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Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat edustajat Kankaanniemi, Laitinen, Jääskeläinen, Lamminen, Ranta-Muotioja Polvi.

reen valiokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan
on annettava lausunto.
Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta

Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt
Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä virkatehtävien vuoksi edustajat Alho, C. Andersson, Lipponen, Niinistö ja
Norrback sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat Aho, J. Andersson, Antvuori, Huttu-Juntunen, Huuhtanen, lsohookana-Asunmaa, Jansson, Juhantalo, Jääskeläinen, Kallio, 1. Kanerva, Kankaanniemi, Karjalainen, M. Korhonen,
R. Korhonen, M. Koski, J. Kukkonen, Lahtela, Liikkanen, Manninen, Myllyniemi, R. Ojala,
Partanen, Peltomo, T. Pohjola, Polvi, Puhjo,
Rantanen, Rauramo, Saari, Savela, Skinnari,
Tahvanainen, Vartiainen, Vehkaoja, Vehviläinen ja Wideroos,
tästä ja huomisesta päivästä virkatehtävien
vuoksi edustajat Ala-Harja, Backman, Johannes
Koskinen, Laakso, Lapintie, Nyby, Sasi, Taina,
Tarkka, Tuomiojaja Vanhanen,
tämän kuun II päivään virkatehtävien vuoksi
edustajat Aaltonen, Juurola, Järvilahti ja Linden,
tämän kuun 13 päivään yksityisasioiden vuoksi ed. Pykäläinen sekä
tämän kuun 16 päivään yksityisasioiden vuoksi edustajat Jari Koskinen, Kuroiaja Veteläinen.

Uudet hallituksen esitykset
Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 6 päivänä kesäkuu ta 1997 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen n:o 92.
U-asiat
Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan, että 5 päivänä kesäkuuta 1997 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on puhemiehelle saapunut valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:ssä
tarkoitettu Euroopan unionin asia n:o U 25.
Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään
toimittanut mainitun asian käsiteltäväksi suu-

1996
Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien
kirjelmän ohella viime huhtikuun 16 päivältä on
eduskunnalle saapunut eduskunnan tilisäännön
19 §:ssä tarkoitettu tilintarkastuskertomus varainhoitovuodelta 1996 (K 511997 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Kirjalliset kysymykset
Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot437, 458,466,473,474,476,
481, 490, 492,494, 499, 502ja 528 sekä 477 ja 482,
joihin on annettu yhteinen vastaus. Nämä kysymykset vastauksineen on nyt jaettu edustajille.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Valiokuntien täydennysvaalit
Ensimmäinen varapuhemies:
Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.
Kun täydennysvaaleja varten vaalisäännön 7
ja 19 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa,
jotka puhemies on tänään tarkastanutja hyväksynyt, on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi
ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa
on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla,
että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat
tulleet ehdokaslistojen mukaisesti:
suuren valiokunnan varajäseneksi ed. Filatov,
perustuslakivaliokunnan varajäseneksi ed.
Haatainen,
ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi ed. Kuisma,
liikennevaliokunnan jäseneksi ed. Vartiainen,
maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi
ed. Rantanen,
sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Kuisma ja
varajäseneksi ed. A. Ojala sekä

Maksuvälinepetokset
tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi ed. Viitamies.
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Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset
voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Asia on loppuun käsitelty.
Keskustelua ei synny.
2) Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali
Ensimmäinen varapuhemies:
Päiväjärjestyksen 2) asiana on eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali.
Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 7 ja
19 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa, jotka puhemies on tänään tarkastanut ja hyväksynyt, on eduskunnan kirjaston hallituksen jäseneksija varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä
monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen
ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti:
jäseneksi ed. Prusti ja varajäseneksi ed. Vartiainen.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 37 luvun
muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 38/1997 vp
Lakivaliokunnan mietintö 7/1997 vp

Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
5) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 65/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 10/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.

Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

6) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
4) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä
Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön
annetun lain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 64/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 9/1997 vp

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 7611997 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 10/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
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7) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 87/1997 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 11/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
8) Hallituksen esitys laiksi siemenkauppalain 9 §:n
muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 39/1997 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 6/
1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
9) Hallituksen esitys laeiksi maaseutuelinkeinolain, porotalouslain, luontaiselinkeinolain ja kolttalain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 5411997 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 7/
1997 vp

Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
10) Hallituksen esitys laiksi lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 45/1997 vp
Talousvaliokunnan mietintö 13/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
11) Hallituksen esitys Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan
eräiden määräysten hyväksymisestä
Osittain kolmas, osittain ainoa käsittely
Hallituksen esitys 4611997 vp
Talousvaliokunnan mietintö 14/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään kolmannessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä, ja lopuksi ainoassa käsittelyssä
talousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen
ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee
sopimuksen niiden määräysten hyväksymistä,
jotka vaativat eduskunnan suostumuksen.
Menettelytapa hyväksytään.
Keskustelu:

Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset
voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.

Ed. E 1 o : Herra puhemies! Tämä lakia sinänsä on varmasti kannattamisen arvoinen. Tätä
asiaahan käsitellään nyt Euroopassa tietysti eri
valtioissa, mutta myös muun muassa Euroopan

Euroopan energiaperuskirja

neuvostossa. Tässä yhteydessä haluaisin vain
korostaa sitä, että tämän sopimuksen tavoite,
niin kuin valiokunnan mietinnössäkin todetaan,
on edistää energiainvestointeja Keski- ja Itä-Euroopassa sekä entisen Neuvostoliiton alueella.
Sopimuksen tarkoituksena on edistää alueen
maiden talouden elpymistä ja siirtymistä kohti
markkinatalousjärjestelmää.
Herra puhemies! Nämä ovat sinänsä aivan
kannatettavia tavoitteita, mutta kiinnitän erityisesti huomiota siihen, mitä valiokunnan mietinnössä sanotaan ympäristönsuojeluvaatimuksista. Valiokunta toteaa näin: "Sopimusvaltioiden
tulee ottaa ympäristönsuojeluvaatimukset huomioon energiapolitiikkaansa harkitessaan ja toteuttaessaan."
Herra puhemies! Kun nyt ollaan lisäämässä
tämänkin sopimuksen kautta, peruskirjan kautta, yhteistyötä Keski- ja Itä-Euroopan maiden
kanssa ja entisten Neuvostoliiton alueen maitten
kanssa energia-alalla, niin haluaisin erityisesti
kiinnittää huomiota ympäristönsuojeluvaatimuksiin.
Me tiedämme, että eri puolilla entistä Neuvostoliittoa on olemassa, niin kuin muissakin entisissä sosialistisissa maissa, paljon ympäristönsuojelullisesti erittäin arveluttavia energiahankkeita.
Tässä yhteydessä toivon, että kun tätä pannaan
täytäntöön, näihin ongelmiin kiinnitetään huomiota. Minun mielestäni ensin on pidettävä huolta siitä, että ne maat, jotka nyt saavat uusia
investointeja, huolehtivat siitä, että vanhat laitokset toimivat niin, että ne ovat ympäristöllisesti
mahdollisimman turvallisia ja mahdollisimman
ympäristöystävällisiä.
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa puhemies! Haluaisin tähän todeta saman asian, mikä oli toisessa
käsittelyssä esillä, eli sen, että tämä sopimus Euroopan energiaperuskirjasta mahdollistaa nimenomaan pitkällä tähtäimellä Venäjän energiavarantojen käytön EU:n näkökulmasta. Kun tiedämme Euroopan unionin harkitsevan noin 40
terakuutiometrin määrään maakaasua pohjautuvaa energiatulevaisuutta, niin samalla tiedämme sen, että tällainen maakaasuvaranto löytyy
ainoastaan Venäjältä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Talousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen
ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
12) Hallituksen esitys laiksi panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 16/1996 vp
Talousvaliokunnan mietintö 15/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
13) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 18/1997 vp
Talousvaliokunnan mietintö 16/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset
voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
14) Hallituksen esitys laeiksi yhteistoiminnasta
yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 §:n
muuttamisesta

Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
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Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 79/1997 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 6/1997 vp

2742

83. Maanantaina 9.6.1997

Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset
voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1, 4, 5, 7, 8, 12ja 13 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Edustajat Kankaanniemi ja Laitinen merkitään läsnä oleviksi.

Asia on loppuun käsitelty.
17) Hallituksen esitys laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

15) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro-Välimeri-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 44/1997 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 5/1997 vp

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 3111997 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 10/1997 vp

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan
mietintö n:o 10. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 7 ja 12-14 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-3 §, johtolause ja nimike.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

18) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan
kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 1995

16) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain muuttamisesta

Ainoa käsittely
Kertomus 1211996 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 8/1997 vp

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 51/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 1111997 vp

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan
mietintö n:o 8.

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 11. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Keskustelu:

Ed. T i u r i : Arvoisa puhemies! Euroopan
neuvosto ja Euroopan unioni ja jotkut muut
usein sotketaan keskenään, mutta täytyy muistaa, että Euroopan neuvosto on jokseenkin kaikkien Euroopan maiden yhteinen elin, johon jä-
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senmaiden parlamentit lähettävät edustajansa.
Euroopan neuvoston jäsenmäärä on tällä hetkellä yli 40. (Ed. Elo: Tasan 40!)- Tasan 40, ei ole
vielä päästy yli. - Meillä on se tilanne, että
jäseniä on tullut jatkuvasti lisää Itä- ja KeskiEuroopan maista. Kertomus, jota nyt käsitellään, on vuodelta 1995, joten se on hieman ajastaan jäljessä.
Euroopan neuvostolla on minusta tärkeä tehtävä juuri siinä, että se tosiaan käsittää jokseenkin kaikki Euroopan maat. Vain Balkanin maat
ovat vielä sieltä poissa, koska ne eivät ole vielä
oikein järjestyksessä. Myöskin Kaukaasiassa on
joitakin maita, jotka ovat vielä poissa. Mutta
Euroopan neuvosto pystyy tällä tavalla hoitamaan Euroopan yhteisiä asioita muillakin alueilla kuin ihmisoikeuksien alueella, ennen kaikkea
demokratian kehittämisessä. Käsittääkseni Euroopan unioni esimerkiksi on lähtenyt siitä periaatteesta, että täytyy olla hyväksytty Euroopan
neuvoston jäseneksi, ennen kuin voi tulla keskustelemaan Euroopan unionin jäsenyydestä, eli ihmisoikeusasioiden ja demokraattisen järjestelmän täytyy olla kunnossa.
Muita asioita, joihin Euroopan neuvosto tietenkin vaikuttaa, ovat esimerkiksi teknologian
siirto, tieteen ja teknologian asiat ja vastaavat,
joita voidaan käsitellä Euroopan neuvostossa.
Ed. E 1 o: Herra puhemies! Ensinnäkin haluan todeta sen, että ulkoasiainvaliokunta on
mielestäni antanut erinomaisen hyvän mietinnön
tästä asiasta. Siinä kiinnitetään huomiota keskeisiin asioihin, jotka olivat kertomusvuonna 1995
ajankohtaisia, mutta myöskin otetaan kantaa
eräisiin juuri tällä hetkellä Euroopan neuvoston
kehittämisen kannalta keskeisiin asioihin.
Täällä on aikaisemmin keskusteltu siitä, millä
perusteilla Euroopan neuvostoon otetaan uusia
jäseniä. Muun muassa muistan, kuinka ed. Tarkka on arvostellut sitä, että Suomenkin valtuuskunta oli mukana hyväksymässä Venäjän Euroopan neuvoston jäsenyyttä. Me, jotka olemme
olleet mukana päättämässä tästä Euroopan neuvostossa, tiedämme, että siitä käytiin erittäin vilkas keskustelu myös Euroopan neuvoston piirissä. Venäjän kypsyyttä Euroopan neuvostonjäsenyyteen epäiltiin, mutta me suomalaiset, koko
valtuuskunta, olimme sitä mieltä, että on parempi ottaa Venäjä jäseneksi Euroopan neuvostoon
kuin jättää sen ulkopuolelle monesta eri syystä,
mutta erityisesti siitä syystä, että Venäjä antaa
kyllä aivan selvästi lisäpainoa koko Euroopan
neuvostolle. Kun Euroopan suurin yksittäinen
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valtio on mukana Euroopan neuvoston työssä,
niin koko järjestö saa lisämerkitystä. Minusta se
oli erittäin tärkeä näkökohta.
Toinen, joka myös valiokunnan mietinnössä
tuodaan esille, oli se, että kun Euroopan neuvosto hyväksyi Venäjän jäsenekseen, siihen liitettiin
mukaan Euroopan neuvoston historian pisin ja
vaativin luettelo sitoumuksista, joita Venäjä lupasi noudattaa. Euroopan neuvosto tietysti
omalla tavallaan seuraa, herra puhemies, että
näitä sitoumuksia noudatetaan ja että Venäjä
tulee todella tekemään sen, minkä se on luvannut
ihmisoikeuksien ja demokratian kehittämisen
kannalta jne.
Venäjällä, niin kuin me kaikki tiedämme, ja
monissa muissa entisissä sosialistisissa maissa on
edelleen paljon kehittämistä, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja demokratiaan. Esimerkiksi varmaan
meidän suomalaisten kannattaa kiinnittää huomiota siihen, minkälainen poliittinen demokratia
Venäjällä on. Suomalaiset kansanedustajat, kun
monet meistä ovat kauhistelleet presidentin valtaa omassa maassa, ehkä eivät ole tulleet verranneeksi sitä Venäjän presidentin valtaan. Siellä
käytännössä duumalla ei ole juuri mitään sanomista. Kaikki muistanemme sen, kuinka entinen
ulkoministeri Kozyrev päätettiin duuman päätöksellä kuusi kertaa erottaa, kunnes sitten presidentti vihdoin viimein päätti erottaa ulkoministeri Kozyrevin. Tämä on nyt vain eräs esimerkki
siitä, miten poliittinen demokratia Venäjällä on
painottunut selvästi presidentin valtaan aivan
kohtuuttamassa määrin. Esimerkiksi Euroopan
neuvosto kiinnitti huomiota tähän näkö kohtaan,
kun Venäjä hyväksyttiin jäseneksi.
Varmasti Euroopan neuvoston jäsenyyskysymyksistä vielä esimerkiksi voitaisiin ottaa esille
erityisesti Albania, jossa pidetään vaalit 29 päivänä kesäkuuta. Euroopan neuvostosta lähtee
merkittävä valtuuskunta seuraamaan vaaleja.
Kyllä Albaniankin jäsenyydestä käytiin vilkasta
keskustelua, ja kun vaalit edellisen kerran viime
vuoden keväällä toimitettiin, Euroopan neuvostossa myöskin keskusteltiin siitä, kuinka demokraattisesti vaalit oli järjestetty. Valitettavaa on,
ettei Euroopan neuvosto pystynyt silloin yksimielisiin tulkintoihin Albanian vaalien demokraattisuudesta, vaan siellä oli poliittisten ryhmien välillä kiistaa siitä, kuinka demokraattisesti
järjestetyt vaalit olivat. Joka tapauksessa on aivan selvää, että Euroopan neuvostonkin arvovallan kannalta tärkeää on se, että kaikkiin demokratian epäkohtiin kiinnitetään huomiota ja
erityisesti, kun on vaaleista kysymys.
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Voidaan myös todeta se vanha asia, joka on
valiokunnan mietinnössäkin, että Euroopan
neuvosto väkisinkin tekee päällekkäistä työtä
Euroopan unionin ja myöskin osaksi Etyj:n eli
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön
kanssa. Voidaan tietysti sanoa, ettei tällaista
päällekkäisyyttä koskaan voida välttää kokonaan. Tässäkin on hyvä huomata se, että näiden
organisaatioiden, järjestöjen pääsihteerit kokoontuvat vuosittain useita kertoja koordinoimaan järjestöjen yhteistoimintaa.
Mitä esimerkiksi tulee Euroopan neuvoston ja
Etyj:n väliseen toimintaan, haluaisin tässä erityisesti tuoda esille sen, että Euroopan neuvoston
mielestäni pitäisi ottaa voimakkaampi rooli vaalien valvonnassa. Tällä hetkellähän se on jäänyt
ehkä enemmän Etyj:n harteille kuin Euroopan
neuvostolle. Kuitenkin mielestäni Etyj on enemmän konfliktien, kriisien hallinnan järjestö ja
Euroopan neuvosto taas nimenomaan demokratian valvoja, demokraattisten vaalien valvoja.
Tässä varmasti saadaan yhteistyötä eteenpäin ja
myöskin Euroopan neuvoston roolia korostetuksi.
Herra puhemies! Haluan kiinnittää huomiota
siihen, mitä valiokunnan mietinnössä todetaan
tänä vuonna pidettävästä toisesta huippukokouksesta. Ensimmäinen Euroopan neuvoston
huippukokous pidettiin lokakuussa 1993 ja nyt
pidetään toinen huippukokous 10. ja 11. lokakuuta tänä vuonna Pariisissa. Siinähän Suomella
on ollut sikäli merkittävä asema, että Suomi oli
puheenjohtajamaa 6. päivään toukokuuta asti ja
Suomen puheenjohtajuuden aikana käynnistettiin huippukokouksen valmistelut. Ranska tuli
Suomenjälkeen puheenjohtajamaaksi ja on ottanut lopullisen valmisteluvastuun itselleen.
Voidaan sanoa, että Suomi puheenjohtajamaana oli varsin aloitteellinen. Erityisesti me
suomalaiset ajoimme ihmisoikeusvaltuutettualoitetta eteenpäin. Kuitenkin voidaan todeta,
että mietinnössä on ehkä vähän liian optimistinen näkökulma, kun sanotaan, että valiokunnan
saaman tiedon mukaan ihmisoikeusvaltuutettuun liittyvä suunnitelma olisi edistynyt hyvin.
Tietysti, mikä on edistynyt hyvin, on aina kysymys, jota voidaan katsoa eri näkökulmista. Tämänhetkisen tiedon mukaan on mahdollista, että
huippukokoukseen mennessä kypsyttäisiin päätöksentekoasteelle eli voitaisiin tehdä päätös ainakin jollakin tasolla siitä, että ihmisoikeusvaltuutettu, mikä tuotiin esille tasavallan presidentin puhuessa 1996 tammikuussa Strassburgissa,
voitaisiin ottaa mukaan huippukokouksen pää-

töksiin. Näin toivottavasti käy. Sitä me suomalaiset Euroopan neuvoston valtuuskunnan jäsenet ja varmasti kaikki kansanedustajat myöskin toivomme. On tietysti tehtävä kaikki se, mitä
voidaan tässä.
Ehkä huippukokouksen osalta voidaan vielä
tuoda esille se, että sen yleisteemana tulee olemaan ihmisoikeudet ja demokratia eli ne asiat,
joita varten Euroopan neuvosto aikanaan vuonna 1949 eli 48 vuotta sitten perustettiin.
Lopuksi, herra puhemies, toteaisin vielä, ehkä
vähän jäävinä kuitenkin Euroopan neuvoston
Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana, että
meidän valtuuskuntamme on toiminut sekä
vuonna 1995 että sen jälkeen varsin aktiivisesti.
Me osanistumme vilkkaasti sekä keskusteluihin
että valiokuntatyöskentelyyn ja olemme monta
kertaa myöskin raportoijina ja sillä tavalla olemme halunneet antaa oman panoksemme Euroopan neuvoston työskentelyyn.
Ed. Jääskeläinen merkitään läsnä olevaksi.
Ed. D r o m b e r g : Herra puhemies! Euroopan neuvoston rooli todellakin on ollut vähän
peitettynä, kun Euroopan unionista on alettu
keskustella hyvin voimakkaasti. Haluan myös
omalta osaltani tähdentää sitä, että Euroopan
neuvoston rooli on ollut erittäin merkittävä integroitumistapahtumassa, mikä Euroopassa on
ollut, sillä todellakin kaikki entiset Itä-Euroopan
maat on saatu järjestelmään mukaan. Vähemmistön asemat on pyritty turvaamaan niin, että
heillä on samat oikeudet kuin kaikilla muillakin
kansalaisilla. Se on rauhoittanut mielestäni erittäin suuresti Euroopan tasapainottumista myöskin turvallisuuspoliittisesti.
Kun Baltian maat tulivat Euroopan neuvostoon, se oli merkittävää myöskin Suomen kannalta, sillä niiden mukanaolo on tuonut myöskin
Itämeren alueelle huomattavia yhteistyömuotoja
ja myöskin turvallisuutta täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Oikeastaan Suomi on ollut erittäin merkittävässä asemassa siinä, että me olemme pyrkineet nimenomaan Baltian ja Venäjän
välisiä suhteita pehmentämään. Meillä on ollut
yhteisiä seminaareja, joissa ovat muukin Pohjoismaat olleet mukana, viimeksi tänä keväänä siellä
olivat myöskin Saksa ja Puola mukana, jotta me
pystyisimme yhdessä toimimaan tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
lhmisoikeusvaltuutetun saaminen on erittäin
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merkittävä asia. Sen eteen täytyy tehdä todella
työtä. Viimeisimmässä kokouksessa, joka oli
huhtikuussa, käsiteltiin myöskin tasa-arvokysymyksiä. Puheenvuorossani toin esille myös tasaarvovaltuutetun saamisen Euroopan neuvostoon. Se jäi keskustelun alaiseksi, sillä tasa-arvohanonmyöskin demokratiaa, ja siihen tulee vastaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota.
Ed. P u II i aine n : Arvoisa puhemies! Ed.
Tiuri käytti puheenvuoron, jossa hän korosti
Euroopan neuvoston merkitystä ja sitä, että ei
pidä sekoittaa sitä Eurooppa-neuvostoon. Näin
varmaan kukaan ei enää nykyisin tee.
Kun hän kehaisi sitä, että Euroopan neuvostossa on jo 40 jäsenvaltiotaja osoitti niin kuin ed.
Elokin, mihin suuntaan kehitys uusien jäsenvaltioiden suhteen on mennyt, olisin hartaasti toivonut, että ed. Tiuri olisi puheenvuorossaan osoittanut sen, että nämä kaksi keskeistä asiaa eli
ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja demokratia
ovat todella edistyneet näissä valtioissa. Minulla
on sellainen vaikutelma edelleen, että kysymys
on vain eräänlaisesta oirehtimisesta tähän suuntaan. Se voi olla perusta, että jos on mukana
Euroopan neuvostossa, muut jäsenvaltiot voivat
ikään kuin henkisesti pakottaa jatkuvaan kehitykseen näissä asioissa, mutta minä en kyllä tässä
vaiheessa menisi kehumaan sillä, että näin on
tapahtunut.
Ed. K i 1j u n e n : Arvoisa puhemies! Ed.
Elon puheenvuorossa ja eräissä muissakin puheenvuoroissa on viitattu siihen, että Euroopan
neuvoston rooli on viimeisten vuosien aikana
voimakkaasti muuttunut, kehittynyt, syventynytkin. Erityisesti tässä tietysti taustalla on se,
että Venäjän mukaantulo Euroopan neuvostoon
on sen ominaispainoa ilmiselvästi vahvistanut.
Osaltaan siihen vaikuttaa myöskin se, että Yhdysvallat on nykyisin Euroopan neuvostossa
tarkkailijajäsenenä.
Ed. Elo lyhyesti puheenvuorossaan pohdiskeli
myös muita eurooppalaisia yhteistyöelimiä. Olisin oikeastaan kaivannut häneltä tarkempaakin
arviota tässä yhteydessä, minkä roolin hän katsoo Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vetäjänä jäävän muun muassa Euroopan
Ety-järjestelmälle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, ja myös luonnollisesti tässä yhteydessä Euroopan unionilla on oma roolinsa.
Näiden elimien maantieteellinen kattavuus on
tietenkin erilainen. Euroopan unioninjäsenmäärähän on suhteellisen kapea, Euroopan neuvos-
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tossa on 40 jäsenmaata, ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä eli Etyj:ssä on 54
jäsenvaltiota. Luonnollisesti näiden eri elinten
toiminnan sisältö ja painopisteet ovat erilaisia,
mutta erityisesti Euroopan neuvoston ja Etyj:n
välinen yhteistyö, tietyn tyyppinen mahdollinen
päällekkäisyyskin on sellainen asia sekä kansainvälisesti että myös Suomessa, josta on syytä keskustella.
Etyj:n toiminnassa ilmiselvästi alun pitäen
kolmas kori eli ihmisoikeuskysymykset ovat ne
asiat, jotka ovat hyvin vahvasti tulleet julkisessa
keskustelussa esille. Siitä huolimatta Etyj:n ykköskori on ollut sen kivijalka, jolla Euroopan
status quota vahvistettiin. Mutta nimenomaan
ihmisoikeus- ja demokratianedistämiskysymyksissä näemme tällä hetkellä päällekkäisyyttä
Etyj:n ja Euroopan neuvoston työn välillä.
On ilmeisesti tarkoituksenmukaista se, että
näitä järjestöjä ei katsota kilpailevina, vaan kullekinjärjestölle löydetään ominainen rooli. Tässä
suhteessa pikemminkin täydentävä lähestymistapa olisi varmasti tarkoituksenmukaisin.
Ed. E 1o : Herra puhemies! Onkin tosiaan sopiva tilaisuus vastata ed. Kiljuselle heti tästä
asiasta.
Kuten sanoin puheenvuorossani, on ilmeistä,
ettei koskaan päästä kokonaan pois päällekkäisyydestä, mutta on selvää, ettäjärjestöjenkin toiminnan tehokkuuden kannalta on tärkeää välttää niin pitkälle kuin mahdollista päällekkäistoimintaa.
Mitä tulee Etyj:hin, puheenvuorossanijo viittasin siihen, että minun mielestäni tällainen konfliktien estäminen ja kriisinhallinta on erityisesti
Etyj:lle ominaista työtä. Mitä tulee ihmisoikeuksiin ja muuhun, siinä varmasti yhdymme kaikki
ed. Pulliaisen näkemyksiin, että tuskin koskaan
tehdään liikaa työtä, vaikka eri järjestöissä tehtäisiin ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta
työtä.
Uskoisin, että tässä suhteessa varmasti aina on
parantamisen varaa mutta tuskin mitään suurta
ongelmaa. Haluan vielä kerran korostaa sitä,
että varmasti Etyj:llä on myös rooli muun muassa vaalien valvonnassa niin kuin Euroopan neuvostolla, ehkä niin kuitenkin, että Euroopan neuvosto voisi vielä omaa rooliaan vahvistaa, koska
vaalien valvominen mielestäni on hyvin tärkeä ja
oleellinen osa Euroopan neuvoston työtä.
Ed. Pulliaiselle haluaisin vain todeta sen, että
tässä ollaan saman ikuisuuskysymyksen edessä,
että olisi voinut olla, että me olisimme saaneet
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odottaa 10-15 vuotta, ennen kuin me olisimme
hyväksyneet yhtään entistä sosialistimaata, jos
me olisimme odottaneet esimerkiksi samaa tasoa
kuin silloin, kun Suomi hyväksyttiin 89 sinne.
Tässä on ilmeisesti kuitenkin lähtökohtana koko
Euroopan neuvostolla se, että otetaan uusia jäseniä, tarkkaillaan, että ne mahdollisimman nopeasti myös täyttävät ne vaatimukset, joihin ovat
sitoutuneet. Täten ehkä nopeammin kuitenkin
edistetään sitä demokraattista kehitystä, jota me
kaikki toivomme entisiltä sosialistisilta mailta.
Ed. D r o m b e r g : Arvoisa herra puhemies!
Minä voin hyvin pitkälti yhtyä siihen, mitä Suomen ryhmän puheenjohtaja Elo sanoi päällekkäisyydestä. Nimenomaan päällekkäisyys on puhuttanut meitäkin ryhmänä hyvin vahvasti, mikä
on Euroopan neuvoston rooli, mikä Etyj:n ja
mikä EU:n rooli. Minä katson, että näilläjokaisella on kuitenkin oma ominaisroolinsa. Nimenomaan Euroopan neuvosto pyrkii tasoittamaan
sitä tietä, ettei jouduta konflikteihin. Demokratiaprosessi, joka entisissä Itä-Euroopan maissa
on tällä hetkellä menossa, monitoroinnin kautta
merkitsee sitä, että juuri pyritään konfliktit estämään, että saadaan kansalaisille oikeudet, jotka
usein muodostuvat siitä, että ihmiset tuntevat
itsensä epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi.
Kun aikaisemmin esimerkiksi Venäjällä ja ItäEuroopan maissa oli yksipuoluejärjestelmä, siellä eivät pystyneet muunlaiset ajatukset ja mielipiteet toimimaan, mutta nyt tämän jälkeen, koska
Euroopan neuvosto on niin sanotusti monitoroimassa niitä, niille turvataan samanlaiset oikeudet demokraattisessa monipuoluejärjestelmässä.
Euroopan neuvostoa tarvitaan mielestäni hyvin
pitkään näissä tehtävissä, ja Etyj:llä on todellakin mielestäni konfliktinpurkamisrooli.
Voidaan sanoa, että Euroopan neuvoston
rooli on mielestäni tavattomasti vahvistunut sen
jälkeen, kun Venäjä tuli sinne. Niin kuin esille tuli
jo, Amerikan mantere on hyvin kiinnostunut,
Japani on hyvin kiinnostunut olemaan mukana
tässä työssä. Toisin sanoen ne kokevat juuri sen
rauhan ja yhteistyön roolin erittäin tärkeänä,
joka Euroopan neuvoston kautta hoidetaan.
Ed. T i u r i : Herra puhemies! Euroopan neuvosto laati aikoinaan ns. Halonen orderin,jonka
mukaan tutkittiin, että uudet jäsenmaat täyttävät ne vaatimukset, joita ne silloin, kun ne jäseniksi otettiin, joko olivat jo tekemässä tai lupasivat tehdä. Nyt tämä toiminta on muutettu vakinaiseksi niin, että meillä on monitorointiryhmä,

joka säännöllisesti seuraa kehitystä ja valitsee
sitten eri maita, myös vanhojajäsenmaita katsottavaksi, kuinka hyvin ne täyttävät Euroopan
neuvoston perusvaatimukset.
Turkki on esimerkki eräistä maista, joihin
Euroopan neuvosto on jatkuvasti joutunut kiinnittämään huomiota, ja Turkkihan välillä jo erosi tilapäisesti Euroopan neuvostosta, ennen kuin
Euroopan neuvosto ennätti sitä sulkea pois. Sitten se on myöhemmin taas palannut, kun asiat
ovat olleet välillä vähän paremmassa järjestyksessä.
Ilman muuta siinä on parantamisen varaa.
Kun esimerkiksi Venäjä aikoinaan hyväksyttiin,
itse olin jonkin verran epävarma siitä, onko se
järkevää. Kuitenkin vähitellen tultiin siihen tulokseen, että on parempi kuitenkin kouluttaa
näitä jäsenmaina kuin yrittää ulkopuolelta vaikuttaa niihin. Ainakin toistaiseksi vielä ollaan
toivorikkaita. Mutta aina on mahdollisuus sulkea pois Euroopan neuvostosta jäsenmaa, joka ei
vaatimuksia pysty täyttämään.
Euroopan neuvosto pystyy myös aika tehokkaasti hoitamaan asioita, koska siellä on neljä
kertaa vuodessa parlamentaarinen yleiskokous
ja komiteoita, jotka jatkuvasti seuraavat asioita.
Etyj:hän on enemmän vain virkamiessysteemi,
jossa harvemmin parlamentaarikot ovat mukana.
Ed. K o k k o n e n : Arvoisa herra puhemies!
Kun olen pitkään voinut seurata Euroopan neuvoston työtä virkamiestasolla, toteaisin, että
mielestäni se laaja asiantuntijatyö, jota siellä eri
työryhmissä tehdään, edistää rauhanomaista rinnakkaineloa, rauhanomaista kehitystä. Se laajentaa tätä toimintaa hyvin laajalle maitten sisällä kansalaisten tasolle, myös hyvin laajalle virkamiesten piiriin, ja näin saadaan hyvin laajat joukot mukaan tähän työhön. Kun olen voinut seurata myös EU:n asiantuntijatyötä ja olla siinäkin
mukana, olen voinut tehdä sen havainnon, että
Euroopan neuvoston asiantuntijatyö on paljon
mutkattomampaa, se on myös erittäin paljon
edullisempaa kuin monien muiden kansainvälisten organisaatioiden työ. Minusta meidän on
kaikki syy antaa tukemme Euroopan neuvoston
erittäin ansiokkaalle toiminnalle.
Toteaisin vielä erään esimerkin esille ottaakseni, että nimenomaan lääketieteen etiikan alueella
siellä on tehty globaalistikin hyvin uraauurtavaa
työtä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Pohjoismaiden neuvosto 1996

Mietintö hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
19) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 1996
Ainoa käsittely
Kertomus 16/l996 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 9/l997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan
mietintö n:o 9.
Keskustelu:
Ed. M e t s ä m ä k i : Herra puhemies, herr
talman! Nyt käsiteltävänä olevassa ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä valiokunta on mielestäni
aivan oikein kiinnittänyt huomiota eräisiin Pohjoismaiden neuvoston toiminnan kannalta tärkeihin ja keskeisiin kohtiin, kuten passivapauteen, Pohjoismaiden keskinäiseen yhteistyöhön
ja sen tarpeellisuuteen sekä toimintaan Pohjolan
lähialueilla.
Rakentavan ja hyvän pohjoismaisen yhteistyön tuloksena on Pohjoismaissa jo vuonna 1954
tehty päätös pohjoismaisesta passivapaudesta.
Sopimuksemme on ilmeisesti myös kelvannut
malliksi useimmille ED-maille, jotka ovat allekirjoittaneet ns. Schengenin sopimuksen. Viime
vuonna tehty päätös merkitsee siis sitä, että kaikki Pohjoismaat ovat tulevaisuudessa Schengenin
piirissä, myös Norja ja Islanti, jotka eivät ole
EU:njäseniä. Tämä on nähdäkseni erinomainen
esimerkki pohjoismaisen yhteistyön onnistumisesta ja tarpeellisuudesta, kun olemme Schengenneuvotteluissa onnistuneet saamaan muut
Schengen-maat eli useimmat EU-maat Isoa-Britanniaa ja Irlantia lukuun ottamatta mukaan
vaatiessamme, että myös Islanti ja Norja liitetään
Schengen-maiden joukkoon liitännäisjäseninä.
Eikä tässä vielä kaikki. On ehkä syytä palauttaa mieliin, että myös Grönlanti ja Färsaaret ovat
EU:n ulkopuolella. Nämä Pohjolan itsehallintoalueet ovat myös mukana Schengenin sopimuksessa eli koko Pohjola, aivan kuten pohjoismaisessa passisopimuksessakin. Läheinen pohjoismainen yhteistyö pohjoismaisen passisopimuksen jatkuvuudesta on siis johtanut siihen, että se
voidaan sellaisenaan liittää Schengenin perusmaiden noudattamaan sopimukseen.
Tämä yhteenkuuluvuuden tunne ja onnistu-
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neet neuvottelut EU:hun kuuluvien Schengenmaiden kanssa osoittavat mielestäni selvästi, että
toiminta Pohjoismaiden neuvostossa ja myös
ministerineuvostossa on edelleenkin mielekästä
ja ennen kaikkea tarpeen. On mieluista todeta,
että muun muassa parlamentaarisella tasolla voidaan vaihtaa mielipiteitä ja ryhtyä käytännön
toimenpiteisiin, joista kansamme ja kaikki Pohjoismaat, itse asiassa lähes koko Länsi-Eurooppa
voivat hyötyä, kuten Schengen-asiakin osoittaa.
Pohjoismaiden neuvoston istunnoissa on jo
muutamia vuosia käsitelty ulko- ja turvallisuuspoliittisia selontekoja. Ne ovat tuoneet neuvoston toimintaan uutta ilmettä ja sisältöä, onhan
neuvoston toiminta alusta alkaen ollut osa Suomen virallista ulkopolitiikkaa. Vasta viimevuosina olemme päässeet puhumaan asioista niiden
oikeilla nimillä. Tähän vaikutti myös neuvoston
organisaatiomuutos, jonka yhteydessä toiminta
keskitettiin vuoden 1966 alusta kolmeen pilariin:
perinteiseen pohjoismaiseen sisäiseen yhteistyöhön, lähinnä tiede- ja kulttuuritoimintaan, EUja Eta-yhteistyön seurantaan sekä yhteistyöhön
Pohjolan lähialueilla.
Erityisesti lähialueyhteistyö on meille suomalaisille tärkeää, ei vain siksi, että se on osa ulkopolitiikkaa, vaan pikemminkin siksi, että lähialueillamme on niin paljon sellaisia ongelmia, jotka
koskettavat meitä ja joita emme saa emmekä voi
ummistaa silmiämme. Jo pelkästään ympäristöongelmat, jotka ovat suunnattomat itäisissä ja
eteläisissä naapurimaissamme, ovat asioita, joiden eteen Pohjoismaiden kannattaa toimia ja
tehdä työtä yhdessä.
Tähän meillä on myös välineitä käytettävissämme. Näitä ovat esimerkiksi Pohjoismaiden
Investointipankki ja sen yhteydessä toimiva Pohjoismaiden ympäristörahasto Nefco. Investointipankki on auttanut muun muassa Baltian Investointipankin perustamisessa ja sitä kautta myötävaikuttanut Baltian maissa tapahtuvaan kehitykseen. Pohjoismaiden yhteisessä ulkopolitiikassa olemme siis voineet käyttää omia lääkkeitämme auttaessamme asukkaita lähialueillamme.
Tämän kaltainen toiminta, jossa lähialueitamme auttaessamme autamme myös itseämme, on
tervettä ja kannatettavaa. Tältä osin on Pohjoismaiden yhdessä omistamaa Investointipankkia
ja sen tytäryhtiöitä edelleen tuettava ja annettava
niille riittäviä liikkumavapauksia, eräissä tapauksissa myös mahdollisuuksia riskirahoitukseen. Ulkoasiainvaliokunta onkin mielestäni
analysoinut syvällisesti PN:n lähialuevaliokun-
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nan toimintaa ja tehtäviä ja todennut, että tällä
alueella Pohjoismailla on paljon yhteisiä intressejä ja tarvetta käyttää Pohjoismaiden neuvostoa
niitä edistäviin tarkoituksiin. Yhdyn mielelläni
valiokunnan esittämiin näkemyksiin tässä asiassa.
Värderade talman! År 1996 beslöt nordiska
ministerrådet avveckla eller sammanslå 13 olika
institutioner. Några av de institutioneroa var
verksamma i Finland. Ännu idag när det har
förflutit över ett halvt år efter att beslutet borde
ha verkställts, har åtminstone inte jag och jag
befarar att inte några andra heller fått närmare
information hur den nya organisationen har
kommit igång och hurudant öde den tidigare
personalen gick tili mötes.
Jag anser att det skulle vara tili fördel att man
inom Nordiska rådet i förväg kunde haen öppnare dialog mellan ministerrådet och parlamentarikerna, tili exempel i samband med behand1ingen
av den nordiska budgeten.
1 fjol, alltså år 1996, var den nordiska budgeten 707 miljoner danska kronor eller cirka 560
mi1joner finska mark, varav Fin1ands andel var
16,6 procent eller 90 miljoner mark. Såsomjag ser
på frågan borde man med dessa pengar kunna
upprätthålla några fler institutioneri Finland än
vad idag är fallet.
1 de nordiska sammaohangen är det speciellt
Sverige som år efter år fordrar nya nedskärningar
i den nordiska budgeten. Jag befarar att Sveriges
linje i längden kommer att resu1tera i att allt flera
viktiga verksamheter och institutioner kommer
att hotas av nedläggning. Tili exempe1 har flera
ämbetsmannakommitteer redan nedlagts med
negativa följder.
Trots att man ofta nuförtiden hävdar att det
nordiska samarbetet i och med EU-ans1utningen
mistat sin betydelse vill jag konstatera att EU
ensam aldrig kan ersätta Nordiska rådet som ett
forum för det nordiska samarbetet.
Arvoisa puhemies! Viime vuonna Pohjoismaiden ministerineuvostossa päätettiin lakkauttaa
tai yhdistää 13 pohjoismaista laitosta. Useat lakkautettavista laitoksista sijaitsivat Suomessa.
Vielä tänään, kun on kulunut jo yli puoli vuotta
siitä, kun uudistuksen piti astua voimaan, minulla ei ole tarkempaa tietoa, enkä usko, että järin
monella muullakaan, siitä, miten uusi organisaatio on lähtenyt käyntiin ja mitä esimerkiksi aikaisemmalle henkilökunnalle on tapahtunut. Haluaisin, että näistäkin asioista voitaisiin keskus-

tella laajemmin etukäteen. Näkisin, että hyvä
foorumi tähän olisi ministerineuvoston ja parlamentaarikoiden välillä, kun pohjoismaisesta
budjetista keskustellaan. Siinä yhteydessä voitaisiin keskustella myös tällaisista kysymyksistä.
Vuonna 1996 oli Pohjoismaiden yhteistyöbudjetti 707 miljoonaa Tanskan kruunua eli noin
560 miljoonaa Suomen markkaa. Suomen osuus
tästä oli 16,6 prosenttia eli 90 miljoonaa. Tällä
rahalla voisi minun näkemykseni mukaan ylläpitää useampiakin sihteeristöjä Suomessa kuin
mitä tänään tehdään.
Ruotsi on jatkuvasti vaatinut supistuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön ja sen budjettiin. Tämä
linja johtaa pitkälti siihen, että monet meille tarpeelliset toiminnot joudutaan vielä tulevaisuudessa lakkauttamaan. Esimerkiksi monet virkamieskomiteat on jo jouduttu lakkauttamaan, ja
tästä ei ole pelkästään hyvää ollut seurauksena.
(Ed. Aittoniemi: Mitäs huonoa siinä on?)
Vaikka nykyisin usein todetaan, että ED-jäsenyyden myötä on perinteisen pohjoismaisen yhteistyön merkitys vähentynyt, haluaisin kuitenkin todeta- myös ed. Aittaniemelle-ettei EU
mitenkään pysty korvaamaan eikä olemaan
komplementti perinteiselle pohjoismaiselle yhteistyölle. Sitä tullaan tulevaisuudessakin edelleen tarvitsemaan.
Arvoisa puhemies! Haluaisin aivan lopuksi
vielä kiinnittää huomiota erääseen yksityiskohtaan,jota ei ehkä aikaisemmin ole tullut riittävästi ajatelluksi. Nyt käsittelemme PN:n kertomusta
vuodelta 1996. Juuri edellä olemme käsitelleet
Euroopan neuvoston kertomusta vuodelta 1995,
siis toissa vuodelta. Siinä kertomuksessa olleet
asiat ovat jo pitkälti vanhentuneet, ovathan ne
lähes 2,5 vuotta vanhoja. Haluan tässä yhteydessä esittää kiitokset koko PN:n sihteeristölle siitä,
että he ovat omalta osaltaan vaikuttaneet siihen
ja toimittaneet valtuuskunnalle ja siten koko
eduskunnalle toimintakertomuksen välittömästi
kertomusvuoden päätyttyä aikaa ja vaivaa säästämättä.
Tietenkin ajat ja tavat muuttuvat. Nyt, kun
PN:llä ei enää ole omaa erillishallintoyksikön
asemaa ja kansliaa, vaan sen sihteeritoiminnot
on integroitu eduskunnan kansainväliseen yksikköön vastaamaan eduskunnan uusia tarpeita ja
haasteita, elämme aivan uutta aikaa. Saa nähdä,
onko meillä vuoden 97 kertomus ensi keväänä tai
alkukesästä käsiteltävänä eduskunnassa vai käsitelläänkö sitä joskus ensi vuosituhannella. Aika
näyttää.

Pohjoismaiden neuvosto 1996

Ed. Lamminen merkitään läsnä olevaksi.
Ed. H u r s k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Koska ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä olin valiokunnan lähettämänä muualla, kun mietintöä
valiokunnassa käsiteltiin, tuon tässä muutamia
näkemyksiäni esille.
Ensinnäkin olen huolestunut siitä, että Pohjoismaiden neuvostossa näyttävät perinteiset
tehtävät unohtuneen kuten kulttuuri- ja sosiaalipuolella tapahtunut yhteistyö ja kansalaisjärjestötoiminta. Edelleenkin täytyy muistaa, että
Pohjola-Norden tekee todella hyvää työtä tänäkin päivänä. Näistä ei kertomuksessa ole oikeastaan paljoakaan mainittu.
Kertomuksessa on puututtu lähialueyhteistyöhön ja myös Eurooppa-valiokunnan toimintaan. Olen Eurooppavaliokunnan jäsen ja olen
monessa puheenvuorossani aiemminkin kritisoinut Pohjoismaiden neuvoston organisaatiouudistusta enkä maita vieläkään jättää sitä rauhaan. Valiokuntatyössä olen nähnyt, että Eurooppa-valiokunta ei ole vieläkään löytänyt rooliaan ja aikaa uudistuksesta on kulunut jo vuosia.
Puhemies! Näkisinkin, että pohjoismaisessa
yhteistyössä pitäisi perinteiset tehtävät nostaa
uudelleen kunniaan, koska näillä tehtävillä on
pohjoismaisessa yhteistyössä ollut erittäin suuri
merkitys.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Ed.
Metsämäen puheenvuorossa oli hyvää se, että
hän puhui erittäin kaunista ruotsin kieltä. En
siitä mitään ymmärtänyt, mutta se pysyi korvassa, ja tämä on erinomainen asia. Sitä harvoin
kuulee. Mutta kun hän puhui Pohjoismaiden
neuvoston erinomaisuudesta ja mainitsi muutamia seikkoja, muun muassa, kuinka se on ollut
rakentava Schengenin sopimuksen eteenpäinviemisessä, Investointipankin kautta tukemassa
Baltian maita, niin todella näyttää käyvän, niin
kuin ed. Hurskainen vähän siihen suuntaan viittaili, että perinteiset asiat Pohjoismaiden kesken
ovat jääneet taka-alalle. Pohjoismaiden neuvosto on tietyllä tavalla mennyt Euroopan puurokupille syömään, samalle kupille, missä Euroopan
unioni on. Enää eivät omat ahtaat piirit ole riittäneet sen kentäksi.
Kyllä minä sanoisin edelleenkin näin, että te
ette koskaan mainitse mitään sellaisista asioista
kuin suomalaisten asema Ruotsissa sekä kielellisesti että kulttuurisesti, ette verotuskysymyksistä, niistä, joista nyt onneksi täällä ensimmäisessä
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käsittelyssä on yksi tärkeä asia käsiteltävänä,
joita vuosikymmenet jo onjauhettu. Pohjoismaiden neuvosto ei ole pystynyt millekään näille
asioille tekemään mitään.
Minä sanon kyllä suoraan, että Pohjoismaiden neuvosto on seurustelu- ja rupattelukerho
kaikessa olemuksessaan. Nyt, kun se on vielä
lähtenyt perinteiseltä toimintakentältä ulos eli
siltä, mitkä ovat todella Pohjoismaiden keskinäisiä, ihmisten elämään vaikuttavia asioita, lähtenyt huseeraamaan Schengenin sopimuksiin ja
muihin Euroopan unionin järjestelmiin, se on
täysin pois perusteiltaan ja tolaltaan. Minä olen
sitä mieltä. Koko järjestelmä, tällainen fossiilinen raunio, pitäisi ehdottomasti lopettaa, keksiä
jotakin tilalle tai toimia esimerkiksi Norden-yhdistyksen puitteissa sekä valtionpäämiesten että
myös poliittisen toiminnan kentässä muuten
kuin tällaisen rupattelukerhon kautta. Tämän ei
ole, ed. Metsämäki, mitenkään tarkoitus loukata
teitä. Te olette erinomainen mies ja puhutte kaunista ruotsin kieltäkin vielä.
Ed. M e t s ä m ä k i (vastauspuheenvuoro ):
Arvoisa puhemies! Kiitoksia, ed. Aittoniemi,
kauniista sanoista.
Mutta itse asiaan. Jaan tämän huolen, jota ed.
Hurskainenkin toi esiiie, että perinteiset asiat,
pohjoismainen kulttuuri-, tiede- ja taideyhteistyö
sekä sosiaalipuoli ovat jääneet vähemmälle.
Muttajos katsotaan budjetin käyttöä, niin yli 50
prosenttia Pohjoismaiden neuvoston budjetista
menee edelleenkin näille aloille. Siihen, saadaanko tällä rahalla tarpeeksi aikaan ja kuinka ne
ihmiset, jotka näiden asioiden parissa työskentelevät, profiloituvat, ehkä voitaisiin myös hieman
kiinnittää huomiota. Yli 50 prosenttia PN:n budjetista menee tälle perinteiselle alalle.
Ed. Aittaniemelle tähän EU:n puurokupille
pyrkimiseen: On aivan selvä, että Pohjoismaiden
neuvostossa on ollut viime vuosina selvästi halua
nähdä laajempiakio perspektiivejä kuin pelkästään tätä pohjoismaista yhteistyötä. Se on johtanut siihen, että siellä on nykyään Eurooppa-valiokunta. Se on johtanut siihen, että lähialueyhteistyöhön kiinnitetään huomiota. Mutta ne ovat
tärkeitä asioita kaikille Pohjoismaille. Meillä pitää löytyä myös tällainen oma foorumi, jossa
Pohjoismaiden kesken voidaan näistä asioista
puhua, esimerkiksi juuri lähialueyhteistyöstä.
Ed. E 1o : Herra puhemies! Ensinnäkin kiinnitän huomiota siihen, mitä ulkoasiainvaliokunta
sanoo mietinnössään Euroopan tasolla tapahtu-
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vasta yhteistyöstä Pohjoismaiden välillä. Itse
asiassa olen kyllä ollut havaitsevinani varsinkin
Suomen osalta jonkinlaista irtiottoa siitä, ettei
haluta esimerkiksi ED-tasolla läheskään aina sitoutua siihen, mitä muissa Pohjoismaissa ajatellaan. Tämä saattaa olla sinänsä paikallaan, mutta olen nimenomaan korostamassa sitä, että Suomi näyttää olevan se maa, joka irtisanoutuu
useimmiten yhteisistä näkemyksistä. Suomalaiset ovat monta kertaa todenneet ED-tasolla sen,
että ehkä on parempikin, että jokainen maa, pohjoismaakin, kulkee kuitenkin omaa reittiään.
Kun tässä erityisesti korostetaan avoimuuteen
liittyviä asioita, niin olen kyllä havainnut erityisesti ruotsinkielisestä lehdestä Hufvudstadsbladetista, että siellä hyvin usein moititaan sitä, että
Suomi ei sittenkään avoimuuden osalta ole samalla pohjoismaisella tasolla tai me emme halua
mennä niin pitkälle kuin muut Pohjoismaat.
Tämä jonkinnäköisenä huomautuksena siihen.
Minun mielestäni ed. Aittoniemi kiinnitti huomiota puheenvuorossaan yhteen asiaan, johon,
herra puhemies, haluan myös itse puuttua. Se on
yleensä vähemmistöjen asema Pohjoismaissa. Se
on hyvin turvattu. Me olemme aivan mallikelpoinen kolkka tässä maailmassa vähemmistöjen turvaamisen osalta.
Mutta mitä tulee suomen kielen asemaan
Ruotsissa, niin olen huomennajättämässä kirjallisen kysymyksen siitä, mitä Suomen hallitus aikoo tehdä ruotsinsuomalaisten hyväksi suomen
kielen osalta. Nimittäin nyt on käymässä sillä
tavalla, ettäsuomenkieli ei saa vähemmistöasemaa Ruotsissa. Se on aika selvää tällä hetkellä.
Ruotsi on kuitenkin ilmeisesti pyrkimässä ratifioimaan Euroopan neuvoston sopimuksen vähemmistöaseman turvaamisesta siten, ettei suomen kieli saa vähemmistöturvaa siellä. Ed. Metsämäki varmaan yhtyy tähän näkemykseen, että
nyt tarvitaan kaikkien suomalaisten painostusta,
myös hallituksen painostusta, ettäsuomenkielen
asema saisi turvatun aseman Ruotsissa.
Mitä tulee Euroopan neuvoston kertomukseen vuodelta 95, olen aivan samaa mieltä ed.
Metsämäen kanssa siitä, että vähän on vanhentunutta tämä, mutta, herra puhemies, asian sisältö
sinänsä ei ole kovin vanhentunut.
Ed. H u r s k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Ihan lyhyesti vastaisin ed. Aittoniemelle, kun hän
toi esille, ettei ole mitään tehty, Pohjoismaiden
neuvostossa kukaan ei ole sanaakaan maininnut
suomenkielisten asemasta Ruotsissa. Joitain
vuosia sitten tein Pohjoismaiden neuvostossa

suomenkielen asemasta aloitteen, ja sen pohjalta
käytiin Pohjoismaiden neuvostossa erittäin pitkä
keskustelu, ja muistelenpa, että asiaa luvattiin
selvittää ja katsoa, mitä siinä oli tehtävissä. Ed. Elo tässä vieressä taisi mainita, että siitä on
valmistunutjuuri mietintö. Eli PN:ssä on pikkuhiljaa saatu asioita eteenpäin.
Ed. Metsämäelle vastaisin sen verran, kun hän
toi esille, että budjetissa on myönnetty perinteisille PN:n osa-alueille rahaa. En puuttunut siihen, vaan kritisoinkin, että sitä ei ole PN :n kertomuksessa huomioitu mitenkään. Sen takia minusta olisi hyvä, että se olisi mainittu myös tässä
kertomuksessa. Ei pidä unohtaa, että tälläkin
saralla tehdään työtä ja että vielä enemmän pitäisi tehdä työtä eikä keskittyä vain lähialueyhteistyöhön, joka ei välttämättä ole ihan puhtainta
Pohjoismaiden neuvoston toimintaa.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Mielenkiintoista on, paljonko Suomelta - minun
tyhmyyttäni poliitikkona, kun en ole ottanut
selvää - vuosittain menee Pohjoismaiden neuvoston budjettiin rahaa, josta ei saada mitään
vastineeksi. Mutta kyllä ed. Metsämäki sen varmasti kahvilassa minulle kertoo, ja se minulle
riittää.
Mitä tulee kyselyihin, ed. Elo, niitähän löytyy
kymmeniä tästä talosta, näitä samoja kyselyjä.
Se on privaattikysymys. Ellei mitään muuta keksi, tehdään kysymys suomalaisten asemasta
Ruotsissa nimenomaan kulttuurin ja kielen puolesta. Eikä mitään ole tapahtunut. Täällä Suomessa alkaa olla jo ylivalta suomenruotsalaisilla
kielikysymyksessä. En minä sitä sano, hyvä on,
että vähemmistöllä on, mutta Ruotsissa käy aina
vain huonommaksi.
Tällaiset pohjoismaiset neuvostot eivät koskaan näitä asioita hoitele, vaan pääministeri ja
hallitus keskusteluissaan pystyvät pistämään
kovankin kovaa vastaan. Täytyyhän meidän
pystyä tässä yhteistyössä puolustamaan ja suojelemaan omia kansalaisiamme. Mutta se tahtoo olla sitä, että kun päästään Ruotsiin, saadaan kuppi kouraan ja nostetaan, että kippis ja
kulaus; siihen päättyy suomalaisten puolusteleminen. Oli sitten Lipponen, Aho tai kuka pääministerinä, se on yhdentekevää; näin on käynyt kaikissa asioissa. Nimenomaan nämä ovat
niitä instansseja, pääministeri ja varmaan tasavallan presidentti, joiden pitäisi joskus ottaa
tiukka asenne, että tästä asiasta on kerta kaikkiaan huolehdittava kansainvälisen kehityksen
mukaisesti.

Pohjoismaiden neuvosto 1996

Ed. Metsämäki (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Kyllä me voimme sen kahvikupinkin käydä juomassa, ed. Aittoniemi, mutta
kerron heti tästä budjetista sen, minkä jo puhujakorokkeeltakin sanoin. Se on 560 miljoonaa Suomen markkaa kaiken kaikkiaan. Meidän osuutemme on 16,6 prosenttia eli 90 miljoonaa markkaa. (Ed. Aittoniemi: Iso potti!) - Se on iso
potti. -Olen siinä ed. Aittoniemen kanssa aivan
samaa mieltä, että siitä, niin kuin totesin puheessanikin, olisi mahdollista meidänkin ehkä saada
enemmän irti. Mainitsin myös, että Suomesta
erityisesti lopetettiin erilaisia pohjoismaisia laitoksia ja instituutioita viime vuoden aikana.
Sitten kielikysymykseen, arvoisa puhemies,
haluaisin todeta, että Suomen asema Ruotsiin
verrattuna on hieman toinen: meillä on kaksi
kansalliskieltä, on suomi ja ruotsi. Mutta tulen
kyllä, niin kuin jo ed. Elon kanssa todettiin, pistämään nimeni hänen kysymykseensä. Toivottavasti ed. Aittoniemikin sen tekee, niin että tämä
kehitys saataisiin ruotsinsuomalaisten kohdalta
hieman paremmalle toialle Ruotsin puolella.
Ed. E 1 o : Herra puhemies! Ensinnäkin haluan todeta ed. Aittoniemen puheenvuoron johdosta, että hän oli siinä tasapuolinen, että Ahon
hallituksen aikana vuonna 1994 Aho sopi silloisen Ruotsin hallituksen kanssa siitä, että suomen
kielelle annetaan ns. erityisasema siellä. Nyt kun
ruotsinsuomalaiset olivat osoittamassa mieltään,
he sanoivat, että nämä ovat olleet tyhjiä sanoja,
tällä erityisasemalla ei ole ollut mitään käytännön merkitystä. Sitä varten he olivat protestoimassa. Valitettavasti oli sadeilma eikä niin paljon
ollut protestoijia kuin olisi varmasti ollut saatavissa muuten mukaan. Eli kyllä ed. Aittoniemi on
siinä oikeassa, että tässä vaaditaan nyt vankkoja
toimenpiteitä.
Mitä tulee, ed. Aittoniemi, kyselyjen merkitykseen, minä olen aina kuvitellut, kun ed. Aittoniemi aina yksinään tekee näitä lähes tuhat vuodessa, että ed. Aittoniemi uskoo niillä olevan
jotakin merkitystä. Minä olen aivan varma, että
kun me, ed. Metsämäki, ed. Hurskainen, ed. Aittaniemi ja muutamat muut paikalla olevat edustajat, huomenna pistämme nimemme kyselyyn,
hallitus ryhtyy toimenpiteisiin. Nimittäin minä
todella olen samaa mieltä ed. Aittoniemen kanssa, että nyt pitää jotakin tehdä, pitää suorastaan
ärähtää tässä kysymyksessä.
Siellä, kuulkaa, suomalaisia 10 prosenttia käy
äänestämässä äänestämisikäisistä Ruotsissa.
Heitä eivät nämä asiat kiinnosta, ellemme me,
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Suomen hallitus ja eduskunta, yritä toimia heidän puolestaan.
Ed. A u 1a : Arvoisa puhemies! Olen ed. Aittoniemen kanssa eri mieltä siinä, ettei hallituksilla olisi merkitystäsuomenkielen asemasta Ruotsissa käytävässä neuvottelussa. Suomen kielen
asema Ruotsissa eteni varsin pitkän harppauksen 90-luvun alkupuolella, kun Suomessa oli
Ahon hallitus ja Ruotsissa Carl Bildtin johtama
hallitus. Silloin paitsi että tuli erityisasema myös
annettiin mahdollisuus perustaa ns. vapaakouluja, joissa voitiin antaa suomen kielellä opetusta.
Nyt valitettavasti on käynyt niin, että tämä
kehitys on todellakin pysähtynyt. Toivon, että
erityisesti sosialidemokraattiset Suomen eduskunnan edustajat ovat aktiivisia Ruotsin hallituksen suuntaan, koska siellä on paljon teidän
aatetovereitanne näistä asioista päättämässä.
Tiedämme, että Ruotsin SDP:n suhtautuminen
vähemmistöasioihin ei ole ollut niin edistyksellinen kuin Suomen SDP:n. Olisikin hyvä, jos he
ottaisivat oppia täältä Suomen aatetovereistaan,
millä tavalla suhtaudutaan vähemmistökieliin.
Ed. E 1 o : Puhemies! Ettei jäisi nyt väärää
käsitystä siitä, mikä merkitys tällä 1994 Ruotsin
parlamentissa suomen kielelle annetulla erityisasemalla oli, niin näiden protestoijien, mielenosoittajien, mukaan ne ovat pelkkiä tyhjiä sanoja. Sillä sopimuksella ei ole mitään käytännön
merkitystä ollut, sopimuksellajonka Aho ja Bildt
solmivat aikanaan ja joka johti aikanaan eduskunnan päätökseen, jolla ei ollut käytännön merkitystä. Siinä mielessä tietysti on selvää, että poliittisella värillä ei ole väliä.
Tärkeintä on nyt, että suomen kielen asema
saadaan turvatuksi siellä. Tärkeätä olisi, että ennen kuin Ruotsi ratifioi Euroopan neuvoston
vähemmistöjen asemaa koskevan sopimuksen,
suomenkieli tulisi vähemmistökielen asemaan, ei
pelkästään niissä viidessä Tornionjokilaakson
kunnassa, jotka nyt kuuleman mukaan ovat tulossa mukaan tällaiseen järjestelyyn, jossa suomen kieli saa vähemmistökielen aseman.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Turha
tietysti jatkaa, mutta vuonna 1994, kun erityisasema päätettiin ja julistettiin, sen yhteydessä ei
tapahtunut mitään positiivista eteenpäinmenoa.
Jo aiemmin alkanut alaspäin suuntautuva asema
esimerkiksi suomalaisten koulujen ja kieliaseman suhteen jatkui aivan samalla tavalla. Se oli
vain sellainen klisee ja julistus silloin, jolla ei ollut
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mitään merkitystä. Se on ollut aivan samanlaista
nämä kymmenet vuodet, on ollut hallituksessa
kokoomus, keskusta tai sosialidemokraatit.
Aina on menty pikkuhiljaa alaspäin. Taannoisina vuosina 80-luvulla suomen kielen ja kulttuurin asema suomalaisen vähemmistön suunnassa
ja heihin kohdistuen oli huomattavasti parempi
kuin tänä päivänä. Koko ajan on menty alaspäin,
ja nyt se on todella huonossa mallissa. Jotakin
pitäisi tehdä, ja se on nimenomaan hallitusten ja
pääministerien ja presidenttien asia, niiden, jotka
edustavat Suomea, eikä kaikenlaisten rupattelukerhojen kuten Pohjoismaiden neuvosto.
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa puhemies! Kyllä
mielestäni Pohjoismaiden neuvoston Suomen
valtuuskunnan toimintakertomus ja tämä keskustelu on ihan oikeassa paikassa, niin että nyt
keskustellaan suomen kielen asemasta Ruotsissa
nimenomaan tässä kohdin. Eduskunnan tehtävänä on varmasti myöskin nostaa tässä asiassa
profiilia ja myöskin tuoda se asia mahdollisimman hyvin esille, kuten ed. Elokin omissa puheenvuoroissaan toi.
Kuitenkaan sellainen näkökulma, kenen etu
tässä on poliittisesti tai kenen äänestäjiä mahdollisesti Ruotsista löytyy, ei ole oleellinen, vaan on
todellakin kysymys hyvin mittavan vähemmistön asemasta sellaisenaan. Tässä on kysymys eettisestä näkökulmastakin. Vastuu siitä on tietysti
tavallaan myös meidän eduskuntamme. Toivottavasti, ja uskomme toki näin varsin laajasti,
hallitus pystytään saamaan liikkeelle tällaisilla
eduskunnan kannanotoilla, mitä kirjallinen kysymyskin edustaa. Vastuuta tässä tietysti nyt on
meidän puolellamme.
Tietysti loppujen lopuksi sopii kysyä myös,
miten suomen kielen huono asema istuu pohjoismaisen veljessarjan pöytään, kun sen edessä on
todellakin niin köyhä kuppi, kun muilla vähemmistöillä on selkeästi parempi.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! En vielä maita olla kuitenkaan sanomatta, että yksi
merkitys on sillä, että eivät ruotsinsuomalaiset
kovin paljon edes välitäkään omista asemistaan.
Siellä on tiettyjä aktiiveja, jotka ajavat näitä
asioita, mutta suurta massaa, jonka mahdollisesti pitäisi osallistua mielenosoituksiin, ei löydykään. Oliko se 1994, kun minä presidentinvaalikampanjaa tein ja olimme Eeva Kuuskosken
kanssa Ruotsissa jossakin Valkoisella talolla ja
keskusteltiin näiden ihmisten kanssa, mitä mieltä
he ovat omasta asemastaan, kielestään ja koulu-

tuksestaan. Kyllä se aika passiivista porukkaa
oli. Ei sieltä saanut juuta eikä jaata oikein vastaukseksi, kohauttelivat olkapäitään.
Kyllähän tietysti aktiivisuutta täytyisi olla
siellä olevien suomalaistenkin suunnassa niin
kuin Suomessa. Toki se on eri asiakin. Suomenruotsalaiset ovat enemmän juurtuneet tänne, olleet pidempään, mutta tämähän on hyvin aktiivinen porukka taistelemaan omien etujensa puolesta. Suomalaiset Ruotsissa ovat jääneet passiivisiksi. Siinä mielessä täytyy tämäkin asia tuoda
esille, kun se mieleeni tuli.
Ed. E 1 o : Herra puhemies! Vielä lopuksi, mielestäni ed. Aittaniemi on täällä aikaisemmin kyllä osunut siinä oikeaan, että tämä on todella
suuren luokan kysymys. Siinä pitäisi nyt sekä
pääministerin, hallituksen että myös, herra puhemies, presidentin toimia. Mielestäni tämä on sen
luokan kysymys. Suomalaisten pitää osoittaa
myötätuntoa ruotsinsuomalaisia kohtaan. Itse
asiassa kun meillä ei ole mahdollisuutta tehdä
kysymystä tasavallan presidentille, toivon, että
jotakin kautta myöskin viesti presidentille saataisiin siitä, että hänkin voisi omassa puheenvuorossaan vielä vedota ruotsalaisiin päättäjiin, lähinnä Ruotsin hallitukseen, tässä kysymyksessä,
koska aikaa vielä on jonkin verran. Ilmeisesti
loka-marraskuussa tämä mietintö tulee lopullisesti valmiiksi ja julkisuuteen. Meillä on vielä
muutama kuukausi aikaa vaikuttaa.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Mietintö hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 136 §:n
muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 63/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 12/1997 vp
Toivomusaloite 27, 38, 55, 59, 61/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 12.

Keskustelu:
Ed. A u 1 a : Arvoisa puhemies! Ulkomailta,
etenkin Ruotsista, eläkettä saavien eläkeläisten
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kireä verotus on ongelma, josta on tehty todella
paljon eduskunta-aloitteita ja kysymyksiä. Lapin
läänin kansanedustajille ongelma on vielä erityisen tuttu. Nimittäin kymmenet, jos ei sadatkin,
paluumuuttoa Suomeen harkitsevat eläkeläiset
ovat jääneet Haaparannalle Ruotsin puolelle
eräänlaisiksi veropakolaisiksi. Nämä henkilöt
olisivat erittäin tervetulleita asukkaiksi Lappiin
entiselle kotiseudulleen. Mielellään he myös synnyinmaahansaja kotikonnuilleen palaisivat. Nyt
kuitenkin Ruotsin eläketulojen ja suomalaisten
eläketulojen yhdistetyn verotuksen kireys jättää
heidät ikään kuin kotiportille odottelemaan parempia aikoja.
Kaikkein eniten kaltoin nykyinen menettely
kohtelee pieni- ja keskituloisia eläkeläisiä. Pienituloisten täytyy tietysti tarkkaan ottaa huomioon, missä on vara asua. Sikäli heidän harkintansa asumispaikan suhteen on ymmärrettävää.
Näin ollen tämän epäkohdan korjaaminen olisi
tietenkin näiden ihmisten kannalta oikeudenmukaisuuskysymys, mutta myöskin Lapin näkökulmasta erittäin tärkeä sikäli, että olisi hyvä saada
Lappiin myös uusia asukkaita.
Siksi on myönteistä, että hallitus on antanut
eduskunnalle lakiesityksen, jossa esitetään lievennettäväksi ulkomaaneläkkeen vaikutusta
Suomesta saadun ansiotulon verotukseen. Nykyisin pienten ja keskisuurten eläkkeiden, joista
osa on ulkomaan eläkettä, Suomessa ja Ruotsissa
maksettujen tuloverojen yhteismäärä on usein
korkeampi, kuin jos kaikki eläke olisi Suomesta
saatua. Tähän lopputulokseen vaikuttaa etenkin
Ruotsissa pienistäkin eläkkeistä peritty korkea
lähdevero ja toisaalta Suomen oma veroprogressio lisättynä eläketuloihin kohdistuvalla sairausvakuutusmaksulla. Niinpä jos pienituloinen eläkeläinen muuttaa Ruotsista Suomeen, hänen verotuksensa useimmiten kiristyy. Näin ollen harkinta asuinpaikasta monesti kallistuu Ruotsin
puoleen. Tilannetta kärjistää se, että Ruotsin verottaja ei tietääkseni vastaavalla tavalla verota
ulkomaaneläkkeitä kokonaistulosta vaan perii
verot vain Ruotsista maksettavasta eläkkeestä.
Ruotsissa ei myöskään ole sairausvakuutusmaksua. Näin ollen kyseessä on aika selvä, voisiko
sanoa, verokilpailutilanne Suomen ja Ruotsin
välillä nimenomaan pieni- ja keskituloisten eläkeläisten kohdalla.
Hallituksen esityksessä esitetään verolakeihin
otettavaksi uusi ns. kattosääntö. Sen mukaan
henkilön ulkomaan- ja kotimaaneläkkeistä maksamien tulojen yhteismäärä ei voisi ylittää sitä
verorasitusta, jonka hän maksaisi, jos koko hä173 270174
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nen eläketulonsa olisi kotimaaneläkettä. Tämä
on hyvä avaus oikeaan suuntaan, mutta sen vaikutus jää käytännössä varsin vähäiseksi, koska
hallitus ei esitä muutettavaksi ulkomaaneläkkeen vaikutusta Suomessa perittävän sairausvakuutusmaksun määrään.
Suomessahan peritään sairausvakuutusmaksu nyt koko eläketulon määrästä eli Suomesta ja
Ruotsista saatujen eläketulojen määrästä. Lisäksi sairausvakuutusmaksua on ainakin vuosina
1994--95 peritty silloinkin, kun henkilö ei saa
lainkaan työ- tai kansaneläkettä Suomesta. Nykyistä epäkohtaa ei voida poistaa, ellei sairausvakuutusmaksua, joka on tavallaan veronluonteinen maksu, oteta tuloverojen tavoin huomioon
vertailtaessa ja yhteensovitettaessa eläketulojen
verotusta kotimaan ja ulkomaan eläketuloja saavan henkilön tilanteessa.
Valtiovarainvaliokunnassa tätä hallituksen
esitystä käsiteltäessä tuli esille lisäehdotus, että
tuloverolain 136 §:ää tulisikin korjata niin, että
tuloveroja alennetaan, jos Suomesta ja ulkomailta eläketuloa saavan eläkeläisen tuloverojen ja
sairausvakuutusmaksun yhteismäärä on korkeampi kuin siinä tapauksessa, että koko ansiotulo
olisi peräisin Suomesta. Hallituksen esityksessä
136 §:n vertailu ja yhteensovitushan todellakin
perustuu vain tuloverojen määrään eikä sairausvakuutusmaksua oteta huomioon.
Tällä korjatulla mallilla,jota keskustan valtiovarainvaliokuntaryhmä vastalauseessaan myös
esittää, kenenkään paluumuuttajan eläkkeen verotus ei olisi korkeampi kuin siinä tapauksessa,
että koko eläke maksettaisiin Suomesta. Tämä
olisi erittäin selkeä ja yksinkertainen korjaus tähän paljon eduskuntaakin puhuttaneeseen epäkohtaan, epäkohtaan, josta jatkuvasti saamme
kansanedustajina niin Lapissa kuin varmaan
muuallakin Suomessa paljon kirjeitä ja kansalaisten terveisiä.
Toivon, että eduskunta nyt tässä yhteydessä
korjaisi tämän ongelman eikä jättäisi sitä edelleen uusien selvitysten varaan, niin kuin valiokunnan enemmistö valtiovarainvaliokunnan
mietinnössä ehdottaa.
Tämä epäkohtahan tietysti teoriassa paranisi
myös sillä, että Ruotsi suostuisi verottaruaan pieniä eläkkeitä lievemmin kuin se nyt tekee. Tähän
asiaan meillä ei ole eduskunnassa vaikutusvaltaa, joten sen korjauksen perään on varmasti
aika turha odotella. Toisaalta tämä muutos ei
olisi myöskään epäreilu suhteessa Suomesta
koko eläkkeensä saaviin eläkkeensaajiin, koska
kokonaisverotasohan tässä yhteensovitettaisiin
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niin, että se olisi koko ajan yhtäläinen eikä kukaan pääsisi tässä sinänsä vähemmillä kokonaisveroilla kuin toinenkaan.
Toivon kansanedustajilta harkintaa siitä, että
toisessa käsittelyssä voisitte tulla tämän keskustan vastalauseen taakse ja hyväksyä tämän
muutosehdotuksen, jolloin tämäkin hankala asia
saataisiin vähän paremmin pois päiväjärjestyksestä kuin hallituksen esityksen mukaisena.

mi ei peri sairausvakuutusmaksua ulkomaille
maksettavista eläkkeistä, vaikka joutuu muille
kuin Pohjoismaille korvaamaan Suomesta muuttaneiden eläkkeensaajien sairauskulut.
Minä olen hyvilläni siitä, että ainakin nyt pieni
helpotus tähän verotuskysymykseen on tulossa,
ja olen hyvilläni siitä, että valtiovarainvaliokunta
edellyttää, "että kuluvan vuoden loppuun mennessä selvitetään sekä ulkomailta Suomeen palanneiden että ulkomailla asuvien suomalaisten
eläkeläisten sairausvakuutusmaksun määräämiseen liittyvät kysymykset".
Tämä ongelma on vanha ja sitä on paljon
selvitelty. Erityisesti on jäänyt mieleen viime kaudelta yksikin kirjallisen kysymyksen vastaus, jossa todettiin, että eläkkeensaajat eivät oikein ymmärrä, että kaksinkertainen verotus on poistettu.
Silloin totesin, että minusta se ymmärrys kyllä
lähtee siitä, että näkee, minkä verran siitä eläkkeestä verotuksen jälkeen jää rahaa käteen, varsinkin Ruotsista Suomeen muuttaneiden eläkkeensaajien käteen. Monen kohdalla se on liian
vähän eikä tunnu oikeudenmukaiselta.

Ed. R a s k : Arvoisa herra puhemies! Sen
kuuden vuoden ajan, mitä olen eduskunnassa
ollut, paluumuuttajien kaksinkertaisesta verotuksesta on tullut huomattavan paljon palautetta
ja ehkä kaikkein enitenjuuri meille Lapin läänin
kansanedustajille.
Ongelmasta on tehty lukuisia kyselyjä ja asiaa
on selvitetty. Aivan niin kuin ed. Aula totesi,
pohjoismainen verosopimushan poistaa kaksinkertaisen verotuksen, kun se koskee kunnallis-,
kirkollis- tai valtionverotusta, mutta tämä, mikä
erityinen ongelma on, on veronluonteiset maksut. Kansaneläkemaksu oli sama asia, mutta kun
se nyt on poistettu, se ei enää ole tässä haittana,
mutta sairausvakuutusmaksu edelleenkin on.
Kuuden vuoden aikana ei oikeastaan mitään
Ed. Ranta-Muotio merkitään läsnä olevaksi.
muuta helpotusta ole tapahtunut kuin kansaneläkemaksun poistaminen, mutta nyt kuitenkin
on käsiteltävänä olevalla lainmuutoksella tarkoiEd. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Eläketuksena lieventää ulkomaaneläkettä saavien ve- · läisten kokouksissa, joissa joskus käytiin, eläkerotusta vähentämällä ulkomaaneläkkeen vaiku- läiset tietysti suurentelivat tätä asiaa siihen nähtusta Suomesta saadun ansiotulon verotukseen. den, mikä se todellisuudessa oli. Mutta olihan se
Nykyisin on sellaisten pienten ja keskisuurten toki merkittävä vääryys, ja keskeiseltä osalta,
eläkkeiden, joista osa on ulkomaaneläkettä, Suo- joka koskee progression vaikutusta, asia on tässä
messa ja Ruotsissa maksettujen tuloverojen yh- tapauksessa korjattu. Mutta minä ihmettelen
teismäärä korkeampi kuin jos kaikki eläke olisi vain, koska sairausvakuutusmaksun vaikutus on
kotimaaneläkettä. Käsiteltävänä oleva muutos niin kovin selkeäpiirteinen, ei kovin suurta matelieventää näissä tapauksissa verotusta ja näin on maatikkoa tarvitsisi, että se voitaisiin korjata
aivan hyvä.
niin kuin keskustan vastalauseessa on. Minä ihKeskustan esitys poistaisi tämän ongelman ja mettelen poliittista päätöksentekoa, kun se on
olisi hyvä, että siihen mentäisiin. Henkilökohtai- aina semmoista junnausta. Täytyy aina siirtää
sesti tyydyn valiokunnan enemmistön kantaan selviä asioita eteenpäin selvitettäväksi silloinkin,
sen tähden, että tässä nyt ollaan muitakin selvi- kun ne ovat itsestäänselviä. Tämä ongelma on
tyksiä tekemässä ja muitakin ongelmia on ilmen- ollut vuosikymmeniä.
nyt. Valtiovarainvaliokunnan saaman selvitykMinä en ole keskustan vastalauseen sisältäsen mukaan sekä ulkomailla asuvan että ulko- mään sairausvakuutusmaksuun syvällisesti tumailta Suomeen muuttaneen eläkeläisen sairaus- tustunut. Ymmärrän kyllä, mitä se tarkoittaa,
vakuutusmaksukysymys on parhaillaan selvitet- totta kai, ja tiedän, että jos se on valiokuntaryhtävänä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiova- mämme taholta esitetty, niin se pitää myös paikrainministeriön ja verohallituksen välisessä epä- kansa. Mutta tämä pitäisi nyt kerran korjata,
virallisessa työryhmässä.
koska eläkeläisille jää jälleen se käsitys, että sieltä
Tässä yhteydessä selvitetään sekä Suomeen korjattiin jotain vähän, vedettiin peittoa päälle ja
palanneiden eläkeläisten sairausvakuutuskysy- loppu jäi taas tekemässä. Tehtäisiin kerralla
mys että myös asian toista puolta. Nimittäin Suo- tämä asia selväksi. Ne eläkeläiset, jotka ovat jou-
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tuneet tästä kärsimään, näkisivät, että oikeus
sentäänjossain määrin toimii. Tässä tapauksessa
eduskunnassa pitäisi tavalla tai toisella tämän
keskustan esityksen tulla lopulliseksi päätökseksi. Silloin tämä vuosikymmenien asia saataisiin
viimeinkin pois päiväjärjestyksestä.
Ed. I h a m ä k i :Arvoisa puhemies! Kyseessä
on hallituksen esitys, jolla muutetaan ulkomailta, lähinnä Pohjoismaista muuttaneita ihmisiä
koskevia veroja siltä osin, kuin ne koskevat eläkettä, jota on saatu sekä Suomessa että muussa
Pohjoismaassa. Lakiesityksessä ehdotetaan lievennettäväksi sitä progressiovaikutusta, joka ulkomailta saadulla eläkkeellä on Suomesta saadun ansiotulon verotukseen. Kuten täällä aivan
oikein todettiin, lakiesitys ei kuitenkaan lievennä
merkittävästi Suomessa asuvien eläkeläisten verorasitusta, joka kohdistuu ulkomailta saatuihin
eläkkeisiin, koska esityksessä ei ehdoteta muutettavaksi ulkomaaneläkkeiden vaikutusta sairausvakuutusmaksun määrään. Tosiasia on, että sairausvakuutusmaksun takia joidenkin paluumuuttajien eläkkeen verotus on korkeampi kuin
jos eläke maksettaisiin yksinomaan Suomesta.
Nykyistä epäkohtaa ei voida poistaa, mikäli
sairausvakuutusmaksua ei oteta tuloverojen tavoin huomioon vertailtaessa, maksaako eläkeläinen enemmän veroja ja maksuja silloin, jos osa
eläkkeestä maksetaan ulkomailta, kuin tilanteessa, että koko tulo olisi kotimaaneläkettä.
Tämä ongelma on aivan selkeä. Se myös valiokunnassa todettiin, mutta valiokunta katsoi, että
koska tämä kuitenkin on pieni, mutta toki vaatimaton askel oikeaan suuntaan, ja koska valiokunnalla ei ole itsellään valmistelukoneistoa, oli
asia itse asiassa palautettava ministeriöön. Valiokunta panikin ponnen, että kuluvan vuoden loppuun mennessä selvitetään sekä ulkomailta Suomeen palanneiden että ulkomailla asuvien suomalaisten eläkeläisten sairausvakuutusmaksun
määräämiseen liittyvät kysymykset.
Tässä yhteydessä haluan kiinnittää huomiota
samaan, mitä valiokunnan mietinnössä todetaan tietyistä ongelmista ja epäkohdista, jotka
esiintyvät muun muassa silloin, jos eläkeläinen
asuu Espanjassa ja saa eläkettä Suomesta Espanjaan. Häneltä ei peritä sairausvakuutusmaksua, mutta Suomi maksaa kuitenkin hänen
sairaudenhoitokulunsa. Paitsi että tämä on
kohtuutonta itse asiassa muita suomalaisia
kohtaan, aiheuttaa tämä asiaintila melkoista
byrokratiaa hoitaa laskut ja asiat. Kelahan näitä tietysti on hoitanut, mutta ei ole Kelan vika,
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että aiheuttaa kohtuuttomasti työtä selvittää
näitä asioita.
Tässä on monia syitä ja ongelmia, jotka pitää
selvittää. Sen takia valiokunnan kannanotto oli
aivan oikea.
Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies! Paluumuuttajien eläkeläisjärjestöt ovat kiinnittäneet tähän asiaan erityistä huomiota, ja kun tämä
hallituksen esitys vihdoin viimein monien lobbausten ja lähetystökäyntien jälkeen eduskuntaan saatiin, niin sitten oli heti havaittavissa, että
ei ratkaisumalli, mihin hallitus päätyi, oikein tahdo heitä tyydyttää. Sieltä kuului sellaisiakin kannanottoja, että tämä pitäisi hylätä kokonaan, eli
tämä lievä askel progression lieventämisen suuntaan ei ole edes sellainen, joka pitäisi viedä loppuun saakka. Nyt mielet ovat kai jonkin verran
tasaantuneet tässä asiassa, ja sitä on tasoittamassa se, että valiokunta on aivan oikein edellyttämisponnen mukaan liittänyt ja asettanut ponnelle myös toteuttamisaikataulun, joka on tämän
vuoden loppuun saakka. Minä voin kuvitella,
että tähän ponteen nyt kohdistuu aikamoinen
odotuksen paine niin, että seuraava vaihe tästä
oikeudenmukaisuuteen tähtäävästä uudistuksesta toteutuisi.
Ed. P e k k a r i n e n : Arvoisa puhemies! Aivan muutama sana aiheesta, joka on tässäkin
salissa herättänyt keskustelua. Kun sanon tässäkin salissa, tahtoo tuo sanoma viitata siihen, että
todella monissa muissa, sellaisissa saleissa, joissa
eläkeläiset ovat kokoontuneet ja joissa mukana
on ollut ennen kaikkea paluumuuttajaeläkeläisiä, tämä aihepiiri on ollut viime vuosina kovasti
esillä.
Ongelma saa tällä hallituksen esityksellä mietintöön kirjatussa muodossa puolittaisen korjausratkaisun, kuitenkin sillä tavalla puolittaisen,
että erityisesti aivan pienituloisimpien eläkeläisten kannalta tärkeään asiaan eli sairausvakuutusmaksuproblematiikkaan tässä ei kuitenkaan
kajota. Ihan kaikella myönteisyydellä myös hallitusryhmien edustajia kohtaan valiokunnassa,
hallitusryhmätkin tiedostivat tämän tosiseikan ja
olivat valmiit kirjaamaan lausuman, mikä muun
muassa ed. Ihamäen puheenvuorossa esille tuotiin. Tuo lausuma ei kuitenkaan sinällään asiaa
ratkaise. Nyt jää odottelun varaan, tarttuuko
hallitus lausumaan. Kuitenkin mahdollisuudet
asian korjaamiseen jo tässä vaiheessa olisivat olleet olemassa juuri sillä menettelyllä, mikä on
kirjattu keskustan vastalauseeseen. Sen ydinhän
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on siinä, että tasaukseen luettaisiin mukaan ei
vain verot, vaan myös sairausvakuutusmaksu.
Tällä tavalla menetellen päästäisiin järjestelyyn
ja ratkaisuun, jossa aina myös pienituloista eläkeläistä, jolla on eläketuloja sekä Ruotsista että
Suomesta tai eläketuloa Ruotsista ja muita tuloa
Suomesta, verotuksellisesti kohdellaan täsmälleen samalla tavalla, olipa hän Ruotsista tullut tai
kaiken tulonsa Suomesta hankkinut.
Myönnän, että keskustan vastalauseessa on
yksisellainen näkökulma, jota voidaan kritisoida
ja joka ei ehkäjonkun mielestä ole oikea. Vastalausehan lähtee siitä, että todellakin sairausvakuutusmaksu ja verot lasketaan yhteen ja nämä
ovat mukana tasauksessa. Tähän voidaan kriittisenä kommenttina sanoa, että käytännössä tämä
merkitsee sitä, että Ruotsista eläkettä saava ei
maksakaan sairausvakuutusmaksua yhtä paljon
kuin suomalainen, ja sehän pitää paikkansa.
Mutta tämä "epäkohta", jos se sellainen jonkun mielestä on, ei ole lainkaan sen määräinenja
vertainen, että siihen pitäisi enemmälti takertua.
Tärkeämpi on sen periaatteen läpi saaminen,
mikä vastalauseessamme on esille tuotu, että
pientä ja keskisuurta eläkettä saavan kansalaisen
verojen ja veronluonteisten maksujen määrä on
saman suuruinen, saa hän tulonsa Suomesta
taikka Ruotsista. Tämän periaatteen keskustan
vastalauseessa esitetty malli turvaa ja takaa. Olisi
toivottavaa, että tässä salissa mahdollisimman
monet voisivat yhtyä tähän näkemykseen.
Arvoisa puhemies! Samalla muutama sana ylipäänsä sairausvakuutusmaksujen, sosiaaliturvamaksujen, joita vakuutetut maksavat, ja eläkkeiden, joita Suomen viranomaiset maksavat, problematiikasta ulkomaalaisten osalta. Viime viikkojen ja kuukausien aikaan on aika monta tällaista verotuksellista porsaanreikää saatettu havaita. Yksi näistä liittyy juuri mainitsemaani aihepiiriin.
Ainakin noin tuhat sellaista suomalaista perin
hyvätuloista, etten sanoisi erinomaisen suurituloista, kansalaista asuu tällä hetkellä suuret osat
vuotta etelän auringossa, jotka saavat eläkettä
Suomesta eivätkä maksa sairausvakuutusmaksua. Mutta jos he sairastuvat siellä etelän auringossa asuessaan, lasku sairastamisesta tulee Suomen asianomaisten viranomaisten, Kansaneläkelaitoksen maksettavaksi.
Arvoisa puhemies! Olen aivan varma ja vakuuttunut, että se pienituloinen eläkeläinen, joka
on tehnyt raskaan päivätyön Ruotsissa, joka on
muuttanut Suomeen ja joka maksaa nyt tosi korkeata veroa eläketulostaan, ei mitenkään voi

ymmärtää ennen kaikkea sitä, että samaan aikaan kun hän maksaa korkeata veroa ja veroluonteisia maksuja, Suomi tarjoaa "ilmaiseksi"
sairaalapalvelut niille, jotka etelässä asuvat, jotka saavat Suomesta eläkkeen ja joille etelään
lähetetään korvaus Suomen Kansaneläkelaitoksen toimesta.
Tämän tyyppisiin ongelmiin pitäisi hyvin nopeasti puuttua. Tiedustelin asiantuntijakuulemisen yhteydessä, onko suoranaista estettä EUnormistossa siihen, ettei Suomi voisi tällaiseen
asetelmaan puuttua. Suoranaista sellaista estettä
ei ole, näin ymmärsin, tai se oli hyvin helppo
ymmärtää, koska asiantuntija selvästi näin sanoi. Kun näin kerran on, olisi tavattoman tärkeää, että myös tähän epäkohtaan mahdollisimman nopeasti pyrittäisiin puuttumaan viranomaistemme toimesta. Myös tästä asiasta valiokunnan mietintöön on, sanoisiko, kevyt ajatus
kirjattu, joka kuitenkin, näin uskon, viranomaisten toimestaosataan lukea valiokunnanja toivon
mukaan koko eduskunnan selkeäksi tahdoksi siitä, että tämän tapaisiin epäkohtiin myös pitäisi
pikaisesti puuttua.
Ed. Polvi merkitään läsnä olevaksi.
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa puhemies! Sopii
kyllä uskoa ja toivottavasti näin on, että hallitus
on yleensä tähän asiaan tarttunut johtuen siitä,
että tästä asiasta tässäkin salissa ja talossa on niin
paljon puhuttu. Siitä on tehty kysymyksiä sekä
suullisilla kyselytunneilla että myös kirjallisia
kysymyksiä.
Se, että vastauksena hallituksen esitys ei ole
tyydyttävä, mitä valiokuntakin on todennut ja
mihin valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja
viittaisi, on tietysti sitten toinen ja se murheellisempi puoli. Kyllä tämän talon arvovalta ja
yleensä demokratian, parlamentarismin sisältö
vaatisi, että näihin kommentteihin, mitä arvovaltaisella tavalla valiokunta on asiasta antanut ja
sillä tavalla ikään kuin hallitusta velvoittanut,
hallitus reagoisi ja toimisi sillä tavalla, että tulisi
uuden esityksen kanssa, joka huomioisi myös
nämä puutteet.
Ed. Pekkarinen, aivan oikein, viittasi sairausvakuutusmaksuun. Täällä viitattiin myös siihen,
että Espanjassa asuvat suomalaiset eläkeläiset
eivät puolestaan sitä maksa. Hyvä on, tässä on
epäoikeudenmukaisuutta. Tietysti kaikkein suurin epäoikeudenmukaisuus kuitenkin on siinä,
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että kaikilla suomalaisilla eläkeläisillä on kohtuuttoman suuri sairausvakuutusmaksu eli 3
prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavaa
palkkatuloa saavilla kansalaisilla. Tämä on tietysti se perimmäinen vääryys. Mutta muuten yhdyn kyllä ed. Pekkarisen näkemyksiin samoin
kuin ed. Ihamäen kommentteihin.
Ed. K o k k o n e n : Arvoisa herra puhemies!
Pyysin puheenvuoron ed. Pekkarisen puheenvuoron johdosta. Toivon, että hän vastaisi kysymykseeni, ymmärsinkö hänet väärin vai oikein,
kun käsitin, että hän asetti vastakkain toisaalta
paluumuuttajaeläkeläiset ja toisaalta ne eläkeläiset, jotka Suomessa ovat tehneet pitkän päivätyön ja nyt kenties asuvat jossakin auringon alla
etelässä. Jos näin oli, haluan jatkaa keskustelua
hänen kanssaan tästä asiasta.
Yhdyn ed. Tiusasen käsitykseen siitä, että sairausvakuutusmaksua eläkeläisiltä olisi alennettava mitä pikimmin.
Ed. P e k k a r i n e n : Arvoisa puhemies! En
välttämättä ollenkaan asettanut vastakkain
Ruotsista palaavia ja muita eläkeläisiä. Se on
ongelma, joka pitää hoitaa ilman, että siihen tarvitaan mitään vastin pareja. Ilman muuta se pitää
hoitaa, ja sen oikeudenmukaiseksi hoitamiseksi
keskustan vastalauseessa on hyvin selkeä malli.
Mutta jos joku haluaa, niin toki niinkin voi
tehdä kuin ed. Kokkonen kysyi, ei välttämättä
vastakkainasetteluja nimenomaisesti tavoitellen.
Kyllä minä hyvin ymmärrän, että vaikkapa pienituloisen eläkeläisen, joka on Ruotsista palannut ja joka maksaa tällä hetkellä tavattoman
korkeaa veroa ja sosiaaliturvamaksuja Suomessa, erityisesti hänen on varmasti tavattoman vaikeaa käsittää sitä, että Suomi maksaa Espanjassa
asuvan suomalaisen sairauskulut Suomesta käsin, mutta ei peri sairausvakuutusmaksua tällaiselta eläkeläiseltä. Ei tarvitse olla edes Ruotsista
palaava eläkeläinen, voi olla suomalainen kansanedustajakin eikä sitä jaksa ymmärtää. Minä
kuulun tähän kategoriaan myös.
Ed. K o k k on en : Arvoisa puhemies! Meillä on ensinnäkin Espanjan kanssa sosiaaliturvasopimus,joten eräitä kuluja kuittaillaan puolin ja
toisin, jos maassa oleskelevat ihmiset sairastuvat.
En minä ymmärrä ed. Pekkarisen ajatuksenjuoksua. Jos henkilö, joka koko ikänsä on Suomen
eteen tehnyt työtä, kenties osallistunut sotaan,
jälleenrakentanut maan, sitten, kun luut kolottavat ja sairaus ei ehkä salli pohjoista talvea täällä
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viettää, vetäytyy etelään, niin en voi sitä paheksua. Kyllä minä katson, että valtio on velvollinen
hänestä edelleenkin huolehtimaan, enkä voi nähdä sitä, että Ruotsin leveän leivän ääreen lähteneet paheksuvat sitä, että hän kotimaastaan vielä
joitakin etuja saa.
Ed. 1 h a m ä k i : Arvoisa puhemies! Tässä on
monia epäkohtia, jotka on tässäkin keskustelussa voitu todeta. Epäkohdat koskettavat paitsi
paluumuuttajia myös kaikkia EU-maiden ja sosiaali turvasopimuksen tehneiden maiden kansalaisia. Tämä on niin monimutkainen asia, että
mielestäni valiokunnan ottama kanta, joka ponnessa nähdään, että kuluvan vuoden loppuun
mennessä selvitetään sekä ulkomailta Suomeen
palanneiden ja ulkomailla asuvien suomalaisten
eläkeläisten sairausvakuutusmaksun määräämiseen liittyvät kysymykset, on aivan oikein. On
aivan mahdotonta, että valiokunta tai jaosto alkaa selvittää näin monimutkaisia kysymyksiä,
koska jaostolla ei ole valmistelukoneistoa.
Ed. P e k k arin en :Arvoisa puhemies! Hyvin pitkälti yhdyn ed. Ihamäen ajatuksenjuoksuun. Kaikkein varminta olisi tietysti se, että
hallitus nopeasti valmistelisi jnp. Kun olemme
aika vakuuttuneita keskustan ryhmässä siitä,
että hallituksen mallin on pakko noudatella kuitenkin niitä latuja, mitä vastalauseeseemme on
kirjoitettu, niin rohkenimme jo nyt tarjota sitä
mahdollisuutta, milJä asia voitaisiin hoitaa.
Ed. Kokkonen, olette aivan oikeassa siinä,
että jos on tehnyt pitkän päivätyön täällä Suomessa, niin totta kai on ihan oikein, että Suomi
huolehtii sairauskustannuksista, oli se sitten
Ecuador tai Espanja tai jokin muu, missä niitä
eläkeläisille syntyy. Mutta jos kerran Suomessa
elävältä eläkeläiseltä peritään sairausvakuutusmaksua, jota vastaan osittain näistä kustannuksista kannetaan vastuuta, niin samalla tavalla
pitäisi periä myös Espanjassa olevalta kansalaiselta. Siinä on se seikka, joka vie pieleen nykyisen
järjestelmän. Olen aivan varma, että teidänkään
kanttinne ei kestä puolustaa nykyistä järjestelmää näiltä osin. Se vaatii aivan välttämättä muutoksen, ja olen iloinen siitä, että siihen viittaa
myös valtiovarainvaliokunta yksimielisesti lausunnossaan.
Ed. R a s k : Arvoisa herra puhemies! Ilmeisesti ainoa oikea ja oikeudenmukainen tapa järjestää tämä asia olisi se, että eläkkeensaajien ei
tarvitsisi maksaa korkeampaa sairausvakuutus-
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maksua kuin mitä palkansaajat maksavat. Onhan ihan selvää, että jos Ruotsista Suomeen
muuttava eläkkeensaaja ei maksaisi ollenkaan
sairausvakuutusmaksua, kun hän kuitenkin
tuolloin tulee Suomen sairausvakuutuksen piiriin, se saattaisi herättää epäoikeudenmukaisuuden tunteita muissa Suomessa elävissä eläkkeensaajissa.
Espanjassa asuvien eläkeläisten asiasta olen
kyllä sitä mieltä, että minusta sekin herättää tunteita siitä, että he ovat paremmassa asemassa,
kun heidän sairauskustannuksensa Suomesta
maksetaan ilman, että he sairausvakuutusmaksua ollenkaan maksavat.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! On
harvinaisen selkeää ja yksinkertaista olla tässä
asiassa ed. Pekkarisen näkemyksen takana, joka
edustaa nimenomaan keskustalaista suoraa, selkeää, rehellistä ja tasapuolista näkemystä tässä
asiassa. Jos henkilö on ulkomailla, olkoon sitten
Espanjassa tai Ecuadorissa, ja Suomi maksaa
sairauskustannukset, niin totta kai hän maksaa
myös silloin ne maksut, mitkä hän maksaisi Suomessa ollessaan ja saadessaan Suomessa vastaavat edut. Se on aivan yksinkertainen asia. Ei tätä
asiaa kestä mikään, jos se olisi toisin. Tässä keskustelussa ja salissa näkyy taas, ed. Kokkonen,
keskustalainen rehellisyys, selkeys ja tasapuolisuus, niin kuin huomaatte. Tämä on niin selkeä
asia kuin Metsähallituksen leima.
Ed. K o k k o n e n : Arvoisa herra puhemies!
Keskustan suoraselkäisyys pitää minutkin reippaana. Juoksin huoneestani, kun kuulin ed. Pekkarisen puheenvuoron, hankkimaan hieman selvennystä asiaan, miten tämän laita oikeastaan
onkaan. Vastaisin ed. Pekkariselle äskeiseen vaatimukseen, mitä minun kanttini kestää. Kanttini
kestää vaatia vain ja ainoastaan samat oikeudet
ja edut myös eläkeläisille kuin palkansaajille eli
sairausvakuutusmaksun alentamisen. Eikä se
minun mielestäni riipu siitä, onko vain e:llä alkavassa maassa. Kyllä saa muullakin kirjaimella
alkavassa maassa aikaansa viettää. Yhdyn siihen
käsitykseen, että samanlaiset maksut kaikkialla.
Ed. R a n t a - M u o t i o : Arvoisa puhemies!
Kyllä minun mielestäni oikeudenmukainen menettely on juuri tämä, minkä ed. Pekkarinen esitti, että espanjalainen saakoon nämä palvelut, jos
hän maksaa myös maksun.
Ed. Kokkosen puheenvuorosta heijastui hiukan syyttävä sävy, että kun nämä lähtivät Ruot-

siin paremman elintason perään. Ilmeisesti oli,
kun meillä ei työtilaisuuksia ollut tarjolla, lähes
ainut vaihtoehto, että lähtivät silloin Ruotsiin.
Nyt on hyvä, että näitä muuttajia palaa. Esimerkiksi Vaasan lääniin on kovasti paluumuuttajia
tulossa. Kun meillä muuten väki vähenee, niin
nämä osaltaan käyttävät suomalaisia palveluja ja
maksavat arvonlisäveroja jne. tarvikkeita ostaessaan ja pitävät pitäjiä asuttuna.
Ed. P e k k a r i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehkä ei kannata kovin paljon pidemmälle tätä
jatkaa, mutta vielä sanon pari seikkaa.
Ensinnäkin sen, että sairausvakuutusmaksun
alentaminen, joka sinänsä on tavattoman tärkeä
asia, johon toivoo mukaan päästään, ei ratkaise
tätä ongelmaa. Se ei ratkaise tätä ongelmaa, tätä
Espanjan sun muiden etelässä asuvien versus
suomalaisten ongelmaa.
Sairausvakuutusmaksun alentaminen on toivottava ja paikallaan, mutta erikseen pitää hoitaa tämä eriskummajaisuus, joka koskee niitä
kansalaisia, jotka ovat Suomessa tehneet sinänsä
pitkän, ansiokkaan päivätyön, jotka ovat oikeutettuja menemään etelään, jotka ovat vielä jopa
oikeutettuja saamaan sieltä käsin sairauteensa
suomalaisen turvan, mutta joidenka velvollisuus
on osallistua tämän rahaston kartuttamiseen,
jolla nämä hommat maksetaan. Siinä on se kohta, joka väistämättä ja välttämättä vaatii korjaamisen.
Ed. M a 1m: Herra puhemies! Voimme todeta, että tämä ongelma on monimutkainen ja erittäin vaikea. Valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenet ovat yksimielisiä siitä, että on pakko
tehdä muutoksia, että saadaan tämä kuntoon,
mutta hyvin harvoin me olemme tehneet lakeja
täällä Veronmaksajien Keskusliiton esityksen
pohjalta. Tämä keskustan tavoite on varmasti
selvä ja hyvä, mutta olimme sitä mieltä jaostossa,
että on parempi, että hallituksen virkamiehet tekevät tätä työtä, ja me olemme vaatineet, että
esitys tulee meille ennen tämän vuoden loppua.
Ed. K o k k o n e n : Arvoisa herra puhemies!
Ed. Ranta-Muotiolle vastaisin, etten halunnut
heitä syytellä sen enempää. Näen saman tyyppisen vastakkainasettelun siinä kuitenkin kuin ed.
Pekkarinenkin, että toisaalta nämä, jotka ovat
Suomessa pitkään asuneet ja täällä maksaneet
verot, maksaneet maksut, jälleenrakentaneet
maata, ovat kuitenkin huomattavalla panoksella
osallistuneet tämän yhteiskunnan rakentami-
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seen, ja ne, jotka, varmasti monet juuri syyttään,
joutuivat lähtemään leveämmän leivän hakuun
taikka leivän hakuun muualle, eivät kuitenkaan
faktisesti osallistuneet näitten kustannusten
maksamiseen. Siitähän tässä vain on kysymys.
Ed. S. Kanerva: Arvoisa puhemies! Hämmentääkseni vähän keskustelua haluaisin kertoa
vain, että muutamat Espanjassa olevat eläkeläistuttavani kertovat maksavansa veroina Espanjaan espanjalaista kansaneläkemaksua.
Ed. R y h ä n e n : Arvoisa puhemies! Ed.
Kokkonen taisi lähteä täältä pois. Olisin häntä
hieman valistanut. Nämä paluumuuttajat Ruotsista nimenomaan ovat Suomelle hyvin edullisia,
koska he tuovat tänne tullessaan eläkkeensä lisäksi myös merkittävän kansallisomaisuuden
myymällä sieltä asuntonsa ja mitäpähän myyvätkään.
Mutta lyhyesti tuohon sairausvakuutuslakiin.
Kun on tullut esille vaatimus sairausvakuutusmaksujen alentamiseksi, niin mielestäni silläkin
perusteella sairausvakuutusmaksuja pitäisi alentaa kaikilta, koska sairausvakuutusta on sinänsä
vesitetty tämän hallituksen aikana merkittävästi.
Asiallisesti ottaen esimerkiksi laboratoriokustannuksista ja lääkärinpalkkioista ja merkittävästä osasta lääkekorvauksia palautustaksa on
vain 10-20 prosenttia todellisista kuluista, kun
lain tarkoitus on-korvata kokonaan erilaisia kuluja, 75 prosenttia laboratoriokustannuksista.
Sairausvakuutus on vesitetty tämän hallituksen
toimesta lähes olemattomaksi, ja sen vuoksi jo
näitä maksuja pitäisi alentaa.
Ed. 1 h a m ä k i : Arvoisa puhemies! Täällä
keskusteltiin siitä, mihin riittää ed. Pekkarisen ja
ed. Kokkosen kantti, ja molemmat poistuivat
tästä salista, mutta ed. Kokkonen on tullut
näemmä takaisin.
Mutta minä haluan vielä todeta tähän, että
asia ei ole aivan niin yksinkertainen kuin keskustan vastalauseessa sanotaan. Asiassa on paljon
ongelmia, ja ne ongelmat valiokunta vaatii selvitettäväksi vuoden loppuun mennessä. Voihan
olla, että osa asiasta ratkaistaan keskustan esittämässä muodossa, mutta tähän liittyy paljon muitakin aspekteja, ja nyt ne selvitetään ja tutkitaan
ja sitten saadaan kunnon laki.
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa puhemies! Ed.
Ryhänen puhui nykyhallituksen aikana tapahtuvasta sairausvakuutuksen korvausten vesittä-
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misestä tai pienentämisestä. Itse pidin aamupäivällä lääkärinvastaanottoa Kotkassa, ja ainakaan omassa työssäni en ole havainnut sitä, että
olisivat tämän hallituksen aikana varsinaisesti
tapahtuneet nämä korvausten pienentämiset,
siis pudottamiset 80 prosentista 75:een, tai
yleensäkin se, että esimerkiksi röntgentutkimuksissa, ultraäänitutkimuksissa ei ole tapahtunut kustannusten nousua vastaavasti Kelan
maksamien korvausten nostamista. Tämä tendenssi ja kehitys oli erittäin voimakasta edellisen hallituksen aikana, jos hallituksista puhutaan. Esimerkiksi röntgentutkimusten yhteydessä on tapahtunut, sen myönnän tietysti, tarkistuksia tämän hallituksen aikana, mutta ei sillä
tavalla, että tilanne olisi oleellisesti muuttunut
heikompaan suuntaan verrattuna siihen, mikä
on ollut koko trendi.
Trendi on ollut huono, ja sehän on johtanut
esimerkiksi lääkekorvausten kohdalla siihen,
että potilaat eivät aina edes lääkkeitä joka päivä
käytä, koska he laskevat, kannattaako minun
ottaa tänään lääkkeeni, koska ne ovat niin kalliitajne.
Siis vain ed. Ryhäselle kommenttina, että aivan yhtä hyvin ja vielä painokkaammin voisi
edellistä hallitusta moittia, kuin te teette tällä
hetkellä, joskin hallituksia on aina hyvä moittia,
sitä en kiistä.
Ed. R y h ä n e n : Arvoisa puhemies! Ed. Tiusaselle sanoisin, että lainsäädäntömuutokset eivät selviä teille siellä vastaanotolla vaan seuraamalla sitä, mitä tässä salissa on tehty ja mitkä
ovat hallituksen esitykset. Myöskään te ette vastaanotolla edusta potilaita, kun te olette sillä
hyvällä puolella: Te peritte maksuja potilailta, ja
potilaat hakevat Kelan toimistosta korvauksia.
Minulla on tietoja vanhana Kelan paikallistoimiston johtajana siitä, mitkä ovat korvaustilastot Kelan osalta viime vuodelta. Selvästi käy ilmi,
että palautustaksat, todelliset korvaukset, jotka
potilaat saavat, ovat keskimäärin alentuneet
niin, että jopa vain 10 prosenttia todellisista kuluista saa korvausta. Tämähän tietää sitä, että
koko järjestelmä on vesitetty, ei sillä enää ole
mitään merkitystä.
Ed. K o k k o n e n : Arvoisa puhemies! Ed.
Ihamäelle toteaisin, että emme me ed. Pekkarisen
kanssa poistuneet suinkaan käytävään yhteisymmärrystä hankkimaan, vaan minä kävin nopeasti
puhelimessa. Sen sijaan en tiedä, minne ed. Pekkarinen häipyi.
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Kukaan meistä tässä salissa ei näytä hallitsevan riittävästi sosiaaliturvasopimuksen sisältöä.
Yhdyn siihen jo täällä lausuttuun käsitykseen,
että on paras, että hallituksen koneisto tämän
asian huolellisesti valmistelee. Sillä on valiokunnan patistelu taustanaan.
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa puhemies! Ed.
Ryhänen käyttää todella hiukan katkeroituneen
Kelan paikallisjohtajan puheenvuoron, joka on
vähän sitä mieltä, että lääkärit "ryöstävät" potilaita ja sen takia pitävät muun muassa lääkärin
vastaanottoa. Haluaisin todeta ed. Ryhäselle,
että vastaanottoa pidetään lähinnä sen takia, että
yritetään ihmisiä parantaa.
Toinen puoli tätä asiaa: Ei todellakaan pitäisi
vastuullisella paikalla olevan henkilön, etenkään
jos on Kelan entinen johtaja, todeta että sairausvakuutus on vesitetty pois. Sitä todellakaan ole
vesitetty pois.
Edelleen erittäin tärkeä asia, ed. Ryhänen,
myöskin sen suhteen, mitä se korvaa lääkärin
vastaanotoilla tapahtuneesta työstä. Tämä asia
kyllä ...
Ensimmäinen varapuhemies
(koputtaa): Ed. Tiusanen, nyt varsinaiseen lakiehdotukseen, joka on päiväjärjestyksen 20) kohdassa.

21) Hallituksen esitys syntymä- ja kuolintietojen
ilmoittamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 56/1997 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 12/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 12.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
22) Hallituksen esitys laiksi eläinten lääkitsemisestä
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 55/1997 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 8/
1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 8.
Keskustelu:

P u h u j a : Hyvä on, arvoisa puhemies! Tämä
on ikään kuin vastauspuheenvuoro osin ed. Ryhäselle.
Mutta varsinaiseen asiaan. Todella siltäkin
kannalta, mitä täällä on puhuttu, voidaan todeta, että ovatpa eläkeläiset nyt Espanjassa tai
Ruotsista tulleet Suomeen, se, mitkä ovat heidän
rasituksensa esimerkiksi sosiaaliturvan suhteen,
siis sairausvakuutusmaksun suhteen, mikä on
heidän verotuksensa, on edelleen tärkeä asia
myös.
Sanoisin lopuksi, puhemies, sen suhteen, miten ed. Ryhänen tätä asiaa tarkastelee, että niiden
pitäisi olla kohtuullisia, niin kuin aikaisemmin
totesin, eli suomalaisten eläkeläisten sairausvakuutusmaksu pitäisi saattaa sille tasolle kuin se
on muillakin kansalaisilla eikä niin, että se on
kolme prosenttiyksikköä enemmän, joka päätös
tehtiin edellisen hallituksen aikana.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

Ed. T i u s a n e n : Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on eläinten lääkitykseen liittyvä asia.
Mielestäni valiokunta on yleispäätelmissään
varsin hyvin todennut tästä asiassa todetessaan,
että "valiokunta tukee varauksetta sitä yleistä
tavoitetta, että Suomessa tuotetut elintarvikkeet ovat puhtaita ja eettisesti hyväksyttävästi
tuotettuja. Eläinten lääkitsemistä koskeva tiukka lainsäädäntö tukee omalta osaltaan tätä valittua linjaa".
Näin ollen tämä kannanotto todellakin tukee
sitä myöskin maa- ja metsätalousministeriön
edustamaa linjausta, että Suomessa ei hyväksyttäisi niitä varsin kyseenalaisia lääkeaineita,
mitä esimerkiksi Euroopan unionissa käytetään
eläinten lääkitsemiseen. Tiedämme toki, että
esimerkiksi Euroopan unionissa on käytössä
lääkeaineita, jotka aiheuttavat syöpää, siis eläimillä käytetään lääkkeitä kuten esimerkiksi dimetridatsolia, joka on karsinogeeni, syöpää aiheuttava lääke. Tämä on yleisesti tunnettua. On
myös tunnettua, että esimerkiksi tämän lääkkeen, dimetridatsolin, kieltämistä Suomen maa-
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ja metsätalousministeriö omassa neuvostokokouksessaan on ajanut, mutta edelleen tilanne
on tältä osin auki.
Mielestäni valiokunnan kannanotot ovat varsin hyviä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
23) Hallituksen esitys Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 72/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 11/1997
vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 11.
Keskustelu:

Ed. R a s k : Arvoisa herra puhemies! Meillä
on käsittelyssä hallituksen esitys Viron kanssa
tehdyn sosiaaliturvasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Tämä sopimus on allekirjoitettu jo syyskuussa 1996.
Sopimus on merkittävä. Se on laaja ja hyvin
kattava. Sopimuksen tarkoituksena on yhteensovittaa Suomen ja Viron välillä liikkuvien ihmisten oikeudet sosiaaliturvaan. Sopimuksen tekeminen Viron kanssa toteuttaa Suomen pyrkimystä saada aikaan sopimus maantieteellisesti Suomea lähellä olevien maiden kanssa.
Mistä kaikesta sitten on kysymys? Suomalaisia elää Virossa noin 250. Vuonna 1996 asui Suomessa noin 9 000 virolaista. Vuonna 1996 suomalaisia kävi Virossa noin 200 000 yöpyjää. Se
on viisinkertainen määrä siihen nähden, minkä
verran virolaisia käy Suomessa. Kun nyt ollaan
solmimassa sosiaaliturvasopimusta, kyse on
muun muassa terveydenhuollon kustannuksista.
Vuonna 1995 virolaisten osuus ulkomaalaisille
annetusta hoidosta oli noin 2 prosenttia. Kustannuksina on kysymys noin 0,5 miljoonasta markasta. On oletettavaa, että viisumivapaus tulee
lisäämään Suomen ja Viron välistä liikkuvuutta.
Tälläkin hetkellä noin 10 000 henkeä liikkuu päivittäin maiden välillä.
Sopimuksen toisen osan 7 artiklassa todetaan
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pääsääntö sopimusasiasta: " - - sopimuspuolen
alueella työskentelevä henkilö kuuluu työskentelymaan lainsäädännön piiriin riippumatta siitä,
kumman sopimuspuolen alueella hän asuu. Muihin henkilöihin sovelletaan asuinmaan lainsäädäntöä."
Sopimus on todellakin hyvin kattava, enkä
ryhdy sitä tarkemmin läpi käymään. Sosiaali- ja
terveysvaliokunta asiaa käsitellessään ei halunnut kovinjyrkästi lausua asiaan liittyvistä muista
kysymyksistä. Joka tapauksessa valiokunta halusi viitata tämän vuoden alussa antamaansa
mietintöön silloin, kun kansanterveyslakia muutettiin, ja kiirehtii selvitystyötä, jolla pyritään
löytämään ratkaisu ulkomaalaisten hoitoon liittyvissä korvauskysymyksissä. Tämä on aika
merkittävä asia. Nimittäin sopimukseen sisältyy
valtioiden välinen kustannukstenjakojärjestelmä, jota hoitaa Kansaneläkelaitos. Kansaneläkelaitos perii Suomen sairaaloissa ja terveyskeskuksissa hoidettujen ihmisten kustannukset, tässä tapauksessa virolaisten hoitokustannukset,
saamiensa ilmoitusten perusteella Viron valtiolta.
Ulkomailla kotipaikan omaavien henkilöiden
aiheuttamien terveydenhuollon kustannusten jakautumista valtion ja kuntien välillä on pohdittu
useissa eri yhteyksissä, viimeksi, kuten sanoin,
tämän vuoden alussa kansanterveyslain muuttamisen yhteydessä. Tässä on sellainen ongelma,
että jos kunnat, jotka ovat hoitaneet jotakuta
ulkomaalaista, eivät tee ilmoitusta Kansaneläkelaitokselle annetusta hoidosta, silloin kustannukset jäävät Suomen valtiolta saamatta. Kunnat eivät sen tähden näitä ilmoituksia tee, että
ilmoituksen ja erilaisten sopimusten perusteella
perittävät rahatjäävät Kelan eli valtion kassaan
eivätkä millään tavalla hyödytä ilmoituksen ja
hoidon antanutta kuntaa. Ongelma on aiemmin
ollut lähinnä Pohjois-Suomen, Lapin matkailukeskuskuntien ongelma, mutta nyt oletetaan,
että tämäkin sopimus, joka nyt Viron kanssa
tehdään, tulee lisäämään paineita Etelä-Suomeen, lähinnä Helsingin kaupungin kohdalla.
Sen tähden on aika merkittävä se kiirehtimislause, jonka sosiaali- ja terveysvaliokunta mietintöön laittoi, joka nyt ilmeisesti tulee eduskunnan
kiirehtimislauseeksi, kun tämä asia saadaan
eduskunnasta ulos hoidetuksi.
Puhetta on ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Törnqvist.
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Ed. I h a m ä k i : Arvoisa puhemies! Tähän
niin kuin muihinkin sosiaaliturvasopimuksiin
liittyy ongelmia, jotka tulisi tiedostaa ja saada
kuntoon. Kysymyksessä ovat ulkomaalaisten
hoidosta perittävät korvaukset terveyskeskusmaksuista. Hallitushan asetti runsas vuosi sitten
työryhmän, jonka piti selvittää ulkomailla kotipaikan omaavien henkilöiden sosiaali- ja terveydenhuollosta aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Työryhmän selvitys ei kuitenkaan tältä
osin johtanut silloin toimenpiteisiin.
Jos joku EU-maan kansalainen tai nk. sosiaaliturvasopimusmaan kansalainen sairastuu
Suomessa ja aiheuttaa suuriakin hoito- ja sairaankuljetuskustannuksia, Kansaneläkelaitos
kylläkin terveyskeskuksen selvityksen perusteella laskuttaa kustannukset ulkomaalaisen kotimaasta mutta ei tilitä niitä hoitoa antaneelle laitokselle tai kunnalle. Järjestelmä ei mitenkään
kannusta kuntia tekemään Kelalle edellä mainittuja ilmoituksia. Näin ollen onkin vaara, että
ilmoitukset jäävät tekemättä ja Suomi siten yksipuolisesti luopuu hoitokustannusten laskuttamisesta.
Suomen valtion tehdessään sopimuksia ulkomaiden kanssa palveluiden antamisesta tulisikin
ottaa vastuu itse asiassa hoidon kustannuksista.
Ei tällä saisi rasittaa yksinomaan kuntia. Vaikka
yksittäisen kunnan kohdalla saattavat maksut
olla vähäiset, yhteen laskettuina koko Suomen
kohdalla ne ovat varmasti melkoiset.
Yhtyen ed. Raskin esittämään näkemykseen
sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitellessään edellisen kerran vastaavia asioita kiirehti selvityksen
tekemistä, mutta siitä ei ole kuulunut mitään.
Ed. K o k k o n e n : Arvoisa rouva puhemies!
En käy enää toistamaan sitä, mitä edustajat Rask
ja Ihamäki ovat todenneet, mutta jaan heidän
huolensa ja totean, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa asiasta keskusteltaessa hyvin vakavasti
mietittiin sitäkin vaihtoehtoa, että hylättäisiin
hallituksen esitys. Kuitenkin todettiin sitten, että
emme heimoveljiä voi sillä tavalla kohdella, vaan
on syytä hyväksyä vielä tämä sopimus. Mutta
meillä oli hyvin vakaa, mielestäni yksituumainen
käsitys siitä, että kunnille on korvattava valtion
varoista nämä kustannukset, jotka aiheutuvat
ulkomaalaisten hoidosta, koska kunnilla ei muuten ole mitään intressejä ilmoittaa kustannuksia
edes perintään. Toivomme, että hallitus nyt ottaa
vakavasti tämän ja kiirehtii tuon selvityksen tekemistä, miten asia saataisiin kuntoon ja pois
päiväjärjestyksestä.

Ed. S. Kanerva: Arvoisa puhemies! Vaikka tämä Suomen ja Viron sosiaaliturvasopimus
koskisi vain äkillisiä tai äkillisluonteisia sairauksia, on selvää, että tallinnalaiset saapuvat Helsinkiin "äkillisiin" synnytyksiin tai muihin hoitoihin, jotka olisi voinut tehdä virotaisin kustannuksin Virossa.
Kun vanhusväestö on ajettu pääkaupunkiseudulla ahdinkoon eikä Helsingillä ole varaa enää
edes sotaveteraanien hammashoitoon, tuntuu
uskomattoman leväperäiseltä ryhtyä muiden
kuin kotimaan kansalaisten hoitoon, esimerkiksi
tässä tapauksessa helsinkiläisten varoin. Valtio
tulisi ehdottomasti saada korvauksiin mukaan,
mutta sosiaali- ja terveysministeriömme on vienyt tämän asian diplomaattiteitse niin pitkälle,
että eduskunnan on se ilmeisesti nieltävä, halusipa tai ei.
Miten sitten pärjäävät pohjoiset hiihtokeskukset? Mitä venäläiset tuumivat, kun eestiläiset
saavat hoidon kunnan piikkiin mutta he eivät?
Toivoisi, että laki matkan varrella kaatuisi, etenkin kun siinä on porsaanreikiä eikä siinä kohdella naapurimaita tasapäisesti. Käykö vielä niin,
että kalleimmat, potilaspulaa kärsivät Helsingin
sairaalat houkuttelevat naapurimaastamme uusia asiakkaita helsinkiläisten piikkiin?
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Nyt
minä puhun enemmän oraitten päälle kuin koskaan aikaisemmin, ja se on silloin aika tavalla
oraitten päälle puhumista. Mutta kun tästä laista
on todettu, että tämä antaisi nimenomaan virolaisille erityisen suuria etuja Suomessa sillä tavalla, että kaikki porsaanreiät yhdistettyinä tämä
laki tekisi virotaisille tietyllä tavalla todellisen
täysihoitolan Suomesta, onko eduskunta ja sen
valiokunta nyt korkeassa viisaudessaan katsonut
sillä tavalla, että me emme tee täällä sellaista
virhettä, joka asettaa virolaiset erityisen suosiolliseen asemaan Suomessa? Minä en niinkään katsele sitä, mitä se on venäläisiin verrattuna, vaan
lähden siitä, että suomalaisen yhteiskunnan varoilla ei virolaisia ryhdytä täällä hoitamaan, se on
liikaa hyvyyttä.
Toivottavasti sosiaali- ja terveysvaliokunta on
asian katsonut, ettei tule joihinkin tiettyihin vuosimääriin, esimerkiksijos on asunut Suomessa tai
muuta, perustuen sellaisia oikeuksia, jotka ovat
pelkästään virolaisten mutta eivät koskaan vastavuoroisesti suomalaisten etu. Ed. Ihamäki on
varmasti tutkinut asian tarkasti ja uskaltaa sormet Raamatun päällä vannoa, että asiat ovat
ihan kunnossa.

Tupakkaveron tuoton käyttö

Ed. 1 h a mäki: Arvoisa puhemies! Sopimushan pitää sisällään lähinnä sen, että äkilliset
tapaukset hoidetaan, ja tottahan ne hoidetaan
joka tapauksessa, se kuuluu jo lääketieteen
etiikkaan. Jos tulee edustajien S. Kanervan ja
Aittaniemen povailemia ongelmia ennen pitkää, voidaan muuttaa lakia ja tehdä sitten parempi laki, joka ottaa nämä ongelmat huomioon. En usko, että kovin suurta ryntäystä
tänne tulee.
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26) Lakialoite laiksi toimenpiteistä tupakoinnin
vähentämiseksi annetun lain 27 §:n muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Lakialoite 50/1997 vp (Maija Rask /sd ym.)
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Keskustelu:

Ed. K o k k o n e n : Arvoisa puhemies! Sopimus on vastavuoroinen. Tämä on lähinnä vastaukseni ed. Aittoniemelle, eli hänkin saa ne samat hoidot siellä, jotka virolainen saa täällä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
24) Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 89/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 12/1997
vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 12.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
25) Hallituksen esitys muutoksenhakua työvoimaasioissa koskevaksi lainsäädännöksi
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 73/1997 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 7/1997 vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o 7.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

Ed. R a s k :Arvoisa rouva puhemies! Kyse on
lakialoitteesta, jolla halutaan tupakan valmisteveron arvioidusta tuotosta saatettavaksi terveyskasvatukseen se, minkä Maailman terveysjärjestö suosittelee, eli yksi prosentti. Se on aika vähän,
mutta se on enemmän kuin se on tällä hetkellä;
tällä hetkellä se on 0,45 prosenttia.
Silloin kun tupakkalakia uudistettiin, tätä
asiaa ei tällä tavalla säädetty, ja sen tähden lakialoite on nyt paikallaan. Perusteluina totean sen,
että laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi lähdettiin alun perin siitä, että vähintään
0,5 prosenttia tupakan valmisteveron tuotosta
käytetään tupakoinnin vähentämistyöhön. Tämän jälkeen väliaikaisilla laeilla määräraha on
pudotettu välillä 0,20-0,45 prosenttiin. Tämän
lisäksi rahan käyttötarkoitusta laajennettiin
1980-luvun loppupuolella siten, että raha on voitu käyttää tupakointia vähentävän työn ohella
myös muuhun terveyskasvatukseen ja terveellisten elintapojen edistämiseen. Näin ollen tupakan
valmisteveron arvioidusta tuotosta on käytetty
vuosittain vain noin 0,2 prosenttia tupakointia
vähentävään työhön.
Olemme ihan hiljattain saaneet Tilastokeskukselta mieluisia tietoja tupakan polttamisen
vähentymisestä. Tilastokeskuksen laatiman selvityksen mukaan verollisten tupakkatuotteiden
kokonaiskulutus on vähentynyt neljänneksellä
tämän vuosikymmenen aikana. Yksittäisistä
tuoteryhmistä suurin vähennys on tapahtunut
savukkeissa, joiden kulutus on vähentynyt kolmanneksella. Tupakkatuotteiden kulutuksen
väheneminen näyttäisi jatkuvan edelleen, koska
vuonna 1996 verollisia tupakkatuotteita kulutettiin 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Savukkeiden verollinen kulutus väheni edellisvuodesta 13 prosenttia mutta piippuja savuketupakan kulutus lisääntyi 16 prosenttia.
Tupakoinnin yleisyys on Suomessa laskenut
tasaisesti. Suomalaisista tupakoi päivittäin 26
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prosenttia 1980-luvun alussa ja 22 prosenttia
vuonna 96. Miesten tupakointi on vähentynyt
selvemmin. Vuonna 1980 päivittäin tupakoivia
miehiä oli 35 prosenttia, vuonna 96 enää 27 prosenttia. Naisten tupakoinnin yleisyys on säilynyt
lähes ennallaan. Suomalaiset tupakoivat vähiten
Euroopassa.
Tupakoinnin selvä vähentyminen vuoden
1960 korkeista lukemista, jolloin lähes 60 prosenttia miehistä tupakoi, näkyy jo miesten
keuhkosyövän yleisyyden selvänä laskuna, ja
myös naisten keuhkosyövän yleisyyden nousu
on pysähtynyt. Mutta ongelmallista on se, että
nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisyssä ei
ole onnistuttu toivotulla tavalla eikä nuorten
tupakoinnin yleisyydessä ole edes havaittavissa
laskusuuntaa.
Nuoret suomalaiset aloittavat tupakoinnin
kansainvälisesti arvioiden varhain ja polttavat
määrällisesti enemmän kuin nuoret esimerkiksi
muissa Euroopan maissa. Tämän vuoksi erityisesti nuorten tupakoimattomuutta tukevaan tehostettuun terveyskasvatukseen tulee varata
riittävästi varoja, jotta nuorten tupakointi vähenisi. Nuorten tupakoimattomuuden tukeminen on tärkeää myös siksi, että nuoret lääkkeiden
väärinkäyttäjät ja huumeiden käyttäjät ovat lähes säännönmukaisesti aloittaneet tupakoimalla.
Kun jatkuvana kokonaisvaltaisella tupakoinnin
vähentämistyöllä on onnistuttu vähentämään aikuisten tupakointia, painopiste tulee siirtää
nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisyyn.
Olennaista kaikessa tupakoinnin vähentämistyössä on pyrkiä suunnitelmalliseen toimintaan
ja virittää monella tasolla tupakoinnin vähentämistä ja aloittamisen ehkäisyä edistäviä laajaalaisia toimenpiteitä.
Suurin osa tupakoivista aikuisista ja nuorista
on yrittänyt lopettaa tupakoinnin, mutta heistä
monille nikotiiniriippuvuus on ollut liian voimakas. Yhteiskunnan on varmistettava riittävät resurssit tupakoinnin lopettamista haluavien tukemiseen. Sairauksia ehkäisevä terveydenhuolto
on yhteiskunnalle huomattavasti halvempaa
kuin vaikeiden sairauksien hoitaminen.
Rouva puhemies! Tupakointia pidetään eräänä tärkeimmistä muutettavissa olevista kansansairauksien vaaratekijöistä. Tupakointi aiheuttaa sydän- ja verenkiertoelinten sairauksia, hengityselinten sairauksia ja syöpää. Tupakointi aiheuttaa merkittäviä terveysongelmia jo lapsuudessa ja lisää sairasturuisvaaraa moniin vakaviin
tauteihin aikuisena. Koska nuoruudessa omaksuttu terveyskäyttäytyminen vaikuttaa usein

koko elämän ajan, tupakoinnin aloittamisen ehkäisy on kansantaloudellisesti hyvin kannattavaa. Juuri siihen asiaan tällä Iakiaioitteella pyritään varautumaan, jotta ennen kaikkea nuorten
terveyskasvatusta voitaisiin tehokkaammin hoitaa.
On tietenkin aina muistettava, että terveyskasvatus,joka on pelotteluaja tuputtamista, ei auta.
Se saa aikaan vastareaktion nuorissa, päinvastoin kuin omaehtoinen terveellisten elämäntapojen omaksuminen. Luulen, että esimerkiksi nuorille tuodaan liian vähän esille sitä, mitkä ovat
tupakan viljelyn aiheuttamat ympäristöhaitat
niissä maissa, joissa tupakkaa viljellään. Siellähän joudutaan metsiä ja puita kaatamaan, jotta
saadaan riittävästi tupakan lehtien kuivatukseen
energiaa. Luulen, että tällaisiin asioihin vetoaminen saattaisi huomattavalla tavalla vähentää ainakin nuorten tupakoinnin aloittamista, koska
tunnen nuoria ja tiedän, että he, jos ketkä, ovat
idealisteja. Jos peloteliaan sillä, että 30 vuoden
päästä saat keuhkosyövän, niin se ei välttämättä
ole oikea tapa saada nuorta jättämään tupakoinnin aloittamista.
Ed. 1 h a m ä k i : Arvoisa puhemies! Eduskunnan hyväksyessä ns. tupakkalain eduskunta
edellytti pontenaan, että tupakkavalmisteveron
arvioidusta vuotuisesta tuotosta nykyinen 0,45
prosentin osuus nostettaisiin Maailman terveysjärjestön suosittelemaan 1 prosenttiin. Tästä
summasta vähintään puolet edellytettiin käytettäväksi tupakointia koskevaan ehkäisy-, tutkimus-, seuranta- ja valistustoimintaan. Koska
varsinaisessa uudistetussa tupakkalaissa ei asiasta ole säädetty, vaikka eduskunta teki siitä ponnen, on asia edennyt kuitenkin kohtalaisen varovasti, ja sitä vauhdittamaan on tämä ed. Raskin
ensimmäisenä allekirjoittajana tekemä lakialoite
nyt tehty.
Suomessa on onnistuttu vähentämään aikuisten tupakointia. Nuorten tupakointi on kuitenkin nykyään melkoinen ongelma. Olemme kuitenkin onnistuneet nuorten valistuksessa. Nuorten rasvan käyttö on tänä päivänä huomattavasti
vähäisempää kuin aikaisemmin, ja nuorten suolan käyttö on tänä päivänä huomattavasti vähäisempää kuin kymmenen vuotta sitten. Voimme
onnistua myös tupakoinnin vähentämisessä, kun
asiaan todella keskitytään ja varoja asiaan suunnataan, sillä tupakointi on tämän päivän suurin
ehkäistävissä oleva väestötason terveysongelma
niin Suomessa kuin muissakin teollistuneissa
maissa.
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Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Minä
lopetin tupakanpolton toista vuotta sitten ihan
vain piruuttani, ei siihen sen kummempaa syytä
ollut. Ja täytyy sanoa, että en suosittele sitä kyllä
kenellekään. Sen jälkeen en ole tervettä päivää
nähnyt, aina kivistää jostakin suunnasta. Mutta
se on sitten taas toinen asia. Ne ovat minun
kokemuksiani.
Mutta kun tähän valistukseen ja estämiseen,
joilla ei ole mitään merkitystä, nyt satsataan hirmuisia määriä rahaa, niin tietääkö esimerkiksi
ed. Rask, ollaanko koulujen ovella antamassa
lehtisiä ja mainoksia jne.? Mitä tämä toiminta
on? Minä uskon, että näiden takia ei kukaan
lopeta tupakanpolttoa, vaan ehkä henkilökohtaisten kokemusten ja näkemysten perusteella ilman ulkopuolista vaikutusta. On aivan turhaa
uhrata rahaa tällaisiin asioihin, käytettäisiin se
johonkin muuhun. Sillä ei ole mitään vaikutusta.
Näin minä asian arvelen olevan elämänkokemukseni perusteella. Mutta jos joku minut saa
vakuuttuneeksi; ehkä ed. Vihriälä, joka puhuu
seuraavaksi, saattaa antaa minulle pohjalaista
valistusta tupakanpolton kielteisistä puolista uskottavasti, niin sitten minä voin vaikka uskoakin.
Ed. V i h r i ä l ä : Arvoisa rouva puhemies!
Kyllä ed. Aittoniemellä on sellaista kokemusta
varmasti myös tupakanpoltosta, jota minulla ei
ole, koska en ole koskaan tupakkaa polttanut.
Mutta toteaisin, että tämä lakialoi te, jonka ovat
ed. Rask ja myös ed. Ihamäki allekirjoittaneet,
on erittäin hyvä. Kuten lakialoitteen perusteluissa todetaan, valistuksella on saatu myönteistä
aikaan aikuisten keskuudessa. Uskon, että valistuksella, kun se aloitetaan riittävän ajoissa, saadaan myös nuorten kanssa myönteistä aikaan.
Siinä mielessä toivoisin, että eduskunta nyt tämän lakialoitteen ottaisi käsittelyyn, koska tupakkalain yhteydessä on edellytetty ja saatettu se
myös eduskunnan päätökseksi, että näin pitäisi
menetellä. Tässä olisi nyt hyvä mahdollisuus
saattaa muutos voimaan ja nostaa tämä osuus 1
prosenttiin tupakkavalmisteveron tuotosta.
Vielä toteaisin sen, että tietenkään ketään ei
voida mininkään pakottaa, mutta kyllä valistuksella nuorten keskuudessa voidaan paljon tehdä.
On murheellista todeta tänä päivänä, että monet
jo alle kymmenvuotiaat opettelevat tupakan
käyttöä. Kyllä siinä on tietenkin kodeilla ja perheillä suuri merkitys, jos jo siinä vaiheessa annetaan nuorten tarttua tupakkaan. On tietenkin
jokaisen henkilökohtainen asia, polttaako vai
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onko polttamatta aikuisiällä, mutta nyt on aivan
selvästi voitu osoittaa, minkälaiset terveysriskit
ja vaarat on olemassa, jos tupakanpoltto aloitetaan erityisesti todella nuorena.
Ed. I h a m ä k i : Arvoisa puhemies! Ed. Aittaniemen kanssa aina sanailiaan näistä tupakkaasioista, ja ed. Aittoniemi on aikaisemmin esiintynyt erittäin suurena tupakan tuntemuksen asiantuntijana ja minä olen taas ollut aidan toisella
puolella, mutta hyvinhän tämä on mennyt, kun
ed. Aittoniemi on lopettanut tupakanpolton.
Ed. Aittoniemi sanoi kuitenkin, että valistusrahojen tai terveyskasvatuksen takia ei kukaan
lopeta tupakanpolttoa, mutta mehän pyrimme
siihen, että kukaan ei sitä aloitakaan. Vaikka ed.
Aittoniemi ei ole tervettä päivää tietyn päivämääränjälkeen nähnyt, haluan kuitenkin todeta,
että esimerkiksi Suomessa terveyspalvelujärjestelmä on erittäin hyvä. Suomalaisten terveyttä ei
tänä päivänä enää paranneta rakentamalla lisää
terveyskeskuksia tai sairaaloita. Nyt terveyttä
voidaan vielä hoitaa ennaltaehkäisevin toimenpitein,jossa tupakanpolton lopettaminen väestötasolla on yksi tärkeimmistä.
Ed. Ra s k: Arvoisa rouva puhemies! Vastauksena ed. Aittaniemelle totean, että Suomessa
on kymmeniä, satoja erilaisia terveyskasvatusjärjestöjä: kansanterveysjärjestöjä, syöpä-, allergia-, keuhkosairausjärjestöjä ja urheilujärjestöjä,
jotka omalla sektorillaan antavat terveyskasvatusta ihmisille. Monet niistä kohdistavat nimenomaan tupakkakysymyksessä terveyskasvatuksensa nuoriin.
Aivan niin kuin ed. Ihamäkikin sanoi, on tietysti tärkeää, että voi luopua tupakanpoltosta,
mutta vielä tärkeämpää on se, että ei sitä aloittaisi. Yksi tällainen terveyskasvatusmäärärahoilla
rahoitettu kampanja, jolla nuorten itsetuntoa
kohotetaan, on nimeltään "Uskalla sanoa ei".
Tämän kampanjan yhteydessä ihan konkreettisesti opetellaan sanomaan "ei" silloin, kun tarjotaan tupakkaa, huumetta tai viinaa.
On tietysti valitettava asia, että ed. Aittoniemi
on tupakoinnin lopettamisen jälkeen huomannut, ettei ole terveitä päiviä. Ei ehkä ole varmaa,
johtuuko se tupakoinnista, ehkä vuodetkin voivat tehdä tehtävänsä. Asia nyt on kuitenkin niin,
että suurin osa niistä ihmisistä, jotka pystyvät
lopettamaan tupakanpolton, on noin viiden vuoden kuluessa tupakanpolton lopettamisesta samalla viivalla kuin muutkin ihmiset näiden pelottavien sairauksien ilmenemisen suhteen.
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Ed. S a a r n i o : Arvoisa rouva puhemies!
Luulen, että samanlaisia henkilöitä kuin ed. Aittoniemi on paljon, henkilöitä, jotka ovat kärsineet sen jälkeen, kun ovat tupakanpolton lopettaneet, aivan uusista sairauksista ja uusista heinänuhista ym. Tunnen omassa tuttavapiirissäni
tällaisia. Mutta kun itsekin kuulun siihen isoon
porukkaan, joka on osannut lopettaa tupakanpolton, niin voisin kertoa toisenlaisista kokemuksista. Minulle se kyllä ainakin merkitsi elämänlaadun paranemista, ja siinä mielessä lakialoite, joka on käsittelyssä, on harvinaisenjärkevä ja hyvä lakialoite.
Se, että tässä edellytetään, että niistä varoista,
joita saadaan tupakan verotuksesta, käytettäisiin ennaltaehkäisevään työhön 1 prosentin verran, olisi enemmän kuin kohtuullista. Usein käy
tänä päivänä nimittäin niin, että kun on tullut
uusia pöpöjä, huumeita ja alkoholivaaroja, niin
tupakan vaaroja vähätellään ehkä liian paljon.
Tässä mielessä olisi syytä pitää tällaista tasapainoa kokonaisvalistuksen kannalta tältäkin osin
yllä. Näkisin, että näistä verovaroista I prosentti
käytettynä tähän tarkoitukseen menee varmasti
hyvään ja oikeaan tarkoitukseen.
Ed. S a a r i n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Minäkin yhdyn niihin, jotka kehuvat tätä aloitetta. Kuten olemme huomanneet, tupakkaa mainostetaan erittäin voimakkaasti. Kun tupakointia jotenkin ihannoidaan mediassa, niin kyllä tupakoinnin vastustamistakin täytyy silloin markkinoida ja mainostaa. Tällä aioitteelia tähdätään
siis ihan oikeaan maaliin.
Niin kuin varmasti jokainen läsnäolija ja puheenvuoron kuulija tietää, jos tupakka yritettäisiin uutena tuotteena tuoda markkinoille, sillä ei
olisi mitään asiaa päästä markkinoille ihmisten
käyttöön, se on niin vaaralliseksi todettu. Tuhansia ihmisiä menee ennenaikaiseen hautaan tupakoinnin vuoksi. Jos vastaavat ihmishenget menetettäisiin, hyvät ystävät, esimerkiksi liikenteessä,
miten arvelette, minkälaisia rajoituksia tulisi liikenteeseen? Sinne tulisi erittäin radikaalit muutokset välittömästi, jos pari-kolmetuhatta ihmistä kuolisi liikenteessä, niin kuin tässä menee veropiikkiin, tulee suuria menetyksiä.
Se ei ole edes oma asia, niin kuin ed. Vihriälä
totesi, että on oma asia, jos aikuisena tupakoi.
Se ei ole sitä. Minä veronmaksajana en mielelläni maksa turhia sairaalakuluja niiden osalta,
jotka omana asianaan pitävät tupakointia. Meidän elintasosairauksistamme erottuu muutamia
selviä synkkiä piikkejä. Yksi on tupakointi ja

toinen on, niin kuin viimeaikaiset tutkimukset
ovat myös aukottomasti osoittaneet, liikunnan
puute.
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa puhemies! Ed.
Maija Raskin aloitetta sopii hyvin kannattaa ja
se on hyvin aiheellinen. Aivan niin kuin ed. Saarinen totesi, varsin vahvaa, voi sanoa, manipulointia tupakoinnin puolesta kuitenkin jatkuvasti käytetään ja sitä nimenomaan toteutetaan niin
kutsutusti urheiluksi sanotun moottoriurheilun
avulla. Tiedämme kaikki formula-ajot, jotka
ovat lähinnä Marlboroa, ja tietysti toinen siellä
suosittu merkki on erilaiset alkoholituotteet,
whiskymerkit jne. Sieltä kautta nuorisoon tulee
painetta aloittaa tupakointi, vaikka itse Marlboro-mies kuolikin keuhkosyöpään, mikä todettakoon; hänet on nyt vaihdettu uuteen tällä välin.
Kysymys tupakoinnin vaarallisuudesta, aivan
niin kuin ed. Ihamäki sanoi, on suurin ongelma
tällä hetkellä ja se ei ole vain karsinogeenisuus, ei
ainoastaan sitä, että tulee syöpä, vaan esimerkiksi se, että nimenomaan nikotiini supistaa kaikkia
vaitimoita suurimmista pienimpiin, nimenomaan pieniä arterioleja, pieniä vaitimoita ja niiden läpimittaa. Tämä olisi ehkä yksi sellainen
asia, joka voitaisiin nuorille ihmisille kertoa, eli
että esimerkiksi heidän ihonsa kunto, limakalvojensa kunto heikkenee tupakoinnin kautta; aivan
tällainen selkeä, koko ajan vaikuttava tekijä.
Ed. Rask totesi, että viiden vuoden kuluttua
oltaisiin samalla viivalla kuin ilman tupakointia,
mutta siltä osin se ei tietenkään pidä paikkaansa,
että jo aiheutuneet valtimonseinämämuutokset,
jotka pohjautuvat esimerkiksi nikotiinin vaikutukseen, valtimokovettumatauti, tietysti pysyvät
eivätkä ole hävinneet.
Lopuksi, arvoisa puhemies, totean, että ed.
Raskin viite siihen, että voitaisiin puhua nuorisolle niistä ympäristö haitoista, joita tupakka aiheuttaa, on tärkeä.
Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies! Kuulun niihin, jotka pitävät tätä aloitetta erittäin
paikallaan olevana. Kun suuren ystäväni ed. Aittaniemen kohtalo minuakin tietysti erittäin paljon kiinnostaa, niin voin hänelle lohdutukseksi
kertoa, että minä lopetin tupakanpolton vuonna
I962 heinäkuun I4 päivänä kello I4, se oli lauantaipäivä, täällä Helsingissä osoitteessa Temppelikatu II A 18. Minä olen siis 35 vuotta pysynyt
hengissä tupakoimattomana, ja tämä antaa, ed.
Aittoniemi, teille erinomaisen loistavan tulevaisuuden. 35 reipasta vuotta on edessänne täällä
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eduskunnassa, kun ette tupakoi. Kaikkea hyvää
teille, ed. Aittoniemi!
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Minä
en ed. Pulliaisen herjaaviin puheenvuoroihin ota
kantaa, mutta haluan todeta, että ei ole osoitettu
mitään varmaa yhteyttä keuhkosyövän ja tupakoinnin välillä. Tiedän lukemattomia tupakoimattomia ihmisiä, syöpään sairastuneita, kuten maamme tällä hetkellä kuuluisin kirjailijatässä ei nyt nimiä tarvitse mainita, jokainen tietää. Hänellä on ollut keuhkosyöpä eikä ole ikinä
vetänyt savuakaan. On lukemattomia sellaisia
ihmisiä, jotka eivät koskaan ole tupakoineet ja
ovat kuolleet keuhkosyöpään tai sairastuneet siihen. On valtava määrä ihmisiä, satavuotiaita
ukkoja, jotka ovat koko ikänsä vetäneet piippua
eikä vähimmässäkään määrin minkäänlaista sairautta.
Mutta esimerkiksi minulla ja jokaisella, joka
lopettaa tupakanpolton, kaksi ensimmäistä
vuotta tupakanpolton lopettamisen jälkeen on
kaikkein suurin alttius keuhko- ja kurkkusyövälle. Minäkin olen riskialtis. Sen takia ei kannattaisi kenenkään lopettaa. Jos on esimerkiksi 40
vuotta polttanut, ei kannata missään tapauksessa silloin lopettaa, koska riski sairastua keuhkosyöpään on niin valtavan suuri nimenomaan lopettamisen vuoksi. Eli koettakaa vain, ed. Ihamäkikin, miettiä, kuinka asia todellisuudessa on.
Yrittäkää kumota näitä asioita, mitä esitin. Äkkiä vain muistikirja esiin, ed. Ihamäki!
Ed. K o k k o n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Eräs tutkituimpia asioita on tupakan ja syövän
syy-yhteys. Siitä on erittäin paljon kirjallisuutta.
On tietysti luonnonoikkuja, joita saattaa olla
eduskunnassakin, jotka eivät sairastu sillä lailla
kuin muut ihmiset. On joukko henkilöitä, jotka
ovat hankkineet itselleen hyvät perintötekijät;
osa meistä ei ole voinut niihin niin paljon vaikuttaa.
Mitä tulee lakialoitteeseen, totean, että minusta on hyvä sinänsä nostaa 1 prosenttiin rahamäärä, joka käytettäisiin erilaisten terveyshaittojen
ehkäisemiseen, mutta se, että puolet rahasta olisi
nimenomaan korvamerkittyä tupakan vastustamiseen, ei mielestäni ole hyvä ajatus. Vetoan siihen kokemukseen, mikä meillä on lääkintöhallituksen ajalta. Silloin pitkään osallistuin lääkintöhallituksen kollegiossa ns. tupakkamäärärahojen jakoasioitten käsittelyyn. Kun muuhun
terveystapatutkimukseen oli käytettävissä rahaa
erittäin rajoitetusti, niin tupakan tiimoilta jos
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jonkinlainen hanke sai määrärahoja. Minusta
olisi onnetonta ja varmaankin vastoin myös ed.
Raskin tarkoitusta, että me nimenomaan syytäisimme rahaa jollakin nimikkeellä ja jättäisimme muut terveystapaan vaikuttavat asiat vaille
määrärahoja.
Ed. V i h r i ä 1 ä : Arvoisa puhemies! Kun totesin, että tupakointi on jokaisen oma asia ja ed.
Saarinen puuttui tähän, edelleen olen sitä mieltä,
että ei voi mennä määräämään lailla, mitä kukin
tekee. Mutta tämä lakialoite on ehdottoman
hyvä.
Ed. Saarinen totesi myös, että sairauksia aiheuttavat ennen kaikkea liikunnan puute ja tupakointi. Kyllä tämä on näin maallikollekin kiistattomasti voitu osoittaa, ja sen me kaikki tiedämme, vaikka ed. Aittoniemi on vähän toista mieltä
tupakointikysymyksestä.
Mutta kyllä näin vailla lääkärin koulutustakin
täytyy uskoa niihin lääketieteellisiin selvityksiin,
mitä on tehty nimenomaan tupakoinnista ja siitä,
että se aiheuttaa keuhkosyöpää. On totta, että on
henkilöitä, tunnen ja tiedän, jotka ovat sairastuneet keuhkosyöpään, vaikka eivät ole koskaan
tupakoineet, mutta kun katsotaan taas tilastoja,
niin kyllä varmasti täällä olevat lääkäritkin voivat sen todeta ja vahvistaa, kuinka selvä syyyhteys pitkällä tupakoinoilla on ollut keuhkosyöpään ja myös moniin muihin vaikeisiin sairauksiin. Jos tässä nyt ollaan Iakiaioitteella
0,45:stä nostamassa l prosenttiin ns. ennalta ehkäisevään työhön ja toimintaan käytettävää rahamäärää, niin minusta tämä on erittäin hyvä
asia. Ihmettelen vähän, että ed. Aittoniemi näin
lujasti puolustaa tupakoitsijoita.
Ed. R a s k : Rouva puhemies! Keuhkosyövän
ja tupakan yhteys on monissa eri tutkimuksissa
osoitettu. Jos joku on sattunut sairastumaan
keuhkosyöpään, vaikka ei ole tupakoinut, niin
todennäköisesti hän on joutunut passiivisen tupakoinnin uhriksi. Sehän on selvä, että siinä sivuvirrassahan on joitakin haitallisia aineita huomattavasti enemmän kuin tupakansavussa, jonka tupakoitsija vetää sisäänsä, ja tämä johtuu
siitä, että ihminen on niin huono kone, ei oikein
ehdi riittävän tehokkaasti tupakkaa ja savua
imeä sisäänsä, vaan se leviää ympäröivään ilmaan.
Ruotsissa on tästä jo ennakkotapaus, jossa
keuhkosyöpään kuolleen naisen omaiset ovat
saaneet korvauksen siitä, että nainen on kuollut
ammattisairauteen jouduttuaan passiivisen tu-
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pakansavun kohteeksi. USA:ssatupakansavu on
merkitty ns. asa-rekisteriin, mikä tarkoittaa sitä,
että se tupakansavu on niin haitallinen aine, että
sitä pitää välttää. Tämän esitimme silloin, kun
tupakkalakia eduskunnassa käsiteltiin, ja se on
eduskunnan pontena, että näin täytyisi tapahtua
myös Suomessa. Se olisi hyvin tärkeä asia sen
tähden, että monet esimerkiksi ravintolatyöntekijät joutuvat koko työpäivänsä ajan alttiiksi tupakansavulle tahtomattaan.
Ed. T i u s a n e n : Rouva puhemies! Ed. Aittoniemen kommentit varmasti joko ovat vieroitusoireita taikka sitten hän lähinnä lämpimikseen keskusteluttaa tästä asiasta, onko tupakoinoilla ja keuhkosyövällä yhteyttä.
Mutta ehkä on hyvä kuitenkin todeta ainakin
pöytäkirjoihin, että tietysti voi jakaa erään jaon
mukaan keuhkosyövät kahteen joukkoon. Toisten esiintyvyyteen ei lainkaan tupakointi liity, eli
on sellainen keuhkosyöpätyyppi, jota on ilman
tupakointia. Sitä on ainoastaan 2-3 prosenttia
kaikista, ja tämä valtaisan suuri muu joukko on
se ongelma. Aivan niin kuin ed. Rask totesi,
passiivinen tupakointi voi joskus olla vielä vaarallisempaa kuin aktiivinenkin. Tämä tältä osin
omalta puoleltani.
Ed. 1 h a m ä k i : Arvoisa puhemies! Ed. Aittoniemelle haluaisin kertoa erään tarinan, koska
hän sanoo, että 40 vuoden jälkeen enää ei kannata lopettaa. Olin kerran puhumassa tupakoinnin
vaaroista Mäntyharjulla ja kerroin siellä, että
tupakointi on vaarallista ja sitä ei pidä yleensä
aloittaakaan, ja jos on aloittanut, se pitää heti
lopettaa. Siellä takapenkillä istui vähän varttuneempi kansalainen ja vähän narisevalla äänellä
kysyi, pitääkö hänen nyt tämä ainoa ilonsa tässä
maailmassa lopettaa. Minä kysyin, onko hän
polttanut pidempäänkin, ja hän sanoi, että hän
on 60 vuotta polttanut. Minä kysyin tältä naisihmiseltä, paljonko hänen ikänsä on, ja hän sanoi,
että hän on 87-vuotias. Hän on ainoa ihminen,
jolle minä sanoin, että jatkakaa te vain. Tässä
tarinan ikävä puoli on se, että kaksi vuotta tämän
jälkeen hänjoutui keuhkosyövästä keskussairaalan osastolle ja sitä tietä sitten meni.
Itse asiassa tupakkalakihan tehtiin siten, että
aikaihminen saa tupakoida, jos välttämättä niin
haluaa, mutta savua ei saa tulla. Eli ympäristön ei
pidä saada kärsiä siitä, että toiset tupakoivat.
Tämähän oli koko se idea.
Meidän ongelmamme on se, että nuoret aloittavat tupakoinnin nykyään niin nuorina, että

viisaus ei ole vielä kehittynyt riittävästi. On todettu, että jos alle 18-vuotiaana tupakointia ei
aloita, sitä tuskin aloittaa koskaan. Näin ollen se
valistus pitää kohdistaa näihin nuoriin, ja sillä
me saamme myös huomattavia kansantaloudellisia säästöjä, kun tarvitsee hoitaa vähemmän näitä potilaita.
Ed. S a a r n i o : Arvoisa rouva puhemies!
Joskus nuorena ihmettelin, mitä on köksvenska
eli keittiöruotsi, mutta nyt minä tiedän ainakin,
mitä on kamarilääketiede, jota ed. Aittoniemi
täällä edusti. Itse en ole lääkäri koulutukseltani,
pelkästään lääketieteen ja kirurgian ylikersantti
Puolustusvoimista, mutta poltin erittäin paljon
tupakkaa myös näissä hommissa ollessani, mutta
olen todellakin lopettanut.
Minä luulen kyllä, että tupakkalaki on ihan
tarpeeksi ankara ja monin tavoin rajoittaa ihmisiä,joten en usko, että todellakaan kiellolla päästään enää eteenpäin tupakan suhteen. Valistustoiminnan tehostaminen on tuiki tarpeellista sen
takia, että tupakan vaarallisuus ei ikään kuin
putoa vaarattomuudeksi, kun on tullut näitä uusia aineita.
Olen aivan samaa mieltä kuin edustajatoveri
Saarinen tässä vieressä, joka sanoi, että jos tupakka nyt tulisi markkinoille, se olisi todellisen
vastustuksen kohteena.
Ed. Kokkonen: Arvoisa puhemies! Toteaisin vielä kerran, että meidän maassamme on
erittäin paljon kokemusta terveystapavalistuksesta ja tupakkavalistuksesta sekä yhteensä että
erikseen. On hyvin osoitettu, että terveystapavalistus elämäntapavalistuksena toimii paljon paremmin kuin se, että varoitetaan jostakin yksittäisestä aineesta, vaikka se olisi niinkin haitallinen kuin tupakka,joten toivoisin, että nämä asiat
voitaisiin yhdistää toinen toisiinsa eikä näin, että
puolet rahoista korvamerkitään nimenomaan
tupakan vastustamiseen.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27) Lakialoite laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Lakialoite 51/1997 vp (Markku Lehtosaari /kesk
ym.)

Lyijyhaulien käyttö metsästyksessä

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin maaja metsätalousvaliokuntaan.
Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu
myös päiväjärjestyksen 28) asiasta.
Keskustelu:

Ed. L e h t osaa r i : Arvoisa rouva puhemies! Äskeinen tupakkakeskustelu samoin kuin
sitä edeltänyt keskustelu sosiaaliturvasta koskettavat hyvin laajoja kansalaisjoukkojaja -piirejä.
Samoin on myös nyt käsiteltävänä olevan asian
laita eli metsästyslain muutosesityksen. Suomessahan on noin 300 000 metsästäjää tämän jalon
ja hienon harrastuksen parissa. Uskon, että päivä päivältä joukko mieluummin on kasvamaan
päin.
Metsästyslaki oli keväällä 93 täällä edellisen
kerran suuremmassa käsittelyssä. Sitä käsittelyä
vauhditti hyvin pitkä lainvalmistelu, hyvin laaja
kuuleminenja valiokuntakäsittely. Silloin tuosta
laista, joka tämän pitkän prosessin kautta tuli
eduskuntaan ja täällä hyväksyttiin muistaakseni
yksimielisesti, tuli pääsääntöisesti erittäin hyvä.
Metsästäjäpiireissä todettiin laki toimivaksi, ja
käytännössä sitä on kokeiltu muutama vuosi. Se
on pelannut varsin hyvin.
Eräs asia kuitenkin silloisessa lakikäsittelyssä
muuttui aika voimakkaasti valiokunnassa. Silloin valiokunta teki aika moniakin muutoksia,
mutta ehkä merkittävin oli se, että lakiin liitettiin
ns. lyijyhaulikielto vesilinnun metsästyksessä.
Valiokunta perusteli lyijyhaulikieltoa muun
muassa seuraavasti:
"Valiokunta on kiinnittänyt myös huomiota
niihin ongelmiin, joita liittyy lyijyhaulien käyttöön vesilintumetsästyksessä. Lyijyhaulit kulkeutuvat pohjamudasta puolisukeltajasorsien
suolistoon aiheuttaen myrkytystiloja ja niiden
tuottamia kuolemaan johtavia suolitukkeumia.
Viime vuosina tämä kielteinen ilmiö, josta jo
aikaisemmin on kantautunut tietoja ulkomailta,
on tullut esiin myös Suomessa. Muun muassa
vesilintujen metsästysmaille pesimään siirtyneitä
joutsenia on menehtynyt. Valiokunta katsookin
olevan perusteltua, että lyijyhaulien käyttö vesiIintumetsästyksessä kielletään."
Näiiiä perusteilla valiokunta sitten lisäsi lakiehdotuksen 33 §:ään 1 momenttiin uuden 12
kohdan, jolla lyijyhaulien käyttö vesilintumetsästyksessä kiellettiin 1.8.1996 alkaen.
Silloin hallitus ei todella esittänyt tätä muutosta, vaan tämä syntyi muutamien muitten muu174 270174
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tosten ohella valiokunnassa, ja niin kuin äsken
sanoin, eduskunta hyväksyi tämän sitten yksimielisesti. Tosin silloisessa keskustelussa käytettiin aika monia puheenvuoroja, joissa todettiin,
että tämä tavoite ja linjaus on erittäin hyvä, mutta olisiko sittenkin ollut parempi ratkaista tämä
lyijyhauliongelma,joka kieltämättä hyvin monilla isoilla kosteikkoalueilla on, toisella tavalla.
Silloin nousi esille se ratkaisumalli, että tämä
voitaisiin ehkä paremmin hoitaa asetuksella, niin
että valtakunnallisesti merkittävät kosteikot tultaisiin rajaamaan lyijyhaulien käytön osalta ja
että muualla tämä metsästys olisi sallittua.
Nyt meillä on yksi syksy takana. Viime jahtikaudella kokeiltiin tätä uutta lakia ja sen toimivuutta, ja siitä on tullut vähintäänkin kahdenlaista palautetta metsästäjien parista. Ensinnäkin ongelmia on tullut siltä osin, että korvaavia
hauleja lyijyhauleille ei ole ollut riittävästi eikä
ehkä kunnolla saatavilla. Varsinkin alkuaikana
niistä oli suorastaan puute, ja erilaisiin jahtitapahtumiin ei ole kerta kaikkiaan löytynyt sopivia
haulimateriaaleja, jotka olisivat tehokkaita metsästystapahtumiin.
Erityisen huolestuneita metsästäjät ovat olleet
siitä, että eräät haulityypit ovat teholtaan sen
verran heikkoja, että valitettavasti haavakkojen
osuus on kasvanut aika lailla paljon. Se on metsästäjien kannalta ja totta kai saaliin kannalta
erittäin ikävä ja valitettava asia siitä huolimatta,
että metsästäjäjärjestöt ja tiedotus ovat toimineet
niin, että pyrittäisiin matkoja mieluummin lyhentämään.
Teräshauli,joka oli toinen korvaava haulimateriaali, on osoittautunut myös monella tapaa
hyvin vaikeaksi vaihtoehdoksi. Todettakoon
muun muassa se, että metsäteollisuus on tietyillä
alueilla jopa kieltänyt teräshaulien käytön, kun
osa näistä hauleista ohjautuu ihan väkisin puustoon ja nämä puut aikanaan ajautuvat teollisuuden prosessiin. Me tiedämme, että siellä syntyy
aikamoisia ongelmia, kun tällaiset puut pysäyttävät prosessin. Muutamat merkittävät metsäfirmat ovat ottaneet hyvin kielteisen kannan teräshaulien käyttöön ja ilmoittaneet, ettei se ole kerta
kaikkiaan mahdollista. Myöskään aseet eivät ole
meidän hyvästä asekannastamme huolimatta valitettavasti tänä päivänä vielä täysin sopivia korvaaville hauleille.
Myös termi, joka tuossa lakiesityksessä oli, eli
vesilinnun metsästyksessä on kielletty lyijyhaulien käyttö, on tuonut epätietoisuutta metsästäjien
parissa. Hyvin monet ovat kysyneet, saako ampua pellolta, jolta sato on korjattu, Iyijyhauleilla
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tiettyjä vesilintuja. Saako esimerkiksi hanhia
metsästää aavalla suolla lyijyhauleilla vai ei? Minun henkilökohtainen tulkintani on se, että lyijyhauleja ei saa käyttää äsken mainituissa metsästysmuodoissa. Luulen, että tätä lakia päätettäessä tarkoitus meillä ei ollut ollenkaan tämä, vaan
todella tarkoitus oli se, että kosteikoissa, joissa
kieltämättä näitä ongelmia syntyy, se tultaisiin
kieltämään. Nyt kuitenkin laki sai äsken mainitun muodon, ja tätä kautta ongelmia on olemassa.
Tämä laki on myös jossain määrin ristiriitainen. Nyt kosteikon yllä saa kuitenkin ampua ja
käyttää lyijyhauleja muun riistan metsästyksessä. Näin ollen lyijyhaulit voivat ohjautua semmoisella alueella,jolle niitä ei todella kaivata eikä
toivota, pohjakerroksiin, joista ne joutuvat vesilintujen ravintokiertoon.
Tähän ristiriitaisuuteen voisi liittää myös sen
seikan, että meillä on tässä valtakunnassa paljon
sellaisia alueita, joilla metsästetään vesilintuja ja
joilla kerta kaikkiaan lyijyhaulit eivät tuota
minkäänlaista ongelmaa. On sisäjärviä, joilla
saatetaan muutama laukaus ampua syksyn varrella. Näin ollen lyijyhauliongelma ei ole siellä
oikeastaan minkään vertainen. Siitä olemme
kaikki samaa mieltä, että laajoilla kosteikoilla se
on todella ongelma. Se pitääkin pyrkiä hoitamaan myös jatkossa niin, että lyijyä ei pohjaan
jäisi.
Lyijyhaulikiellosta on puhuttu erittäin paljon
metsästäjien parissa. Tästä on myös kirjoitettu
varsin paljon. Aivan viimeksi muun muassa Metsästäjä-lehti hyvin ansiokkaasti parissakin artikkelissa tätä asiaa käsitteli, missä todettiin niitä
ongelmia ja sitä ongelmakenttää, mitkä tähän
liittyvät. On myös tutkittu tätä asiaa nimenomaan korvaavien haulien osalta hyvin paljon.
Siitä on tehty hyvin monia tutkimuksia. Ne ovat
meillä täällä olleet käytössä, ja ne myös tukevat
sitä, että korvaavat haulit eivät ole riittävän tehokkaita.
Eräs kokenut, vanha metsästäjä totesikin, että
ennen vanhaan oli vanha sääntö vesilintujahdissa, että kun saaliin näkee niin hyvin, että siltä
silmä erottuu, silloin voi laukaista. Nykyisillä
hauleilla on kuultava linnun hengitys ja sitten
vasta pääsee jahti tapahtumaan, eli niin läheltä
on päästävä ampumaan.
Myös metsästäjiltä on kysytty aika laajassakin
kyselyssä lyijyhauliasiasta aika paljon. Suhtautuminen metsästäjien taholta on ollut, että pääsääntöisesti he ovat tämän asian ymmärtäneet ja
hyväksyneet, mutta he ovat todenneet, että ny-

kyinen laki ei parhaalla mahdollisella tavalla toteuta tätä asiaa käytännössä ja kentällä. Metsästäjien suhtautuminen on ollut juuri tähän nykyesitykseen pääsääntöisesti kielteinen. Metsästäjät ovat pitäneet nykylakia tältä osin epäonnistuneena, ja he odottavat lain muuttamista lähitulevaisuudessa hyvin pikaisesti. Tämä on hyvin laajojen metsästäjäjoukkojen toive.
Arvoisa puhemies! Lakialoitteeseen, joka on
nimissäni allekirjoitettu, on kuutisenkymmentä
edustajaa laittanut nimensä alle, ja olen vakuuttunut siitä, että jos olisin kierrosta jatkanut,
täältä olisi voinut jopa sata nimeä tulla, enemmänkin, mutta tähtäimessä ei ollut ollenkaan
näin laajan joukon kerääminen. Hyvin monet
myös metsästysharrastuksen ulkopuolella olevat kertoivat, että heille on tullut viestiä, että
tällainen lakimuutos olisi paikallaan. He kysyvät, ettekö te voi siellä eduskunnassa tätä asiaa
korjata.
Haluaisin todeta, että meidän merkittävät
metsästysjärjestömme, Metsästäjien keskusjärjestö samoin kuin metsästysseurojen edustajana
oleva Metsästäjäliitto ovat myös hyvin ponnekkaasti vaatineet, että tähän tulisi tehdä muutos.
Lakialoite lähteekin siitä, että peruskysymys
voitaisiin hoitaa aivan samalla tavalla eli lyijyhaulikielto olisi voimassa tietyillä kosteikkoalueilla, vesilintujen pesintä- ja ruokinta-alueilla
samoin kuin niillä alueilla, joilla ne levähtävät
muuttomatkoilla. Siellä ei ole syytä lyijyhauleja
käyttää, mutta sen sijaan lyijyhauleilla voitaisiin metsästää, kuten tähänkin saakka, aika laajoilla alueilla tässä valtakunnassa. Nimenomaan nämä alueet tultaisiin merkitsemään, tai
ehkä paremmin niin päin, että ne alueet, joilla
se olisi kielletty, tultaisiin merkitsemään asetuksella. Minä luotan tässä asiassa nykyiseen hallitukseen, että hallitus voisi tämän asetuksen rakentaa sillä tavalla, että kosteikot, joissa lyijyhaulien käyttökielto olisi voimassa, tulisivat
varmasti hyvin seikkaperäisesti merkittyä. Siihen tulisi hyvä apu riistanhoitopiireittä ja alan
ammattilaisilta maakunnasta.
Tällä tavalla luulen, että tämä metsästäjiä koskeva kysymys, joka pikkuhiljaa uuden metsästyskauden kynnyksellä on taas hyvin ajankohtainen ja esillä, tulisi hoidettua hyvin järkevästi. Siis
muuttaisimme lakia niin, että asetuksella määrätään alueet, joilla lyijyhaulia ei saa käyttää.
Arvoisa puhemies! Totean sen, että tästä asiasta on myös ed. Järvilahti jättänyt prikulleen samanlaisen aloitteen. Uskon, että hän yhtyy myös
tähän toiveeseen.

Lyijybaolien käyttö metsästyksessä

Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies! Ed.
Lehtosaari aloitti puheenvuoronsa toteamalla,
että Suomessa on 300 000 metsästäjää, ja se on
hyvin merkittävä määrä. Minä totean, että hän
tällä aioitteeliaan pyrkii kaikin tavoin vähentämään tätä joukkoa, sillä sehän ei voi johtaa mihinkään muuhun kuin siihen, että ne syyt, jotka
johtivat lyijyhaulikieltoon vesilintumetsästyksessä, tulevat ajan myötä johtamaan siihen, että
hyvin suurella huudolla vaaditaan metsästyksen
voimakasta rajoittamista tässä suhteessa.
Kun vuonna 1993 säädettiin uutta metsästyslakia, nimenomaan oltiin kerta kaikkiaan edistyksellisiä. Kun kaikissa mahdollisissa ratkaisuissa tähdättiin hyvin pitkälle tulevaisuuteen,
silloin muun muassa päädyttiin lyijyhaulikieltoon, joka on ongelma, joka vain pahenee ja
pahenee, siis lyijyhaulien oleminen vesistöissä,
koska se tapahtuu kumuloitumalla sinne niin,
että ne ovat siellä vesilintujen poimittavissa.
Arvoisa puhemies! Tässä erityinen ongelma
ovat joutsenet. Joutsenet, jotka todella käsittelevät pohjaroudan ravintoa ottaessaan, saavat lyijyhaulit ruoansulatuskanavaansa, jossa syntyy
lyijymyrkytys,joka aiheuttaa suolikuolionja sitä
kautta eläimen hyvin tuskallisen kuoleman. Nyt
on osoitettu tutkimuksin, että myös pieniltä lammilta ja järviltä, joilla joutsenet kesäisin elävät ja
poikasensa kasvattavat, peräisin olevilla joutsenilla on tämä ongelma. Siis tässä ei ole kysymys
siitä, olisiko se iso kosteikko vai pienehkö järvi
tai peräti Iampi, vaan se ongelma on nimenomaan yleinen. Jos sillä syyllä on jotakin merkitystä, niin se merkitsee sitä, että totaali kielto on
ainut mahdollinen.
Kun Suomessa tehtiin tämä edistyksellinen
päätös, niin se on saavuttanut hyvin paljon myötätuntoa myös erämiespiireissä kautta läntisen
Euroopan, jossa ollaan seuraamassa tätä lippua
eli päätymässä täsmälleen samaan tulokseen.
Näiden kahden valtiopäivien aikana, minkä
verran tätä eduskuntaa on takanapäin, varsin
moni edustaja kuuluen ed. Lehtosaaren jengiin
on kysellyt tätä asiaa kirjallisilla kysymyksillä ja
siihen on tullut maa- ja metsätalousministerin
allekirjoittama vastaus, että hallitus ei tule tämän
laatuista esitystä tekemään. Se on erittäin hyvä
kanta asiaan.
On hyvin mielenkiintoista se, että viime vuosi
meni loppujen lopuksi ihan hyvin. Nyt minä kiinnitän, arvoisat edustajat, huomiota yhteen oikein
merkittävään asiaan ed. Lehtosaaren äskeisessä
perustelupuheenvuorossa. Hän totesi, että ei ole
olemassa lyijyhauleja korvaavia hauleja vesilin-
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tumetsästykseen,ja hän kuitenkin on sitä mieltä,
että kosteikkoalueilla ei lyijyhauleja käytettäisi.
Siis hän on sitä mieltä, että siellä metsästys joko
kielletään kokonaan tai käytetään korvaavia
hauleja. Siis silloin löytyykin korvaavia hauleja,
kun on kysymys kosteikoista. Eihän tässä ole,
arvoisa ed. Lehtosaari, mitään järkeä eikä mitään logiikkaa. Eivät sellaiset metsästäjät, jotka
ansaitsevat erämiehen tittelin, puhu tällaisia läpiä päähänsä!
Sitten vielä toinen moraalinen juttu. (Ed. Aittoniemi: Oletteko te metsästäjä?) - Minä metsästän, ed. Aittoniemi. (Ed. Aittoniemi: Susiako?) - En metsästä susia, vaan vesilintuja. Sitten te, ed. Lehtosaari, äsken puheenvuorossanne kiinnititte huomiota siihen, että kuitenkin
saa muita lintuja ammuskella veden yläpuolella.
Ettekö te lähde ollenkaan siitä, että erämiehillä
on moraali, siitä, että he hyväksyvät tämän yleisen periaatteen, että sinne vesistöihin niitä lyijyhauleja ei suolleta? Minä lähden taas siitä ja minun tuntemani metsästäjät ovat niin korkealla
moraalilla varustettuja, että he ymmärtävät
asiassa sisässään, mistä tässä on kysymys. Minä
en voi ymmärtää teidän puheitanne lainkaan.
Mitä tulee käsitteeseen vesilintu, niin kyllä ne
elikot tuli tapettua viime syksynä aivan hyvin.
Minä olen teidän kanssanne samaa mieltä siitä,
mikä oli tulkinta vesilinnusta. Se tulkinta varmasti riittää kaikille metsästäjille. Ei näissä
asioissa pidä niin kiihkeä olla.
Sitten te viittasitte äskeisessä puheenvuorossanne siihen, että panokset eivät riittäneet. Jos
kauppa ei varaa riittävästi panoksia tai mitä tahansa tuotteita, niin eihän niitä tietysti riitä ostettavaksi. Sehän on ihan selvä asia. Ei tämä ole
laista eikä asetuksista kiinni, vaan kysymys on
kaupan käyttäytymisestä. Ei ole markkinatilanteeseen varauduttu ja sillä siisti.
Vielä yksi moraalinen näkökohta. Te viittasitte siihen, että joutuu läheltä ampumaan. Niin
pitääkin ampua semmoiselta etäisyydeltä, että
ampuu varman päälle. Sehän on yleinen periaate.
Edelleen, te sanoitte, että ei ole aseita käytettävissä. No, olihan niitä aseita viime syksynä käytettäväksi, kun siellä jahdissa kuitenkin käytiin.
Sekään ei pitänyt paikkaansa.
Sitten, arvoisa puhemies, lopuksi: Kun metsästyslakikokonaisuutta täällä eduskunnassa
säädettiin, me kaikki muistamme, millä tavalla
tämä prosessi lähti käyntiin. Se lähti sillä tavalla
käyntiin, että olikohan se äänin 83-82 äänestettiin siitä, mitä tälle hallituksen esitykselle tehdään täällä. Kun oli ilmeistä, että siitä tulisi täl-
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laisella äänestyksellä sellainen laki, jota ei pystyttäisi vahvistamaan sen sisäisen ristiriitaisuuden
takia, niin se johti siihen, että täällä eduskunnassa aivan erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen,
että etsitään laaja kompromissi, jotta eri näkökohdat pystytään sovittamaan yhteen. Tämä
edistyksellinen näkemys oli yksi osa sitä pakettia.
Te olette nyt sitä romuttamassa, vaikka olette
edelleen eduskunnan jäsen.
Ed. Lehtosaari (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa rouva puhemies! Ensinnäkin minä ymmärrän, että tämä on ed. Pulliaiselle aika arka
asia, koska te olitte arkkitehtinä silloin, kun lyijyhauliasiaa sorvattiin, ja nyt metsästäjien valtava
enemmistö on asiaa vastaan. Kyllä se minuunkin
sattuisi, jos tällä tavalla metsästäjätahot lähtisivät vastaan. Mutta minun ratkaisumallini tässä
on se, että me hoitaisimme tämän asian yhdessä
rauhallisesti ja niin, että tästä tulisi hyvä ja toimiva niin metsästäjäkuntaa kuin ympäristötavoitetta ajatellen.
Ed.·Pulliainen totesi, että minä tähtäsin aioitteelia metsästäjoukon lukumäärän tuntuvaan
pienenemiseen. En missään tapauksessa halua
sitä, vaan todella toivon, että metsästäjien pariin
tulisi entistä enemmän väkeä, se on niin hieno
harrastus, yksi parhaita harrastuksia.
Edelleen te totesitte, että tästä nousisi erittäin
suuri meteli, jos lakialoite menisikin läpi. Minä
vain kysyn, ketkä nostavat sen metelin. Mielelläni seuraan, mitkä ovat ne joukot, jotka nostavat
metelin tästä asiasta.
Te sanoitte, että hallitus ei tee tästä asiasta
esitystä. Voi olla, että tämä hallitus ei tee, mutta
tähän maahan tulee seuraaviakin hallituksia, jotka todennäköisesti ymmärtävät paremmin metsästäjien toiveita ja metsästysasioita kuin tämä
hallitus, jos tämä ei tee sitä esitystä.
Vielä korvaavista hauleista. Tosiasia on se,
että korvaavia hauleja ei ollut riittävästi käytössä
eri metsästystarkoituksiin. Muun muassa viittasin hanhien metsästykseen. Minulle on tullut
pohjoisesta hyvin paljon palautetta, jossa on todettu, että tilanne oli todella tällainen tuolla
alueella.
Ed. P u 11 i aine n (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti totean ed. Lehtosaarelle ensinnäkin siitä, ketkä nostaisivat metelin. Eläinsuojeluväki. Kyllä se sillä tavalla on,
ettäjoutsenelia on sellainen asema Suomen historiassa viime sodan jälkeisenä aikana, että kun
joutsenia rupeaa joukoittain kuolemaan kuoli on

aiheuttamaan nälkäkuolemaan, niin kyllä on aivan varma, että siitä tulee iso haloo ja se menee
metsästäjien piikkiin ja vaaditaan tämän harrastuksen rajoittamista. Se on harvinaisen selvä
asia. Minä tähtään pitkälle tulevaisuuteen. Te,
ed. Lehtosaari, elätte tämän päivän huumassa
ettekä kestä paineita.
Toisekseen, mikä koskee erilaisia hauleja, niitä pitää mennä kaupasta tilaamaan, ed. Lehtosaari, nyt juuri. Pitää ostaa ne haulit valmiiksi
eikä mennä 19. päivä elokuuta kauppaan kyselemään, onko teillä hauleja.
Ed. L e h t o s a a r i (vastauspuheenvuoro ):
Arvoisa puhemies! Allekirjoittaneella on riittävästi korvaavia hauleja varastossa, joten siitä ei
ole kiinni. Mutta oli todella niin, että viime syksynä ase- ja patruunateollisuus ei kerta kaikkiaan
ollut varautunut tilanteeseen, vaikka oli kaksi
vuotta aikaa. Hyvin monissa aseliikkeissä myytiin eioota.
Mitä tulee metelin nostamiseen, niin voi olla,
että eläinsuojeluväen piiristä löytyy muutamia
äänekkäitä,joita vielä yllytetään tietyiltä tahoilta
toimimaan tällä tavalla. Mutta kun heille kertoo
asiallisesti ja rauhallisesti, mikä tässä on kysymyksessä, niin en jaksa uskoa, että siitä nousee
ed. Pulliaisen kuvaamaa meteliä. Meillä on valitettavasti eläinsuojelupiireissäkin tiettyjä ääriaineksia, joiden toiminta on lähinnä terrorisointia
tässä valtakunnassa, mutta minä luulen, että pikkuhiljaa tämmöinen toiminta, kun se on saanut
yleisen tuomion, tulee vähenemään. Ainakaan
tässä asiassa en usko, että sieltä mitäänjoukkoliikettä tulee. Tämä on niin helposti metsästäjien ja
metsästysammattilaisten ja metsästäjäjärjestöjen
toimesta kerrottavissa ja perusteltavissa, että
kyllä kaikki järkevät tämän ymmärtävät.
Ed. P u 11 i a i n e n (vastauspuheenvuoro ):
Arvoisa puhemies! Minä teen sen johtopäätöksen, että te, ed. Lehtosaari, olette sitä mieltä, että
on aivan oikein tappaajoutsenia luonnossa kuolion avulla nälkäkuolemaan.
Ed. S a a r n i o : Arvoisa rouva puhemies!
Ensin ed. Lehtosaaren aloitteesta. On totta, että
tämän kaltaisia viestejä tulee ilmeisesti yksittäisille edustajille, jotka tukevat tätä aloitetta. Ne
saattavat olla vain tämän päivän harhaa. Toivottavasti valiokunta ottaa tähän asiaan lopullisesti
kantaa.
Mutta puhuisin seuraavasta, 28) asiasta eli
aloitteesta 53, joka on samanaikaisesti keskuste-
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lussa, ja ihmettelen kovasti sitä. Kun täällä sosiaaliasioissa puhuttiin eläkeläisten sairausvakuutusmaksusta, niin ed. Aittoniemi kovasti korosti keskustan suoraselkäisyyttä. Tämä nyt on
ilmeisesti jo kaksinkertaista suoraselkäisyyttä,
että samasta asiasta on kaksi aloitetta keskustan
edustajien nimissä, aivan sanasta sanaan samanlaisia. Ihmettelen todella tämän kaltaista hommaa. Minusta tällä viedään eduskunnalta arvovaltaa, että samasta asiasta ei voida yhden puolueen sisällä sopia aloitteesta, vaan tuodaan kaksi täsmälleen samanlaista aloitetta, jotka vaativat
kaksinkertaisenjos ei muuta niin kirjapainotyön.
Ihmettelen todella, että ette ole päässeet tästä
ajoissa sopimukseen. Uskon, että tämä ei ainakaan ole kovin hyväksi maineeksi tälle aloitteelle
eikä edistä itse asiaa. Pidän tätä hyvin valitettavana. Jos tämä on työtapaturma, niin ihmettelen,
että sitä ei ole voitu aikaisemmin todeta kuin
vasta tässä salissa.
Ed. 1 h a mäki :Arvoisa puhemies! Kun allekirjoitin ed. Lehtosaaren aloitteen, pidin sitä hyvänä, ja senpä takia sen allekirjoitin. Nyt ed.
Pulliainen esitti täällä näkökohtia ja vasta-argumentteja, ja voitaneen sitten valiokuntakäsittelyn yhteydessä katsoa, kumpi tässä pitemmän
korren kantaa.
Mutta puutun samaan asiaan kuin ed. Saarnio, että ed. Järvilahti on tehnyt saman suuntaisen lakialoitteen, (Ed. Saarnio: Samanlaisen, ei
saman suuntaisen!) joka tarkemmin tutkien
näyttää ihan samanlaiselta. En tiennyt, että asia
on niin tärkeä, että keskustan pitää peräti kaksi
lakialoitetta samasta asiasta tehdä. Se herättää
vain kysymyksen, eikö kolmella olisi saatu vieläkin parempi tulos. Tässä on se hyvä puoli, ettäjos
olisin tiennyt, että ed. Järvilahti tekee tämmöisen
aloitteen, olisin saattanut allekirjoittaa senkin,
mutta nyt se jäi ed. Järvilahden ainoana allekirjoittamaksi. Haluankin kysyä ed. Lehtosaarelta,
miksi tehtiin kaksi lakialoitetta ja miten ne eroavat. Aiotaanko tällä nyt saada aikaan se, että
edes jompikumpi menee läpi?
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa puhemies! Ed.
Lehtosaari totesi, että metsästys on hieno ja jalo
harrastus. Kysyisin ed. Lehtosaarelta, mikä tekee siitä harrastuksesta jalon.
Ed. Le h t o saari : Arvoisa rouva puhemies! Ensinnäkin ed. Tiusasen kysymykseen,
mikä tekee metsästyksestä hienon ja jalon. Sitä ei
voi oikeastaan kertoa muutoin kuin menemällä

2773

mukaan erätapahtumiin metsälle hyvässä porukassa, hyvässä seurassa mahtaviin maisemiin.
Siihen liittyy sitten pienoinen metsästysvietti.
Kaikki nämä yhdessä tekevät siitä hienon ja jalon
harrastuksen. Minä toivotan ed. Tiusasen tervetulleeksi Eduskunnan eräkerhoon ja sitä kautta
myös tämän hienon ja jalon harrastuksen pariin.
Mutta sitten kysymyksiin, joita tuli edustajilta
Saarniolta ja Ihamäeltä, miksi on tehty kaksi
aloitetta. Ed. Järvilahden olisi pitänyt olla mukana täällä keskustelussa. Hän olisi ollut paras vastaamaan siihen, miksi hän jätti tarkasti saman
aloitteen, kirjoittamani aloitteen omissa nimissään keskuskansliaan. Ehkä hän koki, että tässä
on kysymys todella niin merkittävästä ja hyvästä
asiasta, että kannattaa lähteä omallakin nimellä
liikkeelle.
Minusta tärkeintä on se, että itse asia ei unohdu eikä sotketa sitä menettelytapakysymykseen.
Minä näen sen toisarvoisena. Todella tärkeintä
on se, että asia menee eteenpäin.
Täällä on myös todettu, että keskustalla, siis
puolueella, olisi jotakin tekemistä tämän asian
kanssa. Toivon, että puolue jätetään kokonaan
pois. Tämä on laajan metsästäjäjoukon toive, ja
kun olen pitkäaikainen Eduskunnan eräkerhon
puheenjohtaja, aloitteen tekeminen on tavallaan
uskottu allekirjoittaneelle.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Edustajat Saarnio ja Ihamäki kiinnittivät huomionsa
epäoleelliseen, mutta kylläkin kiinnostavaan
asiaan, ei siinä mielessä mitään.
Mitä tulee itse lyijyhaulihommaan, olen aikanaan jo sanonut, että se on täyttä huuhaata ja
vihreiden keksintöä koko touhu. Hassuinta on,
että suomalaisessa yhteiskunnassa kävellään näiden perässä. Väitteet siitä, että vesistöön ammuttavat lyijyhaulit olisivat aiheuttaneet jotakin eläimistölle, ovat kyllä yhtä suurta huuhaata kuin se,
että ruskeapintainen kananmuna olisi parempi
kuin valkoinen kananmuna. Ei mitään perää
näissä asioissa.
Sen sijaan on aiheutettu se, niin kuin ed. Lehtosaaren aloitteessa puhutaan, että haavakkoja,
vaikka se on minulle vähän uusi sana, mutta
kuitenkin sellaisia siipeen ammuttuja, jotka jäävät kitumaan luontoon, on varmaan monin verroin enemmän, koska eihän teräshauli sillä tavalla ole tappava kuin on lyijyhauli. Minun mielestäni pitäisi palata vanhaan järjestelmään. Myöskään kosteikoissa tällä ei ole mitään merkitystä.
Eivät siellä joutsenet niin paljon niitä nieleskele,
etteivät pinnalla pysy. Jos näenjonkunjoutsenen
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uppoavan keskellä järveä, niin kyllä siellä on
minkki tai saukko asialla eivätkä lyijyhaulit.
Kyllä tämä niin hullua ja huuhaata on koko
suomalainen lainsäädäntö. Tällaisten asioitten
kanssa täällä takkuloidaan. Kuitenkin lyijyhauleilla on ammuttu sata vuotta eivätkä eläimet ole
joutuneet kärsimään. Meidän pitäisi pitää huoli
siitä, ettei tällaisia vihreitten huuhaahommia
otettaisi koskaan huomioon. Ajateltaisiin vain
kylmästi omalla järjellä, mitä se sanoo. Siitä tässäkin on ed. Lehtosaaren aloitteen osalta kysymys, että edes jossain määrin palattaisiin vanhaan suuntaan sillä tavalla, että eläinten kärsimyksiä jossain mielessä saataisiin vähennettyä,
kun haulien tappavuus tulisi paremmaksi.

joukon äänekkäästä metelöinnistä, joka puree
tänä päivänä erittäin tehokkaasti.
Ihan lopuksi, rouva puhemies, toivoisin todella, että tämän asian kanssa voisimme edetä ihan
rauhallisesti ja voisimme tällaiset tunnepurkaukset, joita matkan varrella tulee varmaan vielä
olemaan, unohtaa ja kuulla sellaista tervettä ääntä, joka tulee hyvin pitkälti laajoista metsästäjäjoukoista.

Ed. R a s k : Arvoisa rouva puhemies! Minä
en ole metsästäjä, mutta kun olen kuunnellut
keskustelua, ihmettelen sitä, että tällainen aloite
näinkin laajan kannatuksen on saanut ja on tehty. Siihen on ilmeisesti olemassa perustelut.
Ajattelen tätä asiaa vähän sillä tavalla, että
eikö kaikenlaisen lyijyn levittämisen luontoon
pitäisi olla kiellettyä. Meillä tällä hetkellä esimerkiksi polttoaineista on lyijy poistettu sen vuoksi,
että se ei ole millekään terveellistä, ei hengitykselle eikä muulle. Tässä nyt on kuultu ed. Pulliaisen
aika yksityiskohtainen selvitys siitä, mitä se linnuille on aiheuttanut.
Erityisesti ihmettelen ed. Ihamäkeä, jonka
kanssa olen monessa terveyskysymyksessä ollut
yhtä mieltä, että hänkin oli tätä niin lämpimästi
kannattamassa. Mutta se johtuu varmaan siitä,
että minä en metsästyksestä niin kovin paljon
ymmärrä. Mutta olen sitä mieltä, että metsästyslaki tältä osin on hyvä eikä sitä pidä mennä
muuttamaan.

28) Lakialoite laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Ed. L e h t o s a a r i : Arvoisa rouva puhemies! Ihan vielä lopuksi ed. Raskille toteaisin,
että jos te keskustelette Lapin edustajana Lapin
metsästäjien kanssa, niin luulen, että siellä on
hyvin pieni joukko, joka vastustaa tätä esitystä.
Minulle on tullut Lapista hyvin paljon palautetta. Olen vakuuttunut siitä, että Lapin metsästäjät
ovat mitä parhaimpia luonnonsuojelijoita. He
vaalivat kuin silmäteräänsä hienoa Lappia ja hienoa maisemaa, ei heillä ole tarkoitus ollenkaan,
että he myrkyttäisivät tai tuhoaisivat sitä aluetta.
Mutta aloitteessa ei ole kysymys ollenkaan
siitä, jos sallisimme tietyillä alueilla lyijyhaulien
käytön, että kyse olisi ympäristökatastrofista tai
luonnon tuhoamisesta. Niin kuin ed. Aittaniemi
sanoi aika suoraankin, kysymys on tietyn pienen

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Lakialoite 53/1997 vp (Timo Järvilahti /kesk)
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
29) Lakialoite laiksi lasten päivähoidosta annetun
lain 11 a §:n muuttamisesta
Lakialoite 63/1997 vp (Päivi Räsänen /skl ym.)
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
30) Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Lakialoite 64/1997 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Keskustelu:
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on lakialoite sairausvakuutuslain
muuttamisesta nimenomaan niin, että keliakiaa
sairastavat saavat sairausvakuutuskorvausta
gluteenittoman ruokavalion ylimääräisistä kustannuksista. Korvaus olisi 50 prosenttia vahvistetun gluteenittoman elintarvikkeenja vastaavan
gluteenia sisältävän elintarvikkeen tukkuhinnan
erotuksesta. On laskettu, että korvauksen enim-

Keliakiapotilaiden korvaukset

mäismäärä olisi järjestelmän alkaessa 2 400
markkaa potilasta kohden vuodessa.
Perustelu, että gluteeniongelma otetaan osaksi
sairausvakuutuslakia, lähtee siitä, että keliakia
on ainoa sairaus, jonka yksinomainen hoitokeino on erityisruokavalio. Mitään varsinaista lääkehoitoa tähän sairauteen ei siis ole. Kuitenkin
keliakian hoidon kannalta välttämättömät gluteenittomat tuotteet ovat gluteenia sisältäviä
elintarvikkeita selvästi kalliimpia.
Lakialoite on rakennettu siis niin, että sairausvakuutuslain 5 §:ää muutetaan ja myös
5 a §:n momenttimuutokset tulevat tässä kysymykseen. Lopuksi tämä asia myös huomioituu
30 §:n kohdalla. On myös aivan ilmeistä, että
sairausvakuutuslain mutkikkuuden vuoksi tällainen lakiehdotus sinänsä joudutaan varsin
moninaisesti ja monilta kohtaa muuttaen toteuttamaan. Näkisin, että tämä tapa on oikea ja
kaikkein joustavin.
Totean myös, että tässä on siteerattu sairausvakuutuslain 30 §:ää ja siinä 7) kohdassa korvausprosenttina pitänee olla 75 eikä 80 prosenttia, mikä lääkkeistä nykyään on.
Toteaisin lopuksi, arvoisa puhemies, että varsin monet kansanedustajat ovat vuosien ajan
asiaan kiinnittäneet huomiota, paikalla olijat
varmasti myös. Nyt muuhun tehtäväänjoutunut
ed. Rimmi välitti minulle myös sen tiedon, että
hän on useita kertoja asiasta kysynyt, ja näin
ovat tehneet myös monet muut kansanedustajat,
siis kysyneet asian perään. Tämä koskettaa vain
noin 10 OOO:ta suomalaista- määrä lisääntyymutta hyvin kipeällä tavalla, ja muu hoito kuin
dieettihoito ei ole mahdollista.
Ed. I h a m ä k i : Arvoisa puhemies! Tosiasiat keliakiasta, jotka ed. Tiusanen on lakialoitteessaan esittänyt, ovat kiistattomat. Keliakian
hoito ei ole jokin lääke tai lääkitys, vaan erikoisruokavalio. Kun monia muita tauteja hoidetaan lääkkeillä ja näistä lääkkeistä saadaan
korvausta, on aivan perusteltua kysyä, miksi ei
keliakian hoidosta saa, kun sen hoito on erikoisruokavalio.
Ymmärrän, että asia liittyy laajempiin kysymyksiin,ja sen takia tämä on ehkäjossakin määrin periaatteellinenkin asia. Toivoisin, että tämä
perusteellisesti selvitettäisiin valiokuntakäsittelyn yhteydessä.
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sia. Kyllä minun käsitykseni mukaan myös monta muuta kuin keliakiaa hoidetaan ruokavaliolla
eikä niistä saada mitään. Kyllä te varmaan lääkäreinä tiedätte, että on olemassa muitakin, jotka
hoidetaan ruokavaliolla. Keliakia nyt sattuu olemaan poliittisesti esillä. Olen minäkin siitä kysynyt, yrittänyt saada omaa osuuttani kakusta,
mutta kun tässä nyt realistisesti puhutaan, niin
pitäisi huomioida nämä muutkin ryhmät, joissa
on vastaavia ongelmia.
Ed. T i u s a n en : Arvoisa puhemies! Ed.
Ihamäen kommentin hyvin mielelläni kuuntelen.
Hän lääkärinä tietää tilanteen, ja tiedän, että ed.
Ihamäki, niin kuin myös ed. Aittoniemi, on asiaa
aikaisemmin kysynyt, ja uskon, että ihan vakavissaan eikä mistään, sanoisinko, itsekkäistä
syistä.
Ed. Aittoniemen kommenttiin haluaisin todeta, että sellaisia muita sairauksia, joissa joudutaan kiinnittämään huomiota ruokavalioon,
ovat esimerkiksi munuaissairaudet, joissa joudutaan kiinnittämään huomiota esimerkiksi ravinnon valkuaisainepitoisuuteen, ja tietysti meille
kaikille tuttu verenpainetauti, jossa joudutaan
kiinnittämään huomiota natrium- eli niin sanotusti ruokasuolapitoisuuteen, taikka kihti, joka
on tunnettu tauti Suomessa, myös, voisi sanoa,
jossakin määrin poliittinen sairaus. Haluaisin todeta, että huolimatta siitä, että siinä joudutaan
kiinnittämään huomiota nukleiinihappoja sisältäviin ravinteisiin, kaikissa kolmessa mainitussa
on olemassa lääkehoito, joka on primääri, ensisijainen, jolla itse sairautta hoidetaan. Mutta todella, niin kuin ed. Ihamäkikin totesi ja itse viittasin, gluteenia sisältämättömät elintarvikkeet
ovat keliakiasairauden ainut hoitomuoto. Siihen
ei liity mitään lääkehoitoja.
Ed. I h a mäki : Arvoisa puhemies! Ed. Aittoniemen puheenvuoronjohdosta haluan todeta,
kun hän sanoi, että monta muuta sairautta hoidetaan ruokavaliolla, ed. Tiusaseen yhtyen, että
ei näin selvästi ja yksiselitteisesti kuin keliakiaa.
Jos ruokavalioita hoidoksi muihin käytetään, siihen yhteyteen totesin, että asia liittyy laajempiin
yhteyksiin ja on myös periaatteellinen ja tämä
asia selvitettäköön sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Ed.
Ihamäki sanoi, että on monia muita sairauksia,
jotka hoidetaan lääkkeilläja niistä saa korvauk-

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
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31) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 7 luvun
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi Iaeiksi
Hallituksen esitys 48/1997 vp
Lakivaliokunnan mietintö 8/1997 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
32) Hallituksen esitys rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa
koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys 82/1995 vp
Lakivaliokunnan mietintö 9/1997 vp
Lakialoite 44/1995 vp, 7/1996 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.
35) Hallituksen esitys Iaeiksi Suomen Hallitusmuodon 87 ja 89 §:n sekä korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys 42/1997 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 10/1997 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.
36) Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

Hallituksen esitys 261/1996 vp
Talousvaliokunnan mietintö 17/1997 vp

33) Hallituksen esitys laiksi haja-asutusalueiden
postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

Hallituksen esitys 22/1997 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 6/1997 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina
kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 17 .26.

34) Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja laiksi yliopistolain voimaanpanosta
Hallituksen esitys 263/1996 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 9/1997 vp

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Jouni Vainio

