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Keskustelu hallitusohjelmatiedonannosta

Arvoisa puhemies,

Hallitus katkaisee köyhtymisen kierteen korottamalla
työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa 100 eurolla. Tämän
kustannuksiksi arvioidaan 227 miljoonaa euroa.

Samalla yleistä asumistukea uudistetaan korottamalla
tulorajoja, alentamalla omavastuita ja korottamalla
hyväksyttyjä enimmäisasumismenoja. Ilmaiseksihan tämä ei
tapahdu, vaan siihen käytetään lähes 50 miljoonaa euroa.

Sen lisäksi kunnallisverotuksen perusvähennystä ja työtulo-
vähennystä kumpaakin kevennetään 200 miljoonalla eurolla.
Myös toimeentulotuen perusosaa korotetaan 6 prosenttia.

Me Vasemmistossa pidämme tätä merkittävänä tekona.
Turhaan ei puolueen puheenjohtaja ole todennut, ettei tällaista
ole hänen elinaikanaan aiemmin tehty.

Kyse on todella merkittävästä panostuksesta köyhyyden
vähentämiseen, kun samaan aikaan kuitenkin pienennetään
valtion menojen ja tulojen välistä kuilua yhteensä 2½
miljardilla eurolla vuodessa.

Nyt siis panostetaan vaikeana aikana köyhyyden torjuntaan,
kun sitä eivät tehneet edelliset hallitukset parempina vuosina.

Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan nosto on paras tapa
poistaa köyhyyttä.



Työmarkkinatuen pienuus on korkeiden asumiskustannusten
ohella tärkein syy ihmisten putoamiseen toimeentulotuelle.
Ja toimeentulotuen äärimmäisen tiukka tarveharkinta kiinnittää
pahimmillaan sitä saavat pysyvän köyhyyden tuloloukkuun.

Vasemmistoliitto on tietoisesti halunnut panostaa nimenomaan
työmarkkinatukeen eikä esimerkiksi siihen, että käytettävissä
ollut raha olisi jaettu tasan toimeentulotuen ja työmarkkina-
tuen kesken.

Tuntuva työmarkkinatuen korotus estää ihmisiä joutumasta
toimeentulotuelle ja toimeentulotuen saajista moni pääsee
sieltä pois.

Samalla se vapauttaa ihmiset kuukausittaisesta tulojensa,
menojensa ja varallisuutensa yksityiskohtaisesta
selvittämisestä, minkä hakijat kokevat erittäin nöyryyttävänä.
Ja ennen kaikkea: toimeentulotuen saajan kaikki tulot
leikkaantuvat täysimääräisesti.

Työmarkkinatuen korotus on myös sikäli merkittävä, että sitä
korotettiin viimeksi Vasemmistoliiton ollessa hallituksessa eikä
korottaminen silloinkaan ollut helppoa.

* * *

Oikeudenmukaisuutta lisäävät eri veromuutokset. Edellä
mainitsin jo pienten tulojen verovähennykset.

Suurista perinnöistä ryhdytään kantamaan korotettua veroa ja
eniten hyvätuloisia asunnonostajia auttavaa asuntovelan
korkovähennystä pienennetään asteittain lähivuosina.
Myös eniten hyvätuloisia hyödyttävää kotitalousvähennystä
pienennetään.

Pääomatuloja ei tosin verotuksessa rinnasteta ansiotuloihin,
mutta verokantaa nostetaan ja yli 50 000 euron tuloista
peritään veroa korkeammalla prosentilla. Tällä muutoksella
puututaan verotuksen suureen epäkohtaan.



Valtion tulojen lisäyksessä merkittävässä asemassa ovat ympä-
ristö- ja haittaperusteiset verot.

* * *

Kunnan tärkein tehtävä on asukkaiden palveluiden takaaminen.
Tämän toteuttamiseksi hallitus pyrkii vahvoihin kuntiin.

Ikääntyvien turvaksi säädetään vanhuspalvelulaki, joka antaa
oikeuden laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden lakisääteiseen kehittämiseen
varataan vuosittain yhteensä 145 miljoonaa euroa.

Nuorisotyöttömyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen
torjumiseksi jokaiselle nuorelle taataan työ-, opiskelu-,
kuntoutus- tai harjoittelupaikka.

Opiskelijoiden asema turvataan sitomalla opintotuki indeksiin.

* * *

Uuden hallituksen ohjelmassa on merkittävä toimenpiteiden
kokonaisuus, jolla torjutaan harmaata taloutta.

Se ei ainoastaan lisää verotuloja ja vaan ennen kaikkea
suojelee tavallista rehellistä yrittäjää filunkiyritysten epäreilulta
kilpailulta.

On harmillista, että joiltakin osin harmaantalouden torjunnan
yksityiskohdat jäivät auki.

Silti kyse on merkittävästä askeleesta, jolla tavoitellaan 300
miljoonan euron lisäystä valtion tuloihin. Vasemmiston pitkään
vaatimat toimenpiteet ovat kaikkien Suomessa työtä tekevien
etu ja koko Suomen etu.

* * *



Eräisiin rajaaviin päätöksiin olemme erityisen tyytyväisiä.

Ensinnäkin sotilasliitto Naton osalta hallitusohjelma rajaa
yksiselitteisesti Suomen jäsenyyden pois toteamalla, että sitä
ei tämän hallituksen aikana edes valmistella. Luonnollisesti
pyrimme siihen, että linja on pysyvä ja sama kirjaus tulee
myös seuraavien hallitusten ohjelmiin.

Toinen merkittävä linjaus on, että periaatepäätöksiä uusista
ydinvoimaloista ei tehdä.

Kaiken kaikkiaan hallitusohjelmaan sisältyy lukuisia myönteisiä
seikkoja, joita ajan puute estää luettelemasta.

Arvoisa puhemies,

Me osallistumme mielihyvin hallituksen työskentelyyn. Tiellä
voi tulla vastaan vaikeita kysymyksiä ja vaikeita aikoja. Va-
semmistoliitosta on kuitenkin parempi olla päätöksiä sorvaa-
massa kuin jäädä rannalle ruikuttamaan.


