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Entisten presidenttien palvelut

Hyväksytään.
Valiokuntien jäsenet
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että päätoimittaja Markku Rossin edustajantoimen päättymisen
johdosta hänen tilalleen valitaan uusi jäsen perustuslakivaliokuntaan.
Edelleen ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojenjärjestelyä varten pyytävät vapautusta
suuren valiokunnan varajäsenyydestä ed.
Mölsä ja
tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Vehviläinen.
Valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi
perjantaina pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 19 §:n mukaanjätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnanjäsenet
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että päätoimittaja Markku Rossin edustajantoimen päättymisen
johdosta hänen tilalleen valitaan uusi varajäsen
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskuntaan.
Valtuuskunnan tä ydennysvaali toimitetaan
ensi perjantaina pidettävässä täysistunnossa.
Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 19 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.
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tien palveluja koskevaksi lainsäädännöksi
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Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 2/1999
vp
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
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Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys HE 2411999 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM
5/1999 vp
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
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Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työturvallisuuslain ja työsuojelulain valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain
muuttamisesta

Kolmas käsittely
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Työasiainvaliokunnan mietintö TyVM l/1999
vp
Puh 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) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 4/1999 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 2/1999 vp
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Puh e m i e s : Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 2.
Keskustelu:

Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Ihan
muutama sana sellaisesta nykyaikaisesta rikoslain muuttamisesta, joka ei ehkä vielä valiokuntakäsittelyn jälkeenkään avautunut minulle,
vaikka asiantuntijalausuntoja olen yrittänyt tavata.
Lakiesityksen perusteluissahan puhutaan viruksista. Senjälkeen puhutaan Troijan hevosista
ja siitä, millä tavoin ne poikkeavat viruksista. Sen
jälkeen on lisäksi loogisia pommeja, jotka ovat
osittain Troijan hevosen kaltaisia, niin kuin hallituksen esityksen johdannossa todetaan. Lisäksi
mainitaan, että on sen niminen haitta kuin madot.
Lakivaliokunta kuunteli asiantuntijoita, ja
joskus tuntui siltä, että vanhan koulukannan
edustaja, kuten minä olen, ei tahdo päästä sisälle
niistä nimityksistä, millä tavoin koneeseen voidaan syöttää erilaisia systeemejä ja millä tavoin
tietokoneen käyttäjä voi joutua erilaisten, edellä
mainitun nimisten virusten kohteeksi ja millä tavoin ne haittaavat käyttäjää.
Valiokunnassa oli nimenomaan keskustelua
- itsekin sitä esitin - että ehkä olisi pitänyt
hieman tarkemmin selvittää, mitä erilaiset nimikkeet tarkoittavat lähinnä käytännön elämää silmälläpitäen. Kun olen aikaisemmassa elämässäui ollut esitutkintaviranomaisena ja myös syyttäjänä ja jopa istunut vuoden käräjiä, niin minun
mielestäni tuntuu hieman oudolta se, että näitä
selvityksiä ei tarkemmin merkitty lakivaliokunnan mietintöön. Mutta mietintö kuitenkin kaikesta huolimatta on yksimielinen, koska olin vakuuttunut siitä, että hallituksen esityksen johdannossa olevat maininnat riittävät, kun otetaan
huomioon, niin kuin asiantuntijat sanoivat, että
nimitykset saattavat muuttua tulevaisuudessa
vielä aika paljonkin, minkä johdosta ei haluttu
mietinnössä enää tarkemmin määritellä näitä
asioita.
Eräs toinen asia minua vaivaa vieläkin siitä
huolimatta, että en tehnyt eriävää mielipidettä.
Se on nimenomaan se, että minun mielestäni
näistä haitanteoista aiheutuu tietokoneen käyttäjille eriasteisia harmeja. Keskustelussa, jota
valiokunnassa käytiin, ei nähty mahdolliseksi
tehdä sellaista muutosta tähän esitykseen, että
jokin asia olisi ollut tavallaan vahingoittamista
sillä tavoin, että se ei aiheuta suurempaa vaaraa,

ja sanottiin muun muassa näin, että jos joku
ambulanssi vilkkuu siellä alaosassa, se ei haittaa
mitään. Itse pohdin sitä, ettäjos sinne syötetäänkin yksi ambulanssi, paloauto ja poliisiauto ja
siellä kolme vilkkuvaa ajoneuvoa liikkuu koko
ajan, eikö sitä olisi voitu harkita rangaistavaksi,
mutta näin kuitenkaan ei loppujen lopuksi tehty.
Tämän haluan sanoa sen johdosta eduskunnan pöytäkirjaan, että jos tällaisia asioita tulee
esille, näkyy, että minun mielestäni näistä on
keskusteltu, mutta valiokunta kuitenkin yhtyi
oikeusministeriön esitykseen. (Ed. Vähänäkki:
Olisi pitänyt ehdottaa!) - Tämä oli esillä, ed.
Vähänäkki. Muistanette, ed. Vähänäkki, mikä
keskustelu siellä käytiin ja kuinka me tulimme
yhteisymmärrykseen lopulta, koska ei haluttu,
että tällainen uusi ensimmäinen lainsäädäntö
näissä asioissa olisi sisältänyt vastalauseita.
Muun muassa ed. Aittoniemi oli kanssani samaa
mieltä nimenomaan näistä porrastuksista, mikäli
muistan oikein. Mutta nimenomaan toivon, että
oikeusministeriön taholta seurataan tämän rikoslain muutoksen vaikutuksia nimenomaan tietokoneiden käyttöön.
Ed. K a n k a a n n i e m i : Arvoisa rouva puhemies! Huolimatta siitä, mitä ed. Vistbacka sinänsä perustellusti sanoi, totean, että kyllä tämä
rikoslain muutos on tarpeellinen ja varsin kohtuullisesti laadittu ja sitä siis Suomessa tarvitaan.
Asiantuntijoiden mukaan todellakaan haitatonta tietokonevirusta ei ole olemassa, jolloin kaikki
nämä tapaukset pitäisi kyllä ottaa vakavasti.
Tämä lainmuutos ei ota kaikkia aivan vakavasti,
niin kuin tuossa kuulimme.
Suurin ongelma ehkä tässä on kuitenkin se,
että me voimme säätää lain vain Suomea varten
ja tiedämme, että näissä asioissa eivät valtakuntien rajat mitään merkitse. Viruksia voidaan lähettää mistä tahansa ja niitä ei saada tällä tavalla
kiinni. Ei edes Euroopan unionin alue riitä tässä
sääntelyyn, jolloin nämä ongelmat tulevat varmasti jatkumaan ja aiheuttavat huolta ja ongelmia ja kustannuksia ja häiriöitä jatkossa jatkuvasti. Eli kansainvälistä yhteistyötä tarvittaisiin,
mutta aina löytyy maita ja alueita, joista päästään tekemään myös tällaista haittaa, jos sellaiseen on valmiutta, ja valmiutta aina myös löytyy.
Ed. L a x : Arvoisa puhemies! Haluaisin vain
tässä todeta, että olennainen kysymys tämän
lainsäädännön osalta on se, että rikosoikeuden
alaa periaatteellisesti laajennetaan. Tässä on nyt
valmistelun tyyppinen asia, joka nyt saatetaan

Tietokonerikollisuus ja salakuljetus

rikosoikeuden kohteeksi, ja tämä on se olennainen asia. Tietokoneteknologia kehittyy, ja rajanvetokysymyksiä tulee aina eteen, mutta kyllähän
se koskee rikoslain soveltamista muillakin aloilla. Ei tämä mitään ennennäkemätöntä ole, minkä
eteen tuomarit joutuvat, se, mistä nyt ed. Vistbacka puhui. Tämän tyyppisissä asioissa tuomioistuinjoutuu aina turvautumaan asiantuntijoihin
ja suorittamaan saman tyyppistä kuulemista
kuin lakivaliokunta, joka tuli vakuuttuneeksi siitä, että vahingossa ei tällainen virus pääse kyllä
leviämään, vaan se on aina tahallista.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
5) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen
rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna

2000
Hallituksen esitys HE 53/1999 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.
6) Hallituksen esitys laiksi kirjastolain 12 §:n

muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 54/1999 vp
P u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että asia lähetettäisiin sivistysvaliokuntaan.
Keskustelu:
Ed. U o t i 1 a : Arvoisa rouva puhemies! Tässä on kysymys ja myös seuraavissa lähetekeskusteluasioissa siitä, että jälleen säädettäisiin jatkolakia sille, että kirjastoille voitaisiin antaa rahoitusta veikkausvoittovaroista. Urheilu- ja liikuntaihmiset ovat toistuvasti ja myös eduskunta
kiinnittäneet huomiota siihen, että on väärin,
että budjetin yleiskatteeksi ja lakisääteisiin menoihin suunnataan veikkausvoittovaroja ja tällä
tavalla liikunnan osuus on jäänyt yhä kauemmaksi siitä, mitä asetuksella aikoinaan liikunnan
osuudeksi veikkausvoittovarojen tuotosta on
säädetty. Tältä osin muistutan vain tässä yhteydessä, että ongelma näyttää jatkuvan ja murinaa
ja narinaa tästä johtuen liikuntaihmisiltä varmaan jatkossakin tulee riittämään.
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Ed. T y k k y 1 ä i n en : Arvoisa puhemies!
Totean, että tässä kirjastolain 12 §:n muuttamisessa on kysymys myöskin siitä, että tässä tullaan
vähentämään kirjastoille tarkoitettuja määrärahoja. Aivan niin kuin ed. Uotila totesi, tämä ei ole
hyväksyttävää, vaan pitäisi löytää valtion varoista suoraan rahoitusta eikä käyttää hyödykseen
veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.
Toivottavasti myöskin tässä yhteydessä voi todeta, arvoisa puhemies, sen, että odottelemme arpajaislakia pikaisesti.
Ed. T a h v a n a i n e n : Arvoisa puhemies!
Minunkin mielestäni hyvin huolestuttava suuntaus on ollut se, että joka vuosi uudelleen säädämme nämä säästölait eikä lisää rahoitusta valtion budjetin puolelta näihin lakisääteisiin menoihin löydy, vaan aina otetaan veikkausvoittovaroista määrärahat muun muassa kirjaston
käyttöön ja muihin lakisääteisiin palveluihin.
Lähipäivinä on tulossa Euroopan unionin
tuomioistuimen päätöksiä Raha-automaattiyhdistyksen rahoista, ja varmaan myös se saa keskustelun Veikkauksen voittovarojen ja monopolitoiminnan osalta käytiin. Toivon sen vuoksi,
että nimenomaan sivistys- ja tiedejaosto ja valtiovarainvaliokunta erittäin tarkkaan pohtisivat tämän kysymyksen nimenomaan tulevaisuutta
varten, mistä kenties Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen voittomonopolin purkamisenjälkeen otetaan varat lakisääteisiin ja muihin
tärkeisiin toimintoihin.
Ed. V i i t a n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Voin mielelläni yhtyä siihen huoleen, jota edelliset puheenvu~ron käyttäjät ovat tuoneet tässä
asiassa esiin. Asken pikkulintu lauloi korvaani
tuolta takarivistä, ed. Rönni kertoi - ei ole kovin pieni lintukaan kuulemma- että monopolin
Raha-automaattiyhdistyksen osalta on sallittu
jatkuvan. Tämä on erittäin positiivinen ja hyvä
päätös. Tänäänhän sen todella ratketa piti, ja
näin hyvällä tavalla on käynyt.
Haluan myös muistuttaa puheenvuorossani
siitä, että ihan oikeutetusti on vaadittu ja itsekin
olen usein vaatinut sitä, että liikunnan määrärahaosuuden pitäisi kasvaa nykyisestä, mutta samaan aikaan olen kyllä kantanut huolta useina
vuosina tässä salissa myös nuorisorahojen osuudesta. Jälleen kerran tässä esityksessä, joka talousarviossa on, nuorisotyön suhteellista prosenttiosuutta ollaan pienentämässä yhdellä prosenttiyksiköllä, enkä pidä sitä todellakaan hyvänä kehityssuuntana.
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Ed. H e 11 b e r g : Arvoisa rouva puhemies!
Aivan samaan asiaan viittaan kuin edellisetkin
puhujat. Me vuodesta toiseen täällä valitamme
sitä, että kirjastomäärärahat otetaan veikkausja raha-arpajaisten voitoista, ja siitä huolimatta
hyväksymme tämän linjan. Toivon, että nyt todella vihdoin päästään sanoista tekosiin ja saataisiin arpajaislaki tänne käsittelyyn ja sitä myöten tämäkin asia järjestykseen. Todella on ihan
myönteinen asia, että nyt kuitenkin saamme jatkaa raha-arpajaislain mukaista monopolijärjestelmää Suomessa. Se takaa meille vahvan aseman siinä, että pystymme rahaa sosiaaliseen toimintaan jakamaan. Mutta kirjastolain 12 §pitää
todella saada jatkossa muutettua niin, että toiminta tapahtuu normaalibudjettikaiteen mukaan.
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Suomi on tietoyhteiskunta ja sekä virallinen
Suomi että me kaikki haluamme tuoda jatkuvasti sen asian esiin, että ainoastaan tieto, opiskelu
ja koulutus ovat ne avainsanat, jotka voivat
Suomea eteenpäin viedä. Samaan aikaan todellakin kirjastotoimen rahoitus on aina vaakalaudalla ja siihen etsitään tällainen, sanoisin, vippaskonsti. Samalla olemme tyydytyksellä todenneet EY-tuomioistuimen päätöksen. Se on oikea
ja hyvä Suomelle ja suomalaisille, mutta uskoisin, että mikäli näin jatkuu, että lakisääteisiä
toimintoja rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuoton kautta, niin tulee toisenlaisia päätöksiä, meille ja Suomelle paljon huonompia
päätöksiä myös tuomioistuimelta. Näin ollen
tästä todella pitäisi päästä normaaliin budjettirahoitukseen, jotta kirjastolaitokselle luodaan
pysyvä ja tukeva pohja. Se on erittäin tärkeä osa
yhteiskuntaa, ja sille pitää antaa myös sen vertainen rahoitus.
Ed. E. L a h te l a : Arvoisa rouva puhemies!
Itsekin olisin juuri tuohon asiaan muistuttanut,
minkä ed. Tiusanen totesi, että välttämättä ei ole
itsestäänselvyys, vaikka nyt EY-tuomioistuin on
todennutkin sen, että on kansallisissa käsissä,
millä tavalla tämä monopoli säilyy. Se ei välttämättä ole jatkossa enää yksiselitteinen. Jos me
tulemme käyttämään budjetin yleiskatteeksi yhä
enemmän näitä varoja, lienee aika ohut se viiva,
mistä se kääntyy sille puolelle, että voisivat jopa
tuomioistuimessa päätökset muuttua. Sen takia
kyllä meidän aika herkkiä pitää olla siinä, mihin
näitä varoja ohjataan. Voidaan perustella, että se
on urheilun ja kulttuurin tukemista. Onko kirjas-

totoimi sitä; voidaan myös arvuuttaa ja arvioida,
mikä painoarvo sillä on kulttuurin puolella. Sen
takia meidän täytyy koko ajan olla valveilla hyvin tarkasti siinä, että ei anneta aihetta semmoiseen, että joskus Rahiksen mahdollisuus rahoittaa näitä hyviä hankkeita murtuisi. Sitten olemme kyllä pulassa ja joudumme kattamaan huomattavasti isompia potteja myös liikunnan puolelle, jos se tie tukkeutuu.
P u h e m i e s : Kehotan keskittymään kirjastolain 12 §:ään.
Ed. V e h k a o j a : Arvoisa rouva puhemies!
Kirjastopalvelu on todella meidän tärkeimpiä
peruspalvelujamme, ja kysymyksessähän on
myös mitä oleellisimmin tasa-arvopalvelu. Kirjasto on verkosto, jonka kautta suomalaisetjoko
osaavat lukea tai eivät opi lukemaan. Siinä mielessä se on ihan ydinpalveluja. Sen takia on masentavaa nähdä, että kirjastolaitosta enimmältään aiotaan rahoittaa Veikkauksen kautta. Jos
olisi kysymys jostain pienestä lisukkeesta, se olisi
paremmin ymmärrettävää, mutta nyt on kysymys peruslukutaidon rahoittamisesta veikkausrahoista, ja sitä en voi hyväksyä.
Tämä on senkin takia hyvin piinallista, että
kuitenkin meillä on valtiontaloudessa nyt parempaa liikkumavaraa kuin monina aikaisempina
vuosina. Minun mielestäni me olisimme sitä liikkumavaraa voineet kyllä käyttää tänä voimakkaan taloudellisen kasvun aikana siihen, että olisimme saaneet nämä suhteet kuntoon. Tässä tarkoitan Veikkauksen rahoituksen vähentämistä ja
myös sosiaalipuolella Raha-automaattiyhdistyksen budjettiosuuden vähentämistä selvästi
budjettirahoituksen puolelle kuuluvissa menoissa.
Ed. P u h j o : Arvoisa puhemies! Tuntuu vähän oudolta, että veikkausvoittovaroista siirretään kirjastoille tulopuolta. Kun kirjastopuoli
kuuluu yhteiskunnan peruspalveluihin, se pitäisi
hoitaa normaalin budjetin kautta.
Täällä jo mainittu toinen asia,joka liittyy kiinteästi tähän, on urheilun osuuden väheneminen
veikkausvoittovaroista. Se tuntuu sikälikin ihmeelliseltä, että me kaikki tiedämme, että väestön ikääntyminen ja kunnon huonontuminen on
ongelma. Tästä pitäisi esittää valtakunnallinen
suunnitelma ja päinvastoin lisätä liikuntaan kohdistuvia varoja.
Minä odotankin mielenkiinnolla, koska tällaista linjan muutosta tulee.

Kirjastojen rahoitus

Ed. Kangas: Arvoisa puhemies! Toteaisin
myös, että kirjasto taitaa olla kaikkein suurin
kulttuuritoimi Suomessa ja sitä pitäisi kohdella
sen mukaan. Kun täällä sanottiin, että suomalaiset osaavat lukea kirjaston kautta, niin se taitaa
olla. Sen pitäisi kuulua peruspalveluihin. Valitettavasti kunnat ovat vain nyt määrärahoja pienentäneetja kirjasto on ruvennut kuihtumaanja
samoin oheispalvelut.
Toki myönnän niin kuin ed. Puhjokin, että
ikääntyneet suuret ikäluokat tulevat eläkeikään
ja pitäisi heidänkin liikuntaansa satsata rahaa,
sekä kilpaurheiluun että myös kansan kunnon
ylläpitämiseen. Molemmat asiat pitäisi hoitaa,
mutta eri momenteilta.
Ed. T y k k y 1 ä i n en : Arvoisa puhemies!
Haluaisin tässä puheenvuorossani todeta, että
kirjastolain käsittelee sivistysvaliokunta. Tässä
yhteydessä tosiaankin tapahtuu jälleen samanlainen rahoitusjärjestelmä kuin useana muunakin
vuonna. Vaikka valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto on lausunut tästä asiasta, että
asia voitaisiin korjata, että kirjaston kustannukset voitaisiin saada varsinaisesta tulo- ja menoarviosta valtionosuuksina, näin ei ole tapahtunut.
Haluan tässä puheenvuorossani vielä kantaa
huolta yliopistojen kirjastojen osuudesta, joka
on erittäin huolestuttava. Siellä ei ole riittävästi
kirjallisuutta opiskelijoilla, ja toivoisinkin, että
sivistysvaliokunta puuttuisi tähän kysymykseen.
Ed. G u s ta f s s o n : Arvoisa puhemies! Olisin vielä halunnut vahventaa ed. Vehkaojan esille
ottamaa näkemystä ja näkökulmaa siitä, että
Suomen kansantalous ja myös koko yhteiskunnan tila on nyt toinen kuin viisi kuusi vuotta
sitten, jolloin nämä muutokset ensimmäisen kerran eduskuntaan tulivat. Uskallan sanoa sen ääneen, että oikeastaan silloin, kun leikkasimme
sosiaaliturvasta, lapsilisästä ja koulutuksesta, tämän tyyppiset toimenpiteet olivat jossain määrin
ymmärrettäviä hallituksen taholta, mutta nyt,
kun tilanne on toinen, kysymys on selvästä arvovalinnasta ja vakavasta poliittisesta toiminnasta.
Sen takia nyt tässä ovat hyvin paljon olleet hallituspuolueiden kansanedustajat äänessä ja olemme totisen paikan edessä, mitä asian suhteen
voimme käytännössä tehdä.
Mutta joka tapauksessa yhdyn niihin näkemyksiin, että tämä tie on kuljettu loppuun. Kirjastot ovat harvoja koko kansan käytettävissä
olevia sivistyslaitoksia, ja niiden toiminta tulee
turvata budjettivaroin.
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Ed. Kuisma: Arvoisa puhemies! Todellakaan määräaikainen erinäisten rahojen jakojen
tilapäinen muuttaminen vippaskonsteilla ei varmasti ole missään mielessä hyväksyttävää. Jos
katsotaan, että varoja täytyisi käyttää kirjastoihin, täytyisi tehdä pysyvä ratkaisu.
Itse olen kyllä sitä mieltä vahvasti, että Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen varat
tulisi käyttää niihin tarkoituksiin, joita varten ne
alun perin ja pysyvän lainsäädännön mukaan
käytetään. Monena vuonnahan tämä sama keskustelu on käyty, ja valitettavaa on, että se ei ole
näkynyt hallituksen esityksissä eikä eduskunnan
päätöksissä.
Todellakin, vaikka kirjasto on tärkeä, ottaen
huomioon muut asiaan liittyvät syyt ei tätä hallituksen esitystä voi missään mielessä puolustaa.
Ed. R y y n ä n e n : Arvoisa puhemies! Minä
olen yhtä mieltä monien täällä puhuneiden kanssa siitä, että tulevaisuudessa ei voi kyllä ollenkaan luottaa siihen, että veikkausvoittovarojen
käyttäminen tällaisiin lakisääteisiin tehtäviin olisi kestävä tie. Siinä varmasti tulee toisenlaisia
päätöksiä. Siinä mielessä olemme vaarallisella
tiellä, vaikka tiedän hyvin, että tätä käytäntöä on
jouduttu pitkään jatkamaan.
Täällä ovat monet ihan oikein todenneet, että
kirjasto on peruspalvelu ja erityisesti elämänikäisen oppimisen yhteiskunnassa kirjaston pitää
voida olla peruspalvelu siinä kuin koulutuskin eli
ne ovat täysin rinnakkaisia asioita. Totta kai
kirjastoilla on myös kulttuuritehtävänsä, jota
osittain voisi veikkausvoittovaroista rahoittaa.
Mutta oleellista on se, että kirjastoilla on tällä
hetkellä perinteisen tehtävänsä lisäksi valtavasti
uusia haasteita juuri tietoyhteiskunnassa: miten
pystytään vastaamaan uusiin tarpeisiin elektronisen aineiston lisensiointia ja kulttuuriperinnön
digitalisoimista myöten? Siinä mielessä rahoitustarpeet ovat kasvavia. Nyt kuntien kireässä taloustilanteessa monesti joudutaan käytännössä
vastakkain sen suhteen, huolehtiiko kirjasto niin
sanotuista perinteisistä tehtävistään vai annetaanko niiden rappeutua silloin, kun sijoitetaan
tietoyhteiskunnan vaatimaan laitteistoon ja ohjelmointeihin.
Kirjaston, jotta se pystyisi palvelemaan, pitäisi pystyä valitsemaan sekä- että eikä tekemään
joko - tai-valintaa. Koko kirjastojen rahoitus
on pystyttävä ajattelemaan uudelleen tietoyhteiskunnan ja demokratian näkökulmasta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
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Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys vuodelta 2000 suoritettavaa
vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevaksi lainsäädännöksi

7) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain
väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 63/1999 vp

Hallituksen esitys HE 55/1999 vp

P u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että asia lähetettäisiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.
8) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja
kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 56/1999 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.
9) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 57/1999 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.
10) Hallituksen esitys laiksi Kasvinjalostuslaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja laiksi kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 58/1999 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvalio kuntaan.
11) Hallituksen esitys laiksi Metsäntutkimuslaitoksesta
Hallituksen esitys HE 61/1999 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvalio kuntaan.

Keskustelu:
Ed. A u 1 a : Arvoisa puhemies! Esitys ensi
vuoden vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja
työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevaksi
lainsäädännöksi on niin kutsuttuja tupolakeja,
joiden sisältö tulee täsmentymään myöhemmin
syksyllä. Esitys on sinällään pelkkä raakile. Siinä
esitetään vain rutiininomaisesti maksujen säilyttämistä nykyisellä tasolla niin kauan, kunnes
myöhemmin syksyllä asiat täsmentyvät.
Esityksessä on minusta tämmöisenään sekä
myönteistä että kielteistä. Myönteistä on se, että
hallitus nyt selvästi ilmoittaa, että työnantajamaksujen alentaminen on osa veroalennusvaran
käyttämistä. Voidaan sanoa, että toivossa on
hyvä elää. On mahdollista, että työantajamaksuja vielä ensi vuodelle alennetaan.
Kielteistä on kuitenkin se, että hallitus on ollut
erittäin hidas ja päättämätön työantajamaksujen
alentamis- ja uudelleenporrastamisasioissa. Lipposen ensimmäisenkin hallituksen ohjelmaan jo
sisältyi, että työnantajan kelamaksu ja sairausvakuutusmaksu, jotka eivät ole varsinaisesti työn
tekemiseen liittyviä maksuja, olisi tullut poistaa.
Kuitenkaan viimeisen neljän vuoden aikana ei
tapahtunut mitään. Maksut eivät poistuneet,
eikä niitä myöskään porrastettu sellaisella tavalla, että se olisi suosinut paremmin työn tekemistä
erityisesti palvelualoilla ja pienipaikkaisilla aloilla.
Tämä lainsäädäntö on todellakin osa veroalennuspakettia ja sen 10-11 miljardin markan
kohdentamista. Tässä yhteydessäkin on varmaan hyvä miettiä, miten se tehokkaimmin käytettäisiin juuri työllisyyden parantamiseksi. Nykyinen suhdannetilanne ei mielestäni puolla
yleisluonteisia tuloveroalennuksia, koska talouskehityksen riskithän ovat pikemminkin ylikuumenemisen kuin kasvun hiipumisen suuntaan.
Tasapainoisen kasvun esteeksi uhkaa tulla rakenteellisen työttömyyden jämähtäminen 8-9

Sosiaaliturvamaksut vuonna 2000

prosentin tasolle. Tätä ongelmaa pitäisi erityisesti miettiä tuloverojen ja työantajamaksujen alennusvaran käyttämisessä.
Tehokkain lääke työllisyyden kannalta on ehdottomasti alennusvaran kohdentaminen niin,
että helpotetaan sekä työn tarjontaa että kysyntää alhaisilla tulotasoilla ja palveluissa. Työn tarjontaa tietenkin helpottaa veronkevennyksen
suuntaaminen pieni- ja keskituloisille. Toisaalta
työn kysyntää eli yritysten mahdollisuuksia työllistää helpottaisi työnantajamaksujen alentaminen erityisesti pienipaikkaisilta aloilta ja myös
arvonlisäveron täsmäalennukset eräille palvelualoille, joista nyt EU:lta odotetaan lopullista
päätöstä.
Valtiovarainvaliokunta käsitteli EU:n alv-kokeilua. Asiasta antamassamme lausunnossa asetuimme hienoisesti juuri kannattamaan tällaista
kombinaatiomallia. Arvioimme muun muassa
tutkimusten ja selvitysten perusteella, että veroalennus/työnantajamaksu/alv:n täsmäalennusmalli olisijuuri kaikkein tehokkain, jos halutaan
rakenteellista työttömyyttä ehkäistä.
EU:n erilaiset työllisyyspoliittiset suositukset
ovat jo monena vuonna esittäneet Suomellekin,
että työn verotusta ja työnantajamaksuja pitäisi
alentaa nimenomaan kouluttamattomien, huonosti tuottavaa työtä tekevien työntekijöiden
osalta, jotka ovat pienipaikkaisia ja usein palvelualoilla ja joilla on suurin riski ajautua tai jäädä
pitkäaikaistyöttömyyteen. Monissa muissa Euroopan maissa on itse asiassa ollut jo pitkään
voimassa tai viime vuosina toteutettu juuri tämän tyyppisiä malleja. Kun ne ovat osoittautuneet muuallakin tehokkaiksi, niin mikseivät sitten Suomessa?
Millaisilla malleilla tähän sitten päästäisiin?
Monenlaisia selvityksiä on tehty. Risto Suominen Suomen Yrittäjistä teki jo muutama vuosi
sitten hallitukselle yhden mallin. Palkansaajien
tutkimuslaitos on ehdottanut esimerkiksi, että
kuukausipalkasta 4 000 markkaa olisi vapaa
työnantajan sosiaaliturvamaksuista, kelamaksustaja savamaksusta. Keskusta on esittänyt yhden mallin, joka lähtee siitä, että myös TELmaksut otettaisiin mukaan tähän porrastukseen,
jolloin tulos olisi tietysti tehokkaampi, mutta
kieltämättä siinä on omat ongelmansa tämän
paljon puhutun vakuutusperiaatteen kannalta.
Viimeksi vielä Tarmo Pukkila on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle yhden selvityksen.
Hän esittää, että työnantajamaksun alennus olisi
tällä hetkellä paras kohdentaa alentamalla työnantajan kansaneläkemaksua nykyisen porras110 209329H
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tuksen puitteissa. Kun se kohdistuisi alimpaan
poistoporrastusluokkaan kansaneläkemaksussa, se painottuisi hänen perustelujensa mukaan
lähinnä työvoimavaltaiseen tuotantoon ja pienituloiseen työvoimaan. Pukkilan mukaan tätä
puoltaisi myös se, että nykyisellä maksuperusteella kansaneläkevakuutusrahasto muodostuisi
laskennallisesti ylijäämäiseksi vuoden 2001 aikana.
Malleja on monia, mutta patistaisin hallitusta
nyt ottamaan edes jonkun niistä käyttöön. Tällainen päättämättömyys ja odottelu asiassa koituu suomalaisille työttömille ja myös pienyrittäjille kalliiksi. Tietysti kaikkein tehokkainta olisi
hakea sellaisia malleja, joissa se alennus kohdentuisi suoraan työnantajan palkkatason mukaisesti. Muttajos sellaisia ei pystytä näillä aikatauluilla tekemään, parempi on ottaa edes Pukkilan
ehdottarua työnantajan kansaneläkemaksun
alimman porrastusluokan alennus käyttöön.
Kuten alussa sanoin, laki on jätetty odottamaan tulopoliittisen ratkaisun tuloksia. Mielestäni hallituksen pitäisi ennen tulopoliittisia neuvotteluja tehdä omat poliittiset linjauksensa siitä,
mikä on sen painopiste, mikä on tärkeää, millä
keinoilla parhaiten työttömyyttä alennettaisiin.
Jos otetaan vaikka tämä asia esille tuponeuvotteluissa, on aivan ilmeistä, että eri työnantaja- ja
työntekijäryhmät ovat tästä erimielisiä. Mehän
näemme sen koko ajan julkisuudessa. Palvelutyönantajat ja toisaalta SAK:n palvelualojen liitot ovat esittäneet, että näitä maksuja pitäisi
alentaa nimenomaan pienipaikkaisesta työstä
palvelualoilta, kun taas teollisuuden liitoista
muistelen ainakin STTK:n kovasti vastustaneen
ja TT:n taas ilmoittaneen, että alennusvarat pitää
suunnata pelkästään tuloverojen alentamiseen.
Näillä on omat intressinsä takana. Ne ovat eturyhmiä, joiden tehtävänä on lobata. Hallituksen
asia olisi miettiä sitä poliittista näkökulmaa,
mikä on kansantalouden ja yhteiskunnan kannalta järkevintä.
Arvoisa puhemies! Ihan lopuksi muutama
sana aikataulusta. Ei ole vielä tiedossa, mihin
aikaan tupolain täsmennykset tulevat eduskunnalle. Valtiovarainvaliokunnassa on alustavasti
haarukoitu sitä aikataulua, että jos budjetti aiotaan saada ulos eduskunnasta 17.12. mennessä,
silloin budjettilakien pitäisi valmistua valiokunnista 24.11. mennessä. Tietysti aina muutama
päivä on liikkumavaraa suuntaan taikka toiseen,
mutta tämähän tarkoittaa sitä, että jos eduskunta haluaa käsitellä vero- ja sosiaaliturvamaksulait kunnolla, niiden pitäisi tulla eduskunnalle
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hyvissä ajoin marraskuun aikana, marraskuun
alkupuolella. Toivoa sopii, että valtioneuvostossa ja myöskin tupaneuvotteluissa pidetään huolta siitä, että eduskuntaa ei aseteta tavallaan napinpainajan asemaan vaan myös tälle talolle annetaan mahdollisuus asianmukaisesti asiaan perehtyä.
Vielä eräs huomio esityksen valiokuntaan lähettämisestä. Saattaisi tietysti olla myös perusteltua lähettää tämä valtiovarainvaliokuntaan,
koska näillä maksuilla on aika laajoja taloudellisia vaikutuksia ja ne ovat osa tupoveropakettia,
niin kuin hyvin tiedetään, mutta ehkä tämä on
enemmän sellainen makukysymys. Joka tapauksessa se aiheuttaa sitten oman mutkansa matkaan marraskuun lopulla, kun näitä tupolakeja
on kahdessa eri valiokunnassa. Se johtaa siihen,
että tämän lain käsittely marraskuun lopulla tulee olemaan erityisen kiireellistä ja hankalaa.
Ed. Kuoppa: Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys pitää sisällään Ahon hallituksen aikanaan säätämän raippaveron eläkeläisille. Muilta
väestöryhmiltähän raippaverot on poistettu,
mutta eläkeläisillä edelleenkin on ylimääräinen
sairausvakuutusmaksu, joka on suuruudeltaan
nyt 2,4 penniä veroäyriä kohti. Tätähän on kaksi
kertaa alennettu 0,3 pennillä elikkä 0,6 penniä
yhteensä. Mutta kun nyt valtiontalous ja myöskin kansakunnan hyvinvointi muutoinkin on lisääntynyt, olisi korkea aika, että eläkeläisten ylimääräinen sairausvakuutusmaksu vihdoinkin
poistettaisiin kokonaan. Palkansaajiltahan sairausvakuutusmaksu on 1,5 penniä kunnallisverotuksessa vahvistetulta äyriltä.
On muistettava, että eläkeläisille ja myöskin
muille ollaan säätämässä uusia korotettuja maksuja. Erityisesti nämä tulevat kohdistumaan ikäihmisiin elikkä eläkeläisiin. Tarkoitan tässä sairaanhoidon maksuja. On puhuttu, että sairaanhoidon maksujen katto tulee vastaan 3 500 markassa. Ihmettelen sellaista kattoa, kun sen jälkeen kumminkin on tarkoitus periä edelleenkin
70 markan suuruista maksua päivittäin. Mikä on
sellainen katto, jos sen jälkeen kumminkin peritään 70 markkaa päivältä? Se on maksun alennus
3 500 markan jälkeen.
Myöskin tätä taustaa vasten olisi erittäin tärkeätä, että eläkeläisiltä poistettaisiin ylimääräinen sairausvakuutusmaksu kokonaan, koska
eläkeläisille tietenkin, kun ikää tulee, myöskin
sairauksia tulee enemmän. He ovat yksi ryhmä,
joka joutuu käyttämään terveyspalveluja esimerkiksi nuorempaa väestönosaa enemmän. Tätä

taustaa vasten ei ole perusteltua, että eläkeläisiltä
ylimääräinen sairausvakuutusmaksu edelleenkin
peritään.
Toiseksi, Suomessa on suuntaus ollut, että
progression vaikutusta verotukseen on vähennetty. Samanaikaisesti taas tasaverojen osuus on
myöskin markkamääräisesti kasvanut. Tämähän merkitsee sitä, että tavallinen pienituloinen
ihminen joutuu yhä enemmän suhteessa maksamaan veroa, oli sitten kyseessä polttoainevero,
arvonlisäverot tai muut tämän tyyppiset maksut
tai verot. Ne peritään yhtä suurina, oli sitten
maksajana Nokian pääjohtaja Ollila tai tavallinen Nokia-yhtiön siivooja. Hän maksaa palkastaan yhtä paljon arvonlisäveroa, kun hän ostaa
ruokaa taijos hän ostaa polttoaineita. Vain palkkatulossa progressiivisuus on jäljellä. Sitä on kaiken aikaa lievennetty. Se merkitsee sitä, että suurituloiset ovat hyötyneet veroratkaisuista ja tuloerot ovat kasvaneet. Koska eläkeläisistä valtaosa
on kuitenkin pienituloisia eläkeläisiä, hyvinkin
pienituloisia, myöskin tämä puolustaisi sitä, että
eläkeläisiltä poistettaisiin ylimääräinen sairausvakuutusmaksu.
Valiokuntakäsittelyssä pitäisi vielä muistaa se,
että nyt todella kansantalous pyörii kovaa vauhtia. Jos ei nousukauden aikana maksua ole mahdollisuutta poistaa, onhan selvää, että joskus tulee myöskin se laskukausi. Miten se sitten voidaan poistaa? Nyt olisi se aika, jolloin eläkeläisten ylimääräinen sairausvakuutusmaksu tulisi
ehdottomasti poistaa ja samalla, jos veroratkaisuja tehdään, laskea elintarvikkeitten arvonlisäveroa.
Vielä yksi asia. Kun tämä asia nyt menee tupapöytään, niin mielestäni eläkeläisten ylimääräinen savamaksu ei sinne kyllä kuulu. Se pitää
ratkaista eduskunnassa. (Ed. Ala-Nissilä: Siellä
ei ole yhtään eläkeläistä!) - Juuri sitä ajattelin
kysyä, että kuka siellä on eläkeläisjärjestöjen
edustaja. Epäilen, että siellä saattaa jälleen käydä
eläkeläisille huonosti. Jos murusia tippuu, niihin
eläkeläiset pakotetaan taas tyytymään.
Ed. A 1 a - N i s s i 1 ä : Arvoisa rouva puhemies! Asiasta on kuultu kaksi hyvää puheenvuoroa. Ed. Aula käsitteli työnantajamaksujen porrastusta työllisyyden näkökulmasta mielestäni
erittäin perustellusti. Ed. Kuoppa puuttui erityisesti eläkeläisten ylimääräiseen sairausvakuutusmaksuun. Sen osalta voi todeta, että keskustan
linja on pitkään ollut se, että tätä maksua tulisi
alentaaja poistaa se asteittain. (Ed. J. Koskinen:
Kukas sen sääti?) Eduskuntahan muistaakseni ei
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viime vuonna vaan edellisvuonna hyväksyi yksimielisesti ponnen, jolloin edellytettiin, että sairausvakuutusmaksua alennetaan pennillä. Sitä
on kuitenkin alennettu vasta 0, 7 penniä, vaikka
aikaa onjo kulunut.
Maksuhan säädettiin 90-luvun alkupuolella,
kun laman kourissa elettiin. Se tavallaan vastasi
palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua ja
eräitä muita maksuja. Nyt kun palkansaajien
verotusta on voitu asteittain keventää, niin totta
kai eläkeläistenkin pitää päästä mukaan kasvuun
jollain tavalla. Eläkeläiset tulevat Lipposen toisenkin hallituksen aikana petetyiksi, jos sairausvakuutusmaksua ei nopeampaan tahtiin poisteta. Tämä on selvä asia.
Ehkä eläkeläisten osalta vielä sen verran, arvoisa puhemies, että kun puhuttiin pohjaosasta
ja indeksitarkistuksista ja savamaksusta, niin savamaksun osalta sentään jotain luvattiin, mutta
senkään osalta ei mitään näytä tapahtuvan. Ed.
Kuoppa sanoi, että tämä ei kuulu tupopöytään.
Ei kuulukaan, ainakaan eläkeläisten ylimääräinen sairausvakuutusmaksu, koska tupopöydässähän eläkeläiset eivät ole millään tavalla edustettuina.
Arvoisa puhemies! Lyhyesti kommentoin sitä,
miten työnantajamaksuja tulisi porrastaa uudella tavalla työllisyyden näkökulmasta.
Työn verotuksen kevennysvaraa on hallituksen mukaan tällä vaalikaudella 11-12 miljardia.
Mielestäni sitä on enemmän. Voidaan puhua
jopa 16 miljardista tällä vaalikaudella. Näyttää
myös siltä, että työttömyysvakuutusmaksun
osalta on tulossa veronkevennysvaraa, koska
puskurirahasto alkaa jo täyttyä ja on osin täyttynyt. Tämäkin pitää nyt nostaa esille, jotta voidaan työn verotusta keventää.
Ministeri Niinistö on tässäkin sanellut omat
teesinsä. Hän sanoi, että koko veronkevennysvara pitää käyttää yhteen paikkaan, tuloverotuksen keventämiseen. Ymmärrän tämän siitä näkökulmasta, että tällöin kaikki raha jää todellakin
tuloveroasteikkojen prosenttimääräiseen kevennykseen. Tästä seuraa se, että suurituloiset saavat sievoiset summat veronkevennystä. Sehän ilmeisesti on tavoitteena, kun ei haluta työn verotusta keventää muilla keinoin.
Keskustahan esitti jo työreformissaan viime
vaalikaudella useita vuosia sitten, että tässä pitää
käyttää, niin kuin ed. Aula totesi, useita keinoja.
Siis veronkevennysvara pitää keskittää työn verotuksen keventämiseen, mutta pitää puuttua
sekä kysyntäpuoleen että tarjontapuoleen. Tällöin on niin, että tuloverotusta toki pitää keven-

1747

tää kaikilta, mutta se pitää painottaa pieni- ja
keskituloisiin. Arvonlisäverokokeiluun Suomen
pitää lähteä mukaan ja taistella, että myös ruokatarjoilu tulee sinne mukaan. (Puhelinhäiriöitä)
Puh e m i e s : Kehotan arvoisia edustajia ja
myös tietenkin muita läsnäolijoita sulkemaan
käsipuhelimensa, niin että ne todella ovat kiinni
eivätkä ainoastaan hiljaisina, säännön mukaan,
niin kuin ohje on. Niistä aiheutuu äänenkiertoa.
P u h u j a : Arvoisa puhemies! Tämä kehotus
oli kovasti paikallaan.
Jatkan tästä eteenpäin tullen siihen, että nyt
ovat esillä työnantajamaksut Tästähän on hallituksellakin ollut Pukkilan työryhmä, joka esitti
tiettyä porrastusta. Sitä ei ainakaan toistaiseksi
ole otettu käyttöön. Todella toivoisi, että kun
syksy etenee, tämä voitaisiin nostaa esille.
Mielestäni on tärkeää katsoa, miten työnantajamaksut porrastetaan. Lähtökohtana pitää olla
se, että toimenpiteet työttömyyden alentamiseen
tulee keskittää sinne, missä suhteellisen pienillä
panoksilla saadaan merkittäviä vaikutuksia.
Työttömyys ja sosiaaliset ongelmat ovat suurimmat alhaisimman koulutustason ryhmissä. Onhan niin, että tekninen muutos, erityisesti tietotekniikanja automaation laajamittainen soveltaminen, on lisännyt työvoiman koulutustason ja
ammattitason vaatimuksia ja usein vähäisemmän koulutuksen saaneiden henkilöiden työpaikat ovat tässä muutoksessa vähentyneet rajusti.
On syntynyt pitkäaikaistyöttömien joukko, jonka suuruus on yli 100 000 henkilöä. Heidän työllistymisensä ehkä suurin este on juuri työpanoksen tuottavuuteen nähden korkea kustannustaso, jossa työnantajamaksut ovat todella merkittävän suuri erä. Työnantajamaksuja onkin kansaneläke- ja myös työttömyysvakuutuksen osalta alennettu työvaltaisilla aloilla pienissä yrityksissä, mutta porrastusta pitäisi nyt kehittää, jotta
voitaisiin työttömyyttä selvästi nopeammin vähentää.
On esitetty useita malleja. Palkansaajien tutkimuslaitos esitti oman mallinsa maaliskuussa 99,
että työnantajien sosiaaliturvamaksu porrastetaan palkansaajan palkkatason mukaan siten,
että maksu määräytyy 4 000 markkaa ylittävästä
kuukausipalkan osasta. Maksu olisi 8 prosenttia
nykyisin maksetun keskimääräisen 5 prosentin
sijasta. Tämä on yksi huomionarvoinen ehdotus.
Myös vihreiden taholta on puheissa, ei tosin
konkreettisesti teoissa, ollut aktiivisuutta. Kansanedustaja Soininvaara ehdotti myös eläkeva-
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kuutusmaksujen, työnantajamaksujen porrastusta hiljattain kirjassaan "Täystyöllisyyteen ilman köyhyyttä". Hän viittasi siinä ranskalaisen
taloustieteen nobelistin Edmond Malinvaud'n
ehdotukseen työnantajamaksun poistamisesta
kokonaan minimipalkan tasolla. Soininvaaran
malli progressiiviselle työnantajamaksulle on
muodoltaan samanlainen kuin Palkansaajien
tutkimuslaitoksen edellä selostettu malli, mutta
maksuvapaa palkanosa on pienempi, 2 000
markkaa. Soininvaara esitti myös mielenkiintoisen ehdotuksen työnantajamaksujen porrastuksen toteuttamistavasta, joka helpottaisi sen valvontaa. Hänen mukaansa valvonta yksinkertaistuu huomattavasti, kun otetaan huomioon, että
porrastus voidaan toteuttaa yrityksen koko
palkkasumman eikä jokaisen palkansaajan palkkatietojen perusteella.
Keskustan esittämä malli on radikaalimpi
vaihtoehto. Siinä on otettu kansaneläke- ja sosiaaliturvamaksujen lisäksi työeläkemaksut
käyttöön. Näin ollen päästään selvästi tehokkaampaan porrastukseen, todella sellaiseen,joka
voisi leikata verokiilaa matalapalkka-aloilla.
Tässä suhteessa on esiintynyt vastustusta, että
työeläkemaksuja ei voitaisi ottaa käyttöön, mutta ainakin oman mallimme mukaan siihen löytyy
kestävä vaihtoehto, joka turvaa kyllä eläkkeiden
rahoituksen, mutta todella toisi tehokkuutta
porrastukseen.
Arvoisa puhemies! On siis olemassa useita eri
malleja. Itse asiassa hallituksellakin on oma mallinsa, miten voitaisiin työnantajamaksuja porrastaa. Kyse onkin poliittisesta tahdosta, halutaanko veronkevennysvara todella käyttää matalapalkkaisen työn verokiilan keventämiseen siten, että saadaan tehokkuutta: kohdistamalla tuloveronkevennykset oikeudenmukaisesti painottaen niitä pieni- ja keskituloisille, ottamalla arvonlisäverokokeilu käyttöön ja porrastamaHa
uudella tavalla työnantajamaksuja. Työnantajamaksujen porrastaminen ei veisi kovin paljon
veronkevennysvaraa. Myöskään arvonlisäverokokeilu ei kovin paljon veronkevennysvarasta
veisi. Sitä jäisi riittävästi vielä kyllä tuloverotuksen keventämiseen. Kun otamme huomioon
työttömyysvakuutusmaksussa olevan pelivaran,
niin tässä voitaisiin todella nyt liikkua, jos Lipposen hallitukselta löytyy poliittista tahtoa.
Sosiaali- ja terveysministeri P e r h o : Arvoisa
puhemies! Ehdotukset vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevaksi lainsäädännöksi on tehty vanhal-

ta pohjalta. Tämä ei tarkoita sitä, ettei näihin
ehdotuksiin voisi tulla muutoksia edellyttäen,
että syntyy sellainen tulopoliittinen kokonaisratkaisu, joka antaa aiheen veronkevennyksiin tai
sosiaalivakuutusmaksujen kevennyksiin.
Eläkkeensaajan korotettu sairausvakuutusmaksu kuuluu siihen sosiaaliturvamaksujen ryhmään, josta on kirjaus hallitusohjelmassa, niin
kuin täällä on mainittu. Eli hallitusohjelman
mukaisesti tätä maksua tullaan asteittain alentamaan.
Ed. Kuoppa totesi, että tätä asiaa ei tule päättää tupopöydässä. Tätä asiaa ei todellakaan päätetä tupopöydässä, toisin sanoen työmarkkinaosapuolet eivät päätä sitä, paljonko eläkkeensaajien sairausvakuutusmaksua alennetaan. Sen
päätöksen tulee tekemään valtioneuvosto itsenäisesti kuitenkin niin, että se tehdään samassa
yhteydessä kuin muutkin mahdolliset ansiotuloverotuksen alentamista, sosiaaliturvamaksujen
alentamista koskevat päätökset.
Hallitusohjelmaan on kirjattu yleiset suuntaviivat sillä tavoin, että 10-11 miljardia käytetään ansiotuloverotuksen alentamiseen ja sosiaalivakuutusmaksujen alentamiseen, ja erikseen on
todettu eläkkeensaajien korotetun savamaksun
alentaminen. Tämä kokonaisuus halutaan katsoa yhdessä, ja siinä yhteydessä tietysti tulee pohdittavaksi se, ryhdytäänkö jo ensi vuonna toimenpiteisiin Pukkilan työryhmän pohjalta. Pukkilan työryhmän ehdotushan perustui ensinnäkin niiden lukuisten selvitysten analysointiin, joita on tehty erilaisista malleista, joihin ed. AlaNissilä viittasi, erilaisista ehdotuksista, jotka
koskevat työnantajamaksujen porrastusta. Näitä selvityksiä oli tässä työn taustana kaiken kaikkiaan kahdeksan. Näiden eri selvitysten pohjalta, joita ovat laatineet maamme johtavat ekonomistit, asiantuntijat, ei voi vetää mitään yksiselitteistä, yhtä johtopäätöstä, koska toisissa painotettiin sitä, että ansiotulojen verotuksen alentaminen riippuen siitä, miten alennus kohdennetaan, voi tuottaa työllisyyden ja työllistämisen
näkökulmasta yhtä hyvän tuloksen kuin työnantajan sosiaaliturvamaksujenkin mahdollinen
alentaminen.
Pukkilan työryhmässä päädyttiin tähän kansaneläkkeen alimman portaan puolittamisesitykseen juuri niistä syistä, joihin täälläkin on viitattu, eli taustalla oli se, että haetaan sellainen kohderyhmä, yritysryhmä, jolle on leimaa-antavaa
matalapalkkaisuus. Pukkilan työryhmähän asetettiin nimenomaan myös hallitusohjelmaan tehdyn kirjauksen pohjalta, jonka tavoitteena oli
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juuri se, että pienipalkkaisille aloille voidaan
houkutella työvoimaa, että se on toisaalta kannustavaaja toisaalta kustannuksiltaan alhaisempaa. Eli tämän ehdotuksen taustalla on juuri se
ryhmä, josta täällä salissa on useaan otteeseen
keskusteltu.
Tämä ehdotus on kuitenkin laajempi kokonaisuus. Siellä myöskin nähtiin tärkeäksi se, että
ansiotulovähennystä voitaisiin korottaa pienemmissä tuloluokissa. Kuntasektorilla kelamaksun
alentaminen vaikuttaisi työllistämismahdollisuuksien parantamiseen. Tämä ehdotus on luonnollisesti heti valmistuttuaan saatettu valtioneuvoston jäsenten tietoon, ja se on pohdinnan alla
samassa yhteydessä kuin nämä muutkin ratkaisut ovat.
Työttömyysvakuutusmaksun kohdalta voin
todeta vain sen, että siinä hyvin vahva porrastus
on jo toteutettu. Alle 5 miljoonan markan palkkasummastahan tämä vakuutusmaksu on huomattavasti alhaisempi kuin sen ylimenevältä
osalta. Kaiken kaikkiaan tässä tulee edetä maltilla. Kysymys on koko hallituskaudesta, neljästä
vuodesta, ja siitä, millä tavoin tarkoituksenmukaisimmin nimenomaan työllisyyden, työllistymisen näkökulmasta näitä maksuja ja verotusta
alennetaan.
Ed. Huuto 1 a (vastauspuheenvuoro): Arvoisa rouva puhemies! Ed. Ala-Nissilää pyytäisin
ainakin huomioimaan, että on kovasti puhuttu
työnantajamaksujen porrastamisesta, mutta paljolti on jäänyt käsittelemättä se, että tällä on
monenlaiset vaikutukset myöskin töiden sirpaloitumiseen. Jatkuvasti työelämä on muuttunut
niin, että töitä ulkoistetaan ja yhä pienempiä
yrityksiä tulee työpaikoille. Voi olla niin, ettäjos
selvä työnantajamaksujen alentaminen tapahtuu
joissakin isä, poika ja pakettiauto -yrityksissä,
niin luulen henkilökohtaisesti, että koko sosiaaliturvamaksujärjestelmämme murtuu.
Ed. V e h k a oja (vastauspuheenvuoro):
Rouva puhemies! Juuri sillä perusteella, että
eläkkeensaajien ylimääräinen sairausvakuutusmaksu on otettu hallitusohjelman yhdeksi osaksi, on syytä hämmästellä sitä, miksi hallitus ei
hoitanut tätä kysymystä päältä pois vaan on jättänyt tupokierroksen varaan lopullisen kannanottonsa. Kuitenkin pidän erittäin hyvänä sitä,
että ministeri Perho jälleen kerran hallituksen
taholta vakuutti, että hallitus takuumiehenä tässä kysymyksessä aikoo esiintyä. Se on mielestäni
erittäin hyvä asia.
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Olisin kuitenkin vielä tältä osin kysynyt: Kun
on olemassa vanha eduskunnan ponsi tästä yhdestä alennuspennistä, sen vaikutushan on noin
540 miljoonaa markkaa, minkälaisia toiveita nyt
olisi olemassa sen suhteen, että tuohon alennusmäärään voitaisiin heti ensi vuonna päästä?
Toinen kysymys koskee verohelpotuksia, jotka ovat yksi kilpaileva tapa helpottaa veronmaksajien taakkaa. Haluaisin virittää keskustelua
enemmän ja enemmän siitä, kuka on suurituloinen. Olisin kysynyt: Onko suurituloinen näissä
huojennuskysymyksissä sama henkilö kuin päivähoitomaksuissa, joissa kahden hengen talous
luetaan suurituloiseksi, siis ylimmän maksuluokan piiriin kuuluvaksi, jo noin 13 000 markan
tuloilla?
Ed. Huuhtanen (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Lipposen ensimmäinen hallitus epäonnistui pahasti eläkepolitiikassaan. Jokainen muistaa päätökset kansaneläkkeen pohjaosan leikkauksista ja siitä, että eläkeläisten ylimääräinen sairausvakuutusmaksu on edelleenkin 2,4 penniä korkeampi kuin muilla. Olisin
todella odottanut, että uusi sosiaaliministeri olisi
tarttunut työhönsä tavalla, jossa päältä pois
-periaatteella olisi hoidettu eläkeläisten asiaa.
Ehkä kansaneläkkeen pohjaosan poisto on tälle
samalle hallituspohjalle erittäin vaikeaa, mutta
savamaksun leikkauksen ja sen poistamisen olisi
pitänyt näkyä budjetissa heti, eikä olisi tarvinnut
jäädä odottelemaan mitään tupopöytiä. Tällä
haluan sanoa vain, että sosiaalipolitiikallakin pitää olla tietyt fokuksetja että eläkeläisten heikentynyt asema kansaneläkkeen pohjaosan leikkauksista ja tästä ylimääräisestä maksusta johtuen
on asia, joka oikeuttaa heidät tähän sosiaalipolitiikan fokukseen.
Ed. A u 1 a (vastauspuheenvuoro): Arvoisa
puhemies! Minusta oli myönteistä, että ministeri
jälleen kerran alleviivasi tai todisti sen, että hallitus ei ole poissulkenut työnantajamaksujen alentamista. On sentään jotain toivoa odotella marraskuulle asti, että tähän tulisi täydentävä esitys.
Samalla on kyllä sanottava, että on kielteistä
se, että hallitus on ollut niin hidas ja päättämätön
tässä asiassa. Se ei koske pelkästään Lipposen
toista hallitusta, vaan myös ensimmäistä; sillä
olisi ollut kyllä aikaa miettiä ja suunnitella porrastuksia ja alennuksia, mutta ne ovat jääneet
tulematta. Kuitenkin työnantajamaksuasia on
niin olennainen työllisyyden kannalta. Selvityksiä on tosiaan monenlaisia, ja niitä usein ehkä

1750

55. Tiistaina 21.9.1999

tahallaankin hämmennetään, niin että niistä on
vielä vaikeampi saada sitä punaista lankaa tai
vihreää lankaa esille, mutta ainakin jos mennään
yrittäjiltä kysymään, jokaisesta kyselystä tulee
ykkösenä esille se, että välilliset työvoimakustannukset, työnantajamaksut, ovat suurin työllistämisen este. Esimerkiksi valtiovarainministeriön
teettämässä eräiden professorien selvityksessä
todetaan selvästi, että saman työllisyysvaikutuksen aikaansaamisessa sosiaalivakuutusmaksualennukseen turvautuminen näyttäisi olevan julkiselle taloudelle hieman halvempi keino kuin
tuloveroasteen alentaminen. Näyttää siltä, että
myös valtiovarainministeriön liepeillä ainakin
on niitä asiantuntijoita,jotka puoltaisivat tällaista kokonaismallin käyttöä eli käytössä olisivat
sekä työnantajamaksut ja tuloveroalennukset
että mahdollisesti arvonlisäverojen täsmäalennuksetkin juuri pienipalkkaisten, vähän koulutettujen henkilöitten työllisyyden edistämiseksi.
Ed. A 1 a - N i s s i 1 ä (vastauspuheenvuoro ):
Arvoisa rouva puhemies! Ministeri Perhon puheissa todella liikuttiin siihen suuntaan, että olisi
mahdollista työnantajamaksujakin porrastaa tai
ainakin sitä harkittaisiin. Tämä on myönteistä
liikkumista siihen suuntaan, mitä asiantuntijat ja
keskusta jo pitkään ovat esittäneet. Todella toivoo, että tästä päästäisiin konkretiaan.
Arvoisa ministeri, te viittasitte myös työttömyysvakuutusmaksuun, että siinä on porrastus,
niin kuin onkin olemassa. Pääministeri Lipponen
myönsi kyselytunnilla torstaina, että siellä on
tulossa liikkumavaraa nyt työttömyysvakuutusmaksun osalta. Voisitteko nyt kertoa, mikä on
sosiaaliministeriön näkemys tältä osin? Saammeko tästä nyt lisää liikkumavaraa työn verotuksen
keventämiseen, kun työttömyysvakuutusmaksurahasto on täyttymässä?
Ed. S e i v ä s t ö (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ministeri Perho totesi, että tämä
esitys on syntynyt vanhalta pohjalta ja liittyy
tuponeuvotteluihin. Ovatko ministeri ja hallitus
tietoisia siitä, että kuntien valtionosuusleikkaukset, jotka ovat liikkuneet tällä vuosikymmenellä
miljardeissa, ovat pakottaneet monet kunnat
maksujen ja taksojen tarkistuksiin ylöspäin,
muun muassa kiinteistöveroprosentin korottamiseen, joka on koskettanut myös pienituloisia
eläkeläisiä aika voimakkaasti?
Näkisin, että tässä eläkeläisten korotetussa
savamaksussa olisi nyt aika ottaa pieniäkin askeleita, pientäkin liikettä, kohti sitä päämäärää,

jonka hallitus on asettanut. Lainatakseni tässä
viisaita ajattelijoita, tässä tapauksessa päämäärä
on tärkeä, ja siihen voidaan edetä myös pienillä
askelilla.
Ed. E. La h te 1 a (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa rouva puhemies! Ministeri Perho totesi,
että joka tapauksessa valtioneuvosto tulee tekemään päätöksen ylimääräisen sairausvakuutusmaksun osalta. Kun ollaan kuitenkin tilanteessa,
jossa käydään kolmikantaneuvotteluja, niin sehän tarkoittaa, että valtiovalta on yksi osapuoli
neuvotteluissa veroporkkanoineen, ja neuvotteluasetelmassahan pitää olla joku tavoite. Pitää
olla joku määrä jättää sisään rahaa, jotta sitä ei
anneta työmarkkinaosapuolten reposteltavaksi,
jolloin pitää ollajotain hahmotelmaa, minkä verran jätetään 10-11 miljardista markasta, joka
on tarkoitus jättää sitten ylimääräisen sairausvakuutusmaksun alentamiseen, ja mikä tämä tavoite tulee olemaan.
Sitten toinen näkökulma on tässä koko keskustelussa, ja huolenaihekin sinällään, että nythän, kun tupoa haetaan, on tietysti useampiakin
liittoja, jotka ovat aika vastahankaisesti olleet
työntekijäpuolella mukaan lähdössä. Entäs, jos
tupoa ei synnykään, niin mitä tämä liikkumavara
sitten yleensä on? Tekeekö valtioneuvosto koko
tästä 10-11 miljardin markan potista sitten verokevennykset vai jätetäänkö se mahdollisesti
antamatta?
Kysymys on siitä, että kuitenkin nämä ovat
porkkanoita, mutta siinä tapauksessa loogisuushan tarkoittaa, että porkkanoita ei anneta, jos ei
tupoa synny.
Ed. Stenius-Kaukonen (vastauspuheenvuoro ): Rouva puhemies! Ministeri Perhon
puhe osoittaa, että hän kyllä hyvin tietää, niin
kuin hänen täytyykin tietysti tietää, mitä hallitusohjelmassa näistä asioista on sanottu.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esitti budjettiriihen alla, että budjettiriihessä olisi pitänyt
eläkeläisten ylimääräisen sairausvakuutusmaksun alentamisesta, tai meidän puolestamme tietysti mielellään kerralla poistamisesta, päättää,
mutta valitettavasti emme saaneet muita hallitusryhmiä samalle kannalle tässä asiassa. Pääministeri Lipposta myöten tässä salissa on moneen
kertaan vakuutettu, että 1,3 miljardin markan
ylimääräisen sairausvakuutusmaksun poisto kokonaisuudessaan tällä hallituskaudella tullaan
toteuttamaan. Meillä kaikilla hallitusryhmillä on
tietysti täysi syy edellyttää, että näin tapahtuu.

Sosiaaliturvamaksut vuonna 2000

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toivoo,
että se tapahtuisi mahdollisimman etupainotteisesti. Emme pidä hyvänä sitä, että asia on liitetty
tuporatkaisuun, mutta muuta ei nyt ole tässä
vaiheessa saatu aikaiseksi. Mutta varmasti tämä
maksu tulee tämän kauden aikana poistumaan.
Sosiaali- ja terveysministeri P e r h o : Arvoisa
puhemies! Vaikka täällä salissa viime kaudellakinja tälläkin kaudella on moneen otteeseen perusteltu, miksi aikanaan eläkejärjestelmään tehtiin niitä muutoksia, joilla eläkekarttumaprosenttia julkisella alalla alennettiin, miksi indeksijärjestelmä muutettiin ja miksi kansaneläkkeen
pohjaosan työeläkevähenteisyys toteutettiin,
niin ehkä on syytä lyhyesti todeta ne syyt.
Syyt liittyvät siihen vastuuseen, joka meillä on
tuleville sukupolville useita kymmeniä vuosia
eteenpäin. On haluttu turvata hyvän työeläkejärjestelmämme kestävyys myös meidän lapsillemme. Ennen kaikkea siksi, että väestön huoltosuhde muuttuu jatkuvasti epäedullisemmaksi huolimatta työllisyyden paranemisesta, yhä pienempi
työssä olevien joukko joutuu kustantamaan yhä
suuremman määrän eläkkeitä ja niiden henkilöiden sosiaaliturvaa, jotka ovat työelämän ulkopuolella.
1os näitä päätöksiä ei olisi tehty, se tarkoittaisi
käytännössä sitä, että sekä palkansaajan että
työnantajan työeläkemaksut nousisivat siinä
määrin, että siitä tulisi yksi uusi työllistämisen
este. Työvoimakustannukset nousisivat liian
korkeiksi. Tässä on takana hyvin vastuullista,
pitkäjänteistä ajattelua.
Ed. Huuhtanen kysyi, miksi sosiaaliministeri
nyt sitten ei heti hoitanut päältä pois näitä ongelmia tai edellisen hallituksen ohjelmassa olevaa
tavoitetta, että työntekoon liittymättömät sosiaaliturvamaksut siirrettäisiin verorahoitteisiksi. Pelkästään kelamaksun kyseessä ollen kysymys on, ei nyt aivan kymmenestä miljardista,
mutta kuudesta seitsemästä miljardista markasta. Tämä olisi ollut toteutettavissa kyllä, jos tästä
salista olisi löytynyt tahtoa tehdä 6-7 miljardin
markan edestä säästöjä.
Olen aika vakuuttunut siitä, että tätä tahtoa ei
keskustan ryhmästä olisi löytynyt, eli tilanteessa,
jossa muutenkin jouduttiin tekemään monia hyvin kipeitä, vaikeita säästöjä ja leikkauksia, tähän muutokseen ei katsottu olevan mahdollisuuksia.
Täällä kysyttiin savamaksun alennuksen suuruudesta. En esitä tarkkoja lukuja, mutta tässä
on olennaista se, että kenenkään eläkeläisen ve-
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rotus ei ole kireämpi kuin palkansaajan verotus.
Se on yksi lähtökohta. Mielestäni se on se ensimmäinen askel ja pysäkki, se pieni askel, johon ed.
E. Lahtela viittasi ja johon on ensi vaiheessa
tähdättävä.
Ed. Vehkaoja kysyi minulta myös suurituloisen määrittelyä. En mene myöskään siihen, koska asia ei ole niin yksinkertainen, että se raja
kulkisi jossakin markkamäärässä. Se, paljonko
minkäkinlaisella perheellä on käytettävissä olevia tuloja, on hyvin monen asian summa. Mitä
suuremmat tulot, luonnollisesti sitä vähemmän
tulonsiirtoja,jos lainkaan. Meillä on hyvin erilaisia tilanteita riippuen siitä, onko opintovelkaa,
onko asuntovelkaa, onko muita sitoumuksia tai
velvoitteita, eli tällaista määrittelyä en kykene
tekemään enkä sitä myöskään halua tehdä.
Työttömyysvakuutusmaksun mahdollisesta
pelivarasta ed. Ala-Nissilälle toteaisin, että meillä on edellisen tupon jäljiltä selvittämättä, miten
koulutusvakuutus etenee. Sosiaali- ja terveysministeriössä pohditaan työttömien omaehtoisen
koulutuksen rahoitusta. Sitä, minkälainen mahdollinen ratkaisu tästä syntyy, ei minulla vielä ole
tiedossa, eikä sitä ole työryhmässä vielä määritelty. Mutta yksi mahdollisuus on se, että jollakin
tavalla työttömyysvakuutusmaksuista kerättävä
raha voisi olla osa tätä ratkaisua, mutta tätä on
aivan ennenaikaista ennakoida.
Ed. E. Lahtela spekuloi sillä, että jos tupoa ei
synnykään, mitä sitten tapahtuu. Haluan vain
uskoa ja luottaa siihen, että työmarkkinakierroksella järki ja maltti voittaisivat ja että päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, joka meillä on jo vallinnut pitkään: meillä on vakautta ja ennustettavuutta suomalaisessa talouspolitiikassa ja yhteiskunnassa. Se on ollut meille monella tavalla siunauksellista. Toivon, että tämä kehitys voisi edelleenkin jatkua.
Lopuksi haluan toistaa, että eläkkeensaajien
savamaksuasiaa ei päätetä tupopöydässä. Vastaus sen suuruuteen ei tule sieltä vaan perustuu
valtioneuvoston omaan harkintaan, jonka lopputulos tulee eduskunnalle samanaikaisesti kuin
muutkin verotusta ja sosiaaliturvamaksuja koskevat esitykset.
Ed. L ö v : Värderade fru talman, arvoisa rouva puhemies! Jag kommer i mitt anförande att ta
upp endast ett element i den här propositionen,
det som redan har diskuterats en hel del här i dag
och som gäller pensionärernas förhöjda sjukförsäkringspremie. Jag tror att det här är en sak, där
vi i oppositionen och regeringen kan hitta varand-
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ra så att vi kan agera till pensionärernas fördel.
Allt tyder på detta. Det finns inskrivet i regeringsprogrammet, visserligen utan tidtabell, att saken
skall åtgärdas under denna riksdagsperiod.
Vi anser nämligen att pensionärernas förhöjda
sjukförsäkringspremie måste sänkas redan nästa
år. Till den del en kan det slutliga beslutet om
detta inte göras beroende av inpo-lösningens
innehåll, för det kunde leda till att pensionärerna
ur köpkraftssynvinkel sett kunde drabbas i dubbel bemärkelse av en utebliven helhetslösning
och överstora löneförhöjningar, som de inte alls
själva kan påverka.
Vi bör ha målsättningen att sjukförsäkringspremien sänks med en penni redan nästa år. Förhöjningen måste avskaffas före valperiodens slut.
Sänkningen av pensionärernas sjukförsäkringsavgift är inskriven i regeringsprogrammet, men
togs inte upp vid budgetförhandlingarna och
saknas följaktligen från regeringens proposition
om sjukförsäkringsavgifterna. Jag hoppas att
pensionärernas sjukförsäkringspremie granskas
seriöst vid utskottsbehandlingen, så att den förhöjda avgiften kan sänkas med en penni redan
nästa år.
Puhemies! Eläkeläisten korotetun sairausvakuutusmaksun alentaminen on kirjattu hallitusohjelmaan, vaikkakin ilman aikataulua. Korotus
on tällä hetkellä 2,4 penniä. Katson, että eläkeläisten maksamaa korotettua sairausvakuutusmaksua on alennettava jo ensi vuonna. Siltä osin
lopullista päätöstä tästä ei voida tehdä riippuvaiseksi tuporatkaisun sisällöstä. Se voisi johtaa siihen, että eläkeläiset ostovoiman näkökulmasta
kärsisivät kaksinkertaisesti saavuttamatta jääneestä kokonaisratkaisustaja ylisuurista palkankorotuksista, joihin he itse eivät pysty vaikuttamaan.
Mielestäni meillä tulisi olla päämääränä, että
eläkeläisten sairausvakuutusmaksua alennettaisiin yhdellä pennillä jo ensi vuonna. Korotus olisi
myös poistettava kokonaan ennen vaalikauden
loppua. Eläkeläisten sairausvakuutusmaksun
alentamista, joka on kirjattu hallitusohjelmaan,
ei otettu esiin talousarvioneuvotteluissa, ja se
puuttuu siksi hallituksen esityksestä sairausvakuutusmaksuista. Toivon kuitenkin, että eläkeläisten sairausvakuutusmaksua tarkastellaan vakavasti valiokuntakäsittelyssä siten, että voisimme alentaa sitä pennillä jo ensi vuonna.
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Mielestäni Lipposen toisen hallituksen pitää

hankkia takaisin eläkeläisten luottamus, jonka
Lipposen ensimmäinen hallitus aika pitkälti menetti. Mutta me kaikki, jotka osanistuimme eduskuntavaalityöhön, näimme sen käytännössä.
Ministeri Perhon ilmoitus, että eläkeläisten
ylimääräisen sairausvakuutusmaksun alentaminen ei ole mikään tupapöytäkysymys vaan valtioneuvoston asia, on oikea ja hyvä kuulla.
Ryhtiä asiassa valtioneuvostolta sopii odottaa
ja sitä, että se todella lähtee nyt pääministeri
Paavo Lipposen toisen hallituksen ohjelman
mukaisesti alentamaan ylimääräistä sairausvakuutusmaksua. Perustelut asialle ovat tulleet
monessa puheenvuorossa esille. Ne ovat niitä,
että pieni- ja keskituloiset eläkkeensaajat elävät
todellakin taloudellisessa pinteessä, hyvin monet heistä kasvaneiden asumiskustannusten,
kasvaneiden lääke- ja sairaudenhoitokustannusten pinteessä.
Mielestäni se, että eläkeläisten verotus ei ole
vastaavaa työssäkäyvän verotusta korkeampi, ei
ole varsinaisesti ongelman keskeinen asia. Keskeistä on se, että eläkeläisillä on hyvin paljon
sellaisia heistä riippumattomia päivittäisiä menoja, jotka kallistuvat, joiden hinta nousee. Tässä valitettavasti näyttää siltä, että lisää taloudellista painetta eläkeläisiä kohtaa tulee olemaan
myös ensi vuonna. Tässä viittaan täällä jo mainittuihin sairastamismaksuihin.
Arvoisa rouva puhemies! Ainoastaan ylimääräisen sairausvakuutusmaksun alentaminen ei
voi olla tämän hallituksen tehtävissä. Myös taitettua indeksiä pitää pystyä tarkistamaan. Myös
kansaneläkkeen pohjaosa on kysymys, joka on
nostettava keskusteluun, ja kolmanneksi myös
kahteen kertaan tapahtunut pohjaosan leikkaus.
Viime mainittuhan on valtioneuvoston toimesta
asetettu jo tiettyyn prosessiin. Tämän tulosta on
syytä nyt eduskunnan kiirehtiä. Suurella mielenkiinnolla odotan, mitä sieltä on tulossa.
Lopuksi painotan sitä, että eläkeläisten luottamuksen takaisin saaminen ei voi olla mikään
vippaskonstiasia. Edellisen vaalikauden aikana
niin pääministeri kuin silloin asiasta vastannut
ministeri Mönkäre toistuvasti muun muassa
täysistunnossa totesivat, että eläkeläisten ylimääräistä sairausvakuutusmaksua todella alennetaan. Puhuttiin 1 prosenttiyksikön pudotuksesta. Ei tullut takkia, tuli kukkaro. Koko vaalikauden aikana päästiin ainoastaan 0,6 prosenttiyksikön vähennykseen. Nyt tämän mielestäni
pitäisi olla ensi vuoden asia. Viimeistään vuonna
2001 koko ylimääräisen sairausvakuutusmaksun
pitäisi olla poistunut.

Sosiaaliturvamaksut vuonna 2000

Ed. K a r h u : Arvoisa puhemies! Hämmentyneenä luin läpi käsittelyssä olevaa hallituksen
esitystä, jossa eläkeläisten korotettu sairausvakuutusmaksu on kirjattu saman suuruiseksi kuin
tänä vuonna. Monet edustajat ovat ottaneet esiin
mieltäni kalvavia seikkoja, ja ministeri Perho on
vastannut niihin. Täytyy sanoa, että nyt luottavaisin mielin otin vastaan ministeri Perhon lupauksen siitä, että hallitus kantaa savamaksun
alennusasiassa vastuunsa.
Koska kuitenkin hallituksen esitys on sen verran hurjan näköinen paperi näin uuden edustajan silmissä, haluaisin muutaman asian huolenaiheenani sanoa. En tahtoisi millään uskoa, että
poliittinen muisti on näin lyhyt ja että annetut
poliittiset lupaukset ovat näin hataria. Nimittäin
monella hyvinkin arvovaltaisella suulla todettiin
ennen vaaleja, että vaikka kansaneläkkeen pohjaosan leikkaus jatkuu ja taitettua indeksiä ei
poisteta, niin eläkeläisten korotetun sairausvakuutusmaksun aleneminen jatkuu.
Talousarvioesityksessä savan alennus on sidottu tupoajankohtaan, ei niinkään tupoon, kuten ministerikin kertoi. En tiedä sitten, mikä ero
siinä on, jos savalle ei ole varattu rahaa. Pikkuisen epäilen - oliko se ed. E. Lahtela, joka otti
asian esille - että jollei tule tupoa, niin tuleeko
eläkeläisille edes kukkaroa tässä. En haluaisi olla
heitä tässä asiassa pettämässä, sillä heille on kyllä
aika selkeänä asiana nostettu esiin, että sava lähtee alenemaan.
Hallitusohjelma lupaa savan asteittaisen alenemisen, mutta ajankohtaa se ei määritä. Mutta
keskusteluissa monet hyvin arvovaltaisetkin
edustajat ovat nostaneet esiin savan alennuksen
etupainotteisesti heti ensi vuoden alusta tärkeänä
asiana ja ainoana selkeänä kädenojennuksena
eläkeläisille. Peräänkuulutankin nyt kaikkia
edustajia ottamaan asiaan kantaa myös eduskunnassa eikä yksinomaan kentän puhetilaisuuksissa ja vaikuttamaan yhteisrintamana siihen, että emme petä eläkeläisiä vaan korotetun
savan alennus todella lähtee tapahtumaan jo
vuoden 2000 alusta lukien, vaikka sitten kuinka
pienin askelin.
Sosiaali- ja terveysministeri P e r h o : Arvoisa
puhemies! Aivan lyhyesti ed. Karhun puheenvuoroon. Budjettiriihen yhteydessä savamaksun
alentamisesta keskusteltiin. Muistutimme toinen
toisiamme hallitusohjelman kirjauksesta ja totesimme, että asia ei unohdu vaan se ratkaistaan,
niin kuin olen aikaisemmin todennut.
Uskon, että jokainen valtioneuvoston jäsen
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ymmärtää savamaksun merkityksen ei yksin verotuksen yhdenmukaisuudenja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta vaan myös tietysti siitä
näkökulmasta, että nimenomaan eläkeläisillä jos
keillä on enemmän sairauskuluja, enemmän muita kuluja kuin nuoremmilla ja terveemmillä. Tietysti tämä liittyy siihen, että kannetaan huolta
eläkeläisten selviytymisestä. Tässä yhteydessä
mainitsen myös kansaneläkkeen korotuksen,
joka on tarkoitus ajoittaa vuodelle 2002.
Ed. S. K a n e r v a : Arvoisa puhemies! Tällä
lakiesityksellä hallitus aikoo törkeästi pettää
vaaleissa ja vaalienjälkeen eläkeläisille antamansa lupaukset ja, hyvät kansanedustajat, me myös,
jotka olemme sellaisia lupauksia antaneet. Eläkeläiset ovat tarkkoja ja tulevat aivan hyvin selvittämään sen asian, miten me kukin aikanamme
tästä äänestämme. Selityksiä kyllä riittää. Esimerkiksi silloinen puoluesihteeri Maija Perho
kertoi, kuinka taitettu indeksi maksaa miljardeja. Kun minä sitä kesällä kirjallisesti kysyin häneltä ja ministeri Biaudet'lta, niin kyllä se sieltä
tuli ulos, että se maksaa vain 250 miljoonaa eikä
valtiolle oikeastaan mitään, kun valtion eläkevastuut ovat sen verran pienet, että se tulee verona takaisin.
Entä sitten Kari Puro? Viime vaalien jälkeen
meidät kutsuttiin informaatiotilaisuuteen EläkeVarmaan. Kun minä kysyin Kari Purolta, onko
tämä 250 miljoonaa tämän taitetun indeksin
poistamisen määrä, hän alkoi puhua 7-8 miljardista ja sanoi, että Kanerva ei oikein näy ymmärtävän asiaa. Mutta minulla on mustaa valkoisella; jos haluatte, saatte sen tuolta kirjaamosta. Ja lukekaa Kamppi-Eira ja TöölöJäinen
-lehdet ensi viikonvaihteessa. Siellä on Biaudet'n
ja Perhon vastaus kirjoitettuna. Molemmat kertovat, että kyllä se sittenkin on se 250 miljoonaa.
Näin pieni summa, eikä se valtion kassaa koske
ollenkaan, koska valtion eläkkeet ovat alle 30
prosenttia koko potista, joka marginaaliverotuksella tulee takaisin valtiolle. Se koskee sitä
Puron kassaa. Hän haluaa tietenkin, että sinne
tulvii rahaa ja sitten hän saa optioita ja kaikkea
muutakin.
Ainoa hyvä puoli tässä eläkeläisasiassa on se,
mistä Perho aikaisemmin kertoi, että kaksinkertaista pohjaosan leikkausta selvitetään. Ei se kylläkään kovin paljon hyödytä, jos Kansaneläkelaitos lokakuun lopussa antaa selvitykset, että
70 OOO:lta on peritty liikaa. Entä sitten? Maksetaanko leikkaus takaisin taannehtivastija löytyykö siihen rahaa jne.? Meitä tosiaan yritetään jy-
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mäyttää, joten koetetaan olla kovana, että se,
mitä eläkeläisille on luvattu, voitaisiin pitää.
Ainoa keino on, että 0,8 ensi vuonna pois, 0,8
seuraavanaja sitten 0,8. Silloin tällä vaalikaudella on hävitetty eläkeläisten ylimääräinen sairausvakuutusmaksu.
Arvoisa puhemies! Ei muuta.
Ed. E. L a h t e 1 a : Arvoisa rouva puhemies!
Kokeillaan olla kovana, niin kuin ed. S. Kanerva
totesi. Me olemme edellisinä vuosina olleetkin
kovina tässä.
Tässä voisi todeta ed. Ala-Nissilän aikaisemmasta puheenvuorosta, että hän totesi, että sairausvakuutusmaksua on 0,7 penniä pienennetty.
Kyllä se on 1 pennillä pudonnut senaikaisesta
tasosta, jonka aikanaan Ahon hallitus määritti,
elikkä 0,3 ja 0,7 penniä se on nyt pudonnut,
mutta siellä on 2,4 pennin ylimääräinen sairausvakuutusmaksu yhä edelleen olemassa. Minulla
on vähän kovemmat tavoitteet kuin ed. Kanervalla. Minä ajattelen, että kyllä tässä pitää 1
penni ensi vuonna saada jo alennettua, seuraavana 1 penni, ja se 0,4 penniä jätetään sille vuodelle
sitten, kun kansaneläkkeeseen tulee tasokorotus
50 markkaa.
Sitä minä olen ihmetellyt koko keskustelun
aikana, mitä ministeri Perho totesi, että tämä ei
sinällään ole tupon osa eikä sinällään kuulu sinne
ollenkaan. Minusta rehellisempää olisi ollut suoraan hallituksen tuoda määrätty esityksensä tänne saliin, koska se on hallitusohjelmaan kirjattu.
Tämä on jonkinlaista vempausta vain, että jätetään jollakin tavalla virumaan ja vanumaan,
mikä se tulee olemaan.
Yhtä pessimisti en kuitenkaan ole kuin ed. S.
Kanerva edellä, jotta meitä huijataan tässä. Jos
meitä aiotaan huijata, eduskunnan pitää ottaa
paikkansa, ja me äänestämme sitten sopivasta
penni~lenn:uksesta, kg_ska s~lainen lupaus 011
olemassa. Ed. Kanervan kanssa meillä on vanhaa kokemusta tältä alalta.
Ed. K a n g a s : Arvoisa rouva puhemies!
Toivon, että maassamme tehdään tupo. Se olisi
hyvä kansantaloudelle. Niin kuin täällä on käynyt ilmi, tupon liepeille nyt on kasattu monenlaisia asioita siellä sovittavaksi. Muun muassa
siellä pitäisi sopia kansaneläkeläisten savamaksun alentaminen. Voisi täällä yhtyä niin ed.
Kuopan kuin ed. S. Kanervankin tekemään esitykseen, että tämän hallituskauden aikana voitaisiin poistaa eläkeläisten sairausvakuutusmaksu.

Ay-liikehän ei ole halunnut savamaksua niihin
pöytiin. Kyllä sen ovat jotkut muut tahot sinne
tuoneet taikka ajoittaneet, kun työntekijöiden
veroalennuksista neuvotellaan. Ehkä siinä sitten
voidaan ay-liikettä syyttää, että ne eivät tarpeeksi puolustaneet eläkeläisten savamaksun alentamista.
Mielestäni työnantajan sosiaaliturvamaksuja
pitäisi käyttää myös aluepolitiikassa, esimerkiksi
helpottaa Ruuhka-Suomen ulkopuolella toimivia yrityksiä. Näin tulisi yrityksille porkkanoita
sijoittua vaikeimmille työttömyysalueille. Tämä
olisi mielestäni oikeus ja kohtuus, kun niin paljon
aluepolitiikasta puhutaan ja yritetään sitä tehdä.
Ed. H. A h o : Arvoisa puhemies! Minusta
keskustelu, jota täällä on käyty, on siinä mielessä
hyvä, että on kiinnitetty tosissaan huomiota niihin epäoikeudenmukaisiin kohtiin, jotka pitäisi
korjata. Välilliset työvoimakustannukset ovat
erittäin tärkeä asia, ja niihin pitää nyt jo puuttua.
Siitä on liian paljon puhuttu, mutta mitään ei ole
tehty. Työllisyyden helpottamiseksi pitää käyttää kaikki ne keinot, jotka meillä on käytettävissä.
Toisaalta muistutan minäkin niistä monista
lupauksista, joita eläkeläisille on annettu ennen
vaaleja ja vaalien jälkeenkin: taitettu indeksi ja
pohjaosan leikkaus pois. Ja on luvattu eläkkeiden huima korotus: viisikymppiä per kuukausi
joskus tulevaisuudessa. Minusta ylimääräisen
sairausvakuutusmaksun poistaminen on ehdoton asia, joka pitää tehdä. Näkisin, ettäjos nämä
asiat jäävät tupopöytään -ne eivät sinne kuulu
- sieltä ei kyllä löydy puolustajaa eläkeläisille.
Niiden puolustajien täytyy olla tässä salissa. Kun
monta lupausta on annettu, niin kyllä minä oletan, että myöskin näistä kun äänestetään, oikeat
napit löytyvät, niin että lähtee tämä eläkeläisiä
niin paJ.iQn risoya sairausvakuutusmaksu al(:l1emaan. Onko se sitten miten jyrkkä, mutta tällä
vaalikaudella sen on poistuttava kuvioista.
Ed. E. K a n e r v a : Arvoisa rouva puhemies!
Kaikki me tiedämme, mikä mahdollisuus kohta
vaalien jälkeen uusilla kansanedustajilla oli vaikuttaa hallitusohjelmaan ja esimerkiksi eläkeläisten asemaan siinä. Niinpä totesinkin jo vappuna, että hallitusohjelma on aktiivi-ihmisten
ohjelma. Ainut kädenojennus eläkeläisiä kohtaan oli hallitusohjelman lupaus, että ylimääräistä sairausvakuutusmaksua hallituskaudella alennetaan.
Sairausvakuutusmaksun alentamisohjelman

Sosiaaliturvamaksut vuonna 2000

sisältyminen hallitusohjelmaan on mainittu salissa moneen kertaan ja toistuvasti. Niin ikään on
toistuvasti mainittu se, että ratkaisu ajoittuu tuporatkaisun ajankohtaan. Minusta viimeistään
ministeri Perhon puheenvuoron rivien välistä
kävi ilmi, että se myös materiaalisesti kytkeytyy
tupoon. Sen vuoksi on pakko todeta, että eläkeläisillä ei ole jakkaraa tupopöydässä.
Kun ministeri vakuutti, että asia on valtioneuvoston käsissä, niin miksi valtioneuvosto ei voi
tehdä päätöstä nyt? Tunnustamme korkeasuhdanteen, ja siinä valossa ylimääräisen sairausvakuutusmaksun alentaminen voidaan tehdä etupainotteisesti, onko se penni vai mikä, mutta
joka tapauksessa etupainotteisesti.
Ed. K ä h k ö n e n : Arvoisa puhemies! Suomessa taloudellinen tilanne on todella ihan toinen kuin silloin, kun ylimääräinen sairausvakuutusmaksu eläkeläisille säädettiin. Nyt hallitusohjelmassa on luvattu maksun leikkaaminen: asteittain ylimääräistä osuutta pienennetään. Tällä
hetkellä eläkeläisillä läheskään kaikilla ei mene
hyvin. On viitattukin sairauskuluihin, ja suhteellisesti suurempi osa eläkeläisten eläkkeistä menee
sairauskuluihin kuin aiemmin. Muun muassa
sairauskuluvähennyshän on poistettu.
Ed. Tiusanen ja muutamat muut viittasivat
tavallaan yhteen suurimpaan epäkohtaan eli
kaksinkertaiseen pohjaosan leikkaukseen. Pohjaosan osuus tavallaan suhteutettiin työeläkkeisiin, ja nyt leikataan toista kertaa. Toivottavasti
selvityksen jälkeen tälläkin kohdalla konkreettisesti epäkohta poistetaan.
Ylimääräisen savamaksun pienentäminen on
tosiaan hoidettava ja etupainotteisesti. Tämä olisi edes pieni kädenojennus eläkeläisten suuntaan.
Ed. N o r d m a n : Värderade talman, arvoisa
puhemies! Vid riksdagsvalet hörde pensionärernas villkor och företagsamheten tili de verkligt
centrala frågorna. Jag hörde tili dem som visade
stor förståelse för pensionärernas protester mot
beskurna pensioner, speciellt av låga pensioner.
Vidare lovade jag stöda bättre villkor för småföretagsamheten, detta med hänvisning tili behovet
av fler arbetsplatser.
Tätä taustaa vasten tuntuu todella rehelliseltä
ja perustellulta todeta, että vähin, mistä meidän
pitäisi päästä yksimielisyyteen, on eläkeläisten
korotetun sairausvakuutusmaksun alentaminen
jo ensi vuodeksi. Ylimääräinen maksu tulee kokonaan poistaa asteittain. Jossain kohdassa tulisi
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eläkeläisten asemaa parantaa. Budjettikirjasta ei
löydy minkäänlaisia parannuksia.
Osa verohelpotuksista tulee taas käyttää pienyrittäjien hyväksi, työnantajamaksujen alentamiseksi. Työvoimavaltaisten yritysten tukemista
tarvitaan todella työllisyyttä ajatellen.
Arvoisa puhemies! Pidän itsestäänselvänä,
että hallitus ajaa näitä asioita tuposopimuksen ja
lopullisten verosopimusten yhteydessä. Jos asiaa
ei tässä yhteydessä hoideta, eduskunnan pitää
asiat hoitaa.
Ed. T i u s a n e n : Rouva puhemies! Haluan
vielä todeta sen, että huolimatta huonontuneesta
huoltosuhteesta,johon arvoisa ministeri kiinnitti
huomiota tänään, tämä maa on rikkaampi kuin
koskaan aikaisemmin. Bruttokansantuote on
sitä luokkaa, että meillä todella on mahdollisuus,
mikäli haluamme, huolehtia eläkeläisistä, vanhenevista ihmisistä, jotka ovat tämän maan rakentaneet.
Lopuksi haluaisin todeta sen, että huomasin
viikonloppuna lehtitiedotteen, joka oli tullut
eduskunnan suunnasta arvovaltaiselta taholta ja
piti sisällään ajatuksen, että eduskunnassa eivälitetä eläkeläisten asiasta. Nyt on pitkälti toista
tuntia puhuttu nimenomaan eläkeläisten ylimääräisestä sairausvakuutusmaksusta, ja totean vielä sen, että todella laidasta laitaan täysistunnossa
mukana olleet, käytännössä kaikkien puolueiden
edustajat ovat asettautuneet nimenomaan nopean eläkeläisten ylimääräisen sairausvakuutusmaksun alentamisen ja poistamisen taakse.
Ed. Immonen: Arvoisa puhemies! On juuri niin kuin ed. Tiusanen kertoi. Tuponeuvottelut, joita joiltakin tahoilta aliarvioidaan suhteessa sairausvakuutusmaksun aikatauluun, eivät
ole mitenkään yksinkertaiset, vaan yritetään ottaa kaikki mahdollinen huomioon. Sen piikin
suhteen, joka koskee ammattiyhdistysliikkeen
merkitystä työllistäjänä, väitän, että tällä vuosikymmenellä ja jo muutamina vuosikymmeninä
taaksepäin ammattiyhdistysliikkeen merkitys
työllistämisen edesauttajana on ykkösen arvoinen, siis ensimmäisellä sijalla. Mikäli sitä ei olisi,
niin voimmehan katsoa vuosikymmeniä taaksepäin niihin rettelöintiaikoihin, kun maa oli todella sekaisin. Se arvo huomioon ottaen, joka ayliikkeellä on ja keskitetyllä ratkaisulla tällä hetkellä, tämänkin salin pitää asettaa ay-liike sille
kuuluvalle paikalle mielestäni.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
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Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään sosiaali- ja terveysva1iokuntaan.
13) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien
lomituspalvelulain 17 §:n muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 64/1999 vp
P u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että asia lähetettäisiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Keskustelu:
Ed. H. A h o : Arvoisa rouva puhemies! Maatalousyrittäjille on säädetty laki lomaoikeudesta.
Se on mielestäni ollut hyvin ansaittu, mutta sen
kehittäminen on jäänyt kyllä aivan lapsenasteelle. Meillä maatalousyrittäjillä on 22 päivää vuosilomaa. On sama, mihin sitä verrataan, mutta se
on kyllä aivan eri mittaluokkaa kuin muilla tässä
maassa. Tietenkin voidaan heittää aina, että pksektorilla ei ole tätä tänä päivänä ollenkaan. Se
lomaraha, joka heillä oli, on poistunut.
Minusta unohdetaan muutamia asioita, jotka
ovat oleellisen tärkeitä lomitukseen liittyvinä.
Tämähän on esimerkiksi työllistämisen kannaltakin erittäin hyvä ratkaisu. Yrittäjät laittavat
itse työpaikat valmiiksi, ja silloin vain työntekijä
tulee tilalle, eikä tule yhteiskunnalle siinä vaiheessa minkäänlaisia kustannuksia.
Nyt on esitetty, että pitäisi niin sanottuja yhteisiä lomia pitää 11 päivän sijasta 16 päivänä,
mikäli on alle 15 eläinyksikköä tilalla. Sen yli
menevältä osalta käsittääkseni tätä rajoitusta ei
silloin ole.
Tänäkin päivänä toimitaan aivan varmasti sillä tavalla niin omalla tilallani kuin monella muulla, ettäjos meillä on mahdollisuus lähteä yhdessä
pitämään sitä lomaa, niin silloin sitä toteutetaan
ilman mitään eri pakkoja. Näin sen pitäisi myös
olla. Se antaa silloin kehittämisen mahdollisuuden.
Nyt, kun otetaan huomioon, mitkä käytännön mahdollisuudet on lähteä tiloilta yhdessä
!omille, ne eivät välttämättä ole niin kuin ehkä
teoriassa näyttää, sillä oleellinen kysymys lomitustapahtumassa on se, jatkuuko häiriötön, vastuullinen tuotantotoiminta sillä tilalla, jolla lomitustapahtuma on meneillään. Se on oleellinen
osa. Sanon esimerkkinä vain yhden tapauksen,
joka on yksityiskohtainen. Erään loman jälkeen
jouduin viisi lehmää panemaan eläinlääkärin

hoidettaviksi, ja voitte kuvitella, mikä hinta kolmen päivän lomasta tuli. Se oli vähintään kymppitonnin menetys.
Nämä ovat kysymyksiä, jotka tulivat vain
käytännössä vastaan, eivät teoriassa, ja näihin
pitäisi pystyä vastaamaan myös oikealla tavalla.
Tänä päivänä on lomittajien tilanne semmoinen,
että ei välttämättä saada asiantuntevaa lomittajaajoka hetkeen, kun häntä tarvittaisiin. Jos esimerkiksi sattuu useampi tapaturma, pienessä
kunnassa ei löydy ammattitaitoista lomittajaa
välttämättä vuosilomia hoitamaan. Silloin me
joudumme tinkimään siitä, mitä meille on ennakkoon säädetty, ja meidänkin pitäisi kolmisen
viikkoa aikaisemmin esittää, milloin me aiomme
lomaa pitää. Tässä käytäntö taas lyö korville
teorian ratkaisuja.
En väitä, että lomittajat ovat ammattitaidottomia, mutta kehitys on niin nopeaa, että jotta he
pysyvät siinä mukana, mitä heiltä vaaditaan, siinä saa olla tosissaan, ja välttämättä yksi henkilö
ei aina pysty ottamaan sitä vastuuta,joka hänelle
tulee.
Toisaalta en ole kuullut vielä ainakaan kenenkään mainitsevan, että me maatalousyrittäjät
olemme itse rahoittaneet tätä lomitussysteemiä
silloin, kun se alkuun lähti, reilut 600 miljoonaa
markkaa. Se on merkittävä summa, joka on oma
panostus omaan lomaan, että se pyörii. Sitä voi
verrata mihin vain. Se on hyvin merkittävä rahamäärä. Toivon, että nämä asiat ovat muistissa
silloin, kun näitä heikennyksiä myös tehdään.
Näkisin erittäin tärkeänä, että jatkossakin
pystyttäisiin paikkakunta- tai !omakohtaisesti
ratkaisemaan näitä asioita niin, että jos tulee
ongelma ja on epävarmuutta siitä, riittääkö lomittajan ammattitaito tai jokin muu vaatimus,
joka määrää, että siellä ei yksin voi tulla toimeen,
niin ei pakoteta niissä tilanteissa yrittäjää lähtemään lomille. Kun tänä päivänä on myös muita
asioita, että välttämättä joka päivä ei tilalla olla,
niin ei missään muussakaan ammattiryhmässä
tarvitse molempien palkansaajien olla yhtä aikaa
lomilla, vaan se on aina henkilökohtainen asia,
joka pitää sellaisena ratkaista. Minusta tämä on
semmoinen tasa-arvokysymys, josta meidän
kannattaa myös pitää huolta.
Toivon, että tässä löydetään semmoinen tekstiosa, että järkiratkaisut pystyvät toimimaan
myös tätä lomalakia toteutettaessa. Sanoisin
näin, että varmaan loppuratkaisu on kunnissa,
joissa osataan arvioida oikein, miten tässä pitää
tehdä. Tämän tyyppisesti ei asiaa voitaisi kehittää, koska lomapäiviä tarvittaisiin lisää. Mutta
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jos näin lähdetään niitä viemään alta pois, silloin
kehitys menee kyllä täysin väärään suuntaan.
Ed. R a n t a - M u o t i o : Arvoisa rouva puhemies! Maatalouslomitus oli yksi edellisen hallituksen ensimmäisiä säästökohteita. Toki se on
budjetissa ollut aina arviomääräraha, jota on
kuitenkin jouduttu lisäämään, kun on tullut selville, paljonko käytännössä lomitusta käytetään.
Mutta kuitenkin kun siihen viime hallituskaudella kohdistettiin voimakkaat säästöt, niin mielestäni merkittävin vaikutus oli se, että hyviä, ammattitaitoisia lomittajia poistui suuri määrä muihin tehtäviin. Tämä oli tietysti menetys monessa
mielessä.
Sama maatalouslomituksen säästölinja tuntuu jatkuvan, vaikka nyt ei tämän esityksen kohdalla voi puhua tietenkäänjärjestelmän romuttamisesta. Kuitenkin suunta on sen henkinen, että
jälleen nipistetään lomituksesta. Tämä kohdistuu ihmisiin, jotka joutuvat tekemään seitsemänpäiväistä työviikkoa myös pyhinä ja juhlapyhinä. Kuten edellä totesin, lomittajia on poistunut
paljon muihin tehtäviin. Sijaisavun saanti on vaikeutunut. Varmaan tämäkin ratkaisu taas osaltaan saattaa antaa sellaisen signaalin, että lomittajatilanteessa joudutaan huonompaan suuntaan.
Kuten ed. H. Aho puheenvuoronsa lopussa
totesi, tämä on tasa-arvokysymys,ja tarkasti täytyy vielä, kun tehdään päätöstä, pohtia tuo kohta, ettei tule pakkotilanteita, että on sellainen
lomittaja, joka ei kykene hoitamaan kahden ihmisen työtä.
Ed. E. L a h t e 1 a : Arvoisa rouva puhemies!
Tässä lakiehdotuksessa ei ole kysymys sinällään
leikkauksesta. Aikaisempina vuosina olemme
keskustelleet maatalouslomituksesta ja sen asemasta, ja kieltämättä tässä on ongelma olemassa,
jos ajatellaan sillä tavalla, että yrittäjän, yksinäisen tai pariskunnan, lomapäiviä vuodessa on
kovin vähän. Toisaaltajotkut muut yrittäjät aina
kyselevät, minkä takia maatalouspuolella yleensä järjestetään tämmöistä lomitusta, jos puhutaan yritystoiminnasta, mutta kyllä minä itsekin
olen perustellut niin ja se tosiasia on tunnustettava, että maatalous on semmoista toimintaa, jota
ei voi luokitella saman tyyppiseksi kuin jotain
muuta yritystoimintaa. Se on tunnustettukin, ja
silloin yhteiskunnan on oltava mukana tässä,
myös lomituspalveluiden järjestämisessä. Siinä
mielessä, jos jatkossa valtion talous ja yleensä
yhteiskunnan talous olisivat vähän paremmassa
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kunnossa, minä näkisin suotavana kyllä sen
suuntaisen kehityksen, jota edelläkin puhujat
ovat haikailleet, että voitaisiinjopa lomapäivien
lukumäärää lisätä. Kyllä on kohtuullista, jos
ympärivuotista työtä tekee, että vähintään 30
päivää olisi se lukumäärä, jonka verran lomituspalvelulta voisi saada.
Ed. P u 11 i a i n e n :Arvoisa puhemies! Täällä opposition taholta osoitettu arvostelu on itse
elinkeinon harjoittamisen kannalta täysin perusteltua ja asianmukaista. Siihen ei ole pätkänkään
vertaa vastaansanomista. Asiat eivät saisi mennä
ylipäätään tähän suuntaan. Kysymys on eläinsuojelullinenkin, eli se asia on jo säädelty aivan
muissa lainsäädännöissä hyvinkin tarkasti.
Tässä on se kiusallinen yksityiskohta, että kun
näissä asioissa jaetaan yhteistä maatalouspottia,
jos näin voidaan sanoa, niin pitäisi olla viljasektorilla aika laaja solidaarisuus eläinpuolta kohtaan yksinkertaisesti siitä syystä, että parhaimmillaan viljapuolella on kolme kuukautta vuodessa töitä ja loppu on tarkoitettu muuhun toimeliaisuuteen ja harrastuselämään. Sen sijaan
kotieläinpuolella töitä on vuodenjokaikinen päivä, siitä eläimet pitävät huolen, ja Anja Eerikäinen pitää huolen, että valvonta toimii.
Kun tilanne on tämmöinen, soisi, että keskustelu myös tältä osin viriäisi, että elinkeinon sisällä
osoitettaisiin solidaarisuutta niitä kohtaan,joilla
työaika on 365 vuorokautta vuodessa miinus
nämä lomapäivät, joita nyt järjestellään tavalla,
joka ei kovin filmaattinen ole.
Ed. H y s s ä 1 ä : Arvoisa rouva puhemies!
Minusta tuntuu, että vanhat asenneongelmat
maataloutta kohtaan ovat edelleen voimissaan;
muuten tätä nipistystä, joka nyt viljelijäväestöä
kohtaa, on vaikea ymmärtää. Yhteen kansanosaan, väestönosaan, kohdistuujatkuvasti tällaisia toimenpiteitä, ja vaikka kansantaloudellisesti
ne eivät tämän maan ongelmia ratkaise, kyllä
nämä viljelijätasolla ovat aika kovia juttuja yhdistettyinä siihen, mitä muistamme viime vaalikaudella koko ajan tapahtuneen.
Maaseudun ihmiset eivät varmasti kaipaa mitään keppiä valtiovallan suunnasta. Usko tulevaisuuteen syntyy hyvin monista asioista. Tiedämme, että sukupolvenvaihdoksia ei tapahdu
kuin runsaat 300 vuodessa, joissakin pitäjissä
kuten omassani, Liedossa, ei viime vuonna ainuttakaan. Nuorten viljelijöitten usko tulevaisuuteen on kerta kaikkiaan romahtanut, jos nuoret
eivät halua enää maataloutta harjoittaa. Usko
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tulevaisuuteen syntyy monista asioista. Yksi asia
niistä on vakaa sosiaaliturva, ja siihen tämäkin
asia nyt liittyy. Tämä ei ole omiaan luomaan
positiivista kehitystä maaseudulla. Sen takia tätä
on vastustettava. Viljelijöille kuuluu sosiaaliturvan kehittäminen kuten muillekin väestönosille,
ja koko ajan ollaan päinvastoin kurittamassa ja
leikkaamassa.
Ed. H. A h o : Arvoisa puhemies! Sen verran
otti korvaan ed. Pulliaisen sana, viljapuolen solidaarisuus, että kommentoin sitä, etteijäisi kenellekään väärää käsitystä. Kasvinviljelypuolella ei
saa lomitusta kuin siinä tapauksessa, että sattuu
tapaturma tai sairastuu, jolloin sijaisavun tarve
on kyseessä. Muuten normaalia lomitusta ole. Se
on vain kotieläinpuolen etu.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
14) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
16) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 28/1999 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/
1999 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
17) Hallituksen esitys laiksi valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Valtion painatuskeskuksen
hallinnassa oleva omaisuus perustettavalle valtionyhtiölle sekä yhtiön eräistä tehtävistä annetun lain
kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 36/1999 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 6/
1999 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

Hallituksen esitys HE 66/1999 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
15) Hallituksen esitys Meksikon kanssa tehdyn
sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten
hyväksymisestä
Hallituksen esitys HE 3111999 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö V a VM 6/1999
vp

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 15.57.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

