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11) Ehdotus laiksi Pohjois-Suomessa
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Hallituksen esitys n:o 358/1992 vp
Talousvaliokunnan mietintö n:o 9

Kirjalliset kysymykset

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet
vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 103, 108,
109 ja 113. Nämä kysymykset vastauksineen on
nyt jaettu edustajille.

Esitellään:
Päiväjärjestyksessä olevat asiat:

12) Ed. Seppäsen ym. lakialoite n:o 18
laiksi uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskevasta kansanäänestyksestä.........................................................
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Puhetta johtaa puhemies Suominen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Astala, Björkenheim, Haavisto,
Hurskainen, Jaakonsaari, Kalli, Kautto,
Kemppainen, Korkeaoja, Kuittinen, Kuuskoski, Laurila, Leppänen P., Louvo, Malm, Miettinen, Moilanen, Nordman, Norrback, Paasio,
Pokka, Rehn E., Saapunki, Särkijärvi, Taina,
Vanhanen, Vehkaoja, Viljamaa, Viljanen ja
Wahlström.
Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu ed. Kalli.

1) Ehdotukset laeiksi eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 3
ja 6 §:n sekä avioliittolain 14 §:n muuttamisesta

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 11
Lakivaliokunnan mietintö n:o 5
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Ehdotus laiksi eräistä Etelä-Afrikkaan kohdistuvista toimenpiteistä annetun lain kumoamisesta

Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä sairauden vuoksi ed. Jaakonsaari, virkatehtävien vuoksi edustajat Norrback ja E. Rehn
sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat Lahtinen,
Nordman, Toivonen ja Viljanen, tästä ja huomisesta päivästä sairauden vuoksi edustajat Björkenheim ja P. Leppänen sekä yksityisasioiden
vuoksi edustajat Korkeaoja, Louvo, Taina, Vehkaoja ja Viljamaa, kuluvan kuun 22 päivään
virkatehtävien vuoksi ed. Miettinen ja yksityisasioiden vuoksi ed. Kuittinen sekä 23 päivään
virkatehtävien vuoksi edustajat Haavisto, Kuuskoski, Malm, Moilanen, Paasio, Särkijärvi ja
Wahlström sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat Kautto ja Laurila.

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 2811992 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 2
P u h e m i e s : Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelu:

Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Tämän lain
toisessa käsittelyssä vihreä ryhmä oli tukemassa
sitä, e\tä asia pantaisiin pöydälle pariksi viikoksi.
En aio tätä esitystä toistaa, koska se on kerran
hävinnyt äänestyksen, vaikka olen edelleen sitä
mieltä, että asian käsittelyn lykkääminen olisi
ollut ehdottomasti paras vaihtoehtoehto.
Vielä pari viikkoa sitten olin sitä mieltä, että
demokratisoitumispyrkimys
Etelä-Afrikassa
vaikuttaa lupaavalta ja että voisi olla aika purkaa pakotteet, mutta mielestäni juuri tämä päivä
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on kyllä onnettomin mahdollinen päivä tällaisen
ratkaisun tekemiselle. Murhattu Chris Hani on
haudattu eilen ja hautajaisten yhteydessä on
jälleen parisenkymmentä ihmistä kuollut.
En tiedä, ovatko monet kansanedustajat kiinnittäneet huomiota siihen, että pari päivää Chris
Hanin murhan jälkeen Etelä-Afrikan suurlähetystön lähettämässä Katsaus Etelä-Afrikkaan
-lehtisessä aprikoitiin sitä, kuka mahtaa olla
Anc:n seuraava johtaja jo iäkkään Nelson Mandelan jälkeen. Tässä esiintyy kolme valokuvaa,
joista yksi on Chris Hanin. Tämä kertoo siitä,
miten merkittävän poliittisen henkilön murhasta
on kysymys.
On tietenkin todennäköistä, että Chris Hanin
murha on provokaatio, jonka tarkoituksena on
demokratisoitumiskehityksen torpedoiminen.
Tällä hetkellä on epäselvää, kuinka korkealta
taholta mahdollisesti löytyvät kytkennät tämän
murhan salaliiton takaa. Tämä on minusta yksi
syy siihen, että olisi viisaampaa odottaa ennen
kuin päätetään pakotteiden purkamisesta.
Toinen asia on se, että sellaisella historian
painolastilla, joka Etelä-Afrikassa on, on tietysti
selvää, että tämän tyyppisiä vaikeita tilanteita
demokratisoitumiskehityksessä on ollut odotettavissa, ja mielestäni tällaiset tilanteet ovat testejä sille, onko pyrkimys demokratisoitumiseen
vilpitön.
Tiedossani ei ole Chris Hanin murhan jälkeen
tapahtuneita Etelä-Afrikan hallituksen toimenpiteitä, jotka loisivat uskoa siihen, että pyrkimys
demokratisoitumiskehityksen turvaamiseen on
vilpitön ja mustien kansalaisoikeuksien ja jopa
esimerkiksi mustien poliittisten johtajien hengen
turvaamiseen olisi vilpitön.
Olisin odottanut, että tällaisen tapahtuman
kuin Chris Hanin murhan jälkeen tilanteen selventämiseksi olisi esimerkiksi määrätty vaalipäivä. Mutta tätä ja mitään tämän suuntaistakaan
toimenpidettä Etelä-Mrikan hallitus ei ole tehnyt, joten pidän tätä ajankohtaa kerta kaikkiaan
vääränä esityksen hyväksymiseen.
Koska on ilmeisesti turha esittää asiaa uudestaan pöydälle, kun pöydällepanopyyntö on kertaalleen jo hylätty, ehdotan lakiehdotuksen hylkäämistä.
Ed. A 1h o : Arvoisa puhemies! Etelä-Afrikkaan kohdistuvien pakotteiden osalta eduskunnassa on käyty vuosien varrella aika montakin
keskustelua. Mielenkiintoisinta on se, että viimeisin vaihe, jossa pakotteista merkittävimmät,
kauppapakotteet, tulivat purettua, tapahtui itse
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asiassa mutkan kautta eduskunnan siitä sen
laajemmin voimatta keskustella. Nimittäin kun
pakotteista oli aikanaan säädetty, ne koskivat
myös Namibiaa ja sitten myös Etelä-Afrikan
tasavaltaa, ja asetuksella keskellä kesää kauppapakotteet tulivat kumotuiksi sillä vaijolla, että
Namibia oli itsenäistynyt.
Viime vaiheessa on ollut kysymys enää investointeihin liittyvien pakotteiden kumoamisesta.
Tämä lakihan annettiin, niin kuin olemme varhemmista käsittelyvaiheista hyvin päässeet perille, jo viime keväänä ja sitä on nyt haudutettu,
niin kuin aivan oikein pitikin, eduskunnassa,
jotta voitiin nähdä, onko Etelä-Afrikan demokratisoitumisprosessi todella niin pitkällä, että
voidaan myös kansainväliseen yhteisöön Suomen taholta antaa signaali siitä, että pakotteet
voidaan kaiken kaikkiaan purkaa.
Onnetonta on todella, että tämä ulkoasiainvaliokunnan mietintö ja pakotteiden kaikkinainen
kumoaminen tapahtuu ajankohtana, jolloin Etelä-Afrikan monimutkainen tilanne on osoittautunut jälleen hyvinkin vaikeaksi. Chris Hanin
murha ja siihen liittyvät levottomuudet ja väkivalta ja epäily siitä, että demokratisoitumisprosessin hyvin hauraat versiot voivat hyvinkin
äkkinäisesti tämän kaltaisilla väkivallanteoilla
vaurioitua, ovat tulleet tosiasiaksi.
Siksi olen ihan samaa mieltä kuin ed. Hassi,
että ajankohta, jolloin Suomen eduskunta päättää purkaa kaikki pakotteet juuri näin lähellä
tätä erittäin ikävää poliittista murhaa, on väärä.
Tässä mielessä olisi ollut hyvä, jos myös puhemiesneuvostossa olisi voitu suunnitella asioiden
tuomista listoille ja ottaa huomioon myös hiukan niiden ajankohta ja niiden psykologinen ja
symbolinen merkitys. Mikäänhän ei olisi estänyt
sitä, että lain kolmas käsittely olisi ollut myöhemmässä vaiheessa.
Sinänsä olen sitä mieltä, että aika pakotteiden
kumoamiseen on tullut. Mielestäni Etelä-Afrikassa on otettu aivan sellaisia askeleita, jotka
merkitsevät sitä, että rasistinen järjestelmä sellaisenansa tulee siirtymään historian irvikuvien
joukkoon. Mutta monet asiat ovat vielä vailla
ratkaisua. Väliaikaishallinto on vähän epäselvä,
myös se, minkälaisen prosessin perustuslaki tulee näkemään, ja siinä suhteessa Suomen eduskunnankin tulisi hyvin tarkoin seurata, miten
asiat edistyvät, ja se ei ole pelkästään ulkoasiainvaliokunnan tehtävä. Mielestäni se kuuluu myös
ihmisoikeusryhmälle.
Ennen muuta myös perustuslakivaliokunnan
olisi syytä seurata sitä prosessia, jolla Etelä-
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Afrikkaan perustuslakia tehdään, koska se on
hyvin mielenkiintoinen kokeilu, jossa nähdään,
miten voidaan tällaisessa maassa, jossa institutionaalisesti on suljettu kansalaisoikeuksien ulkopuolelle yksi väestöryhmä rotuun perustuen,
siirtymävaihe ja koko se neuvotteluprosessi, jolla
luodaan mahdollisuuksia ja edellytyksiä tasavertaiselle kumppanuudelle Etelä-Afrikassa, voi tapahtua. Tässä mielessä kannustaisin ja kehottaisin kaikkia kansanedustajia olemaan tarkkana
sen suhteen, mitä Etelä-Afrikassa tapahtuu, seuraamaan informaatiota, jota tulee sekä Anc:n
että myös Etelä-Afrikan lähetystön taholta, ottamaan kantaa. Ennen kaikkea toivon tietysti, että
nyt voitaisiin miettiä sitä, onko tämä sopiva
ajankohta tosiaankin purkaa nämä pakotteet
Chris Hanin murhan jälkeen.
Tässä mielessä tunnen suurta houkutusta itse
kannattaa ed. Satu Hassin tekemää ehdotusta,
en sitä varten, että olisin itse asiasta eri mieltä,
vaan siinä mielessä, että juuri nyt, päivä hautajaisten jälkeen, pakotteitten kumoaminen on
mielestäni väärin.
Ed. P u 11 i aine n (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Ed. Alho oli äskeisessä puheenvuorossaan erinomaisen paljon oikeassa
paitsi itse substanssiasiassa myös siinä, kun hän
arvioi eduskunnan valmiutta hoitaa tällaisia
asioita poliittisesti.
Eduskunnan työtapoja on varsin paljon kohennettu kuuden viime vuoden aikana, mutta
tämä tapaus nimenomaan osoittaa sen, että poliittisella toimintapuolella näyttää olevan toimintatavoissa vielä erinomaisen paljon kohentamisen varaa. Mielestäni olisi pitänyt menetellä
juuri niin kuin ed. Alho äsken totesi, että puhemiesneuvosto olisi asiaa käsitellyt ja katsonut
tilanteen suorastaan sopimattomaksi tähän kolmanteen käsittelyyn ja olisi siirtänyt tämän asian
käsittelyä tuonnemmaksi.
Ed. 0 11 i 1 a (vastauspuheenvuoro): Herra
puhemies! Ed. Alho oli aivan oikeassa siinä, että
monet asiat odottavat edelleen ratkaisuaan Etelä-Afrikassa ja tulevat varmasti varsin pitkäänkin olemaan auki. On myös itsestäänselvää, että
väkivallan kierrekään ei kovin nopeasti tule
loppumaan, mutta demokratisoitumisprosessi
on lähtenyt liikkeelle eikä ole nähtävissä tekijöitä, jotka johtaisivat siihen, että sen pysäyttämiseen olisi mitään edellytyksiä. Tässä tilanteessa
Etelä-Mrikan tasavallan taloudellisen kehityksen turvaaminen, johon tämä hallituksen esitys

osaltaan vaikuttaa, on nyt erinomaisen tärkeää
myös demokratian kehityksen kannalta.
Ed. Donner (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Alho ei näytä huomanneen,
että ulkoasiainvaliokunta, jonka pätevyydestä
tietysti voidaan kiistellä, on mietinnössään sanonut, että hallituksen on syytä seurata EteläAfrikan tasavallassa tapahtuvaa kehitystä.
Mitä tulee siihen toiseen neuvoon, joka kohdistui puhemiesneuvostoon, niin tietysti 40 miljoonan asukkaan maassa tapahtuu jatkuvasti
väkivaltaa ja jonkun verran poliittistakin väkivaltaa. Yritin aiemmassa käsittelyssä kertoa sen,
että kehitys kohti demokratiaa Etelä-Afrikan
tasavallassa olisi peruuttamaton, mikä merkitsee
tietysti sitä, mitä aikaisemmin korostin, että
meidän olisi syytä tukea myös kaikkea sitä
taloudellista kehitystä, joka edistää demokratiaa
ja tasa-arvoa.
Mitä tulee vaalien päivämäärään, niin minä
en ole kovin vakuuttunut siitä, että se selviää,
ennen kuin monipuolueneuvottelut siellä ovat
jatkuneet jonkinlaiseen konsensuspäätökseen.
Huomautettakoon kuitenkin ed. Alholle ja muille, että myös Nelson Mandela on Etelä-Afikan
nykytilanteessa kehottanut maltillisuuteen ja
ehkä jonkinlaiseen rauhanomaiseen jatkoon. Eihän kukaan tätä prosessia tukevista ole halunnut
murhaa, tämä täytyy muistaa, mutta vastustajia
on edelleenkin. Ja heitä vastaan myös tämän
sanktion poistaminen on tarpeen.
Ed. Hauta 1 a (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Minusta on hyvin ikävää, että
Suomen eduskunta on kuin jyrä, joka ei voi
harkita tilannetta uudestaan, kun joku lakiesitys
on kolmannessa käsittelyssä ja kun jopa viikonlopun aikana on tapahtunut asioita, jotka antaisivat parlamentille syitä harkita vielä tätä hallituksen esitystä. Viikonloppuna on käynyt ilmi,
että myös Etelä-Afrikan kansanedustajaa epäillään osallisuudesta salaliittoon, jonka laajuutta
ei tiedetä. Eli emme voi olla tänä päivänä varmoja siitä, että kyse on vain hyvin yksittäisestä
tapauksesta. Emme voi olla varmoja siitä, demokratisoituuko Etelä-Afrikka vai syttyykö siellä
todella kauaskantoinen ja laajalti koko maailmaan vaikuttava sisällissota. Minustakin on sopimatonta, että juuri tällä hetkellä me emme
käytä sitä harkintaa, joka meillä eduskunnan
jäseninä on.
Pidän ongelmana, että puhemiesneuvosto antaa kyllä hallituksen vetää pois kolmannesta
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käsittelystä lakiesityksiä, joilla esimerkiksi tuetaan Vuotoksen altaan rakentamista, silloin kun
lakiesitys ei palvele sitä tarkoitusta, mutta tässä
tapauksessa koneisto ei kyllä liikahda.
Minusta tuntuu,· että ulkoasiainvaliokunnan
jäsenetkin voisivat tehdä tästä vähemmän arvovaltakysymyksenja todeta, että muutamat seikat
ovat kääntyneet epäedullisempaan ja huolestuttavampaan suuntaan, ja että myös ulkoasiainvaliokunnan jäsenet voisivat tehdä muuta kuin
härkäpäisesti puolustaa omaa kantaansa.
Ed. H a s s i (vastauspuheenvuoro): Arvoisa
puhemies! Ed. Donnerille, kun hän painotti sitä,
että valiokunta patistaa hallitusta seuraamaan
Etelä-Afrikan kehitystä: Minä kyllä ihmettelen,
mitkä ovat ne Suomen hallituksen käytettävissä
olevat keinot puuttua tilanteeseen, jos tilanne
Etelä-Afrikassa menee huonompaan suuntaan.
Emme kai me voi lähteä siitä, että talouspakotteet ovat sellainen asia, joka voidaan muutaman
viikon välein purkaa ja taas saattaa voimaan. Se
olisi todella epäreilua kaikkia niitä tahoja kohtaan, jotka taloudellisesta toiminnasta EteläAfrikassa tai Etelä-Afrikan kanssa ovat kiinnostuneita. Mielestäni on aika tyhjä argumentti, että
hallituksella on velvollisuus seurata tilannetta,
kun pakotteet puretaan.
Ed. Ollilalle, kun hän totesi, ettei ole näköpiirissä tekijöitä, jotka estäisivät demokratisoitumiskehityksen menoa eteenpäin: IDyllä minun
mieleeni tulee, että joidenkuiden mielestä mustien ihmisten henki on ilmeisesti aika halpa, kun
eilispäivänä tapahtunut noin 20 mustan ihmisen
kuolema esimerkiksi ei ole sellainen tekijä, joka
mitenkään vaikuttaisi demokratisoitumiskehitystä vaarantavalta.
Ed. H a 1 on en (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Myös itse jäin hieman hämmentyneenä kuuntelemaan tätä keskustelua työjärjestyksestä, koska usein on ollut niin, että huomattavasti pieneromistäkin syistä asia on otettu
pois listalta. On tietysti toisin päinkin todettavissa, että Etelä-Afrikan tilanne ei selvinne niin
nopeasti, että yhdellä lykkäyksellä olisi selvästi
nähtävissä, mennäänkö huonompaan vai parempaan suuntaan. Siinä mielessä minä en väheksyisi ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä olevaa
seuraamisvelvoitetta, koska meidän tulisi huomattavasti nopeammin reagoida myös kielteisiin
tekijöihin tässä prosessissa. Ja se velvoite hallituksella pitäisi olla. Tosiasiassahan on ollut niin
päin, että vaikka meillä on ollut kielto voimassa,
59 230206Y
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niin sitä on koetettu aina silloin tällöin vähän,
sanoisinko, katsoa läpi sormien.
Mitä tulee tämänpäiväiseen tilanteeseen ja
äänestämiseen kolmannessa käsittelyssä, mielestäni ei ole mielekästä äänestää kolmannessa
käsittelyssä tämän prosessin päätteeksi valiokunnan mietintöä vastaan siitä syystä, että sitä ei
ole saatu pöydälle. Mutta vielä on mahdollisuus
nimenomaan ulkoasiainvaliokunnan jäsenillä
katsoa tilannetta, olisiko aiheellista kuitenkin
lähteä pienen lykkäystauon ottamisesta. Itse
suhtaudun siten, että tulen äänestämään myönteisesti tänään, jos asia tulee äänestykseen, vaikkakin huolestunein mielin.
Ed. 0. 0 j a 1 a : Arvoisa puhemies! On tietysti hyvin valitettavaa, että eduskunta ei viime
viikolla, kuten ed. Wahlström täällä esitti, ollut valmis siirtämään tämän asian kolmatta
käsittelyä ja yleensäkin asian käsittelyä ensi
viikolle. Tavoitteenahan oli nimenomaan lykätä asian lopulliset käsittelyt ensi viikolle siitä
syystä, että Etelä-Afrikassa tällä hetkellä ei
neuvotella. Siellä on neuvottelut seis hallituksen ja Anc:n kesken. Nimenomaan nyt olisi
ollut järkevää, että asian lopullista käsittelyä
olisi lykätty, kunnes neuvottelut lähtevät uudelleen käyntiin.
Tämän päivän tietojen perusteella neuvottelujen pitäisi käynnistyä, koska Anc on todella
kehottanut johtajiensa suulla malttiin ja harkintaan. Se todella pyrkii siihen, että demokratisointiprosessi ja neuvottelut jatkuisivat. Mutta
tilanne on äärimmäisen tulenarka edelleen.
Kuten toisessa käsittelyssä sanoin, niin viesti,
joka on menossa Suomesta, on nyt selvästi
kaksitahoinen. Jos eduskunta tänään hyväksyy
ulkoasiainvaliokunnan mietinnön, niin että loputkin pakotteet puretaan, se on selvästi EteläAfrikan hallitukselle viesti, että me uskomme ja
luotamme siihen, että tämä vääjäämättä etenee,
vaikka neuvottelut ovat seis. Toisaalta meiltä on
myös mennyt viesti sinne, että Anc:n tukeminen
Suomessa aiotaan valtion taholta lakkauttaa,
mikä johtaa siihen, että Anc joutuu sulkemaan
toimistonsa tämän vuoden aikana. Eikä ole tiedossa, miten esimerkiksi Suomen hallitus omalta
osaltaan satsaisi varoja, resursseja ja rahaa, äänestäjien kouluttamiseen ja yleensäkin koko ensimmäisten demokraattisten vaalien läpiviemiseen Etelä-Afrikassa; ne ovat toivottavasti tulossa viimeistään ensi vuoden alussa. Siitähän ei
todellakaan ole vielä tietoa, koska päivämäärää
vaaleille ei ole määrätty. Väliaikaishallinnosta ei
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ole sovittu. Eli auki olevia asioita on erittäin
paljon.
Minä liityn niihin henkilöihin, jotka täällä on
murheissaan siitä, että puhemiesneuvosto ei lykännyt tätä asiaa eteenpäin, koska siitä huolimatta, että eduskunnan enemmistö oli sitä mieltä, että asiaa ei panna pöydälle, puhemiesneuvosto olisi sen voinut tehdä. Puhemies voisi sen
tietysti tehdä myös tänään täällä niin halutessaan. Mutta koska epäilen tai olen ehkä pessimistinen, että näin ei tule tapahtumaan, silloin
itse katson, että tässä tilanteessa minulle ei jää
muuta vaihtoehtoa kuin kannattaa ed. Hassin
tekemää ehdotusta hylkäyksestä. Olen kyllä valmis aivan avoimesti myöntämään sen, että on
eräänlainen ristiriitatilanne, koska meidänkin
ryhmässämme lähtökohta oli se, että silloin kun
tämä valiokunnan mietintö valmistui huhtikuun
alussa, näytti siltä, että kehitys oli menossa
vahvasti ja vääjäämättä siihen suuntaan, että
loputkin pakotteet voitaisiin purkaa.
Sitten tapahtui todella merkittävän rauhanprosessissa olevan johtajan murha, jonka selvittäminen on kesken, ja kuten ed. Hautala totesi,
näyttää siltä, että kyseessä ei ole yksittäisen
henkilön teko, vaan saattaa todella olla myös
vaikutusvaltaisia poliitikkoja kenties sekaantuneina tähän. Juuri nyt, jos todella päivää Chris
Hanin hautajaisten jälkeen Suomen eduskuntana täällä poistamme viimeisetkin pakotteet, se
on minusta väärä viesti tässä vaiheessa.
Näin ollen minä kannatan ed. Hassin hylkäysehdotusta, mikäli asiaa ei vedetä tänään listalta
pois.
Arvoisa puhemies! Pääministeri Väyrynen ei
ole ollut kertaakaan tämän asian käsittelyn yhteydessä salissa, (Hälinää) - Anteeksi, ulkoministeri. Tässä menee sekaisin toiveet ja todellisuus (Naurua) tai sanoisiko hänen toiveensa ja
todellisuus, ei välttämättä minun toiveeni. Korjaan siis: ulkoministeri Väyrynen ei ole ollut
paikalla. Minä ensimmäisen käsittelyn yhteydessä totesin, että olisi erittäin hyvä, jos ministeri
Väyrynen voisi käyttää puheenvuoron täällä ja
todeta esimerkiksi juuri sen, miksi nyt Anc on
ykskaks tulkittu puolueeksi puolueiden joukossa
siitä huolimatta, että se edustaa useita kymmeniä
erilaisia järjestöjä, kirkko mukaan lukien, jotka
ovat rauhanprosessin merkittävä osapuoli, miksi
Suomen hallitus nyt aikoo katkaista siltä tuen,
lopettaa sen tiedotustoimiston ylläpidon täällä.
Tähän ulkoministeri Väyrynen ei ole antanut
vastausta. Se on minusta valitettavaa. Kyllä olisi
toivonut, että tällaisessa tärkeässä asiassa hän

olisi vaivautunut tänne paikalle. (Ed. Rinne:
Haavisto hoitaa!) -No, hän ei ole vielä ulkoministeri. Meidän maamme ulkoministeri on edelleen ministeri Väyrynen.
Minä toivoo, että myös muut kansanedustajat
nyt uskaltaisivat ryhtyä vähän poikkeavaan menettelyyn eli äänestää hylkäämisen puolesta, kun
tilanne on näin poikkeuksellinen ja kun asiaa ei
ilmeisesti haluta ottaa listalta pois tänään.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Pyysin puheenvuoron ed. Hassin puheenvuoron perusteella. Haluan todeta kuten aikaisemminkin,
että Etelä-Afrikan demokratisoitumiskehitys on
ollut pitkä prosessi, jossa on ollut monenlaisia
kehitysvaiheita. Summa summarum täytyy sanoa, että Etelä-Afrikan valkoinen vähemmistö
erityisesti nykyisen presidentin aikana on vienyt
kehitystä tehokkaasti eteenpäin ja ainoa este,
joka on ollut demokratisoimiskehityksen esteenä
on se, että musta enemmistö ei ole valmis demokratiaan. Se on osaksi villikansaa, joka kulkee
keihäiden ja nuijien kanssa. Täytyy sanoa, että
valkoisten ihmisten henki on varmasti enemmän
vaarassa kuin näiden mustan enemmistön edustajien. Siitä on kysymys.
Meidän täytyy katsoa tätä kehitystä kuitenkin
pitkällä aikavälillä, emmekä me voi tuulenpuuskien perusteella harkita, minkälaisia kannanottoja otamme Etelä-Afrikan kehitykseen. Kehitys
on ollut positiivista. Sen takana on ollut valkoinen vähemmistö. Esteenä on ollut musta enemmistö, joka ei ole valmis demokratiaan. Tässä
vaiheessa meidän täytyy lähteä siitä, että me
tuemme tätä kehitystä antamalla tunnustuksen
valkoiselle vähemmistölle sen pyrkimyksistä oikeaan suuntaan.
Minä huomautan siitä, että ei ole syytä olla
niin kauheasti täällä kiinnostuneita - vaikka
kansainvälisesti näin täytyy tapahtuakin- kaikista tuulenpyörteistä Etelä-Afrikassa. Kiinnitetään huomiota omaan maahamme enemmän.
Jätetään Etelä-Afrikan kehitys, kun se on oikealla uralla, kulkemaan sitä oikeaa uraa ja annetaan tunnustus valkoiselle vähemmistölle merkittävistä ponnisteluista demokratian eteenpäinviemiseksi.
Ministeri S a 1 o 1 a i n e n : Herra puhemies!
Haluaisin ihan muutaman sanan sanoa tämän
keskustelun yhteydessä, ensinnäkin sen, että tilanne Etelä-Afrikassa on todella huolestuttava ja
me kaikki tunnemme suurta surua siitä, mitä
siellä on tapahtunut viime päivien aikana. Minä
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haluan kuitenkin korostaa, että hallituksen tarkoituksena tämän esityksen antamisella on ollut
nimenomaan vahvistaa demokratisoitumiskehitystä Etelä-Afrikassa. Se oli se lähtökohta, jonka
pohjalta koko hanke on lähtenyt liikkeelle, ja
samanlaista linjaa ovat edustaneet myös muut
Pohjoismaat, jotka kaikki ovat purkamassa pakotteita aivan samalla tavalla kuin Suomi.
Tilanne on tällä hetkellä hyvin erikoislaatuinen, koska on selvästikin nähtävissä, että EteläAfrikassa on provokatiivisia toimia, joilla halutaan estää demokratisoitumiskehitys. Näkisin,
että tässä vaiheessa olisi kyllä väärä signaali, jos
menettäisimme uskomme Etelä-Afrikan demokratisoitumiskehitykseen. Sen vuoksi pidän kyllä
tärkeänä, että tämä esitys nyt täällä hyväksytään
ja noudatetaan sitä periaatetta, joka on todettu
myös valiokunnan mietinnössä, jossa todetaan:
"Mikäli tilanne Etelä-Afrikassa kuitenkin muuttuisi oleellisesti huonompaan suuntaan, valiokunta korostaa sitä, että hallituksella on oltava
valmius harkita pakotteiden asettamista uudelleen."
Mutta se edellyttää kyllä hyvin paljon syvempää taantumuksellista kehitystä siellä, ennen
kuin siihen tulee mennä. Edelleenkin tilanne
tulee nähdä sellaisena, että uskomme siihen, että
voidaan päästä demokraattiseen kehitykseen ja
eteenpäin demokratian tiellä Etelä-Afrikassa.
Toivon, että tässä ei harhauduttaisi nyt äänestämään vain tilanteen pohjalta virheellisesti.
Ed. Laakso (vastauspuheenvuoro): Herra
puhemies! En voi yhtyä ulkomaankauppaministeri Pertti Salolaisen käsitykseen, että Suomi olisi
samalla tavalla kuin muut Pohjoismaat purkamassa Etelä-Afrikkaan kohdistettuja pakotteita.
Tämä ei pidä paikkaansa. Silloin kun Suomi
päätti aloittaa pakotteiden purkamisen, muut
Pohjoismaat olivat toisella linjalla. Suomi oli
tässä suhteessa edelläkävijä.
Todettakoon, että pakotteiden purkamista
perusteltiin silloin sillä, että kaikki mustienkaan
järjestöt eivät kannata pakotteiden säilyttämistä.
Silloin vedottiin ennen kaikkea Inkatha-nimiseen poliittiseen järjestöön, joka, kuten tiedämme, nauttii ennen kaikkea apartheidhallinnon
tukea, myös taloudellista tukea; vedottiin tämän
ns. mustien järjestön esittämiin näkemyksiin.
On syytä muistaa siis se, että Suomi aloitti
pakotteiden purkamisen tavalla, joka oli ristiriidassa Etelä-Afrikan mustien tärkeimpien järjestöjen, mm. Etelä-Afrikan kansalliskongressin
Anc:n, kanssa, joka yhdistää 47:ää erilaista ete-
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läafrikkalaista mustien ja myös valkoisten ihmisoikeusjärjestöä, poliittista puoluetta ja ryhmää.
Purku oli siis vastoin Anc:n kantaa. Suomi
tukeutui toisin sanoen valkoisen vähemmistövallan, apartheidhallinnon, ylläpitämän ja tukeman
mustienjärjestön Inkathan käsitykseen siitä, että
pakotteet voitaisiin purkaa. Tätä käsitystä eivät
jakaneet muut Pohjoismaat eivätkä useimmat
muutkaan maailman maista.
On tietenkin valitettavaa se, että ulkoasiainvaliokunnassa on ed. Sulo Aittoniemen kaltainen henkilö, joka ilmeisesti ei ole vaivautunut
lukemaan lainkaan niitä raportteja ja muistioita,
mitä Etelä-Afrikan tilanteesta hänelle on toimitettu. Sitähän osoittaa selvimmällä tavalla hänen
puheensa siitä, että muka Etelä-Afrikan musta
väestö olisi ainoa este Etelä-Afrikan demokratisoinnille.
Ed. Donner (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Moraalisesti korkeatasoinen naapurimaamme Ruotsi, joka usein itseään kiittää
korkeasta moraalistaan, teki niin suurimpien
sanktioiden aikaan, että ruotsalaiset suuryhtiöt
möivät tytäryhtiönsä eteläafrikkalaisille ja kauppa jatkui. Tällä hetkellä Ruotsin kaikilla suuryhtiöillä on poikkeuslupa harrastaa investointeja
Etelä-Afrikkaan.
Minä en tiedä, mikä on parempaa tai mikä on
huonompaa. Olen hieman yllättynyt siitä, että
eduskunnassa esiintyy nyt hyvin monia asiantuntijoita, jotka näyttävät olevan aivan toista
mieltä kuin ulkoasiainvaliokunta, jonka delegaatio kävi Etelä-Afrikassa taannoin puheenjohtaja Paasio johdolla ja joka ainakin oli verraten
yksimielinen. Siellä todettiin Etelä-Afrikan tilanteen olevan vaikea, mutta ainakin useimmat
meistä olimme sitä mieltä, että on tarpeellista,
että tämä vuoden verran maannut lakiesitys
hyväksytään.
Sanoisin vielä lopuksi, herra puhemies, että
tietysti kun kuuntelin ed. Aittoniemen äskeistä
puheenvuoroa ja jos joudun samalle puolelle
kuin hän äänestyksessä, en kernaasti olisi samalla puolella, koska minun käsitykseni näistä
asioista ovat aivan vastakkaisia kuin hänen,
mm. mustan enemmistön käyttäytymisestä.
Ed. Kaari 1a h t i (vastauspuheenvuoro):
Herra puhemies! Ed. Aittoniemen puheenvuorosta -ehkä tulkitsen väärin - saatoin ymmärtää, että hän ihonvärin perusteella ottaa kantaa
tähän kysymykseen, joskin valkoinen väestö on
määrällisesti vähemmistönä Etelä-Afrikassa.
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Kuitenkaan mielestäni kansalliset parlamentit ja
parlamentaarikot eivät voi ottaa kantaa eikä
heidän pidä ottaa kantaa kenenkään puolesta
eikä ketään vastaan, vaan on tuomittava ihmisoikeusloukkaukset eri muodoissaan.
Keinot kansallisilla parlamenteilla ovat hyvin vähäiset. Kaupalliset pakotteet ovat niistä
yksi. On ihan suotavaa, että näitä pakotteita
perustellusti ollaan nyt purkamassa, niin kuin
täällä on esille tuotu, mutta kyllä mielestäni
nopea ja joustava reagointi myös edellyttää,
että tilannetta voitaisiin pitkittää, jos vastaavanlaiset tilanteet, kuin Etelä-Afrikassa nyt on,
esiin tulevat.
Ed. P u 11 i aine n (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Pyysin vastauspuheenvuoron
ministeri Salolaisen puheenvuoron johdosta.
Hän on tosin häipynyt täältä salista jo pois,
mutta en voi olla käyttämättä tätä puheenvuoroa siitä johtuen, että ymmärrän ja haluan ymmärtää niin, että istuva hallitus on ollut täysin
vilpitön tässä pyrkimyksessään silloin, kun hallituksen esitys annettiin. Mutta sen jälkeen on
tapahtunut erinomaisen paljon, mikä on valitettavasti häirinnyt myönteistä kehitystä. Erikoisen
tärkeää tällä hetkellä on se, miltä asia näyttää,
jos tämä myönteinen ratkaisu eduskunnassa hyväksytään kolmannessa käsittelyssä tänään ja
nyt.
Eräs kuuluisa suomalainen poliitikko sanoi,
että olennaista on se, miltä asiat näyttävät. Se
lausuma sopii erinomaisen hyvin tähän tilanteeseen.
Ed. H a s s i (vastauspuheenvuoro): Arvoisa
puhemies! Myöskin minä pyysin ministeri Salolaisen puheenvuoron johdosta vastauspuheenvuoron. En minäkään epäile hallituksen hyviä
aikomuksia tässä asiassa. Hallituksen esitys on
kuitenkin tehty toisenlaisessa tilanteessa kuin se,
missä olemme nyt. Kyllä kai yleinen kokemus on
se, että eivät ne seuraukset, mitä erilaisista toimenpiteistä tulee, läheskään aina vastaa niitä
aikomuksia, joiden nojalla ne on tehty. Olivat
aikomukset mitkä hyvänsä sillä hetkellä, kun
hallitus esityksensä teki, niin tilanne on nyt
muuttunut.
Ed. Aittoniemen puheenvuoroa haluaisin
myös kommentoida. Minun nähdäkseni hänen
käsityksensä Etelä-Afrikan mustasta väestöstä ja
sen kulttuurisesta tasosta kertovat kyllä enemmän ed. Aittoniemestä itsestään kuin mistään
muusta.

Ed. Hauta 1 a (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Minua puolestani hämmästyttää erityisesti se, että valppaana pidetty ed.
Donner puhui täällä kuin hajamielinen professori huomaamatta ollenkaan, että maailma on
muuttunut tässä asiassa sen jälkeen, kun hän on
vieraillut viimeksi Etelä-Afrikassa. Uskon, että
hän niin kuin muutkin vaiistuneet edustajat, kun
täällä äänestetään hylkäyksestä tai pöydällepanosta tai vastaavasta, eivät varmaankaan sitten ole ed. Aittoniemen kanssa samalla puolella,
koska ajattelevat kovin eri tavalla kuin hän.
Ed. U. Antti 1 a: Arvoisa puhemies! Tätä
hallituksen esitystä on ensimmäisessä, toisessa ja
nyt kolmannessa käsittelyssä käsitelty varsin
pitkään ja laajasti tässä salissa. Pidän erittäin
valitettavana sitä, että viime perjantaina, kun
täällä tehtiin pöydällepanoesitys, tuo esitys ei
tullut hyväksytyksi. Mikäli esitys olisijätetty ensi
viikkoon pöydälle, olisimme saaneet hyvän aikalisän tämän asian käsittelyyn ja kenties suuremman tiedon siitä, mihin suuntaan Etelä-Afrikka
on menossa lähitulevaisuudessa.
Itse näen, että nama väkivaltaisuudet
Etelä-Afrikassa ovat erittäin vakava syy uudelleen arvioida niin hallituksen esitystä kuin ulkoasiainvaliokunnan mietintöäkin. Mielestäni
eduskunnan tulee voida reagoida tilanteiden
muutoksiin varsin nopeasti.
Runsas vuosi sitten, kun kurdien uudenvuoden vieton aikana Turkin valtio ja Turkin armeija syyllistyivät hyökkäyksiin siviiliväestöä kohtaan, esitin eduskunnassa, että vapaakauppasopimus Turkin kanssa tulisi hylätä. Näen analogian tuon tapahtuman ja tuon päätösesityksen ja
tämän esityksen välillä. Mielestäni, jos tietyssä
maassa on merkittäviä ihmisoikeusrikkomuksia
ja näyttää siltä, että tilanne on pahenemassa,
meidän eduskunnassa ei tulisi hyväksyä päätöksiä, jotka helpottavat kyseisen maan taloudellista tilannetta ja jotka voidaan tulkita tueksi
kyseisen maan hallitukselle tai -jos ei ole kyse
hallituksen politiikasta, vaan siitä, että hallitus
on välinpitämätön näitä väkivaltaisuuksia kohtaan- tueksi tällaiselle välinpitämättömyydelle.
Mielestäni myös tämä ulkoasiainvaliokunnan
mietintö, jossa korostetaan, että "hallituksella
on oltava valmius harkita pakotteiden asettamista uudelleen", pitää sisällään ajatuksen siitä, että
Etelä-Afrikka ei ole saavuttanut sellaista tilaa,
jossa voitaisiin olla täysin varmoja siitä, että
demokratisoituminen on vakaasti meneillään.
Tulkitsisin tätä ulkoasiainvaliokunnan mietin-
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töä siten, että ylipäätään tulee seurata
Etelä-Afrikan tilannetta, ja kun kerran tämä
esitys nyt vielä on eduskunnan käsittelyssä, myös
meidän kansanedustajina tulee seurata tilannetta
ja pystyä nopeisiin uudelleenarviointeihin.
Jo viime viikolla lehdistössä oli esillä tietoja
siitä, että kansainväliset tarkkailijaryhmät ovat
arvostelleet Etelä-Afrikan poliisin toimintaa.
Tällä perusteella voidaan siis myös Etelä-Afrikan valtion katsoa olevan varsin välinpitämätön
näiden väkivaltaisuuksien suhteen. Mielestäni
tämä on erittäin vakava kysymys, nimenomaan
se, miten Etelä-Afrikan poliittinen johto tällä
hetkellä toimii näiden väkivaltaisuuksien estämiseksi ja lieventämiseksi.
Näillä perustein näen, että tilanne ei ole vielä
kypsä sille, että eduskunta hyväksyisi
Etelä-Afrikkaa koskevien pakotteiden kumoamisen. Näillä perusteilla, arvoisa puhemies, kannatan ed. Hassin tekemää hylkäysehdotusta.
Ed. K a 11 i o m ä k i (vastauspuheenvuoro):
Puhemies! Jo tähän saakka käyty keskustelu
osoittaa, että eduskunnassa ollaan hyvin huolestuneita kehityksestä Etelä-Afrikassa, ennen
kaikkea Chris Hanin murhan seurauksista siellä.
Joka tapauksessa on niin, että eduskunnan tehtävä on vahvistaa, siltä osin kuin Suomessa
siihen pystytään, demokraattista ja rauhallista
kehitystä Etelä-Afrikassa. Ulkoasiainvaliokunnan arvio tältä osin on ollut nimenomaan se, että
etenemällä mietinnön mukaisesti ja hallituksen
esityksen mukaisesti voidaan parhaiten tuota
myönteistä kehitystä edesauttaa. Enkä aliarvioi
sitä palautetta, mikä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan delegaation taholta on tullut pitkän ja
perusteellisen harkinnan ja paikalla tehdyn
käynnin jälkeen.
En kuitenkaan pidä mahdottomana sitä, että
mietintö tässä pantaisiin pöydälle. Sekin osaltaan nimittäin osoittaisi eduskunnan huolestumista, mutta samalla se ei muuta mielestäni sitä
perusarviota kehityksestä Etelä-Afrikassa, joka
sisältyy ulkoasiainvaliokunnan mietintöön ja
samalla tietysti sen hyväksyntään, mitä hallitus
on asiasta esittänyt.
Herra puhemies!
Ed. L u u k k a i n e n :
Etelä-Afrikan tilanteesta on aivan viime päivinä
paljastunut niin paljon uusia piirteitä, että on
käynyt todella ilmi ja selväksi, että tarvitsemme
aikalisän ennen kuin hyväksymme tämän lain.
On myös mahdollista, että lähipäivät tuovat
lisää paljastuksia eteemme.
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Arvoisa puhemies! Tällä perusteella ehdotan,
että tämä asia jäisi pöydälle. Luotan puhemiesneuvoston harkintavaltaan pöydällepanoajan
pituudesta.
Ed. Laine : Herra puhemies! Kun ulkoasiainvaliokunnan mietintö viime viikon keskiviikkona oli eduskunnan ensimmäisessä täysistuntokäsittelyssä, eräät edustajat jo silloin esittivät epäilyn siitä, voidaanko juuri tässä vaiheessa
valiokunnan mietintö hyväksyä. Kun asian toinen käsittely oli viime perjantaina, 40 edustajaa
äänesti asian pöydälle jättämisen puolesta juuri
siksi, että tilanne on juuri viime päivinä muodostunut Etelä-Afrikan osalta vielä vaikeammaksi
kuin joitakin aikoja sitten. Muistutan siitä, että
viime perjantaina oli 52 edustajaa poissa. Siitäkinjoukosta ehkä huomattava osa olisi halunnut
asiaa vielä jossain määrin harkita.
On valitettavaa, että ulkoasiainvaliokunnan
johto ei nyt tässä istunnossa voi olla läsnä, koska
ulkoasiainvaliokunnan tehtävät ovat vieneet valiokunnan jäsenistä huomattavan osan, jos oikein ymmärrän, Baltiaan. Kun olen sitä mieltä,
että eduskunnan suuri enemmistö ei ole eri
mieltä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön varsinaisen tavoitteen ja tarkoituksen kanssa, mutta
eduskunta ei ainakaan yksimielisesti pidä tällä
hetkellä välttämättömänä valiokunnan mietinnön hyväksymistä, niin mielestäni kannattaa
harkita täällä esitettyjä vetoomuksia.
Epäilen kovasti vastoin ulkomaankauppaministeri Salolaisen käsitystä, että väärä signaali
voisi olla se, että juuri tänään tämä päätös
lyödään kiinni. Tästä syystä, herra puhemies,
vetoan nyt puhemieheen, että te keskeyttäisitte
tämän asian käsittelyn. Jäisi mahdollisuus keskustella esimerkiksi pääministerin, ulkoministerin, ehkä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan
vielä paikalla olevien jäsenten kanssa, ja asiaan
voitaisiin sitten palata jonkin verran myöhemmin, ehkä ensi viikolla.
Lopuksi haluaisin todeta, että kun täällä on
niin vannottu sen varaan, että hallitus kyllä osaa
harkita, niin palautan mieliin, että se vaihe,
jolloin Etelä-Afrikan pakotteet aikanaan eduskunnassa hyväksyttiin hallituksen esityksen perusteella, oli sellainen vaihe, jolloin maassa oli
hyvin voimakas kansalaisliike vaatimassa EteläAfrikan vastaisia pakotteita. Esimerkiksi yksi
ammattiliitto omilla toimillaan oli tavallaan pakottamassa hallitusta. Se oli kyllä toinen hallitus
kuin tämä nykyinen. Ei se ollut sen hallituksen
kovin hyvä tahto ehkä. Mutta se on historiaa,
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sen ei nyt tarvitse tähän päivään enempää vaikuttaa.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Ed. Koskinen (vastauspuheenvuoro):
Herra puhemies! Sekä edustajat Luukkainen että
Laine ovat esittäneet hyvin arvokkaita näkökohtia asian asiallisen käsittelyn siirtämisen puolesta. Johtuen juuri siitä, että hyvin laajalla yksimielisyydellä on asiaa voitu ulkoasiainvaliokunnassa käsitellä, sama yksimielisyys edellyttäisi,
että nyt hyvin laajalla joukolla katsottaisiin soveliaampi ajankohta kolmannen käsittelyn loppuun viemiseen. Kuten ed. Kalliomäkikin totesi,
sosialidemokraatit ovat valmiita mietinnön asiasisältöön sinänsä puuttumatta lykkäämään asian
käsittelyä otollisempaan ajankohtaan.
Ed. H a 1 on en: Arvoisa puhemies! Varsinaisen puheenvuoron puitteissa on mahdollisuus
kannattaa ed. Luukkaisen tekemää pöydällepanoehdotusta, ja aivan täällä esitetyistä syistä sen
myös teen.
Tämä mielestäni on aiheellista sen vuoksi, että
olisi muutoin nähtävissä, että varsinaiseen päätöksentekoon liittyy sellaisia dubioita, sellaisia
elementtejä, joita ei tulisi, jos tämä asia käsiteltäisiin hieman myöhemmin.
Ed. Kalli merkitään läsnä olevaksi.
P u h e m i e s : Pyydän ed. Luukkaista täsmentämään pöydällepanoa tarkoittavan ehdotuksensa ajankohtaa.
Ed. Luukkainen: Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että asia pannaan pöydälle vähintään
kahdeksi viikoksi eli 4 päivänä toukokuuta pidettävään täysistuntoon.
P u h e m i e s : Kun on tehty ehdotus asian
pöydällepanosta ja ehdotusta on kannatettu ja
kun pöydällepane keskeyttäisi asian asiallisen
käsittelyn, kehotan seuraavia puhujia ilmaisemaan käsityksensä pöydällepanoehdotuksesta.
Keskustelu pöydällepaneehdotuksesta julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelussa on ed. Luukkainen ed. Halosen kannattamana ehdottanut,
että asia pantaisiin pöydälle 4 päivänä toukokuuta pidettävään täysistuntoon.

Joka haluaa jatkaa asian asiallista käsittelyä,
äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on ed. Luukkaisen ehdotus hyväksytty.
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 83
jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 53. (Ään. 1)
Eduskunta on päättänytjatkaa asian asiallista
käsittelyä.
Ed. D o n n e r : Arvoisa puhemies! Kun ed.
Hautala syytti minua hajamieliseksi professoriksi, niin olisin mieluisasti sekä hajamielinen että
professori.
Totean nyt vain historian nimessä, että kaupankäynnin esteet Etelä-Afrikan tasavallan ja
Suomen välillä on purettu aikoja sitten. Suomi
vie Etelä-Afrikkaan tavaroita ja tuotteita tänä
vuonna toivon mukaan ehkä 300 miljoonan
markan edestä, ehkä enemmänkin. Nyt on kysymys investoinneista. Minä en tunne niitä suomalaisia teollisuuspiirejä, jotka tällä hetkellä investoisivat Etelä-Afrikan tasavaltaan, mutta mahdollisesti niitä on. Ainakaan luettuani suomalaisen yhtiöiden taseita en huomaa sellaisia investoin tivaroja.
Peruskysymyshän oikeastaan ei ole tämä. Se
on tietysti moraalinen ja poliittinen. On todettava vain se, että jos Etelä-Afrikan tasavallan
taloudellinen epävarmuus jatkuu ja syvenee,
tämä iskee ensimmäiseksi mustiin, värillisiin,
intialaisiin ja muihin kansanosiin, jotka eivät
edusta valkoista vähemmistöä. Jos te haluatte
jatkaa Etelä-Afrikan eristämistä, haluatte myöskin jatkaa sitä politiikkaa, joka johtaa mustan
kansanosan huononeviin elinoloihin, minun
puolestani kyllä sopii, jos näin halutaan tehdä.
Haluan vain todeta, että näin on.
Kun hallitus teki esityksensä vuosi sitten investointien sanktioiden poistamisesta, ei tiedetty
senkään vuoden Codesa- eli monipuolueneuvotteluista ja niiden tuloks€(sta, jotka katkesivat
Boipatongin murhiin ja verilöylyyn. Tänä vuonna Codesa-neuvottelut, siis monipuolueneuvottelut, on aloitettu uudestaan, ja ne tulevat jatkumaan Chris Hanin murhasta huolimatta.
Minä olen vastakohtana joillekin kansanedustajille puhunut useamman Anc:n johtavan
edustajan kanssa kuin sekä ulkoasiainvaliokunta
että monet eduskunnan jäsenet. Olen havainnut,

Etelä-Afrikan pakotteet

että Anc:nkin keskuudessa on erittäin monia eri
mielipiteitä koskien sanktioita. Mutta on myös
niitä hyvin voimakkaasti esiintyviä, jotka sanovat, että kaikki sanktiot on poistettava, koska
ulkomaailman on edistettävä Etelä-Afrikan tasavallan demokraattista, mutta myös taloudellisesta kehitystä, koska nämä kulkevat käsi kädessä.
Täällä on useaan otteeseen eri käsittelyjen
yhteydessä kysytty kansanedustajien suulla,
onko tämä prosessi peruuttamaton. Se on myös
sanottu joidenkin muiden suulla, että se olisi
peruuttamaton. On myös todettava, että valinta
on kaaoksen ja demokratian välillä. Mikäli me
haluamme demokraattista kehitystä tukea EteläAfrikassa, meidän on pyrittävä edesauttamaan
kehitystä siinä maassa. En tiedä toisaalta, arvoisa puhemies, mistä rahat tulevat, mutta se on
toinen asia. Tämä on kysymys periaatteesta.
Puhutaan poliittisesta väkivallasta hyvin paljon ja poliittisen väkivallan läsnäolosta EteläAfrikassa. En halua millään tavalla väheksyä
valkoisen vähemmistön toimia, valkoisten äärimmäisyysainesten, toimia Etelä-Afrikassa, en
millään tavalla, koska olen nähnyt ne. Totean
kuitenkin, että on myös poliittista väkivaltaa,
joka tulee muualta. Tammikuun aikana demokraattinen puolue, joka on ollut valkoisten puolue mutta joka on kuten englanniksi sanotaan
multiracial tai non-racial -puolue, järjesti Guguletun townshipissa vaalikokouksen. Niitähän
tarvitaan, ei pelkästään valkoisten alueella. Tämän kokouksen keskeyttivät joko Anc:n tai
Pac:n, siis Pan-Africanist Congressin, edustajat
YK-huomioitsijoiden läsnä ollessa väkivaltaisesti. Kyllä tapahtuu myös tällaista väkivaltaa.
Me tiedämme myös, että on alueita EteläAfrikassa, jonne ei pääse muita kuin Inkathan
edustajia, on alueita, jonne ei pääse kuin Anc:n
edustajia, mahdollisesti myös alueita, jonne ei
pääse muita kuin kansallispuolueen edustajia.
Tätä prosessia vastaan meidän on taisteltava.
Siksi olenkin täällä ehdottanut, että Suomen
hallitus tekisi selvän päätöksen siitä, että aika
huomattavin rahamäärin tuettaisiin kansalais- ja
äänestäjäkasvatusta.
Se tärkeä päätös, jonka hallitus teki ja jota ei
tehty täällä, oli kauppasaarron lopettaminen.
Tämä on vähemmän tärkeä, mutta ehkä sillä on
niin suuri symboliarvo, että joillekin tästä muodostuu omantunnon kysymys.
Arvoisa puhemies! Haluan vielä korjata muutaman väärinkäsityksen. Ed. 0. Ojala puhui
hallituksen ja Anc:n kesken käytävistä neuvotte-
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luista. Hallitus ja Anc:hän tavallaan eivät käy
neuvotteluja, ne käytiin jo tammikuun aikana.
Nyt on kysymys monipuolueprosessista, johon
osallistuu yli 20 osapuolta. Vaikka täällä varmasti ollaan sitä mieltä, eWt Inkatha Freedom
Party edustaa eräänlaista mustaa tai valkoista
rasismia, on kuitenkin todettava, että sekin on
osapuoli näissä neuvotteluissa ja pakko ottaa se
huomioon riippumatta siitä, mitä mieltä olemme
Buthelezistä.
Vielä mainittiin sana väliaikaishallitus. Se
hallitus, joka toivottavasti muodostuu ja jonka
lyhenne on Tee, siis Transitional Executive
Council, ei ole mikään varsinainen hallitus, vaan
tulee valmistelemaan vaaleja ja tulee myöskin
raivaamaan maaperää sille koalitiolle, joka muodostuu vaalien jälkeen, joka tulee toimimaan
viisi vuotta vaalien jälkeen ja jossa ministeriedustus tulee olemaan sen perusteella, mitä
kukin puolue saa ääniä vaaleissa. Siis kaikki ne
puolueet, jotka saavat yli 5 prosenttia äänistä,
tulevat olemaan edustettuina tässä hallituksessa,
joka muodostuu vaalien jälkeen. Me voimme
tietysti olettaa, että Anc tulee olemaan tämän
hallituksen enemmistöpuolue, mutta sitä emme
vielä tiedä. Aivan varmaa on, että siinä tulee
olemaan edustettuina useita puolueita.
Olen yrittänyt kuunnella eri osapuolia tässä
Etelä-Afrikan osittain traagisessa kehityksessä ja
olen vakuuttunut siitä, että teemme oikean päätöksen, jos päätämme, kuten tässä on ehdotettu.
Ed. Luukkainen (vastauspuheenvuoro):
Herra puhemies! Ed. Donner piti puheenvuorossaan tärkeänä sitä, että suomalaiset yritykset
pääsisivät investoimaan Etelä-Afrikkaan. Kun
tällä hetkellä suomalaiset yritykset eivät tunnu
edes millään houkuttimina investoivan Suomessa, en käsitä, miksi niitä pitäisi houkutella investoimaan Etelä-Afrikkaan. Sekä vaihtotaseen
kannalta että työllisyyssyistä olisi huomattavasti
parempi, että suomalaiset yritykset investoisivat
näinä aikoina Suomeen.
Ed. Hauta 1a (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! On hyvin vaikea kuvitella, että
ne investoinnit, joita mahdollisesti Suomesta
Etelä-Afrikkaan osoitettaisiin, rikastuttaisivat
köyhiä ja mustia ennen kuin maassa on poliittinen demokratia. Sen takia minusta on kohtuullista edellyttää, että pakotteet lopullisesti puretaan vasta sitten, kun me tiedämme, että poliittinen demokratia on hyvällä alulla, kun vaalipäivä
on määrätty. Minkä takia tämän parlamentin
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pitäisi heittää bensiiniä tuleen ja antaa mahdollisesti sytykkeitä siihen, että siitä tulesta tulee iso
rovio?
Ihmettelen sitä, että kun paikalla on kovin
vähän ulkoasiainvaliokunnan jäseniä, koska valiokunta on Baltiassa, niin nekin harvat, jotka
täällä ovat, poistuvat häntä koipien välissä salista, kuten ed. Tuomioja. Ed. Tuomioja on ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä ottanut kantaa
pakotteiden lopullisen purkamisen puolesta, ja
äsken hän ilmeisesti äänesti omaa valiokunnassa
ottamaansa kantaa vastaan. Sitten hän kerää
paperinsa ja poistuu paikalta. Minusta ed. Tuomioja voisi kertoa, miksi hän on tullut toiseen
ajatukseen, koska täällä näkyy kunnioitettavan
ulkoasiainvaliokuntaa niin paljon, ettei haluta
tehdä toisin kuin valiokunta näkee, eli siellä
ilmeisesti on vähän toisenlaista ilmaa viime päivien tapahtumien jälkeen.
Ed. P a 1 o hei m o: Herra puhemies! Minusta sellaisista asioista, joista ei kovin paljoa
tiedetä muuten kuin tiedotusvälineitten kautta,
ei pitäisi olla kiihkeästi, kovin voimakkaasti
jotakin mieltä. Olen sitä mieltä kuitenkin, että
rajoitteiden purkamisen ajankohta on erittäin
epäonnistunut. Olisin mielelläni suonut, että
puhemiesneuvosto olisi vapaaehtoisesti siirtänyt
sitä parilla viikolla.
Monissa aikaisemmissa yhteyksissä olen tullut
siihen tulokseen, että sellainen tieto kaukaisista
maista, joka on tiedotusvälineitten suodattamaa,
on hyvin erilaista kuin se tieto, jonka paikalla
pitempään oleskelleet tai siellä käyneet ihmiset
ovat saaneet. Luotan tässä tapauksessa enemmän
edustajien Tuomioja, Donner, Ollila ja Paasio
käsityksiin asiasta- he ovat käyneet paikallakuin niihin edustajiin, jotka ovat saaneet tietonsa
ja käsityksensä tiedotusvälineistä.
Nähdäkseni asia on niin, että pyrkimykset
täällä ovat yhteisiä. Kysymys on lähinnä siitä,
mikä strategia on oikea niitten pyrkimysten
saavuttamiseksi. Olisi ollut erittäin hyvä, jos
eduskunta olisi yksimielisesti tai suurella enemmistöllä voinut siirtää tämän kaksi viikkoa
eteenpäin, koska se nähdäkseni olisi ollut koht~
lias, humaani ele Etelä-Afrikkaa kohtaan. Koska näin ei tapahtunut, tulen äänestämään hylkäämisen puolesta siitä huolimatta, että uskon
paikalla olleiden edustajien käsityksen asiasta
olevan oikeampi.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Se oli
kai ed. Hautala, joka tutkiskeli, missä ulkoasi-

ainvaliokunnan jäsenten häntä on. En tiedä,
missä se on, mutta tuskinpa täältä kukaan on
poistunut tämän asian takia. Tällä ei ole kansallispoliittisesti sellaista merkitystä, että kannattaisi poistua salista sen takia, ettei menettäisi äänestäjiä, niin kuin jotkut kansanedustajat tietysti
helposti tekevät.
Mitä tulee investointeihin Etelä-Afrikkaan,
sanoisin, että jos ajatellaan tuottavia investointeja, ulkomaalaisia investointeja, kyllä kai tällä
hetkellä tulevaisuuden näkymät Etelä-Afrikassa
ovat näille investoinneille erittäin positiiviset,
enemmän positiiviset kuin jossakin nykyisen
EY:n alueella. Toisin sanoen investoinnit, jotka
suoritetaan sinne, saattavat lisätä suomalaista
kaupankäyntiä siihen suuntaan merkittävästikin, ja sitä me tällä hetkellä tarvitsemme. Vaikka
meidän investointimme ovat vaikutuksiltaan
varsin vähäiset maailman laajuisesti katsoen,
niin jos katsomme asiaa omalta kannaltamme,
mielestäni investointeja Etelä-Afrikkaan pitäisi
siinä mielessä tukea.
Sitten on kauhisteltu Hanin murhaa, ja se
on toki ihmishenki. Jokainen ihminen on laulun arvoinen, niinhän täytyy sanoa, ja sitä on
kauhisteltava, mutta aina on otettava huomioon, että tämäkin mies oli Anc:n väkivaltaisen siiven jäsen, sotilaallisen osallistumisen johtaja. En minä tiedä, ovatko hänenkään näkemyksensä olleet nyt niin silkillä siloiteltuja. Ei
se merkitse sitä, että hyväksyisin hänen loppuaan, mutta ei hänestä nyt kannata mitään pyhimystä tässä salissa tehdä vaan katsoa, mitkä
ovat hänen toimintaperiaatteensa olleet. Ehkä
ne näkemykset ovat syntyneet siellä, väkivalta
väkivaltaa vastaan, ja Haninkin loppu oli silloin sama kuin niin monen mustan ja monen
valkoisen, mitä nyt pyritään demokratisoitumisen kautta lopettamaan. Me olemme siinä mukana, kun luovumme rajoituksista, mitä asiaa
nyt käsittelemme.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Hassi
ed. 0. Ojalan kannattamana ehdottanut, että
lakiehdotus hylättäisiin.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää
"jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Käyttelytilien koron verovapaus

P u h e m i e s : Ilmoitan, että pöytäkirjaan
merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.
"Jaa" äänestävät seuraavat edustajat:
Aho E., Aittoniemi, Ala-Haija, Ala-Nissilä,
Alaranta, Anttila S-L., Aula, Backman, Bell
von, Biaudet, Donner, Dromberg, Enestam,
Hacklin, Halonen, Heikkinen, Hiltunen, Huuhtanen, Häkämies, Hämäläinen, Iivari, Isohookana-Asunmaa, Jokiniemi, Jouppila, Jurva, Järvilahti, Jääskeläinen, Kaarilahti, Kalli, Kalliomäki, Kallis, Kanerva, Karhunen, Kohijoki,
Koistinen, Korva, Laakkonen, Lahti-Nuuttila,
Lahtinen, Laitinen, Laivoranta, Lamminen,
Laukkanen M., Lax, Lehtinen, Lehtosaari, Leppänen J., Liikkanen, Lindqvist, Lindroos, Louekoski, Luhtanen, Luttinen, Markkula, Mattila,
Morri, Myller, Mäkelä, Mäki-Hakola, Mäkipää,
Mölsä, Niinistö, Nyby, Näsi, Ojala A., Ollila,
Paakkinen, Perho-Santala, Pesälä, Pietikäinen
M., Pietikäinen S., Puhakka, Puisto, Pura, Rajamäki, Rask, Rauramo, Rehn 0., Renko, Renlund, Riihijärvi, Roos T., Rossi, Rusanen, Ryynänen, Rönnholm, Röntynen, Saari, Saaria,
Saastamoinen, Savela, Seivästö, Suhola, Suhonen, Takala, Tiuri, Tuomioja, Turunen, Tykkyläinen, Törnqvist, Ukkola, Uosukainen, Varpasuo, Vihriälä, Virrankoski, Vistbacka, Vuorensola ja Väistö.
"Ei" äänestävät seuraavat edustajat:
Aho R., Andersson, Anttila U., Apukka,
Gustafsson, Hassi, Hautala, Helle, Kasurinen,
Korhonen, Laakso, Laaksonen, Laine, Luukkainen, Muttilainen, Nikula, Ojala 0., Paloheimo,
Polvinen, Pulliainen, Pykäläinen, Rimmi, Räty,
Seppänen, Stenius-Kaukonen ja Tennilä.
"Tyhjää" äänestävät edustajat Koskinen,
Skinnari ja Vähäkangas.
Poissa äänestyksestä ovat seuraavat edustajat:
Alho, Antvuori, Astala, Björkenheim, Haavisto, Hurskainen, Jaakonsaari, Jansson, Juhantalo, Jäätteenmäki, Kankaanniemi, Kauppinen,
Kautto, Kekkonen, Kemppainen, Komi, Korkeaoja, Koski, Kuittinen, Kuuskoski, Kääriäinen, Lahikainen, Laukkanen V., Laurila, Leppänen P., Linnainmaa, Lipponen, Louvo, Malm,
Metsämäki, Miettinen, Moilanen, Nordman,
Norrback, Paasio, Pekkarinen, Pelttari, Pokka,
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Polvi, Ranta, Rehn E., Rinne, Roos J., Saapunki, Salolainen, Sasi, Savolainen, Särkijärvi, Taina, Toivonen, Urpilainen, Vanhanen, Vehkaoja,
Viinanen, Viljamaa, Viljanen, Vuoristo, Vähänäkki, Väyrynen, Wahlström, Westerlund ja
Zyskowicz.
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 108
jaa- ja 26 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 62. (Ään. 2)
Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Ehdotukset Iaeiksi tuontimaksulain 4 §:n, elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 5 ja
9 §:n sekä ravintorasvaverosta annetun lain 5 §:n
muuttamisesta

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 33111992 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 12
P u h e m i e s : Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
4) Ehdotus laiksi tuloverolain 33 ja 143 §:n muuttamisesta

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 36711992 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 13
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelu:

Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Käyttelytilit, joiden koroista nyt keskustellaan ja
päätetään, ovat pientallettajien, eläkeläisten ja
sen tyyppisten ihmisten, vakinaisesti käyttämiä
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tilejä. Ed. Apukka yksityiskohtaisessa käsittelyssä ehdotti, että korko jätettäisiin hallituksen
esityksen mukaisesti 3 prosentiksi, kun valiokunta on päätynyt alentamaan sen 2,5 prosenttiin.
Mielestäni tämä asia ei ole oikein synkronissa
asioiden kanssa sikäli, että 2,5 prosenttia on liian
alhainen.
Haluan todeta myös sen, kun pankkimiesten
kanssa eilen keskustelin, että jos käyttelytilien
korot lasketaan kovin alas, tilanne on se, että
myös pientallettajat, vähävaraiset ihmiset, osaavat siirtää liikenevät rahansa korkeakorkoisille
ja pankkien hyöty loppujen lopuksi jää olemattomaksi, saattaa kääntyä vahingoksikin.
Kuitenkaan hallituksen esitystä ei voi esittää
hylättäväksi, koska jos se hylätään sellaisenaan,
se olisi tietyllä tavalla kohtuutonta, ottaen huomioon, mikä siinä jäisi voimaan. En näin ollen
ehdota sitä, mutta haluan todeta sen, kun eilen
erään pankkimiehen kanssa junassa keskustelin
tästä asiasta, että hän katsoi, että ei tämä asia ole
pankeille millään tavalla edullinen. Pankeille
saattaa tulla korkomenojen muodossa pelkästään tappioita. Koron laskeminen näin alas on
aika harkitsematonta. Niin kuin sanottu, en tee
mitään ehdotusta sen hylkäämiseksi. Halusin
vain tuoda oman mielipiteeni vielä kerran tässä
asiassa esille.
Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Herra puhemies! Yli 70 miljardia markkaa on näillä
käyttelytileillä rahaa. Siellä ovat juuri pienituloisten ihmisten, joilla suuria säästöjä ei jää,
rahat ja monta kertaa tietysti sellaisen, joka ei
ymmärrä korkopeliä, vähän suuremmatkin rahat. Kun korkeakorkoisiin tileihin ei ole puututtu, nyt markkinakorkojen laskiessa korot
ovat tulleet vain vähän alas. Muistaakseni tämän päivän lehdissä on tarjottu noin 7-8 prosentin korkoa aika lyhytaikaisellekin lainalle ja
aika pienellekin summalle. Vaikka se on verotlista, siitä jää aika paljon. Mielestäni korkeihin
korkoihin olisi hallituksen tullut puuttua huomattavasti enemmän. Hallitus esityksellään
pyrki alun perin saamaan yli miljardin - nyt
en tiedä, tuleeko tällä jo 2 miljardia, ainakin
1,5 miljardia- pankeille korkomenoissa säästöä, kun pienimpien tilien korkoa alennetaan.
Miksei yhtä hyvin voitu puuttua korkean koron tileihin, joilla ovat nimenomaan ylimääräiset rahat, sijoittelut ja pelirahat? Periaatteessa
mielestäni näin olisi pitänyt tehdä. Vasemmistoliittohan esitti, ettei ainakaan 2,5 prosenttiin
olisi pitänyt mennä, mihin hallitus alkuperäi-

sen esityksensä jälkeen on vielä pudottanut
korkoa. Me emme pidä oikeana ratkaisuna,
jota on ehdotettu.
Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Rahoitusmarkkinatilastojen mukaan käyttelytileillä on keskimäärin per kotitalous talletuksia
noin 40 000 markkaa. Ei todellakaan voi sanoa,
että olisi kyse erittäin köyhien tai erittäin piensäästäjien tileistä tai talletuksista. On kyse tallettajien maksamasta pankkituesta vain siinä tapauksessa, jos rahat tulevat jatkossakin pysymään
käyttelytileillä. Itse toivon, että korkotietoisuus
ja sijoitustietoisuus leviäisivät niin paljon, että
tallettajia ei voisi höynäyttää tällaisten tilien
avulla, vaan ettäjokainen osaisi sijoittaa rahansa
sellaisille tileille, joilta saisi mahdollisimman korkean koron.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
5) Ehdotukset laeiksi kunnallisen virkaehtosopimuslain 3 ja 6 §:n ja kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 14
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 6
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
6) Ehdotus laiksi yksityisten valtionapulaitosten
toimiehtosopimuslain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 377/1992 vp
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 7

Aikuisopintotuki

Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
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Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.

9) Ehdotus laiksi opintotukilain väliaikaisesta
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 13
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 1

7) Ehdotus laiksi rajavyöhykelain 5 ja 6 §:n muut-

tamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 18
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 8
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.

8) Ehdotukset laiksi tieliikenteen ajo- ja lepoajoista annetun lain kumoamisesta, laiksi tieliikennelain muuttamisesta sekä laiksi työaikalain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 33511992 vp
Lakialoitteet n:ot 11, 16 ja 2211991 vp
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 3

P u h e m i e s : Toisessa käsittelyssä päätetyt,
hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset
voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset
hyväksytään.
Eduskunta pysyy toisessa käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien
lakiehdotusten hylkäämisestä.

P u h e m i e s : Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu:
Ed. T y k k y 1ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Käytin ensimmäisen käsittelyn yhteydessä laajemman puheenvuoron opintotukilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttumisesta. Sosialidemokraattinen ryhmä ei voi hyväksyä tätä lakia. Ryhmämme mielestä aikuisopiskelijoille on turvattava
tuen jatkuvuus. Nyt esitetty lakimuutos merkitsee huoltajakorotuksen ja opintolainojen korkotuen poistamista myös muilta kuin korkeakouluopiskelijoilta. Lisäksi haluan todeta, että aikuisopintotuen tulisi aina olla koulutushalukkuutta lisäävä ja siis taloudellisesti parempi vaihtoehto kuin työttömyysturva. Sivistysvaliokunnan mietintöön oppositioryhmät jättivät eriävän
mielipiteen.
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä lakiehdotus hylättäisiin.
Ed. Laakso: Herra puhemies! Myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannattaa tämän lain hylkäämistä, ja siksi kannatan ed.
Tykkyläisen ehdotusta.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Täytyy olla vähän kriittinenkin. Nykyisessä yhteiskunnassa näyttää siltä, ,että aikuisopiskelusta on
tulemassa ammatti ja se on vaihtoehto työlle.
Näinhän tietysti on hyvä, koska halutaan ihmiset pitää poissa masentuneesta mielentilasta ja
kiinni elämän syrjässä. Se on tällä hetkellä välttämätöntä. Mutta jos opiskelusta tulee ammatti,
ihminen opiskelee valtion tuella koko elämänsä,
kun hänelle ei ole annettavissa työtä, niin kyllä
sekin pahasti ristiriidassa on elävän elämän käsi-
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tyksen kanssa. Mutta se ei ole näistä ihmisistä
kiinni, vaan tästä yhteiskunnasta, joka ei pysty
työtä antamaan. Korvikkeeksi annetaan opiskelua tietyn asteisella valtion tuella. Ihmiset alkavat tulla liian viisaiksi, kun työn sijasta aina vain
opiskellaan. Ei voi tämä opiskelu olla työelämää
auttavaa enää sillä tavalla kuin sitä kustannetaan.
Siitä huolimatta me tuemme eduskuntaryhmässä tätä ehdotusta. Siitä ei ole kysymys ollenkaan, koska tietyllä tavalla sosiaaliseen turvaan
puuttumista on tämäkin asia vastoin yhteiskunnallisia perusteita.
Ed. T y k k y 1 ä i n e n : Herra puhemies! Ed.
Aittoniemelle toteaisin, että on ollut erittäin
tärkeä asia, että esimerkiksi työttömät ovat voineet opiskella uuteen ammattiin, kun elämme
rakennemuutosaikakautta. Lisäksi voin todeta,
että monet aikuiset ovat tosiaan voineet opiskella, kun on ollut tämä opintotukiraha. Mutta nyt
kun tämä muuttuu, niin on valitettavaa, että
tämäkin mahdollisuus viedään pois aikuisilta ja
ennen kaikkea niiltä ihmisiltä, jotka ovat vailla
työtä tai ammattitaitoa.
Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies! Ed.
Aittoniemen äskeisen puheenvuoron johdosta
totean, että tämä aika nyt vain sattuu olemaan
sellainen, että on erinomaisen hyvä, että ihmisiltä riittää valppautta ja intoa kaikesta huolimatta
kehittää itseään ja opiskella. Olen itse voinut
omassa mielessäni todeta, että tämä jatkuva
opiskelu ei näytä loppuvan ennen kuin haudan
partaalla. Mutta sitä kun nyt tässä tekee, niin
toivoisi, että ed. Aittoniemellä edes joskus muutama päivä riittäisi opiskeluun. Sekin saattaisi
olla ihan paikallaan.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : ·Keskustelussa on ed. Tykkyläinen ed. Laakson kannattamana ehdottanut,
että lakiehdotus hylättäisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää
"jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.
P u h e m i e s : Ilmoitan, että pöytäkirjaan
merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

"Jaa" äänestävät seuraavat edustajat:
Ala-Harja, Ala-Nissilä, Alaranta, Anttila
S-L., Antvuori, Aula, Biaudet, Dromberg,
Enestam, Hiltunen, Huuhtanen, Häkämies, lsohookana-Asunmaa, Jansson, Jokiniemi, Jouppila, Järvilahti, Jääskeläinen, Kaarilahti, Kalli,
Kallis, Kanerva, Karhunen, Kauppinen, Kohijoki, Koistinen, Komi, Korva, Laakkonen, Laivoranta, Lamminen, Laukkanen M., Lax, Lehtinen, Lehtosaari, Leppänen J., Liikkanen, Lindqvist, Markkula, Mattila, Morri, Mäki-Hakola,
Mölsä, Niinistö, Näsi, Ollila, Pelttari,
Perho-Santala, Pesälä, Pietikäinen M., Puhakka,
Rehn 0., Renko, Renlund, Rossi, Rusanen,
Ryynänen, Röntynen, Saari, Saario, Savela, Seivästö, Suhola, Takala, Tiuri, Turunen, Ukkola,
Varpasuo, Vihriälä, Virrankoski, Vuorensola ja
Väistö.
"Ei" äänestävät seuraavat edustajat:
Aho R., Aittoniemi, Andersson, Anttila U.,
Apukka, Backman, Bell von, Gustafsson, Hacklin, Hassi, Helle, Hämäläinen, Iivari, Jurva,
Kalliomäki, Kasurinen, Kekkonen, Korhonen,
Koskinen, Laakso, Laaksonen, Lahti-Nuuttila,
Laine, Laitinen, Lindroos, Louekoski, Luhtanen, Luttinen, Luukkainen, Muttilainen, Mäkelä, Mäkipää, Nikula, Nyby, Ojala A., Paakkinen, Paloheimo, Polvinen, Puisto, Pulliainen,
Pykäläinen, Rajamäki, Rask, Rimmi, Roos J.,
Roos T., Räty, Rönnholm, Seppänen, Skinnari,
Stenius-Kaukonen, Suhonen, Tennilä, Tuomioja, Tykkyläinen, Vistbacka, Vähäkangas ja Vähänäkki.
Poissa äänestyksestä ovat seuraavat edustajat:
Aho E., Alho, Astala, Björkenheim, Donner, Haavisto, Halonen, Hautala, Heikkinen,
Hurskainen, Jaakonsaari, Juhantalo, Jäätteenmäki, Kankaanniemi, Kautto, Kemppainen,
Korkeaoja, Koski, Kuittinen, Kuuskoski, Kääriäinen, Lahikainen, Lahtinen, Laukkanen V.,
Laurila, Leppänen P., Linnainmaa, Lipponen,
Louvo, Malm, Metsämäki, Miettinen, Moilanen, Myller, Nordman, Norrback, Ojala 0.,
Paasio, Pekkarinen, Pietikäinen S., Pokka, Polvi, Pura, Ranta, Rauramo, Rehn E., Riihijärvi,
Rinne, Saapunki, Saastamoinen, Salolainen,
Sasi, Savolainen, Särkijärvi, Taina, Toivonen,
Törnqvist, Uosukainen, Urpilainen, Vanhanen,
Vehkaoja, Viinanen, Viljamaa, Viljanen, Vuo-

Tietokoneohjelmien kopiointi

risto, Väyrynen, Wahlström, Westerlund ja
Zyskowicz.
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 72
jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 69. (Ään. 3)
Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
10) Ehdotukset laeiksi tekijänoikeuslain ja tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 21111992 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 2
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
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Sen takia jokainen Eta-laki, joka meille tulee
käsittelyyn, vaatii tulevaisuudessa eduskunnalta
valppautta, koska EY-direktiivitkin sallivat paljon monimuotoisemman tulkinnan, kuin mitä
tämä EY-hallitus luulee.
Ed. Ukkola : Arvoisa puhemies! Täytyy
olla erittäin tyytyväinen siitä, että sivistysvaliokunta on hoksannut tämän tärkeyden, mikä
tähän hallituksen lakiesitykseen sisältyi. Ed.
Laakso on varmasti omalta osaltaan toimittajana tajunnut, mitä tämä käytännössä olisi merkinnyt esimerkiksi toimittajan työlle, kirjailijoiden työlle. Paitsi tietenkin lasten peleistä niin
kysymys on vähän muustakin asiasta eli tiedonvälityksestä.
Samalla voi kyllä todeta sen, että hallitus ja
ministeriön virkamiehet noudattavat EY-direktiivejä aivan pöhköpäisesti, kirjaimellisesti, vaikka aivan hyvin voidaan Suomessa niin kuin
kaikissa muissakin maissa noudattaa joustavuutta ja tervettä järkeä. Tähän saakka en ole
huomannut, että Eta-laeissa olisivat hallitus ja
sen virkamiehet noudattaneet tervettä järkeä.

Keskustelu:
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ed. L a a k s o : Herra puhemies! Käsittelyssä
oleva lakiesitys on konkreettinen esimerkki siitä,
miten hallitus haluaa olla paavillisempi kuin
paavi itse tulkitessaan EY-direktiivejä. Hallitushan toi tämän esityksen eduskunnalle aivan
erilaisessa muodossa kuin missä sivistysvaliokunta nyt esittää tämän hallituksen esityksen
hyväksyttäväksi. Hallitus vetosi EY-direktiiveihin ja oli valmis kieltämään tietokoneohjelmien
kotikopioinoin ja tekemään sen rangaistavaksi.
Käytännössä hallitus oli siis valmis luomaan
sellaisen järjestelmän, jossa jokainen naapurin
kakara olisi joutunut valvomaan toista naapurin
kakaraa siitä, minkälaisia ja kenen luvalla kopioituja käytössä olevat tietokoneohjelmat ja
tietokonepelit ovat.
Sivistysvaliokunta puuttui tähän hallituksen
esitykseen ja oli valmis yksimielisesti muuttamaan tätä säännöstä. Nyt omaan käyttöön tarkoitettu muutaman kappaleen tietokoneohjelman kotikopiointi on tehty sallituksi, toisin sanoen kotikopioinoin rankaiseminen on poistettu
ja kielto tällaisen kotikopioinoin osalta on myös
poistettu.
Tämä hallituksen lakiesitys osoittaa hyvin
konkreettisella tavalla sen, minkälaisiin naurettavuuksiin tällainen EY-direktiivien tiukkaakio
tiukempi tulkinta on Suomen hallituksen ajanut.

Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
11) Ehdotus laiksi Pohjois-Suomessa annettavista
sähkön hinnanalennuksista
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 35811992 vp
Talousvaliokunnan mietintö n:o 9
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelu:
Ed. T e n n i l ä : Herra puhemies! On suuren
luokan kysymys, että maa pidetään kauttaaltaan
asuttuna. Jos osan maasta tai jopa ison osan
maasta annetaan kuihtua, siitä on menetyksiä
tietysti näille kuihtuville alueille mutta myös
kokonaisuudelle eli maalle, sillä onhan yhtäältä
tietysti kuitenkin niin, ettei minkään alueen voida lopullisesti antaa ikään kuin mennä, ikään
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kuin se ei enää tähän maahan kuuluisikaan. Siitä
on kuitenkin tietyt kustannuksensa, vaikka toiminnot siellä supistuvatkin ja kuihtumista tapahtuu. Maata joudutaan kuitenkin kokonaisuutena pitämään yllä, ja sitten kävisi niin, jos
tämmöinen kuihtuminen tapahtuu, että osa
maasta ei enää tuottaisi mitään.
Toisaalta jos kehitysalueiden annetaan kuihtua ja niiltä suuntaudutaan siirtämään väestöä
muuhun osaan maata, hukataan resursseja ensinnäkin kehitysalueilla, siellähän on kuitenkin
runsaasti luonnonvaroja ja on myös väkeä,
joka haluaa noilla alueilla työskennellä. Toisaalta tämmöiset väestön siirrot, joihin aluepolitiikan heikentäminen vie, johtavat päällekkäisiin investointeihin esimerkiksi asuntotuotannon osalta. Toisaalle jää tyhjiä asuntoja, ja
sitten joudutaan niille kehittyville alueille, jotka valitaan, asuntoja turhanpäiten lisää rakentamaan.
Me siis tarvitsemme ehdottomasti tehokasta
aluepolitiikkaa. Se on suuren luokan kysymys
tässä maassa, joka on hyvin laaja ja väestöltään vähäinen. Ilman selvästi määriteltyä aluepolitiikkaa ja siitä kiinni pitämistä maa ei
kauttaaltaan asuttuna pysy. Nyt on valitettavasti hyvin voimakkaasti tapahtumassa se, että
aluepolitiikka heikkenee meidän maassamme.
Se näkyy nyt kaikilla suunnilla, ja se on vaarallista. Se on vaarallista ennen muuta siinä
tilanteessa, kun nousukausi alkaa. Silloin tulee
maan sisäinen repeämä näkymään hyvin voimakkaana. Nyt kun työttömyyttä on kaikissa
osissa maata, esimerkiksi muuttoliikettä ei suuremmin ole, mutta silloin kun nousu alkaa ja
näin heikko aluepolitiikka jatkuu, tulee suuria
siirtymiä väestön osalta ja kuihtuminen on sitten tosiasia.
Aluepolitiikan heikentyminen näkyy julkisen
sektorin puolella esimerkiksi juuri nyt siten, että
meiltä aiotaan viedä vissiin hampaatkin pohjoisessa, kun Oulun yliopiston osalta hammaslääketieteen osasto aiottaisiin lakkauttaa. Y ritystoiminnan osalta tämä keskittämispolitiikka näkyy
hyvin voimakkaana pohjoisessa. Lapista ollaan
juuri nyt siirtämässä muuhun osaan maata eurokuntoon maata laitettaessa elintarviketuotantoa
hyvin voimakkaasti.
Herra puhemies! Esitys Pohjois-Suomen
sähköalennuksen jatkamisesta on aivan oikeata
aluepolitiikkaa. Tämä asia on täällä ollut kiistanalainen valiokuntavaiheessa ja perusteluihin
on kirjoitettu sellaista tekstiä, että ei ole muita
perusteita kuin aluepolitiikka, jolla tätä sähkö-

alennusta voidaan jatkaa. Se onkin minusta
erittäin hyvä peruste, koska aluepolitiikkaa pitää harjoittaa. Kun sähköä tuotetaan PohjoisSuomessa, on ihan luonnollista, että aluepoliittinen ajattelu tässä tulee voimakkaana näkyviin.
Kun sähkön hinta meillä on kohtuullinen, se
auttaa asukkaita, joita rasittaa esimerkiksi sähkölämmitetyissä taloissa meillä kuitenkin pitkä
talvi, joka tekee sähkölämmityksestä meillä kalliimpaa, kun ajatellaan kokovuotisia kustannuksia. Toisaalta kohtuullinen sähkön hinta ja tämä
Lapin, Pohjois-Suomen, alennus auttaa myös
yrityksiä. Yritykset pohjoisessa tarvitsevat välttämättä selviytyäkseen erimuotoista aluepoliittista tukea, jota ovat liikkeellelähtötuet, jotka
KTM myöntää ja joihin Kera omalla tavallaan
osallistuu. Tarvitaan kuitenkin myös pysyviä
tukimuotoja, jotta yritystoiminta pohjoisessakin
jatkuu. Niihin kuuluu kuljetustuki, ja erittäin
hyvä muoto tukea pientä ja keskisuurta yritystoimintaa on tehdä kaikki mahdollinen sen suhteen, että energian hinta siellä on kohtuullinen,
mihin oma laaja sähkön tuotanto minusta antaa
erittäin hyvät perusteet.
Mutta, herra puhemies, kysymys on kuitenkin
myös siitä, että jokien valjastamisesta on pohjoiselle aiheutunut kiistatta tuntuvaa haittaa. On
sanottu, että ne kaikki on korvattu, nuo haitat,
jotka Kemijoen valjastamisesta tulivat. Minä en
tätä käsitystä jaa. Olen ehdottomasti siitä eri
mieltä. Niitä pysyviä haittojahan oli mm. se, että
lohi menetettiin Kemijoesta. Se on ollut suuren
luokan menetys. Tuo menetys perustui välinpitämättömyyteen. Jo silloin olisi ollut mahdollisuus
toimia niin, että lohen nousu Kemijokeen olisi
turvattu. Nyt paljon myöhemmin rakennellaan
järjestelyitä, joilla voimalaitosten ohi lohi pääsee
nousemaan. Ne olisi voinut rakentaa jo silloin
50-luvulla.
Toisaalta on semmoisia pysyviä haittoja, joita
säännöstely aina aiheuttaa vesistössä. Niitä on
mm. se, että vedenkorkeuden jatkuvasta vaihtelusta johtuen rannat syöpyvät eikä jokiin muodostu talvisin enää jäätä. Tämä on esimerkiksi
Tennilän kylän, joka maailman kaunein kylä,
kohdalla merkinnyt sitä, että siellä rantojen
tilanne on jo erittäin huono, kun syöpyminen on
jatkuvaa. Toisaalta kun talvisin ei enää jäätä
tule, niin kylä on hajonnut kahtia. Ei ole enää
yhteyttä joen kahden puolen olevien kyläpuoliskojen välillä. Ennen oli jääpeite se, joka kylät
yhdisti talvisin ja kesällä oli helppo veneellä siitä
yli mennä. Nyt, kun säännöstellään ja vesi vaih-

Pohjois-Suomen sähkön hinta

telee rajusti, tätä yhteyttä ei enää ole. Se on iso
haitta ja pysyvä haitta, jota kukaan ei ole korvannut. Ne, jotka ovat ehkä isoina maanomistajina välittömimpiä haittoja kärsineet, ovat jonkinlaisia korvauksia saaneet. Mutta pienomistajille ja maattomille ei ole taaskaan korvattu
mitään näistä pysyvistä haitoista, ja säännöstelystä aiheutuu aina pysyvää haittaa. Se pitää
pitää mielessä.
Sekin on ihan vahva perustelu myös jatkossa
sille, että tämä Pohjois-Suomen sähköalennus
jatkuu. Siellä on tullut pysyvät haitat siitä, että
Kemijoki on valjastettu ja että tätä kautta on
koko maalle tuotettu sähköä jo vuosikymmeniä.
Kemijokihan on erittäin iso sähköntuottaja ja
liittyy maan energiarakenteeseen siten, että se on
ennen muuta perustuotantoon liittyvän sähköntuotannon osa, jolla tasoitetaan kulutushuippuja. Sitäkin taustaa vasten juuri tämmöisen vesivoiman arvo on ollut erittäin iso. Haitat ovat siis
olleet isot, ja ne ovat monelta osin pysyviä eli yhä
edelleen jatkuvia.
Herra puhemies! Kemijoki Oy:n osalta perusvääryys tapahtui jo silloin, kun tämä yhtiö perustettiin. Ja se vääryys oli siinä, että yhtiöstä
tehtiin eteläsuomalainen yhtiö. Omistajiksi tulivat valtio, IVO, Yhtyneet Paperitehtaat, Tampella ja Helsingin kaupunki täältä etelästä. Ne
ovat koko ajan saaneet osakassähköä, jonka
hinta on nyt 7 penniä kilowattitunti. Kyllähän
siellä Lapissa hyvin ymmärretään vääryydeksi
se, että Helsingin kaupunki saa Kemijoen sähköä 7 penniä kilowattitunti, mutta Kemin kaupunki, Rovaniemen kaupunki tai Lapin sähkölaitokset yleensä maksavat siitä 14 penniä kilowattitunti eli kaksi kertaa enemmän. Tämä vääryys on korjaamatta, ja sen korjaamiseksi on
syytä pitää asiaa esillä ja ryhtyä toimenpiteisiin,
kun niihin ollaan valmiita. Perusvääryyden korjaaminen on vain sitä, että Lapin sähkölaitokset
tulevat nykyistä paljon laajemmin Kemijoki
Oy:n omistajiksi saadakseen tätä osakassähköä,
jolloin sähkön hintaa Lapissa voitaisiin alentaa
siitä, mitä se tämän sähkön hinnanalennuksen
jälkeen on.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
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12) Ed. Seppäsen ym. lakialoite n:o 18 laiksi
uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskevasta kansanäänestyksestä

Valiokuntaan lähettäminen
P u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että asia lähetettäisiin perustuslakivaliokuntaan.
Keskustelu:

Ed. S e p p ä n e n : Herra puhemies! Eduskunnassa ei ole missään valiokunnassa käsiteltävänä lakialoitetta kansanäänestyksestä uudesta
ydinvoimalasta huolimatta siitä, että useissa
maissa on suoritettu asiasta kansanäänestyksiä.
Siis hallitus ei ole ehdottamassa kansanäänestystä ydinvoimasta eikä myöskään yksikään kansanedustaja ole ehdottanut kansanäänestystä
ydinvoimasta. Tämä on vahinko sen takia, että
ydinvoima on niin tärkeä asia, että se voidaan
asettaa kansanäänestykseen arvioitaessa Suomen pitkälle meneviä energiastrategioita ensi
vuosituhannelle saakka.
Tämä lakialoitteeni on tähdätty siihen, että
ydinvoimasta suoritettaisiin kansanäänestys ennen kuin rakentaminen aloitetaan siinä tapauksessa, että eduskunta syystä tai toisesta päättäisi
ottaa myönteisen kannan ydinvoiman lisärakentamiseen. Minä uskon, että eduskunta ei kannata uuden ydinvoimalan perustamista ja säilyttää
voimassa sen kannan, joka muodostui ns. ponsiäänestyksessä, kun 96 kansanedustajaa jo siinä
vaiheessa vastusti uutta ydinvoimalaa tai uuden
ydinvoimalaitoksen käyttöönottoa. Tämä lakialoite tähtää kansanäänestykseen vain siltä osin,
että myönteinen päätös jostakin syystä eduskunnassa tehtäisiin.
Tässä asiassa ei ole yhtä oikeata kantaa. Tieto
niin sanotusti tukee ydinvoima-asiassa, niin kuin
myös EY-asiassa, molempia osapuolia, puolustajia ja vastustajia. Tieto ei siis ratkaise välttämättä sitä ongelmaa, mitä olisi viisasta tehdä.
Kaikki sellaiset asiat, joissa tieto ei tuo yksiselitteistä vastausta kansakunnan näkökulmasta tärkeään päätöksentekoon, ovat mielestäni kypsiä
ja mahdollisia kansanäänestyksessä ratkaistavaksi.
Ydinvoiman lisärakentamisella pystytään vaikuttamaan hiilidioksidiongelmaan maapallolla.
On totta, että ydinvoimala ei tuota hiilidioksidia.
Tältä osin ydinvoimala on parempi vaihtoehto
energian tuotannossa kuin esimerkiksi kivihiilivoimala. Kivihiilivoimaloissa rikki, typpi ja
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hiukkaset voidaan suodattaa pois mutta hiilidioksidia ei millään nykymenetelmillä voida polttokaasuista erottaa. Tältä osin myönnän, että
ydinvoima on hiilidioksidivapaa energiantuotantomuoto.
Hiilidioksidia meidän täytyy vastustaa sen
takia, että se lisää kasvihuoneilmiötä ja kasvihuoneilmiö voi olla turmiollinen maapallon kehitykselle. Mutta uusimpien tietojen mukaan
hiilidioksidi ei ole yksin vastuussa kasvihuoneilmiöstä. Se vastaa ehkä noin yhdestä kolmasosasta kasvihuoneilmiön kehityksestä. Kaksi koimasosaa tulee muille kaasuille, mm. otsonin
lisääntymisen lukuun. Otsoniongelma pahenee
maapallolla sen takia, että otsoni harvenee yläilmakehässä, mutta itse asiassa otsonin määrä
alailmakehässä on lisääntynyt ja se on lisääntynyt nimenomaan liikenteen takia. Liikenne on
vakavin kasvihuoneilmiön aiheuttaja tämänhetkisten modernien tutkimustulosten mukaan
maapallolla, emmekä voi ratkaista kasvihuoneilmiön pahenemista puuttumatta liikenteeseen. Eli
ydinvoimalan lisärakentaminen ei poista kasvihuoneilmiön syitä, ja meidän täytyy hyvin vakavasti kiinnittää huomio nimenomaan liikenteeseen,jos haluamme mennä toimimaan vakavinta
kasvihuoneilmiön aiheuttajaa vastaan.
Mutta ydinvoimalaan liittyy muita ongelmia,
ei hiilidioksidiongelmaa mutta muita ongelmia,
jotka liittyvät ihmiskunnan turvallisuuteen sen
takia, että ydinvoimalassa tuotetaan plutoniumia, jota luonnossa ei ole, jos sitä ei ihminen
tuota. Plutonium häviää maapallolta, niin kuin
se on aina ennenkin hävinnyt, säteilemällä, ja se
säteily on kaikelle elämälle vaarallista.
Mielestäni meidän ei ole syytä tukeutua ydinvoimaan. Meillä on lukuisia muita energian tuotantovaihtoehtoja. Energiasta ei ole Suomessa
pulaa eikä tule pulaa. Se on selvinnyt asiantuntijakuulemisissa tämän ydinvoimapäätöksen yhteydessä, ja kestävän kehityksen energiavaihtoehtoja ovat aurinkovoima, tuulivoima, maalämpö, biopolttoaineet, puu ja muut vastaavat, ja
kaasun polttaminen on tietysti yksi energian tuotantovaihtoehto, josta tulee vähiten ympäristövaurioita lähtien siitä lähtökohdasta, että jotain
poltetaan.
Mutta tämä uuden ydinvoimalan rakentaminen tuhoaa kaikki muut energiavaihtoehdot,
kestävän kehityksen energiavaihtoehtojen kehittelyn Suomessa, ja sen takia meillä nämä todelliset vaihtoehdot eivät pääse esiin, jos me hyväksymme uuden ydinvoimalan rakentamisen. On
aivan selvä asia, että ydinvoima tuottaa niin

paljon massamitassa uutta atomisähköä, että
mitään muuta energiamuotoa ei sitten kannata
siinä yhteydessä ainakaan kymmeneen vuoteen
kehitelläkään, ja tästä näkökulmasta ydinvoima
on erityisen turmiollinen energiantuotantomuoto. Hallituksen päätös, jonka mukaan pitäisi
tuottaa sekä ydinenergiaa että myös puuenergioita jne., johtaisi Suomessa aivan mahdottomaan energian ylituotantoon, ja se vaihtoehto,
mitä hallitus esittää, on kaikkein huonoin.
Mutta Suomesta ei saa tehdä energiaparatiisia. Suomessa ei ole luonnon edellytyksiä sille,
että me voisimme rakentaa tulevaisuutemme
tuhlailevan energian tuotannon varaan. Jos
ydinvoimala päätetään rakentaa, niin Suomesta
tulee tässä mielessä tuhlailun keskus.
Kaikki muut kestävän kehityksen vaihtoehdot ovat luontoystävällisempiä ja ihmisystävällisempiä ja johtavat kehittymeemmän teknologian käyttöön, kuin mitä käytetään ydinvoimaloissa. Sen takia tämä asia pitäisi vielä alistaa
kansanäänestykseen, jos olemme ottamassa
käyttöön sellaisen energiamuodon, joka merkitsee tuhlausta ja riskejä ihmiskunnalle kymmeniksituhansiksi vuosiksi eteenpäin tulevaisuuteen.
Erinomaisen hyvin tämä asia sopii äänestettäväksi, ja minulla ei ole pienintäkään epäilystä
siitä, mikä on äänestyksen tulos. Suomalaiset
vastustavat ydinvoimaa, ja sen takia suomalaisten mielipidettä pitäisi kuulla tässä asiassa, koska kansalaisilta on oikeus vaatia myös vastuunottoa niissä kysymyksissä, joissa vastustetaan
ydinvoimaa. Jos kansalaisten enemmistö vastustaa ydinvoimaa, minusta kansalaisten enemmistön pitää kantaa myös vastuu tästä päätöksestä,
ja sen takia tästä asiasta pitää järjestää kansanäänestys siinä tapauksessa, että eduskunta jostakin syystä hyväksyisi viidennen ydinvoimalayksikön rakentamisen, mutta ennen kuin rakennustyö aloitetaan.
Herra puhemies! Puhemiesneuvosto päätti lähettää asian perustuslakivaliokuntaan, mutta jos
tämä lakialoite halutaan pitää yhteydessä tämän
asian kanssa, niin se pitäisi lähettää talousvaliokuntaan. En tässä vaiheessa halua eduskunnassa
asiasta äänestettävän, mutta jos tästä jonkinlaista keskustelua syntyy, niin kyllä kai tämän pitäisi
olla yhteydessä ydinvoimalapäätökseen. Siinä
vaiheessa saatan sitten ehdottaa myös asian
lähettämistä talousvaliokuntaan perustuslakivaliokunnan sijasta sen takia, että talousvaliokunnassa se olisi yhteydessä asian asiallisen käsittelyn kanssa.
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Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Olen
yllättynyt ed. Seppäsen esittämästä sikäli järkevästä puheenvuorosta tässä asiassa, että hänen
puheenvuorossaan oli kyllä ihan järkeviä perusteita nimenomaan siltä osin, että atomivoiman
syrjäyttävä vaikutus muun energiatuotannon
kehitykseen oli hyvin perusteltu.
Hän puhui tästä kansanäänestyksestä, mitä
minä en sellaisenaan kyllä vastusta. Haluan
todeta, että kun hän mainitsi siitä, että meidän
on täällä hyvin vaikeata saada selville todellisia
seikkoja, niitä jotka puoltavat tai jotka ovat
vastaan, päätöksemme pohjaksi, kuinka sitten
kansalaisille, jotka tässä tapauksessa tekisivät
lopullisen ratkaisun, voidaan antaa sellaista yksityiskohtaista tietoa, minkä perusteella tulisi
kansakunnan kannalta ehdottomasti paras ratkaisu. Kyllä meillä 200 kansanedustajalla, jotka
on valittu edustamaan kansaa, on mahdollisuus
saada perusteellista tietoa päätöstemme pohjaksi.
Uskon, että ydinvoimakysymys on niin herkkä ja pelottava äänestäjien taholta, että jokainen
kansanedustaja suorastaan hysteerisesti harkitsee kantaansa. Varsin monet kyllä ovat valveillaan kansan suuntaan. Me saamme tietoa, mikä
on haitta ja hyöty, mutta kansalaiset äänestävät
hyvin pitkälti tunteen vallassa saamatta sellaista
tietoa, joka vaikuttaisi tuohon tunteenomaiseen
käsitykseen, ja se ratkaisu ei ole silloin aina ihan
välttämättä oikea, ed. Seppänen.
Ed. S e p p ä n e n : Herra puhemies! Ed.
Aittoniemen provosoimana ehdotan, että asia
lähetettäisiin perustuslakivaliokunnan sijasta talousvaliokuntaan.

eli jos kansanäänestys tulee, niin siellä ei pelkästään tunteella äänestetä, vaan kyllä siellä on
tietoa ja taitoa. Meilläkin pitäisi olla sen verran
pelkoa ja herkkyyttä ydinvoimalan rakentamista
vastaan, ettei ikänä tultaisi hyväksymään viidettä ydinvoimalaa.
Haluan vielä toistaa, että valtioneuvostossahan tämä tavallaan runnattiin läpi, kun ulkoministeri Väyrynen sekoitti kaikki rokat keskenään
ja sai valtioneuvoston päätökseen ydinvoiman
rakentamisen rinnalle sen, että kotimaisen energian tuotantoa lisätään. Ei voida kotimaista
energiaa lisätä, jos rakennetaan ydinvoimala.
Toivottavasti tämä lakialoite myös käsitellään
asiallisesti talousvaliokunnassa.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Seppänen ed. R. Ahon kannattamana ehdottanut vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta, jonka mukaan asia lähetettäisiin perustuslakivaliokuntaan, että asia lähetettäisiin talousvaliokuntaan.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", ed. Seppäsen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 65
jaa- ja 50 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 81. (Åän. 4)
Eduskunta on hyväksynyt puhemiesneuvoston ehdotuksen.

Ed. R. A h o : Herra puhemies! Kannatan ed.
Seppäsen tekemää ehdotusta.

Asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Ed. M ä k i p ä ä : Arvoisa puhemies! Täytyy
myös yhtyä siihen, että ed. Seppäsen aloite on
erittäin viisas ja järkevä, ja toivottavasti tällainen kansanäänestys saadaan. Kun ydinvoimahakemus on talousvaliokunnassa, toivoo, että
tämäkin lakiloite menisi talousvaliokuntaan.
Kuten täällä on jo monesta suusta sanottu,
tuntuu siltä, että 200 päättäjää on paljon tyhmempiä kuin Suomen viisimiljoonainen kansa

P u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.
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Täysistunto lopetetaan kello 15.50.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

