspalveluvelvoitetta. Toisin sanoen kansalaiset ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä päin maata ja missä kunnassa he sattuvat asumaan.
Tämän vuoksi, jotta tilannetta edes seurattaisiin -ja sen perusteella toivottavasti ryhdytään
toimenpiteisiin - ehdotan seuraavaa perustelulausumaa:
"Hyväksyessään lakiehdotukset eduskunta
edellyttää, että hallitus seuraa tarkoin kuntien
taloudellisen tilanteen kehittymistä ja erityisesti
yleisen valtionosuuden leikkauksesta aiheutuvan
järjestelmän vääristymisen seurauksia syrjäisten,
saaristoisten ja kaksikielisten sekä liikenteen taajamalisää saavien kuntien osalta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi."
Nimittäin nyt käsiteltävänä olevassa lakiesityksessähän kliirataan ja vähennetään kuntien
yleistä valtionosuutta, johon voimassa olevassa
valtionosuusjärjestelmässä lasketaan syrjäisyydestä aiheutuva kolminkertainen korotus, samoin kielilisä. Samoin saaristolisä lasketaan yleisestä valtionosuudesta ja myös yli 40 000 asukkaan taajamien liikennelisä määräytyy yleisen
valtionosuuden perusteella. Kun tätä vähennetään, se merkitsee, että näissä kunnissa alenee
valtionosuus moninkertaisesti perusalennukseen
verrattuna, ja se merkitsee käytännössä koko
valtionosuusjärjestelmän vääristymistä ja sen
olosuhdetekijöiden tekemistä vähitellen mitättömiksi. Tällaista ei voi hyväksyä, ja siksi edellytän,
että hallitus ryhtyy perustelulausumassa esitettyihin toimenpiteisiin.
Ed. P e k k a r i n e n : Arvoisa puhemies!
Minä kannatan ed. Mannisen tekemää tähän
asiaan liittyvää perustelulausumaehdotusta.
Tämä lausuma on entistäkin ajankohtaisempi
kaiken sen jälkeen, mitä nyt tiedetään olevan
mitä todennäköisimmin tulossa tulopoliittisten
neuvottelujen tiimoilta.
Kun Suomen Kuntaliiton selvityksen mukaan
120 kuntaa ja 46 kuntayhtymää suunnittelee tekevänsä ensi vuoden aikana henkilöstömenosäästöjä joko Iomauttamalla tai irtisanomalla tai

Kuntien valtionosuudet

muilla tavoin, on tietyllä tavalla ymmärrettävää,
että ne kunta-alan henkilöstöjärjestöt tai -liitot,
jotka paraikaa käyvät neuvotteluja tulevista tuloratkaisuista, eivät voi ummistaa silmiään tämän tapaisilta näkymiltä. Kun 77 kuntaa niin
ikään Suomen Kuntaliiton tekemän selvityksen
mukaan on jo päättänyt nostaa tuloveroprosenttiaan eli vanhaa veroäyriään, on ymmärrettävää,
että monien kuntien päättäjät hyvin tuimin silmin tarkastelevat sitä, mitä valtion tupapöydästä
seuraaville vuosille on tulossa. Näitä taustoja
vasten tämän tapainen perustelulausuma, mitä
ed. Manninen tässä esittää, on tavattoman tärkeä ja erittäin vankasti perusteltu.
Oli todella aika yllättävää huomata, että kun
pääministeri sunnuntaina radiolähetyksessä
pääministerin haastattelutunnilla kertoi kuntakentän iloksi, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin,
joilla se tulee vaikeuksissa olevia kuntia vastaan,
niin tätä iloa kuitenkin kesti vain vuorokauden
verran. Maanantaipäivänä pääministeri sitten
kertoi, mikä on se kuntakenttää vastaan tulemisen muoto, mitä hallitus aikoo noudattaa. Se
muotohan on se, että vuodelle 99 tulee kunnallisveroon kannustinvähennys, joka ottaa kunnilta
liki miljardin markan verran. Tämän kompensoimiseksi hallitus lupaa antaa kunnille oikeutuksen
kiristää verotusta kiinteistöverotuksen kautta.
Niin ikään hallitus lupaa, ymmärtääkseni ainoana jonkinlaisena aineellisena lisänä kuntien pöytään harkinnanvaraisten valtionosuuksien jonkinmoista lisäämistä, ymmärsin aika vähäistä lisäämistä suhteessa ja verrattuna niihin lisärasitteisiin, mitä kuntakentälle tulee.
Kun nämä uutiset pääministerin suulla sitten
haastattelutuntia seuraavana päivänä eli eilen
kerrottiin, alkoi kupla paljastua. Ei hallituksella
todellakaan ole aikeita tulla niitä kuntia vastaan
tosissaan ja merkittävästi, jotka ovat todella suurissa vaikeuksissa jo ensi vuonna ja joista monet
tulevat olemaan vuonna 99 vielä suuremmissa
vaikeuksissa.
Kun paikalla on tavattoman paljon erinomaisen hyviä kunnallisia päättäjiä, jotka tuntevat
kuntatalouden suhdelukuja, palautan vielä mieleen, että vuonna 95 kahdessa Suomen kunnassa
vuosikate jäi miinusmerkkiseksi. Vuonna 96
vuosikate jäi miinusmerkkiseksi 17 kunnasa. Lopulliset lukemat kuluvalta vuodelta eivät tietenkään ole vielä valmistuneet, mutta arviot ovat,
että todella monissa kymmenissä kunnissa vuosikate menee nyt miinusmerkkiseksi.
Kun tarkastellaan, minkälaisia kuntia ne ovat,
niin karkealla jyvällä sieltä löytyy kahden tyyppi-
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siä kuntia. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu sellaisia vaikeuksissa olevia väestöään, työpaikkojaan
ja elinkeinoperustaansa menettäviä kuntia, joiden selviytyminen velvoitteista on näiden menetysten takia tavattoman vaikeaa, niin vaikeaa,
että ne syövät enemmän kuin tienaavat, tulot
eivät riitä käyttömenojen katteeksi. Toinen kategoria kuntia, joilla vuosikate on mennyt ja menossa miinusmerkkiseksi, ovat sellaiset aika suuret kunnat, jotka ovat niin paljon uutta väestöä
vastaanottavia kuntia, että eivät selviä välttämättömistä palvelurakenteiden kohennustarpeista, joita tällaisille kunnille, jotka joutuvat
väkeä ottamaan vastaan, kiistatta lakienkin mukaan tulee.
Arvoisa puhemies! Tältä perustalta sen lisäksi,
mitä ed. Mannisen ponnessa vaaditaan ja edellytetään, haluan kiinnittää äsken mainittujen lukujen pohjalta huomiota vielä siihen, että sen ohella, että leikkaukset ovat liian suuret, olennaista
on nyt se, että hallituksen tulisi ryhtyä myös
toimenpiteisiin, joilla se estää sellaisen alueellisen
eriarvoistumisen, erilaistumisen, joka tuottaa äsken kertomani ilmiön, joka tuottaa tyhjeneviä
alueita, siellä ongelmia kunnille, joka toisaalta
tuottaa näitä alueita, joihin väestöä muuttaa
enemmän ja nopeammin kuin paikallinen yhdyskuntarakenne pystyy tarpeisiin vastaamaan.
Arvoisa puhemies! Tästä syystä tarvitaan
myös tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämiseksi tarvittavia toimia. Ne toimet toki eivät
ole yksin kuntatalousasioihin liittyviä. Ne ovat
elinkeinopoliittisia, aluepoliittisia ja työllisyyspoliittisia toimia.
Kannatan ed. Mannisen ehdotusta.
Ed. Roos merkitään läsnä olevaksi.
Ed. E 1o : Puhemies! On varmaa se, että monet kunnat ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja
kunnilla on suuria ongelmia muun muassa työllisyyden hoitamisen suhteen. Näyttää siltä, että
erityisen monet keskustajobtoiset kunnat ovat
joutuneet suuriin taloudellisiin ongelmiin. (Hälinää)
Kysymys on vain siitä, minkä olen aikaisemminkin nostanut esille, miten asioita hoidetaan,
minkälainen on osaaminen, asioiden hoitamisen
taito. Tuntuu siltä, että monet keskustalaiset
kunnat lähtevät siitä, että eletään mielellään valtion kustannuksella niin kauan kuin se vain on
mahdollista. Tässä suhteessa tietysti kaipaisi
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ehkä vähän enemmän erittelyä kuin ed. Pekkarisen puheenvuorossa tuli esille.
Mitä tulee esimerkiksi irtisanomisiin, lomautuksiin ja muihin, niin kyllä minun mielestäni
aika pitkälle niissä ratkaisee myös poliittinen
ajattelutapa, se minkälainen poliittinen väri on
kunnissa. Olen kyllä ollut havaitsevinani, että
niissä kunnissa, joissa sosialidemokraateilla on
vahva ote, erittäin vähän tapahtuu lomautuksia
ja irtisanomisia. Jos nyt esimerkiksi Vantaalla
tapahtuu, niin kuin on esitetty, niin ei se nyt
varmasti pelkästään sosialidemokraateista riipu,
vaan riippuu ehkä muista.
Puhemies! Tässä on myös hyvin mielenkiintoisia tietoja tämän päivänä lehtitietojen mukaan,
jonka mukaan yhteisöveron tuottoa ollaan uudistamassa. Se varmasti on erittäin tärkeää koko
kentälle. Tällä hetkellä yhteisöveron tuotto saattaa olla kymmenkertainen eräissä kunnissa verrattuna toisiin kuntiin, ja sillä on hyvin suuri
merkitys kunnan talouden kannalta. Tässä suhteessa tietysti muutokset ovat välttämättömiä ja
myös kiireellisiä.
Ed. T e n n i 1 ä (vastauspuheenvuoro ): Herra
puhemies! Ed. Elo oli kyllä nyt suorastaan naurettava politisoidessaan kuntien vaikeudet puoluepoliittisesti. Kemi ei taatusti ole keskustan
johtama, vaan vasemmiston ja sosialidemokraattien. Kemissä on todellisia vaikeuksia, joiden
taustalla ovat aivan tietyt tekijät: valtionapujen
jyrkkä leikkaaminen, toimeentulotukimenojen
jyrkkä kasvu, jokajohtuu siitä, että köyhimmiltä
ihmisiltä on leikattu etuisuuksia. Vielä on yksi
tekijä eli yhteisöveron väärä jakauma. Kemi on
voimakas teollisuuskaupunki, kaksi suuryhtiötä,
mutta pääkonttorit ovat muualla ja verojakauma
on väärä.
Kyllä se tilanne on ihan rakenteellisista tekijöistä kiinni, että esimerkiksi Kemissä niin kuin
monissa muissakin Lapin kunnissa joudutaan
yhtä aikaa pakko1omauttamaan ja nostamaan
vielä veroja ja maksuja. Tähän ei pidä puoluepolitiikkaa sotkea silloin, kun nähdään kuntien todellinen ahdinkotila. Kyllä kai eduskunnan tehtävänä on puolustaa kuntia eikä poHtisoida näin
naurettavasti asiaa.
Ed. D r o m b e r g : Herra puhemies! Tämä
on hyvin mielenkiintoinen keskustelu kuntien taloudesta, jota on käyty jo useaankin kertaan.
Täytyy sanoa, että on sitten etelän tai pohjoisen
kunta, niin on sekä hyvin tai kohtuullisesti menestyviä, mutta myös heikosti menestyviä juuri

siitä johtuen, että valtiovallan toimenpiteet eivät
ole kohdentuneet täysin oikeudenmukaisesti.
Kun omaa kuntaaniVantaata on käytetty hyvin vahvasti esimerkkinä, niin täytyy toki sanoa,
että nimenomaan valtionosuuksien nopea tipahtaminen 550 miljoonasta ensi vuoden 150 miljoonaan on aiheuttanut sen, että kuntajoutuu lomauttamaan työntekijöitään, mikä on todella surullinen asia. Palvelut kärsivät tästä huomattavasti.
Mutta yksi syy on tietysti se, että edellisen
hallituksen aikana, jossa olimme yhdessä keskustan kanssa, alle kouluikäisille turvattu päivähoito on myös yksi osatekijä siihen, että tilanne on
tullut. Silloin neuvoteltiin muun muassa keskustan kanssa siitä, että esimerkiksi Vantaa ja Espoo, jotka ovat hyvin lapsirikkaita kuntia, olisivat saaneet siirtymävaiheen, mutta toiselta hallituspuolueelta ei löytynyt silloin ymmärtämystä
tähän tärkeään asiaan.
Todellakin toivon, että nyt kun tulevaa valtionosuusuudistusta aletaan jo valmistella ensi
vuoden osalta ja työryhmät istuvat, niin sitä oikeudenmukaistetaan niin, että ne lapsirikkaat
kunnat, joissa on hyvin paljon palveluvaltaisia
aloja, tulevat painotetusti oikeudenmukaisesti
huomioiduiksi.
Ed. Pekkarinen tuo koko ajan esille kasvun,
että tänne imetään valtavasti kasvua. Meillä on
todella jo omaa kasvua niin paljon, että siitä
tulevat ongelmat, eivät pelkästään lisäkasvusta.
Ed. Saarnio merkitään läsnä olevaksi.
Ed. P e k k a r i n en (vastauspuheenvuoro ):
Arvoisa puhemies! Ed. Tennilä vastasi oikeastaan ed. Elolle, mutta ehkä sen verran vielä voin
täsmentää, että vaikka ed. Elo on sen varmasti
rekisteröinyt, että keskusta on kasvava puolue
sellaisissa kunnissa kuten esimerkiksi Jyväskylä
jnp., niin kuitenkin vielä sosialidemokraatit johtavat esimerkiksi Jyväskylän kaupunkia, ovat
selvästi suurin poliittinen ryhmittymä. Ed. Elo,
vaikka teillä onkin tärkeää asiaa ryhmäjohtaja
Tuomiojan kanssa, niin sanon teille, että muun
muassa Jyväskylän kaupungin vuosikate menee
tänä vuonna miinusmerkkiseksi,ja se on aika iso
juttu. Näitä tämän tapaisia aika isoja kaupunkeja on useitakin eri puolilla Suomea.
Mitä taas tulee ed. Drombergin puheenvuoroon, niin ensinnäkin nykyinen valtionosuusjärjestelmä on tehty nykyiseen muottiinsa tämän
hallituksen toimesta. Eikö niin ed. Dromberg?
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Vieläpä teidän istuessanne valiokunnassa, hyvänen aika, se on tehty.
Mitä taas tulee lasten päivähoitojärjestelmään, niin keskusta puolustaa vantaalaisten lasten oikeutta päivähoitoon aivan samalla tavalla
kuin minkä muun tahansa suomalaisen kunnan
lasten oikeutta päivähoitoon. Se oli oikea ratkaisu silloin, se on oikea ratkaisu tänä päivänä ja se
on ratkaisu huomispäivänäkin.
Se, jos Vantaan kaupunki joutuu näiden toimien seurauksena lomauttamaan koko henkilöstönsä, on lähes katastrofaalinenjuttu. Ajatelkaa,
ketkä maksavat laskun, mikä siitä seuraa. Valtio
maksaa merkittävän osan ansiosidonnaisena
työttömyysturvana niille ihmisille, jotka lomautetaan. Kaikki Suomen kunnat maksavat työnantajina osan laskusta ja vain osan maksavat
työntekijät. Tämä on niin kuin toisesta taskusta
toiseen laittamista.
Ed. K e m p p a i n e n : Herra puhemies! Ed.
Elon puheenvuoro paljasti kyllä sen, että eduskunnassa ei ole sellaista tietoisuutta kuntataloudesta vielä, että sateenkaarihallitukselle tulisi
mahdottomaksi piiskata ja leikata kuntakenttää
edelleen sillä tavalla kuin se esimerkiksi kunnallisvaalien aikana antoi ymmärtää. Jo silloin se
yritti luoda kuvaa, että kunnat rahastoivat varoja, että niillä on ylimääräisiä varoja ja kuntataloudella menee hyvin. Jostain syystä todettiin
vielä, että keskustalaisilla kunnilla menisi hyvin.
Näillä yritettiin perustella niitä leikkauksia, jotka selvästi muotopuolisesti kohdistuvat kuntakenttään.
Mutta tehdessään tällä tavalla näissä kahdessa budjetissa Lipposen hallitus on samalla kyllä
myös tehnyt sellaisia leikkauksia, jotka kohdistuvat koko kuntakenttään. Ei sillä tavalla, ed.
Elo, voida kuntia jakaa, että joitakin sosialidemokraattisessa johdossa olevia kuntia olisi johdettu paremmin kuin toisia. Jos te tällä tavalla
kuntakentän hajoitatte, että sosialidemokraatit
ovat hyviä ja muut huonoja, niin kyllä kuntakentällä koko edunvalvonta käy mahdottomaksi.
Niinhän se on käynytkin, koska sen verran tylysti
Lipposen hallitus on kohdellut kuntakenttää.
Meidän olisi syytä tehdä vertailu, miten kuntien valtionosuuksia on leikattu. Sanotaanko,
että yleisperiaatteena oli se, että edellisessä hallituksessa valtiovarainministeriön niin sanotut
raamit eivät menneet läpi, vaan edellinen hallitus
ymmärsi, että kuntakenttä tarjoaa kansalaisille,
kuntalaisille peruspalvelut, jotka ovat tasa-arvon
kannalta erittäin tärkeitä. Ne ovat tärkeitä ja
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samalla ne ovat tärkeä työllistäjä. Silloin tapeltiinja etsittiin muita vaihtoehtoisia säästöjä, niin
että vaikka raameissa pysyttiin ja säästötavoite
täyttyi, kuntakentällä säilyi mainittu rooli.
Muistanette varmaan kaikki nämä kirosanat,
jotka yksi sukunimi, Pekkarinen, toi poliittiseen
keskusteluun. Sanottiin, että silloin pekkaroitiin,
kun kuntakentän valtionosuuksia puolustettiin.
Sanon koko kuntakentän, eikä tässä nimenomaan ole kysymys sosialidemokraattis- tai keskustajohtoisista kunnista.
Ensimmäiset leikkaukset, joita Sailaksen paketissa esitettiin, hallitus sai noin neljäsosaan siitä, mitä valtiovarainministeriö esitti, ja seuraavassa budjetissa huomattavasti myös pienemmiksi kuin valtiovarainministeriön esitys oli.
Mutta muistanette, mitä tapahtui, kun Lipposen
hallitus muodostettiin: Kirkkaasti markalleen
kaikki virkamiesten esitykset menivät läpi ja ne
vielä jaettiin kuntakenttään Kosken mallilla sillä
tavalla, että tietyt kunnat kärsivät. Tätä sopeutumista on tehty, ja vaikka 95:n budjetissa vielä
edellisen hallituksen ansiosta lapsivähennyksen
poisto ja yhteisöveron tuotto jopa lisäsivät kuntien työllistämismahdollisuutta, sen jälkeen on
ajauduttu erittäin suuriin vaikeuksiin.
Se keskustelu, jota kunnissa käydään kyläkoulujen sulkemisesta, ei suinkaan sillä tavalla,
että nyt ne alittavat tietyn oppilasnormin, vaan
yleensä siitä, että tällainen palvelu loppuu nyt
säästösyistä, vaikka niistä ylimääräistä valtionosuutta tuleekin, tai sitten päivähoitotilanteen
huononeminen tai kaikki nämä, tämähän on seurausta tästä leikkauslinjasta, jota Lipposen hallituksella nyt on ollut. Toivoisin, ettäjotta kuntakenttä pystyisi puolustautumaan, ei tällaisia ed.
Elon tyyppisiä puheenvuoroja enää käytettäisi.
Mitä tulee ed. Drombergin mainitsemiin päivähoitomenoihin, niin kyllä edellisen hallituksen
aikana, kun päivähoitopaketista tapeltiin ja kun
silloin yritettiin laajentaa subjektiivista päivähoito-oikeutta, siinä paketissa oli myös kotihoidon
tuki vaihtoehtona. Silloin työllisyystilanne oli
työpaikkojen osalta suurin piirtein sama, meillä
on nyt edelleen 350 000 ihmistä työssä vähemmän kuin silloin korkeimmillaan eli noin vuonna
91. Päivähoitopaikkoja on lisätty sama määrä
kuin 91, mutta siitä huolimatta meillä kuntien
päivähoitoihin on jonot. (Sos.dem. ryhmästä: Ei
kaikkiin!)- No hyvin useissa, puolessa kunnista
on jonot. (Ed. Markkula-Kivisilta: Muutamassa!)- Aika monessa kuitenkin. -Jonot ovat
kuitenkin huomattavasti isommat kuin ne olivat
ennen lakimuutosta. Senjälkeen on päivähoidon
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tasoa laskettu. Niitä hoidetaan työllistämistöinä,
ja kuitenkin tämä on tullut veronmaksajille
huomattavasti kalliimmaksi. Minkä takia? Koska kotihoidontukivaihtoehtoa ei ole samassa mitassa käytettävissä kuin ennen.
Tästä tämä paine nimenomaan kuntatalouteen on aiheutunut. Keskusta vastusti silloin, että
päivähoito-oikeutta ei pitäisi laajentaa, jos ei kotihoidontukivaihtoehtoa ole käytettävissä.
Tämä on täysin järjenvastainen esitys, jonka sateenkaarihallitus teki, ja tämä on yksi osasyy
siihen, että kuntien sosiaalitoimesta on muilta
aloilta, vanhustenhuollosta, lastensuojelusta,
päihdehuollosta, mielenterveystyöstä, jouduttu
leikkaamaan yksinomaan päivähoidon lisätarpeen takia. Eli tässäkään ei voida kyllä keskustaa
syyttää. Keskustalla olisi ollut tähän selvästi parempi ratkaisu.
Ihan vielä kuntakentän jakamisesta, jonka ed.
Elo totesi, on syytä varmaan pöytäkirjaan todeta, että tällä hetkellä Forssa lienee heikoimmassa
tilassa. Onko se sosialidemokraattisen kaupunginjohdon vai Lipposen hallituksen politiikan
takia, se pitäisi tarkkaan pohtia. Minä luulen,
että molemmista syistä, ehkä enemmän kuitenkin hallituksen leikkauslinjan syistä. Siinä kärjessä ovat myös Karkkila edelleen, Vantaa, Imatra,
Jyväskylä, ja yllättäen jo Kajaanikin on saatu
mukaan veroprosentin korottajiin, ja siitä huolimatta emme pysty saamaan vuosikatetta positiiviseksi.
Mitä tulee yhteisöveron tuottoon, en oikein
hyväksy sitä, että nyt sanotaan, että yhteisöverotuoton epätasainen jakautuminen olisi jollakin
tavalla syynä kuntien eriarvoiseen kohteluun.
Yhteisöverouudistus oli monelle kunnalle erittäin tärkeä. Sillä selvittiin vaikeiden aikojen yli,
ja se perustui verotulolaskelmiin silloin vuosina
90 ja 91. Kyllä sille oikeudenmukaisuusperiaatteet löytyvät. Jos nyt tarvitaan uusi tarkastelu, on
väärin, että niitä kuntia rangaistaan, että tämä
olisi vain nollasummapeliä, vaan pitäisi löytää
sellainen ratkaisu, joka kohtelee edelleen oikeudenmukaisesti kuntia.
Ed. V ä i s t ö : Arvoisa puhemies! Kuntatalouden tilanne on aivan oikein herättänyt täällä
hyvää keskustelua. Varmaan on niin, että vieläkään ei tässä salissa täysin ymmärretä, miten
vaikeaanjamaan suurin osa Suomen kunnista on
ajautumassa. Hallituksen ylimitoitetut leikkaukset ovat varsin ongelmallinen kokonaisuudessaan tilanteessa, jossa bruttokansantuote on
meillä kasvanut jo viidettäkö vuotta peräkkäin

nyt. Toisaalta, kun samanaikaisesti nykyisen hallituksen läpi ajama valtionosuusuudistus otettiin
tämän vuoden alusta voimaan, niin yhdessä ylisuuret leikkaukset ja järjestelmämuutos ovat
synnyttäneet varsin mittavia ongelmia useisiin
kuntiin. Eikä se, ed. Elo, kyllä riipu poliittisen
päätöksenteon väristä kunnissa, näitä ongelmia
on varmasti niin sosialidemokraattisissa kuin
keskustalaisissa kunnissa yhtä lailla.
Ongelma on minusta se, että on lähdetty liian
nopeasti ajamaan alas kuntien valtionosuuksia ja
samanaikaisesti toteutettu sellaisia järjestelmämuutoksia, jotka eivät todella ota kyllin hyvin
huomioon kunnissa tapahtuvia tai tapahtuneita
muutoksia. Koko valtionosuusuudistuksen pohjatiedothan olivat jo alun perin liian vanhat. Me
keskustan valiokuntaryhmässä ja eduskuntaryhmässä olemme tähän kiinnittäneet vuosi sitten
huomiota. Nyt ensimmäinen toimenpide olisi se,
että lähdettäisiin luopumaan mittavasta osasta
niitä leikkauksia, joita hallitus on nyt ajamassa,
ja sitä kautta tuotaisiin parannusta kuntien talouteen.
Ed. Kiljunen: Arvoisa puhemies! Varmuuden vuoksi tulin tänne puhujakorokkeelle
puhumaan, en pitkään, mutta saattaa mennä
kaksi minuuttia ylitse.
Ed. Elon puheenvuoro provosoi minutkin
käyttämään tämän puheenvuoron aiheesta, josta
on jo paljon puhuttu. Opposition edustajat ovat
mielellään päässeet kiinni argumenttiin, jonka
ed. Elo nosti esille puoluepolitisoidessaan kunnallistalouksien vaikeudet. On yhdyttävä niihin
näkemyksiin, jotka täällä on tuotu esille, että ed.
Elo jossain määrin heikoilla jäillä liikkui omassa
argumentaatiossaan.
Joudun suhtautumaan hyvin nöyrällä mielellä
siihen keskusteluun, mitä kuntatalouksien vaikeuksista puhutaan, sen vuoksi, että olen myös
Vantaan kaupunginvaltuutettu ja hyvin tiedän
ne vaikeudet, missä kunta on, kunta, jossa sosialidemokraateilla, omalla puolueellani, on vahva
asema. (Ed. Elo: Muttamiksi?)-Haluaisinjuuri eritellä, sen takia tulin tänne puhujakorokkeelle, ed. Elo, muutamia asioita.
On kolme seikkaa, joihin on syytä kiinnittää
huomiota.
Ensimmäinen ja olennaisin, joka on tullut
muun muassa ed. Drombergin puheenvuorossa
esille, on luonnollisesti valtionosuusjärjestelmässä tehdyt uudistukset. On kohtuutonta, että nykyinen valtionosuusjärjestelmä on siten rakennettu, että nimenomaan nuorisovaltaiset, lapsi-
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valtaiset kunnat suhteellisesti ottaen kärsivät.
Sen sijaan suositaan kuntia, joissa asuu, käyttäisin termiä passiiviväestöä, vanhuksia, työkyvyttömyyseläkkeellä olevia ihmisiä. Tässä täytyy
saada oikaisu aikaan.
Olen käyttänyt täällä eräitä vertailulukuja ja
verrannut aikaisemminkin Vantaata eräisiin saman suuruusluokan kaupunkeihin. Vantaa saa
valtionosuutta tänä vuonna 220 miljoonaa
markkaa. Eräät saman suuruusluokan kaupungit, joita en nyt nimeä, saavat yli 550 miljoonaa
markkaa, kuvatenjuuri sitä olennaista eroa, että
uusi kaupunki, voimakkaasti kasvava kaupunki,
nuorisovaltainen kaupunki kuten Vantaa selvästi on sorsitussa asemassa, jos tämmöistä termiä
voi käyttää valtionosuuksia jaettaessa. Tämä on
ehdottomasti asia,jossa täytyy saada uudistuksia
aikaan.
Ed. Elo kysyi, mitkä ovat Vantaan vaikeudet.
Toinen olennainen asia liittyy pääkaupunkiseudun yleiseen rakenteelliseen tilanteeseen. Vantaahan muodostaa Helsingin ja Espoon ja Kauniaisten kanssa pääkaupunkiseudun, yhtenäisen
työssäkäynti-ja asuinalueen. Kansalaisten osalta
tilanne on kuitenkin niin, että vantaalaisista puolet käy töissä Helsingissä, jonne nykyisen käytännön mukaan yhteisöveron tuotto myöskin jää.
Helsingin kaupungin verotuloista yhteisöverojen
osuus on 26 prosenttia. Yhteisöverojen osuus
Vantaan kaupungin verotuloista on 12 prosenttia. Jos Vantaa saisi samalla osuudella yhteisöveroja kuin Helsinki, me saisimme 400 miljoonaa
markkaa enemmän.
Ne vaikeudet, joiden kanssa Vantaa tällä hetkellä painii muun muassa henkilöstömenojen
leikkausten osalta ja jotka on johtaneet uhkaan
pakkolomautuksista, ovat 80 miljoonan markan
tasolla. Me näemme rakenteelliset ongelmat, jotka liittyvät siihen, että pääkaupunkiseudulla ei
ole järkevää verontasausjärjestelmää. Itse asiassa viime kädessä ratkaisu on siinä, että pääkaupunkiseudulle luodaan yhteinen verotusjärjestelmä ja oma erillinen hallintorakenteensa muusta
maasta poiketen, koska tämä on ainoa metropolialue Suomessa. Tämän vain sen vuoksi, ed. Elo,
otin esille, että näemme, että kuntatalouden ongelmat yksittäisten esimerkkikuntien tasolla ovat
ilmiselvästi rakenteellisia ongelmia, joita on hyvin vaikea lähestyä puhtaasti puoluepoliittisesta
näkökulmasta.
Kolmas seikka, joka tuli muun muassa ed.
Pekkarisen puheenvuorossa esille, liittyy niihin
tarpeisiin, joita nimenomaan harkinnanvaraisen
rahoituksen osalta on olemassa kuntatalouksille.
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Tähänhän on varattu 100 miljoonaa markkaa
tänä vuonna rahoitusta. Tämä taso on sellainen,
että itse asiassa Vantaan kaltaisella kunnalla ei
ole perusteita hakea, koska se jo yksistään söisi
tuon kokonaisuudessaan käytettävissä olevan
harkinnanvaraisen rahoitusosuuden. Tässä suhteessa on ehdottomasti pyrittävä myös lisäämään
voimavaroja ja itse asiassa täytyisi aivan erityistoimenpiteitä rakentaa tämän kaltaisten suurkuntien kuten Vantaan osalle.
Ed. T u 1 o n e n : Arvoisa puhemies! Täällä
on tänään varmasti aika paljon kunnallisia päättäjiä läsnä, koska keskustelu aaltoilee niin mielenkiintoisena.
Kuitenkin aluksi toteaisin, että valtionosuusuudistus, jota nyt kunnat vasta sisään ajavat, on
huomattavasti oikeudenmukaisempi kuin aikaisempi järjestelmä, jossa kantokykyluokitusten
mukaan kuntia kohdeltiin ja sen mukaan myös
valtionosuuksia makseltiin. Sanoisin, että uudistus kohtelee mielestäni huomattavasti oikeudenmukaisemmin niitä kuntia, jotka todella tekivät
taloudelleosa jotakin jo silloin, kun alkoivat näkyä kuntataloudessa negatiiviset merkinnät,
kouluverkostolleen tai terveydenhuollollensa,
pystyivät muita kuntia aikaisemmin näkemään
nämä ongelmat. Myös siihen vastasi valtionosuusuudistus, eli ei rangaista kuntaa, joka tekee
asian paljon paremmin kuin se toinen kunta,joka
vuoden lopussa odottaa valtionosuuksia ja paikkaa niillä taseitaan. Me kaikki tiedämme, että on
paljon pieniä kuntia, jotka toimivat näin.
Tietysti jos ajatellaan realistisesti, miten tästä
eteenpäin, niin kyllä minä aika inhorealistisesti
ajattelen valtionosuusjärjestelmää kokonaisuutenaja olisin aika reippaalla kädellä uudistamassa. Minusta tämä on vanhanaikainen järjestelmä, että meiltä kerätään valtionveroja Helsinkiin
kaikilta ja niitä sitten jaellaan kunnille erilaisin
perustein. Minusta kuntien ja valtion verotuksellista oikeutta voidaan muuttaa, jos sitä rohkeasti
tarkastellaan ja ajatellaan, että kunta kuntalain
mukaan on todella se itsenäinen yksikkö, joka
järjestää palvelut, ja erotetaan nämä verotukselliset oikeudet valtiosta. Kunta on verottava yksikkö, ja se verottaajuuri niin paljon kuin kuntalaiset palveluittensa tuottamiseen tarvitsevat.
Tämä on tietysti iso, radikaali muutos ja lähestyy aika lähelle Ruotsin-mallia, mutta kun olen
siihenkin tutustunut, ei se ollenkaan paha malli
ole. Tämähän tietysti tuo mukaansa tämmöistä
kilpailua, että kunnat joutuvat kilpailemaan erilaisilla asioilla keskenään, mutta mielestäni sekin
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on tervettä, koska sehän aiheuttaa myöskin toisessa päässä sen, että määrätyiltä osin kunnat
joutuvat katsomaan, mitä tehdään yhdessä, mitä
tehdään yksin. Silloin tulee se asia eteen, että
voidaan tehdä taloudellisimmin asioita.
Sehän myöskin johtaa siihen, että varmasti
kuntia häviää, kunnat yhdistyvät. Mielestäni sekin on terve suuntaus. Minkä ihmeen takia kunnat maksavat hallinnosta niin paljon, kun puuttuu nimenomaan palvelujen tuottamisesta se
raha? Tämä malli mielestäni vastaa tähän. Tiedän, että tätä on myöskin maan hallituksessa
mietitty. Sen tähden tämän puheenvuoron käytän, jotta tulisi potkua myöskin näille työryhmille, jotka täällä istuvat.
Sanoisin, kun täällä on esitelty omia kaupunkeja, että esimerkiksi Tampereen kaupungissa,
joka nosti puoli penniä veroäyriä, nämä leikkaukset ovat tehneet 3 veropenniä eli yli 300
miljoonaa markkaa. Totta kai me jouduimme
miettimään myöskin Tampereella kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa, miten tämä
asia tehdään. Päätimme, että emme ota lisää velkaa siitä huolimatta, että meillä on alle 3 000
markkaa per henkilö velkaa. Mutta kyllä me
mietimme maksuja ja taksoja. Mietimme, mistä
tamperelaiset voivat maksaa. Se talousarvio tehtiin taidolla ja hyvin, eikä siinä ollut mitään dramatiikkaa.
Ehkä täällä nostetaan nyt turhaan tällaisia
dramaattisia asioita esille, mihin joudutaan valtiontalouden tähden. Täytyy tietysti muistuttaa,
että kuitenkin tämä hallitus ja jo edellinen on
lähtenyt korjaamaan surkeata valtiontalouden
tilannetta. Jos ajatellaan, että ensi vuonna haetaan repulla velkaa ulkomailta puolet vähemmän
kuin kuluvana vuonna, minusta se on ihan oikea
suuntaus. Toivotaan, että kunnissa ymmärretään tämä asia, mutta se vaatii kunnissa uutta
ajattelua, millä tavalla kunnat palvelut tuottavat.
Ed. D r o m b e r g (vastauspuheenvuoro ):
Herra puhemies! Pidän erittäin hyvänä puheenvuoroa, joka tässä nyt juuri käytettiin, että nykyinen valtionosuusjärjestelmä on parempi kuin
edellinen. Siinä olen kyllä samaa mieltä, mutta
painotuksista olen eri mieltä, niitä tulee tarkastella uudella tavalla.
Se kantokykyluokitukseen perustuva järjestelmä oli todellakin heikko sellaisten kuntien
osalta kuin Vantaa, joka oli uusi kunta, jossa
palvelurakenne täytyi nopeasti kehittää lyhyellä
aikavälillä vastaamaan tarpeita. Olin silloin valiokunnassa, kun niin sanottu Lex Vantaa teh-

tiin, joka olisi nimenomaan antanut Vantaan
kaupungille mahdollisuudet tasavertaistaa palveluosa muiden kuntien kanssa. Kuitenkin kun
sitten se neuvottelukunta vai mikä se oli määritteli kunnat, jotka pääsevät muutetun lain piiriin,
kävikin niin, että kun Vantaa oli suuri kunta, sitä
ei otettukaan mukaan vaanjaettiin tuonne maaseudun pikku maalaiskuntiin kaikki ne rahat,
mitkä oli tarkoitettu juuri palvelurakenteen kehittämiseksi. Meillähän tapahtui kaksi kantokykyluokituskorotusta peräkkäin, jotka kostautuvat nyt takaisin myös näissä uusissa valtionosuusjärjestelmissä, elikkä myöskin pitäisi oikaista tätä vääristymää,joka on aikanaan syntynyt.
Kun ed. Tulonen sanoi, että heillä on talouden
kuntoon saattaminen pantu ajoissa alulle ja ne
kunnat menestyvät, se on todella hyvä asia. Mutta niissä kunnissa, joissa on nuori ja todellakin
kasvava väestö, perusrakenne on ollut niin paljon jäljessä palvelujen suhteen, että nyt kun uusi
valtionosuusjärjestelmä on tullut voimaan, se ei
vain toimi oikeudenmukaisesti.
Ed. Saari (vastauspuheenvuoro): Arvoisa
puhemies! Ed. Tuloneo ilmeisesti kuvasteli kokoomuksen veronäkemyksiä ja kokoomuksen
politiikkaa. Tässä hän selkeästi oli linjaamassa
verotusta valtionverosta kohti kunnallisveroa.
Se on tietenkin ymmärrettävää kokoomukselta.
Sehän siirtää verotuksen painopistettä jakoveroon,joka kohtelee kovemmin luonnollisesti heikompiosaisia.
Nyt on näitä leikkauksia perusteltu sillä, että
valtiontaloutta pitää tällä tavalla saada kuntoon.
Se tietenkin pitää paikkansa, mutta tämä on
mahdottoman ristiriitaista. Me elämme neljättä
nopean talouskasvun vuotta. Valtion velanotto
on alkanut hidastua ja valtiolla on varaa ostaa
tuposopimus useiden miljardien markkojen valtionverohelpotuksilla samanaikaisesti siirtäen
painetta kunnille, jotka joutuvat nostamaan jakoveroa, kunnallisveroa, sanomaan irti työntekijöitään, lomauttamaan heitä ja heikentämään
tällaisia tavallisille ihmisille tärkeitä peruspalveluja, kuten koulutusta, vanhustenhuoltoa, päivähoitoa, sairaanhoitoa jne.
Kun täällä on nyt tullut ilmi, että näitä kuntatalouden vakavia ongelmia on molemmissa päissä, on täällä vastaanottavassa päässä kuten esimerkiksi Vantaalla, sehän johtuu paljolti tästä
hallituksen aiheuttamasta yhteiskuntapolitiikasta, tästä valtavasta muuttoliikkeestä, joka todella aiheuttaa molemmissa päissä ongelmia.
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Ed. T u 1 o n e n (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Verotus on aina verotus. Se on
Suomessa progressiivinen, ed. Saari. Ei tämä siitä
sen kummemmaksi muutu, enkä minä ymmärrä
tätä viittausta heikompiin. Kyllähän kunta kuitenkin on se yksikkö, joka näkee ja tuntee alueensa, mistä voidaan maksaa, mistä ei voida maksaa
ja ketä voidaan maksuista vapauttaa. Totta kai
kuntapuolella voidaan elää huomattavasti lähempänä niitä ihmisiä eikä niin, että tällaisilla
laskennallisilla perusteilla työnnetään sinne rahaa, joka ei välttämättä aina valitettavasti mene,
ed. Saari, palveluiden tuottamiseen. Siitäkin
meillä on lukuisia esimerkkejä.
Mitä tulee tuposopimukseen, että hallituksella
on tällaisia markkoja työntää tuposopimukseen,
minusta se on sitä parasta työllisyyspolitiikkaa.
Työttömyys on meidän suuri tragediamme ja nimenomaan suorastaan hävettää liikkua tuolla
maailmalla, kun kerrotaan, kuinka paljon suomalaisia verotetaan. Jos valtio tässä tuposopimuksessa pääsee mukaan siltä osin, että tehdään
maltillinen sopimus, jossa sitten taataan myös
tuloverotuksen alentaminen, niin minä en tiedä,
kenen ideologian mukaista se on, mutta se on
meille suomalaisille erittäin terve ratkaisu.
Ed. E 1o :Puhemies! Mitä ensinnäkin tulee ed.
Kiljusen puheenvuoroon puoluepolitisoinnista,
niin monta kertaa on tullut mieleen täällä eduskunnassa, että ainakin tällä hetkellä näyttää vallitsevan se ajattelu, että politiikka pois politiikasta ja että politiikkaa ei ole lainkaan olemassakaan. Kyllä, ed. Kiljunen, kun kunnallisvaalit
käytiin, niin kyllä oli ed. Kiljusella ja oli ed.
Jaakko Laaksolla ja oli kaikilla muillakin oma
puoluetunnuksensa ja näillä perusteilla myös ihmiset äänestivät ja toivottavasti äänestivät oikein. En ota siihen sen enempää kantaa, miten
kunnallispolitiikkaa voitaisiin ilman puoluepolitiikkaa hoitaa. Minusta se tuntuu aika vaikealta.
Mutta se on eri asia, heijastuvatko tosiaan
päättäjien näkemykset sitten myös päätöksenteossa. Eli kun on tullut valituksi sosialidemokraattiselta listalta tai kokoomuksen listalta, niin
noudatetaanko sitä samaa politiikkaa vai onko
jokin ero siinä ajattelussa? Kunnallispolitiikassa
ei varmasti ole kovin suuria ideologisia kysymyksiä, mutta minusta esimerkiksi suhtautuminen
lomautuksiin ja irtisanomisiin on ideologinen
kysymys. Kyllä minä toivoisin, että sosialidemokraatit joka paikassa suhtautuisivat kielteisesti
sekä lomautuksiin että irtisanomisiin. (Ed.
Dromberg: Muttajos on pakkotilanne?)
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Mitä sitten tulee esimerkiksi Vantaaseen, täällähän on monta vantaalaista kansanedustajaa ja
valtuutettua paikalla, niin kyllä, kun olen ulkopuolelta seurannut, minulle on tullut mieleen se,
miten Vantaan johto on oikein osannut tämän
kunnallistalouden ja miksi on tällaiseen tilanteeseen tultu. (Ed. Dromberg: Sosialidemokraattien
johdolla!)- Ed. Dromberg, muistan myös vuosi
takaperin, kun Vantaan budjetti esiteltiin, se esiteltiin sillä tavalla, että nyt investoidaan ja pidetään paremmassa kunnossa työllisyyttä. Nimenomaan työllisyyteen tähdättiin. Jokainen investointi merkitsee useimmiten, myös Vantaalla, velanottoa, investointi myös synnyttää käyttömenoja ja sitä kautta menoja.
Puhemies! Minun tärkein viestini kyllä tässä
eduskunnassa on se, että menot on pistettävä
tuloja myöten. (Ed. Dromberg: Ed. Elon täytyy
tulla opettamaan!)- Ed. Dromberg, se koskee
valtion taloutta, se koskee kunnallistalouttaja se
koskee jokaisen meidän taloutta.
Sen velkatalouden aika, johon suomalaiset
tottuivat 70-80-luvuillajajoka perustui suureen
inflaatioon, on ohitse, eikä aina auta sanoa, että
valtio on kova ja valtio kiusaa. Tällaiset luvut,
joita ed. Kiljunen esitti, varmasti pitävät paikkansa. En ollenkaan epäile sitä ja myönnän sen,
että Vantaa on erittäin hankalassa kilpailutilanteessa pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Helsingin ja Espoon kanssa puhumattakaan Kauniaisista ja ongelmia on olemassa. Se on aivan selvä
asia. Mutta ei minun mielestäni aina pidä huutaa
vain valtiota apuun, vaan kyllä pitää lähteä siitä,
että myös Vantaan kaupungissa, niin kuin kaikissa kunnissa, menot pannaan tuloja myöten.
Minusta se on tärkeä asia kaikille meille, jotka
olemme sekä eduskunnassa että valtuustoissa.
Nyt en ole itse enää viiteen vuoteen ollut missään
valtuustossa. (Välihuuto keskustan ryhmästä)Niin, olin kyllä 20 vuoden ajan. Tunnen aika
hyvin tämän sektorin.
Mitä tulee eräisiin muihin käytettyihin puheenvuoroihin, toteaisin ed. Kemppaiselle, joka
nyt taas on poistunut keskuudestamme, kun hän
sanoi, että vuonna 91 oli 350 000 työtöntä vähemmän kuin nyt. Ei se nyt ihan pidä paikkaansa, koska tällä hetkellä Tilastokeskuksen mukaan meillä on alle 350 000 työtöntä. Kai silloin
sosialidemokraattisen kauden loppuessakin joku
työtön sentään tässä maassa oli, mutta vähän
liioittelua sallitaan.
Mitä sitten tulee yhteisöverotuoton uudelleen
määrittämiseen, ed. Kemppainen näyttää pitävän erittäin oikeudenmukaisena nykyistä järjes-

5046

149. Tiistaina 25.11.1997

telmää. Olen kuullut monien kansanedustajien
täällä sanovan, että se on erittäin epäoikeudenmukainen erityisesti niiden kuntien osalta, joissa
on paljon yrityksiä ja työpaikkoja. Kun esimerkiksi on seurannut vaihtelua kuntien välillä, niin
kuin totesin, niin kymmenkertaiset yhteisöverotuotot on eräissä kunnissa verrattuna toisiin.
Kyllä minä olisin sitä mieltä, että sitä pitäisi nimenomaan uudistaa siihen suuntaan kuin nyt on
kaavailtu eli sinne, missä on yrityksiä, missä on
työpaikkoja, yhteisövero myös ohjattaisiin. Minusta se on aivan oikein.
Puhemies! Kun nyt olen tänne puhujakorokkeelle tullut, en voi lopuksi olla kehumatta kotikaupunkiani Poria ja sen kykyä hoitaa omaa
kunnallistalouttaan. Vaikka en itse enää viiteen
vuoteen ole ollutkaan siellä, siitä huolimatta voin
sanoa, että linja on säilynyt ja se on hyvä linja.
Nimittäin 21 vuotta on ollut sama veroäyrin hinta. Porin kaupungin työttömyys koko lama-ajan
ollut yli 20 prosenttia, mutta silti on irtisanomisilta ja lomautuksilta vältytty ja on sovittu työntekijäjärjestöjen kanssa, miten asioissa menetellään.
Kyllä minusta tämä on ideologinen kysymys.
Toivoisin myös, että ed. Tenniläkin olisi paikalla.
En minä ole niin vakuuttunut myöskään, kun
katsoo Keminkin historiaa, kuinka hyvin siellä
on taloutta hoidettu. Ei mitään kovin suurta
kunniamainintaa voi siitäkään antaa. Jokainenhan tietysti hoitaa asioita, niin kuin hoitaa, mutta
ei kannata aina tulla pyytämään valtiota avuksi.
En minä usko, että ne ongelmat ratkeavat kunnissa. Kunta saattaa saada nyt lisää tuloa ja seuraavana vuonna se pyytää taas lisää, koska kyllähän näitä reikiä, mihin rahaa pistetään, on vaikka kuinka paljon.
Ed. K i 1j u n en (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Arvostan ed. Elon argumentointia, mutta kun hän pohdiskeli puoluepolitisointia
suhteessa kunnallistalouteen, pelkään hänen
edelleenkin tässäkin puheenvuorossa aavistuksen verran luistelevan heikoilla jäillä. Kysymys ei
ole siitä, etteikö politiikassa pitäisi olla puoluepolitiikan mukana. Näin on itsestään selvästi.
Me näemme tässäkin salissa jatkuvasti tätä keskustelua, jossa meillä on erilaiset ideologiset näkökulmat, joilla me lähestymme yhteiskunnan
kehittämistä. Mutta puoluepolitiikkaa voidaan
myös argumenttina käyttää väärässä paikassa, ja
minä pelkään, että ed. Elo nyt puheenvuorossaan
pohtiessaan kunnallistalautta ja pelkistäessään
sen puhtaasti puoluepoliittiseksi luisteli olennai-

simpien kysymysten ohitse, mitkä tässä taustalla
ovat.
Valtiovaltaa yksin ei pidä tietenkään syyttää,
mutta valtiovallallakin on oma osuutensa niissä
vaikeuksissa, joissa eräät kunnat ovat. Mutta
kieltämättä viimekätinen vastuu on kunnallisella
päätöksenteolla itsellään. Haluaisin yhtyä siihen
näkemykseen, jonka ed. Elo täällä sanoi, että
sosialidemokraattiseen politiikkaan ei voi kuulua julkisessa taloudessa ja kunnallistaloudessa
lomautukset ja irtisanomiset. Ne eivät voi kuulua
siihen. Siinä olen täysin samaa mieltä.
Tässä tapauksessa, kun puhutaan vuosikatteesta kunnissa, itse asiassa kate-termi tulee liiketaloustieteestä, ja kunnallistalous, julkinen talous toimii kuitenkin viime kädessä toisista lähtökohdista kuin yritystalous. Kuntien toiminnan
tuloksellisuutta ei mitata ensi sijassa vuosikatteesta vaan tuotettujen palvelujen laadusta. Kunnilla on, niin kuin julkistaloudella, mahdollisuus
myös pakko-ottoon, jolla viime kädessä kate saadaan positiiviseksi. Tässä suhteessa näen, että
Vantaankin todellinen kilpailukyky kuntana on
siinä, että se tuottaa laadukkaat palvelut, ja tarpeen mukaan meidän täytyy sitten luonnollisesti
katsoa verotuksellisia toimenpiteitä, joilla tämä
varmistetaan.
Ed. L a a k s o (vastauspuheenvuoro): Herra
puhemies! En epäile, etteikö ed. Elo olisi asiantuntija Porin kunnallistalouden osalta, vaikka
hän ei olekaan viiteen vuoteen istunut Porin kaupunginvaltuustossa. Mutta toivon, ed. Elo, että
ette ryhtyisi mestaroimaan muilla kunnilla, joiden tilannetta ette yksityiskohtaisesti tunne.
Esimerkiksi Vantaan tilanne on se, että Turkuaja Vantaata suurin piirtein saman suuruisina
kaupunkeina kohdellaan täysin eri tavalla uudessa valtionosuusjärjestelmässä, ja näin ei pitänyt
käydä. Silloin kun me eduskunnassa saimme tilastot siitä, kuinka valtionosuusjärjestelmän
osalta Vantaan käy, tilanteen piti suurin piirtein
säilyä sellaisena kuin se on, mutta näin ei ole
tapahtunut. Me vantaalaiset kansanedustajat
luotimme silloin siihen, että ne luvut, mitä meille
monimutkaisten laskutoimitusten jälkeen toimitettiin, ovat suurin piirtein oikeita. Ne ovat osoittautuneet täysin vääriksi, ja tämä on perussyy
siihen, miksi Vantaa tällä hetkellä on tavattoman
suurissa vaikeuksissa.
Me saamme 341 miljoonaa markkaa tällä hetkellä vähemmän valtionapua vuodessa kuin saman suuruinen Turku. Tämä johtuu siitä, että
uusi valtionosuusjärjestelmä ei päinvastaisista
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väitteistä huolimatta kuitenkaan ottanut esimerkiksi meidän kaupunkimme ja monen muun kaupungin nuorta väestörakennetta huomioon.
Myös sairastavuuskertoimen takia me menetämme vuodessa 63 miljoonaa markkaa jne.
Emme me ole huutamassa valtiovaltaa aina
apuun. Me vain toivoimme, että se, mitä valtiovallan ja hallituksen taholta ilmoitettiin, olisi pitänyt paikkansa. Mutta se ei ole pitänyt paikkaansa ja tästä syystä Vantaa ja monet muut
Suomen kunnat ovat tällä hetkellä suurissa taloudellisissa vaikeuksissa.
Vaikuttaa, ed. Elo, siltä, että kun porilainen
sosialidemokraatti puhuu, vastuu on kuulijoilla.
Ed. Jää s k e 1 ä i ne n (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Vantaan valtuusto
kyllä tarvitsisi varmaan ed. Elon tapaista eloisuutta mutta valitettavasti tosiasiat ovat vähän
toisin kuin ed. Elo antoi ymmärtää. Te mainitsitte, että ei saa olla lomautuksia eikä irtisanomisia
ja menot on sovitettava tulojen mukaan. Kyllä
tämä Vantaan tapauksessa on mahdoton yhtälö.
Meillä on taustalla tilanne, jossa on tehty ylisuuria valtionosuusleikkauksia, eli käytännössä
muutama vuosi sitten muutettiin sekä järjestelmää että tehtiin tasoihin leikkaus, ja nämä yhdistettynä ovat meidän kannaltamme johtaneet itse
asiassa täysin kohtuuttamaan tilanteeseen.
Ed. Elo mainitsi keskustavetoisista paikkakunnista, jotka ovat vaikeuksissa. Vantaata ei
kyllä saa keskustajobtoiseksi eikä kristillisen liitonkaan johtamaksi millään määritelmällä, enkä
tiedä, ovatko äänestäjät äänestäneet oikein vai
väärin silloin, kun ovat tiettyjä henkilöitä siellä
äänestäneet, joita ed. Elo mainitsi. Mutta kyllä
me vaatisimme todella tähän järjestelmään jotakin oikeudenmukaisuutta meidän kannaltamme.
Lopuksi haluaisin vielä kertaalleen korjata sen
ajatuksen, mikä joissakin puheenvuoroissa esiintyi, että Vantaa kasvaisi nimenomaan sen takia,
että meille muutetaan ulkoa. Kyllä Vantaan oma
väestö lisääntyy, ihan konkreettisesti se väki lisääntyy, joka siellä on jo.
Ed. T y k k y 1ä i ne n (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Vastauspuheenvuorona
ed. Elolie toteaisin, että minä olen vähän eri tavalla ajatteleva kuin ed. Elo. Eli on merkittävä
asia, että eri poliittiset ryhmät pystyvät tekemään
päätöksiä kuntataloudesta ja kunnan asioista, ja
tässä on kysymys arvoista eli siitä, mitkä arvot
kunnat milloinkin ottavat. Tärkeintä on tietenkin, että kunnan talous pystytään hoitamaan.
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Omassa kaupungissani se on hoidettu neuvottelemalla sillä tavalla ... (Ed. Huuhtanen: Kohtuullisen hyvin!)- Kohtuullisen hyvin on pärjätty, ei
riittävän hyvin, ja toivomisen varaa on, mutta
hyvässä yhteistyössä on menty eteenpäin.
Haluaisin tässä ottaa vielä esille sen, että kunnissa, joilla on tukijärjestelmiä - esimerkiksi
yritystoiminta Espoossa on hyvin hyvä tukijärjestelmä ja Kuopiossa on taas yliopisto, joka on
omalla tavallaan tukijärjestelmä - pärjätään
paremmin. Mutta mistä puuttuvat tietynlaiset
tukijärjestelmät ja tietenkin yhteistoiminta puolueiden kesken, siellä ei mene hyvin.
Ed. M. Koski :Arvoisa herra puhemies! Ed.
Elo sai myös meikäläisen innostumaan käyttämään puheenvuoron tässä asiassa. Olen aika pitkään toiminut pienessä kunnassa valtuuston puheenjohtajana ja tutkailen tätä tilannetta hiukan
pienen kunnan näkökulmasta siltä kannalta,
onko siellä se kepulainen mafia hoitanut hommia
huonosti vai hyvin. Siihen voisi sanoa, että Kärsämäellä keskusta pitää tietysti valtaa mutta voisi sanoa, että valtuusto koostuu Kärsämäki-puolueesta,jossa ovat mukana niin sosialidemokraatit kuin muutkin hyvässä yhteistyössä pohtimassa sitä, millä tavalla kunta voisi selvitä siitä tilanteesta, jossa siellä olemme.
Säästöt, joita Kärsämäelle ja alueen muihin
pieniin kuntiin on kohdistunut, on pystytty ottamaan vastaan sillä tavalla, että kaikki mahdollinen on jo tällä hetkellä tyhjennetty pois. Tällä
hetkellä olemme tilanteessa, jossa lähdetään siitä, että jatkossa säästöt aiheuttavat peruspalveluvarustuksen purkamista. Syrjäkylän koulut on
lakkautettu. Henkilömäärät on vähennetty sen
verran pieniksi, että terveydenhuollon ja vanhustenhuollon puolella ne ihmiset, jotka vielä ovat
siellä töissä, ovat kyllä liian suuren työtaakan
alla.
Jatkossa säästöt aiheuttavat sen, että kunta
joutuu ostamaan todennäköisesti palveluja
muualta, ja väitän kyllä, että se ei tule yhtään
halvemmaksi kuin omien palvelujen tuottaminen. Tätä voi perustella sillä, että kun tutkailee
esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastopaikan hintaa, mikä se on tuollaisessa pienessä kunnassa, sen kustannus on 300-500 markkaa. Kun
mennään seuraavalle eli aluesairaalatasolle, hinta nousee 500-1 000 markkaan. Sitten kun mennään erikoissairaanhoidon tasolle, puhutaan
1 OOO:sta jo 1 200:sta, 1 500:sta, jopa 2 000 markasta. Tämä todistaa sen, että peruspalvelun ostaminen kunnan ulkopuolelta ei välttämättä tuo
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säästöjä, vaan aiheuttaa lisäkustannuksia. Se aiheuttaa myös helposti sen, että väestön poistuminen kunnasta kiihtyy eli palvelut vetävät ihmisiä
mennessään, jota kautta pienten kuntien ongelma entisestään korostuu.
Ed. Elo totesi, että menot ja tulot täytyy saada
tasan. Totta kai, mutta meillä Suomessa on valtionosuusjärjestelmä, joka pyrkii tasaamaan
kuntien eroja. Todennäköisesti ed. Elo kuitenkin
katsoo, että meillä olisi edelleen järjestelmä, joka
pohjautuisi valtionosuusjärjestelmään ja jolla
näitä eroja tasattaisiin. Täytyy sanoa, että pienet
kunnat, jotka luovuttavat väestöään, menettävät
koko ajan varallisuuttaan sitä mukaa kuin ihmisiä kunnasta lähtee. Heille on annettu peruskoulutus, heille on annettu perusterveydenhuolto, ja
kun he siirtyvät jollekin toiselle paikkakunnalle,
he vievät mennessään tämän satsauksen, joka
kunnasta on annettu. Silloin on kohtuullista, että
myös yhteiskunta korvaa sen menetyksen, mikä
kuntaan kohdistuu. Mielestäni tämä on jo peruste sille, että meillä on oikeudenmukainen valtionosuusjärjestelmä, joka antaa myös pienille kunnille mahdollisuuden olla ja elää.
Olen elänyt sitäkin aikaa, että kunnissa oli
järjestelmä, jossa lähdettiin aika usein siitä, että
viran perustamisen peruste oli se, että saadaan
valtionosuutta. Se aika on ollutta ja mennyttä.
Nyt elämme reaaliaikaa sillä tavalla, että tyhjät
on puristettu pois ja mitään uutta toimintaa ei
kyllä enää millään valtionosuusperusteella olla
perustamassa.
Mielestäni säästötoimet, mitkä kuntiin ovat
kohdistuneet, ovat myös aika tavalla työllisyyskysymys. Meidän on pohdittava, mitkä ovat sellaisia yhteiskunnallisia tehtäviä, jotka kannattaa
Suomessa säilyttää. Mielestäni kunnista löytyy
hyvin paljon niitä tehtäviä, jotka ovat yhteiskunnan kannalta arvokkaita, jotka kannattaa säästää myös sen takia, että on halvempi pitää ihmisiä työpaikassa kuin "säästää" heidät pois ja siirtää kortistoon. Tässä ei taatusti tule yhteiskunnalle yhtään säästöjä. Väitän, että tulee lisää kustannuksia.
Yhteiskunnallista tehtäväkenttää olisi syytä
pohtia myös laajemmin. Niitä tehtäviä löytyy
myös kunnan ulkopuolelta, Postin ja Tielaitoksen palveluista ja muista tällaisista toiminnoista,
jotka ovat yhteiskunnallisia toimintoja ja joiden
säilyttäminen olisi järkevämpää kuin poistaminen.
Ed. Elo toi esille myös yhteisöveromuutospaineet, jotka ovat olemassa. Näyttää myös siltä,
että työryhmä on työskentelemässä sen puolesta,

että yhteisövero muuttuu. Ei ole mielestäni oikeudenmukaista ajatella, että yhteisövero tulevaisuudessa jaettaisiin ainoastaan työpaikkojen
mukaisesti. Täytyy muistaa, että yhteisöveron
palautuksen sisällä on myös metsäverokompensaatio, joka tulee lähinnä metsäisille kunnille.
Nimittäin metsäveron muuttuminen pääomaveropohjaiseksi aiheutti sen, että vero maksetaan
asuinpaikkakunnalle. Silloin metsätulot aika tavalla virtaavat pois niistä kunnista, joista ihmiset
ovat muuttaneet kaupunkeihin ja ovat kaupunkien tai muiden kuntien asukkaita. Siinä mielessä
myös tämä elementti on tuossa muutoksessa
huomioitava ja pidettävä huolta, että se lupaus
pidetään, mikä aikanaan annettiin metsäisille
kunnille.
Kokonaisuudessaan olen sitä mieltä, että valtionosuusjärjestämän muutos on ollut oikean
suuntainen. Mutta nyt olemme siinä tilanteessa,
että kun on havaittavissa hyvin laajasti kuntia,
joiden vuosikate on siirtymässä miinukselle, se
tarkoittaa sitä, että silloin järjestelmää on tutkailtava uudelta pohjalta ja lähdettävä siitä, että
sitä on korjattava ja annettava myös maaseutukunnille, pienille kunnille, mahdollisuus jatkaa
itsenäisinä toimintaansa.
Väitän nimittäin, että esimerkiksi meidän
alueellamme kuntien yhteenliittäminen ei tuomitään ratkaisuja. Etäisyydet taajamien välillä ovat
sen verran pitkät, että kunnan liittäminen toiseen
aiheuttaa keskittymistä ja ihmisten virtaamista
siihen keskuspaikkaan, joka uuden kunnan keskukseksi muodostuu. Tässä tuhlataan kyllä yhteiskunnan varoja sillä tavalla, että se peruspalveluverkko, joka tällä hetkellä pienissä kunnissa
toimii, on kyllä vertailujenkin pohjalta erittäin
tehokas ja pystyy antamaan sen palvelun kuntalaisille hyvin edullisesti. Ei se ole sen huonompaa
eikä kalliimpaa kuin kaupunkikunnissa. Päinvastoin näyttää siltä, että pieni yksikkö osaa toimia ja pystyy toimimaan tehokkaasti kuntien
osalta.
Ed. R ä s ä n e n : Arvoisa puhemies! Itsekin
lähden liikkeelle ed. Elon puheesta. Kun ed. Elo
puhui aatteellisista suuntauksista ja johdonmukaisuudesta puolueiden sisällä, niin oma kokemukseni on se, että johdonmukaisuus on kyllä
monesti varsin heikkoa. Hallituspuolueiden kansanedustajat puhuvat tässä salissa liian korkeasta verotuksesta ja pyrkivät etsimään keinoja laskea tuloveroa, mutta aivan samat valtuutetut
kaupunginvaltuustoissa, monesti tietysti pakonkin edessä, ovat olleet nostamassa kunnallisvero-
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äyriä. Täällä puhutaan työllisyydestä ja samalla
leikataan valtionosuuksia ja sitten taas kunnanvaltuustoissa lomautetaan ja irtisanotaan väkeä.
Sitten, kun valtuustoissa tuskailiaan kunnan
heikkoa taloustilannetta, tässä salissa kuitenkin
leikataan kuntien valtionosuuksia.
Mielestäni tämä on kyllä osoitus siitä, että
julkisen talouden sisällä kaiken kaikkiaan ei ole
riittävää yhtenäistä suuntaa, vaan valtion ja kuntien keinot ja tavoitteet ovat monesti ristiriidassa
keskenään ja lyövät toisiaan korville. Yhtenäistä
ideologiaa tuntuu olevan kovin vähän puolueidenkaan sisällä. Valitettavasti tässä yhteydessä
täytyy puhua myös sosialidemokraateista.
Ed. Dromberg otti tärkeän aiheen esiin, kun
hän puuttui lisääntyneisiin päivähoidon menoihin. Haluan tästä puhua, koska se on tosiasiallisesti monessa kunnassa ehkä kaikkein merkittävin tekijä kunnan talousvaikeuksissa.
Kun subjektiivista päivähoito-oikeutta puuhattiin, varmasti oltiin asialla vilpittömin mielin.
Valitettavasti tilanne on johtanut siihen, että
kunnallisten päivähoitopaikkojen lisäys, mikä
on noin 15 000, on suurin piirtein samaa suuruusluokkaa kuin niiden lasten määrä, joiden toinen
vanhempi tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Jopa noin puolet näistä on sellaisia perheitä,
joissa äiti tai isä on äitiys- tai vanhempainlomalla
yhteiskunnan tuella kotona hoitamassa perheen
kuopusta, mutta silti perheen hiukan vanhemmat sisarukset viedään hoitoon päiväkotiin,
mikä on yhteiskunnalle aika kallis ratkaisu. Se
maksaa 4 000-6 000 markkaa kuukaudessa lasta kohden.
Korostan sitä, että niillä lapsilla, joilla on erityinen sosiaalinen peruste tai tarve päivähoidolle, tulee ehdottomasti olla mahdollisuus päästä
päivähoitoon. Kuitenkin valtaosalla mainitsemistani lapsista ei ole mitään tällaista erityistä
perustetta päivähoitoon pääsemiseen. Eräät lastenpsykiatrit ovat päinvastoin julkisuudessa olleet huolestuneita lapsen edun näkökulmasta siitä yhä lisääntyvästä käytännöstä, että vanhemmat sisarukset viedään pois kotoa päiväkotiin,
kun perheeseen syntyy vauva.
Subjektiivinen päivähoito-oikeus ei ole toki
ainoa syyllinen tilanteeseen, vaan pääasiallisesti
tilanteeseen on vaikuttanut kotihoidon tuen niin
raju leikkaus, että monilla perheillä ei ole mahdollisuutta hoitaa lapsiaan kotona, vaikka niin
haluttaisiinkin.
Kuntien selviytymisenja peruspalveluiden säilymisen kannalta mielestäni perhepoliittiset linjaukset tulisi harkita uudestaan, eikä pelkästään
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kuntien selviytymisen vuoksi, vaan myös perheiden ja lasten vuoksi. Subjektiivista päivähoitooikeutta ja kotihoidon tukea tulisi uudistaa niin,
että niissä huomioitaisiin paremmin sekä lasten
etu että julkisen talouden, erityisesti kuntien talouden kestokyky.
Ed. R a n t a - M u o t i o : Arvoisa puhemies!
Täällä on ollut tämä vuosi sitten hyväksytty valtionosuusjärjestelmä esillä ja esimerkkinä on ollut sen vaikutus Vantaan valtionosuuksien todella suureen menetykseen. En osaa sanoa, mikä
tekijä järjestelmässä on voinut aiheuttaa näin
suuren menetyksen. On puhuttu, että se olisijuuri lasten päivähoidon järjestämistarve, mutta
muistan, että kun asia oli valiokunnassa esillä,
todettiin, että valtionosuuskertoimessa huomioidaan se, jos kunnan väestöstä on keskimääräistä
suurempi osa esimerkiksi palveluammateissa toimivia. Silloin päivähoitoon tulee suurempi osa
valtionosuuksia. Siellä oli kuultavana esimerkkinä Närpiön kunnan edustaja, jossa taas yrittäjien
osuus on keskimääräistä suurempi. Kuitenkin
näissäkin kunnissa joudutaan päivähoito lapsille
järjestämään. Tällaiset kunnat ovat taas menettäjiä päivähoitosysteemissä. Ehkä se johtuu Vantaalla siitä, kun väki tulee sinne niin nopeasti.
Tavallaan niiden pitää olla etukäteen rakennettuja.
Ed. Dromberg totesi, että pienet maalaiskunnat ovat vieneet ja edelleen vievät valtionosuuksia, jotka Vantaaliekin kuuluisivat. Voin todeta,
kun itse tulen 7 000 asukkaan kunnasta, että viisi
vuotta sitten olivat valtionosuudet 74 miljoonaa
markkaa ja nyt 45 miljoonaa. Kyllä sielläkin on
tapahtunut lähes puolittuminen-. Ero on siinä,
että verotulot eivät pienissä kunnissa yleensä
kasva, mutta Vantaan etuna on se, että tulee
veronmaksukykyistä uutta väestöä, mikä tavallaan valtionosuusmenetystä korvaa.
Ed. V i i t a n e n : Arvoisa puhemies! En
omalta osaltani aio kovinkaan pitkään pitkittää
keskustelua, sillä mielestäni tämä on täsmälleen
sama keskustelu, mikä käytiin tässä salissa melko
tarkalleen viikko sitten. Mutta ikään kuin vähän
jälkijunassa heräsin kommentoimaan muutamaa
asiaa, jotka tulivat esille aiemmissa puheenvuoroissa.
Ensinnäkin verotuksen siirtäminen valtiolta
kuntiin, minkä ed. Tulonen toi esiin, jäi mielestäni vähän epäselväksi. Jos näin tapahtuisija tällainen remontti tehtäisiin, mikä saattaisi olla jopa
järkevää, niin totta kai silloin voitaisiin koko
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järjestelmää muuttaa siten, että kunnallisvero
olisi progressiivinen. Eli tämä asia ei ole niin
yksinkertainen kuin ed. Saari puheenvuorossaan
kertoi, että se väistämättä tarkoittaisi siirtoa pelkästään suhteellisen jakoveron puolelle.
Toinen asia, minkä vielä kerran haluan tuoda
puheenvuorossani tässä salissa esille, koska edelleenkin harrastetaan tiettyä kaupunkien välistä
vertailua. Vaadin, että missään tapauksessa talousmoraalimme ei saa lähteä menemään siihen
suuntaan kuin muutamia vuosia sitten, että hyvin talouttaan hoitaneet kunnat, jotka ovat eläneet vyö tiukalla, joutuisivat tulevaisuudessa uudistuksista ja kehittämisestä jollakin tavalla tappiolle. Aivan kuten ed. Tulonen puheenvuorossaan totesi, esimerkiksi Tampere oli vanhassa
systeemissä täysin pohjalla, kuopassa, ja se kohteli Tamperetta hyvin epäoikeudenmukaisesti.
1os lähdemme palaamaan sen tyyppisiin järjestelmiin, niin en todellakaan pidä sitä moraalisesti
kovinkaan korkeana.
Mitä tulee subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen, niin toivoisin, että tässä talossa ei lähdettäisi pohtimaan, pitäisikö sitä jollakin tavalla rajoittaa. Tähän on monta syytä, mutta muun muassa
yksi tärkeä, joka on hyvin muodikas: jos halutaan kannustaa ihmisiä ottamaan vastaan lyhytkestoisia pätkätöitä, niin subjektiivinen päivähoito on mitä parhain keino.
Ed. A 1a - N i s s i l ä : Arvoisa puhemies!
Täällä on käyty laajaa keskustelua kuntien valtionosuuksista ja niihin kohdistuneista leikkauksista. Kun asiaa peilataan viime vaalikauteen
nähden, niin kuin keskustelussa on peilattu, niin
on syytä todeta, että viime vaalikaudella kunnille
annettiin aika paljon välineitä, joilla ne voivat
sopeutua säästötoimiin, joita tapahtui. Tapahtui
kuntien valtionosuuksien uudistus, verotuksessa
eräitä vähennyksiä poistettiin, kuntien asema
parani tätä kautta. Oli vapaakuntakokeilu, oli
monta lajia, oli välineet ja kunnat pärjäsivät suhteellisen hyvin. Itse asiassa kuntien tilannehan 95
oli parempi kuin se oli muutama vuosi aikaisemmin 91. Nyt tilanne on toinen. Nämä leikkaukset,
joita on tehty enemmän, kohdistuvat todella sellaisella tavalla, että ne vaarantavat peruspalvelut, ja näyttää, että monissa kunnissa joudutaan
lomautuksiin ja muihin varsin haitallisiin ilmiöihin.
Kun Turussa pidettiin kuntapäiviä toukokuussa, pääministeri siellä kävi lupaamassa, että
leikkaukset ovat ohitse. Näin ei käynyt, vaan
meilläkin on miljardijälleen leikattuja nyt ollaan

taas tilanteessa, kun vuonna 99 tapahtuu veroratkaisuja. Sen takia mielestani pitäisi, kuten keskusta esitti puoluevaltuuskunnan kokouksessaan, ensi vaalikaudella viimeistään aikaansaada
kuntasopimus valtion ja kuntien suhteissa, jotta
kunnat voisivat luottaa siihen, mikä on niiden
rahoitus koko vaalikauden ajalle. Tällainen tempoiluja epävarmuus ja epäluottamus, mitä tapahtuu valtion ja kuntien suhteissa nyt Lipposen
hallituksen aikana, ei voi tulevalla vaalikaudella
jatkua.
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa puhemies! Tämä
keskustelu, joka varmasti on ihan aiheellinen sen aloittajahan oli ed. Manninen, sitten ed.
Kemppainen sai ed. Elon aktivoitua ja ed. Elo on
aktivoinut kaikki muut- lähestyy pikku hiljaa
loppuaan. Tässä puhutaan edelleen kuitenkin
valtionosuuksista ja siitä, onko ideologialla merkitystä ja sillä, kuka tai mikä puolue milloinkin
asioista päättää. Sanoisin niin, että on tässäkin
taloudellisessa tilanteessa, missä kunnat ovat,
hyvin erilaisia päätöksiä, miten siitä taloudellisesta ahdingosta päästään pois. Laitetaanko
maksamaan koulut, lapset, vanhukset, sairaat
vai tehdäänkö ehkä toisenlaisia ratkaisuja? Tästä
olen kyllä enemmän samaa mieltä ed. Elon kuin
niiden kanssa kanssa, jotka häntä ovat kritisoineet. Kyllä on erilaisia vaihtoehtoja ollut.
Oma kotikaupunkini Kotka oli lomauttaa, ei
kuitenkaan lomauttanut. Oma kotikaupunki
Kotka sulkee terveysasemia,jotta muka säästäisi
erikoissairaanhoidon kustannuksia. Kaikki, jotka ovat olleet tekemisissä sairaanhoidon kanssa
terveyspalvelujen kautta tai itse olleet potilaana,
tietävät sen, että sillä tavallahan erikoissairaanhoidon kuluja lisätään, kun perusterveydenhoitoa pistetään kiinni. Eli kyllä tämä on myös arvopohjainen asia.
Asia, joka puuttuu sekä kunnista varsin usein
että myös täältä, on etiikka, eettinen arvo keskustelu, millä pohjalla lähdetään näitä asioita tekemään.
Aivan lopuksi, arvoisa puhemies, totean yhteisöverotuotonjaosta toisin kuin ed. Kemppainen,
että se pitää saada oikeudenmukaiseksi. Sellainen se ei ole tällä hetkellä.
Ed. S a a r n i o : Arvoisa herra puhemies!
Täällä monen edustajan suulla on sanottu, että
yksi kuntien talousvaikeuksien perussyy olisi
päivähoitolaki ja niin sanottu subjektiivinen päivähoito-oikeus. Minusta se on kyllä asian kaventamista aika lailla, koska luulen, että kuntien
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talousvaikeudet ovat aivan muualla. Nimittäin
sama porukka, joka nyt huutaa, että subjektiivinen päivähoito-oikeus olisi syynä kunnan talousahdinkoon, oli valmis kuitenkin päivähoitomaksuissa suosimaan suuripaikkaisia alentamalla
päivähoitomaksun katon tuhanneksi markaksi,
ja siinä voi tietysti olla yksi syy, että tulot päivähoidon osalta ovat pienentyneet monissa kunnissa.
Minä kyllä luulen, että jos jokainen katsoo
rohkeasti peiliin ja miettii kuntatalouden ongelmia, niin eivätköhän työllisyysongelmat löydy
sieltäkin pohjalta aivan perimmäisinä, eikä vain
työttömyys, vaan huonosta työllisyystilanteesta
johtuvat muut seurannaisilmiöt kuten esimerkiksi toimeentulotuen kasvun paineet. Luulen, että
tässäkään salissa moni ei tiedosta sitä, että niin
sanotussa hyvinvointi-Helsingissä joka kuudes
helsinkiläinen on saanut tänä vuonna lyhyemmän tai pitemmän aikaa toimeentulotukea, siis
joko kertakorvauksena tai ihan pitempiaikaista.
Minä en tiedä, kuinka paljon se sitten todellisesta
hyvinvoinnista kertoo, jos tätä mietitte.
Samalla on syytä muistuttaa, että esimerkiksi
Helsingin yksi perusongelma on se, että meillä on
tänäkin päivänä työttömiä lähes saman verran
kuin peruskoululaisia eli noin viitisenkymmentä
tuhatta. Nyt luku on onneksi tippunut alemmaksi. Työttömistä noin 37 prosenttia on pitkäaikaistyöttömiä eli henkilöitä ja henkilöiden perheitä, jotka ovat pudonneet juuri toimeentulotuen puolelle. Minä luulen, että siinä mielessä
ainoa keino todella viedä kehitystä eteenpäin olisi pystyä tekemään jotakin tälle työttömyydelle,
joka on ikävässä mitassa.
Tulee mieleen, että kun täällä monen pienemmän kunnan edustajat käyvät puhumassa niistä
ongelmista, joita kunnissa on, niin sillä kokemuksella, joka minulla nyt vähän yli viisikymmenvuotisen elämän aikana on ollut, esimerkiksi
kunnallinen terveydenhuolto pelaa paremmin
monessa pienessä kunnassa kuin näissä suurissa
kaupungeissa. Samanaikaisesti kun sosiaali- ja
terveysministeriöstä meille tulee viestiä, että
meillä on aivan liian korkeat erikoissairaanhoitomenotja sairaalamenot, tilanne on se, että Helsingissä esimerkiksi kaihileikkaustajoutuu odottamaan 14 kuukautta ja tarkempaa kuulotutkimusta kahdeksan kuukautta. Tässä ovat ne erikoissairaanhoidon ylimääräiset palvelut, joita
tällä alueella tarjotaan.
Kaiken kaikkiaan minusta tuntuu aika vastenmieliseltä keskustelu siitä, ovatko asiat paremmin kepulaisissa vai sosialidemokraattisissa
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kunnissa ja kaupungeissa, sen takia, että kunnallispolitiikka on luonteeltaan kyllä hyvin toisenlaista kuin tämä valtiollinen politiikka. Niinpä
esimerkiksi meillä Helsingissä en halua syyttää
keskustapuoluetta siitä, että tilanne on se, mikä
on monelta osin, vaikka keskustapuoluelainenkin on meidän kaupunginhallituksemme jäsen
tällä hetkellä. Yhtä lailla meidän edustuksemme
on monessa keskustalaisjohtoisessa kunnassa
kunnanhallituksessa,ja yhtä lailla voisimme tuntea syyllisyyttä tilanteesta kuin mitkä muut puolueet tahansa.
Tässä mielessä meidän pitäisikin minusta
enemmän tässä salissa puhua siitä, voidaanko
kuntataloutta ja valtiontaloutta asettaa ikään
kuin klimppeinä vastakkain. Valtiontaloudella
on vaikeuksia, mutta kuntataloudellakin on osittain erittäin suuria vaikeuksia siitä huolimatta,
että valtiovarainministeriön mittareilla katsottuna kunnilla menee ehkä paremmin kuin valtiolla.
Kuntahan on luotu ihmisen palvelijaksi. Tässä
mielessä voimme aina kysyä, onko kunnallinen
palvelutaso jollain lailla kiihtynyt sellaiseksi, että
meidän pitää sitä riisua, vai onko tilanne yksinkertaisesti niin, että näihin ongelmiin pitää hakea
ratkaisuja paljon kestävämmällä tavalla kuin
ikuisesti Ieikkaamalla valtionosuuksia vuodesta
toiseen. Jos esimerkiksijoskus katsomme, mitkä
ovat valtionosuudet per kärsä eli siis per henkilö,
niin joudumme aika kovaan valoon. Silloin kannattaa kyllä muistaa, että esimerkiksi Helsingin
Kontula on pieni kaupunki jo sinänsä Helsingin
sisällä. Meillä on monia tällaisia alueita, joilla ei
todellakaan mene yhtään sen paremmin kuin
niillä kaupungeilla, jotka tänä päivänä ovat suurissa vaikeuksissa.
Syrjäytyminen, työttömyys, ihmisten ongelmat, perheiden ongelmat ovat täysin jakamaUomia ihan riippumatta siitä, ovatko ne kepulaisessa vai sosialidemokraattisessa vai vasemmistolaisessa perheessä.
Ed. M a r k k u 1a - K i v i s i 1t a : Arvoisa
puhemies! Minun on käytettävä puheenvuoro
silläkin uhalla, että arvaan, etten kovinkaan
suurta lisäarvoa tähän keskusteluun tuo. Täällä
on kaikki varmasti tullut jo moneen kertaan kerrattua. Olisin oikeastaan halunnut siihen eniten
puuttua, kun puhutaan siitä, että hallitus on aiheuttanut näitä ongelmia tekemällä sellaista politiikkaa, joka ajaa ihmisiä muuttamaan maalta
kaupunkeihin. Ainakaan Vantaan ongelmat eivät pääsääntöisesti tästä suuresta muuttoliikkeestäjohdu, eivät siitä tämänhetkisestä muutto-
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liikkeestä, aikaisemmista muuttoliikkeistä kylläkin. Vaikka Vantaa on ollut muuttovoittoinen
kaupunki jo kovin pitkään, niin esimerkiksi Espoossa muuttovoitto on ollut vuositasolla paljon
suurempi kuin Vantaalle ja kuitenkin taloudellisilla mittareilla mitattuna Espoolla menee paljon
paremmin.
Ongelmana on pikemminkin se, että Vantaalla
ikärakenne on erittäin nuori. Ihan tämänhetkistä
lukua en muista, mutta jokin aika sitten alle 30vuotiaitten osuus oli 40 prosenttia väestöstä. Se
tarkoittaa sitä, että meillä on hirmuinen määrä
lapsiperheitä, joiden palvelutarve on erittäin suuri, mutta toisaalta tulotaso ja sitä kautta verojen
määrä on erittäin pieni. Kun tätä uutta järjestelmää valtionosuuksien jaon suhteen katsotaan,
siinä tuntuu unohtuneen se, kun se painottaa
voimakkaasti vanhusväestön palvelutarpeita,
että läheskään kaikki vanhusväestöön kuuluvat
eivät ole laitoshoidon piirissä, kun sen sijaan
kaikki alle 15-vuotiaat ovat tietyssä mielessä laitoshuollon piirissä eli ovat joko päivähoitolain
tai oppivelvollisuuslain piirissä.
On totta, että aina ei pitäisi huutaa valtion
suuntaan ja sanoa, että sieltä pitää tulla apu,
mutta kun kaikki nämä muutokset ovat olleet
nopeita ja rajuja, silloin väkisinkin syyttävä sormi sinne suuntaan osoittaa. Esimerkiksi Vantaalla ryhdyttiin jo 90-luvun vaihteessa erittäin voimakkaisiin tehokkuutta lisääviin uudistuksiin,
jotka eivät kuitenkaan riitä.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Olen
aikaisemminkin tunnustanut, etten ole kunnallispolitiikan asiantuntija. En ole koskaan ollut
edes tielautakunnan varajäsenenä, joka sellaisena tietysti on arvokas paikka sekin, mutta ehkä
sivulta päin kun näitä asioita katselee ja kuuntelee, ei voi olla hämmästelemättä, miten tempoilevaa on valtion ja kuntien suhde, miten tempoilevaa on suhtautuminen lasten erilaisiin hoitomuotoihin. Muistan, että yksitoista vuotta tässä talossa on tapeltu siitä, miten lapsia pitäisi hoitaa,
seilattu kotihoidon tuen ja toisaalta kunnallisen
päivähoidon välillä. Nyt on menty kunnallisen
päivähoidon puolella. Kun luin Nokian kaupungin lähettämää kirjettä, joka on sosialidemokraattinen kunta, niin siinä arvostellaan hyvin
jyrkästi tätä subjektiivista oikeutta. Hetken kuluttua taas marssitaan toiseen suuntaan, jotta
päästäisiin taas joskus tulemaan takaisin siihen
toiseen suuntaan.
Aivan samanlainen on valtionosuusjärjestelmä, siis valtion toimet kuntien suuntaan. Se on

niin tempoilevaa, että kuntien taloutta nytkään
ei ole vuosiin päästy rauhoittamaan, erilaisia yllättäviä vetoja, kuntien talous ei pääse rauhoittumaan. Samanlaisia vetoja oli edellisen hallituksen aikana ja on seuraavankin.
Kun ed. Ala-Nissilä puhui kuntasopimuksesta, kyllä se tietysti hyvä on tehdä. Valtio ja Kuntaliitto lyövät kättä, että näin tehdään, mutta
täytyy sitten muistaa, että se myös pidetään, ettei
rapsasta 2,5:n miljardin markan valtionosuusleikkausta heti seuraavana päivänä. Muistan sellaisiakin tapahtuneen ja tapahtuu varmasti myös
seuraavien hallitusten aikana. Samaa marmatusta salissa samoista asioista, mutta sitä vartenhan
täällä tietysti ollaan, näinhän se on.
Ed. V ä i s t ö : Arvoisa puhemies! Olennaista
on tietysti, että kaikki kunnat kykenisivät toteuttamaan peruspalvelut, joista kaksi kolmasosaa
on kuntien vastuulla. Jos kuntien oma tulopohja
on heikentynyt niin kuin muun muassa elinkeinomuutosten, työttömyyden tai muiden tilapäistenkin seikkojen, vaikkapa yllättävien investointien vuoksi on tapahtunut, silloin on kuitenkin
lähdettävä siitä, että valtiolla on viimekätinen
vastuu. Meidän järjestelmämmehän on rakentunut sillä tavoin, että valtio valtionosuusjärjestelmän kautta varmistaa sen, että kunnat selviytyvät ja että kuntalaiset olisivat kunnasta riippumatta osapuilleen tasavertaisessa asemassa palvelujen saannin ja laadun suhteen.
Nyt kun valtionosuusjärjestelmän muutos
tehtiin, silloinhan puhuttiin, että sitä yksinkertaistetaan ja lisätään läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Kyllä tämäkin keskustelu on osoittanut, että ei tässä suhteessa ainakaan Lipposen
hallituksen uudistus vienyt asiaa eteenpäin. Päinvastoin on tullut monenlaisia yllätyksiä niin kuin
nyt on voitu havaita, eikä valtionosuuksien ennakointi kovin helppoa ole ollut.
Vuosi sitten varoitimme, että nyt pitäisi todella pitää valtionosuusleikkaukset ennallaan, ei
enää lisätä leikkauksia vaan jatkaa entisellä tasolla. Kyllä tämä keskustelu myös osaltaan on
osoittanut sen, että nyt on menty jo liian pitkälle.
Liian paljon on leikattu ja vedottu siihen, että
kun ennenkin on leikattu, niin leikataan vielä. Ei
näin voi jatkua.
Ed. V a n h a n e n : Arvoisa puhemies! Selvästi hallitusrintaman puolella on taipumusta
tätä keskustelua viedä siihen suuntaan, että tässä
on kyse vain pienestä hienosäädöstä kuntien välisissä jako-osuuksissa, kun kuitenkin peruskysy-
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mys on se, kuinka suurella summalla valtio avustaa kuntia. Näitä apuja on leikattu rankasti. Niin
teki jo edellinenkin hallitus, mutta siihen sisältyi
myös kompensaatioita. Laman myötä on tullut
myös uusia kuluja. Päivähoitovelvoite on tuonut
sekä tuntuvia lisämenoja että toimeentulotukimenojen kasvun.
Valtiovarainministeri Niinistöhän on perustellut rajuja leikkauksia sillä, että julkinen talous
on samassa veneessä, mutta siinä on se ero, että
toisella julkisen talouden osapuolella on käytettävissään lainsäädäntömonopoli, jolla se päättää
kuntien velvollisuuksista. Valtiovallalla, jolla on
lainsäädäntömonopoli, on myös huomattavasti
monipuolisemmat mahdollisuudet kerätä verotuloja myös progressiivisella verotuksella, kun
taas kuntien puolella tulot kerätään vainjakoverolla, joka ei paljon sosiaalista pohjaa tunne.
Keskustalle kunnalliset peruspalvelut ovat osa
laajaa perusturvaa. Sen tähden me koemme, että
on myös valtiovallan erityisellä vastuulla se, että
kunnilla on taloudelliset resurssit, tasapuolisella
tasolla eri kunnissa eri puolilla maata, erilaisen
tulopohjan omaavissa kunnissa huolehtia näistä
peruspalveluista, joihin kuntalaisilla on oikeus.
Nyt työryhmä on esittänyt, että yhteisöverojärjestelmää uudistettaisiin siten, että pohjaksi
asetettaisiin työpaikkojen lukumäärä kunnassa.
Minä pelkään, että jos tälle tielle mennään, tulee
taas heilahdus, mistä ed. Aittoniemi äsken varoitti, ja taas tehdään uutta epäoikeudenmukaisuutta. Ne paikkakunnat,joissa muutenkin ehkä
talous toimii vilkkaimmin, saisivat myös yhteisöverosta taas suuremman osuuden. Sellaiset kunnat, joissa etupäässä asutaan, mutta käydään
töissä toisen kunnan alueella, menettäisivät.
Ed. T u 1 o n e n : Arvoisa puhemies! Kun
täällä on kuntien lomautuksista puhuttu, niin
mainitsematta kaupunkia, mutta kuitenkin minulle läheisessä kaupungissa aikoinaan laskettiin, mitä se tarkoittaa, kun puolet henkilökunnasta, esimerkiksi työntekijöistä lomautetaan.
Taloudellinen säästö on kyllä aika mitätön. Tietysti voisi ajatella, että niissä kunnissa, jotka
suunnittelevat tai tekevät tällaisia ratkaisuja,
mietittäisiinjotain muuta, koska todella se taloudellinen hyöty ainakin niissä laskelmissa oli aika
mitätön. Jos ajatellaan kansantaloudellisesti, silloinhan ei tule enää säästöä.
Mitkä kunnat ovat kärsineet valtionosuusleikkauksien notkahduksista? Kun olen erilaisia
luetteloita selannut, kyllä se valitettavasti niin
on, että siellä ne notkahdukset ovat tapahtuneet,

5053

missä verotulojen kasvu on ollut vähäistä tai
mitätöntä. Esimerkiksi Tampereen kaupungissa
työttömyys on yli 20 prosenttia ja nuorisotyöttömyys yli 30 prosenttia, notkahdusta ei ole tapahtunut, koska verotulot ovat lisääntyneet erittäin
voimakkaasti. Voisi tietysti ajatella kuntien päättäjille opastukseksi- en ole mikään opastajatoimenpiteitä siitä, millä tavalla saataisiin verotulot nousemaan, minkälaisia ihmisiä muuttamaan sinne kuntaan tai kaupunkiin. Mielestäni
tämä on oleellinen asia.
Vielä, puheenjohtaja, lyhyesti, kun ed. AlaNissilä totesi, että edellisessä hallituksessa oli
valtionosuusleikkauksien yhteydessä eväitä.
Mielestäni tämä eduskunta on tehnyt esimerkiksi
koulutuspoliittisia linjauksia, lisännyt koulutuspaikkoja niin, että nuoret eivät putoa peruspäivärahalle ja sitä kautta toimeentulotuelle, elikkä
tulee työmarkkinatuen pakollinen leikkaus, ellei
hakeuduta koulutukseen. Mielestäni esimerkiksi
se laki on ihan terve ja hyvä väline.
Ed. L i n d q v i s t : Arvoisa puhemies! Hallituksen toimenpiteet kuntia kohtaan ovat siinäkin mielessä aika ihmeellisiä, kun ajatellaan tilannetta, että leikataan valtionosuuksia, jotka
kohdistuvat eniten juuri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, vanhustenhuoltoon, terveyteen ja koulutukseen. Sieltä leikataan. Sitten toisaalta on lisätty jatkuvasti työllistämismomenteille ja vaaditaan kuntia lisäämään työllistämismäärärahoja. Ministeri Jaakonsaari jopa uhkaa
kuntia, että vedetään pois valtion tukia, jos kunnat eivät työllistä riittävästi. Hallituksen työllistävä politiikka on hyvin kaksijakoista. Tietysti
tilastoja halutaan kaunistaa, mutta todellisuudessa tämä johtaa ihmisten kierrätykseen entistä
enemmän työmarkkinoilla ja toisaalta kuntien
palveluiden heikentämiseen.
Lahden kaupunki on siitä hyvä tai huono esimerkki, että työttömyys on pysynyt korkealla
tasolla ja verokertymät eivät kasva. Silti sieltä on
leikattu erittäin rajusti. Toisaalta jos nyt nostetaan edelleen kiinteistöveroja, energia veroja, joita on jo nostettu, ja entisten nostojen lisäksi ilmoitetaan, että nämä nousevat kunnassa ainakin
10 prosentilla, niin kyllähän kokonaisveroaste
nousee entisestään. Sehän on nyt jo 1,5 prosenttia
korkeammalla tasolla kuin Lipposen hallituksen
aloittaessa.
Ed. E 1 o : Herra puhemies! Lähtökohtana
varmasti meillä kaikilla on ainakin nykyjärjestelmässä, että valtio tavalla tai toisella auttaa kun-
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tia valtionosuuksilla. Tässä suhteessa varmasti ei
ole kovin suurta erimielisyyttä, lähtökohdassa.
Mutta kun sitten kuuntelee tätä keskustelua ja
erityisesti puheenvuoroja, joissa puhutaan oikeudenmukaisuudesta, kyllä minulle on tullut
vähän se kuva, että meillä itse kullakin on vähän
erilainen kuva siitä, mikä on oikeudenmukaista.
Minusta tuntuu, että keskustan eduskuntaryhmän sisälläkin on erilaisia näkemyksiä siitä, mikä
on oikeudenmukainen järjestelmä, meidän sosialidemokraattien sisällä saattaa olla monia näkemyksiä jne. Jokainen kansanedustaja tuntuu
muodostavan itselleen käsityksen siitä, mikä on
oikeudenmukaista.
Mutta tosiasia on, jos katsotaan valtion ja
kuntien taloutta, kyllähän meidän kansanedustajina pitää myöntää se, että valtiontalous viiden
viime vuoden laman aikana notkahti niin syvälle,
että se on ollut kuitenkin suhteellisesti ottaen
paljon huonommassa kunnossa kuin kuntien talous. Nyt tilanne on muuttumassa, mutta niin
kuin me tiedämme ei suinkaan riittävästi sillä
tavalla, että valtiolla olisi rahaa jakaa mitään
suuria määriä.
Mitä yhteisöveroon ja sen tuoton jakamiseen
tulee, niin me olemme kuulleet siitäkin hyvin
erilaisia näkemyksiä, mikä on oikeudenmukaista. Monet keskustalaiset näyttävät vastustavan
sitä, että sitä eijaettaisi yritysten ja työpaikkojen
suhteessa. Minusta olisi suhteellisen oikeudenmukaista kuitenkin, että ne kunnat, joissa on
työpaikat ja yritykset, saisivat myös yhteisöveron. Varmasti muitakin näkökulmia on syytä
ottaa huomioon.
Lopuksi, puhemies, toteaisin puoluepolitiikasta, kun täällä ed. Saarnio viimeksi sanoi, että
ei kunnallispolitiikka ole puoluepoliittista pelkästään. Varmaan ei pelkästään, mutta niinhän
monet kansalaiset tänä päivänä epäilevät, että
politiikka on pois politiikasta. He sanovat, että
on sama kuka on vallassa, samanlaista politiikkaa te aina noudatatte. Minusta on vaarallista
ajattelua, ettei politiikassa olisi politiikkaa. Minä
toivon, että myös kunnallispolitiikassa nämä
puoluepoliittiset näkemyserot säilyisivät.

aina, olipa kyseessä sitten Lipposen hallitus tai
Ahon hallitus.
Kuulin työhuoneessani jonkun puhujan ihmettelevän, mistä voi johtua Vantaan ja Turun
suuri ero valtionosuuksia jaettaessa, kun kaupungit ovat saman kokoiset, ja Vantaa saa 341
miljoonaa markkaa tänä vuonna vähemmän valtionapuja kuin Turku. Me olemme Vantaalla
yrittäneet selvittää, mistä näin suuri ero johtuu.
Näyttää siltä, että todellakaan nykyinen lainsäädäntö ei ota huomioon sellaisia kaupunkeja, joissa ikärakenne on tavattoman nuori. Kun tähän
vielä lisää sen, että Vantaalla on erityisesti naisten työssäkäyntiaste huomattavasti korkeampi
kuin keskimäärin maassa, niin tämä tarkoittaa
sitä, että Vantaa tarvitsee huomattavan paljon
päivähoitopaikkoja. Myöskään tätä nykyisin
voimassa oleva valtionapujärjestelmä ei ota huomioon, ja tämä rankaisee sellaisia uusia kuntia,
jotka joutuvat rakentamaan tavattoman paljon
päivähoitopaikkoja vuodessa.
Vantaalla väkiluku kasvaa noin 2 OOO:lla vuosittain pääosin luonnollisen kasvun tuloksena.
Tämä vaatii suuria investointeja, jotka kaikki on
rahoitettava. Myös tämä on sellainen, mitä valtionosuusjärjestelmä ei ota huomioon.

Ed. L a a k s o : Herra puhemies! Ongelma viime vuosina on tietenkin ollut se, että kunnat eivät
ole voineet luottaa niihin lupauksiin, joita valtiovalta antaa, eivätkä myöskään niihin tietoihin,
joita hallitus esimerkiksi valtionosuusjärjestelmän uusimisen yhteydessä kunnille antoi. Kunnat eivät voi suunnitella omaa talouttaan, koska
valtiovalta, kuten aivan oikein on todettu, pettää

Ed. S a a r n i o : Herra puhemies! Pyysin puheenvuoron ed. Elon puheenvuoron johdosta ja
toteaisin vain sen, mikä ongelma kunnissa ja tässä salissa on. Ero on juuri siinä, että täällä me
olemme valtiovallan edustajia, kunnissa kuntien
edustajia, ja tämä on semmoinen yhtälö, jonka
tekijät harvoin kohtaavat toisiaan.
Aivan kuten ed. Laakso totesi, valtiovalta on

Ed. T e n n i 1 ä : Herra puhemies! Ennen minä
luotin Elon laskuoppiin, mutta se luotto kyllä
horjuu raskaasti, jos tämä sama Elo on, joka sen
laskuopin joskus laati. Toivon mukaan ei! Minusta hän on ihan täysin hakoteillä puoluepolitisoidessaan kuntien kriisin. Siellä on todelliset
syyt takana.
Viime kädessä tietysti kysymys on siitä, että
Emu-sopeutus on nyt edennyt vaiheeseen, jossa
on kuntien vuoro nyt rypeä syvällä, koska nämä
leikkaukset alkavat viiveellä vaikuttaa. Viime
kädessä, ja sen takia tässä ei saisi olla tämmöistä
sävytystä, mitä ed. Elolla on, ollaan ihan perimmäisten kysymysten äärellä, sillä kunnathan hoitavat ne pienituloisille, tavallisille ihmisille tärkeimmät palvelut, joita jokainen näistä ryhmistä
ja ihmisistä tarvitsee, ja nyt niitä nimenomaan
ajetaan alas. Sen takia tämä kriisi on vakava.
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monessa mielessä syynä siihen, että kunnissa on
tällä hetkellä sellaisia ongelmia, jotka ilman sitä
lainsäädäntöä, mitä tämä sali on tehnyt, olisivat
toisen näköisiä. Jos kaikki sosialidemokraatit
olisivat yhtäläisiä kuin ed. Elo, niin varmasti
ongelmat olisivat vähäisemmät.
Ed. K i 1j u n e n : Arvoisa puhemies! Täällä
on muun muassa viimeksi ed. Laakson puheenvuorossa verrattu Vantaata ja Turkua. Haluaisin
ihan totuuden vuoksi tuoda tähän kuitenkin esille sen seikan, kun tiedämme tilanteen, että tänä
vuonna Vantaa saa 220 miljoonaa markkaa valtionapuja ja Turku 550 miljoonaa markkaa. Ero
näyttää suurelta. Keskeisimpänä osana tässä on
luonnollisesti sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä olevat valtionosuudet, joissa painotus on juuri, kuten täällä on todettu, sen kaltainen, että
nuoriso- ja lapsivaltainen Vantaa kärsii verrattuna vanhusväestöä omaavaan Turkuun.
Totuuden nimessä täytyy katsoa myös muita
valtionosuuden komponentteja. Opetus- ja kulttuuritoimeen, joka on toinen merkittävä osaalue, jossa nimenomaan valtionosuuksilla on
suurta merkitystä, Turku saa vuodelle 98, minulla on luvut tässä edessäni, 240 miljoonaa markkaa valtionosuuksia ja Vantaa saa 86 miljoonaa
markkaa valtionosuuksia. Näyttäisi siis siltä,
että tässäkin suhteessa selkeästi Turkua suositaan.
Mutta tässä ei ole kysymys nyt valtiovallan
synneistä, vaan kysymys on siitä, kuka vastaa
opetus- ja kulttuuritoimesta. Vantaalla ennen
kaikkea ammatillisen koulutuksen osalta kysymys on siitä, että nämä on siirretty kuntayhtymien tehtäviksi, kun puhumme muusta opetuksesta
nimenomaan, jolloin valtionosuudet näyttäytyvät, eivät Vantaan tuloina, vaan nimenomaan
tuloina, jotka tulevat kuntayhtymille. Turku sen
sijaan nimenomaan hoitaa muun opetuksen
omatoimisesti, jolloin se saa suoraan nämä valtionosuudet
Kun me näillä numeroilla leikimme ja teemme
näitä vertailuja, meidän kannattaa tietenkin
mennä syvemmälle ja havaita, että tässä on myös
ihan kysymys siitä, että kuka organisoi tiettyjä
tehtäviä, se myös valtionosuuksia saa. Ehkä
nämä erot, joita minäkin olen täällä tuonut esille
Tampereen, Turun ja Vantaan osalta, eivät välttämättä ole aivan niin jyrkkiä kuin tässä keskustelussa on tahdottu antaa ymmärtää.
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telua kuntataloudesta eduskunnan foorumeilla.
Olisin sitä mieltä, että kuntatalous pitkälti on
kiinni siitä, miten kunnissa asioita hoidetaan,
eikä siitä, miten valtiovallan leikkaukset kuntiin
kohdistuvat. Olen sitä mieltä kyllä, että valtionosuusleikkaukset ovat vaikeuttaneet kuntien taloudellista asemaa viime vuosien aikana, mutta
se on johtunut pitkälti valtiontalouden tilanteesta.
Olen itse kunnassa, jossa olemme joutuneet
nyt nostamaan ensi vuodelle tuloveroprosenttia
puolella pennillä ja se on 18. Tämän vuoden
ennusteiden mukaan näyttää siltä, että meidän
kaupungissamme pelkästään ansiotuloäyrit jäävät yli 18 miljoonaa markkaa vaille budjetoidun,
ja se on myös meidän ongelmamme eikä välttämättä johdu valtionosuusleikkauksista.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Manninen ed. Pekkarisen
kannattamana ehdottanut perusteluissa lausuttavaksi: "Hyväksyessään lakiehdotukset eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkoin
kuntien taloudellisen tilanteen kehittymistä ja
erityisesti yleisen valtionosuuden leikkauksesta
aiheutuvan järjestelmän vääristymisen seurauksia syrjäisten, saaristoisten ja kaksikielisten sekä
liikenteen taajamalisää saavien kuntien osalta ja
ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi."
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Toisessa käsittelyssä päätetty toinen lakiehdotus julistetaan kiireelliseksi yksimielisesti.
Toinen lakiehdotus hyväksytään yksimielisesti.
Toisessa käsittelyssä päätetty ensimmäinen
lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Nyt on päätettävä perusteluja koskevasta ehdotuksesta.
Äänestys ja päätös:

Ed. L a p i o 1 a h t i : Arvoisa herra puhemies!
On ollut mielenkiintoista kuunnella tätä keskus-

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
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....E n s i m m ä i n e n v a r a p u h e m i e s :
on annettu 83 jaa- ja 47 ei-ääntä;
potssa 69. (Aän. 1)

A~nestykse~_sä

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Hallituksen esitys laiksi merenkulkulaitoksesta
annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 145/1997 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 9/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelu:

Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Nyt
kolmannessa käsittelyssä oleva laki on todella
lyhyt. s~ sisältää ainoastaan kaksi pykälää. M Utta oleellista siinä on se, mitä itse olen kritisoinut
valiokunnassa, että turvallisuuden puitteissa lähdetään liikkeelle sillä tavoin, että koko turvallisuusargumentointi on taloudellisista tavoitteista
kiinni. Toivoisin, että kun Merenkulkulaitoksen
keskushallintoon nyt perustetaan turvallisuusyksikkö, hallitus seuraisi tarkoin tilannetta mikä
siellä on, ettei tule ylilyöntejä sillä tavoi~ että
turvallisuusasiat jäävät taloudellisten etuuksien
taa~se eli että taloudellista hyötyä haetaan turvallisuuden nimessä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
4) Hallituksen esitys laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 142/1997 vp
Suure~ valiokunnan mietintö 3/1997 vp
Maa- Ja metsätalousvaliokunnan mietintö 12/
1997 vp

?nsimmäinen varapuhemies:
Totsessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelu:

Ed. ~ a l _1 i : Arvoisa herra puhemies! Tämä
satovahmg01sta annettu laki liittyy siihen listaan
joit~. ~aa~alouspoliittinen työryhmä edellytti
tehtavan, JOtta maatalouselinkeinollakin olisi
mahdollisuus selviytyä edessä olevista muutoksista j~ jotenkin pärjätä paremmin siinä kilpailussa, mttä uudet sisämarkkinat edellyttävät.
Tästä johtuen ehdotan suuren valiokunnan
mietinnöstä poiketen käsittelyn pohjana olevaan
l~onnokseen lisättäväksi maa- ja metsätalousvabokunnan hyväksymän perustelulausuman joka
kuuluu: "Ya!iokunta edellyttää, että esitys 'maatalouspolntttsen työryhmän ehdottamasta varausjärjestelmän kehittämisestä, jolla poistetaan
tasausvarauksen yläraja, annetaan ensi tilassa
eduskunnalle."
Tämä mietintö maa- ja metsätalousvaliokunnassa syntyi varsin suuren enemmistön toimesta
j~ uskallan ~päillä, että e~uskunnan maa- ja met~
satalousvahokunnalla oh paremmat valmiudet ja
pa_rempa~ aikaa ja harrastusta perehtyä tähän
astaan kutn suurella valiokunnalla. Siksi toivon
ett~ myöhemmin tulevassa äänestyksessä tästä
sahsta löytyisi enemmistö, jolla voitaisiin osaltaan toteutta~. e<;tes yksi niistä lausumista, joita
maatalouspoluttmen työryhmä on edellyttänyt
hallitukselta ja eduskunnalta.
Tästä asiasta käydyn keskustelun yhteydessä
on annettu ymmärtää, että tässä olisi kysymys
verohelpotuksesta tai valtion merkittävästä mukaantulosta. Kysymys on vain mahdollisuudesta
itse viljelijän tehdä järjestelyjä, joilla hän voi jakaa tulonsa ja tätä kautta suorittaa niitä investointeja, jotka tilarakenteen kehittämisen kannalta ovat välttämättömiä. Toivon että se näkemys, jok~ I?aa- ja ?l~t~ät~lousvali~kunnassa yli
puolueraJOJen valhtst Ja JOssa tunnustettiin tämän asian tarpeellisuus, saisi ymmärrystä ja tulisi
hyväksyttyä tässä salissa.
Ed. K o m i : Arvoisa herra puhemies! Ensinnäkin kannatan ed. Kallin tekemää muutosehdotusta:. joka on. todellakin sama, mitä maa- ja
metsatalousvahokunnan enemmistö oli ehdottanut.
Tas~usvarauksen ylärajan poisto auttaisi en~~n katkke~ kehittyviä nuoria maatilayrityksiä,
JOilla on VOimakas tarve rakennemuutoskehityk-
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seen. Juuri he voisivat tulevia investointeja rahoittaa osittain omarahoituksella ja sitä kautta
välttää ylivelkaantumista. Ylivelkaantuminen
on aika vakava asia sinänsä. Makeran varoin on
monella tavalla ylivelkaantumista pyritty välttämään. Tällä tavalla voitaisiin ennakkoon estää
ylivelkaantumisen syntymistä ja siten käyttää
Makeran varoja alkuperäiseen tarkoitukseen eli
maatalouden kehittämiseen, johon ne on tarkoitettukin.
Ed. R a j a m ä k i: Herra puhemies! Äkkiseltään näyttää varsin merkilliseltä, että satovahinkojen korvaamisesta annettavaan lakiin kytketään veropolitiikka ja verotuskysymyksiä. Kaikki on suomalaisessa maatalouspolitiikassa ollut
ennenkin mahdollista ja niin se on tietysti kotimaisessa päätöksenteossa edelleenkin.
Perustellusti ei voida katsoa mitään asiallisia
yhteyksiä, että verotuskysymykset kytketään satovahinkolakiin. Nimittäin tässähän on kyse interventiohintojen ja maataloustuotteiden hinto. jen laskusta johtuvasta satovahinkokorvauksiin
varattavan rahan pienentämisestä vastaamaan
EU:n hintatasoa. Samalla tuloutettiin kahdelta
vuodelta 100 miljoonaa markkaa käyttämättä
jääviä varoja ja pudotetaan nyt sitten vuotuista
varausta.
Tätä vanhaa MTK:laista, kepulaista, perinnettähän tietysti parhaimmillaan jatkaa se, että
aina kun ikään kuinjossakin tulee maatalouspolitiikassa säästöjä, niin sehän on meidän rahaa
eikä sitä saa viedä pois. Eikö niin? Jos sosiaaliturvaa leikataan ja työttömyys on massiivista, niin
ne ovat meidän rahoja, ne ovat maatalouden
rahoja. Tällä tavalla maatalouspoliittisessa työryhmässä kehitettiin oikein MTK:n ohjauksena
hieno malli, että kun satovahinkorahoja pienennetään, niin otetaan vastaavastijokin verotuksellinen helpotus maatalousyrittäjille eli juuri tasausvarauksen 40 000 markan ylärajan poisto.
Niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
Ensinnäkin maatalouspoliittisessa työryhmässä itse mukana olleena haluan erittäin vahvasti korostaa sitä, että maatalouspoliittinen työryhmä ei käynyt veropolitiikasta lainkaan yksityiskohtaista keskustelua. Ehdotetun uudistuksen valtiontaloudellisia vaikutuksia ei lainkaan
selvitetty. Myöskään missään vaiheessa ei pohdittu kokonaisuutena maataloustuottajien asemaa tässä tilanteessa.
Tämä on syytä liittää laajemmin maatalouspoliittiseen kokonaisuuteen. Parhaillaan väljällä
tukikäytännöllä ajetaan rajusti alas Makeran va317 270174
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roja. Eteläisen Suomen 14l:n mukaisessa tukitilanteessa nykyiset 2,8 miljardin markan varat on
muutamassa vuodessa supistettu 300 miljoonaan
markkaan, ja kuitenkaan maaseudun rakennemuutos ei ole loppu vuosituhannen alussa. Tukien kaavamaisella suuntaamisella-jopa tiloillaan asumattomille virkamiesviljelijöille 50 prosenttia navetan investoinnista, kuivaamosta jaetaan kansallista vero- ja velkarahaa tänä päivänä Suomessa samaan aikaan, kun Pohjois- ja
Itä-Suomessa, ed. Kalli, on avustus vain 5 prosenttia esimerkiksi kotieläintuotannosta riippuvaiselle maidontuottajalle, nuorelle tuottajalle,
joka lähtee velkarahalla liikkeelle. Näin eriarvoista se on.
Nyt, kun voimakasta investointia tapahtuu
Etelä-Suomeen, MTK, joka on Etelä-Suomen
suurviljelijöiden järjestö eikä aja Itä- ja PohjoisSuomen tuottajien etua tänä päivänä Suomessa,
haluaa tässä tilanteessa näiden voimakkaiden investointien lisäksi antaa vielä erityiset veroedut,
veroalennuksen suurtilallisille ja suurta tukea
saaville etelän tuottajille. Nimittäin maatiloista
kolmannes on velattomia. Toissa vuonna maatalous lyhensi velkaansa 16 prosenttia. Tässä tilanteessa myöskään verotuksellisten tukien rakentaminen ei ole perusteltua. Itse asiassa A-, B- ja Calueiden väliset tuotanto- ja tukien erot tällä verojärjestelmällä epäoikeudenmukaisesti vielä
kasvaisivat.
Toinen asia on se, että tällainen sirpalekohtainen tarkastelu, jota maatalouspoliittisessa työryhmässä ja tietysti nyt myös täällä tämän asian
yhteydessä käydään, unohtaa laajemman kokonaisuuden. Siitä huolimatta minä olen valmis
sitoutumaan työryhmän niihin esityksiin ja johtopäätöksiin, joita tehtiin muun muassa sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä perintö- ja lahjaveroasioissa, jotka ovat selvityksessä ja toivon mukaan johtavat pian todella koko maan kannalta
nuoria tuottajia tukevaan tilanteeseen. Samoin
on väistämätöntä edellyttää verohallintoa korjaamaan käytäntöä muun muassa metsien arvostamislinjauksissa. Niin mielettömiä perintöveroarvioita annetaan hehtaarille, että kukaan ei
markkinoilla osta sellaiseen hintaa. Nämä korjaukset ihan asiallisia.
Mutta tasausvarauksen ylärajan poistoa ei
voida pitää perusteltuna eri väestöryhmien, maatalousyrittäjien eikä muiden yrittäjien eriarvoisen verotuksellisen kohtelun takia. Tästä ei
myöskään maatalouspoliittinen työryhmä ollut
yhtä mieltä. Oman eriävän mielipiteeni lisäksi
eriävän mielipiteen jätti kauppa- ja teollisuusmi-
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nisteriön edustaja, joka kiinnitti huomion juuri
yrittäjien erilaiseen kohteluun. Samoin myös valtiovarainministeriön edustaja, joka tässä yhteydessä muun muassa hyvin pitkälti meidän sosialidemokraattien lailla kiinnitti huomion siihen,
että varauksen ylärajan poistaminen merkitsisi
erityistä etua niille yrittäjille, joilla ei ole velkaa,
mutta joilla on tuloa josta varauksen voi tehdä.
Kun tänä päivänä on kuultu farisealaisia keskustapuolueen veropuheita oikeudenmukaisuudesta ja kunnallisesta verotuksesta ja on kannettu huolta kunnallisista palveluista, niin oikeudenmukaisuusperiaatteiden mukaista ei ole, että
helpotetaan erityisesti hyvätuloisten velattomien
tilojen verottamista tässä maassa. Tätä tämä keskustan ja kokoomuksen ja MTK:n ajama systeemi tarkoittaa.
Valiokunnassa asiaa vastustivat, kuten aikaisemminkin, sosialidemokraatit yksimielisesti.
Uskon, että nimenomaan vasemmiston varassa
asian korjaaminen on ollutkin. Tietysti niiden,
jotka todella kantavat maataloudesta huolta, olisi syytä kiinnittää huomiota kokonaisuudessaan
nyt siihen, että tuki- ja verotukselliset ratkaisut
suunnataan vaikeimmassa asemassa olevien
tuottajien elinkelpoisen tilan kehittämistoimintaa tukemaan.
Tasausvaraus on nykyisellään nopeatempoinen veronmaksun lykkäämisväline eikä sen korottamiseen ole tarvetta. Sitä ei myöskään voida
pitää oikeana maatalouden rakenteiden parantamisen keinona.
Puhetta on ryhtynyt johtamaan puhemies
Uosukainen.
Ed. M ö 1 s ä (vastauspuheenvuoro): Arvoisa
puhemies! Muutamina viime vuosina on tuntunut, että joskus järjen valoa maatalouspoliittisiin
asioihin on tässä maassa tullut. Mutta tämän
asian käsittelyn yhteydessä täytyy todeta, että
varsinkin ed. Rajamäen puheenvuorot johdattelevat meidät todella vuosien taakse, jolloin kuljimme tavallaan omissa juoksuhaudoissamme.
On vaikea ymmärtää, että asia, joka on ollut
nykyisen maa- ja metsätalousministerin johtamassa työryhmässä ja jota on käsitelty maa- ja
metsätalousvaliokunnassa, kuultu asiantuntijoita laajalti, saa tällaisen kohtelun, jonka ed. Rajamäki esitti. Kun hän viittasi, että tässä on kysymys jonkinlaisesta sirpalekäsittelystä, että tuodaan yksittäisiä asioita sinne sun tänne, niin ei-

hän tästä ole kysymys, vaan tämä on perusteellisesti valmisteltu työryhmää myöten. Täytyy oikeastaan ihmetellä, ed. Rajamäki, kun edustatte
hallituspuoluetta ja kun mainittu ministeri on
ollut johtamassa työryhmää, millainen yhteistyö
teillä on esimerkiksi tämän asian käsittelyssä ollut.
Toinen ihmettelyn aihe on, että ed. Rajamäki
vetosijättämäänsä eriävään mielipiteeseen. Se on
jätetty joskus työryhmän mietintöön. Miten nyt
kaikki hallituspuolueet ja eduskuntaryhmät täällä joutuisivat vastuuseen tästä eriävästä mielipiteestä ottaen huomioon myös sen, että mainittu
ministeri on ollut asian takana.
Lopuksi toteaisin, että varausjärjestelmä ei
missään tapauksessajätä tuloja verotuksen ulkopuolelle. Ne tulevat aina verotuksen piiriin. Kysymys on siitä, että tällä voidaan nimenomaan
siirtää investointitarvetta sen mukaan kuin tilalla
on mahdollisuus.
Ed. Korkeaoja (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Ed. Rajamäki, totesitte puheenvuorossanne viittaamalla Etelä-Suomessa
toteutettavaan investointitukeen, että suurimittaiset tukimarkat menevät harvoille, parhaiten
menestyville viljelijöille. Näin todella käy, mutta
se on Lipposen hallituksen maatalouspolitiikkaa. Se on teidän oman hallituksenne maatalouspolitiikkaa. Se on tulosta virheellisestä, väärästä,
artiklan 141 mukaisesta päätöksestä, joka on
ehkä keskeisin, suurin ratkaisu, mikä maatalouspolitiikassa on tämän hallituksen aikana tehty.
Se on minunkin mielestäni väärää politiikkaa. Se
vääristää viljelijöitten välistä kilpailua. Se vääristää Etelä- ja Pohjois-Suomen välistä tilannetta ja
lopulta johtaa siihen, että maatalouspolitiikan
järkevä linjaus tämän jälkeen tulee olemaan äärimmäisen vaikeasti läpi vietävissä komission tasolle.
Kysymys ei ole mistään muusta kuin Lipposen
hallituksen maatalouspolitiikasta, ja siitä kantaa
sosialidemokraattinen puolue suuren vastuun.
Ed. Rajamäki (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tässä maassa ei ole Lipposen
maatalouspolitiikkaa, se on sanottava suoraan.
Täällä on Hemilän - Härmälän - Talvelan
maatalouspolitiikka artiklan 141 osalta. Puheenjohtaja Härmälä on ollut sopimassa nimenomaan tukitasot ja niitten mukaisesti on toimittu. Sosialidemokraattinen valiokuntaryhmä protestoi tätä 96 syksyllä. Siitä löytyy dokumentit.
Me olemme ainoana poliittisena puolueena puut-

Satovahinkojen korvaaminen

tuneet tähän vääristyneeseen tukirakennelmaan
ja tuotantoeroihin. Viittaan vain tämän esityksen
historiaan. Tämä on hyvin saman tyyppistä kuin
Ahon hallituksen aikana veropolitiikassa tai sosiaaliturvan leikkauksissa, eri väestöryhmien erilaista kohtelua, jossa teillä on toki perinteitä.
Yleensäkin täytyy sanoa, että veropolitiikkaa
ei varmasti voida käsitellä jossain maa- ja metsätalousvaliokunnassa eikä sillä ollut siihen edellytyksiäkään. Tässä talossa on valtiovarainvaliokunnan verojaosto. Se suorittaa muun muassa
valtiovarainministeriön valmistelusta veropoliittisia linjauksia.
Ed. Jari K o s k i ne n : Arvoisa rouva puhemies! Ajattelin aloittaa vähän eri tavalla, mutta
ed. Korkeaoja käytti sellaisen puheenvuoron,
että sitä on pakko vähän kommentoida. Olisin
toivonut, että tässä keskustelussa olisi pidättäydytty maatalouspolitiikassa ja suomalaisen maatalouden tulevaisuuden käsittelemisessä, mutta
jos tämä taas lipsahti hallitus- oppositio-asetelmalle, jota on kuultu välillä ihan tarpeeksikin,
niin se on sinänsä sääli. Täytyy toivoa, että jatkossa puhutaan maatalouspolitiikasta ja siitä
millaisia erilaisia näkemyksiä siitä vallitsee tässäkin talossa.
Lyhyestijos sanon, niin maailmahan on muuttunut aika voimakkaasti maataloudessa ja suomalaisessa maatalouspolitiikassa ja se muuttuu
edelleen. Siinä mielessä se, mitä maa- ja metsätalousvaliokunta totesi, että tasausvaraustakin pitäisi kehittää, olisi ollut yksi vastaus niihin muutoksiin ja muutoshaasteisiin, joita suomalaisella
maataloudella on edelleenkin edessään.
Jos tässä talossa samaan aikaan puuhataan
erilaisia nimilistoja siitä, millä tavalla investointitukia pitäisi kohdistaa eri tavalla, ja kuitenkin
vastustetaan maatalouden omarahoitusmahdollisuuksia tasausvarauksen muodossa, niin minusta silloin ei kävellä samaa tahtia. Voi sanoa,
että kuljetaan niin, että toinen jalka on lyhyempi
kuin toinen, mutta sellainenhan sattuu maailmassa välillä tahti olemaan.
Mitä tulee kassaperiaatteen käyttämiseen, johon viitataan muun muassa mietintöönjätetyssä
vastalauseessa, niin toki pitää paikkansa, että
kassaperiaate on hyvä keino tasoittaa maatalouden tulojen vaihteluja, mutta tällä hetkellä sekään ei yksin riitä. Kun on liitytty EU:hun, suuri
osa, noin puolet, maatalouden tuloista tulee erilaisina EU-tukina, joista valtaosa maksetaan
loppuvuodesta. Viljakaupassakin hintavaihtelu
johtuu siitä, että tuet tulevat loppuvuonna, joi-
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loin kukaan ei myy viljaa, koska rahaa tulee
muualta. Sitä kautta se vaikuttaa mahdollisuuksiin käyttää kassaperiaatetta.
Hyvin kyllä ymmärrän, että tästäkin asiasta
voidaan olla eri mieltä ja perustellustikin, mutta
yhtä asiaa en ymmärrä enkä oikeastaan hyväksykään. Vastalauseessa lukee, että tasausvarauksen
korottaminen merkitsisi erityistä etua niille velattomille yrittäjille, joilla on tuloa, josta varauksen
voi tehdä. Tämähän ei pidä paikkaansa. Tässä on
selvä virhe. Jos tässä talossa kerran veropolitiikasta päättää valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto, niin toivoisi, että maatalousjaostossa
olisi sellaisia henkilöitä, jotka olisivat tutkineet
esimerkiksi ... (Ed. Rajamäki: Verojaosto ei tee
päätöksiä!) - No, vaikka keskustelee asiasta,
niin tutkisi vaikka maatalouden vero lomakkeita,
joista minuutin silmäämällä näkee, että velkojen
määrällä ei ole mitään tekemistä tasausvarauksen kanssa, koska tasausvaraus tehdään ennen
kuin velkojen korot vähennetään. Tämä tietää
sitä, että riippumatta siitä, onko velkaa nolla vai
miljoona markkaa, niin jos on riittävästi tuloja,
tasausvarauksen voi tehdä. Siinä mielessä toivoisin, että pysyttäisiin asiassa.
Vielä lopuksi. Minulla on Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen selvitys 6/96 Tasausvaraus tuloksentasauskeinona maatalousverotuksessa, jonka tiivistelmässä lukee seuraavasti:
"Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella varausten käyttäjämäärä on hieman lisääntynyt
siirryttäessä investointivarauksesta tasausvaraukseen. Käyttäjäryhmä on laajentunut pienituloisten tilojen suuntaan." Tämäkin todistaa
päinvastaista kuin mitä sosialidemokraattien tekemässä vastalauseessa on esitetty. Siinä mielessä olisin toivonut, että tasausvaraus olisi edistynyt sillä tavalla kuin maa- ja metsätalousvaliokunta toivoi, koska se olisi ollut yksi pieni askel
kehitettäessä suomalaista maataloutta kohti
2000-lukua.
Ed. V ä i s t ö : Rouva puhemies! Tämä kysymys tasausvarauksesta on ollut todella esillä täällä jo aiemminkin. Minusta kysymys on erittäin
tärkeä ja se on tulossa entistä tärkeämmäksi tässä
tilanteessa, jolloin maatalouden tilanne kaikkinensa on vaikeutunut. Olisi hyvin tärkeää, että
voisimme antaa sellaista viestiä, että on todella
tavoitteena toteuttaa sellaisia uskoa vahvistavia
maatalouspoliittisen työryhmänkin esittämiä
uudistuksia, joilla varmistetaan tuotannon jatkuvuutta ja myös tilojen kehittämistoimia. Nythän olemme hyvin vaikeassa tilanteessa kaikki-

5060

149. Tiistaina 25.11.1997

nensa, kun epävarmuus on lisääntynyt ja lisääntymässä ja sitähän osaltaan lisää myös tämä käsittelyssä oleva satovahinkolain mukainen muutos, kun varoja vähennetään.
Ed. Rajamäki totesi, että tämä ei liity mitenkään satovahinkolain muutokseen. Kyllähän
tämä sikäli liittyy, että kyse on tulon tasauksesta.
Satovahinkovaihtelut ovat merkittäviä viljelijän
tulojen kannalta. Tällä tavallaan kyettäisiin hieman parempina vuosina tasaamaan tulosta, varautumaan tuleviin investointeihin ja tällä tavoin
varmistamaan elinkeinon kehittämistä, tilarakenteen kehittämistä ja jatkuvuutta.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Nythän tässä on kysymys itse asiassa veronmaksun siirtämisestä tuleville vuosille eli ei sen suuremmasta
asiasta. Tähän ei tarvita itse asiassa juurikaan
valtion rahaa. Kun veronmaksu siirtyy tuleville
vuosille, niin tietysti voisi sanoa, että jonkin verran korkoa siinä syntyy, mutta niin kuin tiedetään, korko on erittäin matala, ja siinäkään mielessä tämä ei ole millään tavalla valtiolle kustannuksia aiheuttava.
Kun ollaan nyt ED-Suomessa, meillähän
maatalouden kehittäminen on tavallaan kaksijakoista. Se on osittain ensinnäkin EU :n lainsäädäntöön liittyvää. Siihen liittyvät investointituet jne. Sitten on tällainen kansallinen päätäntävalta ja kansallinen mahdollisuus myös
olemassa. Tähän kansalliseen mahdollisuuteen
maatalouden kehittämiseksi liittyvät sosiaalipolitiikka, maapolitiikka, metsäpolitiikka ja veropolitiikka, ja siinä yhtenä keinona on tasausvaraus.
Niin kuin mietinnössä sanotaan, tämä ylärajan poistaminen antaisi siirtymäkaudella merkittäviä kehittämismahdollisuuksia erityisesti niille
tiloille, joilla on rakenteen kehittämiseen riittävät perusedellytykset. Tasausvarausmahdollisuuden suurentaminen antaisi näille elinkelpoisille tiloille edellytyksiä investointien omarahoitukseen ja tätä kautta rakenteen parantamiseen.
Eli millään tavalla tähän ei voi liittää sitä, onko
tila velkainen vai ei, niin kuin ed. Jari Koskinen
minusta hyvin tämän asian puheenvuorossaan
oikaisi.
Tämä liittyy nyt mietintöön, jossa on kysymys
satovahinkojen korvaamisesta ja sen markkamääräisen ylärajan muuttamisesta, ja kyllä tasausvaraus erittäin hyvin sopii myös tämmöiseen
satovahinkotilanteeseen, kun se on tilakohtainen, tilalla oleva mahdollisuus varautua huonoon satovuoteen. Silloin kun tulee huono vuosi,

se antaisi mahdollisuuden tilinpäätöksen yhteydessä purkaa hyvien vuosien tuloksia.
Ihan lopuksi haluan tässä tuoda esille, että
kun reilun kahden vuoden aikana on puhuttu
maatalouspolitiikasta tässä salissa, olen huomannut ymmärtämystä yli puoluerajojen. Jokaiselta puolen tästä salista on ymmärtämys maataloutta kohtaan koko ajan kasvanut ja se on kyllä
mielihyvin pantava merkille. Olen tästä puhunut
myös muualla, mutta olen myös sanonut sen, että
se on kuitenkin vielä sillä asteella, että kun pitäisi
tehdä selkeitä ratkaisuja ja päätöksiä, niin silloin
kuitenkin vetäydytään vielä, ei kuitenkaan lähdetä mukaan eikä synny sen mukaisia päätöksiä
nimenomaan silloin, kun me pystyisimme tätä
kansallista päätäntävaltaa käyttämään. Nämä
eivät ole suuria asioita, mutta näitä pieniä asioita
on useita ja nämä meidän pitäisi hyödyntää. Se
olisi erittäin tärkeätä meidän maatalouselinkeinomme kehittämiselle, sen turvaamiselle. Kysymys on todella siitä suomalaisesta ruokahuollosta, että me pystyisimme suomalaista ruokaa täällä tuottamaan ja elintarvikeomavaraisuuden ylläpitämään.
Toivon, että kun äänestetään, salissa tosiaan
huomioitaisiin se, että meillä on mahdollisuus
vaikuttaa maatalouden kehittämiseen myönteisesti myös tämmöisillä pienillä asioilla. Tässä se
mahdollisuus nyt on.
Ed. R o s e n d a h l : Värderade fru talman,
arvoisa puhemies! Erikoisvaliokunnan mietintö
ei tässä asiassa millään tavalla muuta hallituksen
esitystä vaan lähinnä täydentää sitä yhdellä ponnella, nimittäin sillä, että työryhmän esitys varausjärjestelmän kehittämisestä annettaisiin ensi
tilassa eduskunnalle. Katson, että erikoisvaliokunnan ehdotus tasapuolisesti täydentää hallituksen esitystä, jossa vain puolet maatalouspoliittisen työryhmän ehdotuksesta toteutuu, nimittäin satovahinkosysteemin heikentäminen 50
miljoonasta markasta 20 miljoonaan markkaan
ilman että tilalle esitetään yrittäjille mahdollisuutta tehdä varauksia huonompia satovuosia
varten.
Ei ole kysymys verohelpotuksista siten kuin
esimerkiksi ed. Rajamäki väittää, vaan tasauksesta elinkeinossa, jossa ollaan riippuvaisia säästä ja myös riippuvaisia esimerkiksi siitä, milloin
EU-tuki sattuu tulemaan tilille.
Kun ed. Rajamäki väittää, että emme olisi
pohtineet tätä ja kuulleet asiantuntijoita maatalouspoliittisessa työryhmässä, tämäkään ei pidä
paikkaansa. Ilmeisesti hän ei ollut läsnä silloin,

Satovahinkojen korvaaminen

kun kuultiin asiantuntijoitajopa professoritasolla verotuskysymyksistä, eikä myöskään silloin,
kun saatiin ennakkotietoja tämän asian tutkimuksesta, joka valmistui sittemmin numerolla
6/96 Maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta. Tutkimuksen perusteella voi katsoa,
että tämä varausjärjestelmä,jos se toteutuu, olisi
kansantaloudelle edullinen.
Ed. V u o r e n s o 1 a : Arvoisa puhemies! Ed.
Rajamäki todennäköisesti sytytti nuotion, jota
tässä yritetään puhalielia sammuksiin ja todistaa
toinen toistaan paremmin se, mikä tämän tasausvarauksen ajatus ja näkökulma on. Mutta käytännössä aika vahvasti tässäkin keskustelussa
puurot ja vellit menevät sekaisin. Se on tietysti
harmillista. Osittain yhtyen tietysti siihen, mitä
ed. Jari Koskinen totesi, on harmiiiista, että tässä
tahtomattaankin syntyy hallitus - oppositioasetelma, olkoonkin niin, että kysymyshän on
pohjimmiltaan lähinnä siitä, miten hallituksen
sisällä erilaisia menettelytapoja järkevällätavalla
sovelletaan. Kyllä kai kysymys on siitä, että tässä
tehtäisiin aivan puhdasta maatalouspolitiikkaa
tai maatalouden veropolitiikkaa, jos nämä niin
sanotut poliittiset edellytykset olisivat järkeviile
päätöksille olemassa. Mutta ne eivät nyt näy
olevan, ja kyllä tosiasia on, että ne ongelmat ovat
hallituksen sisällä. Tuskin opposition taholta tämän asian osalta ja sen eteenpäin viemiseksi soraääniä juurikaan kuuluisi.
Haluan kuitenkin todeta myös yhden asian,
joka liittyy siihen, kun ed. Rajamäki ennen muuta epäili sitä, että satovahinkokorvausasia ei mitenkään liity varausjärjestelmään. Kyllä se vain
liittyy sikäli, että itse asiassa silloin, kun satovahinkolakia aikoinaan uudistettiin, ja sitä on uudistettu jo monta kertaa, siinä yhteydessä on aina
puhuttu siitä, millä järjestelmällä se voitaisiin
korvata, ja silloin on aina, joka kerta puhuttu
siitä, että joko varausjärjestelmä tai satovahinkovakuutusjärjestelmä ovat korvaavia järjestelmiä. Minun ymmärtääkseni sen takia juuri maatalouspoliittinen työryhmäkin on päätynyt siihen, että se esittää tätä. He ovat katsoneet, että
satovahinkolaki on korvattava, ja heidän käsityksensä mukaan paras tapa korvata se on järkevä varausjärjestelmä. Tämä on minusta yksi pohja tälle asialle.
Toinen pohja, mikä tähän liittyy, on tietysti se,
että kun vuonna 1995 siirryttiin Euroopan unionin aikaan, maatalouden murrosta, jonka kaikki
tunnustavat erittäin suureksi, piti tavalla tai toisella pyrkiä puskuroimaan. Nimenomaan erään-
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laisesta puskuristahan tässä oli kysymys. Tällä
olisi voitu siirtymävaiheessa nimenomaan tehdä,
kun ensimmäisenä vuonna syntyi sellaista tuloa
nimenomaan varastokorvauksista, joita olisi tämän järjestelmän mukaan voitu jakaa useammalle vuodelle varauksin. Kuitenkin se olisi myöhemmin vähitellen tuloutunut. Tämähän on aiheuttanut muun muassa sellaisen tilastoerheen
meillä, että kuvitellaan, että vuonna 1996 saatu
maataloustulo, oikeastaan 1995 saatu maataloustulo olisi yllättäen ja yhtäkkiä noussut. Kyseessä on ollut nimenomaan se nousu,joka liittyy
näihin kertakorvauksiin varastokorvauksina.
Tämä olisi ollut hyvin joustava tapa korvata
sitä. Se ei suinkaan olisi kohdistunut sellaisiin
tiloihin, jotka olisivat olleet pelkästään menestyjiä, tai niitä, joiila olisi ollut erityisen hyvä taloudellinen asema. Siinä vaiheessahan tätä nimenomaan olisi tarvittu. Sen takia ehkä jossain määrin tämä keskustelu on vähänjälkijättöistä, mutta silti järjestelmä olisi erittäin kätevä ja myös
yrittäjästä itsestään lähtevä. Tässä nyt kuitenkin
näyttää kateuspykälä toimivan paremmin kuin
järkevä toiminta muun muassa veropolitiikassa.
Viimeinen asia, johon hienokseltaan puutun,
on tietysti se, että tämän keskustelun ja ennen
muuta tietysti ed. Rajamäen puheenvuoron jälkeen voi hyvin kysyä, onko todella niin, että
maatalous ei saa menestyä. Onko niin, että meille
ei saa tulla semmoisia tiloja ja semmoisia yrittäjiä, jotka pystyisivät tekemään jopa varauksen?
Eikö niitä saa syntyä? Minusta yritystoiminnan
henki edellyttää sitä, että siellä on menestyjiä,
siellä on esimerkkejä ja niitä seurataan. Kyllä
niitä varmaan kadehditaankin. Kyllä se on selvää, mutta se tuo siihen yritystoimintaan sitä
suolaa, jota se tarvitsee, ja tämä olisi nyt antanut
sellaisen pienen suolan, pienen ripauksen, jota
tämän yritystoiminnan tässä siirtymävaiheessa
olisi tarvittu.
Ed. J ä r v i l a h t i : Arvoisa puhemies! Kun
tämän salin työskentelyä seuraa omalta paikaltaan, tulee kyllä aika lailla erikoinen tunne. Täällä on yksi puhuja ainoastaan, ed. Rajamäki, arvostellut maatalousvaliokunnan päätöstä. Kaikki muut puhujat ovat sitä voimakkaasti puolustaneet puoluekannasta riippumatta. Jos tämän
asian taustoja ei lainkaan tuntisi, voisi vetää sen
johtopäätöksen, että äänestyksessä tulee yksi
vastustava ääni ed. Rajamäeltä ja muu sali puoltaa tätä hyvää ehdotusta. Mutta hieman tuntien
salin työskentelyä ehkä ihan näin hyvin ei kuitenkaan käy.
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Mitä itse asiaan tulee, jokainen, joka täällä
maatalouspolitiikkaa ymmärtää, tietää, että asia
on välttämätön, tärkeä ja hyvä. Muistan, kun
nuorena poikana olin töissä tilitoimistossa vuonna 68 talvella, jolloin maatalousverotus, tämä
nykyinen systeemi, astui voimaan. Siellä muutaman kuukauden työkokemuksella tuli vankka
tunne siitä, että maatalousverotus uudessajärjestelmässä ei suonut riittävästi mahdollisuuksia
tulon tasaamiseen eri verovuosien välillä. Tällä
tavoin se aiheutti vääriä investointeja, turhia konehankintoja, joita silloin aikanaan sitten 70- ja
80-luvullakin tehtiin aika yleisesti käyttäen osittain tarpeettomia konehankintoja maatalouden
verontasauskeinona. Kun siirryimme vuonna 95
Euroopan unionin jäseneksi, entistä suurempi
tarve meillä on tulontasaukseen johtuen muun
muassa siitä, että tuet tulevat aikanaan. Viljelijöiltä ei kysytä, milloin ne saadaan maksaa.
Aika erikoista, arvoisa puhemies, on myöskin
se, että näinä päivinä tulopoliittisissa neuvotteluissa on pitkään keskusteltu puskureista. Siinähän on kyse myöskin siitä, millä tavoin firmat
voivat varautua huonompiin aikoihin. Aivan
sama asia on tässä, kun puhutaan tulontasauksesta. Siinähän on kyse huonompiin aikoihin varautumisesta toisaalta ja toisaalta varautumisesta uusiin tarpeellisiin investointeihin.
Arvoisa puhemies! Toivoisin, että tässä kysymyksessä jätettäisiin turha puoluepolitikointi
pois, katsottaisiin itse asiaa, tehtäisiin erikoisvaliokunnan selvän enemmistön tahdon mukaisesti
ja suotaisiin ED-Suomessa kärsiville viljelijöille
myöskin uusi tulontasausjärjestelmä, joka on oikeudenmukainen, joka missään tapauksessa ei
kevennä verotusta ja joka on nykyisen maatalousministerin kivenkovaan monta vuotta ajama
asia.
Näillä ajatuksilla- piti sanomani "hyvät ystävät", mutta sanonkin, että "edustajat"- tehkää järkevä päätös.
Ed. A l a - N i s s i l ä : Arvoisa rouva puhemies! ED-järjestelmässä tuloverotus on kansallisessa päätösvallassa. Näin ollen monet jäsenvaltiot ovatkin toimineet veropolitiikassa niin, että
niiden oma maa- ja elintarviketalous voi vahvistaa kilpailukykyään. Ehkä parhaimpana esimerkkinä tästä on Saksa, jossa verorasitus viljelijöillä on varsin kohtuullinen. Monissa tapauksissa sitä ei ole lainkaan. Tällä tavalla on nähty
kansallisesti erittäin järkeväksi edistää oman
maa- ja elintarviketalouden kilpailukykyä.
Suomessa valitettavasti tässä ei ole tällä halli-

tuskaudella päästy eteenpäin. Maatalouspoliittinen työryhmä sai kymmenittäin hyviä esityksiä
aikaiseksi. Niistä valitettavasti ei ole yhtään
myönteistä esitystä vielä toteutunut. On kai tapahtunut tämä satovahinkojärjestelmän leikkaus, mutta myönteiset esitykset kokonaan puuttuvat, vaikka tuo mietintö oli hyvä ja siinä oli laaja
parlamentaarinen pohja.
Nyt esillä oleva ponsiesitys on monessa mielessä kannatettava. Se olisi ensi askel siihen suuntaan, että meilläkin tuloverotuksen kautta voitaisiin parantaa maatilojen sopeutumismahdollisuuksia. Siinä mielessä tässä olemme hieman jälkijunassa, että tämä varausmahdollisuus olisi
totta kai tarvittu sinä vuonna, kun varastokorvaukset tulivat viljelijöille ja sopeutumistarve oli
merkittävä ja oli mahdollisuuksia varaus tuloksesta tehdä, mutta toki tällä on edelleen merkitystä.
Arvoisa puhemies! Täällä on myöskin puhuttu
puskureista, joita totta kai vaativissa integroituvissa rahatalouden oloissa tarvitaan kaikkien
yritysten osalta, siis yhtä hyvin maatilayritysten
osalta. Tässä järjestelmässähän ei ole varaa kustannusten nousuun eikä kilpailukyvyn menettämiseen. Näin ollen omavaraisuuden parantaminen voi tapahtua tuloksenteon kautta verojen
jälkeisellä tulolla. Pääoma- ja yhteisöverouudistus yritysten osalta parantaa mahdollisuuksia
parantaa omavaraisuutta. Toki pk-sektorin osalta sielläkin vaadittaisiin verotuksen uudistuksia,
mutta maatilojen osalta pitäisi suoda varausmahdollisuus vähän laajempana, kuin nykyinen
maatalouden tuloverolaki sen antaa. Tämä edellyttäisi ylärajan poistamista.
Näin ollen voin yhtyä täällä esitettyihin puheenvuoroihin siitä, että eduskunnan olisi syytä
osoittaa selkeä tahtonsa siitä, että maatilojen
omavaraisuuden parantamista voitaisiin tehdä
aikana, jolloin maatalous ja maatalousyritykset
ovat erittäin ahtaassa raossa ja tapahtuu paljon
luopumista ja toisaalta pitäisi uusia yrityksiä ja
uutta yrittämistä maataloudessa välttämättä tukea.
Ed. Tulon en: Arvoisa puhemies! Valiokunta on mielestäni tehnyt ihan ansiokastatyötä
ja kannatan tasausvarauksen ylärajan poistamista. Jos ajatellaan sitä tilannetta, mikä Suomessa
tänä päivänä on, nuoret viljelijät eivät ala viljellä
maata. He kenties perivät maatilan, mutta eivät
lähde tekemään työtä siellä. Tämä on aika vakava ongelma.
Olisi tietysti toivonut, että sosialidemokraatit
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olisivat lähteneet mukaan tähän järkevään, joustavaan suunnitelmaan, joka on mielestäni ihan
moderni. Kun ajatellaan, että maataloudelta on
vaadittu nimenomaan uutta ajatusta, niin sillä
puolella kyllä on toteutettu määrättyjä hyviä
asioita. Mielestäni tällä lailla olisi siirretty veronmaksuajärkevästi niin, että omavaraisuutta siltä
osin ja väljyyttä maataloustuotantoon olisi annettu. Tämä olisi erittäin järkevää.
Maataloustulo ei ole joka vuonna samanlainen johtuen sääolosuhteista, me kaikki sen tiedämme. Sitä taustaa vasten tasausjärjestelmä veronmaksussa olisi ollut ja on erittäin järkevää.
Toivotaan, että tällä siirtymäkaudella elinkelpoisia tiloja pystyttäisiin tavalla tai toisella tukemaan. Tämä olisi ollut ja on yksi mahdollisuus.
Ei ole mielestäni kenenkään etu, että maataloustuottajia ja -tuotantoa ajetaan alas. On tietysti vaikea sanoa, missä me menemme ja missä
ajamme alas, mutta tässä olisi ainakin yksi mahdollisuus pysäyttää alasajo, kun tässä ei valtiontalouteen tehdä oikeastaan minkään asteista lovea. Ei tässä mitään anteeksi pyydetä, ja sen
tähden minusta valiokunnan kannanotto on todella hyvä, ja kannatan sitä.
Ed. R a n t a - M u o t i o : Arvoisa rouva puhemies! Ed. Rajamäellä näyttää olevan aivan
hysteerinen pelko tässä asiassa valiokunnan
enemmistön lausuman osalta. Hän pelkää, että
varausjärjestelmän kehittämisellä annettaisiin
maataloudelle jotakin perusteetonta veroetua,
mutta niin kuin täällä on jo todettu, kyseessä on
vain vuosien vaihtelujen tasaaminen. Kytkentä
satovahinkolakiin on hyvin perusteltu, kuten ed.
Vuorensola tämän historian totesi. Satovahinkojärjestelmää on haluttu kehittää, ja yksi tapa on
juuri säistä johtuvan vuosien vaihtelun huomioon ottaminen tasausjärjestelmällä.
Maatalous poikkeaa todella muusta yritystoiminnasta siinä suhteessa merkittävästi, että jokainen vuodentulo on kiinni vuotuisesta säästä.
Jos tehdas tekee vaikka autoja, kysyntä pystytään kutakuinkin ennakoimaan, ja kovin suuria
vaihteluita ei ole. Palkansaajalle, joka itsekin
olen 15 vuotta ollut, tämä varaus on taas hyvin
vaikeasti ymmärrettävä asia, koska palkkapuolella kehitys on hyvin tasainen: parin vuoden
välein muutaman prosentin nousu. Tällaisia vuosittaisia valtavia vaihteluja, mitä maatalousyrityksissä tapahtuu, ei ole muilla aloilla.
Sanoisin, että tämä 40 000 markan raja on niin
matala, että sillä ei käytännön merkitystä ole. Se
on melkein silloin sama, onko sitä ollenkaan. Sen
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pitäisi olla käytännössä isompi, ja sen takia tämä
nosto on perusteltu.
Tämän hyväksyminen olisi yksi myönteinen
signaali maataloudelle, jolle on tullut pelkästään
kielteisiä signaaleja viime vuosina. Siitä johtuen
esimerkiksi sukupolvenvaihdosten määrä on pudonnut kymmenenteen osaan. Se on todella huolestuttavaa. Tällä me voisimme myönteisen signaalin lähettää. Toivottavasti tästä salista löytyy
samanlainen enemmistö kuin valiokunnassa ajamaan asia läpi.
Ed. V i h r i ä 1 ä : Arvoisa rouva puhemies!
Ed. Tulonen totesi täällä äsken, että vuodet eivät
ole veljeksiä erityisesti maataloudessa, ja tähän
näkemykseen on helppo yhtyä. On syytä muistaa
nyt, että maatalouden tulot tänäkin vuonna tulevat alenemaan, ja samanaikaisestijuuri käydään
tuloneuvotteluja, joissa ollaan muille väestöryhmille tuloja nostamassa.
Mielestäni maa- ja metsätalousvaliokunnan
esitys on erittäin hyvä. Siihen täällä on jo monta
kertaa puututtu. Pidän valitettavana sitä, että
sosialidemokraatit eivät voineet tätä hyväksyä,
vaan aloittivat politikoinnin pienellä, mutta
maatalouden ja sen tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävällä ja tärkeällä asialla.
Ed. Jari Koskiselle toteaisin sen vielä, että
maatalouden veroasiat eivät valitettavasti kuulu
eduskunnan työjärjestyksen mukaan maatalousjaostolle, vaan ne kuuluvat verojaoston käsiteltäviin, mutta maatalousjaoston puheenjohtajana
kyllä voin yhtyä tähän kantaan, jonka maa- ja
metsätalousvaliokunnan selkeä enemmistö on
ottanut tasausvarausjärjestelmään ja sen muuttamiseen tämän ponnen muodossa. Pian tulevassa äänestyksessä näemme, löytyykö eduskunnasta näin järkevälle asialle selkeä enemmistö.
Ed. P u 11 i aine n: Arvoisa puhemies! Maatalouspoliittinen työryhmä, jonka ehdotuksiin
kuului tämä tasausvarausjärjestelmä ja satovahinkokorvausjärjestelmän remontti, tulee henkiseitä tasoltaan aika outoon valoon tässä prosessissa, kun yksi sen osaehdotus toteutetaan ja sen
pari jää toteutumatta.
Ylipäätänsäkin työryhmätyöskentely ja toimikuntatyöskentely tulee varsin outoon valoon
sen takia, kun kävi näin, että ed. Rajamäellä ei
ollut tilaisuutta olla siinä keskustelussa mukana,
joka työryhmässä käytiin näistä järjestelmäremonttiasioista. Hänellä oli kesäkiireitä muualla.
Me kesäkuumalla istuskelimme maa- ja metsätalousministeriön kokoushuoneessa, ja tämä asia
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käsiteltiin siellä hyvinkin seikkaperäisesti. Olisi
tietysti ollut loogista silloin, että me raakkaamme
satovahinkoremontin sieltä pois, jos toinen puoli
tästä asiasta ei voi edetä.
Mutta sitten kävi niin, että ystävämme ed.
Rajamäki palasi yhdessä valtiovarainministeriön
edustajan kanssa tähän loppushow'hun ja jätti
eriävän mielipiteen, joka on ihan asiallinen ja
hänen yhteiskunnallisiin näkemyksiinsä perustuva. Mutta siinä vaiheessa tämmöinen työryhmä
on jo tehnyt mietintönsä, jossa se on äänestää
rapsauttanut tavallaan näistä asioista sillä tavalla, että eriävä kanta näkyy eriävässä mielipiteessä. Eli tämä antaa sellaisen kuvan, ettei tällaisia
työryhmiä pidä ikinä asettaa. Tämä on ihan hullua hommaa koko touhu. Korkeintaan virkamiehillä teetetään muistioita ja niiden perusteella
sitten poliittisesti vastuulliset tekevät kulloinkin
hallituksen esityksiä tai ovat niitä tekemättä.
Arvoisa puhemies! Tässä on tämmöinen
luonnonmaantieteellinen näkökulma. Kun
maa- ja metsätalousvaliokunta on äskettäin antanut Agenda 2000:sta lausuntonsa suurelle valiokunnalle, se siinä yksimielisesti totesi huom! yksimielisesti totesi - että luonnonmaantieteelliset seikat ovat sellaisia, joille me
kerta kaikkiaan emme voi mitään, vaikka kuinka poliittisesti mahtavia olisimme, eli ne on järkevää ottaa realiteettina silloinkin, kun toimitaan ED-kulttuurissa. Tässä katsannossa silloin
tietysti järjestelmätekijätkin pitää sopeuttaa
luonnonmaantieteellisiin realiteetteihin ja myös
loogisesti käyttäytyä eduskunnassa niin, että
täältä lähtee signaali paitsi meille itsellemme,
niin- kuten täällä olen oppinut- myös EU:n
komission suuntaan.
On erittäin ikävää, että tämä on nyt antanut
tämän laatuisen mallin siitä, miten homma ei
toimi. Tässä romutetaan eräällä tavalla eräs valmisteluinstrumentti tällä prosessilla, joka kulminoituu hetken kuluttua alkavaan äänestykseen.
Luonnonmaantieteilijänä koulutukseltani- ensimmäisenä suoritin tällä puolella tutkinnon Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa- olen pahoillani, että luonnonmaantiede ei aina kelpaa
kaikille ja poliittinen viisaus menee sen yläpuolelle.
Ed. V e t e 1 ä i n e n : Arvoisa puhemies! Nyt
tarvittaisiin voimakkaita myönteisiä signaaleja
maatalouden suuntaan. Tässä yhteydessä haluaisin palata eilisiltaiseen tilaisuuteen Sievissä,jossa
olin läsnä ja jossa oli nuoria ja vähän iäkkäämpiäkin tuottajia. He nostivat tasausjärjestelmä-

asian siellä esille. Osa oli toiveikkaita, osa pessimistisiä.
Mutta koko maatalouteen nähden tuolla voimakkaalla maatalousalueella on liian paljon pessimismiä tänä päivänä. Tämä olisi myönteinen
signaali siitä, että tässä talossa edes yritetään
tosissaan tehdä jotakin. Meidän alueellamme
muodostetaan maaseutudemareiden ryhmiä. He
pitävät kokouksiaanjasiellä tuodaan esille, millä
tavalla voidaan edesauttaa maaseudulla ja maataloudessakin tällä hetkellä olevaa ahdinkotilannetta. Jos teot puuttuvat, niin niitä kokouksia ja
niitä ryhmiä on kyllä tyhjä perustaa. Mutta jos
tässä salissa on todella tahtoa, niin täältä kyllä
löytyy enemmistö tämän asian läpiviemiseksi.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies!
Muun elinkeinoelämän, työelämän ja teollisuuden puolella puskurirahastojen tarkoituksena
on, näin voidaan ajatella, tasata hyvinvointia,
johon luotetaan aika vahvasti sillä puolella. Mutta tämän tasausvarausjärjestelmän todellisena
hyväksyttynäkin tuloksena on jakaa vain kurjuutta vähän tasaisemmin maataloudessa. Kun
puhutaan siitä, miksi uusia nuoria yrittäjiä ei tule
maatalouteen, niin ei kai kukaan ole niin tyhmä,
ettei näkisi, mikä on tilanne sikäli, että mitään
varmaa tulevaisuudessa Euroopan unionin taholta ei ole luvattu, toisin sanoen kaikki on tyhjän päällä. Maanviljelijähän ei enää viljan ja
muun tuotannon katteella pysty elämään, kun ei
sellaista olekaan. Kun lähitulevaisuudessa ItäEuroopan maista osa liitetään Euroopan unioniin ja tiedetään, minkälaiset valtavat paineet se
tuo maatalouden puolella sillä tavalla, että Euroopan unioni ei pysty enää maksamaan sitä
tukiaisjärjestelmää, jota tänä päivänä maksetaan, vaikka siihen olisi hyvää tahtoakin, niin
kyllä kysymys on siitä, että suomalainen maatalous on kuilun reunalla tulevaisuuteen nähden
ihan täydellisesti näissä systeemeissä, tehdään
minkälaiset tasausvaraukset hyvänsä. Mutta
voihan tämä jokin impulssi tietysti olla sellaiselle,
joka ei sitä tarkemmin ajattele.
Ed. H y s s ä 1 ä :Arvoisa rouva puhemies! Ed.
Veteläinen kertoi, että olisi hyvä luoda sellaisia
toivon signaaleja, mistä tämä on yksi esimerkki.
Näin juuri on. Jos ajatellaan viimeisimpiä tutkimustuloksia esimerkiksi maatalousyrittäjien ja
emäntien uupumuksesta, niin nehän ovat hälyttäviä. Se kertoo siitä henkisestä hädästä, joka
maaseudulla on. Keskustalaisia on syytetty, että
me levitämme siellä toivottomuutta. Meidän ei
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tarvitse sitä siellä levittää. Sitä on siellä jo ennestään.
Erityisesti viestini tulee myös eilisiltaisesta tilaisuudesta Varsinais-Suomessa, josta ed. Veteläinenkin kertoi. Kyllä hyvin uhkaavina ja pelottavina asioina tulivat esille juuri Agenda 2000 ja
myös Natura-asiat. Kyllä nämä hallituksen toimet esimerkiksi Naturan suhteen aiheuttavat toivottomuutta ja sitä, että viljelijät kokevat, että he
eivät voi itse omiin asioihinsa vaikuttaa. Se on
minusta se huonoin ja pessimistisin signaali,
mikä on hallituksen puolelta viime aikoina tässä
asiassa tullut.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Kalli
ed. Komin kannattamana ehdottanut, että
eduskunta suuren valiokunnan mietinnöstä poiketen hyväksyisi maatilatalouden tuloverolain
10 a §:n mukaisen tasausvarauksen ylärajan
poistamista tarkoittavan maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön ensimmäisen lausumaehdotuksen.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
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Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelu:

Ed. K o r t e n i e m i : Arvoisa rouva puhemies! Toisessa käsittelyssä esitimme keskustan
taholta hylättäviksi kaikki ne lakiesityksiin sisältyvät ehdotukset, jotka merkitsevät kuntien taloudellisten rasitusten kasvamista. Ehdotuksemme hylättiin äänestyksissä.
Koska käsiteltävinä oleviin lakiesityksiin sisältyy muilta osin voimassa olevaan lainsäädäntöön verrattuna eräitä parannuksia, emme vastusta lakien hyväksymistä kolmannessa käsittelyssä. Emme tee myöskään lausumaehdotuksia,
koska ehdotuksestamme valiokunnan mietintöön saatiin valiokuntakäsittelyssä maininta siitä, että sivistysvaliokunta on vakavasti huolestunut kuntien taloudellisten rasitusten kasvusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Lakiehdotus hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
P u h e m i e s : Lopuksi päätetään perustelulausumaehdotuksesta.
Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kallin ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 65
jaa- ja 46 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 83. (Ään. 2)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Asia on loppuun käsitelty.
5) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, valtionosuutta
saavistakansanopistoista annetun lain 12 ja 28 §:n
sekä opintokeskuslain 23 §:n muuttamisesta

6) Hallituksen esitys yksityisten alojen lyhyitä työsuhteita koskevan eläketurvan uudistamisesta

Kolmas käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys 20211997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 22/1997
vp
Lakialoite 33/1997 vp
Toivomusaloite 181/1996 vp
P u h e m i e s : Ensin sallitaan keskustelu
asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään kolmannessa käsittelyssä lakiehdotuksista,
joista toisessa käsittelyssä päätetyt, hallituksen
esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt
hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa
käsittelyssä toivomusaloitteesta.
Menettelytapa hyväksytään.
Keskustelu:

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 12211997 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 20/1997 vp

Ed. H y s s ä 1ä : Arvoisa rouva puhemies!
Käsiteltävänä oleva ehdotus yksityisten alojen
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lyhyistä työsuhteista ja niiden eläketurvan uudistamisesta on periaatteessa hyvinkin myönteinen.
Asiassa on ollut paljon ongelmia, jos ajatellaan
esimerkiksi ravintola-alaa. Tässä on kierretty eli
keinoteltu ja tarkoituksena on ollut eläkemaksujen välttäminen. Samalla se on tietysti merkinnyt
myös sitä, että työntekijät ovat jääneet vaille
eläketurvaa.
Ihmetellä sopii, miksi vasta tämän jälkeen on
kuitenkin tuotu esitys valtion samanlaisista lyhyistä työsuhteista, jonka esityksen sisältö on
erilainen kuin yksityisten alojen työsuhteita koskevan esityksen. Vastaavista valtion työsuhteista
esitetään, että eläketurva kertyisi ihanjokaisesta
markasta, jolloin varmasti hallintokulut ovat
aika vaikeat ja ehkä kovinkin suuret.
Valiokunnan hyväksymien lakiehdotustenjälkeenkään ei voi sanoa, että eläketurva olisi täysin
kattava, ja epäkohtia, joita tähän liittyy, käsitellään valiokunnan mietinnössä. Näiden esitysten
hyväksyminen voi myös aiheuttaa monia käytännön ongelmia. Tämäkin esitys on osittain kyllä
arjelle aika vieras ja se saattaa johtaa harmaan
talouden yleistymiseen kotitaloustyön osalta.
Joskus tuntuu siltä, että virkamiesten on hyvin
vaikea miettiä, miten käytännön asiat kotona ja
muualla hoituvat, miten lähdetään maksuja
maksamaan kauemmas kotoa, minkälaista maksua ja millä konstilla ja kuinka paljon sen maksun maksaminen tulee maksamaan, linja-autokyydit, postimaksut jne.
Nyt kuitenkin kotitaloustyö tulee kattavasti
eläkemaksujärjestelmän piiriin. Nyt myös tilapäisestä ja erittäin harvoin toistuvasta lapsenvahdin sanotaan 100 markan palkkiosta on suoritettava eläkemaksu erikseen tapahtumaa seuraavan kuukauden aikana. Nämähän ovat varmasti aika yleisiä tapahtumia kodeissa, että lapsenvahtia tarvitaan. Eläkemaksu maksetaan Taiteilijoiden eläkekassaan. Kysymyksessähän eivät
ole taiteilijat, vaikka eläkekassan nimi on Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassa. Mutta aika monenlaisia taiteilijoita ne ihmiset kyllä ovat, jotka
hoitavat lapsia ja tekevät paljon muuta kotona,
joten heistä voisi kyllä tavallaan käyttää taiteilija-nimitystä.
Hallinnoinuin ja maksutoimien kustannukset
saattava olla monissa tapauksissa eläkemaksuja
suurempia. Siksi säännöksiä tulisi voida muuttaa
siten, että joko kaikkein pienimmistä maksuista
vapautettaisiin tai ainakin maksu voitaisiin suorittaa kerran vuodessa, jolloin se olisi juuri joustavampi systeemi.
Pidimme myönteisenä, että valiokunta kiin-

nittää mietinnössään huomiota kotitaloustyön
väliaikaisissa tukijärjestelmäkokeiluissa alueellisesti rajatun verovähennysoikeuden aiheuttamiin ongelmiin. Tässähän on kotitaloustyön verovähennysoikeuden kokeilu juuri kesken ja siinä ovat maan eri osat erilaisessa asemassa. Huomion kiinnittäminen ei kuitenkaan ole mielestämme riittävää, vaan asia olisi tullut huomioida
myös ponnessa.
Kun kotitaloustyö tulee nyt kattavasti eläkejärjestelmän piiriin, verovähennysoikeuden piiriin tulevien maksujen määrä nousee merkittävästi. Sen seurauksena kansalaisten asuinpaikasta johtuva eriarvoisuus valtionverotuksessa kasvaa entisestään. Tätä emme voi pitää hyväksyttävänä.
Arvoisa rouva puhemies! Edellä olevan perusteella ehdotan, että mietinnön ensimmäinen lausuma saa seuraavan muodon:
"Eduskunta edellyttää, että vakuutusmaksujen suorittamiskäytännöt, suorittamisajatja henkilö- ja palkkatietojen toimittamismenettelyt
ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja työn teettäjän kannalta helppoja ja että näistä käytännäistä tiedotetaan tehokkaasti ja että välittömästi selvitetään mahdollisuus kotitaloustyön sosiaalimaksujen väliaikaisen tukijärjestelmän mukaisen verovähennysoikeuden laajentamiseen
koko maahan."
Ed. R ä s ä n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Tässä muutoin hyvässä esityksessä ei selvästikään ole osattu ajatella loppuun saakka, mitä
tämä tulee merkitsemään kotitalouksille. Lain
valmistelustahan ovat olleet käytännössä vastuussa pääasiassa työmarkkinajärjestöt, jotka eivät ole osanneet huomioida asiaa kotitalouksien
näkökulmasta. Hallitus on kaiken kaikkiaan kehittänyt kotitalouksien työllistämismahdollisuuksista tämän lain myötä melkoisen sopan.
Sinänsä kyllä pidän tärkeänä eläkeoikeuden
karttumista pätkätöissä niin firmoissa kuin kotitalouksissa, mutta ensinnäkin on huomattava se,
että alle 23-vuotiaille nuorille tai sellaisille tilapäisille kotitaloustyöntekijöille, joiden vuosiansio jää alle 3 582 markan rajan, eläke ei kuitenkaan kerry, vaikka heiltä ja heidän palkkansa
maksaviita kotitalouksilta nyt ryhdytään perimään eläkemaksuja. Itse asiassa näiden kotitalouksissa tilapäisesti työskentelevien, esimerkiksi
kesätyötä silloin tällöin tekevien koululaisten
asema tämän myötä heikkenee.
Mielestäni tämä esitys on osoitus siitä, että
hallitus on hukannut tavoitteensa tukea kotita-
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louksien työllistämistä ja vähentää niissä tehtävää pimeää työtä. On täysin selvää, että tämä
lainmuutos tulee lisäämään kotitalouksien pimeää työtä. Aniharva, vain muutama omantunnonarka yksilö tulee näitä maksuja pienistä palkoista maksamaan. Näin lainkuuliaisuus rapautuu entisestään. Pelkään, että se johtaa siihen,
että herkemmin jätetään maksamatta eläkevakuutusmaksut suuremmistakin palkoista.
Hallitus on nyt luonut mielettömän monimutkaisen byrokratian ja maksuviidakon, vaikka on
paljon puhuttu siitä, että hallituksen pyrkimyksenä olisi ollut tukea kotitalouksien työllistämistä. Nyt käytännössä joudutaan siihen, että ensin
pidätetään joka markasta vakuutusmaksu ja tilitetään se vakuutusyhtiöille kuukausittain. Sitten
maksut voidaan Etelä- ja Pohjois-Suomen kokeilualueelia vähentää verotuksesta aina 5 000
markkaan vuodessa, mutta sen sijaan Länsi- ja
Itä-Suomen lääneissä, joissa eletään toisenlaisen
kokeilun aikaa, ei voida suorittaa edes verosta
vähentämistä. Mielestäni tämä on siinäkin mielessä ongelmallista, että nyt kesken kokeiluajan
muutetaan näin oleellisesti kokeiluun liittyvää
sosiaalivakuutusvelvoitetta.
Lisäksi kysyn, ettäjos kuitenkin on pyrkimyksenä se, että verovaroin tuetaan kotitalouksien
työllistämiskustannuksia - siis eläkevakuutusmaksuja - miksei voida ottaa suoraan valtion
kassasta tuota maksua ja siirtää se eläkekassoibio työnantajan tekemän vuosi-ilmoituksen perusteella. Miksi kotitaloudet pakotetaan ottamaan selvää tällaisesta monimutkaisesta maksujärjestelmästä? Ihmettelen tätä syvästi, koska tavoite on ollut aivan päinvastainen: vähentää vaikeaselkoista maksujärjestelmää, jossa monen
luukun järjestelmällä maksetaan maksuja ja vähennellään niitä verotuksessa vieläpä eri tavoin
eri puolilla Suomea.
Kotitalouksillahan on nykyisin mahdollisuus
maksaa pienestä kotityöstä aina 8 000 markkaan
saakka ilman ennakonpidätysvelvollisuutta ja
myös ilman sosiaaliturvamaksuvelvollisuutta ainoastaan sillä edellytyksellä, että kotitalous tekee verottajalle vuosi-ilmoituksen maksetusta
palkasta. Tällä hetkellä kotitaloudet ovat voineet
myös maksaa palkkoja aina 1 100 markkaan
saakka ilman, että eläkevakuutusmaksuja on tarvinnut pidättää työntekijän palkasta ja itse maksaa.
Käytännössä hallituksen esitys tarkoittaa nyt
sitä, että vaikka kotitalous maksaisi 10 markan
palkan pienestä, vaikkapa puolen tunnin lastenhoitokeikasta, niin työnantajan pitäisi pidättää
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työntekijäitä 45 penniä ja mennä maksamaan
1,50 markkaa seuraavan kuun 20 päivään mennessä Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassaan. Ellei kotitalous näin menettele, se syyllistyy harmaaseen talouteen. Näistä pienistä maksuista tilitettävät eläkemaksut saattavat monissa tapauksissa olla jopa pienempiä kuin pankin ottama palvelumaksu, mikä varmasti vaikuttaa todella järjettömältä arkielämässä.
Todellakaan kaiken lisäksi hallitus ei tässä
yhteydessä korjannut eläkevakuutusmaksuihin
liittyvää suurinta ongelmaa eli alle 23-vuotiaiden
nuorten asemaa. He joutuvat edelleenkin eläkevakuutusmaksuja paikoistaan maksamaan samoin kuin heidän työnantajansa ilman, että eläkettä siitä kertyy.
Vielä haluan kritisoida sitä, että kun nyt siirrytään Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassaan ja
hallituksen esityksessä kehutaan, että tämä vakuutustekniikka olisi jollain lailla yksinkertaisempi ja helpompi kotitalouksien kannalta, mielestäni tämä on täysin perusteetonta, koska nykyisessä TEL-järjestelmässä kotitalous on voinut
tehdä vain ilmoituksen ja sieltä ovat tulleet sitten
kuitit ajallaan, jotka täytyy maksaa muutaman
kerran vuodessa tai jopa kerran vuodessa. Nyt
kotitalouden täytyisi itse osata huolehtia näistä
kuukausittain tässä järjestelmässä. En ymmärrä,
millä tavalla tämä olisi helpompi tai yksinkertaisempi kotitalouden kannalta.
Jos kotitalouksien työllistämismahdollisuuksia todella haluttaisiin helpottaa, niin pienimuotoisen työn tulisi olla tiettyyn rajaan saakka vapaa käytännössä verojen ja vakuutusmaksujen
pidätyksestä. Mielestäni olisi todellakin järkevää, että 8 000 markan raja koskisi molempia ja
sitten valtio huolehtisi sen, että verovaroista siirrettäisiin eläkekassoihin tarvittavat maksut.
Mielestäni nyt luotava järjestelmä on kotitalouksien kannalta todella huono, ja uskon, että
tulemme saamaan runsaasti tästä itse kukin palautetta. Pidänkin välttämättömänä, että hallitus
antaisi pikaisesti uuden esityksen, jossa ensinnäkin kotitaloudet asetettaisiin tässä suhteessa samaan asemaan eri puolilla Suomea, ja toiseksi,
että järjestelmä tehtäisiin sellaisesti, että johonkin järkevään rajaan asti kotitalous ei olisi velvollinen huolehtimaan itse eläkevakuutusmaksuista.
Tämän vuoksi kannatan ed. Hyssälän tekemää lausumaehdotusta.
Ed. Huotari (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Räsänen puheensa alkuvai-
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heessa sanoi, että rajatulon alla oleva palkkatulo
ei kerrytä eläkettä. Rajatulon kohdalla eläkekertymä on neljä markkaa vuodessa. Sen vuoksi
ongelma on hyvin pieni. Näin meille kerrottiin
valiokunnassa.
Ed. Räsänen perusteli edellistä väitettään sillä,
että esimerkiksi koululaisten kesätöistä eläkettä
ei kerry. Muistutan vielä sen, että alle 23-vuotiaitten eläke ei kerry muutoinkaan, vaikka heiltä
peritään maksut. Itsekin olen periaatteessa samaa mieltä, että tämä asia pitäisi korjata, mutta
tässä yhteydessä ja tällä aikataululla korjaaminen oli täysin mahdotonta. Kuulosti myös siltä,
että se veisi aika paljon rahaa tai maksukertymä
ei tulisi täyteen ja silloin pitäisi harkita prosenttien nostamista.
Mielestäni myös aivan samoin kuin ed. Räsänen väitti kuukausittainen perintä on ongelma.
Tässä varmasti Taiteilijoiden eläkekassa pyrkii
tekemään sellaiset ratkaisut, joiden kautta perintäongelma ratkaistaisiin niin, että kaikista pienistä summista ei tarvitsisi kantaa huolta.
Valiokunnassa keskusteltiin kaikista ed. Räsäsen esittämistä ongelmista, mutta tällä aikataululla niihin ei todellakaan voitu tehdä muutoksia.
Ed. M ä h ö n e n (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Ed. Räsänen maalaili lakiesitystä kovin mustin värein, näki kovin synkkänä.
Tietenkin täytyy yhtyä hänen ajatukseensa siinä,
että tässä varmasti tulee käytännön tason ongelmia. Ei siitä mihinkään pääse. Monetkaan kotitaloudet eivät varmasti ole tottuneet kovaan paperisotaan, mitä esitys ainakin tällaisena, mikä
tänä päivänä käytäntö on, merkitsee. Senpä
vuoksi on äärettömän hyvä, että valiokunta on
kiinnittänyt ponnessaan huomiota siihen, että
tätä pyrittäisiin yksinkertaistamaan. Tämä on
erittäin oikeasuuntainen ajatus. Myös on hyvä,
että muutaman vuoden sisällä tarkastellaan,
kuinka tämä tulee toimimaan.
Minä kuitenkin näkisin ehkä päinvastoin kuin
ed. Räsänen, että tästä saatava hyöty ja työntekijöitten tasa-arvoistaminen eläkejärjestelmänkin
suhteen siitä, mitä se tänä päivänä on, on kuitenkin parempi asia kuin se, että tässä tulee varmasti
käytännön toteutuksessa jonkin verran hankaluuksia.
Ed. R ä s ä n e n (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Ed. Huotari otti neljän markan
kertymärajan esiin. Ajattelen näin, koska näillä
pienillä summilla on niin pieni merkitys työn teki-

jän mahdollisen eläkkeen kannalta, silloin ei tulisi myöskään velvoittaa työntekijöitä ja kotitalouksia maksamaan tällaisia maksuja, jotka eivät
hyödytä ketään.
Muistutan vielä siitä, että itse asiassa näistä
pienistä maksuista tulee enemmän myös eläkekassoille hallinnointikuluja kuin mitä ne kassoja
hyödyttävät. Silloin ei mielestäni ole mitään taloudellisia perusteluja sille, miksei lakiesitystä
olisi voitu järkevöittää valiokunnassa. Ajattelen
kyllä, että tämä ehdottomasti vaatii korjauksen
jatkossa.
Ed. J ä ä s k e 1 ä i n e n : Arvoisa rouva puhemies! Varmaan on hyvä, että me miehetkin tästä
asiasta vähän puhumme, että tulee selväksi, että
mekin osaamme näistä eläkkeistä ja perheiden
turvasta kantaa huolta.
Tuossa ainakin ed. Huotari viittasi siihen, että
tällä aikataululla ei ollut mahdollisuutta tehdä
näitä korjauksia. Minä ihmettelen valtavasti sitä,
kun ministeriön virkamiehillä on ollut aikaa valmistella tätä lakiesitystä kuitenkin huomattava
aika. Ei kai se ole tarkoituskaan, että valiokunta
varsinaisesti tekisi lainsäädäntövalmistelutyötä.
Kyllä esityksen tulee virkamiesten ja hallituksen
taholta tulla. Mikäli olen ymmärtänyt, viesti on
ollut vähän sen tapaista, kun asiaa on kyselty,
ettei ikään kuin tätä kotitalouksien kohdalla olevaa ongelmaa olisi huomattukaan. Minä valtavasti sitä kyllä ihmettelen, mutta tässähän voidaan asiaa parantaa, jos siihen hyvää tahtoa on.
Kysehän on lyhyitä työsuhteita koskevan eläketurvan parantamisesta, ja yleiseltä kannalta
voi varmaan todeta, että lakiehdotus on aika
pitkälle ihmisten keinottelunhalun tuotos, kun
on ollut selvää, että lyhyillä työsuhteilla keinotellaan työnantajien puolelta. On tietysti hyvää ja
luonnollista, että tämä parannus yleisellä tasolla
saatiin aikaan.
Haluan muistuttaa niin kuin tässä puhujat
edellä siitä, että joustavuutta ja työllistämistä ja
sanoisinko rehellisyyttä tämä ehdotus ei välttämättä kaikilta osiltansa lisää. On monia työsuorituksia, jotka on tarkoitettu sillä tavalla tilapäisiksi, aidolla tavalla tilapäisiksi, että eläketurvaa
niihin tuskin sen enempää maksaja kuin saajakaan on ajatellut liittää. Mikä ongelmallisinta,
kaikista maksetuista markoista ei suinkaan kerry
eläketurvaa nimenomaan alle 23-vuotiaille. Tässä voi viitata juuri ed. Räsäsen tekemään hyvään
aloitteeseen siitä, ettei sitten kannattaisi välttämättä maksujakaan kerätä.
Meillähän eläketurva on hyvin palkkakeskeis-
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tä. Täytyy kysyä, mihin joutuvatkaan aikanaan
ne työttömät, joille ei kerrykunnollista eläketurvaa. Toiset saavat työpaikat, joita on sittenkin
liian vähän, sivukustannukset ovat varsin suuria,
jotkut toiset jäävät kokonaan ilman töitä. Näinhän se tänä päivänä usein sujuu.
Tämän asian yhteydessä on hyvä muistuttaa
siitä, että alkaisi olla aika miettiä myös eläketurvan suurempaa remonttia. Mallia voitaisiin eräisiin ongelmiin hakea vaikkapa muualta Euroopasta, vaikkapa Saksasta. Siellähän järjestelmä
on vähän erilainen kaikkiaan, mutta tietyn tasoista eläketurvaa kertyy muun muassa hoivatyöstä kotona, jos jompikumpi vanhemmista on
tietyn ajan kotona hoitamassa lasta. Tiettävästi
kertymää tulee aina kolmeen hoitovuoteen asti
yhtä lasta kohden.
Arvoisa puhemies! Mitä tähän esitykseen tulee, niin kuten edellisetkin puhujat olen varsin
huolissani kotitalouksissa tehtävän pienen työn
kohtalosta. Tapahtuuko, niin kuin valiokunta
esittää, että kaikki menee hyvin? Onko rehellisyys vielä se hyve, jota eläkemaksujen suorituksissa noudatetaan, vain lisääkö tämä ehdotus
entisestään harmaita markkinoita, joita nyt
ikään kuin lainsäädännön rakenteitten puolesta
haluttiin pienentää, koska eräitä asioita on kuitenkin yksinkertaistettu ja selvennetty?
Kannatan myös omalta osaltani lämpimästi
valiokunnan mietinnössä olevia opposition esityksiä lausumiksi, noita kahta asiaa, joita ed.
Hyssälä esitti. On todella syytä nopeasti selvittää
pienten eläkesuoritusten maksuaikataulut, voisiko ne maksaa kerran vuodessa. Tässä ehkä voi
Taiteilijoiden eläkekassa, sillehän tuli nyt uusi
nimikin Esiintyvien taiteilijoiden ja muiden erityisryhmien eläkekassa, varmaan miettiä menettelyjä. Joka tapauksessa tällainen harvemmin tapahtuva maksaminen olisi monin verroin oikeampi ja viisaampi menettely.
Samoin yhdyn siihen huoleen ja vaatimukseen, että on pikaisesti muutettava kotityön tuen
menettelyjä tässä kokeilulaissa. Koko maahan
olisi saatava tämä viisaampi menettely eli verovähennysoikeus. Muutoin luulen, ettei tämä
homma oikein etene mihinkään päin.
Arvoisa rouva puhemies! Samalla kannan
huolta yleensäkin pienistä työsuorituksista maksettavista sivukuluista. Olisi viisasta, jos hallitus
varsin pian selvittäisi mahdollisuuden sivukulujen maksamisesta yhtenä könttäsuorituksena,
onko se 20 vai 25 prosenttia tai jotakin siltä
väliltä, että maksu menisi valtiolle. Valtiohan
voisi sitten jakaa maksun erillisiin pieniin pala-
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siin niihin kassoihin ja kohteisiin, mihin se kuuluu. Nykyinen järjestelmä ei oikein palvele kansalaista eikä patkansaajaakaan maksajasta puhumattakaan. Ellei tämä hallitus, jonka taival
tietysti on jo kääntynyt toiselle puoliskolle, loppupuoliskolle, tätä esitystä tee, uskon ja luotan
siihen, että varmaan tulee sellainenkin hallitus,
joka tällaisen yksinkertaistuksen näihin asioihin
vielä tulee esittämään.
Ed. P e l t o m o (vastauspuheenvuoro): Rouva puhemies! Ed. Jääskeläinen kuten myös ed.
Räsänen kumpikin toivat epäilyjä tämän lain
toimivuuden suhteen. Niin myös valiokunnassa
nämä asiat tulivat esille sekä työnantaja- että
työntekijäjärjestöjen lausunnoissa. Saimme kuitenkin selvityksen siitä, että työmarkkinaosapuolet tarkastelevat lyhyiden työsuhteiden eläketurvan uudistamisen toimivuutta kahden vuoden
kuluttua ehdotettujen lakien voimaantulosta.
Tämä oli se asia, minkä taakse saatoimme mennä
siinä mielessä, että käytäntöhän aikanaan osoittaa sen, minkälaisia ongelmia lain toimivuudessa
tulee.
Erittäin tärkeänä pidän sitä, että valiokunta
oli yksimielinen ponnen suhteen, eli hallitus myös
omalta osaltaan kiinteästi arvioi uudistuksen toimivuutta sekä jatkaa eläkejärjestelmän kehittämistä entistä yhtenäisemmäksi ja aukottomammaksi. Tähän lakiin myös palataan, kunhan
saamme käytännön kokemuksia.
Ed. Räsänen (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Pyysin puheenvuoroni ed. Peltomon vastauspuheenvuoron vuoksi, kun hän lohdutti meitä sillä, että työmarkkinaosapuolet tulevat tarkastelemaan tämän lain toteutumista, millä lailla se käytännössä toimii. Tämä onkinjuuri
oma huoleni, että jatkossakin samat työmarkkinaosapuolet huolehtivat järjestelmän toimivuudesta, koska niillä ei selvästikään ole tähänkään
saakka ollut mitään mielenkiintoa sen suhteen,
millä lailla kotitaloudessa asiat sujuvat. Mielestäni hallituksen itsensä tulisi ottaa vastuu tässä
tilanteessa, koska hallituksen tulisi edustaa myös
kotitalouksia ja katsoa, miten asiat sujuvat niiden kannalta.
Ed. Jää s k e l ä i ne n (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa rouva puhemies! On tietysti hyvä,
että työmarkkinajärjestötkin tarkastelevat tätä
asiaa, mutta sanoisin, että sitä vartenhan eduskunta ja sen valiokunnat, tässä tapauksessa sosiaalivaliokunta, ovat olemassa,joiden pitää tähän
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asiaan paneutua. Olen ymmärtänyt, että valiokunnassakin on tämä viisaus ollut tarjolla, että
asiaa pitäisi tarkastella vähän syvemmin. Ei minusta ole oikein viisasta eikä ehkä välttämättä
eduskunnan arvovallankaan mukaista, että jätetään selvä ongelma kellumaan johonkin tulevaisuuteen. Mutta toivotaan, että siellä sitten ainakin järki ja viisaus kasvaa.
Ed. Perho (vastauspuheenvuoro): Arvoisa
puhemies! Lain toteutuksen seurantaan liittyen
tässä on kaksi elementtiä. Toinen on juuri se,
mihin ed. Peltomo viittasi, elijärjestelmän toimivuutta kokonaisuutena tarkastellaan työmarkkinaosapuolten kesken kahden vuoden kuluttua.
Toinen elementti on se, mitä valiokunta omassa
lausumassaan on ajanut takaa, elikkä että järjestelmästä tiedotetaan tehokkaasti ja kattavasti ja
että eläkemaksun periruiskäytäntö olisi mahdollisimman yksinkertainen. Valiokunta varmasti
haluaa tästä seurantatietoa ennen kahden vuoden kulumista ja tarvittaessa palaa asiaan tavalla
tai toisella.
Uskon, että on kaikkien yhteinen tavoite ja
pyrkimys, että tästä ei tule kotitalouksille taakkaa ja ongelmaa, vaan ongelma on tietynlainen
sivutuote tässä, ja pääasia on täälläkin kaikkien
puheenvuoroissa todettu myönteiseksi ja suuren
epäkohdan poistavaksi.
Ed. K u o p p a : Arvoisa puhemies! Hallituksen nyt käsittelyssä oleva esitys on selvä parannus nykyiseen tilanteeseen. Se estää mielestäni aika hyvin varmasti keinottelun, jota käytettiin lyhytaikaisissa työsuhteissa, jolla pyrittiin sosiaaliturvamaksuja ja erityisesti eläkemaksuja kiertämään. Sitä kautta työntekijät
menettivät eläkeoikeutensa. Toisaalta taas yrittäjät, jotka näin menettelivät, saivat ansiotonta
kilpailuetua verrattuna niihin yrityksiin ja yrittäjiin, jotka asianmukaisesti hoitivat maksunsa.
Näin ollen on tietenkin syytä ilolla todeta, että
laki on nyt tässä vaiheessa ja ollaan hyväksymässä se.
Hallitus antoi myös vastaavan esityksen, hallituksen esitys 219/1997, valtion lyhyiden palvelussuhteiden eläketurvasta. Tässähän on samanlainen asia, elikkä on hyvä, että se korjaa
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien eläketurvan. Siellähän ei tämäntapaista keinottelua ole,
että työnantaja olisi vaihtunut ja tätä kautta
kierretty eläketurvamaksuja, mutta siellä on lyhytaikaisia työsuhteita, joissa ei syntynyt eläkeoikeutta.

On hyvä, että sekin on tullut eduskuntaan,
mutta ihmetyttää se tässä, että kun yksityisellä
puolella on jätetty lakiin tällainen alaraja mitä
pitää ansaita vuodessa, vuonna 1998 indeksin
mukaan 3 650 markkaa, ennen kuin eläkeoikeus
alkaa, valtion puolella tällaista alarajaa ei ole.
Tässä on nyt jälleen se, mikä usein on ollut, että
valtion ja yhteiskunnan eläke-edut ovat olleet
paremmat kuin yksityisellä sektorilla. Tosin tässä ei kovin suurista eläkkeistä ole kysymys, mutta
mielestäni tämä on periaatteessa aika erikoinen
asia, että yksityisen maksama palkkamarkka ei
olekaan samanarvoinen kuin valtion maksama
palkkamarkka, joka kerryttää eläkettä heti ensimmäisestä markasta alkaen, mutta yksityisellä
puolella on tällainen raja.
Kun katsoo näitä päivämääriä, sosiaali- ja terveysvaliokunta teki yksityisen puolen lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien eläkkeistä ratkaisun
7.11. tänä vuonna ja samana päivänä annettiin
valtion työsuhteita koskeva vastaava lakiesitys.
Tässä oli tämä selvä ero, että valtion puolella
jokainen työsuhde kerryttää eläkettä, markkamääräistä alarajaa ei ole, mutta yksityisellä puolella alarajajätettiin tänne elikkä 3 650 markkaa.
Mielestäni yhdenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi olisi pitänyt olla kummallakin
puolella sama käytäntö elikkä siten, että tällaista
alarajaa ei olisi ollut.
Hallituksen esityksen 219 perusteluissa todetaan: "Muutokset vastaavat pääosin yksityisen
alan työeläkejärjestelmään ehdotettuja muutoksia." Kuitenkin tässä on yksi hyvin keskeinen
asia, joka on erilainen. Hallituksen esityksen perusteluissakaan ei mielestäni riittävän tarkasti
sanota, mitä tämä pitää sisällään.
Toinen asia, mikä valtion palveluksessa olevien työntekijöiden vastaavaa asiaa koskevassa
esityksessä on, on se, että tässä esitetään, että
konsulttisopimukset ja konsulttityöt myöskin
tulisivat tämän eläkejärjestelmän piiriin. Lainaan hallituksen esityksestä pienen pätkän:
"1 §:n 2 momentissa on säädetty viroista, toimista ja tilapäisistä ja muista tehtävistä, joiden hoitajat ovat VEL:n piirissä. Pykälään ehdotetaan
lisättäväksi toimeksianto- ja konsulttityyppinen
tai vastaava toiminta silloin, kun työpanoksen
antaa ja rahallisen vastikkeen saa luonnollinen
henkilö toimimatta yrittäjänä." Tässä nämä konsulttipalkkiot tulevat tämän eläkejärjestelmän
piiriin. Mielestäni olisi ehkä ollut syytä enemmän
miettiä, onko se oikea systeemi, sillä kaikkihan
muistavat, että kunnalliselta puolelta lopetettiin
luottamushenkilöiden eläkejärjestelmä sen han-

Lyhyiden työsuhteiden eläketurva

kaiuuden ja kalliin ylläpidon vuoksi. Onko tästä
nyt syntymässä vastaavan tyyppinen näille konsulteille, jotka saavat valtiolta konsultti- ja luentopalkkioita?
Korostan kuitenkin, että sekä yksityistä puolta että valtion puolta koskevat esitykset ovat
parannuksia nykyiseen käytäntöön ja näin ollen
niitä ei tietenkään ole syytä hylätä.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Pidän myös
tärkeänä sitä, että jokainen työsuhde kartuttaisi
eläkettä. Niin kuin ed. Kuoppa toi esille, nyt
siihen ei mennä, koska yksityisellä sektorilla on
rajaus olemassa.
Kaiken kaikkiaan lyhyitä työsuhteita koskevan eläketurvan uudistaminen on tärkeää, koska
tässä nimenomaan yhtenä merkittävänä asiana
on se, että tällä voidaan keinottelua välttää, jonka tarkoituksena on ollut eläkemaksujen välttäminen, ja toisaalta on myös käynyt niin, että
työntekijöille ei ole eläkettä karttunut.
Keskustan edustajina pidämme myönteisenä
sitä, että valiokunta kiinnittää mietinnössään
huomiota myös kotitaloustyön väliaikaisissa
tukijärjestelmäkokeiluissa alueellisesti rajatun
verovähennysoikeuden aiheuttamiin ongelmiin
ja myös perinnän suorittamiseen. Mutta kuitenkaan meidän mielestämme valiokunta ei mietinnössään riittävästi painottanut näitä asioita,
vaikka keskustelussa aika lailla ja aika laajasti
oli yhtenäinen näkemys. Sen vuoksi esitimme
vastalauseen ja perusteluihin ehdotamme toisenlaista sanontaa tähän mietintöön, joka ehdotus on kirjattu ponnen muodossa vastalauseeseen.
Kannatan ed. Hyssälän tekemää esitystä.
Ed. P e r h o : Arvoisa puhemies! Tämän lain
perusteluja täällä on jo kerrattu elikkä sitä, että
mahdollisuutta pätkiä työsuhteita alle kuukauden pituisiksi on käytetty väärin erityisesti hotelli- ja ravintoalalla. Tämä on ehdotuksen keskeinen parannus.
Toinen on minusta laaja periaatteellinen kysymys siitä, että tällä lailla otetaan huomioon työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia eli että monet työsuhteet ovat määräaikaisia, lyhytaikaisia
tai tilapäisiä. Eläkekertymän kautta ehkä näiden
työsuhteiden houkuttelevuus myös osaltaan paranee.
Puheenvuoroissa,joita tästä asiasta on käytetty, on tuotu esille alle 23-vuotiaiden työeläkemaksut ja se tosiseikka, että eläkettä voi lukea
hyväksi vasta 23 vuoden iän täytettyään. Tämä
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on tietysti ongelma varsinkin silloin, jos täyttä
eläkekertymää ei pysty hankkimaan esimerkiksi
lasten saannin takia. Asian toinen puoli on kuitenkin se, että mikäli käytäntö muuttuisi, niin
vastaavasti yli 23-vuotiaiden eläkemaksut sitten
nousisivat, ja siitä on omat haittavaikutuksensa.
Sen tähden en välttämättä näe realistisena sitä,
että tähän voisi tulla muutos, koska kysymys on
siinä määrin suurista rahoista, että niiden rahoittajia ei aivan helposti löydy.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Tämä
laki on tietyllä tavalla pakon sanelema muuttuneissa olosuhteissa ja sellaisenaan ihan hyvä.
Mitä tulee 23-vuotiaiden ongelmaan, täällähän ed. Räsänen lakialoitteessaan muistaakseni
on ehdottanut, että alle 23-vuotiaiden osalta ei
maksettaisi lainkaan eläkemaksuja, mikä toisi
nuoren, alle 23-vuotiaiden työvoiman enemmän
kysytyksi työmarkkinoille. Toisaaltahan hän
ehdotti, että eläke alkaisi kertyä heti siitä päivästä, kun työhön mennään myös alle 23-vuotiaana.
Mikä on sitten parempi? Molemmissa on tietenkin hyvät puolensa ja olen varma siitä, että
suuntaan tai toiseen lähivuosina tätä asiaa tältäkin osin tullaan kyllä veivaammaan. Ehkä, kun
työllisyys paranee, alle 23-vuotiaiden eläkekertymä tulee houkuttelevammaksi ja paremmaksi
muodoksi.
Mutta, rouva puhemies, pyysin puheenvuoron koska, kuten tässä keskustan lausumassa
todetaan, byrokratiaa maksujärjestelyistä, toisin
sanoen työnantajan sivukulujen maksamisesta,
pitäisi karsia mahdollisimman paljon, niin että se
tulee mahdollisimman helpoksi. Se merkitsee silloin myös sitä, että harmaa talous tältä vähäiseltä
osalta tietysti vähenee, koska maksut on helpompi maksaa. Nykyisin työnantajan kaikkein suurin ongelma on tietää, mihin maksaa ja missä
ajassa tietyt sivukulut. Kun ne tulisivat esimerkiksi yhdellä kertaa maksettavaksi ja valtion
jaettavaksi, niin silloin ehkä asia olisi huomattavasti helpompi.
Ed. L a h t e 1a : Arvoisa rouva puhemies!
Vuoden 96 alussa, kun toivomusaloitteen tämmöisestä asiasta tein, esitin, että jokainen työsuhde kerryttäisi eläkettä ja niistä myös maksettaisiin eläkemaksut. Silloin puhuin eri lakimiesten
kanssa asiasta ja ministeriöissä tuntuivat lakimiehet olevan sitä mieltä, että on ihan mahdoton
ajatus, että ihan jokaisesta maksettaisiin eläkemaksuja. Yllättäen näköjään sitten on vakavasti
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tämä minun toivomusaloitteeni otettu, koska nyt
tässä esitetään tämmöistä vaihtoehtoa. Minusta
tämä on ihan hyvä.
Siihen aikaan oli vallalla turuntauti, mikä se
nyt mahtoi ollakaan. Siellä joku palvelualan yritys pilkkoi tarjoilijoiden työsuhteita niin, että
samana iltanakin kuulemma oli jo useamman
firman palveluksessa, jolloin saatiin todella lyhyitä työsuhteita,ja sehän on levinnyt Helsinkiin
ja eri aloille. Siinä mielessä tämä laki on tervetullut, että pilkkominen estetään, tai jos pilkkoo,
niin siitä ei ole mitään etua. En tiedä, löytyykö
vielä joitakin porsaanreikiä, mutta ne kaikki on
tietysti tukittava. Tässä on nyt yksitukko ja minä
pidän tätä hyvänä.
Kun katsoo vastalausetta, niin periaatteessa
mietinnössä on samat asiat. Sehän on ihan luonnollista, että hallitus ja kaikki tahot varmaan
joutuvat paneutumaan siihen, että maksukäytäntö on hyvä eikä ole turhaa byrokratiaa. Tiedotuksen pitää olla myös selkeätä ja hyvää, jotta
ihmiset tietävät, mistä on kysymys.
Ed. R ä s ä n e n : Arvoisa puhemies! Kotitalouksien kannalta ihmettelen vielä, millä tavoin
ministeriö aikoo huolehtia siitä, että tiedotus
tulee hoidetuksi, johon myös ed. Lahtela viittasi, niin että kotitaloudet saisivat edes tiedon siitä, että niiden tulee ryhtyä pienistäkin tilapäisistä palkoista perimään ja maksamaan eläkevakuutusmaksuja. Ihmettelen myös, miten esimerkiksi silloin menetellään, jos käy ilmi, että kotitalous ilmoittaa vuosi-ilmoituksessaan, että on
maksanut pieniä palkkoja, joista ei ole aivan
lain mukaisesti pidättänyt ennakkoja, mutta
joista ei ole myöskään maksanut eläkevakuutusmaksuja. Onko jokin järjestelmä nyt tulossa,
jolla selvitettäisiin näiden ilmoitusten perusteella, ovatko kotitaloudet maksaneet eläkevakuutusmaksunsa? Joutuvatko kenties sellaiset kotitaloudet leimatuiksi veronkiertäjiksi, jotka eivät
tienneet asiaa?
Joka tapauksessa mielestäni on ongelmallista,
jos jo lähtökohtaisesti ikään kuin katsotaan läpi
sormien sitä, että lakia ei tulla näiltä osin noudattamaan.
Vielä ed. Lahtelalle haluan sanoa, kun hän
viittasi opposition vastalauseeseen, että tässä
myös esitetään, että verovähennysjärjestelmä
laajennettaisiin koko maahan, mitä hallitus ei
omassa aiemmassa esityksessään tehnyt.
Ed. U o t i 1 a : Arvoisa rouva puhemies!
Tämä periaatteessa todella hyvä lakiehdotus pi-

tää sisällään tietysti eräänlaista byrokratiaa ja
jäykkyyttä. Yksi esimerkki koskee liikuntatointa, liikuntajärjestöjä, joista muun muassa Suomen Liikunta ja Urheilu on kantanut huolta.
Urheilijathan ovat tämän järjestelmän ulkopuolella mutta urheiluseuroissa on hyvin paljon ohjaajia. Se on tätä kolmatta sektoria. He ovat
usein alle 23-vuotiaita ja usein jopa vuositasolla
heidän saamansa palkkiot jäävät alle 3 582
markan. Siltä osin heille ei kerry vuosia eikä
eläkettä. Urheiluseurat kuitenkin ovat tässä
suhteessa työnantajia ja joutuvat tekemään
vuosi-ilmoitukset ja tällä tavalla pyörittämään
kuitenkin byrokraattisen puolen täysin riippumatta siitä, että itse työntekijät, ohjaajat, eivät
mitään etua tästä saa. Eli kyllä tässä tällaisia
lastentauteja varmaan on ja valiokunta on aivan oikein tehnyt, kun on ne huomioinut mietinnössä ja edellyttänyt niihin puuttumista ja
toiminnan selkiinnyttämistä ja byrokratian ja
menettelytapojen mahdollista yksinkertaistamista jatkossa.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Hyssälä
ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että mietinnön ensimmäinen lausumaehdotus hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset
hyväksytään.
Eduskunta pysyy toisessa käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän
lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
P u h e m i e s : Nyt päätetään perustelulausumaehdotuksesta.
Äänestys ja päätös:
Mietintö "jaa", ed. Hyssälän ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 64
jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 104. (Ään. 3)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Kansainvälisiä verosopimuksia
Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toivomusaloitteen hylkäämisestä.
Asia on loppuun käsitelty.
Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Pesälä.

7) Hallituksen esitys Arabiemiraattien liiton kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 18711997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 32/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 32. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-3 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
9) Hallituksen esitys Intian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista
koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 189/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 34/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 34. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-3 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-3 §, johtolause ja nimike.

10) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 196/1997 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 21/1997 vp

8) Hallituksen esitys Brasilian kanssa tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 188/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 33/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 33. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
318 270174

Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 3 luvun 6 §ja luvun otsikko, 6 luvun 2 a §ja sen edellä oleva alaotsikko ja luvun
otsikko, llluvun 5, 7 ja 10 §ja luvun otsikko sekä
14luvun 4 §ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
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11) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain
muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 167/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 23/1997
vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

12) Hallituksen esitys laeiksi konkurssisäännön ja
konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun
lain 7 §:n muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 49/1997 vp
Lakivaliokunnan mietintö 11/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö
n:o 11.
Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu
myös päiväjärjestyksen 13) asiasta.
Keskustelu:

Yleiskeskustelu:
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kansanterveyslain muuttamisessa valiokunta pitää hyvänä
sitä, että ympäristöterveydenhuolto määritellään
esityksessä lain tasoisella säädöksellä. Ympäristöterveydenhuolto on jo muodostunut yleisesti
käytetyksi ja vakiintuneeksi käsitteeksi. Esityksen mukaan ympäristönterveydenhuollon tehtävät hoidettaisiin joko jäsenkunnassa tai kansanterveystyötä hoitavassa kuntayhtymässä siten,
että eri lakien mukaiset ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyisivät yhtenä kokonaisuutena.
Lausuma on tehty asiantuntijakuulemisen
pohjalta. Tähän liittyy myös kuntayhtymäkokeilu, ja sieltä saadut tulokset ovat olleet hyviä.
Pidän asiaa kokonaisuutena tärkeänä, että se saa
nyt tällaisen muodon kuin on esitetty.
Ed. K e k k o n e n : Herra puhemies! Täytyy
olla aivan samaa mieltä kuin ed. Lämsä, tällä
asiallahan on myös periaatteellista merkitystä.
Siinä mielessä juuri, että ne kokemukset, mihin
ed. Lämsä viittasi, ovat sen arvoisia, että ed.
Lämsän hyvin myönteinen, positiivinen kanta
asiasta ansaitsee tulla vahvistetuksi täältä hallitusrintamankin puolelta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1, 5 ja 6 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Ed. K a r p i o : Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esitys konkurssipesien valvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä myös konkurssisääntöön tehtävät tarkennukset ovat osa 120
vuotta vanhan konkurssisäännön uudistamista.
Vaikka lakivaliokunta päätyykin yksimieliseen
mietintöön laajaa asiantuntijajoukkoa kuultuaan, selväksi myös kävi, että konkurssisäännön kokonaisuudistusta on syytä jatkaa.
Aikansa elänyt oli määräys velallisen liikkumisvapauden rajoituksista Suomessa, mikä nyt
siis poistetaan. Selvä parannus nykyiseen lakiin
verrattuna on myös tuomioistuimen mahdollisuus jo ennen konkurssiin asettamista määrätä
velallinen maastapoistumiskieltoon sekä hänen
omaisuutensa ja kirjanpitonsa takavarikkoon.
Myös pesänhoitajan velvollisuus laatia selvitys
seikoista, jotka saattaisivat aikaansaada velallisen joutumisen liiketoimintakieltoon, on aivan
paikallaan.
Esityksessä korostetaan oikeuden itsenäistä
toimivaltaa pesänhoitajaa määrättäessä, ja ettei
siinä enää niin ratkaisevasti kuultaisi velkojien
mielipidettä, on sinänsä aivan oikea periaate.
Kuitenkin minua pohdituttaa periaate, ettei enää
käytännössä esimerkiksi verottajan edustaja voisi toimia konkurssipesän pesänhoi tajana. Koska
valtiolla nimenomaan on aina saatavia konkurssissa, näin ollen verohallinnon edustaja katsottaisiin jääviksi toimimaan pesänhoitajana. Tavallisesti suurin osa pesistä on näet varattornia ja
ne jäävät käytännössä kokonaan hoitamatta, elleivät velkojat tai velallinen hanki pesänhoitajaa
asioita selvittämään. Onhan yksityiselle velkojalIemonesti taloudellisesti tärkeätä pesän asioiden
huolellinen selvittäminen. Pesänhaitajaksi on
näin ollen saatava taitaviaja luottamusta nauttivia henkilöitä.

Konkurssisääntö

Koska konkurssiasiamiehen mahdollisuudet
rahallisesti tukea niin sanottujen varattomien
pesien selvitystä ovat pienet, voi pesänhoitajan
löytäminen monissa tapauksissa olla vaikeata,
jos riippumattomuutta painotetaan kaikissa tapauksissa yksioikoisesti. Myönnän, että varoittavia esimerkkejä on olemassa myös toisin päin,
että velkojat pesänhoitajaan vaikuttaessaan ovat
aikaansaaneet myös muille asianomistajille taloudellista ja rahallista tappiota.
Arvoisa puhemies! Pesänhoitajien työn laatuun on sen sijaan kiinnitettävä entistä enemmän
huomiota. Tiedän tapauksia, joissa esimerkiksi
veroilmoituksen antaminen pesänhoitajan taholta tuottaa vaikeuksia ja siitä aiheutuu käytännössä myös konkurssivelallisille haittaa. Tätä ovat
myös verottajan edustajat valitelleet.
Myös eduskunnan ja hallituksen on seurattava tarkoin konkurssilainsäädännön nykyistä tilaa ja puututtava ilmeneviin epäkohtiin. Sillä
tarkoitan lähinnä sitä, että liian monet pesät
jäävät varojen puutteessa tutkimatta ja hoitamatta, koska velkojat eivät halua enää lisäkustannuksia itselleen ja kun esimerkiksi valtion
edustajat eivät jääviyssyistä voi toimia pesien
hoitajina.
Ed. A i t t o n i e m i : Puhemies! Yhdyn edellisen puhujan näkemyksiin ja lausun muutaman
sanan 13) asiasta Liiketoimintakielto.
Liiketoimintakieltoa koskeva lainsäädäntö
säädettiin aikanaan epärehellisten liikemiesten
pitämiseksi aisoissa ja sen estämiseksi, että he
jatkavat liiketoimintaa konkelosta toiseen yhteiskunnalle, yksityisille ihmisille ja liikeyrityksille vahingollisin seurauksin. Liiketoimintakielto
ei ole purrut tarkoitetulla tavalla, koska liiketoimintakiellon alaisena olevat toimivat yleensä sen
jälkeen bulvaanien kautta. Se on mahdollista,
eikä tämäkään laki, jossa sääntöjä jossain määrin on kiristetty, tule tätä asiaa oikeastaan miksikään muuttamaan.
Se on tässä uutta, että liiketoimintakiellon
minimiaika nostettiin kolmeen vuoteen ja maksimiaika seitsemään vuoteen. Tärkeä asia, jonka lakivaliokunta itse otti esille ja teki siitä päätöksen, on se, että liiketoimintakielto säilyy rekisterissä viisi vuotta sen jälkeen, kun liiketoimintakielto on päättynyt. Tämä rekisteri on
vain viranomaisten käytössä. Se ei ole yksityisten käytössä niin kuin liiketoimintakieltorekisteri muutoin on. Se on kuitenkin tärkeä rekisteri sikäli, että kun syyttäjä ja tuomioistuin joutuvat tarkastelemaan uutta liiketoimintakieltoa,
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sen säätämistä, sen langettamista, niin on hyvä
ja välttämätöntä, että nähdään kyseisen liikemiehen historia, millä tavalla hän on aikaisemmin toiminut. Jos hän on ollut aikaisemmin,
alle viisi vuotta uudesta syytteestä ja vaatimuksesta liiketoimintakiellossa, silloin on tietysti
helpompi langettaa uusi liiketoimintakielto ja
mahdollisesti pidempänä kuin muuten olisi tapahtunut. Tämä lisäys, mikä lakivaliokunnassa
on tehty, on hyvä.
Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Täytyy yhtyä hyvin pitkälle siihen, mitä ed. Karpio
totesi verottajan mahdollisuudesta toimia konkurssipesässä nimenomaan sen johdosta, että on
hyvin paljon sellaisia konkursseja, joissa saattaa
jotakin pientä epärehellisyyttä mahdollisesti olla
ja verottaja on yhtenä saamamiehenä. Itse ajattelisin, että sellainen muutos olisi pitänyt ilman
muuta tehdä tähän. Toivon, että oikeusministeriössä vielä pohditaan nimenomaan tätä asiaa.
Sen kautta saataisiin vietyä määrättyjä konkursseja loppuun saakka eikä syntyisi sitä epäilyä,
mitä julkisessa sanassa tällä hetkellä hyvin pitkälle on.
Arvoisa puhemies! Liiketoimintakielto on tietysti hyvä ideana, mutta valitettavasti, niin kuin
ed. Aittaniemi totesi, se ei ole toiminut. Eli jonkinlainen aukko on jäänyt lähinnä siihen, että
nämä henkilöt, jotka ovat liiketoimintakiellossa,
toimivat bulvaanien kautta eli kolmannen henkilön kautta ja harrastavat liiketoimintaa, vaikkeivät omissa nimissään, mutta kuitenkin ovat mukana yritystoiminnassa taustalla.
Ed. K e k k o n e n : Herra puhemies! On hyvin helppoa olla samaa mieltä kuin ed. Vistbacka
edellä.
Minä poimisin tästä hyvin ajankohtaisesta
asiasta yhden seikan eli sen, että velallisen liikkumisvapautta Suomessa ei enää rajoitettaisi. Minusta se on erittäin hyvä asia. Se on niin kuin
sivistysvaltiossa asian olla pitääkin.
Heti perään toinen hyvä asia. Tuomioistuin
sitten taas voisi kieltää velallista poistumasta
maasta. Juuri näinä aikoina, jolloin me päivittäin
luemme lehdistä kaikenlaisia pikku sekaannuksia siitä, kuka milloinkin missäkin on, tämä
maastapoistumiskielto on erittäin hyvä täsmennys ja tarkennus, tietenkin sillä ehdolla, että
maasta poistuminen vaarantaisi pesän selvittämistä. Eli minusta tämä on hyvää lainsäädäntöä,
uskaltaisin sanoa näin. Kun konkurssiasiat ovat
niin akuutteja kuin ovat, niin vaikka tässä jo
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ollaan sillä rajalla, mennäänkö liian pitkälle, niin
on sittenkin ehkä hyvä se, että asiaa käsittelevä
tuomioistuin voisi jo ennen kuin konkurssiin
asettamisesta on päätetty määrätä velallisen
maastapoistumiskieltoon sekä myös erilaisia taka varikointitoimenpiteitä.
Konkurssien kanssa pelaavien ihmisten sanoisinko härskiys on mennyt siihen mittaan, että
ilmeisesti tällaiset säädökset ovat tarpeellisia,
jopa välttämättömiä, mutta erittäin hyvä on se,
että oman maan rajojen sisällä saa liikkua kuin
itse haluaa.

14) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ed. K a r p i o : Arvoisa herra puhemies! Mitä
ed. Aittaniemi totesi liiketoimintakiellosta, niin
ehkä siihen on syytä vielä painottaa sitä seikkaa,
että nythän uuden lain mukaan liiketoimintakieltoon voidaan henkilö määrätä ilman, että hän on
konkurssitilassa. Minusta se on myös selvä edistysaskel.
Vielä konkurssipesien hoidosta. On todellakin valitettavaa, että monet konkurssipesät jäävät yksinkertaisesti sen takia hoitamatta ja tutkimatta, kun näyttää siltä, ettei siellä ole varoja
edes pesänhoitajan palkkioon. Siinä kysymyksessä, kuka sen hoitaisi ja selvittäisi, tietysti valtiovallalla, nimenomaan konkurssiasiamiehellä
olisi se vastuu, että sieltä löytyisi rahoja sen verran, että ne voitaisiin tutkia eikä kävisi, niin
kuin ed. Kekkonen totesi, että monet konkurssipesät putsataan ilman, että niitä kukaan selvittää.

Ed. V i s t b a c k a : Herra puhemies! Tieliikennelain muuttamisesta oleva lakiesitys, joka
on nyt ensimmäisessä käsittelyssä, ei sinällään
sisällä mitään dramaattisia muutoksia. Mutta
valiokunnassa kun tätä käsiteltiin, minun mielestäni selvä ongelmatilanne, joka tällä hetkellä on,
saatiin nyt vihdoin ja viimein perusteluihin tavallaan valiokunnan kannanottona. Eli hallituksen
tulisi ryhtyä toimiin sen suhteen, että silloin kun
lääkäri tarkastuksessaan toteaa, että henkilö ei
täytä ajoluvan saamisen ehtoja esimerkiksi jonkun muun lääkärinkäynnin yhteydessä, hänellä
olisi velvollisuus ilmoittaa siitä ajoluvan myöntäneelle viranomaiselle.
Tätä asiaahan liikennevaliokunnassa on
useaan eri kertaan yritetty viedä eteenpäin, mutta aina se on määrätyn viraston taholta tyrmätty.
Mutta tällä kertaa asiantuntijana oli sellainen
henkilö kyseisestä virastosta, että hän ei tällä
erää suhtautunut siihen sillä tavoin kielteisesti
kuin aikaisemmin on suhtauduttu.
Liikennevaliokunta on lisäksi tarkentanut
erään viittauksen. Lakiesityksessä ei ollut mainintaa lainkaan siitä, että poliisi voisi keskeyttää
nuoren kuljettajan ajon väliaikaisella ajokiellolla, mutta hallituksen esityksen mukaan sellaisen
ajokortin haltijan osalta, joka ei enää ole nuori,
tämä keskeytys olisi voitu tehdä. Tältä osin on
tarkennettu hallituksen esitystä.
Arvoisa puhemies! Tähän mietintöön sisältyy
vastalause, jossa olen itse mukana yhdessä edustajien S. Kanervan ja Bremerin kanssa. Se ei ole
suuri muutos. Siellä esitetään yhtä sanaa poistettavaksi eli aina-sanaa. Valiokunta perusteluissaan toteaa nimenomaan ajo-oikeuden haltijan
henkilökohtaisten ominaisuuksien kokonaisharkinnasta silloin, kun poikkeuslupia myönnetään
esimerkiksi iän osalta. Nimenomaan maaseudulla on monia sellaisia tilanteita, että kun henkilö
on täyttänyt 70 vuotta, hän ei saa enää siirtää
esimerkiksi linja-autoa pesupaikalta autotalliin

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
13) Hallituksen esitys laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 198/1996 vp
Lakivaliokunnan mietintö 15/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö
n:o 15.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 123/1997 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 12/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 12.
Keskustelu:

Ajokorttivaatimukset

taikka kuorma-autoa, rekkaa, lastauspaikalle.
Meidän mielestämme silloin, kun pykälässä on
sana aina, oli ristiriitaista laittaa perusteluihin
tämän suuntaista lausumaa. Mutta kun tämä
aina-sana olisi poistettu, niin silloin tämä perustelu olisi yhdenmukainen sen pykälän kanssa,
kun on käynyt ilmi, että Ajoneuvohallintokeskus
ei juuri lainkaan myönnä niitä poikkeuslupia,
vaikka heillä siihen tälläkin hetkellä olisi mahdollisuus.
Ed. B r e m e r : Arvoisa puhemies! Suorana
jatkona ed. Vistbackan perusteluihin koskien
tätä sanoisinko eriävää mielipidettä haluaisin
tuoda esille sen tosiasian, että meillä esimerkiksi
linja-autoliikenne on valtavasti keskittymässä.
Suuret yhtiöt sulautuvat yhteen ja hoitavat liikenteen siellä, missä on eniten matkustajia. Ongelmaksi jää maaseutu, joka väkisinkin tyhjenee.
Joukkoliikennepalvelut huononevat ja maaseudulle jää voittopuolisesti tällaisia yhden kahden
auton liikennöitsijöitä.
Ed. Vistbackan kanssa meillä on molemmilla
tiedossa useitakin sellaisia pieniä kyläyhteisöjä,
joissa kylän liikennöintiä hoitaa yhden tai kahden auton yritys ja isäpappa on tullut vanhaksi.
On sinänsä kummallista, että 70-vuotiaaksi hän
saa ajaa linjaliikennettä bussi täynnä matkustajia, mutta 70-vuotiaana yhtäkkiä räpsähtää kielto, että hän ei saa enää koskea siihen ammattiautoon, ei edes tyhjänä saa sitä siirtää.
Lentoliikenteessä ammattilentäjien ikää ollaan korjaamassa uusilla ratkaisuilla ensin
USA:ssa, ja sen jälkeen ne tulevat Eurooppaan.
Icao on hyväksymässä sen, että kun puolen vuoden välein tehdään tämä psykokoe, niin kauan
saa lentäjä lentää, kun hän pärjää tässä terveystarkastuksessa. Tämä tulee tuomaan 65-, kenties
jopa 70-vuotiaita lentäjiä, ja onhan nähtävä, että
myös kansanterveys on sillä tavalla kehittynyt,
että meillä on hyvin erikuntoisia 70-vuotiaitakin.
Kaikkeen tähän viitaten pidän hyvin eriskummallisena sitä, että 70-vuotiaana ei enää yhtäkkiä
saisi edes siirtää tyhjää autoa. Me tiedämme, että
monessa tällaisessa kyläyhteisössä yhden kahden
auton liikennöitsijöillä, jos vanha pappa saisi
siirtää edes pesupaikasta pojan tontille sen auton, se helpottaisi hyvin paljon asioita. Pienissä
kylissä on yleensä pitkät välimatkat, ja tällainen
tyhjän auton siirtäminen olisi pelkästään sanoisinko joustavuutta. Me olemme ehdottaneet
ed. Vistbackan kanssa, että vaadittaisiin vaikka
terveystarkastus niin kuin ammattilentäjiltä kaksi kertaa vuodessa, mutta sillä perusteella voitai-
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siin myöntää lupa kuljettaa edes tyhjää kuormaautoa tai tyhjää linja-autoa. Tämä on mielipiteemme taustalla, ja me toivomme, että se saavuttaa ymmärtämystä isossa salissa.
Ed. Vistbacka totesi myös, että lakiehdotukseen ei paljon dramatiikkaa liity. Minusta se on
pieni aliarvio. Tässähän tilanne muuttuu sillä
tavalla, että tavallisen auton käyttäjän terveystarkastusikärajaa nostetaan. Nyt 45 vuoden ikäisenäjoutuu uusimaan ajokorttinsa ja lääkärintodistuksena osoittamaan, että on kykeneväinen
kuljettamaan tällaista sinänsä väärissä käsissä
hengenvaarallista laitetta tieliikenteessä, ja viiden vuoden välein on todistus pitänyt uusia sen
jälkeen. Nyt yhtäkkiä ja juuri kun meillä Suomessa yli 60-vuotiaiden liikenneonnettomuudet
ovat kahtena vuotena peräkkäin jotakuinkin
tuplaantuneet ja aivan uskomattoman määrän
onnettomuuksia on voitu osoittaa johtuneen pysyvästä sairaustilasta, ollaan nostamassa ensimmäinen ajokortin tarkastusikä 60 vuoteen, seuraava vasta 70 vuoteen ja senjälkeen vasta viiden
vuoden välein tapahtuvaksi. Minusta tämä on
aika lailla dramaattinen muutos.
Siinä mielessä liikennevaliokunta on saanut
aikaan erittäin hyvän kannanoton. Ensimmäisen kerran Suomessa yritetään nyt murtaa lääkärin vaitiolovelvollisuutta Iiikenneasiassa, ajoasiassa, sillä tavalla, että lääkärillä olisi oikeus
tai suorastaan velvollisuus ilmoittaa ajokorttiviranomaiselle selkeästä ajohaitasta, joka johtuu
ihmisen terveydentilasta. Tämä ei ole suinkaan
ainutlaatuista. Myös Ruotsissa on tällainen
määräys, myös Isossa-Britanniassa ja käsitykseni mukaan monessa muussakin maassa. Tämä
pitäisi ehdottomasti ottaa vakavasti samalla,
kun nostetaan ensimmäinen ajokortin tarkastusikä 60 vuoteen.
Toinen asia, joka on kentiesjäänyt vähemmälle huomiolle, on se, että valiokunta kannanotossaan toteaa: "Valiokunnan käsityksen mukaan
tulisi myös selvittää keinot määräaikaisesti ajooikeuden menettäneiden veivoittamiseksi esittää
lääkärinlausunto ajokyvyn terveydellisistä edellytyksistä". Tähän pitäisi liittää rattijuoppouden
valvonta. Tähän pitäisi ehdottomasti liittää rattijuoppouden valvonta sillä tavalla kuin direktiivijo edellyttää. Direktiivissä nimittäin todetaan,
että päihteiden käytön - alkoholi, huumeet,
lääkkeet - takia määräaikaisesti ajo-oikeuden
menettäneiden tulisi aina ennen ajo-oikeuden
palauttamista esittää hyväksytty lääkärinlausunto ajokyvyn terveydellisistä edellytyksistä. Tätä
edellyttää l. 7.1996 voimaan tullut Euroopan yh-
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teisön direktiivi ajokortista, direktiivi 91/439/
ETY.
Direktiivin mukaan ajokortin saa antaa tai
uudistaa hakijoille tai kuljettajille, jotka ovat aikaisemmin olleet riippuvaisia alkoholista, lääkärinlausunnonja säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella, jos nämä henkilöt osoittavat olleensa tietyn määräajan ilman alkoholia. Tämä
on EU-direktiivi, ja kun tiedämme, että jopa 38
prosenttiin kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista Suomessa syypäänä, tekijänä, on
rattijuoppous, alkoholin väärinkäyttö, se on niin
suuri prosentti meidän kuolemaanjohtaneista
onnettomuuksistamme, että alkoholiasia, rattijuoppous, pitäisi ehdottomasti ottaa tiukempaan
käsittelyyn. Käsitteillä olevan asian yhteyteen
pitäisi mielestäni liittää tällainen, sanoisinko, ele
tai osoitus täältä eduskunnasta, että rattijuoppousasia olisi otettava sellaiseen hoitoon kuin direktiivi edellyttää.
Vielä, arvoisa puhemies, hallituksen esityksen
pykälässä todetaan, että jos poliisi tien päällä
ottaa ajokortin pois, hänen tulee "viipymättä"
viedä päätös kortin poisottamisesta tai takaisinantamisesta esimiehensä tietoon, minkä jälkeen
esimiehen tulee "viipymättä" tehdä päätös siitä,
jääkö kortti hyllylle vai palautetaanko se. Jos
kortti palautetaan, pitää "viipymättä" antaa tieto tästä ajokortin omistajalle, että hän saa kortin
takaisin. Tässä on kolme viipymättä-sanaa, mutta käytännössä ne ovat merkinneet ammattikuljettajille ammattiliikenteessä useinkin kahden
kolmen viikon viivästystä. Kahden kolmen viikon kuluttua on palautettu ajokortti todeten,
että se oli väärin perustein esimerkiksi hyllytetty.
Tämä on aika dramaattinen asia ammattiautoilijalle, jonka koko perhe on ilman tienestiä jopa
kolme viikkoa.
Näin ollen laissa käytetty "viipymättä" pitäisi,
niin kuin monessa maassa, määritellä tarkemmin, esimerkiksi "24 tunnin sisällä" tai, niin kuin
liikennevaliokunnassa sisäasiainministeriön poliisiylitarkastaja Esko Ruohonen toi asian esille,
määritellä sillä tavalla, että viipymättä-sanan sijaan tulisi sanonta "virka-aikana ensimmäisenä
aukiolopäivänä", vai miten se muotoiltiin. Näillä
eväillä etenemme varmaan toiseen käsittelyyn,
jolloin uskon, että omalta osaltani ja varmaan ed.
Vistbackankin osalta tulee ihan selkeitä ehdotuksia.
Ed. V i s t b a c k a (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Ed. Bremerin esille ottamaan
direktiiviin siltä osin vain, että tein kirjallisen

kysymyksen, ja yllätyksekseni vastauksessa ministeriö totesi, että tällä hetkellä voidaan nimenomaan vaatia lääkärintarkastus. Mutta ainakaan kentällä ei tällaista asiaa ole tiedostettu
lainkaan. Se vastaus, jonka ministeriö antoi, oli
aika eriskummallinen. Mutta todella ministerin
allekirjoittamassa vastauksessa sanotaan, että
tällä hetkellä pystytään vaatimaan lääkärintodistus. Toisaalta vastauksessa todetaan, että yritetään selvittää niitä keinoja, millä tavoin tämä
paremmin voitaisiin toteuttaa.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Hallituksen
esitys tieliikennelain muuttamisesta on hyvin tärkeä. Valiokunnassa käytiin aika laaja kuuleminen. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Ajo-oikeuden haltijoiden määrävuosina tapahtuvaa terveydentilan valvontaa vähennettäisiin. Kaikkien Suomessa vakinaisesti asuvien ajo-oikeuden haltijoiden olisi toimitettava
poliisille todistus näkökyvystään 45 vuoden
iässä. Todistuksen voisi antaa lääkäri tai optikko. Ajo-oikeuden jatkaminen 70 vuoden iässä ja
sen jälkeen edellyttäisi edelleen aina lääkärin todistusta. Ajo-oikeutta voitaisiin edelleen jatkaa
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Velvollisuus lääkärintodistuksen esittämiseen muulloinkin kuin ikäkausitarkastuksen yhteydessä voisi
myös jatkossa perustua lääkärin lausuntoon tai
poliisin vaatimukseen.
Tässä myös ehdotetaan poliisille oikeutta ajon
keskeyttämiseen kuljettajan ajokyvyn ilmeisen
heikkenemisen johdosta. Ajo-oikeuden alkamista koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että ajo-oikeus voisi alkaa myös kuljettajatutkinnon suorittamista osoittavan todistuksen antamisesta, mikä epäkohta valiokunnassa
tuli esille ja siinä myös asia korjattiin.
Liikennevaliokunnan käsityksen mukaan esitykseen sisältyvät ehdotukset ovat ajo-oikeuden
haltijoiden terveydentilan seurannan ja tieliikenteeseen liittyvän osalta perusteltuja eli tässä
on kysymys myös pitkälle liikenneturvallisuudesta.
Hyvin merkittävä asia, joka tuli kuulemisessa esille, on se, että valiokunnan saaman selvityksen mukaan nykyiset tietosuojatulkinnat estävät lääkintöhallituksen hyväksymää lääkäriä
ilmoittamasta selkeästi ajohaitasta. Liikennevaliokunta pitää tärkeänä, että välittömästi selvitetään mahdollisuudet lainsäädännön muuttamiseksi siten, että lääkärillä olisi oikeus tai velvollisuus ilmoittaa ajokorttiviranomaisille selkeästä ajohaitasta. Tarpeen vaatiessa on ryh-
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dyttävä toimenpiteisiin asianomaisen lainsäädännön muuttamiseksi.
Valiokunnan käsityksen mukaan tulisi myös
selvittää keinot määräaikaisesti ajo-oikeuden
menettäneiden veivoittamiseksi esittämään lääkärinlausunto ajokyvyn terveydellisistä edellytyksistä. Minusta tämä asia oli hyvin merkittävä.
Valiokuntakuulemisen tuloksena tämä asia tuli
esille ja saatiin se näihin kannanottoihin. Toivottavasti tämä myös johtaa tuloksiin.
Vastalause koskee ajo-oikeuden voimassaoloasiaa eli 72 §:ää, ja vastalauseen ovat edustajat
Kanerva, Bremer ja Vistbacka. Halutaan poistaa
yksi sana eli "aina", kun lakiehdotuksessa sanotaan: "Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus
päättyy kuitenkin aina ajo-oikeuden haltijan
täyttäessä 70 vuotta." Tuossa ed. Vistbacka kyllä
perusteli sitä, että ei ole järkevää laissa olla näin
tarkasti. Mutta asiantuntijakuulemisessa tuli
esille, että se kyllä johtaisi tulkintahankaluuksiin
ja myös liikenneturvallisuusongelmiin, koska pitäisi tarkasti rajata se alue, missä voisi rekkaa
siirtää tai kuljettaa. Hyvin voi kuvitella, että se ei
kuitenkaan niillä alueilla sitten pysy.
Itse asiassa tässä on hyvin pienistä asioista
kysymys siinä mielessä, että kun 70 vuotta on
täyttänyt, suuret rekat kuuluvat jo nuorempien
liikuteltaviksi. Hyvin herkästi se johtaisi siihen,
että ollaan myös tien päällä, koska katsotaan,
että kun on saanut tietylle alueelle luvan ajaa,
reviiriä on helppo laajentaa. Aina onnettomuusriski on suurempi silloin, kun iäkkäät henkilöt
suuria rekkoja kuljettavat. Osaltaan ainakin näihin seikkoihin pohjautui se, että ainakaan meillä
keskustan puolella ei katsottu tarpeelliseksi lähteä tähän mukaan vaan haluttiin se hyväksyä
tuossa muodossa kuin se hallituksen esityksessä
on.
Ed. Pehkonen: Arvoisa puhemies! Valiokunnan mietinnön ensimmäisellä sivulla on toiseksi viimeisellä rivillä kirjoitusvirhe. Se tekee
sanan sekavaksi. En tiedä, vieläkö sitä yleensä
korjaillaan tässä vaiheessa, mutta kuitenkin tuon
julki sen. Tuo "käyttöulain" on outo sana minulle ainakin.
Varsinainen asia on kuitenkin erilaiset lääkärintodistukset. Tarkoitan tällä sitä asiaa, että
kun on tiettyjä liikennemuotoja, esimerkiksi ilmailu on juuri sellainen, missä lääkärissä pitää
käydä,jopa 40 vuodenjälkeen säännöllisestijoka
vuosi, ja saadaan lupakirja, joka on sen vuoden
voimassa, niin tämä lääkärintodistus ei riitä esimerkiksi ajokorttiin, vaan on pyydettävä erik-
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seen ajokorttia varten. Minusta tämä on hämmästyttävää. Perusteellisempi lääkärintarkastus
ei riitä, kun siitä on lupakirjakin annettu, vaan on
hankittava toinen ajokorttiin. Tätä ei tässä esityksessä ole, mutta haluan sen kertoa, että kun
joskus näitä asioita käsitellään, huomioitaisiin
myös tämä asia.
Sitten vastalause. Se on mielestäni tehty hyvin
ja se on perusteltu täällä puheissa. Kannatan sitä.
Minusta se on hyvin tehty asia.
Ed. Bremer puhui rattijuoppoudesta. Se oli
selvää puhetta. Hänen esille ottamaansa asiaan
tulee tarttua. Ajokortin palauttamisen ehtona
tulisi olla lääkärintodistus raitistumisesta. Esimerkiksi tämmöisiä gamma-gt-tutkimuksia, vai
mikä tutkimus se mahtaa ollakaan, on olemassa,
joilla voidaan todeta tämä.
Kannatan lämpimästi ed. Bremerin esille ottamaa asiaa tässä kohden.
Ed. K e k k o n e n : Arvoisa puhemies! Taidan muistaa sen kirjallisen vastauksen, johon ed.
Vistbacka viittasi ja jonka hän oli kirjalliseen
kysymykseensä saanut, ja ihmettelin hiukan sitä
samaa sisälle rakentunutta ristiriitaa, mikä siellä
oli.
Ed. Bremer puhui rattijuoppoudesta, joka on
ihan todellinen ongelma, sen kaltainen ongelma,
jota ei pidä millään muotoa missään tapauksessa
koskaan vähätellä. Sillä on monia muitakin merkityksiä kuin se merkitys, että saattaa tulla kuolonuhreja ja vammautuneita.
Mutta sitten tulee tietysti se suuri mutta. Niin
helppoa kuin olisikin tässä olla samaa mieltä
siitä, että lääkärin täytyy tarkistaa, onko ihminen niin sanotusti raitistunut, niin näin maallikkona tohdin kyllä esittääjonkin sortin epäilykseni sen suhteen, miten se käytännössä tapahtuu.
Sitä paitsi kun lisäämme siihen sen seikan, että
tutkimukset osoittavat, että ihmiset ajavat autoa
myös pillereiden, erilaisten narkoottisten aineiden vaikutuksen alaisina, siis kysymys ei ole enää
viinasta, jonka kanssa ymmärtääkseni on yksinkertaisempaa pelata kuin muiden huumeiden
kanssa, niin minä jään kysymään aivan samalla,
kun olen ehdottomasti sitä mieltä, mitä täällä on
puhuttu tämän asian vakavuudesta: Mikä on se
mekanismi, jolla doku todetaan raittiiksi eikä
raittiiksi vain juuri sillä hetkellä, vaan raittiiksi
sillä tavalla, että hän on kykenevä autoilemaan
vastedes hamaan loppuun saakka?
Ed. B r e m e r : Arvoisa puhemies! Tällainen
mekanismi on olemassa. Ilmailussa tunnetaan
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gamma-gt-koe, josta voidaan parikin kuukautta
taaksepäin mitata alkoholin määrä, jonka ihminen on nauttinut, ja sen perusteella aika moni
Finnairinkin kippari ja pilotti on menettänyt lentolupakirjansa siitä huolimatta, että hän kaksi
kertaa vuodessa tapahtuvassa kokeessa on täysin
raitis. Tästä gamma-gt:stä voidaan lukea se määrä. Tällainen mekanismi on todella olemassa.
Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Joudun puuttumaan ed. Lämsän esille ottamaan
asiaan viitaten meidän vastalauseeseemme. Kun
perusteluissa nimenomaan viitataan asianomaiseen poikkeuslupapykälään, niin jos aina-sana
on poissa, sehän päättyy samalla tavoin, mutta
tämä sana ohjaa ikään kuin väärinpäin.
Arvoisa puhemies! Lisäksi voisin todeta, että
poikkeusluvat voidaan myöntää määrätylle alueelle, hyvinkin pienelle alueelle taikka jonkin
kunnan alueelle taikka pisteestä A pisteeseen B,
eli ne väitteet, mitä ed. Lämsä esitti, eivät pidä
lainkaan paikkaansa tämän asian suhteen.
Ed. S. K a n e r v a : Arvoisa puhemies! Se,
että 70 vuotta täyttäneeltä estettäisiin aina kategorisesti ajolupa, on ihan puhdasta ikärasismia.
Kuitenkin meillä valiokunnassa ilmeni, että on
neljä viisi tapausta ollut viime vuonna, joissa on
annettu kuitenkin poikkeuslupa, vaikka sanotaan "aina". Miksi ei sanottaisi, että "ajolupa
päättyy 70-vuotiaana". Jätettäisiin aina-sana
pois, niin silloin nimismiehet eri paikkakunnilla
tietäisivät, että on tässä jouston varaa. Nyt ovat
kansalaiset erilaisessa asemassa. Jossain nimismies joustaa ja esittää ja toisessa paikassa ei
jousta.
Ed. Saarnio: Herra puhemies! Valiokunnassa en asettunut tämän eriävän kannan puolelle johtuen siitä, että ymmärsin, että lakiesitys
pitää sisällään poikkeusmahdollisuuden ja tässä
mielessä toivoisin tietysti, että sitä myös voitaisiin käyttää.
Olisin muuten ehkä ollut mukanakin, mutta
kun nämä edustajatoverit, jotka tekivät tämän
ehdotuksen, puhuivat ensin lastauspaikalle siirtelyistä ja muusta ja sitten antoivat ymmärtää,
että urheiluseuroja voidaan ajaa taijotain koulukyytiä heittää, niin silloin minulla varoitusvalot
syttyivät, koska minusta näissä asioissa on jotkin
ikärajat olemassa. Hyväkuntoiselle voidaan toki
myöntää poikkeuslupa ja silloin on tietysti tilanne kokonaan toinen, mutta jossainhan nämä rajat kulkevat. Tässä mielessä, niin periaatteessa

oikeassa kuin he ovatkin tämän ikärajan suhteen, olisin kyllä aika varovainen kovin radikaaleihin muutoksiin nähden.
Se, että tekstissä lukee "aina", on minustakin
epäjohdonmukaista, mutta se ei nyt ollut pelkästään teidän vastalauseenne syy.
Ed. B r e m e r : Arvoisa puhemies! Minä
olen pahoillani. Minä en ymmärrä, mistä ed.
Saarnio on käsittänyt, että tässä me, jotka teimme tämän vastalauseen, yrittäisimme jotain välistävetoa tai venyttää näitä sääntöjä. Minä
olen ehdottomasti sitä mieltä, että yhtään ainutta matkustajaa, ihmistä, ei saa kuljettaa. On
pelkästään kysymys tyhjän auton siirtämisestä,
joka maaseudulla on erittäin tarpeellista niistä
syistä, jotka jo täällä kerroin. Kysymys ei missään tapauksessa ole minkään urheiluseuran,
kennelliiton tai kennelyhdistyksen siirtämisestä
vaivihkaa, ainoastaan tyhjän auton kuljettamisesta.
Ed. J. Kukkonen: Arvoisa puhemies!
Tämä asia näköjään vuosittain meille täällä tulee. Pari vuotta sitten tein ilmeisesti tähän verrattuna paljon radikaalimman lakialoitteen
näistä ongelmista, joita ajokyvyn ilmeisen heikentymisen johdosta tuleviin vaaratilanteisiin
liikenteessä liittyy. Silloin se ei mennyt läpi. Se
viime talvena ehdotettiin sitten raukeamaan ja
niin kävi.
Kun nyt tällä tavalla poliiseille tulee lisää oikeuksia keskeyttää ajo ja määrätä väliaikaiseen
ajo kieltoon, niin minusta se on kehitystä hyvään
suuntaan. En oikein välttämättä ymmärrä kyllä
tätä kinaa, mitä vastalauseen kanssa nyt on. Tärkeintähän on nimenomaan se, että ongelma
myönnetään, ja sen vuoksi pienetkin askeleet
eteenpäin asiassa ovat tarpeellisia.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
15) Hallituksen esitys luotsauslaiksi
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 144/1997 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 13/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 13.

Luotsauslaki
Keskustelu:

Ed. J a n s s o n : Värderade talman, arvoisa
herra puhemies! Trafikutskottet har gjort ett
bra arbete i denna lotsningslagfråga. Lagförslaget kom ju från regeringen omtvistat, så att
säga stridigt, och har formen av en ramlag.
Man kan ha olika meningar om det lyckade
med ramlagstiftning. Det betyder ju att riksdagen delegerar lagstiftningsrätt och det betyder
också att tillämpningen av själva lagen ofta försvåras i mycket stor utsträckning av att den har
formen av en ramlag. Dessutom i detta fall som
avser lotsning, så är det ju också tänkt i förslaget att verksamheten kunde regleras genom administrativa beslut på ännu lägre nivå än en
förordning. Därför är trafikutskottets ställningstaganden viktiga, utskottet ger vägledning
för hur förordningen eller förordningarna som
följer på lagen skall se ut i de fyra klämmar som
är fogade tili betänkandet.
För övrigt hålls redan i morgon ett möte med
inblandade intressenter med uppdrag att tyda
och tolka det trafikutskottet säger och det som
förhoppningsvis eller nästan säkert kommer att
bli riksdagens beslut med anledning av betänkandet tili propositionen. Det kan hända att detta
möte på Sjöfartsverket i morgon kanske hålls
litet tidigt och knappast fattar man slutliga beslut
där heller, jag förmodar att man får invänta utgången av processen här i riksdagen.
Jag tycker faktiskt att trafikutskottet har träffat mera rätt än propositionen gjorde, därför att
propositionen syftar ju tili två saker, dvs. att öka
och främja trafiksäkerheten tili sjöss och förhindra miljöskador som en följd av sjötrafiken. Propositionens syfte kan ju ingaluoda ha varit att
stjälpa hela näringen. Det framgick ju inte i propositionen, men det framgick under utskottsbehandlingen att risk för detta fanns i vissa fall och
en mycket påtaglig risk rentav. Därför upplever
jag det som förbluffande att regeringen överhuvudtaget släppte igenom en proposition i denna
utformning, eftersom den var så kontroversiell
och eftersom varningssignaler sändes ut från
många håll redan innan propositionen avläts.
Därför vill jag s.a.s. harangera kollegan Klaus
Bremer för hans insatser i utskottet. Länge såg
det ganska dystert ut, men tillräcklig fantasi och
inlevelse kunde uppbådas. Naturligtvis krävdes
det också envishet och flit för att vända det som
propositionen innehöll och möjligen också den
inställning som inledningsvis rådde i trafikutskottet.
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Man bör ändå konstatera att sjöfartsnäringen
inte står och faller med hur lotsningsbestämmelserna utfårdas. Den internationella konkurrenssituationen avgör självfallet frågan och den är
oerhört viktig för vårt land. Det är ju så att vi
bara med exportintäkter kan betala tillbaka vår
statsskuld, om vi överhuvudtaget kan göra det,
och i ett europeiskt perspektiv eller sett varifrån
som helst på jorden, så är ju Finland mera eller
mindre en ö. Därför krävs det ytterligare åtgärder och den inställning som trafikutskottet nu
uppvisar bådar för den delen gott, dvs. att förståelse för näringens förhållanden, situation och
problem kommer tili uttryck.
Jag säger detta bara därför att Iänder i och
utanför EU både har planerat och företagit massiva åtgärder tili stöd för sjöfartsnäringen och för
att garantera dess verksamhetsbetingelser framöver. Sjöfarten är, som vi vet, kanske den mest
internationaliserade verksamheten överhuvudtaget och det som inte kan skötas under egen
flagg så sköter andra. Båtarna är alltså rörliga
och kan därför utflaggas när som helst.
Avslutningsvis, herr talman, är ärendet så viktigt och riksdagens ingrepp så djupt att jag utgår
ifrån att vi, dvs. också ni kolleger tili mig, följer
upp fortsättningen på denna lagstiftningsakt,
alltså följer upp det som nu planeras och bereds
för att senare komma tili uttryck i förordningar
om lotsningsverksamheten.
Arvoisa puhemies! Liikennevaliokunta on
selviytynyt luotsauslaista menestyksellisesti.
Esitys sisältää, kuten tiedämme, kehyslain. Sellainen on aina vähän vaarallinen, koska kehyslailla eduskunta delegoi lainsäädäntövaltaa. Sen
vuoksi on oikein hyvä asia ja jopa välttämätöntä, mitä liikennevaliokunta on mietinnössään
n:o 13 esittänyt neljässä ponsiesityksessään, jotta hallitus, käytännössä liikenneministeriö saa
mietinnön kautta selvyyden siitä, mitä eduskunta ajattelee tästä asiasta, mitä mieltä eduskunta
on. Tämän perusteella olen myös vakuuttunut
siitä, että edustajat tarkoin seuraavat, mitä valmistelutasolla tapahtuu, kun asetuksia valmistellaan.
Lopuksi, arvoisa puhemies, luotsauslaki ei
toki koske kovin monta ihmistä, mutta sillä on
suuri taloudellinen merkitys, se on aina muistettava. Onhan Suomi Manner-Euroopasta katsottuna saari ja ainoa realistinen tapa viedä tavarat
Suomesta on meriteitse. Vienti on ainoa keino,
jolla pystymme, jos ollenkaan, maksamaan valtion velan takaisin.
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Ed. V i s t b a c k a: Puhemies! Sykähdytti
kuunnella ed. Janssonin puheenvuoroa. Jäin
pohtimaan sitä, olemmeko liikennevaliokunnassa tehneet ehkä liiankin hyvän mietinnön.
Arvoisa puhemies! Valiokunnassa oli eräitä
käsityksiä, muun muassa itselläni ja ed. Bremerillä, siitä, voidaanko hallituksen esityksen taakse
lähteä ollenkaan, mutta pitkien asiantuntijakuulemisten jälkeen saimme selvyyden siihen, että
onkin mahdollista hieman joustaa niistä tarkoitusperistä, mitä hallituksen esityksessä oli. Lisäksi hallituspuolueitten edustajat yksimielisesti lähtivät kaikkien neljän ponnen taakse, joissa annetaan ohjeistusta nimenomaan siltä osin, että liikenneministeriö valmistellessaan asetuksia ja
Merenkulkulaitos määräyksiään ottaa huomioon myös valiokunnan kannanotot, jotka toivonmukaan tulevat eduskunnan kannanotoiksi,
sillä tavoin, että merenkulku ei vaikeudu. Viimeinen ponsi tietysti minulle on tärkeä sikäli, että
vientiyritysten osalta saattaa monta kertaa olla
vaarana se, että kun väylä- ja luotsausmaksut
nousevat, niin kilpailukykymme heikkenee. Tämän vuoksi ponsi on mietintöön sisällytetty.
Ed. B r e m e r : Arvoisa puhemies! Jag tycker
inte om att uppträda i lånta kläder och eftersom
den här propositionen har mycket stor betydelse
för vår kusttrafik, för småtonnaget och framför
allt för Ålands näringsliv, så vill jag klart säga
ifrån att utan riksdagsman Gunnar Janssons
goda råd och hjälp skulle väl aldrig det här budskapet ha gått fram i trafikutskottet. Jag tror att
jag kan gratulera hela Finlands sjöfartsnäring för
de ändringar som indirekt har gjorts tack vare
Gunnar Jansson.
Arvoisa puhemies! Kun ed. Vistbacka ihmetteli, tehtiinkö liian hyvä mietintö, täytyy suoralta
kädeltä sanoa, että ei varmaan tehty. Kyllä tähän
liittyy vielä aika humoristisia piirteitä, kun ajatellaan, että 95 prosentilta kaikista Suomen kuivarahtialuksista tullaan vaatimaan tästä eteenpäin
luotsin käyttöä, ne ovat yli 60 metriä pitkiä, ja
kun otetaan huomioon se, että Suomen rannikkokuljetuselinkeinolta tästä lähtien koko Suomen alueella tullaan vaatimaan luotsin käyttöä.
Suomalaisten rahtialusten, pientonniston tulee
käyttää luotsia kotivesillään. Välittömästi, kun
ne siirtyvät mamman pyykkivesien yli toiselle
rannalle, Baltian maihin tai Ruotsin, Tanskan tai
Norjan satamiin, ne voivat matkustaa ja tehdä
ansiotulonsa ilman luotsia. Kyllä tässä jotain
huvittavaa on.

Katson, että tämä on jollain tavalla jatkoa
yritykselle nostaa väyläkustannuksia,joka täällä
tyrmättiin välittömästi. Sen perään tuli luotsipakko kustannuksena. Se on eräänlainen, en
sano sitä kostoksi Merenkulkulaitokselta, mutta
kuitenkin, niin kuin Tapio Rautavaara sanoi,
mutta kuitenkin jotenkin tämä asia on nurin
päin. Näyttää siltä, että tämä tulee vaikeuttamaan ennen kaikkea pientonnistoamme ja lisäämään sen kustannuksia, mikä on kilpailukysymys. Nythän tähän saatiin aikaan lausuma, ettei
se saa vaikuttaa vientikilpailukykyymme. Millään muullahan tämä maa ei maksa valtion suuria lainoja kuin viennillä.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Ed.
Bremer, se ei ollut Rautavaara, joka näin sanoi,
vaan se, joka lauloi laulun Yksinäinen. En muista, mikä miehen nimi oli, mutta sillä ei nyt tässä
ole paljon merkitystä.
Herra puhemies! Epäilykseni heräsivät aivan
luonnollisesti tässä asiassa. Ensinnäkin ylettömän runsas ruotsin kielen käyttö, joka sellaisenaan, totta kai, on sallittua ja laillista, ed. Janssonin hyvin positiiviset näkemykset laista ja se, että
hän näki jo Euroopasta katsellen Suomenkin
saarena. Näin hän luuli Ahvenanmaata Suomeksi kokonaisuudessaan ja muuta. Minulle tuli suuri epäilys, että tässä laissa myönnetään taas ahvenanmaalaisille jotakin erikoista. Minun täytyy
toiseen käsittelyyn mennessä hyvin tarkoin ruotia, herra puhemies, tämä asia ja palata asiaan;
joka tapauksessa epäilykseni heräsivät hyvin voimakkaina.
Ed. S. Kanerva: Arvoisa puhemies! Valiokuntakäsittelyssä minä olin jo jättämässä
eriävän mielipiteen, jota sitten en viimeistellyt,
siitä että Merenkulkulaitoksen tulisi määritellä
eri tasoiset luotsitodistukset. Selvitin vielä asiaa
Merenkulkulaitoksen kanssa, ja asia on kyllä
yksinkertaisempi sillä lailla, että laivuritasoisilta päälliköiltä ei vaadita muuta kuin oikeastaan
oman laivan käyttötyyppi. Heidän ei tarvitse
pelätä, että he joutuisivat suorittamaan jotain
matkustajalaiva- tai puhumattakaan tankkilaivaluotsauksia, koska tankkilaivoissa pitää olla
aina ulkopuolinen luotsi ja on erikseen matkustajalaivaluotsit. Ei tarvitse pelätä myöskään
sitä, että joutuu suorittamaan jonkin tutkinnon,
joka koskisi paljon suurempaa laivaa kuin se,
missä tällä hetkellä on, koska niihin tarvitaan
taas korkeammat pätevyyskirjat. Näin ollen
kyllä tämä vaikuttaisi aika ongelmattomalta.

Kurjenrahkan kansallispuisto

Ainakin Merenkulkulaitos lupasi, että tässä
joustetaan, ja tulihan siihen se loppukaneettikin, että suomalainen pientonnisto ei saisi tässä
millään lailla kärsiä.
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kai kilpailijamaat voittavat. Sellaisessa politiikassa on ainoastaan yksi häviäjä, ja se on kotimaa.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kun luotsauslakia valiokunnassa käsiteltiin, niin kun on
tällainen maakrapu, olisi saattanut asia mennä
ihan siinä muodossa kuin hallituksen esityksessä
oli. Onneksi valiokunnassa on tällaisia voisiko
sanoa vanhoja meriluumuja, jotka kiinnittivät
tiettyihin asioihin huomiota. Tässähän lähtökohta on meriturvallisuus, mutta valiokunnassa
nousi hyvin selkeästi osittain asiantuntijakuulemisenkin yhteydessä esille se, että on kysymys
yritystoiminnasta. Luotsauslailla ei saa aiheuttaa
ongelmia niin, että näille yrityksille kävisi huonosti, ja tähän periaatteeseen meidän pontemme
pohjautuvat.
Niin kuin viimeisessä ponnessa sanotaan, liikennevaliokunta edellyttää, että väylä- ja luotsausmaksut pidetään tasolla, joka ei vaaranna
suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä.
Tämä tarkoittaa juuri tätä. Kokonaisuutena
laki ei saa vaarantaa yritystoimintaa eivätkä
luotsausmaksut saa nousta sellaiselle tasolle,
että aiheutuu niin suuria kustannuksia, että nimenomaan pienet yritykset eivät voi jatkossa
enää toimia.
Eduskunnan tulee kyllä seurata jatkossa, kun
tästä lopullisesti laki tulee, että nämä meidän
pontemme otetaan huomioon, koska eduskunta
näihin ponsiin kuitenkin yhtynee.
Ed. J a n s s o n : Arvoisa puhemies! Ilmeisesti v-painike ei ole käytössä nyt, joten tämä on
lyhyt vastaus edustajakollegalleni Aittoniemelle, kun hän epäilee, että tässä olisi jotain arveluttavaa ja että kakkoskäsittelyssä pitää olla
valppaana ja tsekata, ettei nyt tule liian hyvää
lakia. Voin viitata vain siihen, että valiokunnan
mietintö on yksimielinen ja että valiokuntaa
johtaa ed. Aittaniemen ryhmätoveri ed. Saapunki ja että mukana ratkaisevassa käsittelyssä
oli kolme muuta Suomen keskustan edustajajäsentä, muun muassa ed. Lämsä, joka äsken puhui.
Siis ei tällä lailla pärjää, jos kansainvälisessä
kilpailutilanteessa muuten syntyy ongelmia. Niitä on näkyvissä jo, kun esimerkiksi Norja, Hollanti, Saksa uusivat merenkulkupolitiikkansa
jopa aika reippaastikin. Yhdyn tässäkin mielessä
ed. Bremerin näkemykseen, että tämä on nyt yksi
askel. Jos Suomi käyttäytyy tyhmästi, niin totta

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
16) Hallituksen esitys laiksi Kurjenrahkan kansallispuistosta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 204/1997 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 1211997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan
mietintö n:o 12.
Keskustelu:
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa herra puhemies!
Tämä ympäristövaliokunnan mietintö 1211997
oli yksimielinen. Valiokunta, kuten yleensä, on
pystynyt toimimaan yksimielisesti. Haluaisin valiokunnan kannanotoista painottaa erästä kohtaa.
Kysymyksessähän on ensinnäkin laki Kurjenrahkan kansallispuistosta. Valiokunta, kun
se toteaa tämän esityksen myönteisyyden, haluaa kiinnittää huomiota siihen, että huolimatta
siitä, että nyt tämä kansallispuisto on viimeinen
valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesta
ohjelmasta, valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että kansallispuistoja laajennetaan kuitenkin jatkossa edelleen, eikä näe siis niin, että
tämä olisi viimeinen kansallispuisto, joka Suomeen perustetaan. Valiokunta katsoo, että kansallispuistojen kehittämistä pitää siis jatkaa ja
kansainvälisesti arvioiden Suomen kansallispuistot ovat pienehköjä ja sijaitsevat pieninä nimenomaan Etelä-Suomessa. Eli tästä on luettavissa, että valiokunta toivoo eteläisessä Suomessa kansallispuistoverkoston kehittämistä.
Tällöin, arvoisa puhemies, mieleen tulee esimerkiksi Repoveden kansallispuistohanke, jota on
käytännössä monen vuoden ajan jo pidetty esillä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
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17) Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Lakialoite 125/1997 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk
ym.)
Ensimmäinen varapuhemies:
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin valtiovarainvaliokuntaan.
Keskustelu:
Ed. A l a - N i s s i l ä : Arvoisa puhemies!
Esillä on lakialoite koskien tuloverolain muuttamista, varsin ajankohtainen aloite siinä mielessä,
että siinä on keskustan eduskuntaryhmän linjauksia sen suhteen, millä tavalla ensi vuonna
pitäisi verotusta uudistaa työllisyyden ehdoin.
Hallitushan on oman veropolitiikkansa kytkenyt varsin suoraan tulopoliittiseen pöytään.
Nyt tiedot hallituksen ratkaisuista kertovat siitä,
että veropolitiikassa liikkumavara jää varsin vähäiseksija että jo kolmas vuosi tällä vaalikaudessa ollaan hukkaamassa sen suhteen, että verotusta ei päästä uudistamaan työllisyyden ja oikeudenmukaisuuden hyväksi. Tämä on valitettavaa,
sillä juuri talouden nousuaika pitäisi tässä suhteessa käyttää hyväksi. Näyttääpä siltä, että jälleen kerran veroratkaisut tehdään prosenttilinjalla sillä tavalla, että joka paljon tienaa, myös
enemmän verokevennyksiä saa.
Lakialoitteessa, jonka pohjalta keskusta esittää oman vastalauseensa varmasti tuloverolain
yhteydessä, nostetaan kolme asiaa esille.
Ensinnäkin kotitalouden verovähennysoikeus
pitäisi nopeasti ulottaa koko maahan. Tähän
mennessä saadut kokemukset kertovat siitä, että
verovähennysoikeudella voidaan työllisyyttä parantaa. Sen sijaan tukimallikokeilu, jota erityisesti entinen ministeri Arja Alho ajoi, ei näytä
juurikaan toimivan. Toki sitäkin voidaan kokeilla, mutta on kohtuutonta, että tuloverotus on
erilainen eri puolilla Suomea, siis tuloverotus erilaista ihmisten asuinpaikan mukaan. Kauniaisissa, jossa muutoinkin on alhainen vero kanta, saadaan 5 000 markkaa veroja vähemmän, kun käytetään kotitalouksien työllistämismahdollisuutta. Sen sijaan Itä- ja Länsi-Suomessa, jossa veroäyri on jo paljon korkeampi, verorasitus on 5 000
markkaa suurempi, kun ei voi käyttää kotitalouden verovähennysoikeutta. Tässä ei ole mitään
järkeä. Näin ollen verovähennysoikeus pitää
ulottaa koko maahan.
Kun tämän verovähennysoikeuden kustan-

nusrasitusta on laskettu nimenomaan valtion
kannalta sekä Veronmaksajain Keskusliitossa
että valtiovarainministeriön vero-osastolla, on
voitu tulla siihen laskelmaan, että tämä ei maksa
valtiolle mitään, ei aiheuta nettomenetyksiä. Hieman erilaisia tulkintoja tässä suhteessa on olemassa. Mitään merkittäviä nettomenetyksiä ei
aiheudu, koska jos malli toimii niin kuin se toimii, sehän lisää verotuloja työllistettävien ihmisten maksamina ja toisaalta vähentää työttömyysmenoja. Tämä kompensoi verovähennysoikeuden vaikutuksen. Näin ollen kotitalouden
verovähennysoikeus pitää ulottaa koko maahan.
Arvoisa puhemies! Toinen asia, mikä tässä
lakialoitteessa on, on se, että työmatkavähennyksen omavastuun alaraja pitäisi alentaa. Hallitushan esittää sitä nostettavaksi. Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja, jota eduskuntaryhmässämme kuulimme, luonnehti tätä hallituksen esitystä muistaakseni sanalla törkeä.
Tänä aikana, jolloin ihmisten liikkuminen on
välttämätöntä, kun työsuhteet ovat entistä lyhyempiä, ei pitäisi työmatkaliikkumista rangaista. Kun tiedämme, että työmatkavähennys on
reaalisesti puolittunut kymmenen vuoden aikana, jolloin sitä ei ole tarkistettu, niin sen merkitys
on entisestäänkin vähentynyt. Toisaalta, kun
hallitus esittää polttoaineverotuksen korotusta,
joukkoliikenteen arvonlisäverotuksen korotusta, olisi kohtuullista, että alarajaa alennettaisiin.
Näin voitaisiin purkaa työllistymisen yhtä loukkutekijää.
Kolmanneksi tässä esitetään, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksiä pitäisi nostaa
8 000 markkaan. Hallitushan näyttää tekevän
samanlaisen esityksen, mutta vasta vuonna 1999.
Se on liian myöhään. Juuri tämän kannustinvähennyksen avulla voidaan veronkevennysvara
kohdistaa täsmäasein nimenomaan pienituloisiin, keskituloisiin ja matalapalkka-aloille, leikata verokiilaa juuri niiltä aloilta, joille uudet työpaikat pääasiassa syntyvät. Kyse on naisvaltaisista aloista ja matalapalkka-aloista. Näin ollen
tällä täsmäaseella voitaisiin tälläkin edistää työllisyyttä ja samalla toteuttaa oikeudenmukaisuutta verotuksessa aikana, jolloin tuloerot ovat
muutenkin voimakkaastikin osin kasvussa.
Tämä pitäisi nyt välttämättä jo toteuttaa. Totta
kai tämä aiheuttaa veronmenetyksiä kunnille,
mutta keskusta lähtee siitä, että tämä täysimääräisesti kompensoidaan.
Lähdemme myös siitä, että keskusta ei tule
budjetin vastalauseessaan lisäämään valtion velkaa hallituksen linjaan nähden, vaan nämä voi-

Verovähennykset

daan rahoittaa esittämillämme vaihtoehtoisilla
linjauksilla myös siten, että nämä ratkaisut parantavat työllisyyttä ja tätä kautta löytyy liikkumavaraa myös valtion talouteen.
Totta kai vieläkin rohkearumat linjaukset veropolitiikassa olisivat perusteltuja, mutta nämä
olisivat jo tärkeitä askeleita sen suhteen, että tätä
nousun vaalikautta ei hukata verotuksen uudistamismielessä.
Arvoisa puhemies! Vielä puutuo lopuksi eläkeläisten sairausvakuutusmaksuun, joka suoraan ei ole tässä aloitteessani mutta joka liittyy
siihen välillisesti. Eduskuntabao päätti viime
vuonna, että eläkeläisten korotettua sairausvakuutusmaksua alennetaan 1 prosenttiyksiköllä
vuoden 1998 talousarviossa. Hallitus on tänään
kuitenkin esittänyt toisin. Hallitus esittää, että
korotettua sairausvakuutusmaksua alennetaan
ensi vuonna 0,7 prosenttia ja sitten loput 0,3
vuonna 1999. Keskusta ei tätä linjaa hyväksy,
vaan kyllä tässä on edettävä nopeammin, asteittain pyrittävä eläkeläisten savamaksu poistamaan kokonaisuudessaan. Minimi ensi vuonna
olisi todella tuo 1 prosenttiyksikkö, josta eduskunta muistaakseni yksimielisesti päätti viime
vuonna. Valitettavasti tämäkin eduskunnan päätös alistettiin suoraan tupopöytään, ja tästä oli
taas tuloksena, että ikäihmisiä tällä tavalla mielestäni epäoikeudenmukaisesti kohdellaan.
Arvoisa puhemies! Keskusta ei tule hyväksymään sitä, että verotusta ei nyt uudisteta työllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta edistäväliä tavalla. Siksi näin Iakiaioitteella valmistaudumme
esittämään omat linjauksemme.
Ed. A i t t on i e m i : Herra puhemies! Tämä
ed. Ala-Nissilän lakialoite on sopusoinnussa arkielämän näkemysten kanssa, erityisesti 93 §,
joka käsittelee työmatkavähennystä. Niin kuin
hän itsekin totesi, tänä päivänä työpaikat ovat
entistä kauempana. Jos yhteiskunta ei tule vastaan matkavähennysten hyväksymisellä tiettyyn,
riittävään summaan saakka, ei tällaisia työpaikkoja tietysti oteta vastaan, koska työssäkäynti
käy kannattamattomaksi. Eli tämä 2 OOO:n ja
20 OOO:n haarukassa oleva matkavähennys on
ilman muuta paikallaan.
Vielä toteaisin, että pitäisi olla yhtenäinen ja
myönteinen käytäntö koko maassa matkavähennysten hyväksymisessä. Riippuen kunnista ja veropiireistä ei niitä hyväksytä millään muuta kuin
riitelemällä korkeimpaan hallinto-oikeuteen
saakka, vaikka perusteet ovat aivan selvät. Tämä
asia olisi myöskin korjattava.
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Mitä tulee 105 a §:ään ja kotitalouksien työllistämismahdollisuuksien parantamiseen, tämä
malli on nimenomaan se, jota itsekin olen kannattanut. Se malli, joka Alhon työryhmän esityksenä täällä tehtiin, on suorastaan naurettava eikä
se toimi, mutta tämä on selkeä ja vetävä malli. Jos
se hyväksyttäisiin, tällä voisi toivoa olevanjoitakin mahdollisuuksia työllisyyden parantamiseen
nimenomaan kotitalouksien kautta tapahtuvan
työllistämisen mukana, mutta ei sillä mallilla,
joka on tällä hetkellä kokeilussa. Se on aivan
naurettava.
Ed. K a r j u 1 a :Arvoisa puhemies! Ed. Olavi
Ala-Nissilän ja muiden keskustalaisten ja itsenikin allekirjoittama lakialoite laiksi tuloverolain
muuttamisesta on erinomaisen ajankohtainen
asia. Nimittäin me voimme nyt selvästi todeta,
että jo vuosia jatkunut talouskasvu ei ratkaise
työllisyyttä. Miksi se ei ratkaise? Meillä Suomessa
työttömyyttä padotaan muutamilla asioilla, joihin valhetta vasti hallitus ei vieläkään ole riittävän
vahvasti puuttunut. Yksi niistä on jatkuvasti kasvava työn hinta. Toinen hyvin merkittävä asia on
palvelujen pieni työllistävyys, kolmas poikkeuksellisen vähäinen osa-aikatyön määrä ja neljäs
verotukseen liittyvät asiat, ennen kaikkea poikkeuksellisen korkea työn verotus ja työvaltaiseen
toimintaan liittyvä korkea arvonlisäverotus.
Tämän vuoksi tuntuu uskomattomalta, että
tulopoliittisissa neuvotteluissa hallitus antoi ja
alisti kolmikannalle myös verokysymykset. Paljon perustellumpaa olisi ollut se, että hallitus olisi
todella paneutunut työllistämistä tukevien verojärjestelmien ja verotuskokeilujen uudistusten
toteuttamiseen ja tällä tavalla edistänyt todella
ihmisten, kansalaisten työllistymistä. Nyt asiaa
pyritään ratkaisemaan hyvin näennäisillä, lähinnä pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvillä näennäisillä lakimuutoksilla, uudistuksilla, joiden teho
kerta toisensa jälkeen osoittautuu varsin mitättömäksi.
Sen vuoksi tässä lakialoitteessa paneudutaan
työmatkavähennysten alarajan pienentämiseen,
kannustusvähennyksen korottamiseen, joka ennen kaikkea koskettaa pieni- ja keskituloisia, ja
kolmantena kotitalouksien työllistämismahdollisuuksien parantamiseen niin, että verovelvollinen saisi vähentää nykyistä selvästi merkittävämmän summan työn teettämisen aiheuttamista kustannuksista. Nämä ovat tekijöitä, joilla
voidaan kokeilla, millä tavalla nämä eri elementit
vaikuttavat työllisyyttä parantavasti. Sen vuoksi
toivoisinkin, että tämä lakialoite on aktivoimas-
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sa myös hallitusta nykyistä selvästi rohkeampiin
verotuksen, nimenomaan työn verotuksen, kehittämiskokeiluihin.
Ed. L a h t e 1 a : Arvoisa herra puhemies! Ed.
Ala-Nissilän aloitteessa on hyviä elementtejä. Se
vähän viittaa tuponeuvotteluasiaan, joka on menossa. Mehän emme tiedä vielä tarkkaan, mitä
tupossa mahdollisesti tapahtuu työpaikan ja
asunnon välisten matkakustannusten vähentämisen osalta. Voi jopa olla toivon mukaan, neuvotteluhan on kesken, että hiertäisivät vielä paremman, mitä ed. Ala-Nissilä on esittänyt.
Minusta kuitenkin matkakustannusten osalta
pitäisi ajatella sillä tavalla, että pitäisi verrata
yrittäjyyteen, eli kaikkien mahdollisten kustannusten, joita syntyy työpaikkamatkoista, pitäisi
olla vähennyskelpoisia. Niin se pitäisi ajatella,
koska ne ovat työnhankkimiskustannuksia. Siinä mielessä olisi odottanut jo edellisenkin hallituksen aikana, että niihin olisi puututtu ihan
vakavasti. Toivon mukaan nykyinen hallitus lähtee vielä jossakin vaiheessa korjaamaan. Pohjaesitys, joka nykyisellä hallituksella on, on tietysti
vähän epämiellyttävä, koska siinä halutaan nostaa omavastuuta. Se ei missään muodossa ole
kannustava. Mutta ei tätä osaa tyrmätä. Tämähän menee valiokuntaan. Ei tiedä, miten hyvä
sieltäkin tulee sitten aikanaan.
Ed. Karjula puuttui siihen, että verotusratkaisutjätettiin tuolla kolmikannassa ratkaistavaksi.
Mitä muuta elementtiä valtiovallalla olisi voinut
olla kuin verotus? Ainakin hyvin vähän eväitä, ja
siinä mielessä minusta oli ihan viisas teko, että
yritetään saada aikaan maltillinen palkkaratkaisu. Sovinnollinen tie on meidän kaikkien eduksi,
työllisyyttä tukeva ratkaisu, joka olisi palkankorotuksiltaan maltillinen, jolloin meidän kilpailukykymme säilyisi. Ei kai siinä ollut muuta vaihtoehtoa, kuinjättää vero auki. Se sitten pikku hiljaa
lähipäivinä ratkeaa.
Ed. V i h r i ä 1ä : Herra puhemies! Ed. AlaNissilän ja muiden keskustalaisten tekemä tuloverolain muuttamista koskeva lakiesitys on mielestäni erittäin paikallaan ja tulee sopivaan aikaan juuri nyt kun tulopoliittiset neuvottelut
ovat meneillään. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, että verolakien käsittely kuuluu eduskunnalle ja kansanvaltaiselle demokratialle. Ei pidä
mennä siihen, että kaikki ratkaistaan joissakin
muissa pöydissä eikä tässä talossa. Tänne näiden
lakien käsittely kuuluu.
Minusta aloitteessa on erittäin hyvät asiat nos-

tettu esille. Työmatkakulujen omavastuuosuudessa, niin kuin ed. Aittaniemi toi esille, on paljon erilaista käytäntöä eri puolilla maata. Kaikista pahinta siinä on, että sekin on kiihdyttämässä
muuttoaaltoa. Tällä hetkellä nähdään hyvin laajasti eri puolilla maata, miten muuttoaalto kiihtyy. Kun tiet ovat huonossa kunnossa ja omavastuuosuudet nousevat, niin ihmiset liikkuvat työn
perässä ja jättävät syrjäseutuja. Väitän, että tälläkin on aika merkittävä osuus.
Toinen on kotitalouksien verovähennysoikeus ja sen ulottaminen koko maahan. Se on
ainoa järkevä tie, jos tällä tiellä aiotaan edetä.
Toivoisinkin nyt, että eduskunta ottaisi sen vallan, joka sille kuuluu, ja kun näin hyvä lakialoite
menee valtiovarainvaliokunnan verojaostoon, se
käsittelisi sitä kiireellä. Antaa työmarkkinoiden
sitten touhuta omassaan. Totta kai sieltä tulee
viestejä tänne ja hallitus varmasti niistä ottaa
omalla tavallaan onkeensa, mutta kyllä lainsäädäntö kuuluu tälle talolle eikä mihinkään työmarkkinaneuvotteluihin.
Ed. P e h k o n e n : Arvoisa puhemies! Perustana matkakustannusten vähentämiseen on siis
halvin kulkuneuvo, jolla liikutaan. Taajamat ja
haja-asutusalueet sekä syrjäseudut joutuvat eri
asemaan siitä syystä, että yleensä muualla kuin
taajamissa ei ole julkista liikennettä, joka sopisi
varsinkaan vuorotyöläisille, jotka siksi joutuvat
käyttämään omaa autoa. Ainakin viime vuosina,
kun on veroilmoituksia täytellyt, on huomannut
sen, että kilometrikorvaus on perin alhainen. Siinä ei ole indeksejä oikein huomioitu. Siihen pitäisi minun mielestäni kiinnittää huomiota. Tosin
laissa sanotaan, että voi esittää muunkin laskelman, mutta en tiedä, onko muuta käytössä kuin
pelkkä kilometrikorvaus.
Ed. L a h t e 1a : Arvoisa herra puhemies!
Ihan lyhyesti ed. Vihriälälie voisi todeta, että en
missään vaiheessa ole halunnut siirtää ratkaisuja
työmarkkina pöytään. Viime kädessä me teemme
päätökset, mutta neuvotteluvara pitää olla olemassa eikä välttämättä pidä kertoa etukäteen,
mikä se on. Neuvotteluissa on useita osapuolia,
tässä tapauksessa kolme, valtiovalta yhtenä. Nyt
on ainakin luvattu, että hallitussa ajassa ehdotukset tulevat aikanaan eduskuntaan päätettäväksi ja me itse asiassa päätämme, ovatko ne
hyviä vai eivät.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Minusta ed.
Ala-Nissilän lakialoite on todella hyvä ja kanna-

Toimeentulotuki

tettava. Itsekin olen sen allekirjoittanut. Hallitus
on lisäämässä joukkoliikennekustannuksia ja nimenomaan siten, että ne kohdistuvat haja-asutusaluille. Siellä on tulossa polttoaineveron korotuksia ja sen tyyppisiä. Lakialaitteessa on, että ne
kustannukset voitaisiin vähentää verotuksessa.
Se on erittäin tärkeä, hyvin ajankohtainen asia.
Ihmettelen kyllä sitä, mitä ed. Lahtela ensimmäisessä puheenvuorossaan sanoi, että toivottavasti tupaneuvotteluissa tulee myös lakialoitteen
ajatus toteutetuksi, eli siinä on selkeästi ed. Lahtelalla se ajatus, että tupapöydässä näitä ratkaistaan. Haluan korostaa sitä, että ne kuuluvat nimenomaan tänne eduskuntaan ja tämän lakialoitteen pohjalta pitäisi nyt sitten edetä.
On tietysti hyvä, jos tupapöydässä tulee jotain
tämän suuntaista, että tämä ajatus toteutuu,
mutta lähtökohtaisesti olen kyllä sitä mieltä, että
kaikki tämän tyyppiset asiat kuuluvat tähän taloon ja täällä se lainsäädäntöpohja olisi luotava
ja päätökset tehtävä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.
18) Lakialoite laiksi toimeentulotuesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite 126/1997 vp (Maria Kaisa Aula /kesk
ym.)
Ensimmäinen varapuhemies:
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Keskustelu:

Ed. V e h v i 1 ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Valtion vuoden 1995 talousarvioesitykseen liittyen käynnistettiin vuoden 95 alkupuolella toimeentulotukikokeilu, jossa Kelan paikallistoimistot ovat hoitaneet kokeilukunnissa niin sanotun normitettavissa olevan osan toimeentulotuesta. Muusta toimeentulotuesta kokeilukunnissakin ovat huolehtineet kunnat.
33 kokeilukunnan joukkoon on kuulunut erilaisia kuntia eri puolilta Suomea, muun muassa
Lappeenranta, Joensuu, Jalasjärvi, Ilomantsi ja
Somero. Käsitykseni mukaan myös Helsingissä
on ollut alueellinen kokeilu.
Kokeilu on seurannan mukaan ollut toimiva
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ratkaisu. Ihmisten juoksuttaminen luukulta toiselle on vähentynyt, jonot lyhentyneet, hakemusten käsittelyaika on lyhentynyt merkittävästi.
Asiakkaat ja työntekijät ovat olleet tyytyväisiä.
Erityisen hyvää kokeilussa on ollut se, että
kokeilukunnissa sosiaalitoimi on pystynyt keskittymään muihin sille määriteltyihin tärkeisiin
tehtäviin. Tämä on tarkoittanut muun muassa
sitä, että lastensuojelutyön ongelmiin on päästy
tarttumaan varhaisemmassa vaiheessa ja näin on
säästetty myös lastensuojelumenoissa.
Neljä viidestä toimeentulotuen hakijasta saa
jotain Kelan maksamaa etuutta: työttömyyspäivärahaa, asumis tukea, kotihoidontukea tai muuta lapsiperheen tukea. Kokeilupaikkakunnilla
toimeentulohakemusten käsittelynopeutta onkin vauhdittanut nimenomaan se, että tiedot toimeentulotukeen vaikuttavista muista etuisuuksista on saatu suoraan Kelan omista tietojärjestelmistä. Olisi järkevää, että tehtävä jatkossakin
hoidettaisiin siellä, missä se on käytännöllisintä
toteuttaa.
Herra puhemies! Lokakuun alussa hallituksen
sosiaalipoliittinen ministerityöryhmä päätti kuitenkin lopettaa toimeentulokokeilun vuoden 97
lopusta. Tällöin myös kokeilukunnissa pitää palata vanhaan huonommaksi todettuun toimeentulotuen hallinnointimalliin. Nyt kokeilussa mukana olevissa kunnissa ihmetellään, miksi näin
toimitaan. Sen sijaan, että kokeilu aiotaan purkaa, olisi malli pitänyt ulottaa koskemaan kaikkia niitä kuntia, jotka siihen haluavat mukaan
tulla ja missä se myös mahdollista on. Asiaan on
ottanut kantaa muun muassa arvostettu selvitysmies tohtori Heikki Koski. Hän on esittänyt jo
ajat sitten, että tämä normitettu osuus tulisi siirtää Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi. Mutta
tämä on kaikunut kuuroille korville.
Myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa parhaillaan olevassa hallituksen esityksessä laiksi
toimeentulotuesta todetaan sen perusteluosassa
toimeentulotukikokeilun tuottaneen hyviä tuloksia. Heikkoutena nähtiin, että tehtävänsiirron
lopullisista kustannusvaikutuksista ei ole vielä
saatavissa yksiselitteistä tietoa ja että suurten
kuntien puuttuminen kokeilusta vaikeuttaa toiminnallisten ja hallinnollisten seurausvaikutusten arviointia.
Mielestäni kuitenkaan kyseiset heikkoudet eivät ole sen laatuisia, että niiden takia kokeilu olisi
pitänyt keskeyttää, vaan nimenomaan päinvastoin. Kokeilua pitäisikin jatkaa ja kokeilukuntien joukkoon pitäisi ottaa myös jokin Suomen
suurista kaupungeista, Helsinki, Vantaa, Turku
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tai Tampere, jotta nämäkin seikat yksiselitteisesti
selviäisivät.
Arvoisa puhemies! Tässä kohdassa käsittelemme ensimmäisenä allekirjoittajana olevan
Maria-Kaisa Aulan aloitetta. Aloitteessa ehdotetaan, että toimeentulotukea koskevan hallituksen esityksen 217 yhteydessä päätettäisiin toimeentulotuen siirtoa koskevan kokeilun jatkamisesta vuoden 99 loppuun saakka. Lakialoite
on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle
laiksi toimeentulotuesta. Mielestäni eduskunnan
tulisikin nyt päättää mahdollisimman pianjatkoajan antamisesta kokeilulle. Ensi vuoden aikana
tulisi valmistella toimeentulotuen normitetun
osan myöntämisen ja rahoituksen siirto Kansaneläkelaitokselle. Kunnille jäisi alkuperäisen tavoitteen mukaisen tilapäisen harkinnanvaraisen
toimeentulotuen myöntäminen ja rahoittaminen.
Ehdotamme toimeentulotukea koskevan lain
muuttamista niin, että toimeentulotuen siirtoa
koskeva kokeilu olisi edelleen mahdollinen vuoden 99 loppuun saakka. Kokeilun piiriin tulisi
päästä kaikkien niiden paikkakuntien, joissa
kunta ja Kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto
yhteisesti niin haluavat ja sopivat. Muodollisesti
päätöksen kokeiluun hyväksymisestä tekisi edelleen sosiaali- ja terveysministeriö.
Arvoisa puhemies! Toivon, että ed. Aulan ensimmäisenä allekirjoittama lakialoite saisi asianomaisessa eli sosiaali- ja terveysvaliokunnassa
asiallisen käsittelyn ja tämä kokeilunjatkuminen
tulisi mahdolliseksi.
Ed. H u u h t a n e n : Arvoisa puhemies! Sosiaaliasiakkaiden parempi palvelu ja selkeämpi
lainsäädäntö ovat tämänkin eduskunnan toivelistalla aivan kärkiasioita. Toimeentulotuen
maksatus on ollut kokeilussa jo vuodesta 90 alkaen. Se aloitettiin Lauritsalasta ja monimuo-

toisten kokeilujen yksiselitteinen lopputulos on
ollut, että tämä järjestelmä, toimeentulotuen
normitetun osan maksatus Kelasta on hyvä sekä
asiakkaille että viranomaisille. Tästä ajatuksesta
tekee poikkeuksen oikeastaan vain hallitus, joka
ei usko näihin tuloksiin ja on nyt !opettamassa
tämän hyvän käytännön. Ongelmallinen käytännön lopettaminen on niille yli 30 kunnalle, jotka
ovat tähän hyvään käytäntöön tottuneet. Siinä
mielessä lakialoite on realistinen, että erityisesti
näiden kuntien asia tulisi hoitaa siten, ettäjärjestelmää voitaisiin jatkaa 99 loppuun, ja ajatuksenahan on siinä tapauksessa, että viimeistään
2000 koko Suomi olisi tämän järjestelmän parissa.
Väitteet siitä, että kokemuksia suurkaupungeista ei ole, eivät pidä paikkaansa. 93 muun
muassa Helsinki tuli kokeiluun mukaan. Helsingin sosiaalityöntekijöiden liitto vetoaa voimakkaasti, että tätä käytäntöä toteutettaisiin myös
valtakunnallisesti ja tämä on merkki siitä, että
myös suuret paikkakunnat hyväksyvät tämän
järjestelmän.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Ensimmäinen varapuhemies:
Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna
keskiviikkona kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 19.16.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Keijo Koivukangas

