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Hallituksen esitys HE 7/1999 vp
Puhettajohtaa puhemies Uosukainen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Aho E., Backman, Brax, Enestam,

1) Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali
P u h e m i e s : Päiväjärjestyksen 1) asiana on
eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali.
Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 7 ja
19 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa, jonka puhemies on tänään tarkastanut ja hyväksynyt, on pankkivaltuutettujen jäseniksi ehdotettu
valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 ja 23 §:n nojalla, että
vaali on yksimielinen ja että eduskunnan pankkivaltuutettujen jäseniksi valtuutettujen toimikau-
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denjäljellä olevaksi ajaksi ovat tulleet valituiksi
ehdokaslistan mukaisesti
ed. Ala-Nissilä ed. Pekkarisen sijaan ja ed.
Pekkarinen ed. Ala-Nissilän sijaan.
Samalla määrätään ed. Ala-Nissilä kuulumaan suppeampaan pankkivaltuustoon ja ed.
Pekkarinen ed. Ala-Nissilän 2. varamieheksi suppeampaan pankkivaltuustoon.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 4/1999 vp
P u he m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että asia lähetettäisiin lakivaliokuntaan.
Keskustelu:

Oikeusministeri K o s k i n e n : Arvoisa puhemies! Esitykseen sisältyy kaksi rikoslain muutosehdotusta. Toinen niistä koskee tietokonerikollisuutta ja toinen liittyy salakuljetukseen.
Tietokoneet ja niissä oleva informaatio voivat
olla sekä rikoksen kohteita että myös rikoksentekovälineitä. Tietokonetta voidaan johtaa harhaanjasiten pettää samalla tavalla kuin ihmistä,
tavallaan pettää ihmisiä tietokoneen välityksellä.
Tietokoneissa digitaalisessa muodossa olevaa informaatiota voidaan väärentää siinä missä paperidokumenttiakin. Tietokone fyysisenä esineenä
voidaan tuhota, mutta on mahdollista tuhota
myös vain tietokoneen kiintolevyllä digitaalisessa muodossa oleva tieto, ilman että tietokone
vahingoittuu jne. Näitä uusia rikosmuotoja on
lukuisia.
Suomen rikoslaissa on suhteellisen kattavasti
otettu huomioon niin sanottu tietokonerikollisuus. Rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa, joka tuli voimaan 1.1.1991, laajennettiin luvaton ta käyttöä, vahingon tekoa, petosta sekä väärennystä koskevat perinteiset rangaistussäännökset siten, että ne kattavat myös
tietokoneella tehdyt rikokset tai vastaavasti tietokoneessa olevaan aineistoon kohdistuvat vahingolliset teot.
Rikoslain kokonaisuudistuksen toisessa vaiheessa, joka tuli voimaan 1.1.1995, rikoslakiin
lisättiin uusi tietokonemurtaa koskeva rangaistussäännös ja tuhotyötä koskevassa rangaistussääntelyssä otettiin nimenomaan huomioon

myös tietojärjestelmiin kohdistuvat yleisvaaralliset vahingonteot.
Tämän esityksen tarkoituksena on paikata rikoslainsäädännössä vielä oleva aukko. Tietokoneviruksen pelkkä valmistaminen tai levittäminen ei tällä hetkellä sellaisenaan ole rangaistava
teko. Tosin tietokoneviruksen levittäjä saattaa
eräin edellytyksin syyllistyä vahingontekoon, jos
hänen liikkeelle laskemansa virus aiheuttaa selvästi todennettavaa vahinkoa toisen tietokoneen
tiedosteille tai ohjelmistoille. Vahingonteon
edellyttämän vahingoittamistarkoituksen toteennäyttäminen voi tällaisessa tapauksessa kuitenkin olla vaikeaa. Osa tietokoneviruksista on
suhteellisen harmittomia, mutta joukossa on
myös sellaisia, jotka, jos niitä ei ajoissa havaita,
voivat aiheuttaa suurta vahinkoa tai jopa suuronnettomuuksia.
Tietokonevirusten aiheuttamien vahinkojen
ennalta estäminen saattaa olla kallista. Sen vuoksi on syytä erikseen kriminalisoida tietokonevirusten pelkkä valmistaminen ja levittäminen. Rikoslain yleisvaarallisia rikoksia koskevaan 34lukuun ehdotetaan siksi lisättäväksi tätä tarkoittava kriminalisointi.
Ensinnäkin ehdotetussa säännöksessä kriminalisoitaisiin tietokoneviruksen, siis virusohjelman, valmistaminen ja sen saataville asettaminen
sekä aktiivinen levittäminen. Saataville asettamista olisi esimerkiksi se, että joku kotisivullaan
pitää virusohjelmaa, jonka kuka tahansa voi
imuroida ja jatkaa sen levittämistä. Toiseksi
säännöksessä säädettäisiin rangaistus siitä, että
asettaa saataville, valmistaa tai levittää tietokoneviruksen valmistusohjeen.
Tältä osin on huomattava, että kriminalisointi
ei koskisi ohjeen valmistamista. Tämä rajoitus
johtuu siitä, että ohje ei leviä itsestään samalla
tavalla kuin valmis ohjelma eikä rangaistavuotta
sen vuoksi ole syytä ulottaa pelkän ohjeen valmistamiseen. Teon rangaistavuus edellyttää, että
teko tehdään tarkoituksin aiheuttaa haittaa tietojenkäsittelylle. Rajoituksen tarkoituksena on
sulkea rangaistavuuden ulkopuolelle sellaiset tapaukset, joissa joku on valmistanut virusohjelman vain kokeillakseen ohjelmointitaitojaan aikomatta kuitenkaan mitenkään levittää sitä.
Esityksen toinen muutos koskee laitonta tuontitavaraan ryhtymistä, joka liitettiin rikoslakiin
rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäisessä
vaiheessa. Rikoksen rangaistusasteikko on nykyään vain sakko tai enintään kuusi kuukautta
vankeutta. Säännöstä ei sovelleta maahan salakuljetetun alkoholin ja huumeen hallussapitämi-
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seen tai kuljettamiseen, koska näistä teoista säädetään erikseen rangaistus alkoholilaissa ja rikoslain 50 luvussa.
Tämä asteikko on käytännössä osoittautunut
liian alhaiseksi. Käytännössä säännöstä on sovellettu muun muassa tapauksiin, joissa henkilön
hallusta Suomessa on tavattu suuria määriä tulliveropetoksella maahan tuotua tupakkaa. Jos ei
ole voitu näyttää, että epäilty oli osallisena itse
tulliveropetokseen, siis salakuljetukseen, niin
häntä ei ole voitu tuomita rangaistukseen, joka
on oikeudenmukaisessa suhteessa laittomasti
hallussapidetyn tupakan arvoon.
Esityksessä ehdotetaan säännösten porrastamista kahdeksi rikokseksi: laiton tuontitavaraan
ryhtyminen ja lievä laiton tuonti tavaraan ryhtyminen. Ensin mainitun rikoksen rangaistusasteikko olisi sama kuin kätkemisrikoksen eli sakko tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi
kuukautta, mikä merkitsee 200 prosentin korotusta rangaistusmaksimiin. Rikkomustyyppisen
säännöksen asteikko olisi sakko, mikä mahdollistaisi rangaistusmääräysmenettelyn käyttämisen lievissä tapauksissa. Samalla viranomaisten
mahdollisuudet tutkia nyt kysymyksessä olevia
rikoksia paranisivat, sillä ehdotettu asteikko
mahdollistaisi myös pidättämisen ja vangitsemisen jo tutkintavaiheessa.
Toinen esitys koskee samaa lakia, mutta toisessa tarkoituksessa kuin tietokonevirusta koskeva lakiehdotus.
Arvoisa puhemies! Toivon lakiehdotusten ripeää käsittelyä eduskunnassa.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Niin
kuin ministeri Koskinen täällä esittelypuheenvuorossaan totesi, hallituksen esitys tuo mukanaan muutosesitykset kahteen lakiin tai oikeastaan rikoslain kahteen lukuun: 34luku, Yleisvaaralliset rikokset, ja 46 luku, jossa käsitellään
muun muassa salakuljetusta.
Tämä 34 luvun muutos merkitsee sitä, että
tietokonejärjestelmiä halutaan rikoslain keinoin
suojella tietokonevirusta vastaan. Rouva puhemies! Minä olen moneen kertaan mielessäni pähkäillyt, minkälainen oikein on tällainen tietokonevirus, enkä ole saanut sameissa aivoissani oikein kuvaa, mitä tuo tarkoittaa. Olen varma siitä,
että asia on niin mielenkiintoinen, että jos kunnioitettu Havukka-ahon ajattelija olisi elossa ja
voimissaan, hän varmasti tähän asiaan käyttäisi
pitkätkin mietiskelytovit asian selvittämiseksi.
Minulla on ajatuksissani ja mielikuvituksessani se, että se on sellainen pieni eliö,jolla on iso pää
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ja pitkä häntä, ja se tekee viputusta hännällään.
Tällainen ajatus minulla on mielikuvituksessani
viruksesta, mutta totta kai minä nyt sen verran
tiedän, että kysymyksessä on tietysti tietokoneohjelma,joka on tehty sitä varten, että sillä tuhotaan toisia tietokoneohjelmia.
Minä kuitenkin väitän, että tässä eduskunnassa on paljon samanlaisia ihmisiä, jotka ovat hiukan samanlaisissa ajatuksissa kuin minäkin mielikuvituksessaan tietokoneviruksesta, ja esittäisinkin - käsitykseni mukaan tämä asia tulee
lakivaliokuntaan - että siellä oikein otettaisiin
esille sellainen kysymys ja kuultaisiin asiantuntijoita, jotka meille tyhmille selvittäisivät, mitä on
tietokonevirus, joka on perusteellisesti väärä kuvaus varmasti siitä, mitä tämä "tietokonevirus"
todellisuudessa on.
Kun me päätämme täällä eduskunnassa ja valiokunnassa joistakin asioista, meidän pitäisi tietää, mitä itse kukin asia tarkoittaa, eikä pelkästäänjollakin kuvaannollisten nimien leikkimisellä luoda omia mielikuviamme.
Rouva puhemies! Toivon, että siellä lakivaliokunnassa meitä vähän sivistetään asian suhteen
sitten, kun asia tulee siellä käsiteltäväksi.
Rouva puhemies! Puutun tähän toiseen kysymykseen, 46lukuun,ja laittomasti tuotuun tuontitavaraan ryhtymiseen. Siinä on eräs merkillisyys, joka on syytä ottaa esille.
Meillähän rikoslain rangaistusasteikot on laadittu niin, että siellä rangaistusasteikkojen osalta
edetään tietyssä rytmiikassa: on vuoden, kahden,
neljän, kuuden, kahdeksan, kymmenen ja kahdentoista vuoden rangaistusmaksimia, ylintä
rangaistustasoa. Joissakin äärimmäisen harvoissa tapauksissa on käytetty kolmen vuoden tasoa,
muun muassa rikoslain 20 luvun 3 §:ssä sukupuoliyhteyteen pakottaminen eli lievä raiskaus, mistä
aikanaan paljon puhuttiin. Siinä on kolmen vuoden rangaistus, mutta tästä systemaattisuudesta
poi!ckeaminen on hyvin harvinaista.
Aärimmäisen harvinaista ministeriön taholta
on varmasti se, että puolitetaan näitä vuosia, ja
kun tässä rangaistusmaksimiksi tulee puolitoista
vuotta, yksi vuosi ja kuusi kuukautta, minä en
oikein muista, että olisin kuullut ministeriön koskaan esittävän tänne eduskuntaan tällaista. Meillä on kyllä lainsäädännössä puolentoista vuoden
rangaistuksia, muun muassa kavalluksen ja varkauden osalta rikoslain 28 luvussa, mutta se syntyi täällä eduskunnassa ja valiokunnassa siitä
syystä, että me emme päässeet yksimielisyyteen
tästä asiasta. Jotkut halusivat, että riittää yhden
vuoden rangaistus, jotkut että täytyy olla kaksi
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vuotta. Poliittiseksi kompromissiksi tuli silloin
puolitoista vuotta, yksi vuosi kuusi kuukautta. Se
on erikoisen harvinainen aikamäärä rikoslaissa.
Sen takia nyt, kun lainvalmistelija, tässä tapauksessa kai oikeusministeriö, on tehnyt tämän
lain ja oikeusministeriö esittää meille tällaisesta
rangaistussystematiikasta poikkeamista eli nyt
ehdotetaan puolentoista vuoden maksimia, joka
on täällä erittäin harvinainen, on mielenkiintoista aikanaan kuulla oikeusministeriön asiantuntijoilta, kun tätä asiaa aletaan käsitellä tuolla valiokunnassa, mistä johtuvat Iainvalmistelijan
poikkeavat näkemykset vanhasta systematiikasta nimenomaan rangaistusasteikkojen suhteen.
Ehkä sille on jokin selityksensä.
Rouva puhemies! Minulla ei näitä lakeja vastaan ole mitään. Ne ovat ihan hyviä, mutta ihan
puhumisen ilostakin ajattelin ottaa nämä kaksi
asiaa tässä esiin: viruksen ja rangaistusasteikon.
Molemmissa olen ollut ihan tosissani. Näihin
asioihin täytyy aikanaan paneutua.
Ed. P u 11 i aine n: Arvoisa puhemies! Vanha kulunut sanonta kuuluu: Mikään ei ole niin
viisas kuin ihminen, paitsi keskieurooppalainen
sähköinsinööri. Sopii erinomaisen hyvin tähän
yhteyteen.
Ministeri Koskinen kuvasi hyvin sen tarpeen,
johon tämä erittäin kiireellinen lainsäädäntömuutos vastaa. On valitettavaa, että edellisen
eduskunnan aikana tätä ei pystytty saamaan aikaiseksi kiireen takia.
Arvoisa puhemies! Kärki, minkä voisin keskusteluun lisätä, on se, että nyt olisi ehkä tarvittu
kuitenkin vielä maan parhaiden tai kansainvälisesti parhaiden asiantuntijoitten visio siitä, mitä
lähiaikana tähän virusrintamaan, tarkoitan tällä
nyt höplien sisässä olevaa virusrintamaa, on tulossa niin, että lainsäädännöllä voitaisiin ennakoida tuleva tilanne. Nyt tämä lainsäädäntömuutoshan tulee tähän tilanteeseen, jossa me
elämme. Tiedämme tämän ongelman ja sitä vastaan nyt rikoslain muutoksella käydään. Mutta
mihin ollaan menossa? Tässä suhteessa toivottavasti lakivaliokunta laittaa sellaisen ponnen, jossa luodaan katse tulevaisuuteen ja ikään kuin
pakotetaan hallitus ottamaan kaikki mahdolliset
tulevaisuuden näkymät huomioon niin, että ne
lainsäädännössä käytännön tasolla ennakoitaisiin.
Ed. P i h a : Arvoisa puhemies! Voisin ensin
kannattaa ed. Pulliaisen ajatusta. Tietoliikenteeseen liittyvä lainsäädäntö on sillä tavalla hanka-

laa, että se on aina vähän kuin entisten alueiden
paikkaamista yksi kerrallaan, ja harvoin on nähty sellaista, minkä edes voimme ennakoida etukäteen. Usein tietokonenikkareiden aivot sittenkin ylittävät meidän käsityskykymme siitä, mitä
kaikkea tietokoneella voi tehdä.
Arvoisa puhemies! Yhä enemmän tietoliikenne tapahtuu tietokoneiden kautta. Parhaillaan
muun muassa Euroopan unionissa muotoillaan
sähköisestä kaupankäynnistä direktiiviehdotusta, jonka tavoitteena on edistää sähköistä kaupankäyntiä sisämarkkinoilla muun muassa varmistamalla tietoyhteiskunnan palvelujen vapaa
liikkuvuus. Talousvaliokunta lopetti tämän
asian käsittelyn tänään.
Tulevaisuudessa yhä enemmän asioimme Internetin kautta, ostamme tavaraa ja välitämme
tietoa. Vuoden 2000 atk-ongelmien laajuus on
saanut meidät huomaamaan, että aika moni asia
yhteiskunnassamme on jo totaalisesti bitteinä.
Näin ollen yhteiskunta on myös haavoittuvampi
toisella tavoin kuin aiemmin.
Ed. Aittaniemelle voisin sanoa, että tietokonevirukset ovat siitä ikäviä, että niissä ei ole päätä
eikä häntää, vaan ne ovat ohjelmakäskyjen sarja,
jonka tarkoituksena on haitata tietojen käsittelyä tai tietojärjestelmän toimintaa. Ne eivät siis
näytä normaalilta rikolliselta.
Lainsäädännön mukana pysyminen tietokoneistetussa maailmassa ja siihen liittyvässä rikollisuudessa on kuluttajien ja kansalaisten luottamuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Siksi hallituksen esitys rikoslain 34 luvun muuttamisesta
aikaansa sopivaksi on tervetullut esitys.
Muutamia viikkoja sitten seurasimme jälleen
yhden maailman laajuisen tietokoneviruksen,
cih-viruksen, jota myös Tshernobyl-virukseksi
kutsutaan, kiemurtelemista tietoverkoissa. Virusten torjunnastakin on tullut bisnestä ja vaikka
työllisyys paranisikin virustentorjuntayritysten
laajenevalla toimintaken tällä, olisi sittenkinjopa
kansantaloudellisesti tärkeää saada virukset ja
niiden tekijät kuriin.
Lakiehdotuksessa ehdotetaan jo pelkän tahallisen viruksen valmistamisen ja saataville asettamisen, jopa ohjeiden löytymisen asianomaisen
hallusta tulevan kriminalisoitavaksi. Muissa Euroopan maissa ja unionissa pohditaan samoja
ongelmia. Alankomaissa, Italiassa ja Sveitsissä
on jo säännökset. Ruotsissa laki on edennyt vuodesta 92, ja pitkä käsittely mielestäni osoittaa
ongelman monimutkaisuuden. Pitkä käsittely
osoittaa myös muuttuvan ympäristön, jossa tämän lajin rikosten osalta liikumme. Odottami-
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nen ei kuitenkaan auta, joten toivon, että lakivaliokunta toimii ripeästi ja laki tulee nopeasti voimaan. Lakiehdotus on rikoslakiimme selkeä ja
hyväksyttävä lisä, joka ei tule hetkeäkään liian
aikaisin.
Arvoisa puhemies! Toivon, että lakivaliokunta käsittelynsä yhteydessä kiinnittää voimakkaasti huomiota unionin tarpeeseen yhtenäistää
lakejansa näiltä osin. Tietoliikenne on maailman
laajuista ja rikollisuus rajat ylittävää. Unioni ainakin voi omalla lainsäädännöllään pyrkiä harmonisoimaan omaa tilannettaan ja olla aktiivinen ulospäin, jotta yleismaailmallisesti lainsäädäntö näiltä osin muistuttaisi toistaan.
Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Kun
kuuntelin ed. Aittaniemen puheenvuoroa, niin ei
voi kuin yhtyä hyvin pitkälle niihin samoihin
ajatuksiin, jotka koskettavat nimenomaan tätä
virusongelmaa. Minun mielestäni erittäin mielenkiintoisella tavalla, josta minä en ymmärrä
mitään, on rikoslain 34 luvun johdanto-osassa
selvitetty viruksen ominaisuutta. Virus on ilmeisesti samanlainen kuin eräät sienilajit,jotka eivät
pysty toimimaan ilman isäntää. Mutta minun
mielestäni tällainen pieni kappale tästä johdannosta kuvaa asiaa erikoisella tavalla. Niin kuin,
arvoisa puhemies, totesin, minä en itse vielä ole
päässyt selville tästä.
Täällä on todettu sanatarkasti: "Niin sanotut
Troijan hevoset poikkeavat viruksista siinä, että
ne eivät levitä itse kopioita itsestään vaan kykenevät leviämään ainoastaan käyttäjän avustuksella eli siten, että käyttäjän on kopioitava ohjelma, johon Troijan hevonen on tarttunut. Loogiset pommit ovat sellaisia Troijan hevosia, jotka
on jätetty odottamaan suoritusta vasta sitten,
kun jokin looginen ehto toteutuu. Madot ovat
ohjelmia, jotka toimivat itsenäisesti ja osaavat
kopioida itsensä toisiin koneisiin verkon avulla."
Minä itse en kyllä tästä johdanto-osasta ymmärtänyt mitään, mutta toivon mukaan asiantuntijat lakivaliokunnassa selvittävät sitten,
onko tällainen "Troijan hevonen" jokin viruslajike vai jokin muu. En osaa sanoa siihen mitään,
kun en tunne asioita tältä osin. Mutta niin kuin
ed. Piha totesi myös, kyllä tietysti hyvin nopeasti
tällainen lainsäädäntö pitää saada, ja niin kuin
ed. Pulliainen totesi, sitä odotettiin jo viime eduskuntakauden lopulla, koska yleisesti ainakinjulkisessa sanassa puhutaan eri virussysteemeistäja
epidemioista jne. ja on esitetty lukujakin siitä,
millä tavoin ne liikkuvat ja tuhoavat toisten koneita.
34 209329H
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Arvoisa puhemies! Sitten tämä toinen muutosesitys rikoslain osalta eli 46luvun 6 §. Itse ihmettelen myös hieman tätä rangaistusasteikkokysymystä, koska se on aika poikkeuksellinen, 1 vuosi
6 kuukautta. Mutta toisaalta itse olen kyllä tyytyväinen siihen, että tämä muutos tuodaan, koska se auttaa nimenomaan esitutkintaviranomaisia siltä osin, että se antaa lisämahdollisuuksia
jopa pakkokeinojen käyttöön tällaisissa tilanteissa, joissa saattaa olla kyse erittäin suurista
omaisuusarvoista. Toisaalta hyvä on myös se,
että tänne on otettu oma pykälänsä lievempiä
tekomuotoja varten, jolloin voidaan käyttää rangaistusvaatimusmenettelyä eikä tarvitse lähteä
odottamaan pitkiä oikeudenkäyntejä.
Ed. E. L a h t e 1 a : Arvoisa rouva puhemies!
Lakiesityksessä ollaan semmoisen tieteenlajin
kanssa tekemisissä, ettei aina ymmärrä terminologiaa, niin kuin ed. Vistbacka totesi, mitä kaikkea siinä mahtaa ollakaan. Ihminen on näköjään
viisas ensinnäkin keksimään tietokoneet ja ohjelmat, joita tarvitaan. Mutta sitten yhtä taitavia
ovat myös ne, jotka yrittävät haitata, tehdä vahinkoa, niin kuin tässä voidaan tehdä isoakin
vahinkoa taloudellisesti ja tuhota semmoisia
asioita, jotka voivat olla jopa korvaamattomia.
Siinä mielessä lakiesitys on ihan paikallaan. Siihen joudutaan todennäköisesti etsimään ratkaisuja yhä uudelleenkin, tällä lailla ei varmasti vielä
torjuta sitä ongelmaa.
Mietin vain tässä, milloin keksitään bakteeri,
kun virus on tässä jo keksitty. Kohta varmaan
joudutaan keksimään uusi poliisilajikin, joka
kulkee tuolla verkoissa kytistämässä, ja verkoissa kulkee passipoliiseja joka paikassa. Koska viruksia torjutaan yleensä lääkkeillä emmekä ole
onnistuneet siinä, niin joudutaan käyttämään
kovempia toimenpiteitä. Siinä mielessä lakiesitys
on kyllä paikallaan.
Toivottavasti aikanaan, kun valiokunta käy
näitä läpi, saadaan rangaistusasteikot hyviksi.
Mutta ongelmana pidän tässä sitä, millä tavalla
jäljitetään ja saadaan kiinni rikolliset. Siinä lienee oikeille poliiseille töitä, tai tutkijoille, mitä ne
mahtavat ollakin, koska siinä on pahin ongelma
koko tässä vyyhdessä. Vaikka tehdään rangaistukset ja saadaan kaikki paperille, niin millä tavalla saadaan itse syntipukit kiinni, koska virukset leviävät maailmanlaajuisesti?
Ed. E 1o : Puhemies! Aivan lyhyesti paikaltani: Haluaisin ensinnäkin onnitella ministeri Koskista siitä, että tämä asia on näin nopeasti halli-
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tuksen muodostamisen jälkeen tullut eduskunnan käsittelyyn. Asia on hyvin ajankohtainen.
Niin kuin näemme asiakirjoista, Suomi on ensimmäisiä maita, joissa asia kriminalisoidaan.
Meille esitetyn lakiehdotuksen mukaan viidessä
maassa on laki asiasta olemassa. Muun muassa
ehkä eräs seikka, joka meille antaa sulan hattuun, on se, että olemme nyt Ruotsia edellä, koska Ruotsissa vasta valmistellaan tätä lakia.
Kuten ministeri Koskinen totesi, samalla tavoin toivon, että mahdollisimman ripeästi eduskunta asian käsittelisi ja saisimme todella lain
ensimmäisenä eurooppalaisten maiden joukossa.
Ed. F i 1 a t o v : Arvoisa puhemies! Kun puhuttiin edelläkäynnistä, niin itse asiassa on tietenkin hyvä, että Suomi on edelläkävijämaa,
mutta voisi sanoa, että se ei ole tässä tilanteessa
kauhean lohduttavaa, koska kuitenkin tämä on
hyvin kansainvälinen toimintakenttä.
Toinen asia, joka liittyy tähän, on resursointi.
Meillä on paljon käyty keskustelua viime aikoina
poliisien resursseista, ja se on yleensä liittynyt
hyvin perinteiseen poliisitoimintaan. Tämä on
uusi kenttä, jossa resursointia tarvittaisiin varmasti lisää, jotta pystyttäisiin jäljittämään oikeasti näitä rikollisia.
Kolmanneksi toivoisin, että asiaa kehitettäisiin jatkuvasti, koska esimerkiksi tietokoneviruksilla kiristämiset ja muut uudet rikollisuuden
muodot ovat tulleet ja varmasti ne jonakin päivänä kohtaavat myös pienen Suomen.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään lakivaliokuntaan.
3) Hallituksen esitys tilisiirtolaiksi
Hallituksen esitys HE 5/1999 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.
4) Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain,
arvonlisäverolain, tullilain 9 §:n sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun
lain muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 6/1999 vp

Puhe m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että asia lähetettäisiin valtiovarainvaliokuntaan.
Keskustelu:
Ed. J a n s s o n : Värderade talman! Denna
proposition motsvarar proposition nr 250 under
förra riksdagsperioden som förföll. Denna proposition, som vi nu behandlar för remiss, gäller
reglering av den ordning som följer av att den
skattefria försäljningen inom EU med all sannolikhet upphör. Propositionen utgår ifrån att så
sker från och med den 1 juli detta år. Tiden är
alltså ganska knapp.
Vi har knappt två månaders tid på oss, men
tack vare behandlingen under förra riksdagsperioden så är innehållet välkänt för statsutskottet
och för skattedelegationen. Jag hoppas att så
också är fallet för delegationens nya medlemmar.
Jag säger några ord utskottet till vägdelning,
även nu av den anledningen att den här frågan
mycket nära berör Åland. Såsom det framgår
både av den allmänna motiveringen och av detaljerna till paragraferna, så intar Åland en framträdande plats, ja härefter en ännu mera framträdande position i vårt lands transportekonomi.
Efter den 1 juli upphör den skattefria försäljningen inom EU i övrigt förutom i fartygstrafiken via Åland och i flygtrafiken till och från
landskapet, där den skattefria försäljningen tack
vare det specialarrangemang som vidtogs vid anslutningen till EU kan och kommer att fortsätta
därför att Åland ställdes utanför gemenskapens
skatteområde, dvs. området för harmonisering
av den indirekta beskattningen.
Allting har en nackdel och priset för detta
arrangemang, som är bra för Åland och till nytta
för hela landet, såsom utrikesutskottet uttalade
sig när anslutningsfördraget godkändes av riksdagen och därmed också protokoll nr 2 beträffande Åland, är den skattegräns som omger landskapet. Man skall inte förledas att tro att den
enbart är till nytta, att den påse med. skattefria
varor man kan köpa när man reser till Aland bara
har gott med sig.
Den skattegräns som tillkom blev för sträng.
Jag säger det här därför att vi inte nu kan göra
något åt det, men det finns en utredning som
eftersträvar en lättnad i skattegränsarrangemanget och den utredningen är mycket viktig och bör
påskyndas.
I regeringen Lipponen II:s regeringsprogram
står det att vår sjöfarts konkurrenskraft skall
tryggas och därom skall det uppgöras ett pro-
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gram med innebörden att vår sjöfart klarar internationell konkurrens, med andra ord skall den ha
åtminstone samma konkurrensvillkor som övriga EU-länders sjöfart har.
När regeringen har intagit en sådan tillmötesgående hållning, eller skall göra det enligt programmet, tili sjöfarten som sådan, så menar jag
att det är aHdeies nödvändigt att inta motsvarande förekommande hållning i förhållande till skattegränsarrangemanget för Åland.
Den sista detaljen jag tänker omnämna och
som också berörs i propositionen är de miljöeffekter som detta ändå kommer att få för Skärgärdshavet. För närvarande anlöper, alltsä kommer det 14 båtar per dygn tili Ålands olika hamnar. Efter den l juli beräknar man att det kommer 31 anlöp per dygn tili i stort sett tre hamnar
pä Åland. Var och en förstår att effekterna på
miljön härav kan och kommer att bli betydande.
Rederierna gör betydande insatser i miljöfrämjande syfte, men den rent fysiska påverkan kan
man inte göra nägonting åt. Här handlar det
alltså om att skona miljön, värna om naturen,
den känsliga skärgårdsmiljö som det ändå rör sig
om - denna i hela världen unika skärgårdsarkipelag. Alltså, när des~a 31 fartyg, som nu går på
delvis andra rutter i Ostersjön passerar Aland
och det kanske rentav tillkommer nya, så mäste
all hänsyn tas som gör att denna miljö kan bevaras.
Arvoisa rouva puhemies! Lyhyesti mainitsen
vain, että tämä esitys n:o 6 tältä vuodelta vastaa
edelliseltä kaudelta esitystä n:o 250, joka kaatui
niin sanoakseni vaalien myötä.
Tämä on erittäin tärkeä esitys, koska sillä järjestetään, sanoisinko, asiat sen jälkeen, kun verovapaa myynti 1 päivänä heinäkuuta elikkä vajaan kahden kuukauden kuluttua loppuu
EU:sta. Silloin verovapaa myynti saa jatkua liikenteessä Ahvenanmaalle ja Ahvenanmaalta
niillä rajoituksilla ja ehdoilla, jotka nyt järjestetään tämän esityksen lakiehdotusten mukaisesti.
Ahvenanmaa on EY:n veroalueen ulkopuolella koskien välillisiä veroja. Sen takia verovapaan
myynnin loppuminen muualta EU:sta ei koske
Ahvenanmaata. (Ed. Aittoniemi: Se on rusina!)
-Se on sinänsä rusina, jos sitä käytetään järkevästi. Mutta sillä on myöskin kuten aina toinen
puolensa. Se on verorajajärjestelyt Ei ole niin
helppoa ja on jopa tämän johdosta aika kallistakin asua Ahvenanmaalla.
Verorajan vaikutuksia pitää vähentää ja lieventää ehdottomasti. Se ei olisi haitaksi kenelle-
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kään vaan hyödyksi juuri sen mukaan, mikä oli
Ahvenanmaan pöytäkirjan alkuperäinen tarkoituskin. Tästä on selvitys vireillä. Hallitusohjelman merenkulkumaininnan mukaisesti lähden
siitä, että verorajan vaikutuksia toki lievennetään ja ripeästikin, koska tämän esityksen lakimuutokset esityksen mukaan astuvat voimaan 1
päivänä heinäkuuta ja viimeistään silloin myöskin verorajan vaikutuksia pitäisi lieventääjaniitä
alentaa niin paljon kuin mahdollista.
Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Tässä
tämä nyt sitten on tämä paljon puhuttu lakiesitys
nimenomaan verovapausmyynnin lopettamisen
yhteydessä. Eniten minua huolestuttaa lähinnä
Merenkurkun osalta se, että myöskin pk-yrittäjien tavaroiden liikkuvuus saattaa heiketä. Siitä
saattaa tulla myös ympäristöongelmia, jos niitä
lähdetään pohjoisen kautta viemään esimerkiksi
Ruotsiin ja Norjaan.
Nythän toki on kuulunut huhuja siitä, että
myös Ruotsin valtio olisi osoittamassa jonkinlaista pientä summaa ainakin kahdeksi vuodeksi
Merenkurkun liikenteen jatkamiseksi. Mutta
epäilen, että matkustajamäärät, jotka tällä hetkellä ovat olleet noin miljoona matkustajaa vuodessa, tulevat vähenemään ja sen kautta varmasti
lippujen hinnat nousevat. Myöskin Pohjanmaalla varmasti tulee vaikutusta lisätyöttömyyden
muodossa, koska siltä sektorilta poistuu varmasti työpaikkoja aika paljon. Samoin käy myöskin
lentoliikenteen osalta. Niin kuin perusteluissa
todetaan, ilmeisesti charterlentoja ruvetaan ostamaan lisää, enemmän kuin reittilentoja lähinnä
sen johdosta, että charterlennoilla nimenomaan
verovapaan myynnin osuus on ollut suurempi.
Ed. K i v i n i e m i : Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys tax-free-myynnin lakkauttamisesta
unionin sisäisessä liikenteessä on erityisen ongelmallinen juuri Merenkurkun laivaliikenteelle,
niin kuin ed. Vistbacka aikaisemmin totesi; muodostuuhan Merenkurkun liikenteessä laivayhtiön tuloista 60 prosenttia verovapaasta myynnistä. Muihin Itämeren Iinjoihin verrattuna Merenkurkun lauttaliikenne on poikkeuksellisen
hankalassa asemassa juuri siksi, että Vaasasta ja
Pietarsaaresta liikennöivät laivat eivät voi hyödyntää Maarianhaminan, Ahvenanmaan erityisasemaa eivätkä poiketa Virossa ja siten kiertää
säännöksiä.
Merenkurkun liikennehän on ollut kautta aikojen pohjalaisten silta maailmalle ja kieltämättä
liikkuminen muihin Pohjoismaihin ja myös mui-
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hin maihin vaikeutuu, jos silta katkaistaisiin. On
myös muistettava se tosiasia, ettei missään
muualla maailmassa näin pohjoisessa laiva ole
kulkenut yhtä vaikeissa ilmasto-olosuhteissa
joka päivä säännöllisesti. Liikkumisen mahdollisuutta yleensäkin pitäisi ylläpitää myös harvaanasutuilla alueilla kohtuuhintaan eikä vain eurooppalaisten suurten keskusten välillä. Merenkurkun laivaliikenne on ollut myös konkreettinen esimerkki siitä, että harvaanasutuillakin
alueilla on pystytty järjestämään poikittaisyhteyksiä toimivasti.
Verovapaan myynnin jatkamista olisi nimenomaan Merenkurkun alueella voitu perustella
aluepolitiikalla, liikennepolitiikalla sekä työllisyydellä, mutta koska päätökset nyt on tehty,
niin päätöksiä pitää yrittää lieventää. On hyvä,
että hallitus aikoo panostaa siihen, että Merenkurkun lauttaliikennettä ollaan tukemassa yhdessä Ruotsin hallituksen kanssa. Mutta näistä
lupauksista pitää meidän nyt pitää kiinni. Aiomrnekin nyt vahtia lupauksia niin, että tuki varmasti tulee. Se on selvää, että lippujen hinnat
ilmeisestijoka tapauksessa tulevat nousemaan ja
matkustaminen Merenkurkun alueella vaikeutumaan. Ongelmia on suorasta tuesta, jos se saadaan, joka tapauksessa paljon edessä ja mahdollisesti myös työpaikkojen menetyksiä.
Ed. A i t t o n i e m i :Rouva puhemies! Ahvenanmaan asemasta on tietysti jossain määrin
hyötyä myös Manner-Suomelle, erityisesti sen
eteläisille osille. Mutta tämä ei muuta sitä asiaa
miksikään,jonka olen todennut aikaisemminkin,
että Ahvenanmaa on todella mestarillinen kaikissa asioissa noukkimaan rusinat pullastajajättämään kantin mannersuomalaisten syötäväksi.
Se on todella ihailtavaa viisautta. Toisaalta meidän mannersuomalaisten täytyisi katsoa itseämme peilistä, kuinka tyhmiä olemme. Meidän
kanssamme saa tehdä kerta kaikkiaan ihan mitä
vaan. Ahvenanmaalla ei ole mitään velvoitteita
suomalaiselle yhteiskunnalle, mutta he noukkivat rusinat pullasta, niin kuin tässäkin tapauksessa tapahtuu ja tulee tapahtumaan jatkossakin.
Tämän lisäksi vielä me suomalaiset, vaikka
Ahvenanmaalla on maan korkein elintaso, nakkaamme heille 300-400 miljoonaa markkaa vuodessa ylimääräistä verotukea, niin kuin kirjallisessa vastauksessa valtiovarainministeriön suunnasta sainjoitakin aikoja sitten todeta. Me olemme sellaisia kuhnuja, emme välitä, ahvenanmaalaiset saavat tehdä meille ihan mitä haluavat.
Tehkööt! Ei se tässä paljon enää rasita, mutta

täytyy tämä asia joskus tuoda esille: suorastaan
hävytöntä rusinoitten noukkimista.
Kansanedustaja Jansson on hieno mies ja teidän täytyy puolustaa, totta kai, aluettanne, mutta se ei muuta sitä miksikään, että ahvenanmaalaiset rosvoavat emä-Suomea.
Ed. H y s s ä l ä : Arvoisa rouva puhemies!
Toisin kuin ed. Aittoniemi näen kyllä, että Manner-Suomi on erittäin suurena yhteistyöosapuolena Ahvenanmaan kanssa. Varmasti meitä molempia, Ahvenanmaata ja Manner-Suomea ja
katson tässä nyt erityisesti Varsinais-Suomea,
hyödyttää liikenteen jatkuminen, niin kuin se nyt
on ollut.
Varsinais-Suomen kannalta tässä on muutamia näkökohtia. Nythän EU:n myötä yhteytemme Ruotsin puolelle ovat tulleet erityisen kiinteiksi yhteistyöprojektien kautta, esimerkiksi
Mälardalenin kanssa meillä on yhteistyöprojekteja, jolloin Itämeren alueen yhteistyö korostuu
ja myös Turun asema gateway-kaupunkina.
Rannikkovaltioiden alueella on lukemattomia
eri projekteja, ja katsomme, että yhteys tällaisena
kuin se nyt on on erityisen tärkeä meidän maakuntamme kannalta, myös Turun alueen työllisyyden kannalta. Turussahan työttömyys on tällä hetkellä yli 17 prosenttia. Käytännössä joka
viides työikäinen turkulainen on työtön, ja jos
työttömyyttä vielä lisättäisiin merenkulun työttömillä, niin tilanne saattaisi olla tosi vaikea, kun
se jo nytkin on hankala, joten katson, että kyllä
on erittäin tärkeä asia, että saamme säilytettyä
Ahvenanmaan kautta kulkevan liikenteen verovapaana.
Ed. U o t i 1 a : Arvoisa rouva puhemies! En
kritisoi hallitusta tämän lakipaketin antamisesta.
Kuten todettiin, paketti on varmaan melko tarkkaan samansisältöinen kuin se, joka raukesi ennen vaaleja. Se raukesi sen vuoksi, että verojaostolla oli kovasti kiirettä. Hyvä niin, nyt ehdimme
sen ihan rauhassa käsitellä tässäkin vaiheessa.
Olen kritisoinut hallitusta tästä viime kaudella ja
mikäli nykyinen hallitus toimii samalla tavalla,
niin kritisoin tämän jälkeenkin.
Suomi on selkeästi saari, kun sitä katsotaan
kartalta ja olemme hyvin voimakkaasti merenkulun varassa. Merenkulkuun liittyy monia elementtejä. Yksi keskeinen elementti on ollut lauttaliikenne. Kysymys ei ole pelkästään pörrääjistä
ja risteilijöistä, vaan lautat ovat todella logistisen
ketjun osa, jossa kulkee tavaraa. Tästä tosiasiasta huolimatta hallitus suhtautui viime kaudella
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hyvin penseästi lauttaliikenteeseen ja on toiminut
aika hillitysti niin tax-free-liikenteen jatkamisen
puolesta kuin suomalaisen merenkulun aseman
turvaamiseksi muilla ratkaisuilla. Tämä on minusta ollut kritiikin arvoista monessakin mielessä.
Nyt on tärkeää, että mahdollisuus verovapaan
myynnin jatkamiseen suurelta osin säilyy Ahvenanmaan ja Tallinnan kautta liikennöitäessä,
mutta on turha luulla, etteikö mitään kustannuksia tai seurauksia aiheutuisi. Ahvenanmaalle on
rakennettu uusi satama tätä tarkoitusta varten,
laivojen reitit pitenevät, olin huomaavinani, että
esimerkiksi Helsinki - Tukholma-reitti pitenee
1,5 tuntia. Totta kai nämä vaikuttavat kustannuksiin ja sitä kautta koko logistisen ketjun kilpailukykyyn ja sitä kautta suomalaiseen ulkomaankauppaan. Merenkurkun tilanne on tietenkin oma ongelmansa. Toivottavasti siitä syntyy
nyt ratkaisu yhteistyössä Ruotsin kanssa, että
myös siellä liikennettä voitaisiin jatkaa.
Kun verojaosto viime kauden lopulla mietti,
ryhtyykö se käsittelemään lakipakettia, siinä yhteydessä kävi kuitenkin selville, että muissa EDmaissa, myös keskeisissä suurissa ED-maissa, on
lainsäädäntö siltä varalta, että tax-free loppuu,
täysin lapsenkengissä, valmistelematta, ja kyllä
tähänkin pakettiin varmaan aika paljon sisältyy
sellaisia yksityiskohtia, joiden kanssa olemme
ehkä helisemässä sitten, kun käytäntöön tätä sovelletaan. Mutta nyt on pakkotilanne, koska
EU:ssa ei ole tax-free-myynnille jatkoaikaa saatu. On hyvä, että edes tämä lakipaketti on nyt
saatu.
Ed. A 1 a - N i s s i 1 ä : Arvoisa rouva puhemies! Ed. Uotila käytti hyvän puheenvuoron.
Myös viime vaalikaudella verojaostossa, kun käsiteltiin samaa lakiesitystä, ed. Uotila esiintyi selkärankaisesti niin, että lakiesitys silloin pysäytettiin. Asiahan oli ilmiselvästi ED-tasolla auki.
Yhdyn myös siihen, että Suomen hallitus on
ollut passiivinen tässä asiassa varsinkin, kun ottaa huomioon sen, että missään muussa EDmaassa kuin Suomessa ei ole sellaista laivaliikennettä,jota voisi verrata Ruotsin ja Suomen välillä
tapahtuvaan laivaliikenteeseen.
Kun tätä alustavasti käsiteltiin viime vuonna,
niin kävi selvästi ilmi se, että tax-free-kaupalla on
työllisyysvaikutuksia. Nämä kysymykset täytyy,
kun lakiesitystä verojaostossa käsitellään, ottaa
huomioon ja pyrkiä toimimaan niin, että me työllisyysnäkökulmat voisimme ottaa huomioon esimerkiksi juuri Pohjanmaan liikenteen osalta ja
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tietenkin myös Helsinki- Turku- Tukholmavälillä muun muassa.
Sinällään mielestäni oli hyvä asia, että Ahvenanmaalle tuli veroraja, joka sinne laitettiin. Se
tuo byrokratiaa, mutta tässä tilanteessa se on
hyvin perusteltu, ja Ahvenanmaan erityisasema
voi todellakin palvella Manner-Suomea, kun
ajattelemme tämän laivaliikenteen jatkamista.
Hallituksen suuntaan, arvoisa puhemies, vielä
toivon sitä, että näissä kysymyksissä oltaisiin
aktiivisia ja katsottaisiin suomalaisen merenkulun ja matkustajaliikenteen näkökulmasta näitä
asioita enemmän jatkossa.
Ed. L a a k s o : Rouva puhemies! Tämähän
on sikäli mielenkiintoinen kysymys, että Euroopan unionin ja Suomen jäsenyysneuvotteluissa
meidän neuvottelijoidemme vaikeana tehtävänä
oli osoittaa, että viinanjuominen maalla on epäterveellistä ja merellä terveellistä. Tältä pohjalta
siis ennen kaikkea meidän suurlähettiläämme
Erkki Liikanen, kiitos hänelle, sai aikaan sopimuksen, jossa todellakin Suomi omalta osaltaan
vaikutti siihen, että tax-free-ehdot säilyivät ja
samalla kuitenkin alkoholin korkea verotus
maalla säilyi.
Ongelma, rouva puhemies, on se, että Lipposen ykköshallitus ei pannut tikkua ristiin sen
puolesta, että monissa Euroopan unionin jäsenmaissa ollut voimakas liike tax-free-etuuksien
säilyttämisen puolesta olisi saanut tukea myös
Suomen hallituksen taholta. Niitä ongelmia, joita nyt tax-freen poistamisesta Suomelle syntyy
kiistämättöminä työpaikkojen menetyksinä,
osin kompensoi Ahvenanmaan kanssa tehty verosopimus, ja täytyy sanoa, että tässä suhteessa
Ahvenanmaa ikään kuin välillisesti auttaa myös
muuta Suomea. On tietenkin kamalaa ed. Aittaniemelle havaita tällainen tosiasia.
Olen aivan varma siitä, että jos Suomi ei olisi
niin orjallisesti tässä kysymyksessä seurannut
Saksan aiempaa kantaa, niin ehkäpä Suomi
omalta osaltaan olisi voinut vaikuttaa siihen, että
tax-free-myynti olisi voinut säilyä tulevaisuudessa. Nyt me olemme sen tosiasian edessä, että
matkalippujen hinnat nousevat sekä laivoissa
että lentoliikenteessä, työpaikkamenetyksiä tapahtuu. Voi vain toivoa, että olisi edes selvitetty
etukäteen näitä vaikutuksia. Siitäkin Lipposen
ykköshallitus kieltäytyi.
Ed. Mäki-Hako 1 a: Arvoisarouva puhemies! Vaasan vaalipiirin taholta kun asiaa katsoo, tässä on meille suhteellisen suuresta asiasta
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kysymys. Kohdassa esityksen taloudelliset vaikutukset todetaan Vaasan - Uumajan-reitillä
olevan vajaa miljoona matkustajaa vuodessa,
jonka määrän on arvioitu myynnin päättymisen
ja sitä seuraavan lipunhintojen korotuksen johdosta laskevan kolmannekseen. Työpaikkojen
välitön menetys lauttaliikenteessä olisi noin 300
ja välillinen menetys majoitus- ja turismielinkeinossa noin 200 henkilötyövuotta. Eli on todella
isosta asiasta kysymys, kyllä meidän alueemme
kannalta merkitys on kaikki heijastusvaikutukset huomioon ottaen todella suurta. Se myös
vaikuttaa sillä tavalla, että liikenne, joka palvelee
nimenomaan alueen yritystoimintaa, elinkeinoelämää, vaikeutuu huomattavasti. Tavaroista
kuitenkin aika suuri osa tänä päivänä liikkuu
nimenomaan rekoilla lauttaliikennettä käyttäen.
Lisäksi alueella on yritetty turismin merkeissä
aika paljon ponnistella, että päästäisiin eteenpäinja sillä tavalla saataisiin myös lisähyvinvointia ja lisärahaa alueelle. Myös se tämän osalta
vaarantuu. Meillä on myös erittäin vilkasta opiskelijavaihtoa Ruotsin ja Suomen välillä nimenomaan yli Merenkurkun. Myös tämä tällä hetkellä erittäin hyvässä vauhdissa oleva toiminta
vaikeutuu.
Tietenkin tässä täytyy myös todeta se, että
onhan tämä aika surkuhupaisiakin piirteitä saanut, kun itäsuomalaisesta panimosta ajetaan rekka-autolla ensiksikin laivaan lautalle lasti olutta
ja senjälkeen itäsuomalaiset mummot ajavat linja-autolla perässä ja hakevat sen takaisin ItäSuomeen. Eihän tässä tietenkään siinä mielessä
... (Ed. Kokkonen: Vaaritkin!)- Vaaritkin hakevat. -Tällaistakin lieveilmiötä siinä on. Täytyy nyt sitten toivoa, että tällaiset kilpailua haittaavat tekijät, joita tässä esiintyy, pystyttäisiin
jollakin tavalla konkretisoimaan, jotta voitaisiin
kehittää maakunnan elinkeinotoimintaa.
Olen siinä mielessä ed. Kiviniemen kanssa samaa mieltä, että kun täällä on luvattu, että Suomen ja Ruotsin liikenneministeriöt neuvottelevat
tuen antamisesta tälle liikenteelle, se myös sillä
tavalla hoidetaan, että kovin isoja haittavaikutuksia ei pääse tulemaan, hallitusti hoidetaan
kuntoon.
Ed. J ä ä t t e e n m ä k i : Arvoisa rouva puhemies! On todella valitettavaa, että Lipposen
hallitus ei ole tehnyt yhtään mitään, että tax-free
olisi voitu säilyttää. Entisen Vaasan läänin
alueen ihmisille tällä on iso merkitys. Moni ihminen jää työttömäksi. Kun vielä ottaa Lipposen
ensimmäisen hallituksen muutkin päätökset

huomioon, voi todeta, että entistä Vaasan lääniä
on todella kuritettu. Ensin vietiin lääni, sitten
varuskunta ja nyt viedään tämä laivayhteys
Ruotsiinkin. Sehän jatkuu nyt vuoteen 2001,
mutta sen jälkeen tuesta ei ole mitään tietoa,
joten voi olettaa, että sekin sitten loppuu.
Minusta olisi ollut todella merkityksellistä,
että ministerit olisivat edes yrittäneet tehdä tässä
asiassa jotakin, mutta aivan kuten ed. Laakso
totesi, tämän asian eteen Lipposen hallitus ei
pistänyt kyllä tikkua ristiin. Ei se tuntunut kiinnostavan, eivät myöskään ihmisten työpaikat.
Ed. Saarinen (vastauspuheenvuoro):
Rouva puhemies! Haluan ed. Jäätteenmäen puheenvuoron johdosta todeta, että Suomen osuus
tässä asiassa on täysin mitätön, koska tästä asiasta on EU:ssa päätetty, ennen kuin Suomi oli
EU:n jäsenkään. Tässä on ollut pitkä siirtymäkausi. Suomi on myöskin ilmoittanut vielä viime
vuonna, että jos konsensus löytyy, Suomi ei ole
kaatamassa sitä, että olisi vielä myönnetty muutama vuosi lisäaikaa. Mutta ymmärtämystä ei
löytynyt nimenomaan EU :n eräiltä suurilta mailta, joten tässä tilanteessa ollaan. Korostan sitä,
että ratkaisut oli tehty Euroopassa, ED-alueella,
ennen Suomen jäsenyyttä.
Ed. Jäätteenmäki (vastauspuheenvuoro ): Rouva puhemies! Näin oli, kuten ed. Saarinen sanoi, mutta ed. Saarinen tietää myös, että
viime vuonna ja tämänkin vuoden puolella tämä
asia oli EU :ssa monta kertaa esillä ja muut EU :n
jäsenmaat olivat valmiita keskustelemaan tästä
asiasta, mutta Suomen ministerit eivät tunteneet
mitään mielenkiintoa. He ilmoittivat sen myös
julkisesti eduskunnassa kyselytunnilla tai eduskunnan täysistunnossa ja sanoivat, että se on nyt
loppu.
Ed. Mäki-Hako 1 a (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa rouva puhemies! Minä nyt kuitenkin
toivoisin, vaikka meidän alueemme osalta on
erittäin tärkeästä asiasta kysymys, että pidettäisiin mielessä, mikä on realismia. Kyllä minun
täytyy ed. Jäätteenmäelle todeta, että kyllä tilanne on se, että EU:n puolestahan tämä tähän pisteeseen ajettiin. Meillä ei niissä neuvotteluissa
ollut sellaista sanavaltaa, että se olisi voinut mennä. Mielestäni meidän tehtävämme on nyt nimenomaan vahtia alueemme edustajina se, että
me saamme kompensaatiota tästä asiasta ja pystymme oman alueemme elinkeinotoimintaa kehittämään tällä kompensaatiolla sillä tavalla,
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että me saisimme hyvän lopputuloksen. Myönnetään, ed. Jäätteenmäki, kuitenkin realismi tässä asiassa.
Ed. Kiviniemi : Arvoisa puhemies! Olen
ed. Jäätteenmäen kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä, ettei hallitus yrittänytkään tehdä mitään.
Yritykselläkin on kuitenkin oma osansa varsinkin, kun sitä selvää liikehdintää muissa Euroopan maissa oli sen puolesta, että tätä päätöstä
vielä siirrettäisiin. Siinä mielessä hallitus jälleen
kerran jätti tässäkin asiassa myöskin työllisyysvaikutukset kunnolla tutkimatta. Tosin ed.
Laakso peräänkuulutti niitä selvityksiä. Niitä
olisi pitänyt tehdä varmasti muidenkin alueiden
kuin Merenkurkun osalta.
Merenkurkun osalta sellainen, niin kuin jo tuli
ilmi, tehtiin, ja sen selvityksen mukaan on ilman
muuta selvää, että uuteen tilanteeseen sopeutuminen merkitsee matkalippujen ja rahdin korottamista. Jos ei tukea tulisi ollenkaan, nykyisillä
matkustajamäärillä olisi lippujen hintaa jo jouduttu korottamaan noin 150 prosenttia, mikä
ilman muuta olisi vähentänyt matkustajia rajusti. Silloin ei Merenkurkussa liikenne olisi jatkunut kuin korkeintaan kesäaikaanjos silloinkaan.
Jos tukea annettaisiin tuo 30 miljoonaa markkaa
vuodessa, niin on arvioitu, että silloinkin matkustajamäärä putoaa alle puoleen nykyisestä.
On ilman muuta selvää, että tällä on työllisyysvaikutuksia, niin kuin tiedetään. Siinä ovat
jopa satojen ihmisten työpaikat vaarassa, eivät
ainoastaan sellaiset työpaikat, jotka ovat suoraan yhteydessä lauttaliikenteeseen, vaan myös
vaikutukset lähialueiden matkailuun ovat merkittävät.
Ed. W a II i n : Rouva puhemies! Ottamatta
kantaa siihen, mitä edellinen tai edelliset hallitukset ovat tehneet, tietysti jos keskustassa on
viisautta, olisi EU-jäsenyysneuvottelujen yhteydessä voitu ottaa yhdeksi asiaksi myöskin tämä
tax-freen turvaaminen, samalla kun keskusteltiin
muistakin, esimerkiksi maatalouteen liittyvistä
kysymyksistä-jos sitä viisautta silloin olisi ollut
tarpeeksi.
Ongelma kuitenkin on Merenkurkun liikenne,
niin kuin ed. Mäki-Hakola totesi, miten turvata
elinkeinoelämälle yhteydet yli Merenkurkun
Vaasan, Trondheimin, Uumajan seudulla. Korvaavaa maayhteyttähän ei ole, ja jos laivaliikenne siltä väliltä loppuu, sitten on kierrettävä Turun kautta tai Haaparannan- Tornion kautta.
Eihän laivaliikennettä voi olla pelkästään sen
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takia, että ihmiset saavat ostaa halpaa viinaa.
Tärkeätähän on muu yhteys ja se, että on myös
työpaikkoja. Merenkulun työpaikat ovat yhtä
tärkeitä kuin kaikki muutkin. Sen vuoksi on
hyvä, että Ahvenanmaa säilyttää nyt erityisaseman tämän lain perusteella. Tällä lailla turvataan
iso osa laivaliikenteestä.
Hankaluus tietysti on se, että koska Viro ei
kuulu EU:hun vaan on kolmansia maita, tämä
muuttaa liikenteen suunnanjälleen kerran eteläpainotteiseksi, eli yhä enemmän ihmisiä käy Virossa, ja pohjoismainen yhteistyö varmaan tästä
syystä kärsii.
Ed. S o i n i n v a a r a : Arvoisa puhemies!
Tulin oikein puhujakorokkeelta puhumaan, kun
näissä eduskuntakeskusteluissa on se ongelma,
että kukaan ei koskaan puolusta niitä päätöksiä,
joita tehdään, ja tulee semmoinen vaikutelma,
että joku muu kuin eduskunta päättää asioista,
koska täällä aina käytetään vain vastustavia puheenvuoroja.
Ensinnäkin Katajanokalla asuvana minun on
pakko sanoa, että en usko siihen teoriaan, että
tax-free-alkoholi olisi jotenkin haitattomampaa
kuin ei-tax-free-alkoholi. Päinvastoin se juopottelu, joka laivoilla tapahtuu, on kyllä alkoholin
käyttömuodoista kaikkein haitallisimpia. Tässä
suhteessa tämä on jopajonkinmoinen kansanterveydellinen ongelma, jos alkoholia pidetään kansanterveydellisenä ongelmana.
Edelleen on kysymys siitä, että kun tämmöinen runsaan miljardin markan verotuki poistetaan- tai ei valitettavasti poisteta, vaan se vain
pienenee - menetetäänkö siinä työpaikkoja.
Kuvitellaanpa, että meillä olisi Suomen sisällä
hotelliketju,joka olisi saanut rälssilupana täydellisen verovapauden Suomen sisällä. Se olisi varmaan hyvin suosittu, ja juuri tällä hotelliketjulla
olisi paljon työpaikkoja; sinne mentäisiin aina
viettämään viikonloppua. Kun sitten joku tekisi
inhottavan ehdotuksen, että tältä hotelliketjulta
tämä erioikeus poistettaisiin, niin totta kai ammattijärjestöt tulisivat sanomaan, kuinka monta
työpaikkaa tässä hotelliketjussa menetetään,
kun tämä erioikeus poistetaan. Ja miksi siis
emme itse asiassa esittäisi, että arvotaan se hotelliketju,joka saa verovapauden, koska tämän teorian mukaan luodaan tavattoman paljon uusia
työpaikkoja?
Nyt ensinnäkin, kun täällä puhutaan suomalaisen matkailun edusta, niin se, että nämä laivat
vievät suomalaisilta hotelleilta ja ravitsemusliikkeiltä sekä kongressihotelleilta tavattoman pal-
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jon kysyntää, on varsinainen suonenisku suomalaiselle matkailulle - jos siis tarkoitetaan suomalaisella matkailulla semmoista matkailua,
joka tapahtuu Suomessa. (Ed. Ala-Nissilä: Tuovat myös kysyntää!)
Sitten edelleen, jos joku elinkeino saa yli miljardi markkaa vuodessa verotukea, niin kyllä
sillä miljardilla markalla pitäisi aika monta työpaikkaa syntyäkin. Mutta on kyseenalaista, synnyttääkö vai vähentääkö tämä työpaikkoja.
Yleensä kansantaloustieteilijät ovat sitä mieltä,
että nettomääräisesti tämä vähentää työpaikkoja, niin kuin kaikki vääristävät tuet yleensä vähentävät työpaikkoja eivätkä lisää niitä.
Edelleen, Etelä-Suomesta katsottuna ajatus,
että nimenomaan liikenneyhteyksien olemassaolo vaatisi tätä, tuntuu jotenkin kummalliselta,
kun Helsingistä Tallinnaan menee paljon enemmän lauttavuoroja, kuin Helsingistä menee Lahteenjunavuoroja. Jos joku liikennemuoto tarvitsisi vero tukea, se olisi ilmeisesti juna Helsingistä
Lahteen, josta on kuitenkin pienempi tarjonta.
Se, mikä tässä tilanteessa on valitettavaa, on,
että tämä tuki ei poistu kokonaan. Minusta pelleilykäynnit Ahvenanmaalle- jolle menettelylle
toivonerittäin lyhyttä ikää, sillä en tiedä, kuinka
kauan EU:n komissio katsoo sitä, että keskellä
yötä käydään aamuyöstäjonkun luodon rannassa, jossa ei kukaan mene maihin- ovat pelkkää
veronkiertoa. Minusta pitäisi olla vaatimuksena
se, että vähintään puolet matkustajista tosiaan
menee pysyvästi ulos, ennen kuin semmoinen
vuoro voi saada verovapauden, eikä niin, että
vapauden saa vain käymällä jossakin. Sama koskee tietysti lauttavuoroja, jotka menevät Tallinnaan ja joista matkustajat eivät pääse ulos. (Ed.
Kokkonen: Mikä on "pysyvästi ulos"?)- Siis ei
jatka samalla vuorolla.
Se, mikä tässä laissa on ongelma, on se, että
verovapaus ei poistu kokonaan, mikä johtaa siihen, että kilpailu alueellisesti tietysti vääristyy
nyt yhä lisää. Mutta tax-free-myynti ei kyllä missään tapauksessa ole terve elinkeinotuen muoto
eikä lisää työpaikkoja. Jos vertaatte sitä miljardin markan verotukea ja sitten niitä pennosia,
mitä tarvitaan tämän lauttaliikenteen ylläpitämiseksi Merenkurkussa, ymmärrätte, että kyllä
tämä on aika kallis tapa,jos on ainoastaan liikenneyhteyksien ylläpitämisestä kysymys.
Sitten edelleen, nämä jättimäiset lautat, joilla
on muka tarkoitus mennä esimerkiksi Helsingistä Tukholmaan, eivät ole edes mikään kovin ekologinen tapa liikkua, koska ne käyttävät esimerkiksi polttoainetta matkustajaa kohden enem-

män kuin lentokoneet. Tässä suhteessa tietysti,
jos olisi tarkoitus vain siirtää ihmisiä taloudellisesti Helsingistä Tukholmaan ja Tukholmasta
Helsinkiin, se tapahtuisi lentokoneella halvemmin kuin näillä lautoilla.
Mutta se on aivan varma, että matkustajat
tulevat vähenemään. Eikä se tapahdu sen takia,
että lippujen hinnat välttämättä nousevat; Vaasan ja Uumajan välillä matkustajat vähentyvät,
vaikka matkaliput olisivat ilmaisia, kun tax-free
poistuu.
Ed. J ä ä t tee n m ä k i : Arvoisa puhemies!
Olen samaa mieltä kuin ed. Mäki-Hakola, että
realismia pitää olla, mutta pitää olla myös tavoitteita, ja olisi ollut kyllä tärkeää, että aivan samalla tavalla kuin tax-free Helsingin ja Tukholman
välillä säilyy, se olisi säilynyt Merenkurkussa
myös.
Kun ministeri Soininvaara totesi (Ed. AlaNissilä: Tuleva ministeri!) - tuleva ministeri että tämä on suonenisku matkailulle, niin ainakin Vaasan läänissä ja Vaasan ympäristölle tämä
on ollut todella merkittävää, tuonut merkittävää
tuloa. Ihmisten laivalla matkailu ei tietysti ole
aina sitä, että siirrytään tarkoituksella johonkin
kokouksesta toiseen, vaan ihmiset haluavat ihan
huvikseen matkustella, aivan samalla tavalla
Merenkurkun alueella kuin täälläkin.
Jos puhutaan tax-freen turmiollisuudesta, minusta silloin pitää ottaa huomioon kaikki taxfreen turmiollisuus. Miksi esimerkiksi EU:ssa
sallitaan komissaarien ja muiden virkamiesten
tax-free? Kyllä minusta se olisi sellainen asia,
josta voisi aloittaa tax-freen poistamisen eikä
tavallisten kansalaisten kohdalta.
Ed. S a a r i n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Kyllä minäkin olen sitä mieltä, että merenkulun
toimintaedellytykset on turvattava Suomessa,
mutta onko tämä tax-free-kysymys juuri se syömähammas, jolla asia hoidetaan parhain päin?
Minun mielestäni ei ole. On paljon vaikuttavampia keinoja.
Olen aistinut, että eduskunnassa on merenkulkua kohtaan paljon ymmärtäväisempi henki
kuin hallituksen kabineteissa, koska Merenkurkunkin ongelma on aioitteellisesti hoidettu eduskunnasta käsin. Täällähän me olemme lisänneet
budjettiin määrärahoja Suomen nimissä ja hallituksen esityksen vastaisesti, jotta on voitu näyttää vihreätä valoa ja luoda edellytyksiä. Nyt
näyttää siltä, että Ruotsikin tulee mukaan. Meillä on koko ajan hallituksen taholta sanottu, että
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ei Suomi voi laittaa budjettiin näitä rahoja, kun
Ruotsi ei laita. Nyt näyttäisi laittavan. Eli ennuste on aika hyvä tässä mielessä, että löytyy ymmärtämystä ja myös rahaa.
Tässä mielessä näen tämän tax-free-asian,
etenkin kun siitä on aikaisemmin päätetty ja tavallaan asia on jo räjähtänyt meidän syliimme,
sellaisena, että ei meillä tässä ole enää mitään
tehtävissä. Meidän pitää katsoa paljon vaikuttavampia keinoja, joilla merenkulun toimintaedellytykset turvataan. Tässä on eduskunnalla hyvin
tärkeä rooli.
Ed. L a a k s o : Rouva puhemies! Viime hallituksen aikana tehtiin tax-freen, verovapaan kaupan, jatkamisesta tai poistamisesta useita eduskuntakyselyjä. Kun käy lävitse nämä kyselyt ja
niihin annetut hallituksen vastaukset, niin hallituksen linja oli yksiselitteisen selvä.
Ensinnäkään, hallitus ei ollut valmis tekemään selvitystä verovapaan myynnin poistamisen taloudellisista vaikutuksista. Se tuli kaikissa
näissä vastauksissa esille. Toiseksi, hallituksen
lähtökohta oli se, että Suomi ei ota Euroopan
unionin kanssa käydyissä neuvotteluissa esille
tax-free-myynnin jatkamista, ja kolmanneksi,
että Suomen hallitus ei myöskään omalta osaltaan kannata verovapaan myynnin jatkamista.
Nämä kolme kohtaa tulivat vastauksissa yksiselitteisen selvästi esille, paitsi yhtenä hetkenä:
silloin, ed. Saarinen, kun Saksassa vaalien edellä
syntyi liikettä ja vaalien jälkeen sosialidemokraattinen puolue katsoi, että pitäisi harkita verovapaan myynnin jatkamista, sillä hetkellä pääministeri Lipponen hieman empi. Mutta seuraavana päivänä valtiovarainministeri Niinistö pani
hänetjärjestykseen ja totesi, että Suomen hallitus
ei tule myöskään jatkoneuvotteluissa missään
yhteydessä kannattamaan verovapaan myynnin
jatkamista. Kun pääministeri Lipponen on aina
tottunut seuraamaan Saksaa, niin nytkin häneltä
aivan kuin luonnostaan kävi tämä, että hän päätyi kannattamaan Saksassa esitettyjä näkökohtia, mutta Niinistö pani hänet tässä asiassa järjestykseen.
Ed. R a n t a - M u o t i o : Arvoisa puhemies!
Ed. Wallin totesi, että Ahon hallitus ei hoitanut
jäsenyysneuvotteluissa tätä asiaa. Kyllähän asia
niin on, kuten ed. Saarinen sanoi, että tämä oli
päätetty ennen Suomen liittymistä. Mielestäni se
on juuri se kohta, mihin olisi pitänyt puuttua,
mihin ed. Laakso edellä viittasi. Kun Euroopassa
nousi tämä keskustelu esille, niin olisi pitänyt
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pontevasti puolustaa Suomessakin tax-freemyynnin jatkamista. Muistamme, kuinka täällä
kyselytunnilla, kuten ed. Jäätteenmäki edellä sanoi, sekä ministeri Niinistö että ministeri Skinnari totesivat hyvin kylmästi, ettei tässä ole mitään
tehtävissä. Se olisi ollut juuri se vaikuttamisen
paikka.
Kun meillä on täällä aika paljon Vaasan vaalipiirin edustajia, jotka ovat tästä puheenvuoron
käyttäneet, niin en kertaa niitä vaikutuksia. Me
kaikki tiedämme, kuinka suuri vaikutus sillä meidän elinkeinoelämällemme on. Meillähän on
pohjoismainen yhteistyö, Midnorden-yhteistyö,
on Sininen tie Trondheimisiä Venäjälle asti, ja
tavallaan tax-freen loppuminen haittaa tämän
asian kehittymistä, voi jopa näivettää koko liikenteen. Tämä on aluepoliittisesti varsin suuri
asia ja jälleen yksi esimerkki siitä, että siirrytään
suosimaan Etelä-Suomea. Ehkä meille jää ainoaksi vaihtoehdoksi se, mitä nyt on esiin nostettu, että ryhdytään taas miettimään sillan rakentamista Vaasasta Uumajaan.
Ed. K o k k o n e n : Arvoisa puhemies! Haluan muistuttaa kaikillekin keskustelijoille, mutta erityisesti opposition edustajille, että voisi olla
hyödyllistä ja hyvä lukea Paavo Lipposen toisen
hallituksen hallitusohjelma. Siellä nimittäin todetaan: "Hallitus laatii kansallisen merenkulun
ja huoltovarmuuden turvaamiseksi Suomen
kauppalaivaston kilpailuedellytyksiä parantavan ohjelman. Merenkurkun ympärivuotinen
laivaliikenne pyritään turvaamaan." Eli kannattaisi katsoa mieluummin tulevaisuuteen kuin
muistella kaikkia menneitä.
Ed. A 1 a - N i s s i 1ä : Arvoisa rouva puhemies! Laivaliikenne, joka Suomessa on toisaalta
Turusta ja Helsingistä Tukholmaan, toisaalta
Pohjanmaalta Ruotsiin, on tietyllä tavalla ainutlaatuinen. Itävallassa taikka Sveitsissä, joka ei
kyllä ole EU-maakaan, ei tällaista laivaliikennettä ole. Tämä on jotain ainutlaatuista, ja mielestäni silloin on tietty kansallinen intressi meillä olemassa tämän laivaliikenteen suhteen.
Kun ed. Soininvaara sanoi, että se on pelkästään henkilöliikennettä, näinhän ei ole, vaan tällä
Turku- Helsinki - Tukholma-välillähän on
paljon tavaraliikennettä. Sehän on tavallaan osa
tätä El8-tietä,joka on eurooppalainen tiehanke.
Kun täällä on ministeri Siimes ollut miehekkäästi paikalla koko keskustelun ajan, niin olisi
toivonut, että hän olisi jotenkin kommentoinut
tätä keskustelua, vaikka puoluetovereidensa pu-
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heenvuoroja näistä työllisyysvaikutuksista ja siitä, mitä hallitus aikoo tehdä, että työllisyysnäkökulmat tulevat huomioon otetuiksi ja että laivaliikenne voi tässäkin tilanteessa elää ja menestyä.
Ed. Soininvaaran puheenvuoro edusti yltiöliberaalia ajattelua, että kaikki tukeminen on pahasta. Mielestäni ei näin ole. Kyllä tässä yhteiskunnassa tarvitaan vielä vahvaa valtiota, joka
pyrkii elinkeinoja ja ihmisiä suojaamaan, ja tukeminen on monta kertaa ainoa vaihtoehto. Ihmettelen vihreiden linjausta, tällaista yltiöliberaalia
linjaa, elinkeinojen suhteen.
Ed. J ä ä t te e n m ä k i : Arvoisa rouva puhemies! Ed. Saarinen täällä kaipaili paljon vaikuttavampia keinoja Merenkurkun aseman turvaamiseksi. Niin minäkin todella kaipaan ja kaipasin koko Lipposen edellisen hallituksen ajan,
mutta ne keinot olivat sitä, että ensiksi lopetettiin
lääni, sitten lopetettiin varuskunta ja sitten vietiin tax-free. Ongelma onkin siinä, että Merenkurkunjaentisen Vaasan läänin alueelle on tullut
liian paljon sellaisia päätöksiä, joilla on viety
työpaikkoja sen alueen ihmisiltä.
On todella mielenkiintoista nähdä, mitä sitten
tapahtuu, kun Helsinki- Tukholma-välillä ed.
Soininvaaran mainitsemat pelleilykäynnit Ahvenanmaalla tulevaisuudessa ehkä lopetetaan ja
meriliikenne Tukholman ja Helsingin välillä tulee ongelmaksi. Minä luulen, että silloin täällä
etelämpänäkin herätään tähän asiaan.
Ed. A k a a n - P en t t i 1 ä : Arvoisa puhemies! Tämäasiahanon valmisteltu sangen monipuolisesti. Meillä on yli 30 sivun bluntta kaikilla
kädessämme ja te voitte sieltä lukea, että mukana
on ollut muun muassa Tullihallitus, Verohallitus,
Ahvenanmaan maakuntahallitus ja varustamoja ilmailualan edustajia. Haluan lukea täältä
muutaman muunkin asian sen takia, että kun
olen tarkkaan kuunnellut tätä keskustelua, niin
se on ollut aika mielipiteellinen ja kohdistunut
sinänsä tärkeään asiaan, mutta aika yksipuolisesti laivaliikenteen muutoksiin ja mahdollisesti
tulevaisuudessa tuleviin haittoihin.
Merenkurkussa oleva laivaliikenne on toki
oma kokonaisuutensa, mutta muun muassa, arvoisat edustajat, täällä ihan selkeästi todetaan:
"Verovapaan myynnin päättymisen vaikutus
valtiontalouteen on verrattain neutraali". Se on
sivulla 20, jos joku sattuu kiinnostumaan samasta asiasta. "Välillisten vaikutusten, kuten muutokset matkustajamäärissä, laivayhtiöiden hen-

kilöstömäärissä sekä välituotepanosten käytössä, voidaan myös odottaa jäävän verrattain pieniksi." Muun muassa näiden lauseiden pohjalta
vähän ihmettelen tiettyjä mielipiteitä, joita täällä
on sanottu. Onko se pelkkää mutua, mihin se on
perustunut?
Sen sijaan ottaisin esille lentoliikenteen, koska
siitähän todetaan ihan selvästi vähän toisenlaisia
lukuja: "Verovapaan myynnin päättyminen aiheuttaa Finnairille noin 80 miljoonan ja Ilmailulaitokselle noin 40 miljoonan markan tulonmenetyksen." Se merkitsee selvää, kovaa, uutta kilpailuasetelmaa. Tämä on sitä modernia maailmaa, missä me joka tapauksessa joudumme olemaan. Jos lentoliikenne tähän joutuu varautumaan - ja oikeastaan, rouva puhemies, ei ainoastaan varautumaan, vaan se joutuu jo sitä
toteuttamaan- niin kyllä veikkaan, että matkustajalaivaliikenteemme muutaman vuoden
kuluttua on samassa tilanteessa, vaikka tällä hetkellä heillä on vielä auvoista aikaa, kun meriliikenteen osuus on noin 80 prosenttia kaikista
näistä toimenpiteistä.
Ed. La a k s o : Rouva puhemies! Haluaisin
vielä kiinnittää huomiota ed. Soininvaaran puheenvuoroon. (Ed. Ala-Nissilä: Se oli merkillinen!) Itse asiassa kasvot olivat ed. Soininvaaran
kasvot, mutta ääni oli komission ääni. Ed. Jansson on Ahvenanmaan itsehallinnon asiantuntija. Ainakin itse olin kuulevinani ed. Soininvaaran puheessa sellaisen viittauksen, että siinä
muodossa, missä verovapaus tällä hetkellä tulee
toteutumaan, se on veronkiertoa (Ed. Kekkonen: Viron-kiertoa!) ja siihen pitäisi puuttua.
Mielestäni siihen sisältyi ainakin välillisesti,
mutta ehkäpä välittömästi, myös vaatimus Ahvenanmaan itsehallintoon puuttumisesta, sillä
milläpä muulla tavalla tähän asiaan voitaisiin
muuten puuttua?
Tämä oli kyllä aika mielenkiintoinen linjaus,
myös ulkopoliittinen linjaus. Olemme tottuneet
tähän ed. Aitioniemen osalta. Hänhän käytti tänään varmaankin noin sadannen puheenvuoron
Ahvenanmaan itsehallintoa vastaan, tosin löytäen nyt ensimmäistä kertaa yhden myönteisenkin
puolen asiassa. Mutta ed. Soininvaaran osalta
täytyy kyllä kysyä, edustaako hänen kantansa
vihreiden ulkopoliittista linjausta, se että puututtaisiin Ahvenanmaan itsehallintoon.
Ed. T i u s a ne n : Arvoisa puhemies! Kyllä
ed. Soininvaaran huomautukset, jotka liittyvät
esimerkiksi ympäristöekologiaan, ovat ihan oi-
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keita, siitähän ei päästä mihinkään. Tietysti toinen asia on, kuinka järkevä linja on tax-freen
lopettaminen, kuinka järkevää se on Suomen
kokonaistalouden kannalta jne.
Mutta haluaisin lentoliikenteen kohtaan
puuttua. Sehän liittyy nyt myös tax-freenja verovapaan myynnin loppumiseen yhteisömaiden välisessä liikenteessä. Mielestäni se on sellainen
asia, jota voi vain kaikin puolin positiivisesti tervehtiä huolimatta siitä, että Finnair menettää,
niin kuin asiakirjoista käy ilmi, 80 miljoonaa
markkaa ja Ilmailulaitos noin 40 miljoonaa
markkaa. Jos jossakin, niin lentoliikenteessä taxfree-myynti ja nimenomaan koneessa tapahtuva
tax-free-myynti on täysin käsittämätöntä nimenomaan ympäristöllisestija koko maapallon tulevaisuuden kannalta.
Toteaisin vielä, että lentoasemien hinnat taxfree-myymälöissä ovat kyllä kaikkea muuta kuin
taloudellisesti edullisia. Siitä on syntynyt hiukan
kupla. Kuinka paljon kuplia on näiden "liikkuvien hotellien" hinnoissa myyntipuolella, sitä en
tiedä. Epäilen, että sielläkin hinnat ovat aika
paljon muuta kuin niin kutsutusti edulliset. Ja se,
että se kohdistuu lähinnä, arvoisa puhemies, alkoholin ja tupakan myyntiin ja sen tyyppiseen,
on kyseenalaista.
Ed. W a 11 i n :Rouva puhemies! Olisin samaa
mieltä kuin edustajat Ranta-Muotia ja Jäätteenmäki olivat tästä kysymyksestä siltä osin, että se
on Vaasan läänin alueelle erittäin tärkeä työllisyyskysymys. Negatiiviset signaalit, mitkä siellä
ovat edellisen hallituskauden aikana tulleet, tietysti osoittavat myös osaltaan niiden puheenvuorojen taustan, mitä nyt on puhuttu.
Työttömyys on tällä hetkellä Vaasan läänissä
kuitenkin vielä suhteellisen korkea. Tästä johtuen kaikki negatiiviset signaalit työllisyydenhoitoon ovat huonoja asioita. Enkä ed. Soininvaarankaan ajatteluun siitä, että laivoilla pääasiassa
juopotellaan, voi yhtyä. Kyllä ed. Ala-Nissilä on
siinä aivan oikeassa, että laivaliikenne on Helsinki- Tukholma- ja Turku- MaarianhaminaTukholma-välillä erittäin tärkeää tavaran ja palvelujen liikuttamisen kannalta.
Tuleehan kuitenkin olemaan myöhemmin
niin, että alkoholiveron harmonisointi Euroopan
unionin alueella vie tavallaan tax-freen myös
näiltä alueilta pois eli aika hoitaa tämän kysymyksen tulevaisuudessa.
Ed. A k a a n - P e n t t i 1ä : Rouva puhemies! Aika varmasti hoitaa monella tapaa.
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Tämä on enemmän kommentti ed. Tiusaselle,
kun hän otti puheenvuoroni jälkeen lentoliikenteen uudestaan esille. Ed. Tiusanen on todennäköisesti tekstistä huomannut, että puheenvuoronsa perusteella hän hyväksyy ihan hyvin sen,
että tämä merkitsee lentoliikenteessä noin sadan
henkilötyövuoden menetystä eli aiheuttaa työttömyyttä. Todennäköisesti ed. Tiusanen huomasi myös, että lentolippujen hinnat tulevat nousemaan charterlentojen osalta. Minusta tämä on
ihan normaalia markkinavoimien työskentelyä,
mutta toivoisin, että ed. Tiusanen muistaa tämän.
Ed. T i u s a n e n : Rouva puhemies! Tämä on
vastauspuheenvuoron luontoinen ed. AkaanPenttilälle. Sivulla 21 ovat esimerkiksi ed.
Akaan-Penttilän mainitsemat huomautukset lippujen hintojen noususta charterlentojen osalta;
täällä ne todetaan ja ne ovat tiedossa. Se on
luettavissa täältä.
Toteaisin vain, että on täysin käsittämätöntä
nousta 10 kilometrin korkeuteen polttamalla
kerosiinia ja ostaa siellä olutta tai viiniä tai
yleensäkään vaikka nyt vähän kevyempääkin ja
kuljettaa se sitten takaisin maan pinnalle. Kaupankäynti 10 kilometrin korkeudessa ei ole ympäristöllisesti eikä kestävän kehityksen kannalta millään tavalla perusteltua. Se on minusta
asia, joka käy edelle sen, että charterhinnat
nousevat.
Mitä tulee työllisyyteen, niin mielestäni Ilmailulaitoksen ja Finnairin kaiken kaikkiaan pitää
varmasti katsella peiliin. Kaiken kaikkiaan lentoliikenteen maailman laajuinen kilpailu ja sen
erilaiset kilpailukeinot ovat hyvin epämääräisiä
ja aiheuttavat työttömyyttä ja epäselvyyttä varsin usein maallikon silmissä, kun katsoo sitä touhua.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.
5) Hallituksen esitys painelaitelaiksi ja laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 7/1999 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.
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20. Tiistaina 11.5.1999

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.26.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

