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Lakialoite 26/1997 vp (Tytti lsohookanaAsunmaa /kesk ym.)

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä sairauden vuoksi edustajat
Mölsä, A. Ojala ja R. Ojala, virkatehtävien vuoksi edustajat Alho, Enestam, Huttu-Juntunen,
Häkämies, Jaakonsaari ja Taina sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat Aaltonen, Aho, J. Andersson, Filatov, Huotari, Hyssälä, Jansson,
Joenpalo, Juurola, Kalli, 1. Kanerva, Kantalainen, Karjalainen, Kemppainen, Komi, M. Koski, Laaksonen, Lahtela, J. Leppänen, Linden,
Lämsä, Löv, Malm, Manninen, Metsämäki, Niinistö, Nurmi, Olin, Pekkarinen, Polvi, Puisto,
Rask, Saari, Saarinen, Sasi, Suhola, Tennilä,
Tulonen, Vehkaoja, Vihriäläja Vokkolainen,
tästä ja huomisesta päivästä sairauden vuoksi
ed. Laitinen, virkatehtävien vuoksi ed. Backman
sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat Lehtosaari ja Vartiainen sekä
ensi toukokuun 5 päivään yksityisasioiden
vuoksi ed. Bremer.

15) Lakialoite laiksi kiinteistöverolain
13 a §:n muuttamisesta............................ 1545

Lakialoite 29/1997 vp (Tuija Maaret Pykäläinen /vihr ym.)
Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Aaltonen, Aho, Alaranta, Alho, Andersson J., Anttila U., Backman, Brax, Bremer,
Enestam, Filatov, Hassi, Huotari, Huttu-Juntunen, Hyssälä, Häkämies, Jaakonsaari, Jansson,
Joenpalo, Juurola, Kalli, Kanerva 1., Kanerva S.,
Kantalainen, Karhunen, Karjalainen, Kemppainen, Komi, Koski M., Krohn, Laaksonen, Lahtela, Laitinen, Lehtosaari, Leppänen J., Linden,
Lämsä, Löv, Malm, Manninen, Metsämäki,
Mölsä, Niinistö, Nurmi, OjalaA., Ojala R., Olin,
Partanen, Pekkarinen, Polvi, Puisto, Rask, Rehula, Ryhänen, Saari, Saarinen, Sasi, Suhola,
Taina, Tennilä, Tulonen, Vartiainen, Vehkaoja,
Veteläinen, Vihriälä, Virtanen ja Vokkolainen.

U-asiat
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että 24 päivänä
huhtikuuta 1997 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä ovat puhemiehelle saapuneet valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:ssä tarkoitetut Euroopan
unionin asiat n:ot U 16 ja 17.
Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään
toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen
valiokuntaan,jolle asian n:o U 16 osalta liikennevaliokunnan ja asian n:o U 17 osalta työasiainvaliokunnan on annettava lausunto.

Kirjalliset kysymykset
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet
vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 270, 280,
282-284 ja 293. Nämä kysymykset vastauksineen on nyt jaettu edustajille.

Välikysymys alue- ja työllisyyspolitiikasta

Ed. Saaren ym. välikysymys hallituksen harjoittamasta alue- ja työllisyyspolitiikasta
Välikysymys 1/1997 vp
Puhemies: Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään ed. Saaren ym. allekirjoittama välikysymys n:o 1 hallituksen harjoittamasta alue- ja
työllisyyspolitiikasta (VK l/1997 vp ).
Sihteeri lukee:
"Eduskunnalle
Suomessa on käynnissä voimistuvan muuttoliikkeen ja kasvavan eriarvoisuuden kierre.
Maassamuutto on lähes yhtä suurta kuin 1970luvun ennätysvuosina. Nuori, koulutettu väestö
muuttaa keskuksiin. Syrjäalueiden väestö vähenee ja vanhenee. Muutosta kärjistävät talouskasvun ja työllisyyden epätasainen jakautuminen
sekä hallituksen erityisesti heikoimmille alueille
ja vähävaraisimpiin väestöryhmiin kohdistamat
leikkaukset.
Markkinavoimat suosivat keskittämistä, mutta Lipposen hallitus ei ole asettunut tuhoisan
kehityksen vastavoimaksi. Se on päinvastoin
omilla toimillaan kiihdyttänyt keskittymistä ja
kansakunnan jakautumista alueellisesti ja sosiaalisesti. Hallitukselta puuttuu sosiaalinen
omatunto ja aluepoliittinen näkemys.
Aluekehitystä koskeva selonteko osoittaa hallituksen vähättelevän keskittymisen ongelmia.
Hallitukselta ja sitä tukevilta eduskuntaryhmiltä
puuttuu tahto kielteisen kehityksen korjaamiseen.
Ohjelmassaan Lipposen hallitus julistautui
työllisyyden ja yhteisvastuun hallitukseksi. Hallitus lupasi mm. toimia niin, että vuosituhannen
vaihteeseen mennessä:
sosiaalista tasa-arvoa lisäävät palvelut ovat
kattavia ja tehokkaasti järjestettyjä;
maan kaikki alueet, kaupungit ja maaseutu,
kehittyvät tasapuolisesti.
Näiden tavoitteiden toteuttamisessa hallitus
on epäonnistunut.
Hallitus asetti päätavoitteekseen työttömyyden puolittamisen vaalikauden aikana. Se tavoite
on jo karannut hallituksen käsistä, koska se ei
uskalla tarttua oikeisiin keinoihin. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan ilman rakenteellisia muutoksia työttömyys tuskin onkaan painettavissa alle 12 prosentin.
Työttömyyden alueelliset erot ovat alkaneet
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jälleen kasvaa. Viimeisen vuoden aikana työttömyys ei ole laskenut käytännössä lainkaan Kainuun ja Pohjois-Karjalan työvoimapiireissä.
Samanaikaisesti myös alueiden sisäiset työttömyyserot kärjistyvät. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvava ongelma. Köyhyyden
leimaama slummiutuminen ja ihmisten syrjäytyminen on monissa kaupungeissa ja niiden lähiöissä todellisuutta jo tänään - eikä vain uhkakuva.
Hallituksen toimet saattavat kunnat vakaviin
vaikeuksiin. Sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön laskelmien mukaan kuntatalous
on romahtamassa. Kun vuonna 1995 vain 2 kunnan ja viime vuonna 25 kunnan vuosikate oli
negatiivinen, vuonna 1998 näitä kuntia on jo 233
eli hieman yli puolet kunnista. Näissä kunnissa
asuu lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Kuntien nettovelan arvioidaan kasvavan viidessä vuodessa 4
miljardista 20 miljardiin markkaan.
Maatalouden kansallisen tukiratkaisun purkaminen on vaarantanut viljelijöiden ja maataloudesta riippuvien muiden elinkeinojen elinmahdollisuudet. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen arvioiden mukaan viljelytilojen määrä laskee vuoteen 2005 mennessä
53 500:aan, jos kansallisen paketin tavoite toteutuisi lähes täysimääräisesti. Ilman tukitoimia
viljelytilojen määrä laskee 36 500:aan. Seurauksena on maaseudun autioituminen yhä laajemmin.
Aluepolitiikan heikentäminen on lisännyt yritystoiminnan keskittymistä. Valtion omien palveluyksiköiden vähentäminen, rautatie- ja maatieverkoston rapautuminen ja joukkoliikenteen
vuorojen raju supistaminen heikentävät tuntuvasti maakuntien kehitysedellytyksiä.
Ilman riittäviä toimeentulon mahdollisuuksia
ja välttämättömiä yhteiskunnan peruspalveluja
ihmisten ainoaksi mahdollisuudeksi jää usein
vain muutto pois kotiseudultaan.
Hallitus on ollut haluton tunnustamaan Suomen mahdollisen Emo-jäsenyyden kiistattomia
haittoja aluekehitykseen, eikä se ole esittänyt uskottavaa ohjelmaa niiden torjumiseksi. Hallitus
on tekemässä kohtalokkaan virheen jättäessään
tasapainoisen alueellisen kehityksen lähes yksinomaan EU:n alueohjelmien varaan.
Talouselämä-lehti kertoi maaseudun kuntia
uhkaavasta katastrofista viime helmikuussa seuraavasti:
'Nyt isku tulee yhtä aikaa kahdesta suunnasta:
sekä maataloustuki että valtionosuudet vähenevät.
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Maaseudun käyttöarvo romahti Suomen
Emu- ja Nato-hakuisen valtiovallan silmissä.
'Halvempia' elintarvikkeitahan saa muista EDmaista, eikä asuttu maaseutu enää olekaan Suomen puolustuksen kulmakiviä.
Suomessa on alkanut uusi muuttoliike, joka
on saman tyyppinen kuin kehitysmaissa. Kansa
muuttaa entistä hanakammin kaupunkeihin,
vaikka niissä on yhtä vaikea työttömyys kuin
maaliakin.
Tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaan
hallitus näyttää onnistuvan usean maaseutukunnan asukasluvun puolittamisessa vuoteen 2030
mennessä.'
Näin kirjoitti Talouselämä-lehti. Kirjoituksessa esitelty uhkakuva on aivan muuta kuin
Lipposen hallituksen lupaukset. Hallitusohjelman mukaanhan 'kaupunkipolitiikkaja maaseutupolitiikka muodostavat hallituksen politiikassa kokonaisuuden, jossa tavoitteena on sosiaalirakenteHtaan tasapainoisten nykyaikaisten kaupunkiyhdyskuntien ja elinvoimaisen, monipuolistuvan maaseudun kehittäminen'.
Maatalouden, maaseudun ja maakuntien
kurjistuminen ja väestön pakkomuutto eivät
johda sosiaalirakenteeltaan tasapainoisiin kaupunkeihin. Nopea muuttoliike päinvastoin kärjistää ongelmia myös kaupungeissa. Monien
kaupunkien asukkaita rasittaa korkea pitkäaikaistyöttömyys, koulu-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittymättömyys ja asuinalueiden eriytyminen. Yhä useammat kaupunkien syrjäytyvät, pienituloiset ja lapsiperheet kärsivät julkisten palvelujen puutteesta ja kiihtyvän muuttoliikkeen korottamista asumiskuluista. Vanhojen
kerrostaloasuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla vuoden 1995 lopulta vuoden ku-

luessa lähes 22 prosentilla. Pääkaupunkiseudun
veronmaksajat maksavat laskun myös muista
keskittymisen kustannuksista. Esimerkiksi Helsingissä uusien koulutilojen rakentaminen maksaa lähivuosina useita satoja miljoonia markkoja.
Vaalikaudesta on kulunut puolet. Sen aikana
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustaa
on vakavasti horjutettu ja kansalaisten välistä
eriarvoisuutta on kohtalokkaasti lisätty.
Politiikan suunnan muuttaminen on välttämätöntä. Vääristä leikkauksista on luovuttava.
Eriarvoisuutta lisäävästä politiikasta on siirryttävä rakenteellisiin korjauksiin ja muutoksiin,
joiden lähtökohtana on todellinen yhteisvastuu
ja kansakunnan eheyden vaaliminen.
Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 2 momenttiin viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:
Aikooko hallitus muuttaa politiikkaansa niin, että työttömyys puolittuu vaalikauden aikana kaikissa työvoimapiireissä,
pienentääkö hallitus valtionosuuksien
leikkauksia kuntatalouden katastrofin estämiseksi,
miten hallitus aikoo turvata toimivat peruspalvelut kaikissa kunnissa ja kaupungeissa ja estää laajojen väestöryhmien syrjäytymisen,
aikooko hallitus huolehtia siitä, että
maan kaikki alueet kehittyvät tasapainoisesti, ja
mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi?

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1997
Aapo Saari /kesk
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Liisa Hyssälä /kesk
Anneli Jäätteenmäki /kesk
Mari Kiviniemi /kesk
Juha Korkeaoja /kesk
Seppo Kääriäinen /kesk
Raimo Liikkanen /kesk
Hannes Manninen /kesk
Mauri Pekkarinen /kesk
Vuokko Rehn /kesk
Jukka Vihriälä /kesk
Bjarne Kallis /skl
Tauno Pehkonen /skl

Matti Vanhanen /kesk
Maria Kaisa Aula /kesk
Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
Timo Kalli /kesk
Annikki Koistinen /kesk
Ossi Korteniemi /kesk
Markku Lehtosaari /kesk
Maija-Liisa Lindqvist /kesk
Kari Myllyniemi /kesk
Mikko Pesälä /kesk
Pauli Saapunki /kesk
Markku Vuorensola /kesk
Jouko Jääskeläinen /skl
Sakari Smeds /skl

Esko Aho /kesk
Jorma Huuhtanen /kesk
Timo Järvilahti /kesk
Hannu Kemppainen /kesk
Armas Komi /kesk
Markku Koski /kesk
Johannes Leppänen /kesk
Eero Lämsä /kesk
Tero Mölsä /kesk
Aulis Ranta-Muotio /kesk
Aino Suhola /kesk
Matti Väistö /kesk
Päivi Räsänen /skl
Raimo Vistbacka /ps"

Kevyen liikenteen turvallisuus

Puhemies : Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n
2 momentin mukaan on asia pantava pöydälle
johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pantaisiin pöydälle huomiseen täysistuntoon.
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2) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 251/1996 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 2/1997 vp
Lakialoite 68, 70/1995 vp, 79, 80/1996 vp, 411997
vp

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko osa II: Reilu
ja rohkea - vastuun ja osaamisen Suomi

Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty,
hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Valtioneuvoston selonteko 3/1997 vp
Ilmoitetaan saapuneeksi
Puhe m i e s : Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän
ohella kuluvan huhtikuun 24 päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston tulevaisuusselonteon II osa "Reilu ja rohkea - vastuun ja
osaamisen Suomi" (VNS 3/1997 vp). Selonteko
on nyt saatettu eduskunnan tietoonjakamalla se
edustajille.
Valtiopäiväjärjestyksen 36 §:n 3 momentin
mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin
seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pantaisiin pöydälle huomiseen täysistuntoon.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.
Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Hallituksen esitys laiksi markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 1511997 vp
Lakivaliokunnan mietintö 4/1997 vp
puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty,
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.

Keskustelua ei synny.
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.
Eduskunta pysyy toisessa käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien
lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Hallituksen esitys laiksi valtion rataverkosta,
radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain
muuttamisesta
Kolmas käsittely ·
Hallituksen esitys 24/1997 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 3/1997 vp
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
4) Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 17/1997 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 511997 vp
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Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
5) Hallituksen esitys laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 21/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 811997
vp
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
Ed. Hassi merkitään läsnä olevaksi.
6) Hallituksen esitys eräistä epätyypillistä työtä
koskevista lainmuutoksista
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 2511997 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 411997 vp
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelu:
Ed. E 1 o : Rouva puhemies! Kuten hallituksen esityksessä todetaan, tässä ehdotetaan työsopimuslakiin muutoksia siten, että sairausajan
palkanmaksuvelvollisuus ulotettaisiin rajoitettuna myös alle yhden kuukauden kestäneisiin työsuhteisiin ja tähän liittyen myös tarkistettaisiin

vuosilomalakia siten, että työntekijällä olisi nykyistä huomattavasti laajemmin oikeus vuosilomakorvaukseen myös lyhytkestoisessa työssä.
Rouva puhemies! Tässä yhteydessä haluan
käyttää vähän periaatteellisemman puheenvuoron samalla, kun totean, että hallituksen esitys on
aivan paikallaan ja on oikeastaan aivan johdonmukainen tulos siitä, että epätyypilliset työsuhteet ovat jatkuvasti lisääntyneet. Erityisesti siis
epätyypillisillä työsuhteilla, niin kuin me tiedämme, tarkoitetaan määräaikaisia työsuhteita.
Sen takia on luonnollista, että työntekijöille,
jotka tekevät näitä ns. pätkätöitä, annetaan
myös sosiaaliturva. Tästähän puuttuu vielä ilmeisesti - toivottavasti mahdollisimman nopeasti saatava- pätkätöissä olevien eläkeoikeuden parantaminen niin, että kaikista lyhytaikaisistakin työsuhteista kertyisi eläkettä.
Kun, rouva puhemies, ajatellaan tilannetta,
miten se on 90-luvulla muuttunut, niin voidaan
sanoa, että vielä viisi kuusi vuotta sitten kukaan
ei tässä maassa puhunut epätyypillisistä työsuhteista, mutta sen jälkeen kehitys on ollut varsin
merkittävä.
Näkisin tässä selvästi erilaisia painotuksia erilaistenpoliittistenryhmien osalta. Jos esimerkiksi ajattelee kokoomuksen ja työnantajapuolen
näkemyksiä, niin siellähän korostetaanjoustojen
merkitystä, sitä että pitää olla valmis tekemään
minkälaisia työsuhteita tahansa, ja niin kuin me
tiedämme, niin tällä hetkellähän 2/3 solmituista
työsuhteista alkaa olla epätyypillisiä eli määräaikaisia työsuhteita. Tietysti voidaan kysyä monia
kysymyksiä, jotka liittyvät määräaikaisuuteen,
epätyypillisiin työsuhteisiin, mutta palaan niihin
vähän myöhemmin.
Myös keskustan puolella on puhuttu paljon
heidän mainostamastaan työreformista, jossa,
ymmärrän, henki on suurin piirtein sama kuin
yrittäjä- ja työnantajataholla yleensä: Kaikenlaisia joustoja vaaditaan entistä enemmän, ja sitten
esimerkiksi keskusta propagoi sillä, että näin sitten Suomen työllisyys saataisiin paremmaksi ja
talouselämä lähtisi nousuun. Uskokoon, ken haluaa, näitä keskustan työreformin oppeja. Minulla ei ainakaan tällä hetkellä ole kovin suurta
uskoa niitten ... (Ed. Rinne: Viime kaudella saatiin kokemusta siitä!) - Niin kuin ed. Rinne
toteaa, niin viime kaudella saatiin kokemuksia
keskustan työreformien siunauksellisuudesta.
Mutta, rouva puhemies, haluan tässä todeta
vielä ennen kuin menen suomalaiseen tilanteeseen tarkemmin, että myös maailmalla on selvästi erilaisia oppeja siitä, miten työllisyys parhaiten
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hoidetaan, hoidetaanko joustoilla, määräaikaisilla työsuhteilla vai esimerkiksi sillä tavalla, että
ihmisillä on todella hyvin suuri turva työssään.
Meillähän nyt Euroopassa näyttää saavan
anglosaksinen malli, jota Amerikka ja Englanti
vetävät, entistä enemmän kannatusta eli se, että
ei olisi kovin korkeaa työttömyysturvaa, mutta
sen sijaan yritettäisiin luoda uusia työpaikkoja,
jotka kyllä usein johtavat siihen, kun niissä on
hyvin matalat palkat, että ihmisillä pitää olla pari
kolmekin, jotta pystyy yleensä tulemaan toimeen. Mehän tunnemme sekä Amerikasta että
Englannista tämän anglosaksisen mallin.
Euroopassahan tämä saksalainen ja pohjoismainen malli sittenkin on ollut päällimmäisenä
eli on pyritty mahdollisimman oikeudenmukaiseen sosiaaliturvaan ja sitä kautta antamaan kaikille ihmisille elinkelpoiset olosuhteet, olipa työtä tai oltiin työn ulkopuolella.
Tietysti, jos katsotaan tilastoja, niin voidaan
selvästi sanoa, että Amerikka ja Englanti ovat
työllisyystilastoissa meidän edellämme, Euroopan edellä,josjätetään Englanti siitä pois. Tietysti voidaan helposti sanoa, että tämä on nimenomaan anglosaksisen mallin etu. Niin tietysti voidaan väittää. Mutta jo tässä yhteydessä, rouva
puhemies, väitän myös, että kyllä Euroopassa,
kun neljä viisi vuotta on kaikissa Länsi-Euroopan maissa valmistauduttu Emuun ja myös leikattu aika voimakkaasti sosiaaliturvaa, kaikkia
etuuksia, on myös imetty ostovoimaa pois. Se on
merkinnyt sitä, niin kuin me olemme nähneet
Ranskasta ja Saksasta, että viime aikoina työttömyys on jatkuvasti kohonnut, enkä välttämättä
näe kyllä yhteyttä siihen, että joustot jotenkin
toisivat lisää työpaikkoja. Esitänkin tässä kysymyksen, jonka esitin täällä silloin, kun tämä laki
esiteltiin. Minä toivoisin, että ne, jotka nyt sanovat, että joustot ovat tuoneet työpaikkoja, tulisivat esille ja kertoisivat, kuinka paljon ja missä
niitä on syntynyt. (Ed. Rinne: Se olisikin mielenkiintoista!)
Kun esimerkiksi SAK:n työllisyyskannanottoa luin viikonvaihteessa, niin SAK:n työllisyyskannanotossa kyllä ei puhuttu yhtään mitään
siitä, missä ne 30 000 uutta työpaikkaa olisivat,
joiden oli ilmeisesti vuoden 96loppuun mennessä
laskettu syntyneen. Mutta missään tapauksessa,
eikä se varmaan ollut mikään poliittinen kannanotto, SAK:n paperissa ei kyllä tätäjoustoa ollenkaan mainittu.
Vielä, rouva puhemies, ehkä pari sanaa anglosaksisesta ja saksalaisesta mallista poikkeavasta
mallista eli japanilainen mallista, jota käytetään
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Aasian maissa. Ihmisillä on erittäin suuri työsuhdeturva. Ihmiset ovat koko ikänsä samassa työssä, ja se turvataan myöskin perheenjäsenille. Tietysti voidaan kysyä, onko esimerkiksi Japanin 3
prosentin työttömyys todellinen tilanne vai onko
se liioiteltu, ehkä työllisyys ei ehkä olekaan niin
hyvä, ja miten nämä ihmiset on työllistetty. Minusta se on ihan hyvä kysymys. Mutta Japanin
viralliset tilastot ilmoittavat, että työttömyys on
3 prosenttia.
Vuoden alussa eteläkorealaisten lakko oli hyvin mielenkiintoinen. Täytyy varmaan olla suomalaisille työreformin tekijöille todellinen sokki,
kun siellä työntekijät vastustivat sitä, että yleensä
voidaan työntekijä erottaa työstä. Muistatte
nämä lakot, jotka kestivät viikkokausia. Satojatuhansia työntekijöitä lähti lakkoon sen takia,
että he olivat sitä mieltä, ettei työntekijää voi
erottaa, koska he eivät olleet tottuneet semmoiseen järjestelmään. Etelä-Korea on ihan hyvin
menestyvä talousmaa, talous on ihan hyvässä
kunnossa, ja työllisyys on ihan hyvässä kunnossa
tietysti, kun ketään ei ole voitu irtisanoa tähän
asti.
Voidaan tietysti kysyä, ovatko joustot riittävät ja koskajoustot ovat riittäviä. Minun mielestäni joustot ovat riittäviä, ja Suomessa esimerkiksi kaikkien eninten ovat tietysti joustaneet
työttömät. Keskimäärin 450 000 ihmistä viimeisen viiden vuoden aikana on joustanut jatkuvasti. Nimittäin jo ansiosidonnainen päiväraha johtaa usein, ainakin työttömän minulle kertoman
mukaan, noin 50 prosentin tulojen alenemiseen
reaalisesti. Tämä on heidän minulle antamansa
tieto. Kun jossakin on sanottu, että 60-70 prosenttia tulee keskimäärin, niin he väittävät, ettei
se pidä paikkaansa, vaan noin 50 prosenttia tulot
alenevat silloin, kun ihminen on työttömänä ansiosidonnaisella päivärahalla, puhumattakaan
peruspäivärahasta, joka romahduttaa ihmisen
koko elintason. Minun mielestäni työttömyyttä
on Suomessa käytetty joustona,ja on aivan selvä
asia, sitä kukaan ei voi kiistää, että nämä ihmiset
joustavat kaikkein eniten. Tässä suhteessa väittäisin, että Suomi on aivan Euroopan kärkimaita, kun katsotaan, mistä tilanteesta 1991 alkoi
nykyinen vaihe, mehän olimme yksi parhaita
maita työllisyyden suhteen Euroopassa, ja nyt
sitten on romahdettu tällaiseen tilanteeseen, missä olemme, eikä näillä joustoilla minun käsitykseni mukaan, kuten olen todennut, ole kovin
suurta merkitystä.
Väitänkin tässä yhteydessä, rouva puhemies,
ettei työttömyys parane tempuilla. Tempuilla
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tarkoitan myös joustoja. Kysymys on oleellisesti
raha- ja talouspolitiikasta. Ei Suomen työttömyys romahtanut epätyypillisten työsuhteiden
puutteisiin tai joustojen puutteisiin, vaan se romahti raha- ja talouspolitiikkaan, mitä meillä
noudatettiin 90-luvun alkuvuosina eli viime hallituksen aikana. Nyt me olemme erinomaisen
vaikeassa tilanteessa. Nyt meidän pitäisi, niin
kuin olemme nähneet kahden vuoden aikana,
samanaikaisesti saada valtiontalous kuriin.
Olemme onnistuneet kohtuullisen hyvin valtionvelan kasvuvauhdin hidastamisessa, mutta sen
sijaan -ja se oleellisesti liittyy minun teoriaani
raha- ja talouspolitiikan ensisijaisuudesta emme ole saaneet työllisyyttä sen laatuiseen nousuun kuin varmasti esimerkiksi vasemmistopuolueet ja erityisesti me sosialidemokraatit olisimme halunneet. Minun mielestäni tämä antaa aihetta meille edelleenkin tutkistella, mitä nyt pitäisi tehdä kaikkien niidenjoustojen lisäksi, mitä
esimerkiksi tänäänkin olemme hyväksymässä.
Toteaisin sen, että kun neljä viisi vuotta sitten
Suomen hallinto, valtiovarainministeriö, alkoi
ilmeisesti valmistautua Emuun, otettiin nollainflaatio käytäntöön eli erittäin nopeasti tultiin
alas hyvin alhaiseen inflaatioon. Me olemme nyt,
kuulkaa, viitenä vuotena edellisen hallituksen aikana 40 miljardia ja tämän hallituksen aikana 20
miljardia leikanneet, 60 miljardia, 12 prosenttia
koko kansantuotteestamme. Jos joku väittää minulle kirkkain silmin, ettei koroilla ja toisaalta
leikkauksilla ole vaikutusta työllisyyteen ja kysyntään, hänen pitäisi minun mielestäni lukea
enemmän, mitä eurooppalaiset tällä hetkellä
ajattelevat.
Nimittäin Euroopassa oikeastaan leikkauksia
ja säästöjä, jotka ovat kuitenkin pienempiä kansantalouteen suhteutettuina kuin meillä Suomessa, pidetään keskeisinä syinä työttömyyden nousuun esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa. Kyllä
tietysti sielläkin on erilaisia näkemyksiä. Minulla
oli eilen tilaisuus katsella muun muassa Ranskan
pääministerin Alain Juppen haastattelua
TV5:ssä, ja kyllä hän siellä puhui niin kuin Suomen oikeistokin siitä, että annetaan lisää happea,
kun supistetaan kaikkea valtion sosiaaliturvaa,
annetaan lisää happea yksityiselle talouselämälle
eli lisää happea markkinoille. Mutta katsotaan,
miten Ranskassa käy.
Puhemies! Ihan lopuksi haluaisin todeta, että
minun mielestäni tämän vuoden budjetissa aloitettu verohelpotus oli oikean suuntainen. Olen
yhtä asiaa kritisoinut siinä ja toivon, että tähän
saadaan muutos. Kun verohelpotus ensi vuonna

tehdään - ja toivon, että se todella tehdään,
koska se antaa ihmisille lisää rahaa käyttöön ja
on selvästi näkyvissä, että lisää rahaa on käytettävissä ja että se vähitellen synnyttää kasvua meidän kotimaisella sektorillamme eli palveluammateissa - niin se tulisi suunnata todella pienija keskituloisille ja antaa myös eläkeläisille ja
työttömille.
Tämän vuoden verohelpotus,joka antoi 4 miljardia suurin piirtein lisää rahaa ihmisten käyttöön kaiken kaikkiaan, kun lasketaan energiavero pois siitä, oli ihan tervetullut, mutta parhaiten
edistäisi myös työllisyyttä, kun verohelpotus annettaisiin pieni- ja keskituloisille ihmisille, jotka
välittömästi käyttäisivät sen lähinnä kotimaiseen
sekä palvelujen että tuotteiden kysyntään.
Rouva puhemies! Haluan vielä todeta, että
lyhyillä työsuhteilla on myös yksi haitta käytännön kannalta, ja se on se, että ne luovat epävarmuutta ihmisissä. Jos ajatellaan ihmisten mahdollisuuksia esimerkiksi ostaa tuotteita, palveluja, esimerkiksi investoida johonkin vähän pitempiaikaiseen, silloin kun ihmisillä on tällainen epätyypillinen työsuhde eli muutaman kuukauden
työsuhde, niin kaikki tietävät, ettei kukaan voi
pitkällä tähtäimellä ajatella asioita. Ei ole mahdollisuuksia investoida mihinkään pitkäjännitteisesti, ei ehkä edes talon korjausta pystytä suorittamaan, koska pelätään, milloin työ taas loppuu. Minä toivoisin, että me Suomessa voisimme
nyt yhteisesti kulkea siihen suuntaan, että me
pyrkisimme luomaan ihmisille turvallisuutta
myöskin työsuhteissa eli ihmiset voisivat luottaa
siihen, että työ kestää vielä ensi vuonnakin, olen
valmis investoimaan vähän korjaustoimintaan,
ostamaan jotakin isompaa, jotta suomalainen
kysyntä todella pääsisi vauhtiin, me saisimme
tämän joukkotyöttömyyden nitistetyksi.
Ihan lopuksi, rouva puhemies, haluaisin vielä
sanoa, että kun pari viikkoa sitten julkisuudessa
oli Vattin tutkimus siitä, mitä meidän työttömyytemme on, niin Vattin tutkimuksen mukaan, tosin he sanoivat itsekin, että se on vähän epäluotettava, on 300 000 rakennetyötöntä ja
170 000 suhdannetyötöntä. Mutta tietysti, mikä
on rakennetyöttömyyden ja suhdannetyöttömyyden ero? Luulen, että se on sellainen veteen
piirretty viiva. Kuka meistä loppujen lopuksi
pystyy sen sanomaan?
Mutta minua eniten hätkähdytti se, että Reino
Hjerppe, jonka tunnen sosialidemokraattina,
valtiotieteiden tohtori, sanoi näin: "Korkeapalkkaiset työntekijät ovat sopeutuneet lamaan alentamalla palkkavaatimuksiaan, mutta vastaavaa
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ei ole pienituloisten joukossa. Missä määrin työvoiman kysyntä lisääntyisi, jos myös alemmissa
tuloryhmissä tingittäisiin palkka vaatimuksista?"
Mielestäni tämä on aikamoinen väite. Oli oikeastaan tarkoitus mennä julkisuuteen oikaisemaan
tällaista. Minulla on sellainen kuva, kun minulla
on paljon sekä hyvätuloisia että pienituloisia tuttavia, että kyllä, kuulkaa, niin on, että hyvätuloiset ovat jatkuvasti lisänneet ansioitaan ja pienituloiset ovat jatkuvasti pienentäneet ansioitaan.
Tuntuu siltä, että tutkimuslaitoksella näyttää
olevan varsin erikoinen tutkimuksen kohde.
Ed. A i t t o n i e m i (vastauspuheenvuoro):
Rouva puhemies! Ed. Elo ei varmasti usko itsekään omia puheitaan. Ahon hallituksen aikanahan taisteltiin sinipunan aikana aiheutetun talouden luhistumisen tai oikeastaan yrityselämän
luhistumisen ilmiöitä vastaan. Silloin ei epätyypillisten työsuhteiden ongelma ollut millään tavalla suuri vielä. Ongelmat olivat toisella painopisteellä. Ahon hallitus onnistui yrityselämän elvyttämisessä tavalla, joka on ollut erinomaista.
Jos katsotaan, niin 95 keväällä ja muutaman
kuukauden aikana Suomen työllisyys koheni
yhtä paljon kuin se on kohentunut nyt Lipposen
hallituksen kahden vuoden aikana. Toisin sanoen sen pohjan päältä rakentaen, mikä Lipposen hallitukselle on luotu, se on epäonnistunut
täysin talouden jatkokehityksessä ja on tullut
tämä epätyypillisten työsuhteiden ilmiö myöskin
entistä voimakkaampana.
Sen jälkeen kun keskusta ei ole hallituksessa,
se on kuitenkin rientänyt tarjoamaan apuaan ja
tarjonnut työreformi-nimistä perustetta,jossa on
se ero teidän tämän lain mukaiseen toimintaan
ne, että tällä te tietyllä tavalla laitatte sarkahousun takamustaan pieniä paikkoja reikien peittämiseksi, kun keskusta lähtee kokonaisvaltaisesta
ratkaisusta eli ratsupaikkojen vetämisestä eikä
pienistä tilkuista. Kyllähän te tiedätte, minkä
näköinen on housujen takamusta, kun se on pienillä palasilla ommeltu ja laitettu. Tehdään siisti
kokonaisratkaisu. Tällaiset ratkaisut, mitä te tässä esitätte, ovat tietenkin välttämättömiä, en
minä sitä väitä, mutta eivät ne ole kokonaisratkaisu. Se osoittaa vain sitä, millä tavalla te Ahon
onnistuneen neljän vuoden jälkeen hoidatte taloutta tulevan perikadon suuntaan.
Ei, ed. Elo, olisitte nyt pikkuisen pysynyt edes
totuudessa, vaikkei paljonkaan. En nyt valehtelijaksi teitä väitä, mutta hiukan enemmän saisi olla
totuuden puolella, ei niin nirso totuudelle kuin te
olette.
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Sosiaali-ja terveysministeri M ö n k ä r e : Arvoisa puhemies! Ed. Aittoniemi ei ole kyllä lukenut viimeisiä tilastoja epätyypillisistä työsuhteista. Epätyypillisten työsuhteiden määrä lisääntyi
laman aikana, Ahon hallituksen aikana, ja on nyt
taas alkanut vähentyä. Se kertoo siitä, että taloudessa epävarmat olosuhteet olivat hyvin tärkeä
osatekijä epätyypillisiin työsuhteisiin. Tällä hetkellä solmitaan enemmänkin määräaikaisia työsuhteita, joista useat sitten siirtyvät pysyviksi.
Lipposen hallitus on tehnyt useita eri lainsäädännön toimenpiteitä osana kokonaisuutta epätyypillisten työsuhteiden sosiaaliturvan parantamiseksi. Näitä tehdään tietysti lakiesitys kerrallaan, mutta kokonaisuus on selvä. Työsuojelun
alueella on tehty lukuisia lakeja. Nyt on tämä
sairausajan palkka-asia. Eläketurva-asia on nyt
Uimosen johtamassa Eläketurvakeskuksen komiteassa. 6.11.96 työmarkkinaosapuolet sopivat, että pätkätöiden työeläkekertymä järjestetään. Siitä on nyt tekninen valmistelu vireillä, ja
toukokuun aikana odotamme ehdotusta työryhmästä,jotta saamme senkin lain tehtyä kuntoon.
Työ on parasta sosiaaliturvaa. Sen Lipposen
hallitus yrittää tehdä myöskin pätkätöiden osalta. Me tiedämme, että Suomessa ei pätkätöiden
määrä ole lähelläkään sitä, mitä se on muualla
Euroopassa. Näyttää siltä, ettei se onneksi sinne
edes kipua.
Ed. Tiuri (vastauspuheenvuoro): Arvoisa
puhemies! Ed. Elo tosiaan esitti sen, miten Suomessa joustetaan. Suomessa yksinkertaisesti
jousto tarkoittaa sitä, että joutuu työttömäksi. Se
on ilmeisesti SAK:n "joustavuutta". Minä yritin
lukea SAK:n ohjelmasta jotain järkevää joustavuudesta, mutta eihän siellä tosiaan puhuttu mitään siitä.
Kyllähän esimerkit Yhdysvalloista, Englannista, Uudesta-Seelannista ja muualta osoittavat, että joustavuudella on saatu paljon lisää
työpaikkoja. Onhan se parempi, että on työpaikkoja kuin että ollaan työttömänä. Silloin kuitenkin se ostokyky on vielä heikompi ainakinjonkin
ajan kuluttua kuin silloin, jos on epätyypillisiä
työpaikkoja.
Epätyypillisten työpaikkojen määrä johtuu
tietenkin siitä, että maailma muuttuu valtavan
nopeasti nykyään. Eivät yrittäjät eivätkä ketkään muutkaan, jotka työpaikkoja keksivät ja
luovat, tiedä, mitä ensi vuonna taas tapahtuu,
kun maailma muuttuu. Siitä syystä työpaikat
täytyy sopia määräaikaisiksija usein lyhyiksikin,
niin että ne ovat niitä epätyypillisiä. Kun maail-
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ma taas pikkuhiljaa vakiintuu joskus 10-20
vuoden kuluessa, varmaan päästään jo tasaisempaan systeemiin.
Kun Etelä-Korea mainittiin esimerkkinä siitä, ettei työssä olevia voi lainkaan irtisanoa,
niin sehän kyllä käytännössä pian nähdään,
kuinka siinä käy, kun tuotantoa ei enää voi
kasvattaa. On varmaan mahdoton käytännössä
enää pitää kiinni siitä. Minusta näyttää, että
Suomessa pyritään Miinchhausenin konsteilla
SAK:ssa selviämään ongelmista, keksitään vain
lisää ostokykyä, ilman että sitä todellisuudessa
on olemassa.
Ed. P u 11 i a i n e n (vastauspuheenvuoro ):
Arvoisa puhemies! Ministeri jo vastasi ed. Aittoniemelle. Tuota kommenttiahan voisi vielä täydentää, että Ahon hallitus ei saanut kuin 300 000
uutta työtöntä tilastoihin. Se taas ed. Aittoniemen mielipiteistä.
Ed. Elon puheenvuoron johdosta pyysin tämän vastauspuheen vuoron. Hän viittasi Japanin
tilanteeseen. Sehän on aika jännä esimerkki meille tähän päivään, vähän toisella tavalla vain kuin
ed. Elo sen ymmärsi. Hän kuvasi aivan oikein
Japanin perinteisen työssäkäyntikulttuurin. Sehän on juuri ollut sellainen, kuin ed. Elo kuvasi.
Mutta se, mikä siihen on tullut ylitsevuota vaiseksi viime aikoina, on se, että autofirmat siirtävät
kokonaiset tuotantolaitokset valuuttapoliittisten spekulaatioiden perusteella melkein mihin
tahansa. Kaikki epäpyhäkin on tullut hyväksytyksi, elikkä Yhdysvallat, Englanti, luoja ties
mikä paikka.
Kun käännämme tämän toisinpäin siinä, mitä
hän varsinaisesti puhui epätyypillisistä työsuhteista, niin nyt kun eräät ovat menossa Emuun,
sehän merkitsee sitä, että on tullut uusi alue,
minkä puitteissa ylikansallisesti operoitaisiin Japanin mallin mukaisesti, siis ei enää EU :n sisällä,
vaan EU:sta ulos ja juuri niin kuin Japani tekee
tällä hetkellä. Tämä Emu on minusta, arvoisa ed.
Elo, se olennainen tulevaisuudenkuva, joka teidän puheenvuoroenne liittyy ja joka koskettaisi
sitten myös Suomea osana EU :ta.
Ed. Li n d q v i s t (vastauspuheenvuoro): Arvoisa rouva puhemies! Ed. Elon laskuoppi kyllä
heitti pahan kerran kuperkeikkaa, kun hän muisteli taka vuosia. Jos ajatellaan sitä tilannetta, kun
Ahon hallitus aloitti, niin kyllä talouspolitiikka
oli ohjattu sille kurssille, että ei ollut muuta kuin
syöksykierre edessä, ja ed. Elo varmasti sen varsin hyvin tietää.

Sen sijaan niiltä osin, mitä tulee epätyypillisten
töiden sosiaaliturvan kehittämiseen lainsäädännöllisesti, haluan kyllä olla samaa mieltä. Epätyypilliset työsuhteet ja pätkätyöt tulevat varmasti olemaan joka tapauksessa laajassa mittakaavassa tulevaisuudessa käytössä, ja sen tähden
on hyvin tärkeää, että ihmisellä on se turva olemassa myös näitten työsuhteiden kautta. Me
kaikki tiedämme, että muussa tapauksessa turvaa haetaan erilaisilta sosiaalipuolen luukuilta
tulevaisuudessa.
Ed. E 1o (vastauspuheenvuoro): Arvoisa rouva puhemies! Täällä ovat jo monet viitanneet ed.
Aittoniemen puheenvuoroon. On aika mielenkiintoista tosiaan, että keskusta jatkuvasti puhuu
työreformistaan, kun minä en ole kyllä nähnyt
mitään konkreettista, mitäjäisi käteen keskustan
työreformista. Se on hieno nimitys: keskustan
työreformi. Mutta eipä ed. Aittoniemikään ole
kertaakaan sanonut, mitä hyödyllisiä vaikutuksia keskustan työreformi todella olisi, mutta ehkä
me aikanaan kuulemme sen.
Minä toteaisin kyllä ed. Tiurille, että joustot
Suomenmaassa ovat riittäviä. Ammattiyhdistysliike on erittäin myötämielisesti suhtautunut
kaikkiin näihin esityksiin, mitä on käsitelty. Jos
ed. Tiuri vielä enemmän vaatii, niin sanoisin, että
on makuri.
Mutta ed. Pulliainen saattaa olla oikeassa siinä, mitä tulee Japanin tilanteeseen. Nimittäin
olen nyt seurannut eurooppalaista keskustelua,
ja hyvin suuri huoli leviää tällä hetkellä myös
valuuttapolitiikasta, kun yhteinen euro tulee, ettei siitä tule vain yliarvostettu raha, joka sitten
tulee aiheuttamaan kaikille, ei pelkästään Saksalle, vaan meille kaikille muillekin, aikamoisia
vaikeuksia.
Esimerkiksi eilen luin yhtä ranskalaista paperia, jossa sanottiin, että Ranskan frangi on tällä
hetkellä jo 25 prosenttia yliarvostettu Amerikan
dollariin nähden. Silloin me olemme suurissa vaikeuksissa, jos tämmöinen tilanne syntyy, kun
eurositten syntyy. Millä valuuttakurssilla siihen
mennään? Mutta tämä on aivan totta, että näin
saattaa helposti kyllä käydä.
Ed. V a n h a n e n : Arvoisa puhemies! Äskeisen keskustelun perusteella arvioin kyllä, että ed.
Aittoniemi ehkä osui lähimmäksi oikeaa siinä,
että sinällään on reikä housuissa havaittu, mutta
sitä paikataan laittamalla paikkaa paikan päälle,
ja lopputulos on se, että housut lopulta repeävät.
Tässäkin on käymässä niin, että sinällään hal-
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lituksella on ollut hyvää pyrkimystä ja hyvää
tarkoitusta, mutta lopputuloksena on se, että
työn kustannukset kasvavat ja kokonaisvaikutus
kansantalouden tasolla merkinnee lopulta sitä,
että uusien työmahdollisuuksien määrä asteittain vähenee. Samoin minusta tässä kannattaa
kiinnittää huomiota siihen, sanotaanko, järjestelmäkysymykseen, mihin ed. Elokin viittasi siihen, että ay-liike on kyllä halukas joustoihin.
Tässä on syntymässä asetelma, jossa ne työnantajat, jotka ovat yhdistyksen jäseniä ja voivat
työehtosopimuksia olla neuvottelemassa, pystyvät kiertämään näitä lakeja sopimalla asioista,
mutta niitä työnantajayrityksiä, jotka eivät kuulu yhdistykseen, näillä laeilla sitten napautetaan
kuin halolla päähän. Tämä ei voi olla oikea suunta myöskään.
Arvoisa puhemies! Valiokunnan mietinnössä
olevaan vastalauseeseen viitaten ehdotan, että
hallituksen esitykseen sisältyvä toinen lakiehdotus hylätään.
Ed. E 1 o (vastauspuheenvuoro): Rouva puhemies! Ed. Vanhaselle haluaisin kyllä todeta, että
tämän hallituksen aikana olen nähnyt hyvin
suurta halukkuutta esimerkiksi neuvotella Suomen Yrittäjien Keskusliiton kanssa. On myös
yritetty löytää keinoja,joilla yrittäjät saisivat entistä paremmin äänensä kuuluviin. Minä olen
kyllä erittäin tyytyväinen hallituksen toimintaan
tässä suhteessa. Yrittäjän ääni kuuluu varmasti
paremmin, ed. Vanhanen, kuin edellisen hallituksen aikana. Ed. Vanhasellakin on ihan hyvät
suhteet Suomen Yrittäjäin Keskusliittoon. Sieltä
varmaan saa informaatiota tässä suhteessa.
Ed. V a n h a n e n (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen halu nähtiin
esimerkiksi työeläkelaitosjärjestelmää koskevassa lakimuutoksessa, jossa oppositiosta käsin yritimme saada varmistusta sille, että Suomen Yrittäjät saisivat edustuksen näiden yhtiöiden hallintoon. Siinä ei kauhean hyvin onnistuttu.
Mutta minä kysyn: Pitääkö minun käsitykseni
paikkansa, että tätä vuosilomalakia koskevaa
esitystäkin voidaan kiertää, jos työehtosopimuksella toisin sovitaan, mutta ne yritykset, jotka
eivät ole työehtosopimuksen piirissä, eivät voi
tätä kiertää?
Ed. M ä h ö n e n (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Kun kuuntelee täällä keskustan
edustajien puheenvuoroja tämänkin asian yhteydessä, voi hyvin ymmärtää, että ristiriidat, jotka
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olivat ay-liikkeen ja hallituksen välillä viime
eduskuntakaudella, olivat kyllä varsin perusteltuja. Sävel on näköjään täsmälleen sama valitettavasti.
Mitä joustoihin tulee, toteaisin taas kerran,
olen aikaisemminkin täällä todennut sen, että
tämänhetkinen lainsäädäntö, myös työehtosopimukset, sisältää kyllä runsaasti käyttämätöntä
joustoa, mutta kun ei tunnu halukkuuttakaan
oikein olevan katsella, mikä asia oikein todellisuudessa on.
Mitä itse esitykseen tulee, minä pidän tätä
erittäin onnistuneena. Tietysti siinä puutteita on
ja toivoisi joitakin muitakin vaihtoehtoja löytyvän, mutta näen, että tässäkin muodossa asiassa
päästään eteenpäin.
Ed. P e l t o m o : Arvoisa rouva puhemies!
Nyt hallituksen esityksessä ehdotetaan työsopimuslakia muutettavaksi siten, että sairausajan
palkanmaksuvelvollisuus ulotettaisiin rajoitettuna myös alle kuukauden kestäneisiin työsuhteisiin. Vuosilomalakia ehdotetaan samalla muutettavaksi siten, että työntekijällä olisi nykyistä
huomattavasti laajemmin oikeus vuosilomakorvaukseen myös lyhytkestoisessa työssä. Edelleen
ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslakia
siten, että työantajan tulisi pyrkiä ottamaan nykyistä paremmin huomioon taukojen tarve erityisesti kuq_rmittavassa ja paikallaoloa vaativassa työssä. Askeinen keskustelu ehkä vähän rönsyili, joten halusin tuoda esille sen, mistä me nyt
keskustelemme.
Erityisesti haluaisin antaa työministeri Jaakonsaarelle sitkeästä työstä kiitosta ja koko hallitukselle samalla. Tämä on ollut vaikea prosessi,
ja sitä on jouduttu tuomaan pätkittäin eduskuntaan lyhyiden työsuhteiden sosiaali- ja eläketurvan osalta, ja parempi näin, koska kokonaisratkaisuna, niin isoa pakettia, tuskin yhdellä kertaa
saataisiin läpi vietyäkään.
Työn teettäminen ns. epätyypillisissä työsuhteissa on merkittävästi lisääntynyt viime vuosina.
Uusia työsuhteita alkaa arviolta vuosittain noin
800 000-900 000. Tilapäisten työsuhteiden
osuus näistä on ollut viime vuosina noin kaksi
kolmasosaa eli merkittävä määrä. Epätyypilliset
työsuhteet ovat yleistyneet enemmän nuorten
kuin ikääntyvien palkansaajien kohdalla. Näen
tämän myös erittäin suurena ongelmana naisaloilla. Naisia työskentelee miehiä enemmänjuuri epätyypillisissä työsuhteissa.
On todellakin hyvä, että Lipposen hallitus nyt
saattaa ns. epätyypillisen työn entistä tasa-arvoi-
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sempaan asemaan toistaiseksi voimassa olevien
työ- ja palvelussuhteiden kanssa. Enemmistö
suomalaisista nimittäin toivoo työltään riittävää
perusturvallisuutta ja tietoa toimeentulonsa jatkuvuudesta. Työlainsäädännön keinoin ei sen
vuoksi tule houkutella työnantajia käyttämään
lyhyitä määräaikaisia tai osa-aikaisia työsuhteita.
Eri työsopimusmuotojen neutraali kohtelu
laissa turvaajuuri sen, ettei määräaikaisia työsopimuksia, osa-aikatyötä ja vuokratyövoimaa
käytetä epäterveellä tavalla eli pelkästään siitä
syystä, että työn teettäminen sillä tavoin tulee
työnantajalle halvemmaksi.
Lain käsittelyssä on selvästi tullut esille eri
puolueiden arvomaailman erilaisuus. Sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat voimakkaasti
ajaneet kaikkein heikoimmassa asemassa olevien
palkansaajien aseman parantamista. Keskusta
on koko ajan ja vielä salissakin esittänyt huononnuksia hallituksen esitykseen, ja kokoomuksen
edustajien on ollut vaikea pysyä hallituksen esityksen takiaan.
Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys ei vielä
turvaa työntekijälle sosiaaliturvaa heti ensimmäisestä työtunnista lähtien, mutta siihen suuntaan tulee koko ajan mielestäni edetä. Hallituksen esitys on reipas askel eteenpäin tällä tiellä, ja
uskon, että nämä parannukset kannustavat
myös ottamaan vastaan pätkätöitä.
Pidän tarpeellisena, että työministeriö jatkaa
epätyypillisiin työsuhteisiin liittyvien ongelmien
kartoitusta ja että eduskunnalle annetaan tarpeellisia esityksiä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Pidän myös tärkeänä, että hallituksen
esityksessä mainittu ja myös työasiainvaliokunnan kannattama, vuokratyön teettämisessä esiintyvien epäkohtien korjaamiseen tähtäävä selvitys- ja uudistustyö käynnistetään pikaisesti.
Työnantajien kannanotot olivat valiokunnassa sen suuntaisia, ettei tällaista ongelmaa enää
ole. Mutta valitettavasti vuokratyöhön liittyvät
ongelmat ovat jokapäiväistä käytäntöä Suomessa. Hyvänä pidän myös sitä, minkä ministeri
Mönkäre toi esille, eli Uimosen työryhmästä on
nyt tulossa myös pätkätöiden työeläketurvaan
parannusta. Toivottavasti asia saadaan sieltä pikaisesti ulos ja laki voimaan.
Ed. K a r j u 1 a : Arvoisa rouva puhemies!
Hallituksen esitys eräistä epätyypillistä työtä
koskevista lainmuutoksista on nyt kolmannessa
käsittelyssä, ja haluan tuoda muutaman sellaisen
näkökohdan, jotka on tärkeä tiedostaa, nimen-

omaan sen perustaksi, miksi keskusta esittää nimenomaan toisen lain hylkäämistä.
Kannatankin ed. Vanhasen tekemää hylkäysehdotusta.
Minusta keskustelussa jää huomioon ottamatta se, onko lakiesitys työllisyyttä edistävä
kokonaisuus vai kaiken kaikkiaan työllisyyden
kannalta kielteinen ratkaisu. Keskustan piirissä
olemme harkinneet tätä asiaa ja näemme kaksi
hyvin merkittävää periaatteellista syytä, minkä
vuoksi tämä kokonaisuus ei palvele työllisyyttä.
Toisaalta laki edelleen näkee vain työntekijän
turvallisuusnäkökulman ja sen lisäämisen eikä
ota huomioon sitä, että kyseinen laki koskettaa
ennen kaikkea palvelualan työvaltaisia pienyrityksiä, joiden työn kustannukset tulevat lakiesityksen pohjalta nousemaan. Tällä tavalla hyvin
todennäköistä on, että laki toimii työllisyyttä
heikentävästi.
Minusta toinen merkittävä asia on siinä, että
epätyypilliset työsuhteet ovat hyvin voimakkaasti lisääntyneet julkisella sektorilla. Minusta sitä
asiaa ei nähdä, miksi ne ovat julkisella sektorilla
lisääntyneet. Ehkä merkittävä tekijä on se, että
pitkäjänteiset työsuhteet koetaan liian raskaina.
Toisaalta ne kaikki kustannukset, jotka ovat tällaisessa pitkäaikaisessa työsuhteessa, ovat myös
julkisen työnantajan näkökulmasta liian korkeat.
Toinen osa, johon lain kokonaisuus tulee kohdistumaan, on, niin kuin edellä jo mainitsin, palvelualan pienyritykset. Tämä laki jättää suurteollisuuden ja suuryritykset pääasiassa lain ulkopuolelle. Siksi minusta on suuren hämmästelyn aihe se, minkä vuoksi tällä pyritään panssaroimaan nyt nimenomaan palvelualan pienyritysten toimintaa, koska järjestäytyneet työnantajat olisivat voineet työehtosopimuksen puitteissa parantaa pätkätyötä tekevien työntekijöiden asemaa jo aikaisemminkin. Mutta on huomionarvioista se, että näin ei ole haluttu työehtosopimuksilla menetellä. Siksi joutuukin kysymään, onko päällimmäinen syy nimenomaan siinä, että nyt tavallaan rangaistaanjärjestäytymättömiä pieniä työnantajia. Tämä on olennaista
sen vuoksi, että työllisyysongelma ratkeaa ainoastaan sitä kautta, että parannamme pientyönantajien toimintaedellytyksiä ja toiminnan
lähtökohtia. Siksi minusta on valitettavaa, että
pienyrittäjien, pientyönantajien, näkökulma lakiuudistuksessa on jätetty hyvin taka-alalle.
Haluankin ed. El olle vastata nimenomaan siihen, kun hän kysyi, mikä on se, mitä jää käteen
keskustan työreformista. Keskustan työreformin
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lähtökohdat on mietitty nimenomaan sillä tavalla, että käteen jää uusia työpaikkoja, syntyy uusia työnantajia ja syntyy uusia työpaikkoja.
Minä toivoisinkin, että pääsisimme vahvemmin
keskustelemaan nimenomaan ja toteuttamaan
toimenpiteitä, jotka luovat edellytykset uusien
työnantajien syntymiselle uusien työpaikkojen
rinnalle. Nimittäin haluan jättää vielä, arvoisa
puhemies, ihan lopuksi sellaisen mielikuvan, että
minusta lakiesitys omalla tavallaan osoittaa sen,
että me edelleen näemme vanhakantaisesti työntekijä- työnantaja-lähtökohdan hyvin toisiaan
poissulkevana. Kuitenkin tällaisissa palvelualan
pienyrityksissä, joihin lakiesityskokonaisuus lähinnä kohdistuu, on hyvin pitkälle kysymys sellaisista pientyönantajista, jotka ovat kirjaimellisesti koko ajan työnhakijoita, samalla tavalla
työnhakijoita kuin ovat epätyypilliseen työsuhteeseen tulevat työntekijät. Siksi meidän pitäisi
päästä kokonaisuudistukseen,jossa me tarkastelemme todella sitä, millä tavalla me alennamme
kokonaisuutena työn antamisen ja työn teettämisen kynnystä.
Ed. P u II i a i n e n (vastauspuheenvuoro ):
Arvoisa puhemies! Ed. Karjulan äskeinen puheenvuoro oli mielenkiintoinen, kun sitä projisoi
siihen välikysymykseen, joka keskustan jättämänä .luettiin täysistunn()n alussa. Siinä oltiin huo- _
lissaan-Kainuunja Pohjois-Karjalan työttömyydestä. Nyt puhuttiinjulkisen hallinnon tilanteesta, aivan oikein. Mutta mikä onkaan se turvallisuus, jonka keskusta tarjoaa Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa? Otetaan Sotkamon kunta esimerkiksi, joka sanoo irti keskeisen osan julkisen
hallinnon vastuullisesta henkilöstöstään. Eihän
kukaan uskalla luottaa sellaiseen kuntaan enää.
Toisin sanoen, ed. Karjula, Suomen keskusta
-niminen puolue välikysymyksellään vastasi teille juuri.
Ed. Mähönen (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Olen ymmärtänyt, että ed. Karjula tuntee hyvin paljon työelämän kiemuroitaja
on niistä ihan aidosti huolissaan. Varmasti sieltä
löytyy monia sellaisiakin kysymyksiä, joita kannattaa vaikka yhdessä pähkäillä eduskunnankin
piirissä eri yhteyksissä.
Mutta kun hän viittasi puheenvuorossaan siihen, että lailla nostettaisiin merkittävästi työnantajan kustannuksia, jotka heikentäisivät edelleen
työllisyyttä - näin minä ymmärsin hänen tarkoittaneen -palautan vain mieleen, että meillä
on LEL-aloja, joilla lomakorvauksen ja sairaus97 270174
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ajan palkan karttumat alkavat hyvin nopeasti
työsuhteen alkamisen jälkeen. Näitä ovat muun
muassa talonrakennuspuoli, putkiala, putkieristysala, maalaus, lattianpäällystys ja sitten metsäala ja taitaa olla vielä satama-alakin. Noissa yhteyksissä, vaikka siellä toki on työllisyys vähentynyt, en ole kuullut yhdenkään työnantajan
väittäneen, että nimenomaan näiden asioiden
vuoksi olisi kilpailukyky heikentynyt ja työllisyys vähentynyt tätä kautta. Jotakin epäloogista
tässä on, mutta kannattaa varmasti penkoa ja
keskustella myös näitä asioita puhki. Katsotaan
sitten, mikä on lopputulos.
Ed. K a r j u l a (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa rouva puhemies! Minusta meidän kaikkien
yhteisenä tavoitteena pitäisi olla pysyvien työsuhteiden lisääminen. Se, että meillä epätyypilliset työsuhteet nimenomaan lisääntyvät, on seurausta siitä, että myös julkinen sektori kokee
pysyvät työsuhteet liian raskaina. Tämän vuoksi,
ed. Pulliainen, muun muassa pohjoisen kunnat
joutuvat irtisanomaan työntekijöitä. Tästä noustaan siihen näkökulmaan, että meidän pitää löytää kestävämmät ratkaisut pysyvien työsuhteiden toteuttamiseksi ja tällä tavalla turhista irtisanomisista myös julkisella sektorilla vältytään.
Ed. U 9 t i 1a :. Arvoisa rouva puhemies! Näin
kolmannessa käsittelyssä muutama sana omalta
osaltani, kun en ole aiemmin debattiin osallistunut. Minusta esitys, joka nyt on ratkaisevassa
käsittelyssä, on johdonmukaisesti sitä, mitä hallitus hallitusohjelmassaan on todennut työelämän
kehittämisen osalta. Se selvittää pätkätöiden eri
työaikamuotojen aseman ja turvaa niissä työskentelevien tilannetta suhteessa muihin työntekijöihin. Sen vuoksi laki on täysin perusteltu ja
tarpeellinen nimenomaan työntekijöiden keskinäisen tasavertaisuuden toteuttamiseksi, koska
pätkätyöt ovat olemassa olevaa todellisuutta,
vaikka olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, niin
kuin ed. Karjula juuri äsken totesi, että tosiasiassa yhteiskunta olisi tukevammalla ja vakaammalla pohjalla, jos entistä suurempi osa työsuhteista olisi ns. toistaiseksi voimassa olevia, ihmiset sitoutuisivat työpaikkoihin pitemmällä aikavälillä, kehittäisivät siellä itseään, kehittäisivät
työtään, kehittäisivät työyhteisöään. Tällä tavalla suomalaisesta tuotanto- ja työelämästä saataisiin varmasti myös enemmän irti. Sen vuoksi
tämä ministeri Mönkäreen ilmoitus siitä, että
pätkätöiden osuus ja niiden määrä olisi laskemaan päin muihin verrattuna, on mielestäni ihan
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positiivinen juttu. Mutta niin kauan kuin tällainen tilanne on, että pätkätöitä on näin paljon,
niiden aseman parantaminen on ehdottoman tärkeää. En voi ymmärtää vastalauseessa olevaa
heikennystä, jota on esitetty.
Ed. Elo puhui pitkään ja ansiokkaasti joustavuudesta. Aika pitkälti voin siihen yhtyä. Joustavuus tuo lisää työpaikkoja ainoastaan silloin,
kun joustavuudella pystytään tekemään lisää
työvoimaa sitovaa tuotantoa ja tuotanto pystytään myös markkinoimaan. Jos tuotetaan vain
sama tuotanto eli tehdään sama määrä tunteja
joustavammin, se johtaa vain työvoiman vähentämistarpeeseen, koska se vähäinen työvoima
käytetään joustavammin ja sillä tavalla saadaan
optimoitua työvoiman käyttö. Mutta jos joustoratkaisulla esimerkiksi lisätään käyntiaikoja ja
saadaan tällä tavalla koneisiin ja laitteisiin sidottu pääoma parempaan käyttöön ja saadaan lisää
tuotantoa ja tuotanto vielä markkinoitua, niin
silloin muun muassa työaikoihin liittyvätjoustot
voivat myös parantaa työllisyyttä esimerkiksi
palkattavien lisävuorojen muodossa, niin kuin
kokeiluissa on aikaansaatu. Tämä täytyy muistaa: Joustavuus edellyttää lisää tuotantoa, lisää
tunteja. Sitten vasta tulee työpaikkoja.
Joidenkin haikailuissa, käytetään sitten esimerkkinä Uutta-Seelantia, Englantia tai USA:ta
joustojen täydellisyydestä, kaikkienjoustojen äidistä, taustalla haetaan täysin ylivertaista, voisiko sanoa, pääoman valtaa työvoimaan nähden.
Siitä on esimerkkejä ympäri maailmaa. Muun
muassa Väli-Amerikassa ns. vapailla alueilla,
missä monikansallinen pääoma mellastaa, on
räikeimmät esimerkit sellaisia, että vuoden viimeisenä päivänä sanotaan kaikki henkilöstö irti
ja vuoden ensimmäisenä päivänä palkataan ne,
jotka katsotaan edellisen vuoden työvoimasta
tarpeellisiksi. Jos tällaisia joustoja haetaan, niin
uskon, että niin vasemmistolla kuin koko ammattiyhdistysliikkeelläkin on täysi työ olla hyvin
varovainen silloin, kun joustoista puhutaan ja
lisää vapauksia tässä mielessä haetaan.
Yksi seikka, joka liittyy pätkätöihin ja yleensä
työttömyyden ongelmaan, on harmaa talous,
minne niitä pätkätöitä syntyy ja syntyykö niitä
kuinka paljon harmaan talouden puolelle. Tästä
ei varmaan koskaan puhuta liikaa, ja on oikein,
että hallitus on harmaan talouden torjuntaan
satsannut. Valtiovarainvaliokunnan verojaostossa on nyt käsittelyssä rikoslain muutos, jonka
tarkoituksena on kiristää veropetoslainsäädäntöä sillä tavalla, että esimerkiksi arvonlisäverolain mukaisen toiminnan aloittamisesta ilmoitta-

matta jättäminen tulisi suoraan rikoslain piiriin.
Samoin työnantajat myös syyllistyvät veropetokseen, jos jättävät kertomatta, että eivät ole
perineet työntekijöiltään ennakkoperintämaksuja. Eli ilmoittamisvelvollisuutta kiristetään. Oikeastaan on hämmästyttänyt se, että asiantuntijakuulemisessa sellaiset tahot kuin TT, Kauppakamari ja Suomen Yrittäjät, joiden asiantuntemusta täälläkin eri käänteissä vaaditaan mukaan
otattavaksi lainsäädäntötyöhön, ovat jyrkästi
tätä vastaan eli toimivat tässä mielessä harmaan
talouden torjuntaa jarruttaakseen. Toivottavasti
asia kuitenkin etenee ja se tänne suureen saliin
tulee niin kuin hallitus on esittänyt.
Yksi seikka, joka on työttömyyden rakenteellinen ongelma, on se, että sosiaalimaksut, työvoiman sivukulut, kerätään palkkasumman perusteella. Tämä on ongelma, johon pitää aina puuttua ja johon pitäisi muutoksia saada. Niin kauan
kuin koneellistaminen, automatisointi, ihmistyön korvaaminen koneella on niin edullista kuin
se tällä hetkellä on, niin totta kai prosessi jatkuu
ja kiihtyy. Tältä osin pitäisi saada muutoksia,
että osa sivukuluista tai mahdollisestijopa kaikki
jossain vaiheessa voitaisiin määritellä jollain
muulla taloudellisella tunnusluvulla kuin palkkasumman perusteella. Se johtaisi siihen, että
olisi suhteessa edullisempaa pitää työvoimaa
tuotannontekijänä kuin korvata se kiihtyvällä
vauhdilla koneilla.
Toivottavasti esitys saa myönteistä aikaan
niin, että se, mitä ministeri Mönkäre totesi eläkeoikeuksien saamisesta myös lyhyissä työsuhteissa, pitkätöissä, oleville, toteutuu ja toukokuussa
siitäkin esitys eduskunnan käsittelyyn saadaan.
Ed. E 1 o (vastauspuheenvuoro): Rouva puhemies! Yleisesti ottaen minulla ei ole kovin paljon
huomauttamista, mutta eräitä tarkennuksia kuitenkin ed. Uotilan puheenvuoroon.
Mitä tulee joustojen merkitykseen työllisyydessä, niin varmaan kansanedustajat eilen mielenkiinnolla lukivat Helsingin Sanomista tilanteen Saksasta, jossa kaupat oli avattu noin puoli vuotta sitten. Kaikki, sekä kaupan työntekijät
että työnantajapuoli, olivat yhtä mieltä siitä,
että liikkeiden aukioloaikojen lisäämisellä ei ollut minkäänlaista vaikutusta työllisyyteen, ei
pienintäkään vaikutusta. Siitä ollaan täysin yksimielisiä. Suomessahan me ajoimme tällaisen
lain läpi, mutta siinä on vain eräs osoitus siitä,
että odotukset esimerkiksi joustojen vaikutuksesta työllisyyteen ovat monta kertaa ylimitoitettuja.

Epätyypilliset työsuhteet

Henkilökohtaisesti olen vahvasti sitä mieltä,
että työaikojen on syytä joustaa. Sanoisin kuitenkin, että olemme aika pitkällä Suomessa, lähes
niin pitkällä kuin yleensä voidaan olla. Minulla
on sellainen kuva, että monet työntekijät olisivat
valmiit tulemaan mihin aikaan vuorokaudesta
tahansa töihin, kun työtä vain olisi.
Mitä tulee moniin muihin näkökohtiin, jotka
ed. Uotila otti esille, niin tässä haluaisin korostaa
globaalia, hyvin maailman laajuista suhtautumista myös ammattiyhdistysliikkeen ja työväenliikkeen taholta yleensä. Jo EU:n sisällä nähdään, että ammattiyhdistysliike ja työväenliike
ovat jääneet markkinoiden jalkoihin, ja tässä
suhteessa luulen, että niiden on syytä ryhdistäytyä. Erityisesti mitä tulee esimerkiksi automaation huomioon ottamiseen, sen verottamiseen,
luulen, että meillä Suomessa ei siihen ole yksin
mahdollisuuksia. Jos alamme omaa automatisoitua teollisuuttamme verottaa, se koituu kyllä
kansantaloutemme haitaksi, mutta jos saadaan
maailman laajuisesti liikkeelle järjestelmä siitä,
että automaation hyötyjä käytettäisiin hyväksi
verotuksessa ja voitaisiin mahdollisesti luoda
uusia työpaikkoja, lisätä sosiaaliturvaa, niin varmasti se olisi paikallaan.
Ed. Rinne : Rouva puhemies! Minä olen
tätä keskustelua suurella mielenkiinnolla seurannut. Ensin on luotu nämä pätkätyöt ja tämmöiset
epätyypilliset työsuhteet - kohta ei oikeastaan
mitään muuta olekaan kuin niitä. Minä en ole
niitä tämän hallituksen uskollisimpia sotureita,
mutta kyllä minun täytyy ihmetellä sitä, että vastustetaan nyt tätä, että näille pätkätöille annettaisiin kunnollinen turva. Itsestäänselvää on tietysti se, että kun on pysyvä työsuhde, niin sitä
kautta sitoudutaan paremmin ja myös työn tuottavuus, määrä ja laatu, jotka kuitenkin ovat ratkaisevia, se mitä saadaan aikaiseksi, saadaan paremmiksi. Mutta nyt kun on luotu tällainen systeemija yritetään tehdä pätkätyöt houkutteleviksi, että ihmiset ottaisivat niitä vastaan, nyt ehtoja
heikennetäänkin niin, ettei niitä kannattaisikaan
ottaa vastaan. Kyllä minä tiedän, että politiikka
ei ole matematiikkaa eikä logiikkaa, mutta tässä
heittää nyt kyllä todella pahasti.
Eli kun ei asiallisia syitä löydy tällaiseen vastustamiseen, täytyy etsiä epäasiallisia. Kysymys
ilmeisesti on loppujen lopuksi siitä, että ensin
pätkitään työt epävarmoiksi ja sitten otetaan
näiltä pätkätöiltä asiallinen turva pois. Eli sekö
tässä on nyt takana, ettei työllisyydestä olekaan
kysymys, vaan ideologiasta?
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Ed. A i t t o n i e m i (vastauspuheenvuoro):
Puhemies! Te olettejuuri tämän hallituksen aikana kasvavastijohtaneet tilanteen siihen, että työelämä muodostuu pian valtaosin pätkätöistä. Ja
kun te olette tähän johtaneet, niin nyt teillä on
kiire, rikkinäiset housut, yrittää näitä sarkahousujen takamuksia paikata pikkuisilla paikoilla,
kun taas keskustan näkökulma on - olen sen
aikaisemmin todistanut -kauaskantoinen, laajamittainen työreformijärjestelmästä,jonka pohjalta, jos se onnistuu- en minä tiedä, onnistuuko se, mutta jos se onnistuu - nimenomaan
pätkätyöjärjestelmän luonne muuttuu, muuttuu
takaisin siihen suuntaan, missä suomalaisten
työelämä on ollut, eikä tarvita enää mitään sarkahousujen paikkoja siinä vaiheessa.
Te ette tätä ymmärrä. Te vain jankaatte ja
jankaatte samaa pätkätyön luonteesta. Välillä
korjaatte reikiä ja taas jankaatte samaan suuntaan. Senhän näkee teistä aivan selvästi, että te
olette hädissänne. Parhaita miehiä, raskainta tykistöä, yritetään täällä saada puhumaan, että
saisitte toteutettua näkemyksenne, jotka ovat
täysin virheellisiä.
Ed. R i n n e (vastauspuheenvuoro): Rouva
puhemies! Kyllä se oli keskusta, joka ampui haulikolla. Niitä reikiä taisi tulla selkäkin täyteen, ja
takapuoli oli aivan seulana. Keskusta hävitti viime kaudella - kun tässä on koko ajan vedottu
aikaisempaan, niin minäkin vetoan - hävitti
420 000 pysyvää työpaikkaa Suomesta. Se on
kyllä kova juttu. (Ed. Aittoniemi: Missä te silloin
olitte?)- Me olimme oppositiossa.
Ed. S o i n i n v a a r a : Arvoisa puhemies!
Tässä on kysymys siitä, pitääkö lyhytaikaisesta
työsuhteesta maksaa sairauden ajalta palkkaa
vai ei. Nyt itse asiassa kysymys on laajemmin
siitä, kenen maksettavaksi sairauden kustannukset tulevat: Jaetaanko se tasan koko yhteiskunnan kesken, vai sälytetäänkö se työnantajan kustannuksiksi. Aikanaan, kun tähän maahan tehtiin lapsilisäjärjestelmä, se alun perin tuli sillä
tavalla, että työnantaja velvoitettiin maksamaan
lapsilisää eli korotettua palkkaa niille palveluksessaan oleville työntekijöille, joilla oli lapsia. Ja
kas kummaa, se yllättäen johti siihen, että lapsiperheitten huoltajien oli vaikeampi päästä töihin
kuin yksinäisten. Sen jälkeen lapsilisäjärjestelmä
nopeasti muutettiin sillä tavalla, että lapsilisämaksu jaettiin kaikkien työnantajien kesken tasan riippumatta siitä, onko juuri näiden työntekijöillä lapsia vai ei.
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Nythän meillä käytännössä työnantajajoutuu
maksamaan erityisesti lyhyistä sairauksista sen
kustannuksen kokonaan, koska sairausvakuutuksessa on seitsemän päivän karenssi ja kuitenkaan siinä, mitä työntekijä saa, sitä ei ole. Edelleen sairausvakuutus ei maksa palkkaa kokonaan, ja työnantaja maksaa sen erotuksen. Näin
on ollut ihan hyvä. Siinä on ollut myös työnantajana jonkinlainen kannustin pitää työolot hyvinä
jne.
Nyt kuitenkin meille on tullut työmarkkinoille
sellainen ongelma, että vanhojen ja sairaitten ja
vähän raihnaisten on vaikea päästä töihin ja töihin otetaan vain terveitä ja virkkuja, nopeita ja
fiksuja jne. Silloin voidaan tietysti kysyä, pitäisikö meidän ehkä kuitenkin jakaa tätä kustannusta henkilön sairastumisesta paremmin tasan
kaikkien kesken, jolloin tavallaan työnantajilla ei
olisi niin suurta riskiä ottaa töihin henkilöä, josta
hän naamasta näkee, että tuo voi vielä joskus
vaikka sairastua.
Tämä on kokonaan eri juttu kuin se, että jos
periaatteena on se, että työnantaja maksaa sairauskustannukset, pitääkö maksaa myös pätkätöissä. Minusta ei ole mitään järkeä siinä, että
pätkätöissä ja pysyvissä työsuhteissa on eri säännöt, koska se kannustaa taas suosimaan pätkätöitä. Kun näkee, että työnantajat ovat käyttäneet tätä väärin ja ketjuttaneet pätkätöitä erilaisilla menetelmillä, silloin tämä lainuudistus on
kyllä tarpeen. Mutta meidän pitäisi sen sijaan
kyllä pohtia sitä, jakautuvatko sairastamisen
kustannukset tällä hetkellä yhteiskunnassa järkevästi ja johtavatko ne pikkuisen raihnaisen
työväestön syrjintään työhönotossa.
Kysymys joustavuudesta, siitä on täällä puhuttu, on aivan eri asia palvelualoilla ja teollisuudessa. Teollisuustavaroita voi tehdä varastoon,
ja sen takia työajat voivat olla aika joustamattomia, koska se jousto voi olla siellä varaston puolella. Palveluita on hyvin vaikea tehdä varastoon,
koska ne pitää tehdä silloin, kun asiakas on palveltavana. Sen takia palveluammatit tarvitsevat
joustoja enemmän kuin teollisuus. Jostakin syystä joustoista on sovittu vain metalliteollisuudessa, muttei juuri muualla.
Ed. Karhunen merkitään läsnä olevaksi.
Ed. M ä h ö n e n : Arvoisa puhemies! Ed.
Soininvaara otti hyvin mielenkiintoisella tavalla
esille kysymyksen pätkätöiden kustannuksista ja

pätkätöihin palkkaamisen halukkuudesta. Näinhän todella on, että jos todetaan, että se selvästi
on riskittömämpää, niin silloin varmasti hyvin
mielellään pätkätöihin ruvetaan ottamaan ihmisiä entistä enemmän, ja se ei välttämättä yhteiskunnan eikä yksilön kannalta ole paras mahdollinen olotila aikaa myöten.
Mutta pyysin puheenvuoron ed. Uotilan puheenvuoronjohdosta kannattaakseni häntä lämpimästi ajatuksessa, minkä hän heitti muun
muassa paljon parjattujenja varmasti monta kertaa aiheestakin parjattujen työvoiman sivukustannusten vaikutuksista työllisyyteen ja työhönpalkkaamishalukkuuteen.
Olen täsmälleen samaa mieltä, olen tuonut sen
monissa yhteyksissä esille, että niin kauan kuin
tällaisena tämä järjestelmä muun muassa eläkekarttuman, eläkekustannusten peittämisenja rahoituksen suhteen on, että se on palkkaperusteinen, sitä enemmän yritykset siirtyvät automaatioihin ja sitä vähemmän ihmistyövoimaa tarvitaan. Tämä ei merkitse sitä, että vastustaisimme
automaatiota, mutta joka tapauksessa ongelma
muodostuu meille sellaiseksi, että kohta kansantalous ei jaksa tätä tilannetta kantaa.
Olen ymmärtänyt- ja varmasti näin onkinettä Suomi yksin ei voi, mihin ed. Elo viittasi,
tehdä päätöksiä mahdollisesta pääoman mukaantulosta eläkekustannusten peittämiseksi.
Senpä vuoksi olisi syytä nostaa hyvin vahvasti
keskustelu edes EU-maissa,joissa ongelmat ovat
myös samanlaisia, ja EU-maissa päästä tässä
asiassa hieman eteenpäin. Tämä olisi kovasti
suotavaa.
Puhemies! Jos vielä saan jatkaa, olen kuunnellut tätä keskustan työreformia. Minulle ei ole
vielä selvinnyt, kuinka paljon se työllisyyttä lisää
vähentämättä huomattavasti työntekijöitten oikeuksia. Yhtä hämäräksi on jäänyt, mitä joustoilla tarkoitetaan. Ne ovat yksilöimättömiä.
Ed. S a a r n i o : Arvoisa rouva puhemies!
Myös minä haluan liittyä siihen kaartiin, joka
haluaa tukea aloitteellisuutta palkkaperusteisten
sivukulujen alentamiseksi juuri sillä lailla, että
voitaisiin suunnata koneisiin veroa. Näkisin, niin
kuin ed. Mähönen, että tämä olisi ilmeisesti sellainen EU-toimintakohde, jossa tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, koska ilmeisesti yhdessä
maassa tämä ei ole mahdollista.
Lisäksi halusin sanoa ed. Aittoniemelle, kun
hän vastauspuheenvuorossaan antoi hallitukselle ansiotonta arvonnousua, että vaikka tämä hallitus on ollut monessa asiassa myös tehokas, niin

Sotilaskurinpito
tuskin se kuitenkaan on tätä pätkätyösysteemiä
pystynyt kehittämään. Päinvastoin luulen, että
hallituksen piirissä, jos missä, on ollut pyrkimystä vakituisten ja pitempiaikaisten työpaikkojen
luomiseen. Se, että tähän on kapitalistinenjärjestelmä ja meidän yhteiskunnallinen järjestelmämme vastannut tällä tavalla, että se on kehittänyt
nimenomaan pätkätyöt tilalle, on tietysti sen vastaus näihin pyyteisiin.
Mielenkiintoista olisi tietysti, jos pätkätöiden
lisäksi pankit kehittäisivät vielä pätkälainan,jota
voisi maksaa aina, kun sattuisi olemaan töissä.
Uskon, että moni ongelma olisi poissa.
Ed. T i u r i : Arvoisa puhemies! Koneiden
verottamisella ei työpaikkoja säilytetä ja lisätä.
Koneiden avullahan meidän elintasomme on
noussut niin valtavasti kuin se on noussut. Näyttää siltä, että ne, jotkajäävät töihin, haluavat yhä
enemmän elintason nousua, ja niiden, jotka jäävät työttömiksi, elintaso romahtaa. Ratkaisu siihen on työn jakaminen, niin että tyydytään vähän pienempään elintason nousuun ja vähän pienempään palkkaan niiden hyväksi, jotka ovat
muuten jäämässä ilman työtä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.
7) Hallituksen esitys laeiksi maa-aineslain ja rakennuslain 124 a §:n muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 242/1996 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 3/1997 vp
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
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P u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että asia lähetettäisiin lakivaliokuntaan, jolle
puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.
Keskustelu:
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Lakiesityksessä esitetään, että arestirangaistus poistetaan sotilaskurinpitojärjestelmästä. Toisin sanoen tämä arestirangaistus menee tuomioistuimien päätettäväksi, joka on perinteisesti ollut
eräs merkittävä sotilaskurinpidollinen toimi.
Minun mielestäni armeijan mukaisissa olosuhteissa teon ja seurauksen pitää olla välittömässä
yhteydessä toisiinsa. Näin ollen myös arestirangaistus olisi pitänyt säilyttää kurinpitojärjestelmässä. Se on ehkä ankarin niistä, mitä siellä
voidaan käyttää, mutta armeijan olosuhteet ovat
myös rauhan aikana sellaiset, että niissä opiskelIaan tottelemista ja kurinalaisuutta kriisiolosuhteita varten. Näin ollen myös tällaiset rangaistusjärjestelmät olisi pitänyt säilyttää.
Jos tällaisia asioita ryhdytään käsittelemään
tuomioistuimissa ja valitetaan korkeinta oikeutta myöten, mikä kurinpitojärjestelmä se enää on?
Alokkaalla on parta harmaa jo siinä vaiheessa,
kun tulee Iainvoimainen päätös. Tietäähän sen
jokainen, mikä merkitys tällä on siihen verrattuna, minkälaiseksi se on tarkoitettu. Mutta näin
huonompaan suuntaan, rouva puhemies, mennään. Onneksi on parta jo harmaa, ettei tarvitse
mennä alokasasteelle.
Ed. R i n n e : Rouva puhemies! Minä olen
kyllä samaa mieltä kuin ed. Aittoniemi. Sen verran on kokemuksia, että on ihan hyvä, jos se on
siellä. Jos lähdetään käräjiin ja suuriin paperipinkkoihin, siitä tulee instituutio, joten on parempi siellä vähän kiertää kolmea koivua ja tähän tyyliin, ja se on sillä sitten hoidettu pois.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään Iakivaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Asia on loppuun käsitelty.
8) Hallituksen esitys sotilaskurinpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys 4011997 vp

9) Hallituksen esitys luottolaitostoiminnasta annetun lain ja siihen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta
Hallituksen esitys 41/1997 vp
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Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.
10) Hallituksen esitys laeiksi Suomen Hallitusmuodon 87 ja 89 §:n sekä korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys 42/1997 vp
P u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että asia lähetettäisiin sivistysvaliokuntaan, jolle
perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta
lausunto.
Keskustelu:

Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies!
Tämä on nyt täällä, voisi sanoa. Muistan- kun
ed. Tiuri on paikalla - että taisimme käydä
keskustelua jo 60-luvun lopulla siitä, olisiko
tämä askel syytä ottaa. Silloin tästä hankkeesta
eli siitä, että professorien ja apulaisprofessorien
nimitysasiat, erikoisesti professorien nimitysasiat, siirretään korkeimmalta tasolta korkeakoulutasolle, viritettiin kova keskustelu, ja silloin
professoreita edustava ammattiliitto asettui sitä
vastustamaan ja monet professoritkin. Muistan
elävästi, mikä oli se peruste. Se oli se, että on
kuulemma hyvä, että on valtakirjamies, elikkä se
antaa oman tietyn säväyksen sille, että nyt on
tässä pitkän prosessin käynyt läpi ja tullut nyt
valikoiduksi ja tasavallan presidentti tämän ratkaisun siunaa.
Onko tällä ollut muuta merkitystä? Tämä on
aika mielenkiintoinen asia, kun olen elävä esimerkki siitä, miten poliittinen suhmurointi voi
liittyä tällaiseen virkanimitykseen. Aikoinaan
kun hain sitä virkaa, johon edelleen olen nimitettynä, olin kaikissa asiantuntijalausunnoissa ykkösenäja yksimielisesti ensimmäisellä ehdokassijalla eikä ollut yhtään valitusta. Siitä huolimatta
kun asia oli presidentin esittelyssä, esittelevä ministeri, joka on nykyinen mep Paavo Väyrynen,
silloinen opetusministeri, ottikin asian omasta
esittelystään pois kesken esittelyn, mikä oli sinänsä ainoalaatuinen tapahtuma koko tällaisessa käyttäytymisessä Suomen historiassa. Se perustui kuulemma siihen, että kaksi kateellista tahoa oli kääntynyt hänen puoleensa ja halusikin,
että kateellisuusperusteella hankkeesta luovutaan. Siinä oli poliittisia argumentteja mukana.
Tämä asia johti siihen, että silloinen tasavallan

presidentti suoritti nimityksen ja sillä siisti. Mutta Paavo Väyrynen tarvitsi asian pohtimiseen
aika paljon. Tässä oli kysymys siis poliittisen
suhmuroinnin yrittämisestä aikoinaan 22 vuotta
sitten.
Poliittista suhmurointia on myöskin onnistuneesti toteutettu. Historia tuntee myöskin sellaisen tapauksen, että henkilö, nykyinen hyvin korkea-arvoinen valtion ja korkeakoululaitoksen
virkahenkilö, ei ollut ensimmäisellä ehdokassijalla, mutta hänet kuitenkin nimitettiin. Se nimittäminen tapahtui sellaisessa tilanteessa, että tasavallan presidentti oli ulkomailla ja pääministeri
hoiti presidentin tehtäviä, suoritti nimityksen.
Toisin sanoen tällainenkin ulottuvuus tähän liittyy. Mutta sitten ne seuraavat tapaukset ovatkin
jo aika tavalla harvinaisuuksia.
Elikkä tämä hornmahan vain yksinkertaistuu
sillä tavalla, että jos on poliittisen suhmuroinnin
tarvetta, sitä voi harrastaa yliopiston tai korkeakoulun hallituksessa. Ei se sen kummallisempi
asia oli. Siellä vain hoidetaan koko prosessi, se
viime vaihekin, ja sillä siisti. Arvoisa puhemies!
Minä olen sitä mieltä, että on ihan hyvä, että
siirrytään yksinkertaisempaan käytäntöön.
On erittäin hyvä, että tähän saumaan on laitettu ehdoksi se, että kutsumismenettely tulee nyt
vähän tiukemmin säädellyksi. Nythän on sellainen tilanne, että pitää olla "erittäin tärkeä syy"
-mitähän sekin muuten on, se "erittäin tärkeä
syy" - että voi kutsumismenettelyyn lähteä.
Tässä siis korkeakoulululle on annettu erinomainen suhmuroinnin mahdollisuus valita mielitietty nokkimisjärjestyksen mukaan, yksinkertaistaa prosessia ja ottaa sellainen henkilö tehtävään, josta pidetään. Kuitenkaan tällä ei ehkä
pitkällä aikavälillä ole korkeimman sivistyksen
edistämisen kannalta hyödyllistä vaikutusta. Siinä katsannossa on minusta erittäin hyvä, että nyt
pannaan hyvin selvät suitset, missä raameissa
voidaan tässä tilanteessa liikkua, ja sanotaankin
aika selvästi, että niin sanotusti ei näytä olevan
näköpiirissä ketään potentiaalista kilpailijaa tälle henkilölle. Sillä tavalla prosessia voidaan yksinkertaistaa. On kyllä yleensä asianomaisen
alan tiedossa, onko tällaisia kandidaatteja vai ei.
Sitten tietysti on määräajaksi nimittäminen.
Se voi olla eräissä tapauksissa ihan hyväkin, erikoisesti sellaisilla aloilla, joilla kehitys on erittäin
nopeaa ja joilla niin sanotusti pumpataan ideat
aika nopeasti kuiviin. Sitäkin on eräillä alueilla.
Myöskin se on näkynyt Akatemian tutkijaprofessoreiden kategoriassa, että on ollut hyvä idea,
loistava tutkija, mutta se lähde on ammennettu

Professorien nimittäminen

tyhjiin. Sen jälkeen ollaan persoonallisessa sosiaalipoliittisessa tilanteessakin.
Arvoisa puhemies! Kannatan tätä hallituksen
esitystä. Tämä on ihan hyvä. On hyvä, että nykyinen opetusministeri on ollut riittävän rohkea
tuodakseen sen tänne.
Ed. T i u r i : Arvoisa puhemies! On varmaan
korkea aika jo siirtyä korkeakouluissa siihen
käytäntöön, että professorien nimitykset hoitaa
korkeakoulu itse. Professoreita on Suomessa jo
niin paljon, että nimittäminen ei varmaan enää
kuulu valtioneuvoston ja presidentin tehtäviin.
Kun tästä aikoinaan ensi kerran puhuttiin joskus 1960- ja 1970-luvun vaihteessa, professorit
eivät voineet sitä hyväksyä, koska siihen aikaanhan jopa hallitus ajoi sitä, että yksi mies ja yksi
ääni -periaate otettaisiin käyttöön korkeakouluissa. Jos se olisi onnistunut, siitä olisi varmaan
seurannut hyvin omalaatuisia professorinimityksiä,jos professorit olisivat silloin jo olleet korkeakoulun nimettävissä. Siitä syystä sitä silloin vastustettiin, koska oli ajateltava kaikkia älyttömiäkin mahdollisuuksia korkeakoulujen kehityksessä ja pyrittiin edes jotain pelastamaan.
Yksi mies ja yksi ääni -periaate kaatui omaan
älyttömyyteensä. Nyt on muotoutunut vähitellen
uusi hallintojärjestelmä, joka sekään ei ole kovin
hyvä, kun ajatellaan professorinimityksiä. Meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että kun korkeakouluilla on itsehallinto ja-esimerkiksi opiskelijat
ja virkamiehet ovat enemmistönä hallintoelimissä, niin professorinimityksistäkin pyrkii tulemaan sisäänlämpiäviä. Korkeakoulun assistenteista tulee professoreita, ja he siellä sopivasti
järjestelevät asioita niin, että ulkopuoliset eivät
pääse mukaan lainkaan. Siitä syystä minusta on
hyvin tärkeätä, että korkeakoulujen itsehallinto
on mahdollisimman asiantuntijapohjainen niin,
että voidaan luottaa myös siihen, että professorinimitykset ovat asiallisia eikä niissä käytetä jotain muita menetelmiä, jotka eivät johda oikeaan
tulokseen.
Määräaikainen nimitys professoriksi voisi olla
aivan oikea, koska kun uusi toimi otetaan vastaan, niin siinähän määräaikaisuus kannustaa
tehokkaampaan toimintaan, kun tietää, että viiden vuoden kuluttua tai muun ajan tulee uudestaan kysymys siitä, onko mahdollista jatkaa.
Yhdysvalloissa on tällainen systeemi normaalisti
käytössä. Ollaan ensin määräaikaisena, ja kun
on hyvin hoitanut sen, saadaan elinikäinen nimitys. Minusta voisi Suomessakin olla melko yleinen käytäntö, että professori ensin osoittaa, että
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hän on virkansa tasoinen, ja sen jälkeen sitten
automaattisesti saa jatkoaikaa.
Ed. Pulliainen mainitsi, että tämä asia pitäisi
uusilla aloilla hoitaa. Minusta tuntuu, että se on
pikemminkin tarpeen vanhoilla aloilla, missä
helposti on vakiinnuttu joihinkin kaavoihin eikä
osata ajatella, mitä uutta sielläkin voisi tulla.
Uusilla aloilla sen sijaan ihmiset ovat jo tutkijoita
ja miettivät koko ajan, mitä on tulossa, ja siitä
syystä eivät voi korkeakoulun professoriksi nimityksen saatuaankaan jäädä staattiseen tilaan,
vaan miettivät asioita eteenpäin.
Joka tapauksessa koeaika olisi varmaan ihan
perusteltu. Ne professorit, jotka ovat päteviä,
saavat kuitenkin sitten automaattisesti jatkoajan,
niin että se ei heidän toimintaansa häiritse. Niitä
taas, joita ennen maailmassa esiintyi, jolloin kun
sai professorinimityksen, voi tutkimuksen viimeinkin rauhassa lopettaa, päästäisiin eroon.
Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että tällainen nimitysuudistus voidaan tehdä, mutta se pitäisi myös ottaa huomioon, kun sivistysvaliokunta parhaillaan käsittelee korkeakoululakiesityksiä. Korkeakoulujen hallinnon pitäisi taata
se, että professorinimitykset ovat todella luotettavia ja asiantuntevia.
Ed. E 1 o : Arvoisa rouva puhemies! En myöskään henkilökohtaisesti vastusta tätä lakiehdotusta,joka ilmeisesti kuitenkin siunaa jo nyt käytännössä olevåfflavan, eli tasavallan presidentti
ei ole professorinimityksiin varmasti mitenkään
puuttunut.
Mutta, rouva puhemies, kiinnitän huomion
pariin asiaan: Ensinnäkin siihen monimutkaisuuteenja varsinkin pitkäaikaisuuteen,joka professorien nimityksissä yleensä on vallinnut. Toivoisin, että sivistysvaliokunnassa voitaisiin myös
pohtia, että joku tietty määräaika ihan yksilön
turvan kannaltakin olisi oltava sille, kuinka
kauan professorinimityksiä voidaan venyttää.
Eli varmasti hakijoiden oikeusturva voitaisiin
paremmin suojata kuin tänä päivänä.
Toisaalta, rouva puhemies, tämä liittyy myös
presidentin valtaoikeuksiin, hyvin pieneltä osin
sinänsä. Niin kuin kohdassa "Asian valmistelu"
esitetään, asiahan oli jo esillä viime valtiopäivillä,
jolloin tätä muutosta jo ehdotettiin, mutta se
kuitenkin kaatui myöhemmässä vaiheessa. Tässä
yhteydessä haluaisin kyllä todeta, kun keskustellaan presidentin valtaoikeuksista- tämä on eräs
pienimmistä ja niin kuin totesin muutos, joka
voidaan hyväksyä - että kiinnitin myönteistä
huomiota siihen, mitä komitean puheenjohtaja
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ed. Paavo Nikula totesi esimerkiksi, mitä tulee
presidentin valtaoikeuksiin: Kannattaa koko
ajan muistaa, että presidentti valitaan nyt suoralla kansanäänestyksellä. Minusta, haluan sitä korostaa jo tässä yhteydessä, kansaa ei pidä narrata
vaaliuurnille siinä mielessä, että presidentiltä otetaan kaikki valta pois, niin kuin eräät poliittisen
eliitin edustajat ovat täällä todenneet, vaan jos
halutaan säilyttää suora kansanvaali, myös presidentillä on säilytettävä merkittävät valtaoikeudet. Sen haluan jo tässä yhteydessä evästyksenä
sanoa komitealle, joka istuu ja jonka puheenjohtaja ainakin tuntuu olevan varsin tervejärkineo
ihminen.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään sivistysvalio kuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.
11) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain
muuttamisesta
Hallituksen esitys 43/1997 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.
12) Hallituksen esitys laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys 44/1997 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.
13) Hallituksen esitys laiksi lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta
Hallituksen esitys 45/1997 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan,jolle sosiaalija terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

P u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että asia lähetettäisiin valtiovarainvaliokuntaan.
Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu
myös päiväjärjestyksen 15) asiasta.
Keskustelu:
Ed. 1 s o h o o k a n a - A s u n m a a : Puhemies! Sen lisäksi, mitä lakialoitteeseen lain perusteluiksi olen kirjoittanut, haluan todeta, että nykyiseen epätyydyttävään tilanteeseen jouduttiin
lähinnä valtiovarainministeriön jyrkästä vastustuksesta aikanaan, kun säädettiin kiinteistöverolain käsittelyn yhteydessä vapautusta yleishyödyllisille yhteisöille. Eduskuntakäsittelyssä
asianomaisen valiokunnan onnistui kuitenkin
antaa vapautusmahdollisuus nuorisoseuroille,
työväenyhdistyksille ja maamiesseuroille. Nyt
käytäntöä on seurattu ja voidaan todeta, että
pääsääntöisesti vapautus näille on myönnetty ja
vapautuksen summa keskimäärin on noin 5001 000 markkaa,joten kyseisellä huojennuksella ei
ole valtiontalouden kannalta lainkaan merkittävää vaikutusta.
Nykyinen tilanne on kuitenkin sillä tavalla
epäoikeudenmukainen ajatellen kokonaisuutta,
että seuroista ehkä noin puolet on verohuojennusmahdollisuuden ulkopuolella. Tähän asiaan
on kiinnitetty aika monta kertaa huomiota ja
eduskunnalle on jätetty lakialoitteita milloin
minkin seurantaloryhmän saamiseksi huojennuksen piiriin. Seuraavana on muun muassa ed.
Pykäläisen nimellä lakialoi te, joka koskee eräitä
taloja.
Näkisin, että mahdollisimman nopeasti tulisi
lainmuutos saada aikaan siten, että kaikki yleishyödylliset yhteisöt olisivat tasavertaisesti kyseisen lain piirissä. Haluan huomauttaa, että monien seurojentalojen kunnossapito ja valvonta on
edelleen talkoovoimin hoidettuaja pienikin kiinteistövero vaikuttaa yhteisöjen talouteen. Mutta
tällä ei todella mitään valtiontaloudellista merkitystä ole, joten valiokunnan toivoisi tämän asian
käsittelevän päiväjärjestyksestä pois mahdollisimman pikaisesti.
Ed. Metsämäki merkitään läsnä olevaksi.

14) Lakialoite laiksi kiinteistöverolain 13 a §:n
muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Lakialoite 26/1997 vp (Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk ym.)

Ed. P y k ä 1 ä i n e n : Arvoisa rouva puhemies! Se, että tämä lakialoitteeni koskee vain
vpk:n taloja, on itse asiassa ns. äänestäjien toivomus maakunnasta. Mutta kannatan lämpimästi
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sitä ajatusta, että tämä pykälä kokonaisuudessaan avattaisiinja käytäisiin keskustelu eduskunnassa. Toivon, että verojaosto käsittelee tämän
todella nopeasti ja muotoilee pykälän laajaksi,
mutta selkeäksi kuitenkin niin, että yleishyödylliset yhteisöt ovat siinä ilman erillistä luetteloa
niin, että tuetaan tämän laatuista kansalaistoimintaa. Olisi ihanjärkevää tukemista, että nämä
yhteisöt saavat kiinteistöverossa nollaprosentin,
jolloin ehkä säästyy kunnan varoja toista kautta
muuhun avustustoimintaan ja järjestöt ja yhteisöt voivat keskittää aktiviteettiosa muuhun yleishyödylliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Erilaisia yleishyödylliseen käyttöön tarkoitettuja taloja koskeva arvonlisäverokysymys on ollut
usein eduskunnassa esillä. Ehtimiseen tippuu toinen toisensa jälkeen erilaisia lakialoitteita, joissa
aina otetaan yksi tyyppi käsiteltäväksi, ja eihän
siinä mitään. Onhan oikeus tällaisia tehdä, mutta
näitähän tietysti tippuu, kun vain mielikuvitusta
löytyy, aina lisää ja lisää.
Olen samaa mieltä siitä, että yhdistyksien ja
nuoriso- ja urheiluseurojen taloja koskeva kiinteistöverokysymys otettaisiin hallituksessa kerralla käsiteltäväksi, koska näyttää siltä, että aina
on paineita siihen suuntaan, mihin nämäkin lakialoitteet osoittavat. Saataisiin näistä sellainen
yhteiskuntaa hyödyttävä ratkaisu, että asia tulisi
kerralla hoidettua eikä tällä tavalla lakialoitteiden muodossa tarvitsisi niitä tipotella. Nämä
kiinteistöverot eivät todella suurta tuloa yhteiskunnalle yleishyödyllisiin tarkoituksiin käytetyistä kiinteistöistä. Totta kai, tietyllä rajauksella
kuitenkin, pitäisi kaikki poistaa tämän piiristä; se
olisi varmaan yhteiskunnan taholta kelvollinen
ratkaisu.

Ed. 1 s o h o o k a n a - A s u n m a a : Puhemies! Väärinkäsityksen välttämiseksi haluan todeta ed. Aittoniemelle, jos hän ei ole sattunut
nimelläni kulkevaa lakialoitetta lukemaan, että
tämä lakialoite on tehty juuri siten, että se käsittää kaikki kansalaisjärjestöjen käytössä olevat
yleishyödyllisten yhteisöjen yhdistys- ja seurantalot. Siis tämä on muotoiltu, ed. Aittoniemi,
siten, että tässä on nyt jokainen talo mukana.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.
15) Lakialoite laiksi kiinteistöverolain 13 a §:n
muuttamisesta
Lakialoite 2911997 vp (Tuija Maaret Pykäläinen /vihr ym.)
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.
Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 13.42.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

