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Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Aaltonen, Ala-Harja, Anttila,
Apukka, Heikkinen, Hietala, Hokkanen,
Joutsensaari, Junnila, Järvenpää, Jäätteenmäki, Kankaanniemi, Kauppinen, Kettunen,
Kietäväinen, Kohijoki, Koistinen, Kuuskoski-Vikatmaa, Lapiolahti, Lax, U. Leppänen,
Malm, Miettinen, Nyman, Paasio, Paavilainen, Pietikäinen, Rehn, Rusanen, Ryynänen,
Vähäkangasja Vähänäkki.
Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat edustajat Miettinen, Aaltonen ja Kankaanniemi.
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Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt
Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä
päivästä sairauden vuoksi ed. Heikkinen,
virkatehtävien takia edustajat Paasio, Salolainen ja Vistbacka sekä yksityisasioiden
vuoksi edustajat Anttila, Apukka, Hietala,
Joutsensaari, Järvenpää, Kankaanniemi, Kohijoki, Koistinen, Kuuskoski-Vikatmaa, Lax,
Malm, Paavilainen, Pietikäinen ja Rusanen,
yksityisasioiden takia tämän kuun 20 päivään edustajat Jäätteenmäki, Kettunen, Lapiolahti, U. Leppänen, Nyman, Sillanpää,
Vähäkangas ja Vähänäkki sekä 25 päivään
edustajat Kietäväinen, Rehn ja Ryynänen
sekä 27 päivään sairauden vuoksi ed. AlaHarja ja yksityisasioiden takia ed. Junnila.
Uusia hallituksen esityksiä
Ensimmäinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan presidentin kirjelmien ohella kuluvan huhtikuun 2 ja 6 päivältä ovat eduskunnalle saapuneet hallituksen esitykset n:ot 33, 35 ja 36, jotka nyt on
edustajille jaettu.
Kirjalliset kysymykset
Ensimmäinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 62, 63, 68-75,
77-79, 81-96, 99, 102, 107, 108, 116 ja 122.
Nämä kysymykset vastauksineen on nyt jaettu edustajille.
Ed. Moilasen ym. välikysymys hallituksen
harjoittamasta korko- ja asuntopolitiikasta
Ensimmäinen varapuhemies: Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään ed.
Moilasen ym. allekirjoittama välikysymys
n:o 2 hallituksen harjoittamasta korko- ja
asuntopolitiikasta, jonka sihteeri lukee.
Sihteeri lukee:
"E d u s k u n n a 1 1 e
Pääministeri Harri Holkerin hallituksen
hallitusohjelmassa on luvattu, että hallitus

toimii yhdessä Suomen Pankin kanssa korkotason alentamiseksi. Hallituksen toimintaaikana korkotaso on kaikilta osin noussut.
Peruskorkosidonnaisuudesta on siirrytty
pääosin markkinakorkoihin. Tavallinen kansalainen on pakotettu ottamaan jopa asunnon hankkimiseen kallista vaihtuvakorkoista
lainaa. Tämä on ajanut suuren määrän kansalaisia ja perheitä kohtuuttamaan taloudelliseen ahdinkoon. Hallitus ei ole ryhtynyt
juuri minkäänlaisiin toimenpiteisiin näiden
ihmisten auttamiseksi. Monet vaikeuksiin
joutuneista ovat lapsiperheitä. Hallituksen
toimettomuus on lisännyt kuntien velvoitteita, joihin niillä ei ole edellytyksiä.
Korkotason alentaminen on siis täysin
epäonnistunut. Tällä hetkellä pankit suunnittelevat suuria vanhojen asuntolainojenkin
korkojen korotuksia. Nykyinen korkea korkotaso ei ole tilapäinen ilmiö, vaan se on
vallinnut jo pitkään. Kaikki merkit viittaavat
siihen, että korkotaso entisestäänkin nousee
mm. hallituksen suunnitteleman talletusten
lähdeveron vuoksi. Sen johdosta yhä useammat ihmiset, perheet, heikoimmassa asemassa olevat kunnat ja yritykset ajautuvat ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin. Hallituksen
epäonnistunut talouspolitiikka johtaa koko
maan kaaokseen, josta heikoimmassa asemassa olevat kärsivät pahiten.
Kaikkein vaikeimmassa asemassa ovat ne
henkilöt ja perheet, jotka ovat joutuneet ns.
kahden asunnon loukkuun. Hallituksen tempoileva ja lyhytjänteinen talouspolitiikka ja
hitaus ovat keskeisinä syinä tällaiseen tilanteeseen. Ensin hallitus antoi asuntojen hintojen
ja korkotason nousta puuttumatta millään
tavoin kehitykseen. Leimaverotustakaan ei ole
selkeästi uusittu asunnonhankkijoita tasapuolisemmin ja oikeudenmukaisemmin kohtelevaksi. Nyt hallitus seuraa sivusta, kun asunnonhankkijat ovat syvässä ahdingossa. Kiireelliset toimenpiteet ovat nyt välttämättömiä,
mutta niitä ei ole tullut, vaikka aikaa olisi ollut.
Hallituksen veropolitiikka on suosinut pääasiassa hyväosaista kansanosaa. Pieni- ja
keskituloisten sekä lapsiperheiden asema ei ole
verouudistuksessa korjautunut. Julkisuudessa
olleiden tietojen mukaan hallitus kaavailee
edelleen pääasiassa hyvätuloisia suosivan veropolitiikan jatkoa. Kun hallitus on lisäksi
laiminlyönyt perusturvan kehittämisen, mm.
kansaneläkeuudistuksen jatkamisen, ja on
luvannut lapsilisiinkin tupo-sopimuksessa vain

Välikysymys korko- ja asuntopolitiikasta

runsaan 20 prosentin korotuksen, on hallitus
osoittanut vastuuttomuutta talous- ja sosiaalipolitiikassaan.
Myös opintolainojen korkojen korottamista suunnitellaan. Opiskelijain ja vastavalmistuneiden nuorten asema on vaikea. Opintolainojen rasittaessa nuorten taloutta pitäisi
näiden perustaa perhe, hankkia asunto, muu
omaisuus sekä sen lisäksi ruoka ja vaatteet.
Opintolainojen korkojen korotus on kohtuuton toimenpide tällaisessa tilanteessa.
Hallitus uudisti säästökorkojen verotuskäytännön. Hallitusohjelman mukaisesti tavanomaisia talletustilejä ei nytkään veroteta,
mutta kokonaisuutena uudistus toteutettiin
ottamatta huomioon kansalaisten omaksumia käyttäytymistapoja ja niitä kielteisiä
seurauksia, joita uudistuksella on kansalaisten säästämiseen. Kun hallitus lupasi lisäpöytäkirjassaan edistää kotitalouksien säästämistä ja hillitä niiden velkaantumista, ollaan
käytännössä tilanteessa, jossa säästämisaste
on ennennäkemättömän alhainen. Kun nyt
suunnitellaan ns. lähdeveroon siirtymistä,
johtaa tämä osaltaan pankkeja vastareaktioon eli nostamaan antolainauksensa korkoja.
Hallitus lupasi ohjelmassaan myötävaikuttaa siihen, että työmarkkinoiden osapuolet ja
yritykset tukevat alhaisen inflaation talouspolitiikkaa. Nyt korkotason äkillinen nousu
uhkaa myös koko tammikuussa solmitun
tulopoliittisen sopimuksen pitävyyttä. Työn-
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tekijäjärjestöt ovat aiheellisesti olleet huolestuneita tilanteesta.
Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 2 momenttiin viitaten esitämme
kunnioittavasti
valtioneuvoston
asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin Hallitus aikoo ryhtyä
- korkotason nousun estämiseksi ja inflaation alentamiseksi,
- talous- ja rahapolitiikan hoitamiseksi
niin, että tavallisella suomalaisella lapsiperheellä, ensimmäisen asunnon hankkijalla ja
kellä tahansa asuntoa tarvitsevalla olisi mahdollisuus sen hankintaan kohtuukorkoisella
lainalla,
- asuntolainojen korkojen vähennysoikeuden leikkausten estämiseksi ja muuttamiseksi siten, että se kohtelee nykyistä oikeudenmukaisemmin avioliittoperheitä,
- kahden asunnon loukkuun jääneiden
kansalaisten, ylivelkaantuneiden asunnonostajien ja perheiden aseman helpottamiseksi ja
leimaveron poistamiseksi ensiasunnon hankkijoilta,
- vuokra-asuntoihin kohdistuvan korkopaineen helpottamiseksi,
- kotitalouksien säästämisasteen nostamiseksi ja
- opintolainoja suorittavien, usein pienipalkkaisten ja omaa perhettä perustavien
vastavalmistuneiden opiskelijoiden korkouhan torjumiseksi?

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 1990
Eeva-Liisa Moilanen
Raila Aho
Pertti Lahtinen
Kauko Juhantalo
Esko Aho
Eino Siuruainen
Jarmo Wahlström
Claes Andersson
Timo Kietäväinen
Mauri Pekkarinen
Heikki Kokko
Esko Seppänen
Kimmo Sarapää
Kalle Röntynen
Marjatta Stenius-Kaukonen
Erkki Pulliainen
Einari Nieminen
Pekka Puska

Esko Almgren
Pekka Leppänen
Lauha Männistö
Marjatta Väänänen
Ensio Laine
Timo Laaksonen
Asko Apukka
Pirkko Ikonen
Hannu Tenhiälä
Mirja Ryynänen
Aapo Saari
Heli Astala
Pauli Saapunki
Esko Jokiniemi
Seppo Kääriäinen
Pekka Haavisto
Esko-Juhani Tennilä
Jorma Fred

Toimi Kankaanniemi
Pauli Uitto
Jukka Vihriälä
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa
Sirkka-Liisa Anttila
Matti Maijala
Juhani Vähäkangas
Tytti Isohookana-Asunmaa
Riitta Kauppinen
Juhani Alaranta
Juho Sillanpää
Vappu Säilynoja
Matti Väistö
Marja-Liisa Löyttyjärvi
Jorma Huuhtanen
Osmo Soininvaara
Seppo Pelttari
Sauli Hautala"
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Ensimmäinen varapuhemies: Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 2 momentin mukaan on asia pantava pöydälle johonkin
seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi perjantaina pidettävään täysistuntoon.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään
ja asia pannaan pöydälle ensi per j a n tai n
täysistuntoon.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Ehdotus laiksi pakkokeinolain 1 luvun
muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 251/1989 vp.
Lakivaliokunnan mietintö n:o 2
Suuren valiokunnan mietintö n:o 21
Ensimmäinen vara puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelu:
Ed. Moi 1a ne n: Arvoisa puhemies! Nyt
kolmannessa käsittelyssä oleva esitys pakkokeinolain 1 luvun muuttamisesta on tarpeellinen, ja sen vuoksi kristillisen liiton eduskuntaryhmä ei lakiesitystä sellaisenaan vastusta. Sen sijaan pidämme erittäin valitettavana sitä, että tällä lailla vaikeutetaan poliisin tehokkaan esitutkinnan mahdollisuuksia,
mikä on omiaan johtamaan siihen, että
tähän asti maassamme korkea rikosten selvittämisprosentti ajan myötä laskee. Näin
kielteisessä mielessä tulemme kansainväliselle
tasolle.
Lain hyväksyminen merkitsee sitä, että
pidätysaika lyhenee ja samalla vangitsemiskynnys jää liian korkeaksi. Käytännössä se
merkitsee sitä, että poliisin tulee yhä tehokkaammin ja nopeammin pystyä suorittamaan
esitutkinta saadakseen todennäköisiä perusteita ns. erityisedellytysten tueksi. Näitä ei
tässä lyhennetyssä määräajassa kyetä läheskään aina hankkimaan. Sen vuoksi joudutaan mm. puukotuksista, raiskauksista, ryös-

töistä epäiltyjä päästämään vapaiksi jatkamaan rikoksiansa, koska todennäköisiä perusteita vangitsemisen erityisedellytysten
tueksi ei kyetä hankkimaan.
Tähän vakavaan epäkohtaan sisäasiainministeriön asiantuntija kiinnitti lausunnossaan
huomiota ja totesi, että poliisin toimintamahdollisuudet olisivat parantuneet mm. siten, että poliisille annettaisiin riittävät työvoimavarat. Jo vuoden 1989 alussa voimaan
tulleen esitutkinta- ja pakkokeinolakiuudistuksen johdosta poliisin työmäärä lisääntyi
ja poliisin esitutkintamahdollisuudet heikkenivät. Tuolloin eduskunta edellytti, että poliisiin perustetaan 450 lisävirkaa poliisin
tutkintatoiminnan edellytysten turvaamiseksi. Näistä lisäviroista on noin parisataa
perustettu. Nyt kolmannessa käsittelyssä
oleva laki hyväksytyksi tultuaan vielä lisää
tätä epäsuhtaa siten, että poliisin tehokkuusvaatimus, nopeusvaatimus, työmäärä
kasvaa, ja sillä lailla lisävirkoja tarvittaisiin
vieläkin enemmän kuin nämä yhteensä 450,
mikäli haluttaisiin päätyä siihen, että poliisi
entisellä tehollaan tutkii ja selvittää rikoksia. Näin ei ole nyt.
Kun näitten virkojen perustamisesta ei ole
pidetty huolta, nyt on todella vaarana se,
että rikostutkinta vaikeutuu ja poliisin toimintaedellytykset suhteessa rikollisten toimintaedellytyksiin vaikeutuvat ja tällä tavalla meillä yhteiskunnan turvallisuus ja järjestys vähenee, kuten asiantuntija lausunnossaan totesi. Tämä on erittäin valitettavaa.
Nyt onkin tärkeätä ja vähintä, mitä eduskunta tässä vaiheessa voi tehdä, että se
edellyttää hallituksen perustavan nämä 450
lisävirkaa viipymättä täysimääräisesti ja vielä käsiteltävänä olevan lakiesityksen edellyttämät tarvittavat lisävirat Tämän vuoksi
ehdotan perusteluissa lausuttavaksi seuraavaa:
"Esitutkintaa ja pakkokeinoja rikosasioissa koskevaa lainsäädäntöä käsitellessään
eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan
siitä, että tuota lainsäädäntöä koskevan
hallituksen esityksen perusteluissa mainitut
450 lisävirkaa poliisitoiminnan edellytysten
turvaamiseksi perustetaan. Lisävirkoja on
perustettu olennaisesti luvattua vähemmän.
Hyväksyessään lakiehdotuksen eduskunta
edellyttää, että poliisin toiminta turvataan
perustamalla aikaisemmin edellytetyt ja nyt
tarvittavat lisävirat viipymättä."

Pakkokeinot

Tämä on vähintä, mitä eduskunta voi
tehdä yhteiskunnan turvallisuuden ja järjestyksen takaamiseksi myös uuden pakkokeinolain voimassa ollessa. Lisäksi on myös
tärkeätä se, että seurataan rikoskehitystä jo
vuoden 1989 alussa voimaan tulleen esitutkinta- ja pakkokeinolain aikana. Jo yhden
vuoden aikana vakavat rikokset ovat lisääntyneet merkittävästi, ja nyt on aivan selvää,
että voidaan odottaa rikollisuuden entisestään lisääntyvän ja rikosten selvitysprosentin laskevan. Vähintä, mitä eduskunta voi
tehdä, on myös se, että se edellyttää hallituksen seuraavan myös tätä seikkaa, ja
vaatii, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.
Arvoisa puhemies! Tämä on välttämätöntä
sen vuoksi, että tämäkin eduskunta säätää
sellaista lainsäädäntöä, jossa poliisille esitutkinnassa turvataan riittävät voimavarat ja
kansalaisille perusteltu turvallisuus ja järjestys yhteiskunnassamme.

Ed. Miettinen merkitään läsnä olevaksi.

Ed. Almgren: Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Moilasen perustelulausumaehdotusta.
Ed. P a 1o hei m o: Rouva puhemies! Kun
asia oli eduskunnan toisessa käsittelyssä
viime viikolla, ministeri Halonen kehotti
jatkamaan keskustelua tästä aiheesta nimenomaan siinä hengessä, että kun puhutaan
lainsäädännön ja rikollisuuden yleistymisen
välisestä yhteydestä, tätä kysymystä pitäisi
hänenkin nähdäkseen käsitellä tarkemmin
kuin tähän saakka. Minä esitin toisen käsittelyn yhteydessä eräänlaisen olettamuksen,
jota ministeri sitten kutsui omassa puheenvuorossaan dominoteoriaksi, ja muistaakseni ed. Kalima puhui vähän saman tyyppisestä asiasta ja puhui syöksykierteestä. Minä
itse kutsuin sitä labiliteettiteoriaksi, joka
taas joka tapauksessa kaiken kaikkiaan tarkoitti sitä, että yhteiskunnassa voidaan helposti joutua sen tyyppiseen tilanteeseen, että
kaksi asiaa tukee toisiaan, joista ensimmäinen on rikollisuuden yleistyminen ja toinen
on poliisin voimavarojen vähäisyys, ja nämä
sitten jatkuvasti yhdessä aiheuttavat tietyn
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tyyppisen syöksykierteen tai labiilin tilan,
jonka jälkeen yhteiskunta saavuttaa uuden
tasapainotilan sillä tavalla, että kansalaiset
alkavat itse puolustaa omia oikeuksiaan.
Tässä yhteydessä haluan puuttua erääseen
toiseen aika yleiseen rakenteelliseen piirteeseen, ja se on ennalta ehkäisyn ja jälkihoidon
välinen ero. On ilmeisesti niin, että rikollisuutta olisi helpompi estää ennalta ehkäisevin toimin kuin jälkihoitavin toimin. Ennalta
ehkäisevät toimet kohdistuisivat hyvin nuoriin kansalaisiin jengityön ja nuorisotyön
muodossa, jälkihoito taas hieman vanhempiin kansalaisiin poliisin puuttumisena asioiden kulkuun. Todennäköisesti on niin, että
yksi nuorisotyöntekijä tänään vastaisi noin
kahta poliisia kymmenen vuoden kuluttua, ja
tämä tulisi yhteiskunnalle huomattavasti halvemmaksi.
Valitettavasti ministeri Halonen ei ole täällä nyt. Minä olisin halunnut hänen puheessaan puuttua erääseen kohtaan, jossa hän
sanoi, että Euroopassa on eräitä maita, joissa
noudatetaan kriminaalipoliittisissa kysymyksissä hyvin tiukkaa linjaa, ja tämä tiukka
linja ei ole johtanut turvallisuuteen. Tähän
olisin itse asiassa halunnut kuulla lisäselvitystä, mitä maita ne ovat ja millä tavalla
tämä on todettavissa. Minähän itse mainitsin
täällä joitakin maita, joissa ilmeisen löysä
linja on johtanut labiiliin tilanteeseen ja
yhteiskunta sitten on saavuttanut uuden stabiilin tilan.
Jotta vierivä kivi ei tässä asiassa pääsisi
sammaloitumaan, ehdotan lopuksi lain kolmannessa käsittelyssä eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan perustelulausuman:
"Hyväksyessään lakiehdotuksen eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa uudistuksen
vaikutusta poliisin työskentelyedellytyksiin
sekä ryhtyy tarvittaviin toimiin rikollisuuden
kasvun ehkäisemiseksi lisäämällä nuoriso- ja
jengityön voimavaroja sekä poliisin virkoja
ja antaa tarvittaessa eduskunnalle esityksiä
lainsäädännön edelleen kehittämiseksi saatujen kokemusten pohjalta."
Ed. Soininvaara: Arvoisa puhemies!
Vaikka minusta laki, jota nyt ollaan hyväksymässä, on ehdottoman erinomainen ja
hyvä, ei kai meistä kukaan halua kuitenkaan
myöskään saattaa maata sellaiseen tilanteeseen, jossa olisi aihetta rikollisuuden kasvuun. Minä luulen, että se, että eräät mitta-
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rit, jotka ovat vähän epäluotettavat, osoittavat, että tietyt rikollisuuden lajit Suomessa
ovat kasvamassa, ei juurikaan liity poliisin
valtuuksiin, ei ehkä poliisin määräänkään
vaan ehkä epäonnistuneeseen asuntopolitiikkaan ja tiettyihin sosiaalisin ongelmiin, jotka
nopeasta kaupungistumisesta ovat aiheutuneet.
Joka tapauksessa kannatan ed. Paloheimon ehdottamaa lausumaa ja samalla ilmoitan, että en kannata kristillisen liiton
ehdottamaa pontta, koska siinä keskitetään
vähän liikaa pamppulinjaan ja pelkkään
poliisiin.
Ed. A i tt on i e m i : Rouva puhemies! Ed.
Moilasen ja ed. Paloheimon esittämät kannat
rikollisuuden kasvua ja sen ehkäisemistä
koskien olivat erinomaisen hyviä lyhyydestään huolimatta, sellaisia, joita jokainen niin
vastuuntuntoinen kansanedustaja kuin vastuuntuntoinen kansalainen voi varsin hyvin
kannattaa.
Samoilla linjoilla olimme valiokunnassa,
olimme sen jälkeen täällä eduskunnassakin,
kun käsiteltiin pakkokeinolain sisältöä, erityisesti sen 3 ja 8 §:n muutoksia. Sen jälkeen,
niin kuin varsin hyvin tiedetään, hallituspuolueiden välillä on käyty ankaraa kädenvääntää siitä, miten asiassa voitaisiin edetä niin,
että hallitus olisi yksimielinen asian käsittelyssä. Varsin hyvin tiedetään, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat keskenään päässeet sopimukseen
tietynlaisesta kannanotosta, joka on myös
eduskuntaryhmien puheenjohtajien toimesta
allekirjoitettu, annettu myös julkisuuteen, ja
tämä kannanotto tulee seuraavan kerran
esille ensi vuoden budjettia käsiteltäessä tämän vuoden syksyllä.
Edustajien Moilanen ja Paloheimo perustelulausumaehdotukset ovat sisällöltään samanlaisia kuin hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien allekirjoittama kannanotto, siis sellaisenaan ehdottomasti kannatettavia asioita. Kuitenkin tiedetään varsin
hyvin, että ponnet ovat ponsia. Siitä on
selvänä esimerkkinä meillä esitutkintalain
yhteydessä eduskunnan vastaukseen hallitukselle sijoitettu ponsi, jossa edellytetään, että
hallitus toimii siten, että poliisi saa 450
esitutkintavirkaa siten jaettuina, että viimeisten niistä pitäisi olla vuoden 1991 budjetissa
perustettu.

Hallitus ei ole noudattanut ainakaan tähän
mennessä ainakaan aikataulun puitteissa tätä
esitutkintalain yhteydessä hyväksyttyä pontta, ja näin on käynyt monessa muussakin
asiassa. Valitettavasti hallitus ei tottele eduskunnan näkemyksiä.
Tästä syystä katson, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien välillä tehty tietynlainen sopimus, joka koskee
luonnollisesti ensi syksyn budjettineuvotteluja, on huomattavasti voimakkaampi kannanotto käytännön syistä, vaikka en halua missään tapauksessa eduskunnan hyväksymää
pontta halveksia, mutta mehän tiedämme
kaikki, kuinka aikaisemmin asiassa on käynyt.
Nämä neuvottelut, joiden seurauksena
kannanotto syntyi, ovat tyydyttäneet Suomen maaseudun puolueen eduskuntaryhmää
sillä tavoin, että jo toisessa käsittelyssä olimme samassa rivissä hallituksen kanssa pakkokeinolain sisältöä hyväksyttäessä. Näin
tulemme tekemään myös tässä istunnossa
näitä ponsia koskien, joiden sisältö on hyvin
paljolti samanlainen kuin tuon kannanoton
sisältö.
Suomen maaseudun puolueen eduskuntaryhmä kuitenkin edellyttää sitä, että sen
sopimuksen hengen mukaisesti, mikä on hyväksytty eduskuntaryhmien puheenjohtajien
välillä, ensi syksyn budjettineuvotteluissa
myös toimitaan siten, että poliisi tulee samaan aikaisemmin esitutkintalain yhteydessä
hyväksytyn ponnen mukaisesti ne resurssit,
jotka sille luvattiin, eli 450 vakanssia on
täytetty, kun vuoden 1991 budjetti on toteen
saatettu.
Tästä tulemme pitämään kiinni. Se on
selvä asia. Jos sopimuksen ja julkilausuman
mukaisesti ei toimita, voin rehellisesti sanoa,
että minua henkilökohtaisesti, joka olen toiminut ryhmän puolesta neuvottelijana, on
petetty. Sen näyttää sitten ensi syksy, miten
asiassa käy. Se on senaikaista murhetta! (Ed.
Fred: SMP alistuu ja Aittoniemi alistuu!) SMP ei alistu, mutta SMP tietää samalla
tavalla kuin ed. Fredkin sen, että hallituspuolueiden välillä tehty kannanotto on huomattavasti paremmin toteutettavissa kuin ne
ponnet, yleensä merkityksettömät ponnet,
joita eduskunnan vastauksiin liitetään. Tehty
sopimus on huomattavasti paremmin toteutettavissa, koska se on hallituspuolueiden
kesken sovittu.

Pakkokeinot

Ed. Moi 1a ne n: Arvoisa puhemies! Tätä
puhetta voitaisiin nimittää vaikka Operaatio
käsien pesuksi hankalassa hallituskuritilanteessa, kun kansanedustaja ja eduskuntaryhmä on joutunut puun ja kuoren väliin, on
aivan selvästi nähnyt korjaustarpeen ja jopa
vastalauseessa esittänyt korjausta. Mutta
kun on täytynyt noudattaa hallituskuria
viimeiseen piirtoon asti, ei auta mikään muu
kuin selitä, selitä, miten sen selität, mutta
kuitenkin tosiasiaksi jää se, että hallituskuri
ratkaisee. On aika uskomatonta, että SMP
ajattelee, että eduskuntaryhmien puheenjohtajien kirjeet vaikuttavat, kun samaan hengenvetoon SMP:n edustaja toteaa, että eduskunnan päätökset eivät merkitse mitään
siinä mielessä, että hallitus ei niitä tottele.
Tässä käy jälleen ilmi se, että puheet ovat
isoja, mutta kun teon aika tulee, niin teot
ovat mitättömiä. Painetaan vastakkaista
nappia tai jätetään nappia painamatta kokonaan. Mutta sitten voidaan kuitenkin kentällä puhua, että kyllähän me tätä olemme
kannattaneet. Tällaisella kannattamisella ei
ole mitään merkitystä asian etenemisen kannalta.
Tosiasiaksi jää se, että poliisin virkoja ei
ole saatu siinä tahdissa kuin pitää, ja tosiasiaksi jää epäsuhta virkojen tarpeen ja poliisin työmäärän välillä. Valitettavasti!
Ed. A 1m g r en: Arvoisa puhemies! Esitin
sisäasiainministeri Rantaselle muutama viikko sitten tätä asiaa koskevan suullisen kysymyksen. Hän vastasi silloin eduskunnan kyselytunnilla, että hallitus valittaa sitä, että
näitä virkoja ei ole saatu perustetuksi, ja
laati myös vastauksessaan aikataulun, joka
osoitti, että viimeiset saataisiin perustetuksi
vasta vuoden 1992 loppuun mennessä.
Henkilökohtaisesti toivon, että ed. Aittoniemi voimakkaine papereineen, jonka myös
muut hallituspuolueiden eduskuntaryhmien
puheenjohtajat ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet, olisi oikeassa.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
En s i mm ä i ne n varapuhe m i e s : Keskustelussa on ed. Moilanen ed. Almgrenin
kannattamana ehdottanut perusteluissa lausuttavaksi: "Esitutkintaa ja pakkokeinoja
rikosasioissa koskevaa lainsäädäntöä käsitellessään eduskunta edellytti hallituksen huo-
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lehtivan siitä, että tuota lainsäädäntöä koskevan hallituksen esityksen perusteluissa
mainitut 450 lisävirkaa poliisitoiminnan
edellytysten turvaamiseksi perustetaan. Lisävirkoja on perustettu olennaisesti luvattua
vähemmän. Hyväksyessään lakiehdotuksen
eduskunta edellyttää, että poliisin toiminta
turvataan perustamalla aikaisemmin edellytetyt ja nyt tarvittavat lisävirat viipymättä."
Ed. Paloheimo on ed. Soininvaaran kannattamana ehdottanut perusteluissa lausuttavaksi: "Hyväksyessään lakiehdotuksen
eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa
uudistuksen vaikutusta poliisin työskentelyedellytyksiin sekä ryhtyy tarvittaviin toimiin
rikollisuuden kasvun ehkäisemiseksi lisäämällä nuoriso- ja jengityön voimavaroja
sekä poliisin virkoja ja antaa tarvittaessa
eduskunnalle esityksiä lainsäädännön edelleen kehittämiseksi saatujen kokemusten
pohjalta."
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan päättyneeksi.
En s i mm ä i ne n varapuhe m i e s : Lopuksi on päätettävä perusteluja koskevista
ehdotuksista.
Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Moilasen ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Moilasen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies: Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 27 eiääntä, 1 tyhjä; poissa 54. (Koneään. 1)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Paloheimon ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Paloheimon ehdotus
"ei".

Ensimmäinen varapuhemies: Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 45 ei-ääntä;
poissa 56. (Koneään. 2)
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Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Ehdotus laiksi vientitakuulain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 21
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 8
Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 8.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi ja asia lähetetään suureen valiokuntaan.
3) Hallituksen esitys n:o 30 muutoksista
vuoden 1990 tulo- ja menoarvioon

Valiokuntaan lähettäminen
Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin valtiovarainvaliokuntaan.
Keskustelu:

Valtiovarainministeri L o u e koski: Rouva puhemies! Taloudellinen tilanne Suomessa
on nopeasti muuttumassa. Pitkän suotuisan
kasvukauden jälkeen on taloudellisessa toiminnassa nähtävissä selviä hiljenemisen
merkkejä. Arviot tämän ja ensi vuoden kehityksestä ennakoivat, että korkeasuhdanne
alkaa selvästi taittua. Esimerkiksi metsäteollisuuden alalla taite on jo tapahtunut loppuvuodesta 1989. Tuotannon kasvun arvioidaan tänä vuonna hidastuvan 2,5 prosenttiin,
mikä on puolet edellisvuoden kasvuvauhdista. Ensi vuonna kasvu olisi enää 1,5 prosenttia. Kotimainen kysyntä laantuu, ja tuonti
vähenee.
Taloudellinen toiminta on ollut jo monen
vuoden ajan ennätyksellisen vilkasta. Investointitoiminta on ollut laajaa, ja työllisten
määrä on lisääntynyt. Viime vuonna työllis-

ten määrä nousi 40 000 hengellä. Työttömyysaste on laskenut 3,5 prosentin tuntumaan.
Työllisten määrä ei enää tänä vuonna lisäänny, ja työttömyysastekin ilmeisesti hieman
nousee.
Kotimainen kustannuskehitys on ollut
huolestuttavan nopeaa. Palkkakustannukset
ovat nousseet nopeammin kuin länsieurooppalaisten kilpailijamaiden. Kuluttajahinnat
nousivat vuoden 1989 aikana 6,5 prosenttia.
Kuluvan vuoden aikana kuluttajahintojen
nousun arvioidaan hidastuvan 5 prosentin
tasolle.
Tammikuussa hyväksytystä talous- ja tulopoliittisesta kokonaisratkaisusta eli Kallion sopimuksesta, niin kuin sitä kansanomaisesti kutsutaan, kiinni pitäminen on tästä syystä ensiarvoisen tärkeää. Palkkaperintö, ansiokehitystakuu ja indeksiehto nostavat palkkakustannuksia vielä tänä vuonna.
Ensi vuonna päästäneen jo maltilliseen palkkakehitykseen. Tärkeä edellytys kuitenkin
on, että kaikki osapuolet, niin työnantajat
kuin työntekijätkin, noudattavat Kallion sopimusta.
Vaihtotaseen vajaus on muodostunut talouspolitiikan keskeiseksi ongelmaksi, jonka
ratkaisemiseen on kiinnitettävä aivan erityistä huomiota varsinkin, kun suhdanteet ovat
selvästi heikkenemässä. Suomi on pieni ja
avoin talous, jolla ei ole varaa menettää
kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla. Vienti on edelleen se veturi, jonka varassa
ulkoisen tasapainon saavuttaminen voi onnistua. Tämän vuoksi kustannuskehitys on
pidettävä hallinnassa, jotta vientituotteitamme ei hinnoiteltaisi ulos kilpailluilta markkinoilta. Korostan tässä yhteydessä, että inflaatiomme syyt ovat hyvin selvästi kotimaisia.
Inflaation torjunnan ja vaihtotaseen alijäämän supistamisen ohella tärkeä tekijä on
säästämisasteen kohentaminen. Kotitalouksien säästämisasteen nostaminen loisi mahdollisuuksia myös vähentää vaihtotaseen vajetta. Valtiontalouden rahoitusylijäämä on
nähtävä osana kansantalouden säästämisasteen ylläpitämistä.
Rahapolitiikkaa on jouduttu kiristämään
talouden ylikuumennuttua ja kotimaisen kysynnän jatkuessa voimakkaana. Kotimaiset
markkinakorot nousivat poikkeuksellisen
korkealle. Korot ovat kuitenkin laskeneet, ja
korkoero ulkomaisiin korkoihin on pienen-
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tynyt ja edelleen pienentymässä. Lähivuosina
korkotaso riippuu kokonaistaloudellisesta tilanteesta ja talouspolitiikan uskottavuudesta.
Käänne vaihtotaseen vajauksen kehityksessä
luo mahdollisuuksia markkinakorkojen pysyväänkin alentamiseen.
Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on
finanssipolitiikan oltava kireää. Tämän vuoden tulo- ja menoarviossa toteutuva valtiontalouden rahoitusylijäämä ja eläkerahastointi sekä rakennusvero hillitsevät ylikuumennutta taloutta. Hallituksen tammikuussa
1989 tekemään periaatepäätökseen sisältyneen julkisten rakennushankkeiden lykkäysohjelman avulla julkista talonrakentamista
on voitu selvästi supistaa. Julkinen talonrakentaminen supistuikin viime vuonna noin
15 prosenttia ja kuluvana vuonna arvioiden
mukaan tulee supistamaan noin 10 prosenttia.
Kotimaista kysyntää on rajoitettava ja
säästämistä tuettava. Tuotannollisia investointeja on voimakkaasti edistettävä, jotta
tuotantokapeikkoja saadaan poistetuksi.
Suljetun sektorin investointitoimintaa on
sitä vastoin hillittävä. Rajalliset resurssit on
kohdistettava tarjonnan monipuolistamiseen.
Budjettitaloudessa menojen lisäpaineet ovat
olleet ennakoitua suuremmat ja paisuttaneet
kassamenoja. Siirtojen valtiolta kunnille vuonna 1990 arvioidaan nousevan 11,5 prosenttia.
Tiukka finanssipolitiikka edellyttää kuitenkin
julkisten menojen kasvun pysäyttämistä. Ensi
vuoden tulo- ja menoarvion laadinnan lähtökohtana onkin, että valtion kokonaismenot
eivät määrältään kasvaisi.
Pääomamarkkinoiden toimintaa on lyhyessä ajassa kehitetty ja mm. yhtiöverotusta, talletuspankkeja ja pörssitoimintaa koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu. Valuuttasäännöstelyä on purettu, ja pääomien
kulku on jo lähes vapaata. Euroopan
yhdentymiskehityksen edistyessä aikaisemmin arvioitua nopeammin on Suomen rahoitusmarkkinalainsäädännön harmonisointi
Euroopan yhteisön säännösten kanssa tullut
myös ajankohtaiseksi. Erityisesti menetelmien yhtenäisyyden ja valvonnan tehokkuuden turvaaminen vaatii uusia säännöksiä ja
normeJa.
Osakemarkkinoilla kaupankäynti ja omistus ovat keskittyneet ja . markkinat ovat
pienet ja valitettavan suljetut. Osakkeiden
79
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rahoituslainsäädännön lieventäminen tehostaisi osakemarkkinoita ja on yhdentymiskehityksen edetessä myös välttämätöntä. Arvopaperikaupan maksujärjestelmien ja valvonnan kattavuuden suhteen nousee ongelmia,
jotka vaativat kansallisia ratkaisuja. Erityisesti osakkeenomistajien tiedonantovelvollisuutta ja pienosakkaiden suojaa tulee parantaa jo ennen kuin arvopaperikaupassa siirrytään arvo-osuusjärjestelmään.
Rouva puhemies! Vuoden 1990 ensimmäinen lisämenoarvioesitys on pääosin rutiininomainen. Annetussa lisämenoarviossa on
paljon vuoden 1990 alussa solmittuun tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun ja kevään
maataloustuloneuvotteluihin liittyviä asioita.
Hallitus esittää lisämenoarviossa määrärahoja Itä-Euroopan maiden avustamiseksi.
Itä-Euroopan viimeaikaiset tapahtumat edellyttävät myös Suomen osallistumista alueen
eri maiden kehityksen tukemiseen yhdessä
Länsi-Euroopan muiden maiden kanssa.
Määrärahoilla avustetaan Puolaa toimittamalla sinne elintarvikkeita ja rahoittamana
Puolan
vakautusrahaston
perustamista.
Myös Romanian hätätilan uhreja avustetaan.
Suomi osallistuu Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön perustamiseen, josta päätettiin Pohjoismaiden ministerineuvoston kokouksessa vuoden 1990 maaliskuussa. Yhtiön tarkoituksena on edistää Pohjoismaiden
kannalta merkityksellisiä ympäristöinvestointeja Itä-Euroopassa sekä rahoittaa yhteistyöyrityksiä näissä maissa. Suomi osallistuu
myös Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman maksamiseen oman
maksuosuutensa mukaisesti.
Lisämenoarvioon varatulla määrärahalla
turvataan niin ikään Itä-Lapin metsävauriotutkimukseen tarvittavaa rahoitusta.
Määrärahoja on myös varattu koulutuksen ja asiantuntijavaihdon järjestämiseksi ulkomaisille opiskelijoille. Esimerkiksi maatalousoppilaitoksiin on tarkoitus sijoittaa opiskelijoita Itä-Euroopan maista, lähinnä Neuvostoliitosta.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan aiheuttamat menot ovat kasvussa. Kuluvan vuoden lisämenoarviossa maatalouden
osuus on lähes miljardi markkaa. Syynä
korkeaan lisämäärärahaan voidaan mainita
erityisesti
maataloustuloratkaisu,
mutta
myös vientitukirahojen lisätarve ja turkista-
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louden kriisi, jotka ovat kaikki lisänneet
menoja.
Maataloustuotteiden hintojen korotukset
olivat sen sijaan vähäisiä, noin 2 prosentin
luokkaa. Tämä johtuu siitä, että maataloustulolain edellyttämä viljelijöille tuleva tulo
maksetaan pääosin suorana tulotukena.
Vientituki on suunnitelmista poiketen kasvanut. Syynä on viime vuoden poikkeuksellisen hyvä sato. Vuoden 1990 määrärahoja
mitoitettaessa on arvioitu normaali sato
tulevaksi kesäksi. Runsas sato aiheuttaisi
jälleen ennakoitua suurempaa rahoituksen
tarvetta, ehkä aivan poikkeuksellisen suurta
siitä syystä, että kaksi runsaan sadon vuotta
aiheuttavat sekä varastointi- että vientitarpeita enemmän kuin on rohjettu ennakoida.
Hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla
vientitukitarvetta supistetaan. Varsinkin maitotaloustuotteiden, viljan ja lihan vientitarvetta vähennetään. Lisäksi kananmunantuotantoa supistetaan maataloustuloneuvotteluissa sovitun linjan mukaisesti. Ylijäämätuotannon vienti ei tule olemaan kannattavampaa kuin kotimaan myynti. Toisaalta
vientiyrityksiä kannustetaan etsimään kannattavaa vientiä mm. kiinteillä vientitukipalkkioilla.
Turkistarhauksen kriisin helpottamiseksi
hallitus esittää lisämenoarviossa 117 miljoonan markan lisämäärärahaa. Totean tässä
yhteydessä, että kriisiraha, joka nyt lisämenoarvioon otetun erän lisäksi tulee otettavaksi huomioon myös ensi vuoden tulo- ja
menoarviossa, on tarkoitettu kertakaikkiseksi kriisivaiheen hoitamiseksi. Tämä on alan
kannalta hyvin keskeistä, mutta myös periaatteessa siinä suhteessa tärkeä asia, ettei
voida ajatella valtion tai veronmaksajien
kantavan tämän tyyppisestä muoti- ja suhdann~herkästä yritystoiminnasta jatkuvasti
menoJa.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla menolisäyksistä suurin osa johtuu tulopoliittisen kokonaisratkaisun edellyttämistä
toimista. Näitä toimenpiteitä ovat vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun ja yksityisen sektorin työnantajan sairausvakuutusmaksun korotuksen poistaminen sekä työttömyysturvan peruspäivärahan korottaminen
ensi heinäkuun alusta lukien kahdella markalla.
Talvisodan paattymisen muistopäivänä
hallitus päätti korottaa ylimääräistä rintama-

lisää nykytasostaan asteittain kolminkertaiseksi. Tätä varten hallitus esittää lisämenoarvioesitykseen 42 miljoonan markan lisämäärärahaa. Ylimääräistä rintamalisää korotetaan ensi elokuun alusta 17,5 prosenttiin
maksettavan kansaneläkkeen lisäosan määrästä ja ensi vuonna edelleen 5 prosenttiyksiköllä 22,5 prosenttiin. Korotus kohdistuu,
niin kuin tämän kaltaisten korotusten tuleekin, taloudellisesti heikoimmassa asemassa
oleville veteraaneille.
Eräät lisämenoarvion merkittävimmistä
ehdotuksista kohdistuvat asuntotoimeen.
Asumistukimäärärahaa lisätään 100 miljoonalla markalla, jotta ennakoitua nopeampana toteutuneen asumiskustannusten kasvun
asumismeno-osuuksia nostava vaikutus voidaan estää. Asuntolainojen myöntämisvaltuutta lisätään 140 miljoonalla markalla
mm. sen vuoksi, että valtion lainan sijasta
kuluvana vuonna myönnettävien korkotukilainojen ehtoja on parannettu. Korkotukilainan enimmäisosuus on nyt 85 prosenttia
hyväksyttävistä kustannuksista. Samalla on
korotettu tulopoliittisen kokonaisratkaisun
yhteydessä sovitulla tavalla tulorajoja, minkä ansiosta entistä suurempi osa tuen saajista saa valtion tuen enimmäismääräisenä.
Vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja peruskorjaamiseen käytettävien
korkotukilainojen hyväksymisvaltuutta lisätään 100 miljoonalla markalla. Lainavaltuus
nousee tällöin 520 miljoonaan markkaan.
Asunnottomuuden poistamiseen tähtäävien
toimien tehostamiseksi varataan tällä valtuudella kuluvana vuonna tuotettavista asunnoista kohtuullinen osa asunnottomien
vuokra-asunnoiksi.
Hallitus pitää tärkeänä, etteivät asuntotuotantoon kohdistettavat panostukset kiihdytä viime kädessä asunnon tarvitsijan maksettavaksi koituvaa rakennuskustannusten
nousua. Asumiskustannusten kasvun hillitsemiseksi onkin käynnistetty toimet hintakilpailun ja hintavalvonnan tehostamiseksi valtion tukemassa asuntotuotannossa, mihin eri
osapuolten varsin yhtäpitävästi ennakoima
rakennusalan suhdannekehitys antaa osaltaan aiempaa paremmat edellytykset. Hallitus seuraa valtion tukeman asuntotuotannon hintakehitystä lähikuukausina erityisen
tarkasti ja arvioi myös tarvetta ja mahdollisuuksia lisätä aravatuotantoa ensi vuonna
ennustetusta myymättömien, tyhjillään ole-
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vien asuntojen määrän kasvusta huolimatta.
Tässä yhteydessä voin todeta, että viimeksi tänä aamuna on käyty laajahko keskustelu urakoitsijoitten kanssa siitä, millä tavalla
asuntotuotannon suhdanne on vaihtumassa.
Näyttää olevan niin, että mielipiteet käyvät
ristiin. Urakoitsijapuolella pelätään hyvin
nopeata, lähes romahdusmaista suhdannemuutosta, kun taas esimerkiksi rakennushallinnon asiantuntijat valtion puolella ovat
esittäneet, ettei käänne nopeasti tapahtuisikaan, vaan että rakennustuotannon suhdannekehitys jatkuu suhteellisen suotuisana ainakin tämän vuoden ajan. Tämä asia tullaan tarkistamaan aivan lähiaikoina, jotta
esimerkiksi ensi vuoden budjettia ja mahdollista toista lisäbudjettia tälle vuodelle voidaan tehdä olosuhteissa, joissa peruskysymyksissä vallitsee yhteisymmärrys. (Ed. Seppänen: Miten tuommoisia asioita tarkistetaan?)
Edellä todetut asuntotoimen rahalliset lisäpanostukset ovat jo sinänsä merkittäviä.
Vielä merkittävämpänä ja kauaskantoisempana asiana on kuitenkin pidettävä tulo- ja
menoarvioesityksen lukuperusteluista ilmeneviä asuntopoliittisia ja asuntorahoituksellisia
linjauksia. Erityisesti haluan kiinnittää huomiota asunto-obligaatiojärjestelmän kehittämiseen. Pidän sekä asunto-olojemme että
kansantaloutemme kannalta erittäin tärkeänä, että meille luodaan vakaan asuntorahoituksen, tasaisen asuntotuotannon ja häiriöttämän asuntokaupan turvaamiseksi toimivat
pitkäaikaisen pääoman markkinat. Valtiovarainministeriö on asettanut tätä kysymystä
selvittämään asiantuntijaryhmän, jolle on annettu hyvin tiukka määräaika. Asiaa koskevia ratkaisuja ensi vaiheessa asunto-olojen
kehittämisrahaston varainhankinnan osalta
on tarkoitus tehdä vielä kuluvan kevään
aikana heti tämän selvitystyön valmistuttua.
Totean, että asunto-obligaatioita koskeva
lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle
kevätkaudella toivomuksin, että se saataisiin
eduskunnassa käsitellyksikin ennen kesälomataukoa.
Rouva puhemies! Puheenvuoroni ruotsinnos on jaettu ruotsinkielisille kansanedustajille. Pyydän, että myös se otetaan eduskunnan pöytäkirjaan.
Valtiovarainministerin puhe on ruotsinkielisenä näin kuuluva:
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Fru talman! Den ekonomiska situationen i
Finland är stadd i snabb förändring. Efter en
lång och gynnsam tillväxtperiod kan man se
tydliga teeken på att den ekonomiska aktiviteten är i avtagande. Uppskattningar angående detta och nästa års utveckling visar
att högkonjunkturen tydligt börjar vika.
Vändpunkten inföll för skogsindustrins del
redan i slutet av år 1989. Det uppskattas att
produktionstillväxten under detta år kommer
att gå ner tili 2,5 procent, vilket utgör hälften
av föregående års tillväxttakt. Nästa år
skulle tillväxten vara endast 1,5 procent. Den
inhemska efterfrågan avtar och importen
minskar.
Den ekonomiska verksamheten har redan
i många år varit rekordlivlig. Investeringsverksamheten har varit omfattande och antalet sysselsatta har ökat. I fjol ökade
antalet sysselsatta med 40 000 personer. Arbetslöshetsgraden har sjunkit tili omkring
3,5 procent. Antalet sysselsatta kommer i år
inte längre att öka och arbetslöshetsgraden
kommer av allt att döma att stiga något.
Den inhemska kostnadsutvecklingen har
varit oroväckande snabb. Löneutgifterna har
ökat snabbare än i de västeuropeiska konkurrentländerna. Konsumentpriserna steg
med 6,5 procent under år 1989. I år uppskattas stegringen i konsumentpriserna minska till 5 procent.
Det är av största vikt att man håller fast
vid den i januari godkända ekonomisk- och
inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen, dvs.
Kallio-avtalet. Löneöverhänget, förtjänstutvecklingsgarantin och indexklausulen höjer
löneutgifterna ännu i år. Nästa år torde en
moderat löneutveckling kunna uppnås. En
viktig förutsättning är dock att alla parter såväl arbetsgivarna som arbetstagarna följer
Kallio-avtalet.
Underskottet i bytesbalansen har blivit
finanspolitikens centrala problem, vid vars
lösning särskild uppmärksamhet bör fästas,
speciellt då konjunkturerna tydligt är i avtagande. Finland är en liten och öppen ekonomi som inte har råd att förlora sin
konkurrenskraft på den internationella
marknaden. Exporten utgör fortfarande det
lok med vars hjälp uppnåendet av en extern
balans kan lyckas. Kostnadsutvecklingen
måste därför hållas under kontroll så, att
våra exportprodukter inte prissätts på ett sätt
som innebär att de förlorar sin konkurrens-
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kraft på den hårda marknaden. - Jag vill i
detta sammanhang betona, att orsakerna till
vår inflation alldeles uppenbart står att finna
inom landets gränser.
Förutom avvärjandet av inflationen och
minskandet av underskottet i bytesbalansen
är ett ökat sparande en viktig faktor. En
ökning i hushållens grad av sparande skulle
även skapa möjligheter att minska underskottet i bytesbalansen. Finansieringsöverskottet i statshushållningen bör ses som en
del av upprätthållandet av graden av sparande inom samhällsekonomin.
Man har varit tvungen att strama åt
penningspolitiken då ekonomin överhettats
och den inhemska efterfrågan fortlöpande
varit kraftig. De inhemska marknadsräntorna steg exceptionellt högt. Räntorna har
dock sjunkit och ränteskillnaden i förhållande till utländska räntor har minskat. Under
de närmaste åren beror räntenivån på det
totalekonomiska läget och på finanspolitikens trovärdighet. En vändpunkt i utvecklingen av underskottet i bytesbalansen skapar
möjligheter till en bestående sänkning av
marknadsräntorna.
I det nuvarande ekonomiska läget måste
finanspolitiken vara stram. Finansieringsöverskottet och pensionsfonderingen samt
byggnadsskatten i årets budget har en lugnande inverkan på den överhettade ekonomin. Med hjälp av det program rörande
uppskjutande av offentliga byggnadsprojekt
som ingick i regeringens principbeslut från
januari 1989 har det offentliga byggandet
kunnat inskränkas märkbart. Det offentliga
byggandet minskade under år 1989 med
cirka 15 procent och kommer under innevarande år att minska med uppskattningsvis 10
procent.
Den inhemska efterfrågan måste begränsas
och sparandet stödas. Produktiva investeringar bör främjas kraftigt så, att de flaskhalsar som förekommer inom produktioneo kan
elimineras. Investeringsverksamheten inom
den slutna sektorn bör däremot dämpas. De
begränsade resurserna bör inriktas på att
göra utbudet mångsidigare.
Inom budgetekonomin har det ökade
trycket på utgifterna varit större än beräknat, och detta har höjt kassautgifterna. Överföringarna från staten till kommunerna år
1990 uppskattas öka med 11,5 procent. En
stram finanspolitik förutsätter dock att ök-

ningen i de offentliga utgifterna hejdas.
Utgångspunkten vid uppgörandet av nästa
års budget är också att statens totala utgifter
inte skall öka reellt sett.
Verksamheten inom kapitalmarknaden
har på kort tid utvecklats och lagstiftningen
har förnyats bl.a. vad gäller företagsbeskattningen, depositionsbankerna och börsverksamheten. Valutaregleringen har hävts till
en del och kapitalet kan redan röra sig
nästan fritt. Då den europeiska integrationsutvecklingen framskrider snabbare än vad
som tidigare beräknats, har det blivit aktuellt att harmonisera Finlands finansieringsmarknadslagstiftning med EG:s stadganden.
Särskilt tryggandet av metodernas enhetlighet och effektiviteten i övervakningen kräver nya författningar och normer.
Handeln och ägandet på aktiemarknaden
har koncentrerats och marknaden är liten
och sluten. Ett mildrande av begränsningslagstiftningen angående aktier skulle stimulera aktiemarknaden och är även nödvändigt med tanke på den framskridande integrationsutvecklingen. I fråga om värdepappershandelns betalningssystem och övervakningens omfattning uppstår problem som
kräver nationella lösningar. Särskilt aktieägarnas delgivningsskyldighet och skyddet
för små aktieägare bör förbättras redan
innan man i värdepappershandeln övergår
till värdeandelssystemet.
Fru talman! Den första tilläggsbudgetpropositionen för år 1990 är huvudsakligen
rutinmässig. I den ingår mycket som anknyter till den i början av år 1990 tillkomna
inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen och till
vårens lantbruksinkomstförhandlingar.
Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten anslag för hjälp till länderna i..Osteuropa. Den
senaste tidens händelser i Osteuropa förutsätter att även Finland, tillsammans med de
västeuropeiska länderna, bidrar med stöd till
länderna i området. Med hjälp av anslagen
bistås Polen genom livsmedelsleveranser och
genom finansiering. för grundandet av en
stabiliseringsfond. Aven offren för nödläget i
Rumänien bistås.
Finland deltar i grundandet av det nordiska miljöfinansieringsbolag, varom beslöts vid
Nordiska ministerrådets möte i mars 1990.
Avsikten med bolaget är att främja de från
nordisk synp).!nkt betydelsefulla miljöinvesteringarna i Osteuropa samt att finansiera
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samarbetsföretag i dessa länder. Finland
deltar även i betalandet av grundkapitalet för
Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken i enlighet med sin betalningsandel.
Genom ett anslag i tiliäggsbudgeten tryggas den finansiering som behövs för undersökning av skogsskador i Östra Lappland.
Anslag har även reserverats för anordnande
av utbildning och expertutbyte för utländska
studerande. Avsikten är att t.ex. i lantbruksläroanstalter placera studerande från de
östeuropeiska länderna, främst från Sovjetunionen.
Utgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdet ökar. I tililäggsbudgeten för detta år är jordbrukets
andel nästan en miljard mark. Som orsak tili
det höga tiliäggsanslaget kan särskilt nämnas
lantbruksinkomstuppgörelsen, men även det
ökade behovet av medel för exportstöd och
krisen inom pälsindustrin ökade utgifterna.
Prisstegringarna var däremot små för lantbruksprodukterna, cirka 2 procent. Detta
beror på att den inkomst för odlare som
lantbruksinkomstlagen förutsätter i huvudsak betalas som direkt inkomststöd.
Med avvikelse från planerna har exportstödet ökat. Orsaken är den exceptionellt
goda skörden senaste år. Då anslagen för år
1990 dimensionerades antog man att den
kommande sommarens skörd blir normal.
En riklig skörd skulle igen förorsaka ett
större finansieringsbehov än vad som beräknats, kanske exceptionellt stort på grund av
att två år med goda skördar medför behov
av lagring och export i större omfattning än
vad man vågat förutsäga.
Regeringen har vidtagit åtgärder genom
vilka behovet av exportstöd minskas. Exportbehovet av framför allt mejeriprodukter,
spannmål och kött minskas. Dessutom minskas äggproduktionen i enlighet med den linje
om viiken avtalats vid lantbruksinkomstförhandlingarna. Export av överskottsproduktion kommer inte att vara lönsammare än
försäljning i hemlandet. Å andra sidan uppmanas exportföretag att söka lönsam export
bl.a. genom fasta exportstödspremier.
För att avhjälpa krisen inom pälsfarmningen föreslår regeringen ett tilläggsanslag
om 117 miljoner mark i tiliäggsbudgeten. Jag
konstaterar i detta sammanhang, att krisans1aget som, förutom den rat som nu ingår i
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tilläggsbudgeten, även beaktas i budgetförslaget för nästa år och är avsett som en
engångsprestation för att avhjälpa krisen.
Anslaget är av central betydelse för branschen, men är även i princip en så förhållandevis viktig fråga att man inte kan tänka sig
att staten eller skattebetalarna ständigt skall
bekosta dylik mode- och konjunkturkänslig
företagsverksamhet.
Största delen av de ökade utgifterna inom
social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde beror på åtgärder som sammanhänger med den inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen. Sådana åtgärder är slopandet
av höjningen av de försäkrades folkpensionspremie och sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare inom den privata sektorn samt
höjningen av utkomstskyddets grunddagpenning med 2 mark från och med 1.7.1990.
På dagen tili åminnelse av vinterkrigets
slut beslöt regeringen höja det extra fronttillägget gradvis från den nuvarande nivån
tili det tredubbla. För detta ändamål föreslår
regeringen ett tiliäggsanslag om 42 miljoner
mark i tiliäggsbudgeten. Det extra fronttililägget höjs den 1 augusti 1990 tili 17,5
procent av folkpensionens tilläggsdel och
nästa år med ytterligare 5 procentenheter tili
22,5 procent. Höjningen riktar sig till de
veteraner som har det ekonomiskt svårast.
En del av de mest betydelsefulla förslagen
i denna tiliäggsbudget inriktar sig på bostadsväsendet. Anslaget för bostadsbidrag utökas
med 100 miljoner mark så, att den förhöjande inverkan på bostadsutgiftsandelarna, som
de oväntat snabbt ökande bostadskostnaderna har, kan förhindras. Fullmakten att hevilja bostadslån ökas med 140 miljoner mark
bl.a. på grund av att villkoren för de under
innevarande år i stället för statslån beviljade
räntestödslånen förbättrats. Räntestödslånets
maximiandel är nu 85 procent av de godtagbara kostnaderna. På samma gång har inkomstgränserna höjts på det sätt som avtalats i samband med den inkomstpolitiska
helhetsuppgörelsen. Tack vare detta får en
större andel understödstagare än tidigare
statsunderstöd tili maximibelopp.
Fullmakten att bevilja räntestödslån för
nyproduktion, anskaffning och grundförbättring av hyresbostäder ökas med 100 miljoner
mark. Fullmakten att bevilja lån ökar härvid
tili 520 miljoner mark. För effektivering av
åtgärder som syftar tili att avskaffa bostads-
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lösheten reserveras med denna fullmakt en
skälig del av de bostäder som produceras
under innevarande år till hyresbostäder för
bostadslösa.
Regeringen anser det vara viktigt att de
satsningar som inriktas på bostadsproduktionen inte påskyndar en höjning av byggnadskostnaderna som i sista hand betalas av de
bostadsbehövande. Åtgärder för effektivering av priskonkurrensen och prisövervakningen inom den statsstödda bostadsproduktionen har vidtagits för att dämpa ökningen
i bostadskostnaderna. Härtill erbjuder den
av de olika parterna relativt samstämmigt
förutspådda konjunkturutvecklingen inom
byggnadsbranschen för sin del bättre förutsättningar än tidigare. Regeringen följer under de närmaste månaderna prisutvecklingen
inom den statsstödda bostadsproduktionen
särskilt noggrant och uppskattar även behovet och möjligheterna att utöka aravaproduktionen nästa år, trots den förutspådda
ökningen i antalet osålda bostäder som står
tomma.
Jag kan i detta sammanhang konstatera
att senast i morse fördes en omfattande
diskussion mellan entreprenörerna om på
vilket sätt konjunkturenin inom bostadsproduktionen hållerpå att ändra. Det förefaller
som om åsikterna skulle gå i kors. Entreprenörerna befarar en mycket snabb, nästan
katastrofal konjunkturnedgång, medan t.ex.
de sakkunniga inom den statliga byggnadsförvaltningen anser att en vändning inte
skulle ske så snabbt, utan konjunkturutvecklingen inom byggnadsproduktionen kommer
att fortsätta jämförelsevis gynnsamt under
detta år. Saken kommer att kontrolleras
inom närmaste framtid så att t.ex. nästa års
budget och eventuellt en andra tilläggsbudget
för detta år skulle kunna göras upp under
förhållanden, där samförstånd råder om de
grundläggande frågorna.
De ovan konstaterade ekonomiska tillläggssatsningarna inom bostadsväsendet är
redan i sig betydande. Ännu mer betydande
och genomgripande bör dock de bostadspolitiska och -finansiella linjedragningar som
framgår ur budgetpropositionens kapitelmotiveringar anses vara. Jag vill särskilt poängtera utvecklandet av bostadsobligationssystemet. Jag anser det vara mycket viktigt både
för våra bostadsförhållanden och för vår
samhällsekonomi att det hos oss skapas en

fungerande marknad för långfristigt kapital
till tryggande av en stabil bostadsfinansiering, en jämn bostadsproduktion och en
störningsfri bostadshandel. Finansministeriet
har för utredande av denna fråga tillsatt en
expertgrupp, som givits en mycket stram
tidtabell. Avsikten är att avgöranden i saken
- i första skedet till den del som gäller
anskaffning av medel för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena - skall träffas ännu i vår, så snart utredningsarbetet
slutförts. Jag konstaterar att det är meningen
att ett lagförslag om bostadsobligationer
skall avges till riksdagen under våren med
önskemål om att det även skulle bli behandlat i riksdagen innan sessionen avbryts för
sommaren.
Ed. Virolainen (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Kuuntelin varsin tarkoin
herra valtiovarainministerin puheenvuoron ja
totesin, että hän siinä varsin avoimesti ja
rehellisesti käsitteli nykyisessä taloudellisessa
tilanteessa olevia epäkohtia, suoranaisia uhkatekijöitä. Erityisesti huomioni kiinnittyi
hänen toteamukseensa, että nousukaudesta
huolimatta meidän ulkomaankaupassamme
vaihtotaseen vajaus nousee tänä vuonna ennätyslukuihin ilmeisestikin. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen johtajan ennusteen
mukaan vaje nousisi aina 30 miljardiin markkaan.
Opposition edustajana olisin toivonut, että
ministeri loppukaneettina olisi todennut, että
tämä jos mikä osoittaa hallituksen talouspolitiikan epäonnistuneen ja että niissä arvosteluissa, joita opposition taholta on hallituksen talouspolitiikkaa kohti esitetty, on erittäin lujat tosiasiat pohjalla.
Ed. He 11 e (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Ihmettelin ministeri Louekosken puheenvuorossa, kuten myös meille jaetussa lisätalousarviossa, termiä Itä-Eurooppa, joka esiintyy myös otsikossa. Siinä sanotaan, että Suomestakin annetaan apua ItäEuroopan maille, jotka sijaitsevat huomattavasti lännempänä kuin Suomi. Ilmeisesti
itä-käsitteestä on tullut poliittinen termi eikä
maantieteellinen termi, niin kuin se tähän
asti on ollut. Toivoisin, että tätäkin asiaa
tarkisteltaisiin jossakin vaiheessa hieman vakavaluonteisemmin kuin nyt.
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Ministeri Louekosken tähänastiseen toimintaan voisin ilmoittaa olevani suhteellisen
pettynyt ja vallankin siihen, että hän ei
puheenvuorossaan puuttunut niihin hankkeisiin, joita nimenomaan valtiovarainministeriön taholta on suunnattu suomalaisen terveydenhuollon romuttamiseen, toisin sanoen
siihen, että valtiovarainministeriön mielestä
sopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin ei
annettaisi valtionosuuksia. Mielestäni tämä
on aika omituista asioiden hoitoa ja täysin
paheksuttavaa.
Ed. Laine (vastauspuheenvuoro): Rouva
puhemies! Ministeri Louekoski puhuessaan
kustannuskehityksestä kiinnitti erityisen huomion palkkoihin, niin kuin hänen edeltäjänsäkin on aiemmin tehnyt. Haluaisin sen
johdosta jälleen kerran muistuttaa, että hallituksen omat toimet hintojen ja maksujen
korottamiseksi sekä Suomen Pankin toimet
korkokannan kohottamiseksi ja siitä aiheutuva kustannusten kohoaminen ovat vähintään samassa määrin vaikuttaneet kustannuskehitykseen kuin ministerin mainitsemat
palkat. Mielestäni olisikin annettava tunnustus niille työntekijäryhmille, jotka ovat pystyneet kamppailemaan hieman parempia korotuksia kuin tupapaketin ahtaat rajat olisivat edellyttäneet.
Toinen mielenkiinnon kohde oli ministerin
mainitsemat julkisen rakentamisen säästöt.
Valitettavasti hallituksella on ollut vuosikaudet sellainen tapa, että kun budjetti eduskunnassa on hyväksytty ja presidentti on sen
vahvistanut, niin sen jälkeen hallitus ryhtyy
keksimään keinoja mm. työohjelman käsittelyn yhteydessä, jolloin pannaan jäihin monia
tärkeitä hankkeita. Nyt vetoaisin erityisesti,
kun on uusi mies valtiovarainministerinä,
että valtiovarainministeri suhtautuisi suopeasti ensinnäkin siihen, että työohjelmassa
olleita kohteita voitaisiin palauttaa työohjelmaan, tarkoitan nyt erityisesti TVL:n konekorjaamoa Turussa, ja toivon, että uusi
ministeri vaikuttaa myös siihen, ettei jatkossa
tällainen linja, että heti ryhdytään leikkaamaan eduskunnan myöntämiä varoja, tulisi
toistumaan.
Ed. Pekkarinen (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Minusta on hyvä, että
ministeri nousi tässä tilanteessa pönttöön.
Mutta täytyy tunnustaa, että olen jossakin
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määrin pettynyt siihen sanomaan, minkä
valtiovarainministeri, alleviivaan, tässä taloudellisessa tilanteessa, missä Suomi on, kertoi.
Hänen analyysinsä talouden tilanteesta oli
sittenkin kohtuullisen pintapuolinen.
Ennen kaikkea kiintyi huomio siihen, että
hän ei tuntenut likikään sen mittaista huolta
talouden synkistä pilvistä, jotka Suomen
talouden yllä kai kiistatta tällä hetkellä ovat,
ei alkuunkaan sen mittaista huolta kuin
esimerkiksi eräät tutkimuslaitokset, joihin
täällä on jo viitattu. Toistan ed. Virolaisen
maininnan PTT:n arvioinneista esimerkiksi
vaihtotaseen vajeen kasvuksi. Jos PTT:n
arviot ovat likimainkaan paikkansa pitäviä
tälle ja ensi vuodelle, eikö niin ministeri, että
Suomessa tuossa tilanteessa vaihtotaseen vajeen osuus bkt:sta on ilmeisesti läntisen
maailman, jos ei ihan ykkönen, niin sanotaan, että ehdottomasti mitalisijoilla vaikeuksien päästä katsellen.
Olisin toivonut ja odottanut, että ministeri olisi tässä yhteydessä eduskunnalle kertonut joitakin analyysejä ja arvioita siitä, mitä
näiden pilvien hälventämiseksi voitaisiin tehdä. Samoin yhdyn siihen odotukseen, minkä
ed. Helle totesi. Kyllä niin paljon puhuttu
asia tällä hetkellä on sosiaali- ja terveydenhuollon palkkaremontti ja valtionosuus siihen, että ministerin väistämättä pitäisi tätä
asiaa eduskunnan edessä kommentoida.
Ed. Seppänen (vastauspuheenvuoro ):
Herra puhemies! Kyllä minäkin olisin toivonut, että ministeri täällä menettäessään ministerillisen neitsyytensä olisi tarkemmin ottanut kantaa valtiontaloudessa tapahtuviin
asioihin. On aika jännä asia, että opposition
edustajan pitää tehdä välikysymys, jotta
ministeri saadaan vastaamaan tärkeisiin taloutta koskeviin kysymyksiin, eikä hän tällaista vastausta suorita saadessaan siihen
tilaisuuden normaalisti hallituksen edustajana esitellessään hallituksen kevään kenties
tärkeintä talouspoliittista asiakirjaa eduskunnalle.
Tämä hallitushan on syyllinen moniin
asioihin, eikä vähiten asuntopulaan. Ainoa
konkreettinen asia, joka tuli esille, oli se, että
hallitus on antamassa esityksen asunto-obligaatioista eduskunnalle tämän kevään aikana. Mutta mitään ei esimerkiksi pystytty
kertomaan siitä, millä tavalla hallitus tulee
antamaan maankäyttöön liittyviä lakiesityk-
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siä eduskunnalle. Maankäyttöhän on tällä
hetkellä melkein yhtä ongelmallinen asia
asuntopulassa kuin mielettömän kallis rahoitus, josta oppositio on tehnyt välikysymyksen.
Herra ministeri! Täällä ei ole ole myöskään esitelty lakiesityksiä työttömyyspäivärahan korottamisesta eikä rintamamieslisästä. Ihmettelen, missä ovat nämä lakiesitykset,
joiden pitäisi tulla tässä yhteydessä eduskunnan käsittelyyn, mutta joita täällä ei ole
jaettu. Onko hallitus kyvytön tekemään niinkin yksinkertaisia lakiesityksiä eduskunnalle
kuin tuomaan lisämenoarvioon liittyvät lakiesitykset samaan aikaan tänne käsiteltäväksi
kuin lisäbudjetti tulee? Kovasti hämmästelen
tällaistakin pientä yksityiskohtaa, joka osoittaa hallituksen huonon kyvyn toimia ja
saada aikaan tuloksia.
Ed. Aaltonen merkitään läsnä olevaksi.
Valtiovarainministeri L o u e koski: Herra puhemies! Ehkä minun sanavalintani ei
ollut niin värikästä kuin arvoisat edustajat
olisivat halunneet, ja ehkä toinen syy on se,
että en halunnut erityisesti luoda maailmanlopun tunnelmaa kansantaloutemme tilasta.
Ei se niin kovin huono sitä paitsi ole, mutta
siinä on muutamia vaikeita kohtia, erittäin
vaikeita kohtia nimenomaan päätöksenteon
kannalta, niin kuin kokeneet kansanedustajat tietävät.
Kenties pahin ongelma tällä hetkellä tosiaankin on vaihtotaseen alijäämä, jonka
ennustetaan kasvavan yli 20 miljardin markan määräiseksi tänä vuonna. Kasvaako se,
niin kuin tohtori Kukkonen on ennustanut,
peräti 30 miljardiin, en osaa sanoa, mutta
enpä usko. Nämä ennusteet ovat aina sellaisia, että niitä on tilaisuus korjata ja korjataankin muutaman viikon tai kuukauden
välein. Tähän yksityiskohtaan, kuinka suuri
se sitten loppujen lopuksi on, ei ehkä kannata itseään tuijottaa sokeaksi, mutta se on
tunnustettava ja sen tunnustan hyvin mielelläni arkikieltä ja vähemmän värikästä kieltä
käyttäen, että se on meidän suurin ongelmamme.
Siihen voidaan vaikuttaa lisäämällä vientiä, panostamalla vientituotantoon ja säästämällä, pitämällä inflaatio kurissa mm. tulo-

poliittista sopimusta hyvin tarkasti kunnioittamalla. Ne ovat ne käytännön keinot, joilla
me pystymme tätä kotimaista inflaatiota
pitämään kurissa ja ohjaamaan voimavaroja
sinne, missä eniten tällä hetkellä panostusta
tarvitaan. Tässä suhteessa esimerkiksi ne
säästötoimet, joita hallitus on julkisten investointien, suljetun talouden investointien,
puolella harjoittanut ja suosittanut mm. kunnille, ovat välttämättömiä. Tuossa puheenvuorossani totesin, että on erittäin suuri
merkitys sillä, miten hallitus itse säästää. Se
on osa kansantalouden säästämistä. On valittaen todettava, että edelleen sekä kotitalouksissa, yrityksissä ja mm. kunnissa on
vallalla liiallinen huolettomuus velkaantumiseen nähden. Kyllä meidän säästämistä olisi
saatava kunniaan.
Mitä tulee Itä-Eurooppa-termiin, onko se
poliittinen tai onko se maantieteellinen, minä
en todellakaan tätä tekstiä kirjoittaessani
ajatellut, kumpi se on. Mutta ei se ehkä
poliittinen ole tätä nykyistä tilannetta ajatellen, jolloin, ed. Helle, perinteisissä poliittisen
Itä-Euroopan maissa silloiset puolueet ovat
osaltaan jopa kiellettyjä. Minä otin tämän
ihan teknillisenä terminä, mutta uskon, että
ed. Helle ja muutkin kuulijat pysyivät hyvin
kärryillä, mitä tarkoitin.
Terveydenhuollon romuttaminen oli myös
esillä. Tämän asian yhteydessä paljon keskustelua on herättänyt valtionosuuksien
maksaminen ns. harkinnanvaraisiin kuntaalan palkkoihin. Tämä asia on valtioneuvoston käsiteltävänä. Se oli siellä tänään ja
tulee olemaan esillä lähipäivinä edelleen.
Omasta puolestani korostaisin sitä, että hallitus omasta puolestaan tarkoin noudattaa
sitä, mitä tulopoliittisen sopimuksen yhteydessä tältäkin osin on sovittu. Mitä tulee
terveydenhuollon alan henkilöitten palkkojen korotuksiin, jotka kiistatta tulevat valtionosuusjärjestelmän piiriin Kallion sopimuksen mukaisesti, ne ovat nousseet puolessatoista vuodessa ja tulevat nousemaan tänäkin vuonna hyvin nopeasti. Muun muassa
sairaanhoitajien, erikoissairaanhoitajien ja
perushoitajien palkat nousevat noin 20 prosenttia, eräissä tapauksissa hieman alle,
eräissä jonkin verran yli, mutta se on
yleinen taso, ed. Helle. Ei hallitus tätä
puolta ole lainkaan unohtanut. Toistan vielä, että me tulemme tarkoin pitämään sopimuksesta kiinni.

Muutokset vuoden 1990 tulo- ja menoarvioon

Asuntotuotanto on eräs tämänhetkisiä yhteiskunnallisia ongelmiamme, asuntojen hintataso sekä valtion- ja yleensä aravalainoitetun asuntotuotannon määrä. Sanoisin ed.
Seppäselle tästä asiasta, että kun me tiedämme, että tänä vuonna valmistuu noin 65 000
asuntoa, niistä 20 000 aravalainoitettua, ei
ole mitenkään suhdannepoliittisesti tai edes
asuntopoliittisesti järkevää tälle ylikuuroalle
kiukaalle vielä valtion varoin lyödä löylyä.
Nyt on suunniteltava niitä toimia, joilla
asuntotuotannon tasoa pidetään suhteellisen
korkeana tulevina aikoina. S;ihen hallituksen tämänhetkiset asuntopoliittiset toimet
tähtäävät. Näin aiotaan menetellä. Eräänä
esimerkkinä mainitsen mm. kivuliaasti synnytetyn asuntorahaston varainhankinnan,
jossa käytetään asunto-obligaatioita eräänä
keinona vielä tämän vuoden aikana, ed.
Seppänen.
Maankäyttöpuolesta, ed. Seppänen, hallituksen sisällä vallitsee tiettyä eriseuraisuutta.
Siitä on lunastuslain osalta mm. opposition
edustajien kanssa tässä talossa kovasti yritetty neuvotella. Tämä osa asuntopolitiikkaa on
aika tärkeä, mutta kun täällä paikalla on
etupäässä opposition edustajia - omasta
ryhmästä ei näytä montakaan olevan eikä
toisesta suuresta hallitusryhmästä - niin
vetoan teihin, arvoisat opposition edustajat,
että voisimme yrittää yhdessä katsoa, mitä
maapolitiikan rintamalla on tehtävissä sellaisten käytännön parannusten aikaansaamiseksi, jotka todella purisivat asuntopolitiikassa. (Ed. Seppänen: Mitä hallitus ehdottaa?)
- Hallituksella on runsaasti ollut ehdotuksia ja lisää tulee, ed. Seppänen, vielä tämän
kevään aikana.
Tämä lisämenoarvion sisältö, niin kuin
sanoin, on aika rutiininomainen, eikä tässä
yhteydessä kannata ryhtyä kovin suuria
myrskypilviä
Suomen
kansantaloudesta
maalailemaan. Sitä paitsi, ed. Seppänen,
ensi viikollahan me keskustelemme sitten
välikysymyksestä. Se on eräs syy, minkä
takia tässä yhteydessä en ryhtynyt kovin
syvällisesti talouspolitiikan perustekijöihin
menemään.
Ed. He 11 e (vastauspuheenvuoro ): Herra
puhemies! Tuossa ministeri Louekoski lupaili jälleen terveydenhoitoalalle aika komeita
prosenttikorotuksia. Tällaisia puheita olemme kuulleet talven mittaan ja sopimuksen
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teon jälkeen monesta suusta, mutta ongelma
on se, että näitä korotuksia ei näy. Tähänastinen taso on suunnilleen seuraava: Noin
3 prosentin korotus on kai tullut terveydenhuoltoalan alimpiin palkkoihin tähän mennessä, ja sopimuspohjaisesti ensi syksynä
siihen tulee yhden palkkaluokan korotus
sillä edellytyksellä, että asianomaiset ovat
alimmalla tasolla palkkahaarukassa, eli puhutaan korkeintaan 6 prosentinkorotuksesta.
Minä kyllä ihmettelen kauheasti, minkä
takia tämäntapaisia väitteitä esitetään tällaiseltakin areenalta, jossa pitäisi pitäytyä hieman enemmän tosiasioissa. Asiat ovat nimenomaan kiinni siitä, että ne ovat harkinnanvaraisia, ja kunnat ja kuntainliitot eivät
tee näköjään päätöksiä, elleivät ne saa tietoa
tästä valtionosuuskysymyksestä. Minun ymmärtääkseni tässä on kyllä selvästä petoksesta kysymys, jos valtionosuuksia näihin asioihin ei saada, koska kaikki sopijaosapuolet
ymmärtääkseni ovat olleet sitä mieltä, että
tämä on itsestäänselvyys. Minusta pitäisi
päästä päätöksiin näissä asioissa eikä jahnata
sitä viikkokausia ja pistää ihmisiä hermostumaan. Tällä tavalla todella romutetaan terveydenhuoltomille käytännön työ hyvin pikaisesti.
Ed. Tiuri (vastauspuheenvuoro): Herra
puhemies! Ministeri Louekoski totesi aivan
oikein, että vaihtotasevajaus parantuu vain
mm. vientiteollisuutta edistämällä. Nyt tässä
ilmeisesti kuitenkin on hallitukselle tapahtunut työtapaturma, kun Teknologian kehittämiskeskuksen momentilta on säästetty 15
miljoonaa markkaa teollisuuden tuotekehityslainoja. Tässä ilmeisesti viitataan siihen,
että se on säästynyt viime vuodelta. Todellisuudessa tuo raha oli kuitenkin varmaan
varattu semmoiseen hankkeeseen, joka vasta
tämän vuoden puolella saatiin käyntiin, ja
tänä vuonna tarvitaan kaikki ne rahat, jotka
on saatu. Tuontapainen säästäminen ei missään tapauksessa tunnu järkevältä tässä Suomen kehitysvaiheessa.
Ed. Astala (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ministeri Louekoskelle totean, että kansanedustajat eivät välttämättä
odota valtiovarainministeriitä värikkyyttä,
mutta odottavat välttämättä sisältöä puheisiin ja sisältöä erikoisesti niiden ongelmien
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poistamiseksi, jotka ovat ajankohtaisia. Siinä
suhteessa on todettava, että terveydenhuoltoalan työntekijät todella odottavat sitä sisältöä, odottavat päätöstä harkinnanvaraisten palkankorotusten valtionavuista. He ovat
lähellä tilannetta, jossa kokevat, että jälleen
kerran herrat pettivät naiset, niin kuin he itse
sanovat.
Ed. Laine kysyi varsinaissuomalaisena
kansanedustajana TVL:n Turun konekorjaamon tilannetta. Valtiovarainministeri ei vielä
vastannut tähän kysymykseen. Jään odottelemaan myös vastausta, sillä kysymys on
erittäin ajankohtainen. Tämän konekorjaamon kohdalla on kysymys todella kriisitilanteesta. On kysymys Turun saariston liikenteen sujuvuudesta, sillä konekorjaamon
töistä on 60 prosenttia lauttojen ja lossien
korjaamista. Mikään muu konekorjaamo ei
korjaa näitä lauttoja ja losseja. Mikäli siinä
jokin pysähdys tulee, saaristoliikenne myös
vaikeutuu. Se on suuri ongelma. On pikaisesti saatava tämä raha takaisin budjettiin.
Ed. Laine: Herra puhemies! Vaikka
monet esimerkit ja tosiasiat ovat todistaneet
Holkerin hallituksen johdolla ja sen hallitsemiskaudella toteutetusta vähävaraisia, pientä
ihmistä ja syrjäseutujen väestöä alistavasta,
ahdistavasta ja sortavasta politiikasta, niin
sittenkin viime päivien tiedot Postipankin ja
postin toimipaikkojen sulkemisesta yllättivät.
Ne olivat isku kasvoihin niille ihmisille, jotka
näitä palveluja tarvitsevat.
Kun Postipankki löi pankkipalveluja tarvitsevia toiselle poskelle, devan eduskuntaryhmä edellytti päätöksen purkamista ja
vaati lisäksi postilaitosta turvaamaan erityisesti haja-asutusalueiden peruspalvelut monipuolistamalla postitoimiston palvelut. Pääjohtaja Pekka Vennamo löi toiselle poskelle
suoranaisen tyrmäysiskun ilmoittamalla, että
postikin sulkee tuhannen postitoimistoa. Siinä sitä on pienen ihmisen puolustaja. (Ed.
Virolainen: Taivas putosi Pekan niskaan!)
Devan eduskuntaryhmä ei tule hyväksymään sellaisia toimenpiteitä, joilla maaseudun peruspalveluja lakkautetaan, alueellista
eriarvoisuutta lisätään ja maaseutua tyhjennetään sekä vaaraunetaan Postipankin ja
postin palvelujen sujuminen muuallakin. Me
emme hyväksy sitä, että Postipankin vieminen pörssiin ja sitä tietä yksityiseen omistukseen sanelee Postipankin yhteiskunnallisten

palvelujen rajat. Me tulemme tarkemmat
mielipiteemme yksilöimään ja ehdotuksemme
tekemään huomenna eduskunnalle jätettävässä välikysymyksessä.
Me ehdotamme myös, että valtiovarainvaliokunta -herra puheenjohtaja toivottavasti
kirjaa ylös (Ed. Mäki-Hakola: Kyllä!) lisäbudjetin käsittelyn yhteydessä edellyttää
hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin Postipankin ja postin toimipaikkaverkoston säilyttämiseksi nykyisessä laajuudessa ja niiden
tarjoamien peruspalvelujen laajentamiseksi.
Asuntopolitiikka on kriisissä, vaikka sitä
ei hallitus myönnä. Sen kriisitilanne ilmenee
asumisen korkeassa hinnassa, korkopolitiikassa, korkeissa vuokrissa ja yhteiskunnan
liian vähäisessä rahoituspanoksessa ja myös
tukipolitiikan virhelinjassa. Vuokra-asuntojen puute ja niiden osuuden väheneminen
vaikeuttaa erityisesti nuorten, yksinäisten ja
vanhusten sekä muiden asunnontarvitsijoiden asumistilanteen paranemista. 140 miljoonan markan lisäys lainoitusvaltuuksiin,
jonka hallitus nyt esittää hyväksyttäväksi, ei
riitä alkuunkaan korjaamaan tilannetta.
Asumisen ongelmat on kuitenkin kiireellisesti ratkaistava. Vuokra-asuntoa hakevien ja
tarvitsevien jonot ovat pitkät. Niitä pitää
ehdottomasti lyhentää valmistamaHa lisää
vuokra-asuntoja. Ellei tätä ongelmaa pystytä ratkaisemaan, on hyvin vaikeata perustella sitä, että ulkomailta Suomeen muuttaville
asunnot turvataan, niin kuin kohtuullista
on.
Asuntorahasto on muutettava asuntopankiksi, jolle annetaan mahdollisuus hankkia
varoja myös obligaatioiden avulla arvopaperimarkkinoilta, työeläkelaitoksilta ja kotitalouksilta. Sille olisi annettava mahdollisuus
ottaa vastaan myös talletuksia asuntosäästäjiltä ja muilta. Sen tulisi keskittyä erityisesti
aravavuokra-asuntojen rahoittamiseen.
Asuntopolitiikan ongelmia ei ratkaista
puuttumatta lainoitusaikaan ja erityisesti
asuntolainojen korkopolitiikkaan. Suomen
Pankin julkaisemien tietojen mukaan asuntoluottojen keskikorko oli viime joulukuussa
1,53 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kesäkuussa, siis puolen vuoden sisällä näin suuri
nousu. Tämän korotuslinjan seurauksia voi
arvioida vaikkapa metallimies Jukka Laitisen
saldolla, joka kertoi tuporatkaisun antaneen
250 markkaa kuukaudessa, mutta Tampereen aluesäästöpankin päätöksen korottaa

Muutokset vuoden 1990 tulo- ja menoarvioon

vanhojen, peruskorkoon sidottujen asuntolainojen korkoa 1,5 prosentilla vieneen 450
markkaa aikaisempaa enemmän, siis miinuspuolelle selvästi.
Kuinka paljon onkaan niitä asuntovelkaisia, joiden asuntolainojen korot ovat
viimeisen kahden vuoden aikana kohonneet
jopa yli kolme prosenttiyksikköä, vaikka
hallitusohjelman mukaan, herrat ja rouvat
ministerit, hallitus toimii yhdessä Suomen
Pankin kanssa nykyisen korkotason alentamiseksi? Milloin hallitus ryhtyy toimimaan
ohjelmansa mukaisesti? Entä opintolainojen
korot, mitä hallitus niiden nhteen aikoo
tehdä?
Lisäbudjetti ei anna mitään lohtua telakkateollisuuden tulevaisuudesta huolestuneille. Telakkateollisuuden työntekijämäärä on
pudonnut kahdeksassa vuodessa 10 OOO:lla
ollen nyt noin 7 000 työntekijän tasolla.
Masa-Yards Oy:n ja Rauma Yards Oy:n
Uudenkaupungin telakalla työllisyysnäkymät ovat heikkenemässä, koska uusia tilauksia ei ole tehty. Tilausten saanti on
kiinni - näin väitetään - hallituksen suhtautumisesta vaatimuksiin väliaikaisen tuen
maksamisesta. Laivojen tarve on kasvamassa, näin asiantuntijat väittävät, hintataso on
selvästi kohoamassa maailmalla, mutta siitä
huolimatta tilaajat odottavat luvattua tai
ainakin ennakoitua päätöstä väliaikaisesta
telakkatuesta. Suomalaisilta telakoilta on
virrannut niin suuri määrä ammattitaitoista
henkilökuntaa pois, että telakoiden kyky
valmistaa laivoja on vähenemässä varsinkin,
jos henkilöstöä on vielä nykyisestään vähennettävä.
Halllitus on oikeassa edellyttäessään telakoiden yhteistoimintaa, mutta hallitus on
ehdottomasti väärässä vaatiessaan teknologisesti korkeatasoisen, erikoistuneen ja hyvän
ammattihenkilöstön omaavan telakkateollisuuden supistamista vielä nykyiseltä jo nyt
alimitoitetulta tasolta. Miten telakat pystyvät
hoitamaan esimerkiksi Suomen ja Neuvostoliiton tavaranvaihtosopimuksissa edellytettyjen ja muiden odotettavissa olevien tilausten
toimittamisen, jos henkilöstö lähtee nostelemaan? Miten telakkateollisuus pystyy varautumaan uusiin yhteistyömahdollisuuksiin esimerkiksi mannerjalustan hyödyntämisessä ja
Barentsinmeren kohteissa, jos se ajetaan
alas? Entä risteilijätilaukset lännestä ja erikoiskaluston tilaukset eri puolilta sekä myös
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kotimaan tilaukset, jotka nekin pitäisi pystyä
jatkossakin valmistamaan?
Päätös telakkateollisuuden tulevaisuuden
turvaamisesta valmistamaila erityinen telakkateollisuuden kehittämisohjelma ja toteuttamalla kontrolloidun väliaikaisen tuen maksaminen on tehtävä välittömästi. Päätökseen
on liitettävä velvoite turvata henkilöstön
työllisyys, kehittää telakoiden yhteistoimintaa ja luovuttaa valtiolle telakkatuen määrää
vastaava omistusosuus telakoiden osakekannasta. Erityinen huomio tulisi kiinnittää suomalais-neuvostoliittolaisen telakka-alan yhteistoiminnan kehittämiseen ja alan yhteisyrityksen perustamiseen.
Lisäbudjetissa vähennetään vakuutetulta
perittävän kansaneläkevakuutusmaksutulon
ja yksityisen sektorin työnantajan sairausvakuutusmaksutulon tuottoa yhteensä yli 2
miljardilla asettamalla valtio maksumieheksi.
Tämä keppilakien kumoamisen seurauksena
tapahtunut muutos antaa aiheen muistuttaa
hallitusta niistä monista eduskunnan kannanotoista, joissa on ilmaistu vaatimus pienten työvoimavaltaisten yritysten sosiaaliturvamaksun alentamisesta.
Kun hallituksen asettama työryhmä on
vastikään ehdottanut hallitukselle pienyrittäjien sosiaaliturvamaksun alentamista noin
650 miljonalla markalla, tulisi hallituksen
tehdä eduskunnalle vastaava esitys kiireellisesti ja niin, että työvoimavaltaisten yritysten ns. työnantajamaksua voitaisiin alentaa
esimerkiksi 1.10. alkaen tänä vuonna. Samalla hallituksen tulisi toteuttaa lupauksensa kuntien ja muun julkisen hallinnon sosiaaliturvamaksun alentamisesta yksityisten
yritysten tasolle. Tämä sitoumus on hallituksen taholta annettu aiemmin järjestelyasiakirjojen yhteydessä, mutta se on toteuttamatta.
Ajatukseen sosiaaliturvan rahoituksessa
syntyvän aukon paikkaamisesta liikevaihtoveroa korottamalla ei voi yhtyä. Sen sijaan
suurten yritysten sosiaaliturvan rahoitusosuutta voidaan nostaa niiltä perittäviä maksuja korottamalla ja perimällä suurilta
pääomavaltaisilta yrityksiltä lapsilisämaksu,
josta ne vapautettiin jo useita vuosia sitten.
Hallitus ehdottaa lisäbudjetissa myönnettäväksi 11 miljoonaa markkaa Euroopan
yhteisön normiston käännöstyöhön. Normiston suomentamisen tarpeesta ei voitane olla
eri mieltä, en ainakaan minä ole, joka en
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näitä vieraita kieliä ymmärrä. Onko kääntäminen näin kallista, sitä voidaan kysyä. (Ed.
Virolainen: On se!) EY -säännösten relevantti
osa, jonka on arvioitu tulevan tarkemman
syynin kohteeksi täällä eduskunnassa, on
11 000 sivua, eli kääntäminen maksaisi tuhannen markkaa per sivu. Jos aiotaan kääntää koko EY-säännöstö, joka käsittänee
60--70 000 sivua, hinta sivua kohti halpenee,
mutta miksi pitäisi kääntää sitten sellaisia
osia, joita suunniteltuun Ees-sopimukseen ei
ole aikomus liittää?
Euroopan muutosten ja tulevaisuuden turvaamisessa näyttää muun kansainvälistämisen ja kansainvälisen yhteistyön lisääntymisen ohessa Ety-prosessin merkitys ja arvovalta kasvavan. Ensimmäisen Ety-kokouksen
isäntämaana ja myös parin vuoden kuluttua
pidettävän seurantakokouksen isäntämaana
Suomen kannattaa pistää merkille monissa
eri yhteyksissä ja ehkä erilaisin perustein
esitetty ajatus pysyvän Etyk-sihteeristön
muodostamisesta. Mikäli tällaiseen päädytään, sen luonteva sijaintipaikka voisi olla
Helsinki. Suomen hallituksen tulisikin selvittää Etyk-sihteeristön perustamismahdollisuus
ja ilmaista kiinnostus sen sijoittamisesta Helsinkiin.
Suomen harkitut ulkopoliittiset kannanotot ovat viime aikoina mitä ilmeisimmin
vahvistaneet entisestään sitä perinteistä kansainvälistä arvostusta, joka aikanaan teki
mahdolliseksi ensimmäisen Ety-kokouksen
järjestämisen Helsingissä ja esimerkiksi
Martti Ahtisaaren merkittävän aseman Namibian itsenäisyyteen johtaneessa monivaiheisessa kehitysprosessissa. Viileää harkintaa
on syytä suositella niillekin, jotka presidentti
Gorbatshovin Suomen-vierailun yhteydessä
esimerkiksi Finlandia-talon puheessa kuulivat vain sanat "pieni puolueeton Pohjoismaa", mutta eivät lainkaan samassa kappaleessa ja sitä ennen ja sen jälkeen esitettyjä
ajatuksia yya-sopimuksesta. Kun vielä eletään huhtikuussa yya-sopimuksen 42-vuotispäivän tuntumassa, on syytä muistuttaa, että
puolueettomuus ja yya-sopimus eivät ole
toistensa vastakohtia.
Ed. Virolainen (vastauspuheenvuoro):
Herra puhemies! Yhdyn hyvin pitkälle ed.
Laineen puheenvuoron loppuosaan, jossa
hän käsitteli Suomen ulkopolitiikkaa ja antoi
tunnustuksen maan viralliselle johdolle niistä

asenteista ja asennoitumisesta, joita meillä on
noudatettu nimenomaan Baltian maiden tapahtumiin nähden. Minusta se on ollut aivan
oikea linja.
Samoin yhdyn siihen arvosteluun, jonka
hän esitti postilaitosta ja Postipankkia kohtaan, kun ne lähtivät yhdessä rysäyksessä
lopettamaan noin 2 000 palvelupistettä maan
eri puolilla.
Mutta en voi mitenkään ymmärtää hänen
ehdotustaan asuntorahoituksen järjestämisestä. Ed. Laineen puheenvuorosta sai sen
käsityksen, että asuntotuotannon vaikeudet
johtuvat pankkien puutteesta. Minulla on
kyllä se käsitys, että meillä on tarpeeksi
pankkeja, liikaakin. Kyllä syy on enemmänkin rahojen puute. Näidenkin pankkien
kautta voidaan ohjata tarvittaessa aivan riittävästi rahaa asuntotuotantoon. On tietysti
arvostelua esitettävä kohtuuttoman korkeaa
korkotasoa kohtaan, joka ennen kaikkea
nuoria perheitä rasittaa erittäin suuressa
määrin.
Joudun kiinnittämään huomiota, niin
kuin jo aikaisemminkin, myös ed. Laineen
kantaan telakkateollisuuteen. Minusta hallituksen pitäisi myötävaikuttaa siihen, että
telakkateollisuutemme muodostuisi niin voimakkaaksi yksiköksi, että se pystyisi paremmin kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla.
Ed. Aittoniemi (vastauspuheenvuoro):
Herra puhemies! Postin ongelmista puhuminen on tietyllä tavalla liian aikaista tämän
lisäbudjetin yhteydessä. Ne vaikeudet, jotka
ovat esillä tänä päivänä, tulevat ehkä myöhemmin. Asia on kuitenkin niin tärkeä, että
totta kai siitä pitää jotakin lausua.
Pääjohtaja Vennamon ja toisaalta Postipankin taholta esiin tuodut päätökset ovat
kieltämättä antaneet oppositiolle perustellun
aiheen meuhata asiasta ennakkoon ennen
kuin tiedetään edes kunnolla, mitä on tapahtumassakaan. Mutta on otettava huomioon
kaksi asiaa:
Ensinnäkin se, että eduskunta on sallinut
Posti- ja telelaitoksesta tulla liikelaitoksen, ja
samalla on asettauduttu sille perustalle, että
jos yhteiskunta haluaa, että tietyt palvelut
postilaitoksen taholta säilytetään, silloin yhteiskunnan täytyy myös maksaa niistä liikelaitokselle, joka ei voi eikä halua tehdä
tappiollista toimintaa. Kun ensi vuoden bud-
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jettia käsitellään, silloin on esillä se asia,
johon esimerkiksi ryhmämme on liikenneministeri Vistbackan suuntaan lähtenyt liikkeelle. Hänen tulee valmistella sellaiset ehdotukset, jotka mahdollistavat aikanaan budjetin
käsittelyssä nyt tai myöhemmin sen, että
yhteiskunta maksaa ne kustannukset, joita
Posti- ja telelaitos liikeyrityksenä ei voi nykyisellään maksaa.
Toisekseen haluaisin todeta sen, että puhutaan palveluiden huonontumisesta paljon
ennakkoon, ennen kuin tiedetään, minkälaisia suunnitelmia Posti- ja telelaitoksella on
erilaisten mallien perusteella hoitaa postipalvelut siten, että kansalaiset ovat niihin tyytyväisiä. Eräitä koekohteita on jo olemassa,
ja ainakin niillä alueilla esimerkiksi Kainuussa tiettävästi kansalaiset ovat hyvin tyytyväisiä siihen järjestelmään, jolla postin palveluita tultaisiin joissakin osissa maata aikanaan
hoitamaan silloin, kun nykyisestä järjestelmästä ehkä osaksi joudutaan luopumaan.
Ed. Laine (vastauspuheenvuoro): Herra
puhemies! Olen ilmaissut ajatukseni huonosti, jos ed. Virolainen sai sen käsityksen, että
tarkoitin pankkien perustamisen ratkaisevan
asuntopolitiikan rahoituksen. Kyllä olen nimenomaan sitä mieltä, että rahoituksen vähäisyydestä lähinnä on kysymys. Mutta ehdotin, kuten devan eduskuntaryhmä on aikaisemminkin ehdottanut, että asuntorahastosta muodostuisi asuntopankki. Olen havainnut tämän ajatuksen saaneen kannatusta
eräillä muillakin tahoilla. Se ei merkitse itse
asiassa enää uusia organisaatioita vaan olemassaolevan muuttamista.
Ed. Aittaniemen puheenvuoron johdosta
sanoisin, että parempi nyt on "meuhata"
ennen kuin paha pääsee tapahtumaan. Siksi
tässä nyt pyritään kiinnittämään asiaan huomiota. Näyttää vähän siltä, että valtion
laitosten liikelaitoksiksi muodostaminen tulee erittäin kalliiksi paitsi yhteiskunnalle ennen kaikkea vähävaraiselle syrjäseutujen
väestölle.
Ed. K a 1i m a: Herra puhemies! Hallituksen esityksessä eduskunnalle muutoksista kuluvan vuoden tulo- ja menoarvioon maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalalle maataloustuotteiden vientitukeen esitetään lisäystä 350 miljoonaa markkaa. Ehdotusta perustellaan seuraavasti: "Määräraha on tarkoitus
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käyttää lähinnä viljan ja maitotaloustuotteiden vientituen maksamiseen. Satovuoden
1989/90 rehuviljasato oli ennustettua suurempi, minkä vuoksi rehuviljaa on tarkoitus
viedä noin 180 milj. kg enemmän kuin mihin
tulo- ja menoarviossa on varattu määrärahaa. Maitotaloustuotteiden vientitarve on
muodostunut ennustettua suuremmaksi.
Maidontuotanto on lisääntynyt ennakoidusta hyvän rehusadon seurauksena. Rasvaisten
maitotaloustuotteiden kulutus on edelleen
alentunut."
Hallitusohjelman mukaan hallituksen vakaana tarkoituksena on ollut päästä eroon
maataloustuotteiden ylituotannosta ja siitä
valtiolle aiheutuvista kustannuksista ja rasituksista. Nykyisen maa- ja metsätalousministerin aloittaessa työnsä uskallettiin toivoa myös elintarvikkeiden hintojen alentamista.
Muun maataloustuen lisäämisen ohella nyt
siis esitetään tämän vuoden talousarvioon
merkityn 2 421 miljoonan markan vientituen
lisäksi maataloustuotteiden Suomen omavaraisuusasteen ylittävän määrän viemiseen ulkomaille uutta rahaa 350 miljoonaa markkaa. Jollei kyseiseen tarkoitukseen tänä
vuonna enää esitetä lisää varoja, tulee maataloustuotteiden ylijäämästä aiheutuvan
vientituen kustannuksiksi yhteensä 2 771 miljoonaa markkaa, joka on lähes ennätysluku
kaikkina aikoina, vastaavan summan oltua
vuonna 1988 yhteensä, siis ilman liikevaihtoverotukea, 1 572 miljoonaa markkaa. Maaja metsätalousministeri, jonka siis piti olla
vähentämässä maataloustuotteiden ylijäämää, vilja- ja voivuorta, onkin vastoin yhteisesti asetettuja päämääriä lisännyt vientitukea vuodesta 1988 vuositasolla 199 miljoonaa markkaa, mikä merkitsee vientituen lähes kaksinkertaistamista. Samaan aikaan eteläisen ja keskisen Suomen teollisuudessa ja
palveluelinkeinoissa kärsitään kansantalouden kasvumahdollisuuksia rajoittavasta työvoimapulasta.
Kokonaisuudessaan valtion varoista maaja metsätalousministeriön pääluokassa maatalous nielee tänä vuonna yli 8 000 miljoonaa
markkaa, jotta maataloustuotteita voitaisiin
viljellä myöskin Pohjois-Suomessa.
Hallituksen Ees-selonteossa on kuvattu
sitä, miten entistä menoa on tarkoitus jatkaa
Ees-sopimuksen allekirjoittamisesta huolimatta. Maataloustuotteiden suojatullit ja sen
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myötä korkeat elintarvikkeiden hinnat säilytetään mahdollisen Ees-sopimuksen allekirjoittamisesta huolimatta. Näin selonteosta
voidaan lukea.
Viime vuonna maitoa rasvamäärän mukaan laskien tuotettiin 27 prosenttia ja kananmunia 36 prosenttia yli oman tarpeen.
Yksityinen viljelijä ei tietenkään ole syypää
tuotantorakenteen vääristymiseen, mutta
yhtä vähän viljelijäväestön kuin muunkaan
yhteiskunnan etujen mukaista on sallia maatalouden tuotantorakenteen vääristymisen
jatkua kiihtyvällä vauhdilla.
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
kuvaa lehdistötiedotteessaan vuoden 1989
satoa ja maatalouden nykyistä tilannetta
seuraavasti: "Suomalainen maanviljelijä voi
olla tyytyväinen vuoteen 1989. Vuoden sato
oli kaikkien aikojen paras. Tuottajahinnat
nousivat kustannuksia vastaavasti. Ylituotanto saatiin tuotantokattojen mukaiseksi,
joten vientikustannusmaksuja ei tarvinnut
maksaa. Maataloustulolaki säädettiin viideksi vuodeksi eteenpäin, joten lähitulevaisuus
näyttäisi olevan turvattu."
Selostuksessa tarkoitettiin tietenkin sitä,
ettei tuottajien ylituotannosta huolimatta
juurikaan tarvinnut kantaa ylituotannon
kustannuksia, vaan ne pääosin jäivät yhteiskunnan kannettaviksi. Tuotannon rajoitustoimet ovat siis olleet sekä tehottomia että
riittämättömiä.
Tarkasteltaessa maatalouden vientituen
kehitystä voidaan todeta, että vuosina
1983-85 vientituki kasvoi erityisen nopeasti.
Tuolloin vientituki ilman liikevaihtoverotukea kohosi noin 3 miljardin markan tasolle.
Tähän trendiin vaikuttivat tuottajahintojen
nopea nousu Suomessa, alhaiset maailmanmarkkinahinnat ja suurina pysyneet vientimäärät. Vuonna 1988 vientituen kokonaismäärä, johon tässä luetaan myöskin 560
miljoonan liikevaihtoverotuki, saavutti 2 miljardin markan rajan.
Kotimaisen ja ulkomaisen tuotannon välisestä hintatasosta voidaan todeta, että kaikissa tuotteissa maailmanmarkkinahinnat
ovat selvästi alle puolet kotimaisista hinnoista.
Sitä vastoin maataloussektorin oma vientivastuu on vaihdellut huomattavasti eri vuosina ollen vuosina 1983-84lähes 20 prosenttia vientituesta ja vuonna 1986 markkamääräisesti jopa 602 miljoonaa markkaa, laskien

sen jälkeen marginaaliseksi eräksi maataloustuloa kokonaisuutena tarkastellen.
Voidaan kysyä, milloin palkan- ja eläkkeensaajalle riittää maatalouden virheellisestä hallinnosta ja suunnittelusta maksaminen.
Agribisnestä harjoitetaan jalostajien ja tukkukaupan painein ja ehdoin. Mitä enemmän
tuotetaan, sitä enemmän teollisuus tekee
liikevoittoa valtion tukemilla raaka-aineilla.
Viljelijä on toki leipänsä ansainnut, mutta
yhteiskunnan ei tule sallia viljelyllä keinottelua ja tuotannon bisnesmäistä laajentamista
maksajasta välittämättä.
Helmikuun 28 päivänä 1990 tehdyn maataloustuloratkaisun mukaan pinta-alaperusteiseen tukeen varataan 510 miljoonaa markkaa, josta maksetaan viljellyltä pinta-alalta
300 markkaa hehtaaria kohden. Maataloustuottajien Varsinais-Suomen liiton vastikään
hyväksymän kannanoton mukaan tuki on
"yrittäjyyttä halventava", vaikka tosiasiassa
yrittäjän riski maataloudessa jo nyt on markkinoinnin osalta valtiolla eikä tuottajalla.
Mitään väärää tuottajajärjestön mielestä ei
näytä olevan siinä, että englantilaiset ja
hollantilaiset saavat puoli-ilmaisia suomalaisia elintarvikkeita, vaikka ulkomaille myydystä kananmunarasiasta ei saada kunnolla
edes pakkauksen hintaa.
Edelleen tuottajien toimesta ylläpidetään
hokemaa tehoviljeltyjen tuotteiden puhtaudesta, vaikka meille ei ole vielä edes synnytetty luonnonmukaisesti viljeltyjen elintarvikkeiden markkinoita. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on päinvastoin osoitettu, että
käsitys elintarvikkeiden puhtaudesta on
myytti.
Kaikkein pahinta on, että valtion tukiaisin tuetaan kansanterveydellisesti turmiollista rasvapolitiikkaa. Valtion varoin tuetulla
elintarvikepo li tiikalla aikaansaadaan maailmanennätystuloksia sydän- ja verisuonitautitilastoissa. Vaikka kansalaiset pyrkivät kasvismargariinien ja kevytlevitteiden käyttöön
voin sijasta, tuetaan voin menekkiä ylläpitämällä margariineilla ja kevytlevitteillä raskasta sakkoveroa. Valtiontaloudellisesti tällä
verolla ei ole kovin suurta merkitystä, merkitystä sillä tietenkin on, mutta ei ehkä
kovin suurta, eikä veron keräämisen lopettaminen estä öljykasvien viljelyn tukemista,
jos niin halutaan. Sitä vastoin voin menekkiä ei tule pitää yllä keinotekoisilla veroilla.
Herra puhemies! Sosialidemokraattinen
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eduskuntaryhmä on valmistanut ryhmäaloitteen margariinien ja kevytlevitteiden veron
poistamiseksi ja vastaavasti margariinien
hinnan alentamiseksi. Mikäli lähiaikoina ei
voida saada varmuutta lakialoitteen tai vastaavan hallituksen lakiesityksen hyväksymisestä eduskunnassa, ei välttämättä ole olemassa edellytyksiä kannattaa maataloustuotteiden vientituen lisäämistä vielä nykyisestä. Mikäli tällaiseen tilanteeseen joudutaan, samalla edellytetään lainsäädännön
muuttamista siten, että tuottajat jatkossa
entistä enemmän itse suorittavat maataloustuotteiden viennistä aiheutuvat vientikustannusmaksut.
Ed. Virolainen (vastauspuheenvuoro):
Herra puhemies! En tiedä, oliko tämä ed.
Kaliman neitsytpuhe vai vaalipuhe - sopisi
kyllä molemmiksi. Minä hänelle lyhyesti vastaisin, että arvostelun esittäminen tapahtui
väärässä paikassa ja vääränä aikana. Eduskunta on säätänyt ne kaikki lait, joiden
perusteella hallituksen on toimittava. Kun
seuraavan kerran tulee esille maataloustulolain muuttaminen ja muita lainsäädännön
tehtäviä, niin eduskuntaan juuri saapunut ed.
Kalima voi silloin käyttää kaiken taitonsa ja
voimansa.
Minä olen kuitenkin siitä iloinen, että
arvostelu tällä kertaa ei kohdistunut oppositioon, koska oppositiolta ei ole kysytty sanaakaan esimerkiksi lisämenoarvion valmistelussa. Se on kokonaan teidän oman hallituksenne vastuulla.
Ed. P u 11 i aine n: Arvoisa puhemies!
Kiinnitän ensiksi huomiota erääseen yleiseen
näkökohtaan ja sitten lisäbudjettiesityksen
pariin yksityiskohtaan.
Ministeri Louekoski totesi vaihtotaseen
alijäämän tulevaisuutta koskevaan odotukseen, että hän ei usko siihen, että vaihtotaseen alijäämä tulisi saavuttamaan 30 miljardin tasoa, jonka tohtori Kukkonen oli kaavaillut olevan todellisuutta joskus loppuvuodesta, vaan arveli, että tuo taso olisi parinkymmenen miljardin markan tienoilla. Tähän seuraava kommentti: Näin juuri pitää
valtiovarainministerin puhuakin. Pitää luoda
odotuksia siihen, että vaihtotaseen alijäämä
on varsin kohtuullinen, ja toimia sen hyväksi. Minulle on tullut sellainen vaikutelma,
että jos valtiovarainministeri hyväksyisi täl-

1263

laisen odotuksen mukisematta, niin hän
hyväksynnällään ruokkisi vaihtotaseen alijäämän kasvua täsmälleen samalla tavalla
kuin puhumalla korkeasta inflaatiovauhdista
ruokkii samalla inflaatio-odotuksia. Siis valtiovarainministeri käyttäytyy tässä puhdasoppisesti juuri niin kuin finanssiministerin
tulee käyttäytyäkin.
Toisaalta tietysti toivoisi hartaasti, että
arvoisa valtiovarainministeri löytäisi jonkin
muun aseen kuin korkoaseen silloin, kun
vaihtotaseen alijäämää korjataan, sillä sen
käyttäminen on jo nyt osoittanut kaikki
kielteiset puolensa - tosin on varmasti
purrutkin omalta osaltaan jonkin verran eli oppositionkin taholta toivoisi rakenteellisia uudistuksia, jotka vaikuttavat mainittuun
suuntaan.
Arvoisa puhemies! Sitten pariin yksityiskohtaan. Hallitus esittää 1 miljoonan markan lisäystä Itä-Lapin metsävaurioprojektin
rahoitukseen. Vihreät ovat varsin iloisia
siitä, että tämä vihreidenkin ajama asia saa
toivottavasti myös eduskunnassa siunauksensa. Tuota varallisuutta tarvitaan. Samalla
me tietysti toivomme, että myös tutkimuskokonaisuuden laiteosuuteen lisättäisiin
eduskunnassa 1,2 miljoonaa markkaa, jotta
Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen laitos pystyisi tekemään ne työt, jotka se
pystyy tekemään ja joihin sillä on erityinen
ammattitaito. Professori Hari on ilmoittanut
voimakkaasti keskiHyvänsä näihin tutkimuksiin, mikäli laitteisto saadaan käyttöön.
Myös itse tutkimusalueelia on tähän varauduttu. Viime viikolla oli asianomainen neuvottelu Lapissa, ja siellä työllisyysviranomaistenkin myötätuella asia on tilojen puolelta menossa kuntoon, kunhan vain jostakin nuo 1,2 miljoonaa markkaa löydettäisiin
- olkoon lähde sitten mikä tahansa.
Arvoisa puhemies! Tämä kuitenkin on
vain asian yksi puoli. Kun olosuhteet ovat
sellaiset, että Lapin, erityisesti Itä-Lapin,
metsät voivat huonosti, on tietysti tutkimuksellisesti otettava kaikki tieto irti, mikä on
saatavissa. Valitettavasti on niin, että vaikka
tutkimus tehtäisiin kuinka hyvin tahansa,
niin jos päästälähteitä ei saada kuriin, tämä
on vain tutkimusta akateemisen tavoitteen
hyväksi.
Kun eduskunnassa käytiin näiden valtiopäivien alettua metsävälikysymyskeskustelu,
tuotiin esille tilastotietoja siitä, mikä Itä-
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Lapin metsien tila tällä hetkellä on. Toimme
esille sen, että varsin monet puut yksilöllisesti
voivat jo aika tavalla huonosti. Kerroimme
sen, kuinka eduskunnan edustajat kävivät
tutustumassa Sallan Sätsin tuhoalueeseen,
joka tasan vuosi sitten paikalla käydessämme
oli parinsadan hehtaarin laajuinen. Tällä
hetkellä tilanne on huikeasti paljon huonompi ja valitettavasti. Mäntymetsät ovat idästä
tulleitten saasteitten vuoksi sairastuneet niin
laajasti, että tuhoalue on aluemetsänhoitajan
ilmoituksen mukaan 40 000 hehtaaria tällä
hetkellä.
Itse olin Itä-Lapin kairassa pitämässä pääsiäispyhinä kurssia. Oli aika hätkähdyttävä
tilanne, kun Helsingin yliopiston opiskelijoitten kanssa tulimme erääseen kuusikkoon,
jossa hetkeä aikaisemmin kuuset olivat varistaneet neulaset sille paikalleen lumihangen
päälle. Niillä on tämän jälkeen yhteyttävää
viherhiukkasta vain rungossaan, ja sillä viherhiukkasmäärällä nuo puut eivät pysty
toipumaan. Ne siis tulevat kuolemaan.
Viime viikolla saimme tiedot nikkelitutkimusten tuloksista. Meidän tutkimustemme
kohteena on harmaakuvemyyrä sen takia,
että harmaakuvemyyrät syövät tärkeimpänä
ravintokohteenaan mustikan varpuja, jotka
ovat monivuotisia varpuja. Itä-Lapin alueella
juuri syntyneissä ja nuorissa harmaakuvemyyräyksilöissä ei vielä ole nikkeliä merkittäviä määriä. Mutta kun ne ovat eläneet pari
kuukautta, ne ovat kuin nikkeliakkuja, ja
rajan takana sijaitsevat nikkelikombinaatit
Petshenganikel ja Severonikel. Me tiedämme
siis, mistä tuo nikkeli on peräisin. Näin
harmaakuvemyyrissä, jotka elävät tässä
maailmassa vain muutaman kuukauden. Entäpä sitten ne eliöt, eläimet, jotka elävät
hyvin kauan, ja entä ihmiset?
Arvoisa puhemies! Juuri tästä johtuen täytyy toivoa toukokuussa kokoontuvalle talouskomissiolle mitä parhainta menestystä,
että sen keskustelujen tuloksena löydettäisiin
sellainen ratkaisu, että esimerkiksi Outokumpu Oy voi toteuttaa noitten nikkelisulattojen
uusimistyön. Me tiedämme, että se homma
on hoidettavissa kolmessa vuodessa kuntoon, päätökseen, että se maksaa 1,5-2
miljardia markkaa. Suomella varmasti on
mahdollisuus rahoittaa tuo hanke - huom.
rahoittaa tuo hanke -mikäli vain Neuvostoliiton osapuoli tästä pääsee kanssamme
yksimielisyyteen. Toivon hartaasti, että tässä

asiassa todellakin menestystä on, sillä tässä
on äärimmäisen vakavasta asiasta Lapin
tulevaisuuden kannalta kysymys.
Arvoisa puhemies! Vielä muuan asia. Hallitus esittää 110 miljoonaa markkaa väliaikaiseen hintatukeen turkiseläimille. Tämä oli
aikamoinen yllätysratkaisu. Kun suurin piirtein vuosi sitten kehotettiin erikoisesti Pohjanmaan turkisfarmareita pienentämään turkiseläintensä määriä ja siten tuotantoaan,
silloin osa noudatti tätä vapaaehtoisratkaisukehotusta. Nyt nämä ihmiset, turkistarhaajat, tuntevat syvän pettymyksen siitä, että ne,
jotka jatkavat tuotantoaan, saavatkin turkisnahkahintatukea. Tätä kuulemma perustellaan sillä, että halutaan tukea eloon jäänyttä
osuutta turkistuotannosta. Minun näkemykseni mukaan olisi pitänyt pikemminkin käyttää nämä varat siihen, että alennetaan järkevästi tuotantoa, sillä tällä hetkelläkin ylituotanto on itse synnytettyä ja markkinoitakin
ajatellen, puhumattakaan nyt muista näkökohdista, harkitsematonta yritystoimintaa
sil.l.oin, kun se tällaisella ylikapasiteetilla toimn.
Ed. V i h r i ä 1ä : Herra puhemies! Ed.
Kalima käytti puheenvuoron, joka oli pääpainoisesti osoitettu Suomen maataloustuotannolle, ja ennen kaikkea puheenvuoron,
joka osoitti sen, että todennäköisesti sosialidemokraattinen puolue on käynnistämässä
tulevia eduskuntavaaleja ajatellen taas kerran kampanjaa myös suomalaista viljelijäväestöä ja maataloustuotantoa vastaan.
Herra puhemies! Haluan puheenvuorossaui tarkastella lisäbudjettia nimenomaan maatalouspääluokasta ja päinvastaiselta näkökannalta kuin ed. Kalima äsken esitti.
Lisäbudjetissa maataloustuotteiden vientitukeen esitetään 350 miljoonan markan lisäystä. Tämä on riittämätön tällä hetkellä, ja
kuten täällä on kuultu, miksi tämä on
riittämätön? Se on sen takia, että viime
vuonna oli hyvä rehuviljasato. Ennen kaikkea maidon tuotanto on hyvän sadon ansiosta kasvanut ennakoitua enemmän. Nyt tarvittaisiin todennäköisesti tänä vuonna soo900 miljoonan markan lisäys budjettiin vientitukivaroihin. Vientitarvetta on myös lisännyt rasvaisten maitotaloustuotteitten kulutuksen selvä aleneminen, ja siihenhän on ne
syyt, jotka me täällä ja tässäkin salissa
tiedämme.
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Tämän vuoden budjettiin on varattu maataloustuotteiden vientiin 2,4 miljardia markkaa. On syytä myös muistaa se, että nyt
viennin hinnanerokorvauksina on jo leikattu
tällä hetkellä viejäliikkeiltä, meijereiltä ja
teurastamoilta liki 250 miljoonaa markkaa.
Tämä tulee myös näkymään aivan varmasti meijereiden ja teurastamoiden tilityskyvyssä tämän vuoden aikana. Lisäbudjetin
selvitysosan mukaan rehuviljaa on tarkoitus
viedä 180 miljoonaa kiloa enemmän kuin
tulo- ja menoarvioon oli määrärahaa varattu.
Maatalouspääluokan kohdalta lisäbudjetti
on mielestäni niukka, ja tämä tulee aiheuttamaan merkittäviä lisäpaineita tuottajahintoihin erityisesti maidontuottajien kohdalla.
Kevään maataloustuloratkaisu oli - näin
voidaan kai tällä hetkellä sanoa - täysin
nollaratkaisu, ja maidon tavoitehinnan nousu 8 pennillä ei anna viljelijöille minkäänlaista tulonlisää. Se juuri ja juuri korvaa tapahtuneet kustannusten nousut. Jos nyt välittömästi leikataan tuottajahintoja, samalla puututtaisiin myös viljelijäväestön palkkaan. Sellainen ratkaisu olisi täysin tuloratkaisun vesittämistä. Se liu'uttaisi viljelijäin palkkoja
alaspäin, kun toisaalta muut palkat ovat
selvässä nousukierteessä. Viljelijät ovat mielestäni oman osuutensa tehneet. He ovat
olleet valmiita jatkamaan kokonaistuotannon sopeuttamista markkinoiden mukaisesti
ja vähentäneet kotieläintuotantoa ja hyväksyneet myös vilja-alan supistamisen, kuten
nyt tehdyt kesannointisopimuksetkin osoittavat.
Merkillepantavaa on myös se, että maatalouden alueittaista hintapoliittista tukea ei
nosteta lainkaan. Tämä on erittäin valitettavaa Pohjois- ja Itä-Suomen kannalta, missä
alueittaisella hintapoliittisella tuella on todella suuri merkitys. Tälle vuodelle on varattu
aivan sama määräraha kuin viime vuodeliekin alueittaiseen hintapoliittiseen tukeen. Aikaisemman maataloustulolain mukaan tukea
korotettiin samassa suhteessa kuin tavoitehinnat nousivat.
Erittäin kovana iskuna kokevat maidontuottajat Pohjois- ja Itä-Suomessa sen, että
maidon kuljetusavustuksia leikataan 15 miljoonaa markkaa tässä lisäbudjettiesityksessä.
Meijerit ovat pyrkineet keräilyä rationalisoimalla järkeistämään toimintojaan. Kun näin
on menetelty, valtio tulee leikkaamaan tä80 200305Y
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män hyödyn itselleen eikä suinkaan maidontuottajille. Erittäin valitettavana pidän sitä,
että tämä 15 miljoonan markan vähennys
tulee aiheuttamaan Lapin maidontuottajille
yli miljoonan markan lisälaskun ja aiheuttaa
todella kovia paineita tuottajahinnan alentamiseen Pohjois-Suomessa ja erityisesti Lapin
läänin alueella. Perusteet sinänsä kuljetustuen myöntämiseen ovat oikeat. Jakoperusteenahall käytetään maitotiheyttä ja myös
alueellisia näkökohtia huomioidaan. Mutta
kohtuuttomalta tuntuvat tällä hetkellä nämä
menojen leikkaukset.
On myös todettava, että siirtoa kehittämisrahastoon leikataan 70 miljoonalla markalla,
ja tämä jos jokin tuntuu nimenomaan Pohjois- ja Itä-Suomessa ja myös erittäin ikävänä karjatalousvaltaisilla alueilla.
Herra puhemies! Ehkä muutama sana
myös turkistaloudesta, kun lisäbudjetissa
esitetään määrärahoja turkistuottajille. Mielestäni on annettava tunnustusta hallitukselle, että hallitus näin nopeasti teki päätökset,
jotka ovat aivan oikean suuntaiset mutta
riittämättömät, kun hallitus esittää 110 miljoonaa markkaa suurissa vaikeuksissa oleville turkistuottajille ja myös esittää 7:ää miljoonaa markkaa avustuksina turkistarhaajien korkotukilainoihin. Edelleen tähän sopimukseen liittyy se, että seuraavalle myyntikaudelle esitetään vielä 40 miljoonaa markkaa. Turkistuottajathall esittivät kai liki 300
miljoonan markan tukea todella kertaluonteisena, mutta hallituksella ei tähän ollut
varaa tai mahdollisuuksia, vai oliko niin,
ettei ollut poliittista tahtoa? Jos tätä tahtoa
tai mahdollisuuksia on, niin toivoisi, että
nimenomaan eduskuntakäsittelyn yhteydessä
tähän voitaisiin vielä lisäyksiä tehdä.
Herra puhemies! Elävän maaseudun puolesta on ollut näyttäviä tilaisuuksia hyvin
paljon, mutta käytännön toimia erittäin
vähän. Tämä lisäbudjetti taas kerran osoittaa ja erityisesti ed. Kaliman puheenvuoro,
että maaseudun puolesta kyllä halutaan
puhua, mutta todella merkittävät konkreettiset toimet jäävät hyvin pieniksi. Ei maaseudun selkäranka sillä vahvistu, että etelän
kasinotalouden taistelusta väsyneet jupit antavat lennokkaita lausuntoja tai viettävät
muutaman lomaviikon syvällä maaseudulla,
kuten nyt pääsiäisen aikana on tapahtunut.
Näiden ihmisten on oltava valmiit myös
maksamaan siitä, että maaseudulla säilyy
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riittävästi elämää muutoinkin kuin lomakuukausina.
Ed. Kalima (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Ed. Vihriälälie haluaisin todeta,
kun hän esittää vientituen lisäämistä vielä 800--900 miljoonalla markalla, että tällöin
lähestytään 4 miljardin markan rajaa. Haluaisin todeta, että se summana on kohtuuton ja kysymys on ennen kaikkea tuotantorakenteen oikaisemista. Ei ole kysymys siitä,
että toimenpiteet sinänsä kohdistuisivat viljelijäväestöä vastaan, vaan siitä, että ei bisnesluonteisesti, keinotteluluonteisesti harjoitettaisi maa- ja metsätaloutta silloin, kun
ammatti ja pääasiallinen toimeentulo on
muualla.
Haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen,
että hallituksen tavoitteena on ylituotannon
leikkaaminen, ja toivoisin, että se onnistuisi,
kun myös terveyspoliittiset näkökohdat puoltavat tämän kaltaista politiikkaa.
Ed. Mäki-Hakola: Rouva puhemies!
Katson aiheelliseksi vähän niin kuin peräänkatsoen valtiovarainvaliokunnan ja eduskunnan kannanottoja kiinnittää huomiota myös
siihen, mitä tässä budjetissa ei ole.
Valtiovarainvaliokunta lausui pääluokan
31 kohdalla, Liikenneministeriön hallinnonala, mm. näin tämän vuoden budjettia koskien: "Valiokunta edellyttää, että hallitus
selvittää vuoden 1989 loppuun mennessä
mahdollisuudet maksaa vuoden 1990 alusta
käyttöön otetulle ulkomaanliikenteessä käytettävälle tie- ja rautatieliikenteen kalustolle
liikevaihtoveron suuruista tukea suomalaisten liikenteenharjoittajien saattamiseksi verotuksellisesti samaan asemaan kilpailijamaiden liikenteenharjoittajien kanssa siihen
saakka, kunnes liikevaihtoverolainsäädännön
uudistus on toteutunut."
Näin todettiin, ja tiedän, että on esitetty
mm. liikenneministeriön, tullihallituksen ja
Eec-sektorin taholta, että tähän lisäbudjettiin
olisi otettu 36 miljoonaa markkaa liikevaihtoveron palautuksen maksamista varten.
Määrärahaa lisäbudjetissa ei ole huolimatta
eduskunnan kannasta. Tosiasia on se, että jo
viime vuoden loppuun mennessä oli Suomen
kuorma-autokapasiteetista siirtynyt noin 200
kappaletta ulkomaisiin rekistereihin, ja nykyhetken tilanteen mukaan ennustetaan, että
siirtymä tulisi lähiaikoina olemaan 500 uutta

autoa. Toisin sanoen käytännössä koko ulkomaanliikennettä harjoittava kuorma-autokapasiteettimme on siirtymässä vieraitten lippujen alle.
Tänä päivänä kuljetetaan enää 46 prosenttia Suomen tavarasta omalla kalustolla. Sen
sijaan ruotsalaiset, hollantilaiset, tanskalaiset
jne. tulevat yhä pidempinä letkoina rajojen
yli. On siis käymässä aivan samalla tavalla
kuin meille oli käymässä laivojen varustamotoiminnassa. Meillähän korkean kustannustason ja suuren ylimiehityksen ansiosta laivat
liputettiin muukalaislippujen alle. Nyt on
jollain tavalla järki tässä asiassa tullut käteen
ja näitä säännöksiä on lievennetty niin, että
uutta laivakapasiteettia on Suomen lipun alle
tulemassa.
Täytyy vakavassa mielessä toivoa, että
hallitus välittömästi ryhtyy toimeen. Tämä
on hyvin kiinnostava asia siinä mielessä, että
on konkreettisesti nähtävissä, mitä merkitsee
yhdentyminen. Me emme voi olla lain säännösten, esimerkiksi verolain säännösten,
osalta erilaisessa asemassa kuin ne maat,
joiden kanssa me kauppaa käymme, ja nimenomaan EY -maat.
Toinen asia, johon on pakko kiinnittää
huomiota, ovat tiemäärärahat. Jotta tähän
saataisiin todella vakuuttavuutta, mistä on
kysymys ja millä tavalla eduskunnan lausumia ja kannanottoja käsitellään, rohkenen
siteerata viime vuosien kannanottoja. Aluksi
totean, että tiemäärärahojen osuus on pudonnut vuodesta 1968 lähtien 70-luvun loppuun mennessä noin puoleen. Vuonna 1968
tiemäärärahojen osuus oli 8,3 prosenttia
budjetin loppusummasta, tänä vuonna vain 4
prosenttia. Se on kääntynyt tasaiseksi, mutta
nousua ei ole tapahtunut.
Me olemme valtiovarainvaliokunnassa ja
eduskunnassa jatkuvasti asiaan kiinnittäneet
huomiota, ja nyt toistan, mitä me olemme
sanoneet. Vuoden 1985 budjettia varten
todettiin: "Valiokunta kiinnittää vakavaa
huomiota siihen, että valtakunnan päätiestön rakenteellinen kunto ja liikenteellinen
palvelutaso on nopeasti heikkenemässä. Valiokunta edellyttää, että päätieverkon ongelmien poistamiseksi lisätään tieinvestointien
kokonaisrahoitusta lähivuosina huomattavasti, jolloin myös alempiasteisen tieverkon
kehittäminen voidaan edelleen turvata."
Sitten vuoden 1986 budjetin osalta: "Koska
tiestön kunnossa ja liikenteen välityskyvyssä
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olevat puutteet ovat huomattavia, valiokunta
toistaa eduskunnan viimevuotisen lausuman ja
edellyttää, että hallitus jatkaa tienpidon kokonaisrahoituksen lisäämistä, ja lisäksi edellyttää, että hallitus kiinnittää huomiota määrärahojen alueellisen jakautuman saattamiseen tienpidon tarpeiden mukaiseksi."
Edelleen, vuotta 1987, seuraavaa vuotta,
varten: "Valiokunta edellyttää, että hallitus
määrätietoisesti jatkaa tienpidon kokonaisrahoituksen lisäämistä lähivuosina ja suuntaa
sitä liikenteellisesti tärkeimpiin kohteisiin."
Edelleen vuoden 1988 budjetin osalta, vähän pitempi: "Eduskunta on vastauksessaan
hallituksen esitykseen vuosien 1985, 1986 ja
1987 tulo- ja menoarvioiksi edellyttänyt, että
hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin päätiestön liikenteenvälityskyvyn ja rakenteellisen kunnon saattamiseksi sen liikenteellisen
merkityksen mukaiseen tasoon ja tässä tarkoituksessa lisää tienpidon kokonaisrahoitusta tuntuvasti. Sitä ei vuoden 1988 tulo- ja
menoarvioesityksessä kuitenkaan ole oleellisesti lisätty. Tämä on johtanut hallituksen
esityksessä pienehköjen perusparannuskohteitten olennaiseen vähentämiseen, jolloin liikennettä ja sen turvallisuutta parantavat
toimenpiteet viivästyvät. Valiokunta edellyttää, että hallitus määrätietoisesti jatkaa tienpidon kokonaisrahoituksen lisäämistä lähivuosina ja liikenteellisesti tärkeitten kohteitten ohella osoittaa riittävästi rahoitusta myös
tiestön peruspalvelutason kehittämiseen."
Edelleen 1989 budjetin osalta: "Valiokunta
edellyttää, että hallitus huolehtii päätieverkon yhtenäisestä liikennetarpeen edellyttämästä kehittämisestä sekä siitä, että tieverkkoa kehitetään aluerakenteita parantavalla
tavalla.
Ja tämän vuoden osalta: "Valiokunta toistaa tieverkon kehittämisen osalta aikaisempien tulo- ja menoarvioiden käsittelyn yhteydessä lausumansa. Valiokunta pitää tärkeänä
tieverkon toimimista kokonaisvaltaisena järjestelmänä."
Siis jatkuvasti vuosi vuodelta, herra valtiovarainministeri, vuosi vuodelta valtiovarainvaliokunnan spesiaalijaosto toteaa saman
asian, ja tilanne ei ole miksikään muuttumassa. Viime budjetin palautekeskustelussa totesin, että ellei hallitus aio ottaa tätä asiaa
vakavasti, valtiovarainvaliokunnassa on
tämä asia jollain tavalla otettava omiin
käsiin.
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Näyttää, rouva puhemies, siltä, että mitä
enemmän väki siirtyy isoihin kaupunkeihin,
lähinnä satamakaupunkeihin, sitä vähemmän
se tuntee kiinnostusta tiemäärärahoja kohtaan, koska täällähän ei tarvitse teistä murehtia. Korkeintaan voidaan kiinnittää huomiota ruuhkaantuneisiin tienpätkiin ja parkkipaikkoihin. Sen sijaan, herra valtiovarainministeri, haluan todeta, että kukaan tästä
salista ei suostuisi asumaan sellaisten teitten
varsilla, missä vielä valtaosa Suomen kansaa
joutuu asumaan, miten sanoisi: sotkemaan
kuraa. (Ed. Pekkarinen: Edustaja puhuu
täyttä asiaa!)
Olemme tässä viitanneet postipalveluihin,
postipankkipalveluihin jne. Tämä asia on
paljon korjattu sillä, että me panemme tiet
kuntoon ja pidämme ne kunnossa. Tästä on
kysymys. Käytän tämän puheenvuoron lähinnä sitä varten, että teitten kuluminen
poikkeuksellisen talven ansiosta on ollut
tavattoman voimakasta. Tarve uusiin päällysteisiin on kipeä. Minulle on kerrottu, että
tienpitäjä on oikeutettu päällystämään 70
miljoonalla markalla budjetin lisäksi, mutta
tämä summa ei ole lainkaan riittävä siihen
kulumiseen nähden, mikä on tapahtumassa.
Rouva puhemies! Minä toivon, että valtiovarainministeriössä asiaa käsiteltäisiin vielä,
ja kun siihen vielä tilaisuus on, että oikeutta
käyttää määrärahoja teiden päällysteiden parantamiseen, ns. peruskunnossapitoon, vielä
tässä vaiheessa kuluvaa vuotta varten lisättäisiin.
Ed. Perho (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Olen täysin samaa mieltä kuin
ed. Mäki-Hakola ja halusin puheenvuoron
vain siksi, että asia on todella vakava, ja
toivon, että siihen saadaan lähiaikoina parannusta. Tämä asia on kaikilla tietasoilla
yhtä tärkeä. Ensiksikin on tärkeä saada
yhdystiet kuntoon, jotta asutus ei ed. MäkiHakolan mainitsemista syistä keskittyisi vain
asutuskeskuksiin ja tyhjentäisi sillä tavalla
maakuntaa. Toisaalta on pidettävä huolta
alemman asteen tieverkostosta. Jos hiussuonet kuolevat, valtimot ja laskimot eivät voi
toimia.
Vielä sanoisin, että yhdystiet, jotka kuntien toimesta pidetään kunnossa, ovat aika
paljon siirtyneet kuntien vastuulle siitä syystä, että valtio on vähitellen vetäytynyt vastuusta. Nämä kolme tasoa kaikki yhdessä
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vain pitävät tämän maan asuttuna, ja toivoo
hartaasti, että ed. Mäki-Hakolan esille ottamat asiat otetaan vakavasti.
Ed. Pekkarinen: Arvoisa puhemies!
Haluaisin muutamien täällä käytettyjen puheenvuorojen johdosta todeta joitakin ajatuksia. Ensinnäkin kernaasti yhtyy siihen
näkemykseen ja linjaan, mitä edellä ed.
Mäki-Hakola tienpidosta nimenomaan alemman asteen tienpidon osalta täällä peräänkuulutti. On hyvä, että viimeistään nyt vaalien ollessa jo aika lähellä valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sillä arvovallalla,
mikä valtiovarainvaliokunnalla erityisesti
näissä asioissa on, tarttuu asiaan ja pistää
painetta hallituksen suuntaan. Uskon, että
hän samansisältöisesti varmasti myös omassa
eduskuntaryhmässään asiassa toimii. Keskusta antaa noille ajatuksille varmasti täyden
tuen.
Ed. Kaliman käyttämän puheenvuoron
johdosta haluan ihan lyhyesti todeta vain
sen, että on tietyllä tavalla osoitettavissa, että
-mielestäni ei välttämättä suinkaan onneksi mutta joka tapauksessa - hänen vaatimaansa suuntaan suomalaisen maataloustuotannon ja suomalaisten elintarvikkeitten
viennin ja tänne tulevan tuonnin suhde on
lähtenyt kehittymään. Se on todella lähtenyt
kehittymään hyvin voimakkaasti tuontivoittoiseen suuntaan. Viime vuonna maataloustuotteitten ja elintarvikkeiden viennin ja
tuonnin tase kääntyi todella vahvasti tuontivoittoiseksi niin, että meille tuotiin 3,5 miljardin markan edestä enemmän maataloustuotteita ja elintarvikkeita kuin meiltä vientiin ulos. Tase on jo nyt tällainen. Se on
muuttunut noin miljardista 3,5 miljardia
markkaa tuontivoittoiseksi jo muutamassa
harvassa vuodessa.
Täällä aiemmin keskusteltiin postipalveluista ja myös Postipankin palveluista. Ed.
Aittaniemi oli sitä mieltä, että riittää, kun
aikanaan kuluvan vuoden syksyllä seuraavan
vuoden budjettia käsiteltäessä asiaan kajotaan. Minun mielestäni asiaan on kajottava
juuri nyt, kun vielä voidaan ehkä jotain
vaikuttaa siihen, miten ensi vuoden budjetti
näiltä osin rakennetaan, ei varmasti enää
siinä vaiheessa käytännössä, kun hallituksen
budjettiesitys eduskunnassa on. Senhän me
kaikki olemme saaneet nähdä ja itse kukin
karvaasti todetakio eri käänteissä silloin, kun

itse kukin ryhmä on hallitusvallassa vnme
vuosien aikana ollut.
Mitä muutoin tulee postin ja Postipankin
viimeaikaisiin ratkaisuihin, kun täällä ministeri Louekoski on paikalla ja hän on valtiovarainministeri ja tuntee pankkimaailman
erinomaisen hyvin, on ehkä vielä aihetta
tästä syystä kajota Postipankin suunniteltuihin toimenpiteisiin, siihen että pankkipalveluja ollaan rajulla kädellä karsimassa pois
noin vajaasta kahdestatuhannesta konttorista eri puolilta Suomea. Ymmärrän, että sen
jälkeen, kun Postipankista on tehty osakeyhtiö ja kun tietääkseni on selvät suunnitelmat
olemassa, että Postipankki on pyrkimässä
pörssiin asti, on luonnollista ja selvää tietyllä
tavalla, että ennemmin tai myöhemmin se
lähtee toimimaan normaalin liikepankin tapaan ja karistaa yhteiskunnallisia velvotteita
harteiltaan pois, valitettavasti. Nyt on näin
käymässä ja todella nämä vähemmän kannattavat toimipisteet ollaan ottamassa pois
äsken kerrotussa mitassa.
Kun ministeri on täällä paikalla, haluan
peräänkuuluttaa nimenomaan sitä, että jos
kerran on pakko tunnustaa, että Postipankki
näin toimii ja välillisesti vaikuttaa todella
monien satojen postitoimipaikkojen kuolemaan lähiaikoina, niin eikö samanaikaisesti
pitäisi kajota niihin privilegioihin, mitä Postipankilla tällä hetkellä on valtion yli 200
miljardin markan vuosittaisen maksuliikenteen hoitajana, mistä se kuittaa noin 150
miljoonaa markkaa palkkiota siitä, että hoitaa tämän maksuliikenteen? Edelleen olisi
kohtuullista, että Postipankin privilegioihin
puututaan niiltä osin kuin on kysymys valtion kassavarojen sijoittamisesta lyhyille
markkinoille, minkä tällä hetkellä Postipankki hoitaa noin puoleksi tietojeni mukaan,
toisesta puolesta vastaavat valtiokonttori ja
Suomen Pankki. Nämä talletukset keskisaldona ovat kai noin 8-9 miljardin markan
luokkaa suurin piirtein. Toki Postipankki ei
näistä talletuksista saamaansa korkotuottoa
pistä liiveihinsä, vaan se kai tulee valtiolle,
mutta kuitenkin se provisio on merkittävä,
minkä se tästä kaikesta saa. Asiakassuhteet
ja muut edut, mitkä seuraavat siitä, että
Postipankki näin voi toimia, ovat sille merkittävä etu muihin pankkiryhmiin verrattuna.
Pankkivaliokunnan viime viikolla hyväksytty perustelulausuma oli hyvä, ja on
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myönteistä, että pankkivaliokunta tämän
suuntaisesti ymmärtääkseni ensimmäisen
kerran jo kajosi tähän asiaan. Toivon, että
vielä vakavammin ja voimakkaammin tähän
kysymykseen paneuduttaisiin ja pohdittaisiin, onko näiden privilegioiden eli etuoikeuksien, mitä Postipankki saa sekä maksuliikenteen hoitajana että myös sijoitustoiminnan puolella, poisottamisen aika tällä
hetkellä jo olemassa.
Arvoisa puhemies! Jokin sana vielä talouden tilasta, missä tällä hetkellä ollaan. Ministeri kylläkin myöhemmässä keskustelussa
tunnusti sen tosiseikan, että ongelmat ovat
kiistattomia tällä hetkellä ja niiden hoitaminen vaatii tehokkaita toimenpiteitä. Käytännössä kuitenkaan mitkään hänen täällä käyttämistään puheenvuoroista eivät vielä pitäneet sisällään konkreettista ajatusta siitä,
mitä käytännössä näiden ongelmien voittamiseksi pitäisi tehdä, ongelmien, jotka ovat
mittavia, vaikkakaan vaihtotase ei ehkä nouse 30 miljardiin asti tänä vuonna, mutta joka
tapauksessa pitkästi yli 20 miljardin.
Jos kauppataseen vaje vaihtotaseen yhtenä
eränä todella lähentelee IO:tä miljardia markkaa tänä vuonna ja ensi vuonnakin tulee
lähentelemään lO:tä miljardia markkaa, ollaan todella suurissa vaikeuksissa. Minä ainakin olen ymmärtänyt niin, että vaihtotaseen vajeen kiinnikurominen tapahtuisi lähivuosina helpoimmin juuri ylijäämäiseksi saatavan kauppataseen avulla, koska vaihtotaseen muitten erien kääntäminen positiiviselle
toialle on ehkä vielä vaikeampaa kuin kauppataseen epäsuotuisen kehityksen. (Ed. Elo:
Mitä ed. Pekkarinen ehdottaa kauppataseen
osalta?) Erityisen huolestunut on oltava juuri
siitä, että kauppatasekin vaihtotaseen yhtenä
eränä on todella siltä näyttävä, mihin edellä
viittasin. (Ed. Elo: Mitä ed. Pekkarinen
ehdottaa?)
Arvoisa puhemies! Ministeri toteaa, että
vaihtotaseen vajeesta ja ehkä myös inflaatiosta seurauksena on korkotason erittäin
korkealla tasolla pysyminen ja tämän ongelman kaatuminen niiden syliin, jotka ovat
vähiten syyllisiä ylikulutukseen. Näinhän tässä käytännössä käy. He maksavat kalleimman hinnan siitä, että talouspolitiikassa ongelmia on. Tämän asian jollakin tavalla
kuntoon saattaminen ja korkotason kuriin
saattaminen riippuu, jos sanatarkasti osasin
oikein kirjoittaa, siitä, kuinka uskottavaksi
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Suomen talouspolitiikka saadaan lähimpien
vuosien aikana.
Miten näiden ongelmien hoidon saaminen
uskottavaksi pystyttäisiin toteuttamaan, niitä
konsteja valitettavasti ei puheenvuorossa näkynyt. Avoimiksi sen sijaan jäi monia sellaisia kysymyksiä, mitkä ministeri mainitsi uhkatekijöiksi, mutta se, miten niissä hallitus
toimii, jäi tässä vaiheessa vielä täysin auki.
Tämän totean sen takia, että toivon, että
viimeistään välikysymyskeskustelussa näihin
kysymyksiin perusteellisesti tullaan palaamaan.
Kerron yhden esimerkin, mitä avoimeksi
jääneellä kysymyksellä tarkoitan. Esimerkiksi kun ministeri puhuu säästämisen edistämisen tärkeydestä, josta olen täysin samaa
mieltä hänen kanssaan, niin mitkä ovat ne
keinot, joilla hallitus säästämistä edistäisi?
Sekö, että säädettäisiin 10 tai 15 prosentin
suuruinen lähdevero, joka käytännössä johtaa siihen, että korkotaso edelleen nousisi
tasosta, jossa se tällä hetkellä on? Peruskorkosidonnaisten luottojen myöntäminen vaikeutuisi edelleen siitä, mikä tilanne tällä
hetkellä on. Tämä taas kaatuu pienituloisten,
heikommassa asemassa olevien kansalaisten
päälle.
Arvoisa puhemies! Näillä ajatuksilla, sieltä
täältä haetuilla kommenteilla, erityisesti viimeisillä, haluan peräänkuuluttaa ministeriitä
ja koko hallitukseltakin todella pontevaa
valmiutta osallistua edes siihen keskusteluun,
mikä alkaa 24 vai 25 päivänä täällä salissa
silloin, kun välikysymyksestä käydään keskustelua.
Ed. A i t t on i e m i (vastauspuheenvuoro ):
Rouva puhemies! Jos edellisestä puheenvuorostani syntyi väärinkäsitys, niin haluaisin
korjata. Olen aivan samaa mieltä kuin ed.
Pekkarinen siitä, että kun budjettia jo nyt
hyvää vauhtia valmistellaan, niin siihen liittyen postikysymyksestä on puhuttava. Juuri
siitä syystä SMP:n eduskuntaryhmä on tänään neuvotellut ministeri Vistbackan kanssa, jonka alueeseen postit kuuluvat. Ryhmä
on vaatinut sitä, että ministeri Vistbacka
valmistelee omalta ministeriöalaltaan sellaista ehdotusta, jonka avulla nykyiset postipalvelut tarvittavassa määrin pystytään pitämään ennallaan. Niiltä osin kuin ne teholtaan samalla tavalla kuin nykyisin pystytään
viemään eteenpäin muuta keinoa, esimerkiksi
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postipalveluautoja, käyttäen on sitten toinen
asia.
Kun SMP:n eduskuntaryhmä on kolme
vuotta puhunut maaseudun postien puolesta,
niin emme me enää nyt viimeisenä vuotena
lähde lipeämään näkemyksestämme. Sen
vuoksi ryhmä on esittänyt ministeri Vistbackalle, että hänen tulee toimia ryhmän näkemysten mukaisesti ja niin hän varmasti tulee
tekemäänkin. Valtiolta on tultava rahat liikelaitoksena toimivalle Posti- ja telelaitokselle, jotta tappiolliset postit pystytään pitämään toiminnassa ja postipalvelut maaseudulla hoitamaan. Tämä on meidän näkemyksemme, ja tästä me emme tule antamaan
periksi.
Ed. E 1o (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa
rouva puhemies! Ed. Pekkarinen kuten monet muutkin täällä aikaisemmin, mm. valtiovarainministeri Louekoski, on kiinnittänyt
aivan oikein huomiota vaihtotaseen vajeeseen ja ongelmaan, jonka se aiheuttaa Suomen kansantaloudelle ja kansalaisille erityisesti korkeiden korkojen muodossa. Kuitenkin jäin ihmettelemään ed. Pekkarisen puheenvuorossa sitä, kun hän aivan oikein
korosti kauppataseen osuutta vaihtotaseen
vajeeseen tänä vuonna, mikä olisi hänen
vaihtoehtonsa kauppataseen vajeen umpeen
kuromiseksi. Nimittäin, niin kuin ed. Pekkarinen hyvin tietää, suurin osa vaihtotaseen
vajeestahan aikaisemmin on tullut ulkomaisten lainojen koroista, ja näitä lainoja nimenomaan yritykset ovat käyttäneet investointeihin, joilla on luotu uusia työpaikkoja ja
saatu uutta tuotantoa aikaan.
Rouva puhemies! Tässä vaiheessa tyytyisinkin kysymään ed. Pekkariselta: Mitä hän
tekisi, jos hän olisi esimerkiksi valtiovarainministeri, kauppataseen vajeen supistamiseksi? Antaisiko hän yritysten ottaa lisää ulkomaista lainaa investointien kiihdyttämiseksi,
vai mitä hän aikoisi tehdä?
Ed. R en k o : Arvoisa puhemies! Aluksi
haluan lämpimästi kannattaa ed. Mäki-Hakolan näkemyksiä alemman tieverkon kunnossapidon tärkeydestä ja lisään näihin perusteluihin pari näkökantaa. Ottaen huomioon, että Suomi elää puusta, ja kun
otetaan huomioon myös metsien sijainti Suomessa, me emme voi panna tehtaita kiinni
niin, että vain jonakin aikana kuljetetaan

raaka-ainetta jalostuspaikoille. Tässä suhteessa alemman tieverkon kunto on välttämätöntä. Puun kuljetukset eivät mahdollistu,
kun on pitkät routa- ja kelirikkokaudet.
Tällä tavalla ne ovat raskaan kaluston ja
kuljetuskapasi teteetin
käyttämä ttömissä.
Tämä on kansantaloudellisesti erittäin tärkeä
kysymys. On tyhmää ja jollakin tavalla
lyhytjänteistä perustella sitä, että tiemäärärahoja suunnataan vain valtateille, jotka johtavat tietenkin ihan erilaiseen struktuuriin
kuin vankka kansantaloutemme, joka lepää
metsäteollisuudessa.
Toinen asia on energiatalouteen liittyvä.
Pohjois-Suomessa energiaa aika paljon saadaan turpeesta. Turvekuljetukset ovat ympärivuotisia. Tässä suhteessa alempien tieverkkojen kunto on välttämätöntä. Kelirikkoteillä ja ajokiellossa olevilla teillä turpeen kuljetus ei onnistu. Suomessa harjoitetaan energiapoliittisen ohjelman periaatteita, jotka on
hyväksytty. Meillä on moninaista lähdemateriaalia ja näin ollen turpeen käyttökin on
paikallaan nimenomaan Pohjois-Pohjanmaalla, missä yli 60 prosenttia maa-alasta on
soita ja ne on jo kuivitettu turvesoiksi. On
mieletöntä jättää lopputyö tekemättä ja kuljetusten takia turve käyttämättä. Lisäksi on
turveinvestointeja, mm. Oulun kaupungin
turvevoimala, joihin raaka-aineen kuljetukset
ovat välttämättömiä, ja koko Oulun seutu
nojaa tulevaisuudessa pitkälti myös tämän
raaka-aineen käytön varaan.
Toinen asia, jota lyhyesti haluan kommentoida, on vesivarojen käyttö. Hämmästyttää,
että sieltä leikataan 7 miljoonaa markkaa
määrärahoja sen takia, että Kymenlaakson
vesihuoltohankkeen ajoittumiseen on tullut
muutos. Se on vähennyksen perustelu. Herää kysymys, eikö hallitus voi ajatella määrärahojen tasaamista niille alueille, missä on
ollut jonossa jo vuosia erilaisia hankkeita.
Tässä tapauksessa voin todeta ja toistaa
edelleen Oulun vesipiirin ja maatalouspiirin
esitykset, noin 30 miljoonaa markkaa erilaisiin kuivatushankkeisiin, jokiuomien ruoppaustöihin ja myös turvealueiden kanavien
perkaustöihin, joilla tähdätään tulvien vähentämiseen. Kun me kuitenkin suurta painoa panemme vesistöjen ympäristökysymyksille, tulvat huuhtovat ravintoaineita vesistöihin, ja tätä kautta se tulee kerrannaisesti
vastaan, mikäli peruskuivatusta ei saada
kuntoon. Olen varsin tietoinen, että kuiva-
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tuksia rahoitetaan myös maatalousministeriön momenteilta niin kuin myös ympäristöja vesipuoleltakin. Mutta ei ole mielekästä,
että kaikki hanat pidetään vuosikausia kiinni, vallankaan kun tutkijat povaavat meille
kasvihuoneilmiötä ja sen myötä lisääntyviä
sademääriä koko maahan.
Lisäksi meillä on hyvin paljon haja-alueilla
myös asutusta, jonka vesi- ja viemärityöt
ovat kesken. Tämä Kymenlaakson vesihuoltohankkeitten siirtyminen toki ei voi olla
perustelu, vaan maata täytyisi ja täytyy
kehittää tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti
ja niitä hankkeita viedä säästyvillä rahoilla
eteenpäin, jotka ovat jo valmiina. Niitä
varmasti löytyy muualtakin kuin Kymenlaaksosta.
Arvoisa puhemies! Varsinaisen puheenvuoropyyntöni aihe oli lähinnä opetusministeriön pääluokka ja siellä kysymys opettajankoulutuksesta. Minulla ei nyt ole käytettävissä yhtä juhlavaa yhteenvetoa kuin ed.
Mäki-Hakolalla, koska ja milloin erikoisvaliokunta on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota, mutta ne kyllä löytyvät pöytäkirjoista.
Sivistysvaliokunta on jo edellisen kauden
aikana hallituksen kertomuksen yhteydessä
ottanut voimakkaasti kantaa siihen, että
meidän tulee lisätä rahoitusta opettajankoulutukseen niin, että voidaan lisätä määrällisesti aloituspaikkoja jo olemassaolevissa yksiköissä ja sen lisäksi myös lisätä väliaikaista
koulutusta uusissa paikoissa. Toisena ratkaisuna olemme esittäneet ja vaatineet rahoitusta poikkeuskoulutuksen lisäämiseen. Maassamme tällä hetkellä on toistatuhatta epäpätevää luokanopettajaa, ja yllätys yllätys, Uudenmaan läänissä tilanne on kaikkein pahin,
epäpätevien määrä lähentelee 9-10:tä prosenttia. Toiseksi pahin tilanne on Vaasan
läänissä, ja sen jälkeen tulevat Oulun ja
Lapin läänit. Maan keskiarvokin huitelee
lähellä 6:ta prosenttia, ja kun otetaan huomioon tämä varhaiseläkkeelle siirtymisen
halu, niin on odotettavissa, että opettajapula
tästä pahenee. Sama tilanne näyttää tulevan
myös ammattikoulujen osalta. Työelämä nielee meiltä ammatillisesti koulutettua työvoimaa, paikallisesti ei koulupuoli pysty kilpailemaan, ja näin ollen myös ammatilliselle
puolelle tulisi hyvissä ajoin lisätä opettajankoulutusta.
Tässä lisätalousarviossa ei ole penniäkään
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väliaikaiskoulutukseen eikä myöskään poikkeuskoulutukseen. Erityisesti meitä sivistysvaliokuntana harmittaa tämä tilanne sen
takia, että ministeri Taxell... Valitettavasti
nyt hän ei ole paikalla, mutta valtiovarainministerihän voi rahat antaa, kun erikoisvaIiokunta on vaatinut riippumatta opetusministerin läsnäolosta, jos niin haluaa, kun
tämä tulee tänne saliin. Sivistysvaliokunta
kiinnitti huomiota kuvaamataidonopettajien
epäpätevien määrään siinä yhteydessä, kun
käsittelimme lakia Lapin korkeakoulusta
muutama kuukausi sitten. Kävimme läpi
tilastoja ja totesimme, että kouluhallituksen
tekemä yhteenveto vuodelta 1988-89 osoittaa, että peruskoulun, lukion ja iltalukion
kuvaamataidonopettajia on tässä maassa yhteensä 470. Heistä epäpäteviä on 62 eli 13
prosenttia. Suurin epäpätevien määrä on
Oulun läänissä. Taideteollinen korkeakoulu
on nostanut sisäänottoaan 45 oppilaaseen, ja
tuleva Lapin korkeakoulu viiden kuuden
vuoden päästä valmistaa meille noin 20
lisäopettajaa, eli koko maassa vain 65 opettajaa tulee valmistumaan. Jos se olisikin näin
yksinkertaista, niin tämähän kattaa aika
hyvin. 62 epäpätevää, 65 tulee viiden kuuden
vuoden sisällä valmistumaan. Mutta se ei ole
näin, vaan samanaikaisesti meillä luodaan
tähän maahan taideopetuksen kokonaissuunnittelua peruskoulun puolella ja myös keskiasteelle uusia ammatillisia linjoja viestinnän puolelle, ja on äärettömän suuri kuvallisen ilmaisun opettajien tarve.
Opetusministeriön asettama taiteen perusopetustyöryhmä on mietinnössään tarkastellut samaa asiaa taideopettajakoulutuksesta
myös kuvaamataidon opettajien osalta. Työryhmä on todennut, että taidekasvatuksen
pahimpana esteenä on opettajapula kaikissa
osissa maatamme. Viime vuosina taidekasvatuspalvelujen kysyntä on lisääntynyt varhaisnuorisotyössä, eri kulttuurimuodoissa ja aikuiskoulutuksessa ja myös erilaisissa harrastuspiireissä kansalais- ja työväenopistoissa.
Tilastojen mukaan epäpätevien määrä huoletta voidaan lähimmän viiden vuoden aikana lisätä kymmenkertaiseksi, kun otetaan
nämä uudet sektorit huomioon. Mikäli me
emme poikkeuskoulutusta kuvataiteen opettajien osalta lisää, niin me joudumme erittäin
vaikeaan tilanteeseen ja tavallaan rakennamme järjestelmää, joka ontuu toiminnallisesti
opettajapulan takia.
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Vastauksessaan hallituksen esityksen n:o
165 laiksi Lapin korkeakoulusta annetun lain
l §:n muuttamisesta eduskunta edellytti yksimielisesti hallituksen huolehtivan siitä, että
Oulussa annettavaan kuvaamataidon opettajien poikkeuskoulutukseen annetaan rahaa ja
tätä jatketaan vielä 1990-luvun alkupuolella.
Ministeri Taxell suullisesti ilmoitti meille
valiokunnan jäsenille, että meillä ei budjetissa ole vuonna 1990 tähän rahaa, mutta se
hoidetaan lisäbudjetilla. Tässä ei kuitenkaan
ole tähän poikkeuskoulutukseen Oulun osalta rahaa eikä myöskään atk-opettajien koulutukseen tai luokanopettajien poikkeuskoulutukseen, jota sivistysvaliokunta on moneen
kertaan perännyt.
Kysynkin valtiovarainministeriltä: Millä
tavalla aiotaan huolehtia, että yhdentyvän
Euroopan lähestyessä meillä olisi perusrakenne tasapainossa omassa maassamme
oman koululaitoksemme, peruskoulun, lukion ja myös vapaan sivistystoimen, koulumuodoissa, opiskeluahjoissa. Myös taideopetuksen opettajatilanteen olisi oltava se, mikä
on kysyntä.
Hämmästyttää myös sama asia, mikä
näytti Mäki-Hakolaa vähän kismittävän:
Erikoisvaliokunta vuodesta toiseen kiinnittää
johonkin asiaan huomiota, ja ennen kun se
ylipäätään kiinnittää siihen huomiota, siinä
on kuunneltu kymmeniä alan asiantuntijoita.
Siis huoli pohjautuu todella tietoon ja vielä
eri puolilta maata kuultuihin asiantuntijoihin. Hallitus on kuuro erikoisvaliokuntien
lausumille ja vielä kuuro senkin jälkeen,
vaikka ne eduskunnassa yksimielisesti hyväksytään. Toivon, että valtiovarainministeri entisenä oululaisenakin näkisi eduskunnan
ponnen Oulun kuvaamataidon opettajien
poikkeuskoulutuksen rahoittamisesta niin
tärkeänä, että se tähän pystyttäisiin valiokuntakäsittelyn aikana lisäämään. Eikä vain
Ouluun, vaan samassa yhteydessä myös tasapuolisesti eri puolille maata niin, että
opettajapula asteittain saataisiin hoidettua
ajan tasalle, niin kuin kansalaiset haluavat ja
vaativat.
Ed. K n u u t tila: Arvoisa puhemies!
Täällä on nostettu esille keskustelussa postitoimipaikkojen lakkauttamiskysymys, jota
käsitteli myös Postipankin hallintoneuvosto.
Kun olen kauan seurannut näitä asioita
aina parlamentaarisen liikennekomitean tie-

toliikennejaoston ajoista lähtien eli 1970luvun alkupuoliskolta, niin haluan todeta,
että viime kädessähän nämä lakkauttamiset ovat kiinni eduskunnasta ja liikenneministeristä sekä myös Postipankin hallintoneuvostosta, jossa valtiolla on enemmistö ja
jossa on poliittisia edustajiakin aika useita.
Niinpä sanoisin, että tällä kohtaa ennen
kaikkea poliittisten päättäjien olisi jämäköidyttävä ja otettava kantaa näihin kysymyksiin ja myös sitten vastuu seurauksista,
myös taloudellisista seurauksista, mitä siitä
aiheutuu.
Missään tapauksessa en näe kyllä hyväksyttäväksi sitä, että maaseudulta tuhansittain
suljetaan postitoimipaikkoja. Ne ovat yksi
niistä harvoista toimipisteistä, jotka pitävät
maaseudun kyliä elävinä. Ne mahdollisuudet, että niitä korvataan muilla palveluilla,
mm. postipalveluautoilla, ovat vähäiset eivätkä hetikään aina voi korvata kiinteää postitoimipaikkaa. Sen sijaan kyllä voi löytyä
muita keinoja mm. kaupan yhteydessä, millä
tavalla voitaisiin kaikkein pienimmät toimipaikat hoitaa ja pitää hengissä.
Täällä on keskustelussa myös esitetty toivomuksia määrärahojen lisäämisestä moniin
hyvin tarkoituksiin, alemman tieverkon kunnostamiseen, opettajankoulutukseen edellä
jne. Itse aion nostaa esille työllistämiskysymyksen.
Kuitenkin ennen kuin menen yksityiskohtiin työllistämisen kohdalla, totean, että Suomessa julkisten menojen osuus on sangen
pieni, niin pieni, että siinä sarjassa Oecdmaissakin yleensä on vain alikehittyneitä
maita. Selonteon mukaan, jossa käsitellään
julkista hallintoa -se oli ennen pääsiäistä
esillä eduskunnassa - Suomessa julkiset
menot ovat bruttokansantuotteesta vain 42
prosenttia, naapurimaassa Ruotsissa 60 prosenttia, Oecd-maissa keskimäärin 50 prosenttia, jossa tätä lukua alentaa tietysti Suomen
osuus jo osaltaan, kun olemme ihan sieltä
alimmasta päästä. Monien julkisten palvelujen heikko taso johtuu tästä seikasta. Me
olemme kaikista Pohjoismaista viimeisenä,
kun katsellaan tätä taustaa vasten julkista
palvelutoimintaa. Olemme alikehitysmaa julkisten palvelujen kohdalla. Yhtä hyvin voitaisiin verrata myös työvoimaosuuksia julkisen hallinnon palveluksessa. Ne prosenttiluvut seuraavat melko lähellä näitä lukuja,
jotka ilmaisevat julkisia menoja bruttokan-
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santuotteesta. Niitä on mm. pohjoismaisissa
julkaisuissa tuotu esiin.
Tässä lisämenoarviossa on muutamia hyvin miellyttäviäkin kohtia, mutta se, minkä
aion nostaa esille, on työvoimaministeriön
hallinnonala. Siinä nimittäin vähennetään
hiukan toistasataa miljoonaa työllistämismäärärahoja. Minä ymmärrän, että EteläSuomen osalta ja joillakin muilla alueilla
maassamme tilanne on se, että voidaan
puhua etenkin aloittain työvoimapulasta.
Mutta valitettavasti se osa Suomea, jossa itse
asun ja jota edustan, on jatkuvasti työttömyyden aluetta, niin kuin suuri osa muustakin ns. Kehitysalue-Suomesta. Nimittäin
Keski-Suomen työttömyysprosentti on 5,7.
Koko maassa se on 3,9. Nämä ovat viimeisiä
lukuja, ja meidän läänissämme on työttömiä 6 600. Kun aikaisemmin laskettiin, että
yksi ihmistyövuosi vastaa yhtä asuntoa, niin
voidaan arvioida, mitä merkitsee työn tuloksena se, että 6 600 ihmistä on poissa hyödyttävästä työstä yhden pienehkön läänin osalta.
Tämä työllistämisrahojen tarve on suurin,
ei toki tältä kohtaa, missä tämä vähennyskohta on, mutta kuitenkin samalla momentilla, sen käyttösuunnitelman kohdassa, joka
koskee harkinnanvaraisia työllistämisavustuksia erikoisesti kuntien ja kuntainliittojen
osalta. Paineet tällä kohtaa ovat olleet aika
suuret koko uuden työllisyyslain voimassa
olon aikana. Haluan muistuttaa, että kun
uutta työllisyyslakia täällä säädettiin ja sitten kun säädettiin myös voimaantulosäädöksiä tässä eduskunnassa, niin koko ajan
myös hallituksen taholta annettiin etenkin
käytävillä lupauksia. Oli aika tiukka kysymys, tuliko voimaantulon siirto työllistämislain osalta tässä eduskunnassa edes hyväksyttyä silloin heti eduskuntavaalien jälkeen.
Vakuutettiin, että harkinnanvaraiset työllistämisvarat turvataan. Niitä ei ole turvattu,
eli tässä on jälleen kerran harhautettu meitä, jotka olisimme halunneet myös käyttää
tehokkaasti harkinnanvaraista työllistämisavustusta, joka on osoittautunut parhaaksi ja
käyttökelpoisimmaksi. Sen takia minusta
momentin 34.50.30 perusteluita tulisikin
muuttaa niin, ettei määräraha olisi sidottu
käyttösuunnitelmaan, vaan työvoimapiireissä ja työvoimatoimistoissa voitaisiin käyttää
sitä tarkoituksenmukaisella tavalla ilman,
että se olisi noin paljon sidottu byrokratiaan
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ja käyttötarkoituksiin, jotka eivät kuitenkaan ole vastanneet käytännön elämän tarpeita.
Kun puhutaan työllistämisestä, en maita
olla tässäkään yhteydessä muistuttamatta
etenkään sen vuoksi, kun valtiovarainministerinä istuu entinen oikeusministeri ja oikeusoppinut, että myös Suomen hallitusmuoto
on aika tiukka tältä osin ja koskee yhtä
hyvin eduskuntaa, koska valtiopäiväjärjestyksen II § velvoittaa edustajat noudattamaan perustuslakia eli hallitusmuodon 6 §:n
2 momenttia, jossa on perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan velvoittava säädös
työllistää työttömiä ihmisiä. Tänä aikakautena, jolloin ei ole edes valtion kassassa
rahasta puute, vaan muilla perusteilla on
vähennetty työllistämisrahoja tai pidetty ne
aika alhaisella tasolla, voidaan heittää kysymys, noudatetaanko tässä viime kädessä
perustuslain määräystä. Onko ehkä moitteen
alainen asia, että tämä tilanne on jatkunut
jo vuosia? Pyydän arvoisaa valtiovarainministeriä tämän oikeudellisen puolen ottamaan suurennuslasin alle nimenomaan myös
perustuslakivaliokunnan tulkintojen valossa,
jotka on perusteellisemmin annettu perustuslakivaliokunnasta vuonna 1980.
Lisäksi on muistettava, että kun uutta
työllisyyslakia säädettiin, hallituksen taholta
esittelevä ministeri sangen monissa keskusteluissa eduskunnassa toi esille, että vaikka
uusi laki asettaa velvoitetyöllistettävät ensi
sijalle, niin harkinnanvaraisia keinoja ei !opeteta. Mutta toisin on käynyt, eli niitä on
rajoitettu uuden työllisyyslain ollessa voimassa. Tämä on tietysti pitkälle moraalinen
kysymys, ja sen vuoksi myös valtiovarainvaliokunta voisi katsoa näitä asioita tätä taustaa vasten.
Kun täällä on herra puhemieskin kuuluttanut perään eduskunnan jämäköitymistä,
niin tällä kohdallahan sen voisi tehdä. Eduskuntahan näistä lopullisesti päättää, ja enpä
usko, että hallituskaan luottamuskysymystä
tekee, vaikka näitä muuteltaisiin siten kuin
mielestäni perustuslaki ja uusi työllisyyslakikin edellyttävät.
Vielä lopuksi oppositiolle, kun olette aktiivisesti osallistuneet tähän keskusteluun,
niin pyytäisin tukea ajattelulle, että nostettaisiin Suomi kehitysmaatasolta julkisten menojen määrässä kehittyneiden Pohjoismaiden
joukkoon. Siinä tekin voisitte olla tukemassa
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sekä hallitusta että meitä hallituspuolueiden
edustajia.
Ed. P. Leppänen (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Minusta oli hyvin
mielenkiintoista osin työhuoneessani, osin
salissa kuulla ed. Knuuttilan puheenvuoro,
kun hän peräänkuulutti julkisten menojen
lisäämistä, joka tietysti on, jos ne kohdeunetaan oikein, hyvä asia, mutta päinvastaisia
viestejä on kuulunut, että niitä pitäisi supistaa. Nyt kun ollaan menossa suureen Eurooppaan mukaan talkootöihin, niin siellä
on entistä enempi paineita, että julkishallintoa pitäisi supistaa. Bisnesajattelu on siellä
hyvin voimakkaana vallalla. Toisaalta, kun
ajatellaan, että meillä on kerätty valtion
kassaan ylimääräistä rahaa toistakymmentä
miljardia parin vuoden aikana, niin kyllähän
meillä näihin ongelmiin löytyy rahoitusta,
kun vain löytyy tästä talosta harkintaa ja
myös päätöksiä.
Mutta toisaalta, jos samaa ajatusta ja
samalla logiikalla ajattelee kuin ed. Aittaniemi päivällä eräässä puheenvuorossaan, että
eduskunnan päätöksiä ei nykyinen hallitus
kuuntele, niin silloinhan on pieleen mennyt.
Täytyy vaihtaa hallitusta, jos löytyisi sellainen hallitus, joka tottelisi eduskuntaa ja
eduskunnan päätöksiä. Minusta se oli erittäin hyvä toteamus, että hallituspuolueen
edustaja kertoo tämän tosiasian.
Ed. V ä i s t ö : Arvoisa puhemies! Kevään
ensimmäisen lisätalousarvion antaminen
ajoittuu ajankohtaan, jolloin, niin kuin useissa puheenvuoroissa on jo todettu, vallitsee
monenlainen epävarmuus niin talouden kehityksen kuin ennen muuta ihmisten arkipäivän osalta. Erityisen suuri huoli tässä tilanteessa on niistä palveluista, joita maaseutu
on viime viikkojen tietojen mukaan varsin
rajulla tavalla menettämässä.
Valtiovarainministeri totesi puheenvuorossaan, että inflaatio on hidastumassa ja hidastuisi vuositasolla 5 prosentin tasolle. Tässäkin suhteessa arviot käyvät ristiin. On myös
niitä arvioita, joiden mukaan inflaatio on
syyspuolella taas kiihtymässä, ja onpa arvioita siitä, että taloudellinen tilanne ei myöskään korkotason osalta kääntyisi parempaan. Tuoreimman talousennusteen mukaan
nyt hieman alentunut korko kääntyisi taas
vuoden lopulla nousuun. Me tiedämme, että

korkea korko on jo nyt saattanut ahdinkoon
niin asuntovelkaisia nuoria perheitä kuin
viljelijöitä ja ennen muuta pienyrittäjiä. Nämäkin paineet kohdistuvat usein alueellisesti,
niin että ne koetaan vaikeimpina siellä, missä
muutoinkin edellytykset elämän osalta ovat
heikoimmat.
Valtiovarainministeri totesi, että meidän
on voitava monipuolistaa tarjontaamme. On
edistettävä tuotannollisia investointeja ja
varmistettava talouspolitiikan uskottavuus.
Tämä on varmasti välttämätöntä tässä taloudellisessa tilanteessa, jossa Suomi on nyt ja
jossa olemme valmistautumassa paljon puhuttuun Euroopan yhdentymiseen. Useissa
puheenvuoroissa, mm. Suomen Pankin pääjohtajan puheenvuorossa, on todettu, että
Suomen talous nykykunnossaan ei kestä
yhdentymiskehityksen haasteita, vaan tarvitaan välttämättä tervehdyttämistoimia, tarvitaan Suomen vaihtotaseen voimakasta käännettä parempaan ja tarvitaan tuntuvaa panostusta säästämisen lisäämiseen. On välttämätöntä myös, että tuetaan yritysten kehittämistoimintoja ja niiden uudistumispyrkimyksiä.
Edellä ed. Knuuttila otti esille työllisyyden
ja sen, että edelleenkin alueelliset erot työllisyydessä ovat varsin suuret. Kaikki tiedot,
joita on käytettävissämme, viittaavat siihen,
että pienyritystoiminta yhdessä maaseutuelinkeinojen kanssa on työllisyyden hoidon
käyttökelpoisin muoto erityisesti kehitysaluelääneissä. Tämän vuoksi olisi välttämätöntä,
että valtiovallan toimesta panostettaisiin nykyistä enemmän investointi-, käynnistys- ja
kehittämisavustuksiin. Tilannehan on kääntynyt erityisesti yritysten saamien markkamääräisten ja prosentuaalisten avustusten
osalta oleellisesti heikompaan suuntaan. Siitä
kertovat tilastot. Ne tietysti kertovat sen,
että on entistä enemmän ollut yrityksiä,
jotka ovat hakeneet näitä tukimuotoja, mutta yritystä kohden markkamäärät ovat pienentyneet ja jääneet jopa mainittujen alimpien prosenttitasojen alapuolelle. Siis olennaista aluepolitiikan terävyyden menetystä
on ollut havaittavissa, ja se tietysti tilanteessa, jolloin taloudellisessa suhdanteessa käänne heikompaan näyttää uhkaavalta juuri
siellä, missä ponnistelut työllisyyden ja yritystoiminnan kehittämisen osalta muutoinkin
ovat tuottaneet tähän mennessä heikoimmin
tulosta.
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Tässä lisätalousarviossa on esillä myös
maatalouden määrärahoja kevään tuloratkaisuun liittyen ja on esillä myös linjausasia
siinä mielessä, että ensimmäisen kerran tuloratkaisussa on lähdetty suoran tulotuen tielle. Itse asiassa kyse ei ole varsinaisesta
tulotuesta koko 510 miljoonan markan osalta, joka lisämenoarvioon sisältyy, vaan merkittävä osa siitä on kustannusten korvausta.
Kuluvan kevään maataloustuloratkaisussa
toteutettu tuntuva suoran tuen lisääminen on
mielestäni tilapäinen ja väliaikainen ratkaisu
viljelijöiden tulokehityksen pysyvää hoitamista ajatellen. Me tiedämme, että tuotteen
hinnan, olipa kyse mistä tuotannosta tahansa, on oltava määräävä tekijä sekä tuottajien
tuotantomäärän suunnittelussa että myös tulon muodostuksessa. Tällä hetkellä meillä on
jonkinlainen epäselvyys ja jopa kiistelyä siitä,
millä tavoin maatalouden hinta- ja tulopolitiikan mahdollisuuksia ja peruslinjoja jatkossa toteutetaan, ja tämä heijastuu vääjäämättä
elinkeinon omaan kehittämistoimintaan ja
vie viljelijöiltä, ennen muuta alalle aikovilta
nuorilta, uskoa tulevaisuuteen. Perustavoitteena tulee olla sen, että viljelijäväestö saisi
jatkossakin oikeudenmukaisen osuuden suomalaisen elintason noususta ja että ne vientituen leikkaukset, jotka nyt uhkaavat myös
tavoitehintojen toteutumista, samoin kuin
lisäbudjettiesitykseen sisältyvän kuljetustuen
mactaitaminen eivät saisi kohdeutua viljelijöiden tuloa alentavasti.
Ehkä oleellisin kysymys jatkossa niin tuottajien kuin kuluttajienkin kannalta tarkasteltuna olisi se, että voisimme muuttaa perusajatteluamme sen suuntaisesti, että alentaisimme tuotantokustannuksia. Tästä asiasta on
useaan kertaa myös eduskunnan keskusteluissa väännetty kättä, ennen muuta liikevaihtoveron korotusten ollessa esillä. Tiedämme, että yksin maatalouden koneinvestointeihin sisältyy vuosittain liikevaihtoveroa
500 miljoonaa markkaa eli määrä, mikä nyt
on ns. suorassa tulotuessa. Tämän poistamisella olisi jo tuntuvasti alennettu kustannuksia ja ennen muuta vaikutettu myös tuntuvasti elintarvikkeiden hintoihin pidemmällä
aikavälillä.
Kuluvan vuoden aikana on kantautunut
mm. Pohjois-Karjalasta huolestuttavia tietoja kotimaista energiaa käyttävien lämpölaitosten suunnitelmista. Meillähän useissa
kunnissa on alueellisia lämpölaitoksia, jotka
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käyttävät hake-energiaa, mutta tällä hetkellä
tilanne on niiden osalta vaikeutunut, ja
tämän vuoksi olisi välttämätöntä, että tällaisen hake-energian käyttöön suunnitellun
alueellisen lämpölaitoksen toimintaa tuettaisiin yhteiskunnan toimesta. Sillä on monet
perustellut tarpeet niin metsien hoidon, työllisyyden kuin myös kyseisen energian tuotannon puhtauden kannalta tarkasteltuina.
Arvoisa puhemies! Hallitus esittää lisämenoarviossa korotusta ylimääräiseen rintamalisään. Asia oli myös esillä jo kuluvan vuoden varsinaisen budjetin käsittelyn yhteydessä, ja silloin voitiin todeta, että keskustan
niin valiokuntaryhmä sosiaalivaliokunnassa
kuin eduskuntaryhmäkin oli jo tuolloin valmis korottamaan ylimääräistä rintamalisää,
joka, niin kuin valtiovarainministeri oikein
totesi, kohdentuu niille veteraaniperheille,
joiden tulotaso on kaikkein heikoin ja jotka
ovat kipeimmin sen tarpeessa. Tuolloin kuitenkin hallitusryhmien edustajat niin valiokunnassa kuin täällä salissa todistivat, että
tällaiseen korotukseen ei ole edellytyksiä siitä
syystä, että tuen korottaminen vie muita
sosiaalietuuksia näiltä perheiltä, näin väitettiin, ja aiheuttaa ns. köyhyysloukun. Tuolloin käyty keskustelu on nyt joutumassa
outoon valoon, kun hallitus itse on kuitenkin
tilanteen muutoin pysyessä ennallaan esittämässä korotuksia. Tämä osoittaa sen, että
mitään estettä ei olisi jo varsinaisen budjetin
käsittelyn yhteydessä ollut ylimääräisen rintamalisän korottamiseen, niin kuin keskusta
esitti.
Herra puhemies! Lisäbudjetissa on myös
valtion ammatillisille oppilaitoksille 4,5 miljoonan markan määräraha ulkomaalaisten
opiskelijoiden kouluttamiseen. Määräraha
on meitä Pohjois-Karjalassa kiinnostanut erityisesti siksi, että meillä jo nyt toteutetaan
Pohjois-Karjalan ammatillisen kurssikeskuksen ja Kiteen maatalousoppilaitoksen kanssa
ja pitkälti pohjoiskarjalaisten kuntien varoinkin neuvostokarjalaisten nuorten maatalouskoulutusta. Olemme lähteneet kokeiluun mukaan siitä syystä, että näemme koulutuksen
antamisen, ylipäätänsä tällaisen kehittämispanoksen niin koulutuksen, neuvonnan kuin
tutkimustoiminnankin kautta, parhaimpana
tukena Karjalan alueen kehittämiseen ja
alueen maatalous- ja elintarviketuotannon
kehittämiseen. Mielestämme olisi, näin Pohjois-Karjalassa on ajateltu, jatkossakin tär-
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keää, että määrärahaa suunnattaisiin juuri
niihin maakuntiin, jotka ovat rajamaakuntia
ja joissa luontainen kanssakäyminen on viime vuosina virinnyt nopeimmin ja joissa
alueellisia ja paikallisia yhteyksiä niin keskushallintoon neuvostotasavaltojen osalta
kuin myös paikallisen tason sovhooseille on
jo luonnostaan olemassa.
Arvoisa puhemies! Valtiovarainministeri
luonnehti, että lisämenoarvio on rutiininomainen. Näin varmasti pääosaltaan, mutta
tähän sisältyy myös tärkeitä linjauksia, ja
tässä lisätalousarviossa olisi edellytykset tarttua niihin elintärkeisiin asioihin, joita maaseudun palvelujen, mm. vesihuollon ja tiestön, osalta ovat hyvinkin ajankohtaisina,
kuten jo edellä on todettu.
Ed. A 1a ranta: Herra puhemies! Puutun
lyhyesti lisäbudjettiesityksen kolmeen yksityiskohtaan. Täällä on jo todettu valtiovarainministeri Louekosken puheesta lisäbudjetin luonnehdintana, että se on pääosin rutiininomainen, mikä varmaan pitää paikkansa.
Haluan ed. Väistön edellä esittämällä tavalla
kuitenkin todeta, että lisäbudjettiesitys on
varmasti muutakin.
Oulun läänissä sijaitsevan Kestiiän kunnan kannalta lisäbudjettiesitys on historiallinen ja - saisiko sanoa - armahtava.
Nimittäin opetusministeriön pääluokassa luvussa Kunnalliset ammatilliset oppilaitokset
todetaan: "Tarkoituksena on peruuttaa Kestiiän maatalousoppilaitoksen ylläpitämislupa
31.5.1991 lukien avovankilan perustamiseksi
maatalousoppilaitokselta vapautuvaan kiinteistöön, jonka valtio lunastaisi irtaimistoineen. Tarkoituksena on välittömästi ryhtyä
asian edellyttämiin toimenpiteisiin."
Vaikka on siis kyseessä avovankilan perustaminen, on hallituksen päätös Kestiiän kunnalle todella armahtava, kuten edellä totesin.
Kestiiän kuntahan on tullut kuuluisaksi suurista veloistaan, joista suuri osa aiheutui
maatalousoppilaitoksen perustamisesta ja rakentamisesta ja lisäksi samaan saumaan sattuneista yrityselämän vaikeuksista, jotka
kaikki yhdessä ajoivat Kestiiän kunnan todella vaikeaan, ennätykselliseen velkatilanteeseen.
On mielestäni rehellisesti myönnettävä, että
Kestiiän maatalousoppilaitoksen perustaminen oli aikoinaan virhe tai sitten koulu
perustettiin väärään aikaan väärään paikkaan.

Siksi rehellisyyden nimissä on lausuttava
kiitoksen sana maan hallitukselle ainakin
Kestiiän kunnan ja alueen puolesta lisäbudjettiesityksessä olevan toimenpide-ehdotuksen
johdosta. Ehkä ratkaisun tekemistä eli avovankilan perustamista Kestilään on helpottanut se, että oikeusministeri Louekoski siirtyi
sopivaan aikaan valtiovarainministeriksi.
Monet kansalaiset ovat tyytyväisiä myös
siitä, että lisäbudjettiesitys sisältää määrärahoja turkistarhaajien avustamiseksi. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla ja Oulun läänin
eteläosan rannikkoseudulla turkistarhat ovat
joutuneet suuriin vaikeuksiin niin kuin
muuallakin maassa. Siksi haluan tässä kirjata myönteisenä asiana sen, että hallitus ja
toivottavasti eduskunta rientävät nyt näiden
kansalaisten avuksi.
Herra puhemies! Sosiaali- ja terveysministeriön pääluokasta kiinnitän huomiota ed.
Väistön tavalla vain ylimääräisen rintamalisän korotukseen. Korotus on periaatteessa
aivan oikea, hyvä ja kannatettava asia. Olen
kirjannut omaan puheenvuorooni niin kuin
ed. Väistökin sen verran historiaa, että me
keskustan ryhmän taholta esitimme jo varsinaisen budjetin käsittelyn yhteydessä korotusta ylimääräiseen rintamalisään. Ainakin
omassa puheenvuorossani yritin silloin rehellisyyden nimissä myös todeta sen, että
häpeä, jota tässä asiassa kannamme, on
meidän kaikkien yhteinen häpeä. Se puolue,
jota tässä talossa edustan, on ollut kauan
hallitusvastuussa sotien jälkeen ja olisi varmasti voinut tehdä asiassa enemmän kuin
on tehty.
Mekin perustelimme joulun alla esitystämme talvisodan muistolla. Esityksemme kaatui
silloin äänin 5~33, 3 tyhjää, ja poissa
äänestyksestä oli niinkin paljon edustajia
kuin 109.
Silloin hallituksen taholta arvosteltiin korotusesitystämme sillä, niin kuin ed. Väistö
totesi, että se aiheuttaa köyhyysloukkuilmiötä. Me selvitimme tätä asiaa, ja todella näin
eräissä työeläkettä saavien kansalaisten ryhmissä olisi tapahtunutkin. Ilmiö olisi ollut
lähinnä sellainen, että 3 500 markkaa työeläkettä saavat kansalaiset olisivat kokonaiseläketulona saaneet vähemmän eläkettä käteen
kuin ne kansalaiset, jotka saavat vain 1 000
markkaa työeläkettä. Sellainen tämä ilmiö
lyhykäisesti selostettuna oli.
Ministerin puheessa esillä ollut kolmin-
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kertaistaminen nykytasosta on sen sijaan
mielenkiintoinen asia. Ylimääräinen rintamalisähän on tällä hetkellä 12,5 prosenttia
kansaneläkkeen lisäosasta, eli se on enimmillään 212,50 markkaa. Kun se elokuun
alusta nousee nyt 17,5 prosenttiin lisäosasta,
se on enimmillään 297,50 markkaa, eli
korotusta markoissa laskettuna on 85 markkaa. Kun edelleen hallituksen suunnitelman
mukaisesti ylimääräinen rintamalisä nostetaan 22,5 prosenttiin kansaneläkkeen lisäosasta, saadaan markkamääräksi 382,50
markkaa eli lisäystä taas 85 markkaa. Markoissa laskettuna kolminkertaistaminen nykytasosta tarkoittaisi siis 3 x 213 markkaa,
joka olisi 639 markkaa.
Lopuksi tältä paikalta: Me voisimme tietysti talvisodan päättymisen kunniaksi olla
myös rehellisiä emmekä näin tärkeässä asiassa leikkisi prosenttiluvuilla.
Ed. Renko (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Yhtyen siihen, mitä ed.
Alaranta sanoi Kestilästä, voi olla erittäin
tyytyväinen. Mutta samalla olisi mielenkiintoista kuulla, onko tämä riittävä toimenpide
laukaisemaan Siikajoki - Pyhäjoki-talousalueen ainoan maatalousoppilaitoksen Ruukin investoinnit liikkeelle. Ne ovat olleet liki
kymmenen vuotta jonossa, kun on katsottu,
että on liikaa aloituspaikkoja tällä alueella.
Nyt kun me olemme tavallaan Kestiiän
uhranneet opetuspuolen käytöstä avovankilan puolelle, meille olisi äärettömän tärkeä
saada tuon talousalueen ainoa maatalousoppilaitos myös kehittymään, niin kuin ajan
tasalla olevan oppilaitoksen tulisikin päästä
kehittymään.
Ed. Jokinen: Herra puhemies! Valtionhallinnon suunnitelmat ja hallituksen toimet
ovat kerta toisensa jälkeen osoittaneet huolestuttavan omituisia ratkaisuja. Tuntuu kuin
hallitustasolla oltaisiin niin kaukana todellisuudesta kuin itä on lännestä.
Postin lopettaminen on herättänyt sitkeimminkin nukkuvat kansalaiset huomaamaan,
että nyt on pakko puuttua tilanteeseen ja
saada muutos hallituksen hommiin, ennen
kuin se tekee tästä demokratiasta entisen
demokratian. Yksityistämisen vauhdissa tehdään melkein mitä tahansa. Kansalaisten
verovaroilla aikaansaama postilaitos on tuottanut voittoa aikaisemminkin. Nyt sillä yri-
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tetään oikein rikastua. Millä oikeudella tämä
kansan omistama palvelulaitos näin muutetaan? Eikä tämä palvelujen lopettaminen
koske vain harvaan asuttuja alueita, joista
tänään on puhuttu aika paljon, vaan esimerkiksi Turussa 10 000 -20 000 asukkaan lähiöt menettävät postin palvelupisteensä. Kysymys ei siis suinkaan ole näissä tapauksissa
siitä, etteivät nämä pisteet kannattaisi, kun
väkeä on aina jonossa. Kysymys on jostain
vallan muusta. Nyt nämä palvelut viedään
lähialueiden liikekeskuksiin, jotta ihmisten
on pakko tutustua noihin markkinapisteisiin,
vaikka matkaa tulee paljon lisää eikä liikenneyhteyksiä näihin lainkaan ole. Kuinka
paljon tässä on yhteistyötä liike-elämän ja
postin kesken? Selvästi ainakin Turun suunnalla saa sen kuvan. Pekka Vennamo onkin
juuri yritysten asialla, mutta pienen ihmisen
yli hän kopeasti nyt kävelee.
Vähintään yhtä hölmöä hommaa, mutta
samoihin kaavoihin sopivaa on moottoritievillitys. Paikallisteistä ei kanneta enää mitään
huolta, mutta moottoriteitä ajetaan ristiin
rastiin kaikkialle Etelä-Suomen asutuskeskuksiin ja viljelyalueita tuhoamaan. Kuinka
kuuroja ja sokeita sitä oikein ollaan tässä
Suomenmaassa, kun tuhotaan inhimillisen
elämän mahdollisuudet, vaikka yhä selvemmäksi on käynyt se tosiasia, että autojen
levittämät saasteet ovat kaikkein vaarallisimmat jo nykyisessä tasossaan? Mitkään katalysaattorit eivät tilannetta lainkaan korjaa,
koska autojen määrä koko ajan lisääntyy.
On todella huolestuttavaa se kehitys, jota
nyt tapahtuu liikenteen suunnittelussa ja
rahoituksessa. Satoja miljoonia markkoja tuhotaan tuhoamaan ihmisten asuminen ja
ympäristö, mutta paikallisteiden rakentaminen pysäytetään sielläkin, missä sitä on
odotettu jo vuosia, kuten Alastaron suunnalla on tehty. Tie on osittain rakennettu, mutta
siihen se pysähtyy. Rahat viedään moottoriteihin. Näitä esimerkkejä löytyy kaikkialta
tässä maassa.
Suomi on todellinen takapajula liian monessa asiassa. Asuntovelkaisien niskaan heitetään sellainen taakka, jota he eivät pysty
kantamaan. Asiasta on puhuttu ja kirjoitettu, mutta uhka sen kuin kasvaa. Sitten valtio
eli maan hallitus keksii hyvittää jollakin
sadalla miljoonalla markalla eräitä asumisen
osia, mutta se ei poista sitä uhkaa ja sitä
todellisuutta, joka jo on olemassa ja pahenee
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koko ajan. Velaksi rakentaneet tai asunnon
ostaneet perheet eivät näistä hyvityksistä
hyödy mitään.
Lisäbudjettia esitellessään ministeri Louekoski antoi ymmärtää, että nyt ollaan jo
alamäessä, että hyvä kulutusjuhlakausi on
loppumassa. Nyt siis täytyy aloittaa vyön
kiristys ja tiukka talous. Muistaakseni sama
virsi on ollut aina esillä jokaisen lisätalousarvion yhteydessä hallituksen ohjeena, myös
aina edellisen vuoden puolella tulevan vuoden budjettia käsiteltäessä. Missä viipyy se
budjetti, jolla korjataan niiden naisten taloudellinen tilanne, jotka 1940-luvun alussa tekivät tämän maan raskaimmat työt, pisimmät työpäivät, kantoivat raskaimman vastuun? Missä todellakin? Heistä ei tässä salissa juuri ole puhuttu.
Ed. Matti 1a (vastauspuheenvuoro ): Herra puhemies! Ed. Jokinen puuttui puheensa
alkuosassa postin palvelupisteitten karsimiseen. Tähän asiaan on puututtu monessa
muussakin puheenvuorossa. Minusta on syytä tähän asiaan pysähtyä perusteellisesti
eduskunnan itsensä, meidän kaikkien, sen
vuoksi, että tällä hetkellä me hyväksymme
sellaisen järjestelmän, että liikelaitastunut
laitos ja ministeriö saavat asettaa tavoitteita
mutta me emme itse aseta eduskunnassa
liikelaitokselle näitä tavoitteita. Minusta on
korkea aika ensi vuoden budjetissa tähän
asiaan pysähtyä ja olletikin, kun olemme
siirtymässä kehysbudjetoinnin suuntaan,
mietittävä, mitkä ovat eduskunnan vaikuttamismahdollisuudet. Eduskunnan itsensä on
voitava asettaa liikelaitokselle vissit tavoitteet. Sillä voidaan osaltaan välttää niitä
ongelmia, mihin suuntaan nyt ollaan menossa.
Luonnollinen seuraus tietysti postin palvelupisteiden karsimisesta on se, että Postipankkikin on karsimassa palvelupisteitään,
ja siksi, että Postipankki ostaa palvelut postilta. Miten se voi palveluja jakaa, jos posti
vetää palvelupisteensä pois? Nämä ovat erittäin vakavia kysymyksiä. Toivoisin, että näihin vakavasti pystytään myös paneutumaan.
Ihan sama asia tulee vastaisuudessa ja
jatkossa ilmenemään myös teiden rakentamisen osalta. Eduskunnan pitää pystyä niidenkin osalta vissit tavoitteet määrittelemään.
Ed. E 1o : Arvoisa herra puhemies! Ensinnäkin haluan valittaa sitä, että ed. Pekkari-

nen, jonka kanssa paas1mme jo vähän keskustelun alkuun, on joutunut poistumaan
eikä enää pääse osallistumaan mielestäni
kuitenkin varsin arvokkaaseen ajatustenvaihtoon, jota on nyt eduskunnassa käyty parin
tunnin ajan.
Herra puhemies! Haluan myös aivan lyhyesti kiinnittää huomiota tältä paikalta
vaihtotaseen vajeeseen ja siihen kansantaloudelliseen ongelmaan, jonka se meille aiheuttaa.
Kun joitakin vuosia sitten rahapolitiikka
vapautui ja sitä myöten sitten erityisesti
suuryritykset ja muutkin yritykset ovat voineet saada ulkomaista lainaa, näitten ulkomaisten lainojen korot ovat räjäyttäneet meidän vaihtotaseen vajeemme sillä tavoin kuin
on tapahtunut parin viime vuoden aikana.
Voidaankin sanoa, että ainakin viime vuoden
tilastojen mukaan kaksikolmasosaa vaihtotaseen vajeesta oli ulkomaisten lainojen aiheuttamaa, ja se on tietysti merkittävä määrä.
Sen lisäksi me tiedämme, että Suomella ei ole
mahdollisuuksia matkailumaana kilpailla ilmaston ja eräitten muittenkin tekijöitten
osalta ja sen takia meidän matkailumme on
jatkuvasti miinusmerkkistä. Kehitysapu ~
siihen on muuten mielestäni kiinnitetty aivan
liian vähän huomiota ~ omalta osaltaan
lisää noin 3 miljardia markkaa vuositasolla
meidän vaihtotaseemme vajetta.
Kun lisäksi, kuten täällä on tänään todettu, kauppataseen vaje on voimakkaasti lisääntymässä, me olemme todella suuren ongelman edessä. Mutta ei se ongelma, herra
puhemies, poistu sillä, että me esitämme
ajatuksia niin kuin esimerkiksi ed. Pekkarinen siunailemalla kauppataseen vajeen kasvua esittämättä minkäänlaista vaihtoehtoa
sille, miten kauppataseen vajetta voitaisiin
pienentää.
Voidaan sanoa, että yritykset ovat investoineet ja yritysten investoinneista on syntynyt pääosa meidän vaihtotaseen vajeestamme. Yritysten investoinneilla on ylläpidetty
korkeaa työllisyystasoa ja tällä taas omalta
osaltaan on myös turvattu sitä, että meidän
kauppataseemme on ollut varsin hyvässä
kunnossa lukuun ottamatta viime vuotta
suurin piirtein. Tämä on minun mielestäni
yhtälö, joka on aika vaikeasti ratkaistavissa.
Ei siihen auta opposition arvostelu, vaan
pitäisi tosiaan niin meiltä hallituksen edustajilta kuin myös oppositiolta olla jonkinlaisia
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vaihtoehtoisia malleja, miten kauppataseen
ongelma saataisiin kuntoon.
Kun pari viikkoa sitten luin tilastotietoja
viime vuodelta, nämä kertoivat, että investoinnit olivat lisääntyneet 12,4 prosenttia
viime vuonna, kun sen sijaan yksityisten
kansalaisten kulutusmenot vain 3,5 prosenttia, eli edelleenkin siis yritysten investoinnit
ovat pääasiallinen ulkomaisen lainan lisäämisen aiheuttaja. Minun mielestäni tämä on
asia, kuten sanoin, joka on vaikeasti ratkaistavissa mutta joka pitää tavalla tai toisella
ratkaista. Nythän on tietysti myös niin, että
tavallisilla kansanedustajilla tai oikeastaan
kenelläkään muilla kuin yritysjohtajilla ei ole
kovin hyvää kuvaa siitä, kuinka kannattavia
kaikki nämä investoinnit ovat. Itse olen vain
lukenut jo viime vuoden aikana siitä, että
monet ovat olleet sitä mieltä, että esimerkiksi
metsäteollisuus on jo investoinut itsensä hengiltä. Kuinka oikeita tällaiset arviot ovat,
sitä en osaa itse tässä yhteydessä sanoa.
Suuri ongelma on tietysti ollut myös, että
säästäminen on viime vuosien aikana selvästi taantunut lukuun ottamatta muuten viime
vuotta. Eilisten lehtitietojen mukaan viime
vuoden aikana säästäminen oli taas noussut
edellisvuodesta, ja se on hyvä merkki. Nyt
vain pitäisi sekä Suomen Pankin että hallituksen löytää keinoja, joilla säästämistä
voitaisiin elvyttää. Itse olisin sitä mieltä,
että lähdeveron käyttöönotto 10-15 prosentin suuruisena, niin kuin on esitetty,
saattaisi sittenkin olla paras keino säästämisen elvyttämiseen. Silloin ainakin tallettajat
tietäisivät, mitä he joutuvat maksamaan.
Nykyisten esimerkiksi verollisten talletusten
osalta, joille maksetaan aikamoinen korko,
säästäjät eivät ihan tarkalleen tiedä, mikä
tulee heidän osuudekseen loppuvaiheessa,
kun otetaan huomioon verotuksessa tehtävä
vähennys.
Herra puhemies! Tosiaan on toivottavaa
se, että hallitus löytää keinoja vaihtotaseen
vajeen vakavan ongelman pienentämiseksi.
Siinä tarvitaan yhteistä tahtoa ja yhteisiä
pyrkimyksiä. Mutta tässäkin yhteydessä haluan korostaa myös sisään tulleelle ed. Pekkariselle sitä, että haluaisin mielelläni kuulla
esimerkiksi opposition vaihtoehtoja rahapolitiikan vapauttamiselle. On monta kertaa
siunailtu julkisuudessa sitä, että rahapolitiikka on vapautettu ja se on aiheuttanut nykyiset ongelmat. Kieltämättä epätasapaino-on-
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gelmia kansantaloudessa on. Mutta miten
esimerkiksi opposition puolelta rahapolitiikka pantaisiin nyt uudelleen kuriin, miten
oppositio tämän tekisi, se olisi tietenkin
hyvin mielenkiintoista täällä kuulla.
Vielä tässä yhteydessä haluan sanoa, että
nykyinen hallitus on tehnyt varsin paljon.
Jos me katsomme taloudellisia mittareita, me
voimme todeta, että Suomi on monessa
suhteessa aivan kärkimaita Euroopassa.
Otan esimerkiksi talouskasvun, työllisyyden.
Kun me esimerkiksi puhumme Länsi-Euroopan integraatiosta niin paljon ja oikeastaan
vähän ihaillen sanotaan, kuinka hyvin LänsiEuroopas~a menee, kannattaa nyt muistaa,
että viime työllisyystilasto kertoi EY -maiden
keskimääräisen työttömyyden olevan 8,9
prosenttia. Me olemme alle 4 prosentissa
edelleenkin, joten tässä suhteessa meillä menee aika hyvin. Itse olisin uskomassa valtiovarainministeri Louekosken vakuutusta siitä,
että inflaatio saadaan kuriin, saadaan ehkä 5
prosenttiinkin tämän vuoden aikana. Ainakaan kansantaloudessa ei näy olevan sellaisia
merkkejä, jotka olisivat omalta osaltaan
kiihdyttämässä enää inflaatiota kuluvan vuoden aikana.
Mutta toki, herra puhemies, tälle hallitukselle ja tuleville hallituksille riittää paljon
töitä. Otan vain ne kolme perusasiaa, jotka
suomalaisille ovat tärkeitä: asunto, ruoka ja
autot. Joku voi sanoa, etteivät autot ole niin
tärkeitä. Esimerkiksi ed. Jokinen on aina
kiroilemassa moottoriteiden rakentamista,
mutta autot ovat kuitenkin tavallisille suomalaisillekin tärkeitä. Tässä yhteydessä, herra puhemies, minä haluan erityisesti esittää
kiitokset uudelle valtiovarainministerille
Matti Louekoskelle siitä, että hän on hyvin
tarmokkaasti tarttunut autoverokysymykseen. Toivon tosiaan, että tämä asia pystytään hallituksen sisällä mahdollisimman nopeasti ratkaisemaan.
Minulla on se kuva, että hallituksen toimenpiteillä me olemme saamassa entistä
edullisemmin myös asuntoja lähikuukausien
aikana. Me olemme hallituksen pitkäaikaisella politiikalla saamassa entistä halvempaa
ruokaa maahan, ja kun me vielä tosiaan
autoveronkin saamme alas, me olemme kuitenkin saamassa tähänastista kehitystä käännetyksi suuntaan, joka on länsieurooppalainen - sanotaan nyt ehkä mieluummin vielä
eurooppalainen - tänä päivänä.
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Herra puhemies! Aivan lopuksi haluan
vielä kiittää hallitusta ja valtiovarainministeriä siitä, että satakuntalaisille ja porilaisille
tärkeä hanke, pohjoinen satamatie, on voitu
sisällyttää lisätalousarvioon. Se on ollut pitkään porilaisten toiveissa, ja olen erittäin
iloinen, että toive nyt toteutuu eduskunnalle
annetun lisätalousarvion kautta.
Valtiovarainministeri L o u e koski: Herra puhemies! Harvalukuinen mutta sitäkin
valikoidumpi kuulijakunta saa vielä kärsiä
yhdestä puheenvuorostani. Haluan vielä tämän keskustelun viime hetkillä todeta, että
kun hallitus ryhtyi tekemään nyt käsillä
olevaa lisämenoarvioehdotusta, tavoitteena
oli säästöbudjetti, säästöesitys. Oli sovittu
valtioneuvoston piirissä noin miljardin markan säästöohjelmasta, joka piti toteuttaa
tällä lisämenoarvioesityksellä, mutta uudelle
valtiovarainministerille ensimmäinen kova
koulu oli se, että jokaisen eri hallinnonalan
kanssa käydyissä säästöneuvotteluissa keskustelut hyvin nopeasti saivat sellaisen käänteen, että keskusteltiin pikemminkin menojen
lisäämisestä. Siitä syystä lisämenoarvio on
rutiininomainen eikä itse asiassa täytä sitä
tavoitetta, jota silmälläpitäen esitystä alettiin
laatia.
Se on kuitenkin tänne annettu niistä syistä,
jotka ensimmäisessä puheenvuorossani mainitsin, ja eräistä vähemmän tärkeistä käytännöllisistä syistä. Porin sataman pohjoinen tie
ja Kestiiän maatalousoppilaitoksen muuttaminen avovankilaksi ja monet muut pikkuasiat ovat samassa yhteydessä. Paikallisesti
tärkeät mutta koko talouspolitiikan kannalta
vähemmän merkittävät asiat ovat samassa
yhteydessä tulleet hoidetuiksi - näin uskon.
Kyllä kai eduskunta esitykset hyväksyy.
Ed. Pekkarinen puheenvuorossaan kysyi,
mitkä ovat ne käytännön toimet, joita hallitus aikoo tehdä säästämisen edistämiseksi ja
vaihtotaseen alijäämän pienentämiseksi. Ed.
Pekkarinen, säästämisen edistäminen on asia,
jolla voidaan vaikuttaa vaihtotaseen alijäämään. Kun ed. Pekkarinen kysyi, lähdeveroko avuksi säästämisen edistämisessä, halusin
tulla asiasta, en ottamaan niinkään kantaa,
mitä asiassa pitäisi tehdä, vaan pohdiskelemaan ääneen, miten se vaikuttaa pankkimaailmassa, nimittäin lähdevero.
Ajatellaan, että lähdevero säädettäisiin
kaikille talletuksille 10 prosentin tasaisena.

Joistakuista saattaa tuntua kymmenen prosentin taso liian matalalta, mutta se on aika
selvä, yksinkertainen, helposti toteutettavissa, helposti ymmärrettävissä sekä pankkien
että asiakkaiden kannalta. 10 prosentin taso
tarkoittaisi siis sitä, että korosta 10 prosenttia perittäisiin lähdeverona ja pankki sen
suoraan tilittäisi veroviranomaisille. Lähdeverokäytännön aikana ei talletuksista tehtäisi
erillisiä veroilmoituksia vaan tämä 10 prosentin pidätys verottajalle ja sillä hyvä.
Lähdeveroon siirtymisen ajatus oli aikanaan lähtöisin pankeista. Pankit olivat vielä
vuosi sitten aika tiiviisti yhteisessä rintamassa, ei aivan rikkumattomassa, paikallispankkien taholla on ollut epäluuloja, mutta melko
yhtenäisessä rintamassa lähdeveroajatuksen
toteuttamisen takana. Tänä päivänä kuitenkin tilanne on koko lailla muuttunut. Pankinjohtajat katselevat vähän surullisilla mielin viime vuoden tilinpäätöslukuja ja ovat
havainneet sen tosiasian, että yhteiskunta
nykyisillä verovapailla tileillä melko voimakkaasti tukee pankkien toimintaa.
Lähdeverotukseen siirtyminen merkitsisi
sitä, että pankit joutuisivat ilmeisestikin
oloissamme ennennäkemättömään kilpailuun
rahan hankinnasta, talletuksista. Meillä on
verovapailla tileillä tällä hetkellä talletuksia
ilmeisesti noin 95-100 miljardia markkaa.
Ne ovat pikkuhiljaa purkautumassa tileiltä.
Jos ajatellaan, että tämä summa siirtyisi
kokonaisuudessaan lähdeverotetuille tileille,
se merkitsisi valtiolle miljardin verotuloa, ei
siis koko talletussummaan nähden kovin
suurta. Mutta pankeille rahanhankkimiskustannuksina menetys olisi ilmeisesti paljon
suurempi, tai itse asiassa 100 miljardin säilyttäminen talletuksina pankeissa maksaisi
pankeille enemmän, useampia miljardeja.
On ihan selvää, että tämän suuruusluokan
rahanhankkimiskustannusten edessä pankinjohtajat ovat vihdoinkin tulleet laskeneeksi,
mitä se merkitsisi velallisten puolella. Totta
kai nämä varat pitäisi pankkien kerätä jostakin, ja ilmeisesti merkittävä maksaja tässä
kilpailussa olisi se velallinen, jolla on pitkäaikaista peruskorkoon sidottua lainaa. Näiden
lainojen korot nousisivat ainakin jossakin
määrin riippuen siitä, millä tavalla lähdeverojärjestelmä ajettaisiin sisään, tulisiko se
nopeassa aikataulussa vai parin kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa, jolloin pankit
oppisivat ja tottuisivat tähän järjestelmään,

Muutokset vuoden 1990 tulo- ja menoarvioon

tilijärjestelmä kehittyisi jne. Mutta on ihan
selvää, että avoimessa kilpailussa lähdeveroon siirtyminen tuottaisi säästäjälle nykyistä
paremmin ja aiheuttaisi pankille kustannuksia, jotka pitäisi kattaa todennäköisesti nykyistä korkeampina lainan kustannuksina.
Jos me kysymme, ed. Pekkarinen ja muut
edustajatoverit, mitä pitäisi tehdä nykyisessä
talouspoliittisessa tilanteessa säästämisen
edistämiseksi ja lainanoton hillitsemiseksi,
niin lähdeveroesitys olisi talouspoliittisesti
mitä oikeaoppisin. (Ed. Pekkarinen: Makrotasolla!) Mutta sitten tulee mutta. Mitä me
sanoisimme korkosubventiota nauttiville lainansaajille maatalouden piirissä, aravalainan
ottajille, opintolainan ottajille jne., joilla kaikilla on korkotukiluottoa ja joitten kaikkien
korot nousisivat? Tämä on se vaikeus. Toisin
sanoen talouspoliittisesti aivan oikeaoppinen
säästämisen kannustaminen ja velanoton tekeminen entistä kalliimmaksi ei ilmeisesti
kuitenkaan sovi tähän tilanteeseen. Ja se ei
sovi tähän tilanteeseen siitä syystä, että me
olemme tottuneet ja totuttautuneet halpaan
rahaan. Me olemme totuttautuneet kilpailuun, jossa pankki on niin kuin virasto tai
siihen aikaan, kun rahapolitiikka oli tiukkaa,
niin kuin rukoushuone. Siellä käytiin rukoilemassa pankinjohtajalta myönteistä päätöstä.
Nyt tilanne on pankkisektorilla niin täydellisesti muuttunut tai muuttumassa (Ed.
Pekkarinen: Pankinjohtaja rukoilee asiakkaalta!), että sekä hallituksen että eduskunnan on katseltava tilannetta aivan uudella
tavalla, uudesta näkökulmasta. Voin hallituksen puolesta todeta, että hyvin nopeat
liikahdukset eivät ole mahdollisia. Lähdeveroesitys on hallituksen työlistalla, mutta
emme ole vielä päättäneet, mitä sille tulisi
tehdä.
Kyllä se esitys pitäisi tietysti eduskuntaan
antaa, mutta minkälaisen aikataulun mukaan lähdeverotukseen voitaisiin siirtyä tuottamatta esimerkiksi asuntovelallisille tarpeettomia kustannuksia tilanteessa, jossa tulopolitiikan avulla on pyritty pitämään inflaatiota
kurissa, nimellispalkat alhaalla ja muutenkin
taloudellista kehitystä hyvin maltillisena?
(Ed. Laineen välihuuto) - Aivan oikein, ed.
Laine. Talouspoliittisesti juuri näin pitäisi
tehdä, mutta käytännössä ei tippaakaan siihen suuntaan. - Tämä on se poliittisen
päätöksenteon vaikeus tänä päivänä, kun
81
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kysytään konkreettisia toimenpiteitä vaihtotaseen alijäämään vaikuttavan säästämisen
edistämiseksi. Halusin tällä esimerkillä lyhyesti valaista, minkälaisten ongelmien parissa hallitus joutuu nyt työskentelemään.
Monet puhujat tässä keskustelussa ovat
todenneet, että valtiolla nyt on rahaa, kassa
hyvässä kunnossa ja uusi valtiovarainministeri saanut kultaisen perinnön, asiat ovat
hyvin. Kyllä hyvinkin hopeainen riittäisi,
kun niitä ongelmia ajattelee. Nimittäin julkisten palveluitten kehittämiseksi täällä on
esitetty suunnitelmia, toivomuksia ja vaatimuksia: Katselen ed. Vihriälän suuntaan,
800 miljoonaahan se oli; ed. Mäki-Hakolalla
40 miljoonaa kuorma-autoille ja satakunta
lisää teitten tekoon. Jokaisella on ollut suurempia ja pienempiä summia toivomuslistalla. Ja vaikka joukko on ollut kovin harvalukuinen, minä laskeskelen, että kyllä tässä
pari miljardia iltapäivän aikana taisi löytää
uuden osoitteen. Tämä on täsmälleen päinvastoin kuin nyt pitäisi talouspolitiikassa
tehdä. Hallituksen on välttämättä eduskunnan vankkumattoman tuen turvin säästettävä. Meillä ei saa inflaatiota päästää karkaamaan. Tuposopimus, tulopoliittinen sopimus, ns. Kallion paperi, on pidettävä kunniassa, se on tinkimättä täytäntöön pantava
ja vaihtotaseen alijäämän kurissa pitämiseksi
on löydettävä muitakin konsteja. Nämä eivät
yksin riitä.
Muistutan vielä siitä, mikä kaikkien mielessä pyörii: verouudistuksen jatkosta. Periaatteessa ollaan aina kaikissa yhteyksissä
yhtä mieltä siitä, että tuloverotusta alas,
pääomaverotusta ja varallisuuden verotusta
ylös, kulutuksen verotusta ylös, jotta saadaan palkkatulojen verotusta aiemmalle tasolle. (Ed. Elo: Ruoka halvemmaksi!) Näistä
asioista olemme aina yhtä mieltä periaatteessa (Ed. Wahlström: Emme ole!), mutta ei
käytännössä. Ed. Pekkarisettakin odottaisi
joissakin keskusteluissa, ei välttämättä tänään täällä mutta jossakin yhteydessä, joitakin konkreettisia toimenpiteitä, joilla vähennettäisiin valtion menoja, lisättäisiin säästämishalukkuutta ja vaikutettaisiin vaihtotaseeseen sen alijäämää pienentäväliä tavalla.
Ed. Pekkarinen : Arvoisa puhemies!
Ensinnäkin täytyy sanoa, että harvoin on
valtiovarainministerin kanssa silloin, kun
hän on ollut hallituksen ja minä opposition
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edustajana, ollut jostakin asiasta niin pitkälle
samaa mieltä kuin nyt siitä analyysistä,
minkä ministeri teki lähdeverosta säästämisen edistämisen keinona. Olen hänen kanssaan täsmälleen samaa mieltä. Se on makrotasolla tähän tilanteeseen ehkä kutakuinkin
sopiva, mutta mikrotasolla täysin sopimaton, kestämätön niiden ihmisten kannalta,
joiden päälle sen kipeimmät seuraukset kaatuisivat silloin, kun nimenomaan yhteiskunnallisesti merkittävien luottojen korkotaso
kiistatta ja väistämättä lähtisi nousuun. Siitä
syystä toivoisinkin, että ministeri, koska hänen analyysinsä asiasta oli ihan oikea, ei
tekisi sitä ratkaisua, minkä jollakin tavalla
väläytti rivien välistä, että lähdeveroesitys
sittenkin tuotaisiin eduskuntaan. Pidättäytykää, ministeri, siitä, koska se on huono
esitys.
Konkreettinen esitys, mitä ministeri peräänkuulutti esimerkiksi säästämisen edistämiseksi, on säästämisen edistäminen perustyypiltään sillä ratkaisulla, millä asiaa hoidetaan tällä hetkellä. Ehdotan, että talletusten
ja obligaatioiden veronhuojennusmenettelyä
jatketaan ja otetaan se virhe pois, mikä
tehtiin vuonna 1988 ensimmäisen kerran,
jota vähän yritettiin paikata vuosi sitten.
Paikattakoon se siihen alkuperäiseen muotoon, missä elettiin vuonna 1988, ennen kuin
hallitus alkoi tämän asian kanssa röpelöimään.
Mitä valtion menojen hillitsemiseen ja
kasvun sitä kautta taittamiseen tulee, niin en
rupea tässä yhteydessä mitään pitkää repertoaaria yrittämäänkään. Totean vain, että
puheenvuorossani äsken en esittänyt yhtään
miljardia enkä miljoonaa lisää muuten kuin
että peräänkuulutin niitä lupauksia, mitä
lähinnä sosiaali- ja terveystoimen palkkaratkaisujen osalta valtiovalta on omalle kantolleen ottanut.
Halusin lähinnä vastata kuitenkin ed. Elolle, joka kysyi, miten keskustaoppositio tällä
hetkellä näkee ne vaiheet, mitä rahapolitiikan vapauttamisessa on eletty vajaan neljän
vuoden aikana, niin pitkäänhän sitä menoa
on eletty. Käsitykseni on - puhun enemmänkin henkilökohtaisesta näkemyksestä se, että peruspiirteiltään siihen vapautusprosessiin lähteminen, mikä käynnistettiin vuonna 1986, oli täysin välttämätöntä. Se vauhti,
millä hanat avattiin ja liberalisointi suoritettiin, saattoi olla ylimitoitettu siihen valmiu-

teen nähden, mikä Suomella oli ottaa se
vauhti vastaan.
Siis siihen prosessiin piti väistämättä mennä, mutta kun siihen lähdettiin, hallituksen
olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että rahapolitiikan vapauttaminen edellyttää talouspolitiikan muitten instrumenttien paljon tehokkaampaa käyttöä, koska paineet koko talouden tasapainossa pitämiseksi tulevat talouspolitiikan muitten instrumenttien varaan, koska rahapolitiikalla ei voida enää
vanhassa mielessä ja mitassa hoitaa talouspolitiikan tasapainottomuutta. Mutta nyt
kävi niin, että - no, se ei ole tämän
valtiovarainministerin vika - näiden kolmen vuoden aikana hallitus ei kyennyt
talouspolitiikan muita instrumentteja - ei
veropolitiikkaa, ei muuta finanssipolitiikkaa,
ei säästämiseen liittyviä ja muita ratkaisuja
pistämään siihen kurssiin, jolla olisi
vastattu niihin haasteisiin, mitä rahapolitiikan sinänsä perusteiltaan oikeaoppinen liberalisointi tullessaan toi. Tässä yksi analyysi,
se on lähinnä henkilökohtainen, en välttämättä tiedä, onko keskusta ihan samaa
mieltä puolueena, mutta minun näkemykseni tähän kysymykseen.
Valtiovarainministeri L o u e koski: Herra puhemies! Haluan varmistua siitä, että
kuulijat ymmärsivät äskeisen ääneenajatteluui lähdeveroasiassa oikein. Minulla ei ole
asiaan kantaa vielä, mutta ajatukset kulkevat
eri asiantuntijoitten kanssa keskustellessani
tästä kysymyksestä näitä ratoja. Asia tulee
hallitukseen varmastikin tämän kevään aikana vielä päätöksentekoa varten. Siinä suhteessa voisin hieman panna jäitä hattuun ed.
Pekkariselle, että siihen suuntaan ei olla
menossa, että pankkitalletuksien verovapauksia ikuisesti tai pitkän päälle jatkettaisiin, vaan kyllä suunta on verotukseen päin.
Kuinka nopeasti, missä aikataulussa, on
avoin kysymys.
Toisessa asiassa haluan myös hälventää
kaikki epäilykset. Useassa puheenvuorossa
on vihjauksenomaisesti mainittu, että hallitus
ei pitäisi kiinni niistä sopimuksista, joita
valtionosuuksista on annettu Kallion sopimuksen yhteydessä. Niistä pidetään kiinni
viimeistä pilkkua myöten. Käytännössä, kun
olen saanut kunnallisen työnantajan keskimääräiset laskelmat terveydenhuoltohenkilökunnan, perushoitajien, sairaanhoitajien, eri-
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koissairaanhoitajien ja muitten ryhmien,
palkkauksesta, näyttää käyvän niin, että
lokakuun alusta 1989 helmikuun loppuun
1991 palkkakehityksen, joka kokonaisuudessaan kuuluu valtionosuuksien piiriin ja on
noin kaksinkertainen vastaaviin ryhmiin
nähden kuntapuolella, palkkakehityksen prosenttimäärä on noin 20, vähän ylikin. Se on
erittäin huomattava tasokorjaus tällä alueella. Valtio maksaa omat viulunsa koko tästä
potista.
Ed. E 1o: Herra puhemies! Lyhyesti lopuksi haluan vielä kosketella lähdeveroa,
johon ed. Pekkarinen ja ministeri Louekoski
myös puheenvuorossaan viittasivat. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että lähdeverojärjestelmä on käyttöön otettava. Se on
otettava mielellään 10-----15 prosentin suuruisena, mihin ministeri Louekoski on viitannut. Kuitenkin haluaisin korostaa sitä, että
jo nyt on olemassa aikamoinen määrä verollisia tilejä, joista pankit maksavat jopa yli 10
prosenttia. Tarkoitushan on, että myös verolliset tilit loppuvat silloin, kun lähdevero
tulee käyttöön.
Minusta tämä on hyvin monimutkainen ja
varsin vaikeaselkoinen asia. Mutta joka tapauksessa käsitykseni on, ettei Suomi voi
välttää lähdeveron käyttöönottoa. Sen takia
itse asiassa olen sitä mieltä, että tämä ratkaisu pitäisi aivan lähiaikoina tehdä, koska
nykyjärjestelmähän on loppumassa lähikuukausien aikana.
Vielä, herra puhemies, haluan todeta, että
säästämistä kai pitäisi edistää eikä velan
ottoa. Sen halusin sanoa myös ministeri
Louekoskelle. Sen takia lähdeveron käyttöönotto mielestäni on varsin perusteltua.
Mitä tulee opintotukiin, aravajärjestelmään ja asp-järjestelmään, joissa korkotukea
käytetään, niin yksi mahdollisuus tietysti
olisi se, että valtio omalta osaltaan lisäisi
panostaan näissä ja tällä tavoin vältettäisiin
se, että yleisesti pankit ottaisivat näiltä lisäkorkoa.
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ovat olleet läntisessä Euroopassa, läntisissä
teollisuusmaissa, vallalla viimeisten vuosien
aikana. Ainoastaan kolmessa Oecd-maassa
on tällä hetkellä sen tyyppinen lähdevero,
mitä Suomeen nyt ollaan kaavailemassa.
Hankkeita on ollut eräissä maissa, mutta ne
ovat kaikki kariutuneet Keski-Euroopassakin.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään
ja asia lähetetään v a lt i o vara i n v a 1i okuntaan.
Lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti
1a k i- ja talousvaliokuntaan
4) Hallituksen esitys n:o 31 laiksi kirkkolain
126 a ja 547 §:n muuttamisesta
sosiaalivaliokuntaan
5) Hallituksen esitys n:o 32 laiksi evankelisluterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta

6) Hallituksen esitys n:o 34 laiksi Kyrönjoen
erityissuojelusta
Valiokuntaan lähettäminen
Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin
laki- ja talousvaliokuntaan, jonka tulee pyytää lausunto perustuslakivaliokunnalta.
Keskustelu:

Ed. Pekkarinen : Arvoisa puhemies!
Lyhyt kommentti vielä ed. Elolle, kun hän
sanoi, että ei voida estää lähdeveroon menemistä tai ajatus oli jotakuinkin tämän suuntaineo ikään kuin meillä olisi paineet lähdeverotyyppiseen järjestelmään siirtymiseksi.
Haluan todeta, että tällaiset pyrkimykset

Ed. V i h r i ä 1ä : Arvoisa puhemies! Lakija talousvaliokuntaan lähetettävän lakiesityksen tarkoituksena on suojella Kyrönjoen
vielä rakentamaton osa voimalarakentamiselta. Lakiehdotuksen mukaan uuden voimalaitoksen rakentaminen Kyrönjoen keski-
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ja alaosaan olisi kielletty. Vesivoiman omistajalle tai käyttöoikeuden haltijalle maksettavien korvausten perusteet olisivat samat
kuin koskiensuojelulaissa. Valtion varoista
suoritettaisiin siten vesivoiman luonnonmukaisen niroellistehon perusteella laskettu
käyvän hinnan mukainen täysi korvaus sekä
korvattaisiin mahdolliset suunnittelukustannukset. Lailla turvattaisiin myös Kyrönjoen
tulvasuojelun loppuun saattaminen voimalaitosten rakentamiskiellosta huolimatta.
Arvoisa puhemies! Vanhojen kansantarinoiden mukaan Kyrönjoki on Väinämöisen
kyntämä. Jokivartta asutettiin jo esihistoriallisena aikana. Rautakaudella jokivarrella
oli rikas kulttuuri, joka hävisi 800-luvulla
jKr. Myöhemmin lähinnä Satakunnasta tehdyt eräretket asuttivat jokivartta uudelleen.
Tervanpoltto ja joen toiminta laivareittinä
o_n ollut eräs merkittävä vaihe joen histonassa.
Huomattavia koskien perkauksia suoritettiin joessa jo 1930-luvulla. Kyrönjoen tulvaherkkyys kasvoi kuitenkin hyvin nopeasti
sodan jälkeen joen valuma-alueella suoritettujen valtaojien kaivuiden seurauksena. Hälyttäväksi ja lähes kansannousun asteelle
tilanne muodostui vuonna 1953, jolloin tulvat nousivat kasvukautena seitsemän kertaa tuhoten tuhansien hehtaarien sadon.
Tulva-alue Ilmajoen, Seinäjoen, Nurmon ja
Ylistaron kunnissa käsittää noin 10 000 hehtaaria.
Tulvien poistamisen puolesta ovat toimineet kaikki maakunnan järjestöt ja alueen
kunnat. Eri vaiheiden ja poliittisten päätösten jälkeen Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelma valmistui vuonna 1965. Toteuttamista
varten koko suunnitelma on jaettu seuraaviin
osiin: Pitkämön tekojärvi Kurikassa ja siihen
liittyvät kaksi voimalaa, Kalajärven tekojärvi
Peräseinäjoella ja siihen liittyvä voimalaitos,
Kyrkösjärven tekojärvi Seinäjoen ja Ilmajoen
kunnissa ja siihen liittyvä voimalaitos, Seinäjoen suuosan oikaisu ja Kyrönjoen yläosan
vesistötyö. Neljä ensimmäistä kohtaa on jo
toteutettu ja viimeisestä Kyrönjoen yläosan
vesistötyöstä huomattavia osia, mm. Rintalan alueen pengerrys on valmis, Tieksin
alueen pengerrys on lähes valmiina käyttöönottolupaa odottamassa, ja hankkeeseen kuuluvia ojia on huomattavasti kaivettu myös
Halkosaaren - Kitinojan alueella. Valtion
varoja on hankkeeseen käytetty tähän men-

nessä noin 180 miljoonaa markkaa, jonka
lisäksi Jyllinkosken Sähkö ja Seinäjoen kaupunki ovat käyttäneet rahaa noin 40 miljoonaa markkaa.
Voimalaitosten rakentaminen on perustunut valtioneuvoston hyväksymiin sopimuksiin. Jyllinkosken Sähkö Oy:n kanssa tehty
sopimus vuodelta 1974, jota muutettiin
vuonna 1978, sisältää sopimukset vielä rakentamatta olevista Kylänpään- ja Ylistaron
Kirkonkosken voimaloista.
Hallitus ja eduskunta edellyttivät vuonna
1982 voimalaUoman vaihtoehtosuunnitelman
tekemistä Kyrönjoen yläosalle. Tehtyjen selvitysten, vaihtoehtosuunnitelmien ja laskelmien jälkeen valtioneuvosto vuonna 1983
päätti hanketta jatkettavaksi alkuperäisen
vesistösuunnitelman pohjalta.
Arvoisa puhemies! Kyrönjokea ei voida
palauttaa enää kokonaan luonnontilaan. Kyrönjoki-suunnitelmassa tavoiteltu vesistön
moninaiskäyttö on onnistunut melko hyvin.
Tekojärvien avulla on järviköyhään maakuntaan saatu virkistysmahdollisuuksia. Ne on
myös hyödynnetty. Kyrönjoen luonnontilaista minimivirtaamaa, noin yksi kuutiometri
sekunnissa, on voitu nostaa neljään kuutiometriin sekunnissa. Ilman tätä ei Vaasan
kaupungin vesihuoltoa olisi voitu rakentaa
Kyrönjoen varaan. Vaasa on mielestäni saanut kymmenien miljoonien hyödyn Kyrönjoen vesistötöistä. Kyrönjoen rakentamisen
edetessä ja taajamien jätevesien puhdistuksen
tehostuessa on kaupungin raakaveden laatu
merkittävästi parantunut.
Rakennettuihin tekojärviin liittyy vuorokausisäännöstellyt voimalaitokset. Pitkämön
voimalan lupaehtojen mukaan juoksutus voi
olla huipussaan 25 kuutiota sekunnissa ja
Kyrkösjärven 20 kuutiota sekunnissa. Yhdessä ne vaikuttavat Kyrönjoen virtaaman
vaihteluihin niin, että veden korkeuserot
Ilmajoella ovat noin 0,3-1 metriä, Ylistarossa 0,4 ja Isossakyrössäkin noin 0,3 metriä.
Edellä olevasta ilmenee, että Kyrönjoki on
tällä hetkellä rakennettu ja säännöstelty joki.
Tähän on pyritty ja tätä on tarkoitettu,
koska luonnontilainen joki olisi autioittanut
maakunnan parhaat viljelyalueet Tämä oli
yksi keskeinen syy, että eduskunta ja hallitus
jättivät aikanaan Kyrönjoen pois koskiensuojelulaista, koska periaatteena oli, että
rakennettujen ja säännösteltyjen jokien jat-
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korakentaminen sallitaan ja vain todella
luonnontilaisia jokia säilytetään.
Arvoisa puhemies! Kyrönjoen vesistösuunnitelmalla on Etelä-Pohjanmaalla varsin vahva kannatus. Lähes kaikki maakunnalliset
järjestöt ja myös alueen kunnat lähes poikkeuksetta ovat olleet nykysuunnitelmien takana. On syytä myös muistaa, että voimatalouden mukaan ottaminen tapahtui aikoinaan nimenomaan silloisten hallitusten vasemmiston vaatimuksesta. Tätä ei sovi ihmetelläkään, sillä hankkeen hyödystä ja kansantaloudellisesta kannattavuudesta lepää 60
prosenttia voimatalouden varassa. Erityisesti
valtiovarainministerit aikanaan painottivat
tätä hankkeen hyväksymisen ehtona. Heistä
eräät ovat vieläkin valtakunnan korkeimmilla paikoilla.
Arvoisa puhemies! Kyrönjoen suojelulaki
menee nyt laki- ja talousvaliokuntaan. Toivottavasti valiokunta kuulee asiantuntijoina
alueen kuntia ja erityisesti Etelä-Pohjanmaan maa- ja metsätalouteen liittyviä järjestöjä sekä tulvasuojeluasiassa asianosaisia
tulva-alueen viljelijöiden hallitsemia pengerrysyhtiöitä. Evääksi valiokunnalle sopii kuitenkin esittää vakava kysymys: Onko Suomi
todella niin rikas maa, että se voi jättää
hyödyntämättä myös Kyrönjoen rakentamisen tuotot ja maksaa Jyllinkosken Sähkö
Oy:lle sopimuksen rikkomisesta koituvat kovat korvaukset? Eteläpohjalaisten viljelijöiden yksituumainen kanta on, että tulvasuojelutyöt on suoritettava ja valtion on myös
vastattava niiden kustannuksista, kuten lakiesitys perusteluineen edellyttääkin.
Ed. Ny b y (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Vihriälän puheenvuoron
johdosta haluan korostaa, että lakiesityksen
hylkääminen aiheuttaisi ainakin seuraavat
ongelmat: Kyrönjoki on Vaasan kaupungin
pääasiallinen raakavesilähde. Vuorokausisäännöstely heikentäisi hyvin vakavasti vaasalaisten juomavettä. Ylistaron kirkonkylän
kulttuurimaisema muuttuisi peruuttamattomasti huonompaan suuntaan. Kyrönjoen
suiston merialue on erityisen arvokas kalakannalle ja sen lisääntymismahdollisuuksille.
Kyrönjoen vuorokausisäännöstely vahingoittaisi hyvin vakavasti ammattikalastusta.
Koska vuorokausisäännöstely lisäksi pahentaisi tulvia, voimalaitossuunnitelmia ei voida
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pitää järkevinä. Tämän vuoksi on ilolla
tervehdittävä tätä lakiesitystä.
Ed. W a h 1st r ö m: Herra puhemies! Hallituksen esitys laiksi Kyrönjoen erityissuojelusta ei todellakaan tule hetkeäkään liian
aikaisin. Kyrönjokihan jäi todellakin pois
vuoden 1987 alussa voimaan tulleesta koskiensuojelulaista. Lain valmistelun yhteydessä ei tuolloin kiistetty joen suojelun alueellista ja valtakunnallista merkitystä. Ympäristöministeriö jopa totesi Kyrönjoen muihin
lakiin otettuihin kohteisiin verrattavaksi.
Hallitus on päätynyt selvityksissään esittämään joen suojelua siten, että voimalaitosten lisärakentamisesta luovutaan, mutta tulvasuojelun vaatimat työt tehdään. Hallituksen esitys on hyvä ja ainoa mahdollinen
Kyrönjoen pelastamiseksi lopulliselta tuholta.
Kyrönjoen vesistöjärjestelyjä on suunniteltu ja toteutettu jo 60-luvulta lähtien. Uljaana
ajatuksena on ollut poistaa tulvat altailla ja
pengerryksillä ja samalla ottaa joen putouskorkeus mahdollisimman tarkkaan voimalaitoskäyttöön. Voimaloita taas on perusteltu
tulvasuojeluun tarvittavan energian taloudellisuudella.
Mitään haittoja ei hankkeista alkuperäisten asiakirjojen mukaan pitänyt tulla. Toisin
on käynyt. Haittoja vain ei haluta tunnustaa
voimatalouspiireissä. Valtiontalouden tarkastusvirasto onkin ankarasti kritisoinut Pohjanmaan jokien hyöty- ja haittalaskelmia.
Kauppa- ja teollisuusministeriö on myös
todennut, ettei hankkeilla ole merkitystä
valtakunnan sähköntuotannossa. Nyt annetun hallituksen esityksen perusteluissa puolestaan todetaan, ettei voimalaitosten rakentamista voida sähkön hinnan todennäköisen
kehityksen valossa pitää erityisen kannattavana käytettävästä korkokannasta riippumatta. 6 prosentin korkokannalla hanke olisi
jopa tappiollinen.
Tulvasuojelu on alusta pitäen ollut, niin
kuin edellinenkin puhuja sanoi, jokivarren
asukkaiden yhteinen tavoite. Ongelmat ovat
syntyneet nimenomaan voimatalouden tuomisesta mukaan suunnitelmiin. Jo vuonna
1974 vesihallitus ja Jyllinkosken Sähkö Oy
solmivat yhteistyösopimuksen, jonka mukaan mm. kaikki hankkeiden ennalta arvaamattomat haitat tulevat valtion korvattaviksi. Kaikessa näkyy voimayhtiöiden määräily.
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Sitä osoittaa mm. se, että alun perin tulvasuojeluun rakennettujen tekoaltaiden juoksutussääntöjä on myöhemmin muutettu voimataloutta palveleviksi. Tämän seurauksena
altaat ovat menettäneet merkityksensä erittäin haitallisten kesätulvien torjunnassa.
Tämä on haitannut merkittävästi elinkeinon
harjoittamista. Esimerkiksi Seinäjoen keskijuoksun viljelijät ovat kärsineet Kalajärven
voimalan vuorokausisäännöstelystä.
Voimaloiden puolustajat eivät halua
myöntää vuorokausisäännöstelyn haittoja,
vuorokausisäännöstely kun on voimatalouden kannalta rahantuoja. Sillä pyritään nimenomaan mahdollisimman suuren hetkellisen tehon tuottamiseen. Näin paikallinen
Jyllinkosken Sähkö pienentää valtakunnan
verkosta ostamansa kalliin huipputehon
määrää. Voimala on vain osan aikaa vuorokaudesta toiminnassa, tulva-aikoja lukuunottamatta ehkä 3 - 10 tuntia päivässä. Näin
ollen energiamäärät jäävät kustannuksiin
nähden hyvin vähäisiksi. Mutta seuraukset
jokivarren asutukselle, viljelijöille ja itse joelle ovat kohtalokkaita, vaikkakin rahassa
ehkä vaikeasti arvioitavissa. Säännöstely lisää tulvia voimaloiden alapuolella, tämän
kertovat kokemukset vuorokausisäännöstelystä muilla Pohjanmaan joilla. Jäiden paksuuntuminen säännöstelyn seurauksena Ylistaron alapuolisilla matalilla jokirannoilla on
suuri uhka, koska se lisäisi kevättulvia näillä
alueilla.
Voimalaitosrakentajat eivät myöskään ota
huomioon Kyrönjoen ja erityisesti sen suistoalueen vaikutusta kalastukseen. Kalatalouden asiantuntijat pitävät tilannetta vakavana.
Jo kuluneen lähes 20 vuotta kestäneen rakennuskauden aikana on aiheutettu suuria
vahinkoja kalataloudelle. Kuitenkin Kyrönjoki on edelleen pisin, noin 100 km, valjastamaton ja kalatuotannollisesti Vaasan läänin suurin ja tärkein joki. Kyrönjoen suistaalue ja läheinen merialue on Merenkurkun
merialueen tärkein kalojen poikastuotantoalue. Asiantuntijoiden mukaan voimalaitosrakentaminen huonontaa vesistön veden laatua
ja samalla kalatuotantoa.
Oma lukunsa on Vaasan kaupungin vesihuolto. Vaasan kaupunki ottaa Kyrönjoesta
kaiken 54 000 asukkaan kulutukseen tarvittavan veden. Jo nykyisellään on Kyrönjoesta
otettava vesi erittäin vaikeasti puhdistettavaa. Ei ole mitään perää siinä, että Vaasan

kaupunki olisi hyötynyt nykyisestä Kyrönjoen rakentamisesta, vaan päinvastoin vuonna 1974 rakennettiin uusi vedenpuhdistuslaitos kymmenillä miljoonilla ja parin vuoden
päästä huomattiin, että Kyrönjoen veden
jatkuvasti huonontuva laatu vaatii lisäpuhdistusta ja uusia toimia, joihin jälleen on
kymmeniä miljoonia uponnut Vaasan kaupungin veronmaksajien rahoja.
Kustannukset ovat siis olleet vuosien mittaan huomattavat Vaasan kaupungille.
Muuta tosiasiallista vaihtoehtoa veden hankintaan ei ole, vaan tulevaisuudessakin on
turvauduttava Kyrönjoen veteen. Vaasan
kaupunki ei ole asiassaan ollut tuppisuu.
Kummallista vain on ollut, että kaupungin
oikeus edes lausunnonautoon on yritetty
kiistää.
Vuonna 1966 jo Vaasan kaupunki kiinnitti huomiota lähinnä Kyrönjokeen laskevien
jätevesien haitallisten vaikutusten poistamiseen. Jo tuolloin vaadittiin myös suunnitelman kokonaiskäsittelyä, koska epäiltiin
suunnitelman yhden osan hyväksymisen
merkitsevän tosiasiallista päättämistä myös
jatkotoimista. Näinhän on tapahtunutkin.
Nytkin vedotaan 60-luvun suunnitelmiin ja
rakentamisen loppuunsaattamiseen huolimatta siitä, että aika ja kokemukset pakottavat harkitsemaan useita asioita uudelleen.
Tämä esimerkki on hyvä siksikin, että nyt
sanotaan voimaloitten vastustajien juoksevan kansanliikkeitten perässä. Tämä oli
kaupungin virallinen kanta, ja silloin ei
kyllä kansanliikkeitä tässä asiassa oikeastaan ollutkaan.
Vesioikeuden tarkastuskokouksessa vuonna 1970 merkittiin pöytäkirjaan Vaasan
kaupungin vaatimus, jossa mm. todetaan:
"Vaasan kaupunki joutuu kiinnittämään erityistä huomiota raakaveden saantinsa turvaamiseen. Kaupunkia kiinnostaa erityisesti
raakaveden laatu ja määrä." Tähän perustuen kaupunki vaati suurempia juoksutuksia
padoista niin, että kesäisinkin saataisiin tarpeeksi ja laadultaan parempaa vettä. Tuolloin oli kyse Pitkämän altaan rakentamisesta Kurikkaan. Tie- ja vesirakennushallituksen paikalla ollut virkamies huomautti, ettei
hanke koske lainkaan Vaasan kaupunkia, ja
yritti evätä kaupungin osallisuuden asiassa.
Sama henki on valitettavasti ollut kuluneet
20 vuotta vallassa. Voimatalouden etuihin
sitoutuneet ns. asiantuntijat ovat viis veisan-
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neet yli 50 000 ihmisen veden tarpeesta.
Herää epäilys, onko perimmäinen tavoite,
tulvasuojelu, samalla tavalla unohtunut.
Pari viikkoa sitten vesi- ja ympäristöhallituksen pääjohtaja Simo Jaatinen ilmoitti,
ettei hän näe Kyrönjoessa suojeluarvoja eikä
edes usko hallituksen esityksen läpimenoon
eduskunnassa. Hän myös näki voimaloitten
jopa parantavan Kyrönjoen veden laatua,
koska voimaloiden avulla voitaisiin lisätä
jokeen happea silloin, kun tilanne on muutoin heikko. No, veden laadussa nyt ei toki
ole kysymys pelkästään hapesta, ja sitä paitsi
vapaat kosket ovat luonnollisimpia jokien
hapen tuottajia. Ei ole ihme, ettei suojeluajatus ole edennyt, kun johtavilla virkamiehillä on tällaiset asenteet.
Huolestuneisuus Kyrönjoen tilasta sai
Vaasan kaupunginvaltuuston asettamaan erityisen valiokunnan selvittämään Kyrönjoen
rakentamisen vaikutuksia ja keinoja kaupungin etujen turvaamiseksi. Tämä tapahtui jo
vuonna 1984. Valiokunta piti voimaloiden
lisärakentamista niin vahingollisena, että
esitti harkittavaksi vaihtoehtoa, jossa Vaasan
kaupunki maksaisi pumppaamojen käyttöön
tarvittavan energian. Valiokunnan mielestä
se saattaisi olla huomattavasti halvempaa
kuin veden puhdistaminen voimaloitten rakentamisen jälkeen, ja niinhän se toki varmaan onkin.
Erityisesti mainittu valiokunta painotti,
ettei Vaasan kaupunki halua vastustaa tai
viivästyttää Kyrönjoen tärkeitä tulvasuojelutöitä, kunhan otetaan huomioon elintärkeä
kysymys Kyrönjoen veden laadusta. Saatujen selvitysten perusteella valiokunta katsoi,
että Vaasan kaupungin raakaveden hankinnan kannalta ovat tarpeelliset tulvasuojelutyöt saatettavissa loppuun edullisimmin ja
pienimmin haitoin ilman voimalaitoksia.
Nyt kuusi vuotta myöhemmin on helppo
yhtyä Vaasan kaupunginvaltuuston valiokunnan kantaan. Vaasan kaupungin myöhemmät kannanotot ovat periaatteessa olleet samalla erittäin huolestuneena linjalla.
Olen puhunut näinkin paljon juomavedestä ja raakavedestä Vaasan kaupungissa,
koska näyttää olevan tänä päivänä yleinen
huolenaihe, mistä saadaan puhdasta vettä.
Kyrönjoen suojelussa ei toki ole kysymys
vain vaasalaisten juomavedestä, mutta asia
ei ole kokonaisuuden kannalta vähämerkityksinen. Yhtä painavia perusteita voimalat-
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toman tulvasuojelun puolesta ovat esittäneet
tuhannet jokivarren asukkaat. Viljelijöiden
mielipiteistä on esitetty, viimeksi äsken ed.
Vihriälän puheenvuorossa, harhaanjohtavia
käsityksiä. Viljelijät Ylistaron nykyisen tulva-alueen alapuolella ja jokivarren viljelijät
Kyrönmaalla vastustavat voimalaitosten rakentamista jo edellä mainituin perustein.
Kyrönjoki on vielä joki. Siitä ei pidä
voimatalouden lyhytnäköisten etujen nimissä
tehdä toisiaan seuraavien tekoaltaiden, patojen ja voimaloiden uomaa. Joki voidaan
säilyttää keskeisenä osana asuinympäristöä
ja virkistyksen lähteenä. Näitä arvoja ei toki
voida rahalla mitata.
Taloudellisestikin mitaten suojelun hyödyt
ovat haittoja suuremmat. Haittojen kustannukset voi tietysti pyyhkiä pois, jos ajatellaan hyödyn tulevan vain voimayhtiöille,
mutta alajuoksun viljelijät, kalastajat, jokirannan asukkaat ja Vaasan veronmaksajat
maksavat omasta pussistaan kymmenien miljoonien markkojen lisäkustannukset. Sekään
ei ehkä riittäisi, vaan esimerkiksi kalastajat
menettäisivät elinkeinonsa. Näin ei hyötyjä
ja haittoja voi mitata, vaan on katsottava
kokonaisuutta.
Hallitus ansaitsee täyden kiitoksen suojelulain antamisesta. Toivottavasti eduskunnassa nähdään asian kokonaisuus ja merkitys. Tulvasuojelu, joka oli 60-luvun päätösten keskeinen tavoite, on tarkoitus lailla
turvata. Uusien tippavoimaloiden rakentamisella ei käytännöllisesti katsoen ole mitään
tekemistä tulvasuojelun kanssa.
Arvoisa puhemies! Nämä asiat eduskunnan käsittelyssä - siis tulvasuojelu ja toisaalta
lisävoimaloiden rakentaminen - on syytä
pitää erillään ja suojella joki ja sen kulttuurimaisema, joka on Etelä-Pohjanmaan asutuksen ydintä esihistoriallisista ajoista lähtien.
Ed. Saari (vastauspuheenvuoro): Herra
puhemies! Ed. Wahlström hyvin yksipuolisesti käsitteli asiaa ja minusta siinä mielessä
virheellisesti, että hän piti itsestäänselvänä,
että lain hyväksymisen jälkeen tulvasuojelu
todella tulisi toteutetuksi ilman voimaloita.
Kuitenkin asia on niin, että lakitekstissä
sanotaan, että se toteutetaan, mutta ei lainkaan koska. Nyt jos palaamme historiaan,
niin 60-luvulla todellakin valtiovallan taholta
ilmoitettiin, että maatalouden hyödyt eivät
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yksinään ole riittävät tulvasuojelun toteuttamiseksi Kyrönjoella, vaan siihen täytyy saada mukaan myös voimatalouden ja virkistyskäytön hyödyt. Juuri sen vuoksi eikä suinkaan paikallisen voimayhtiön aloitteesta voimalan rakentamiset on otettu mukaan hankkeeseen.
Myös on todettava, aivan niin kuin ed.
Wahlström sanoikin, että voimalaitokset eivät tuottaisi jatkuvaa perusvoimaa, mutta
vesivoiman edullisuus onkin juuri siinä, että
se on hyvin herkästi säädeltävää säätövoimaa. Jos perusvoimaa tuotetaan, niin kuin
silläkin alueella esimerkiksi tehdään turvevoimalalla, tai sitten se on ydinvoimaa, jotka
ovat hyvin hankalasti säädettävissä, niin
sähkönkulutuksen vaihtelua voidaan hyvin
edullisesti vesivoimalla hoitaa.

Ed. Kankaanniemi merkitään läsnä olevaksi.

Ed. Mäki-Hako 1a (vastauspuheenvuoro ): Herra puhemies! Todella pelottaa, vähintäänkin epäilyttää ed. Wahlströmin kannanotto vesistöjärjestelyjen eteenpäin viemisestä. Nämä ovat olleet vireillä 25 vuotta,
siis vuodesta 1965 lähtien. Koko ajan tulvat
ovat pahentuneet, tilanteet saaneet traagisia
muotoja näillä alueilla. Nyt jos tämä asia
jälleen keskeytetään ja lähdetään uuteen
suunnitteluun ja vesioikeuskäsittelyyn, joka
on nyt loppuvaiheessa, pahimmat arviot
ovat, että kymmenen vuotta tulee lisää
aikaa.
Mitä sitten tulee muihin väitteisiin, niin
nämä ovat huutoja ilmaan, joita ei ole
tutkittu, esimerkiksi veden laatuun nähden.
Kyllä minä asetan sentään vesihallituksen
kollegion, joka on tilanteen todennut yhtä
jäsentä lukuun ottamatta, suurempaan arvoon kuin jossain äänekkäissä radikaaliryhmien mielipiteissä esitetyt kannanotot.
Mitä kalatalouteen tulee, niin meikäläinen
tietää, mitä Kyrönjoesta saadaan. Minä
tiedän, että yksi taimen on saatu, siitä
puhuttiin kauan. Se oli saatu keskijuoksulta,
joka nyt on kyseessä. Ilmajoen kohdalla,
jonne voimalaitos nostaisi veden, virtaama
on todella yksi kuutio. Pohja paistaa, ja
siellä on erittäin likainen saastunut vesi.

Tämä on myös ympäristönsuojelullinen kysymys.
Lopuksi sanoisin näille, jotka kiihkoilevat
vesivoimaa vastaan, että tämä asia vastaa
10 000 kivihiilitonnin polttamista vuodessa.
Se ei ole lainkaan yhdentekevä asia myöskään energiatalouden kannalta.
Ed. W a h 1st r ö m (vastauspuheenvuoro ):
Herra puhemies! Tämä on hyvin tyypillinen
asian käsittelytapa. Kiihkoilua on silloin,
kun vastustetaan voimaloita, ja asiantuntevaa puhetta on silloin, kun kannatetaan
voimaloita.
Mutta nyt todellakin tulvasuojelu voidaan
hoitaa ilman voimaloita. Niillä ei ole mitään
tekemistä varsinaisen tulvasuojelun kanssa,
vaan voimaloitten rakentaminen merkitsee
lisää kaivamista, lisää pengertämistä, vedenpinnan nostamista. Se merkitsee vuorokausisäännöstelyä. Nämä nimenomaan tuhoavat
vettä, vaikuttavat veden laadun heikentämiseen. Kyllä me vaasalaiset valitettavasti sen
tiedämme, meilläkin on siellä laboratoriot,
joissa veden laatu on tutkittu. Me tiedämme, miten se siihen vaikuttaa, ja me tiedämme, montako kymmentä, etten sanoisi sataa
miljoonaa olemme jo nyt joutuneet käyttämään tämän veden puhdistukseen. Ja nythän onkin juuri kysymys siitä, miten jatkossa voitaisiin estää veden laadun huononeminen.
Jos puhutaan kalakannasta, niin on aivan
selvää, että jos veden laadun huononeminen
jatkuu, niin se suistoalue, joka, niin kuin
äsken totesin, on tärkeä kalantuotantoalue,
entisestään heikkenee.
Kysymys ei siis ole todellakaan tulvansuojelun vastustamisesta. Miten nämä tulvansuojelutoimet ovat onnistuneet? 25 vuotta jatkuneet vesistöjärjestelyt eivät ole saaneet tulvia poistumaan. Eikö silloin pidä
kysyä, mistä se johtuu? Johtuuko se ehkä
siitä, että säännöstelyn ja voimatalouden
takia altaat ovat täynnä vettä, silloin kun se
pitäisi niistä juoksuttaa pois, jotta ei tulvia
tulisi?
Ed. Mäki-Hako 1a (vastauspuheenvuoro ): Herra puhemies! Aika paljastava ed.
Wahlströmin puheenvuoro. Hän ei puhunut
enää mitään padosta Kyrönjokeen. Totuus
on se, että tulvasuojelun ja vesistöjärjestelyn
perusta ovat joka tapauksessa padot Ylista-

Kyrönjoen suojelu

roon. Veden pintaa on nostettava. Kysymys
on vain siitä, pannaanko tähän patoon
turbiinit, otetaanko siitä sähkö irti vai annetaanko sen pudota vapaasti patoon. Tästä
on yksinkertaisesti kysymys.
Mallejakin on. Aikamoisen kiistelyn ja
pelottelun jälkeen kotikunnassani on tänään
voimalaitos, on seitsemän kilometriä pitkä
jokiallas, jonka vaihteluraja on noin 30
senttiä: meidän kuntamme maisemallinen
nähtävyys keskustassa. Tästä olisi tulossa
Kyrönjokeen aivan samanlainen näkymä
Koskenkarvaita Ilmajoen kautta Ylistaroon
saakka.
Nämä pelottelut ovat perusteettomia, mitä
ed. Wahlström täällä totesi. Ne on tutkimuksessa todettu vääriksi ja virheellisiksi.
Ed. Saari (vastauspuheenvuoro ): Herra
puhemies! Kyrönjoen tulvien paheneminen ei
suinkaan johdu siitä, että tulvasuojelutyöt
olisivat epäonnistuneet. Ne ovat vain olleet
riittämättömiä siihen nähden, kuinka paljon
Kyrönjoen valuma-alueen luonnontilaa on jo
tähän mennessä muutettu. Mutta koko valuma-alueen palauttaminen luonnontilaan olisi
koko Etelä-Pohjanmaan asutuksen tuhoamista. Sen vuoksi, että siellä suot, metsät ja
pellot on ojitettu, veden jokeen tulo on
mahdottoman nopeaa.
Nyt sitten joutuu kysymään, onko maatalousmyönteisyys yhteiskunnassa 60-luvulta
tähän päivään lisääntynyt niin paljon, että
ne maatalouden hyödyt, jotka silloin eivät
rahoitukseen riittäneet, olisivat nyt riittävät.
Vaikka kuinka monasti tämän kysymyksen
itselleni teen, joudun vastaamaan kielteisesti.
Myönteisyys on päinvastoin vähentynyt, ja
siinä suhteessa joudun kyllä olemaan sitä
mieltä, että ne, jotka tämän lain ajavat läpi,
ovat sitten vastuussa käytännössä siitä, että
tulvasuojelutyöt viivästyvät ja kenties jäävät
lopullisesti Kyrönjoella tekemättä.
Veden laadusta keskusteltaessa on huomioitava myös se, että jos hiilellä tuotetaan
vastaava energiamäärä, se tuottaa vuosittain
luontoon noin 300 tonnia rikkihappoa ja
220 tonnia typen oksideja. Sekin varmasti
luonnonsuojelullisesti on jonkin arvoinen
asia.
Ed. W a h 1st r ö m (vastauspuheenvuoro ):
Herra puhemies! Jos olin yksipuolinen ja
liioittelin, niin eiköhän vähän samaa voisi
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sanoa ed. Saaren puheenvuorosta, kun hän
sanoi, että se tuhoaa koko Kyrönjokilaakson elämän, jos näitä muutamaa voimalaa
sinne ei rakenneta. Kun me puhumme tulvasuojelusta, niin tiedämme, että siinä tarvitaan pengerryksiä ja patoja jne., mutta se
on aivan eri asia kuin se, että tehdään
voimala, joka vaatii vuorokausisäännöstelyn
ja nimenomaan sitä kautta tuo ongelmia
veden laatuun ja sitä paitsi vaatii myös
vedenpinnan nostamista huomattavan korkealle. Tässä voidaan taas vedota asiantuntijoihin, jotka katsovat asiaa toiselta kannalta, siltä kannalta, miten vaikuttaa ympäristön viljelyalueiden vettymiseen, että nostetaan veden pinta korkeammalle jne., mistä
nimenomaan myös Ylistaron viljelijät ovat
huolissaan.
Mitä tulee luonnon muuttumiseen, se on
toki tiedossa. Ojitukset ja metsätyöt ja muut
ovat aiheuttaneet sen, että vettä tulee enemmän vesistöön, ja se pitäisi päästää tietysti
virtaamaan, mutta taas voimatalouden edun
kannalta sitä ei voidakaan päästää, vaan sitä
täytyy säännöstellä. Ei tässä ole kysymys
ollenkaan asenteesta maataloutta vastaan,
vaan kysymys on yhteisistä intresseistä, jotka
voidaan turvata. Siinähän on ollut tämän
hallituksen esityksen lähtökohta.
Voisin lainata pienen kappaleen siitä, miten aikoinaan vuonna 1968 TVH:n Pohjanmaan jokisuunnittelutoimisto esitteli tätä
asiaa omassa esitteessään. Siinä todettiin,
että "koko yhteiskunnan nykyiset ja tulevat
tarpeet voidaan tyydyttää vain valtion toimesta tapahtuvan kokonaisvaltaisen vesistösuunnittelun avulla. Intressittäin tapahtuva
vesistösuunnittelu sulkee miltei poikkeuksetta pois yhteiskunnan muiden intressipiirien
oikeutetut vaatimukset vesistön suhteen".
Nyt tässä on käymässä niin, että voimatalous painaa niin paljon, että se on sulkemassa jopa hyvin suurin osan viljelijöittenkin
intresseistä, kun siellä ovat todella tuhannet
viljelijät olleet myös sitä mieltä, että ...
Toinen varapuhemies
Kaksi minuuttia on kulunut.

(koputtaa):

Ed. Mäki-Hako 1a (vastauspuheenvuoro ): Herra puhemies! Tätä keskustelua kannattaa jatkaa, että asiat selkiytyisivät. Ensiksi mitä tulee voimatalouden hyötyyn, ei
puhujaa kiinnosta lainkaan voimatalouden
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asema. Mutta se kiinnostaa, että tämä vaikuttaa kuluttajahintoihin. Tämän voimalaitoksen tuottama hyöty on 10 miljoonaa
markkaa vuosittain. Ne ovat erittäin kalliita
rökkäitä, jotka sen kustannuksella saadaan,
jos sinne kuvitellaan jokin kala saatavan.
Tämä on tosiasia. Eivät voimalaitokset tätä
rahaa käytä, vaan sen käyttävät alueella
olevat ihmiset. Muun muassa koko Ylistaron
kunnan sähköntarve voitaisiin täyttää tällä.
Paninpa muuten merkille, että ns. ympäristöryhmittymä oli todennut juuri viime viikolla, että näitä tulisi tulevaisuudessa rakentaa.
He ovat muuttaneet kantaa.
Mutta vieläkin haluan todeta, että ed.
Wahlströmin kanta on tavattoman huolestuttava, jos hän lähtee siitä, että patoja
Kyrönjokeen ei tehdä. Se tietää sitä, että
tulvasuojelu keskeytyy eikä mitään tule tapahtumaan, koska padot, oli niissä voimalaitos tai ei, ovat edellytyksenä juuri sille,
että tulvasuojelu voidaan läpiviedä.
Ed. Saari (vastauspuheenvuoro ): Herra
puhemies! Täytyy hieman korjata ed.
Wahlströmin puheenvuoroa, kun hän sanoi,
että olin väittänyt, että näitten kahden voimalaitoksen jättäminen tekemättä tuhoaisi
Etelä-Pohjanmaan asutuksen. En toki väittänyt niin, vaan totesin, että Kyrönjoen palauttaminen luonnontilaan edellyttäisi koko jokilaakson palauttamista luonnontilaan, jotta
joki voisi luonnontilaisena toimia. Se puolestaan tuhoaisi eteläpohjalaisen asutuksen ja
maatalouden.
Ed. Korkia-Aho: Herra puhemies! Kysyn: onko Kyrönjoen tulvasuojelulaki nyt
ehdotetussa muodossa tarpeellinen? Suomessa on nyt jo suojeltu 53 vesistöä ja vesistön
osaa voimalaitosrakentamiselta. On hätävarjelun liioittelua pyrkiä nyt vielä väen väkisin
sekaantumaan aivan loppuvaiheessa olevaan
Kyrönjoen vesistötyöhön. Sitä on syystä tai
toisesta tietämäni mukaan vastustettu ainakin 10 vuoden ajan.
On myöskin ihmeellistä ja oikeastaan ennenkuulumatonta, että valtio sopimuskumppanina varsin kyseenalaisin ja osin paikkaansa pitämättömin ja virheeliisin perustein on
lähtenyt rikkomaan tekemäänsä sopimusta.
Ennakkotapauksena tämä merkitsee, että
Suomen valtiota ei voi enää pitää uskottavana sopimuskumppanina, koska se ottaa

oikeuden lain voimalla rikkoa sopimuksen ja
välttää yleisen oikeuskäytännön mukaiset
seuraamukset sopia vastapuolen kanssa tai
antaa korvausasia riippumattoman oikeuslaitoksen ratkaistavaksi.
Laki loukkaa myös oikeudenmukaisuutta
ja tasapuolisuutta. 6 §:n perusteluista olisi
poistettava oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden nimessä viimeinen lause: "Sopimuksen purkautuminen ei perustaisi yhtiölle
muuta oikeutta korvaukseen, kuin mikä sillä
on lakiehdotuksen 2 ja 3 §:n mukaan."
Myöskin ihmetyttää se, että tulvasuojelua
varten on rakennettava joka tapauksessa
säännöstelypato tai -patoja ja tulva-alueiden
osuudelle on tehtävä penkereitä. Näiden
mitoitus määräytyy tulvavirtaamien mukaan. On älytöntä, ettei rakennettavaa porrasta voida käyttää hyväksi tuottamaan
sähköä saasteettomasti ja turvallisesti, yksinkertaisesti sekä tyydyttävän taloudellisesti.
Tampereen yliopisto on tehnyt hiljattain
tutkimuksen uusista vesivoimaloista ja niiden
rakentamisesta. Tutkimuksessa selvisi, että 15 prosenttiyksikköä haastatelluista oli
muuttanut käsityksensä yhden vuoden aikana vesivoimaloiden hyväksi. Uskon, että jos
tänään suoritettaisiin saman tyyppinen kysely, kuinka energian tarve Suomessa pitäisi
järjestää vastaisuudessa, olisivat tulokset vielä selvemmin vesivoimaloiden hyväksi, varsinkin, kun nyt naapurissa suljetaan kaasuhanoja.
Ehdotan, että hallituksen esitys n:o 34
laitetaan pöydälle ensi viikon tiistain täysistuntoon.
Toinen vara puhemies: Koska asiaa
ei ole yksimielisesti päätetty lähettää valiokuntaan, on asia jäävä pöydälle. Kehotan
seuraavia puhujia käyttämään puheenvuoron
pöydällepanon ajasta.
Keskustelu
päättyneeksi.

pöydällepanosta

julistetaan

Toinen varapuhemies: Keskustelussa on ed. Korkia-Aho ehdottanut, että asia
pantaisiin pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Pöydällepanot

Ed. Korkia-Ahon ehdotus hyväksytään ja
asia pannaan pöydälle ensi tiistain
täysistuntoon.
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Toinen varapuhemies: Eduskunnan
seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 17.

Pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon
Täysistunto lopetetaan kello 18.27.
7) Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 4
8) Laki- ja talousvaliokunnan M.ietintö n:o 6
(A n:o 3)
9) Toisen lakivaliokunnan mietintö n:o 2
(HE n:o 223/1989 vp.)
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