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Ajankohtaista eduskunnasta  Kemijärvi 07.11.2019 

Markus Mustajärvi, kansanedustaja (vas) 

puolustusvaliokunta, jäsen, tiedusteluvalvontavaliokunta, jäsen, ulkoasiainvaliokunnan varajäsen, 

pankkivaltuutettu, ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä puolustusselonteon seurantaryhmän jäsen 

 

HX-hanke maksaa ainakin 20 miljardia euroa 

Suomen taloushistorian suurin yksittäinen hankintapäätös etenee. HX-hävittäjähankinnan 

tarkentavat talouspyynnöt lähtivät kuun vaihteessa viidelle mahdolliselle toimittajalle.  

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että hankintahinta ei saa nousta yli 10 miljardin euron. 

Tätä ennen hinta oli asetettu puolustusselonteossa ja hallitusohjelmassa 7-10 miljardin euron väliin. 

Tarjoukset nousevat varmuudella ylärajalle.  

Hankintahinnan lisäksi kokonaiskustannuksiin tulee laskea elinjaksokustannukset. 

Elinjaksokustannukset ovat vähintään samansuuruiset kuin hankintahinta eli kokonaiskustannukset 

nousevat 20 miljardiin euroon. Oleellinen kysymys on, vastaako jättihankinta tulevan ajan 

haasteisiin vain käydäänkö eilisen päivän sotaa?  

Puolustusministeriön pääluokan kokonaismenot nousevat JTS kauden 2020-2023 aikana 58 %:a, 

sillä HX-hankkeen lisäksi Laivue 2020-hankkeen kautta hankitaan neljä uutta fregattia 

merivoimille, hankintahinta 1,3 miljardia euroa.  

Tiedusteluvalvontavaliokunta aloitti toimintansa 

Tämän kauden alussa eduskunnassa aloitti toimintansa aivan uusi tiedusteluvalvontavaliokunta. Sen 

tehtävänä on valvoa suojelupoliisin koko toimintaa ja sotilastiedustelua.  

Uusi valiokunta sekä tiedusteluvaltuutetun virka katsottiin tarpeelliseksi, koska siviili- ja 

sotilastiedustelu saivat hyvin laajat valtuudet tiedustelulakien uudistamisessa. Esimerkiksi 

suojelupoliisin tai sotilastiedustelun päällikkö voi omalla päätöksellään käynnistää ulkomaan 

tiedusteluoperaation. Myös tieto- ja puhelinliikenteen seurantaan tuli aivan uusia mahdollisuuksia.  

Koko tiedustelulakipaketissa oli sivuja enemmän kuin soteuudistuksessa.  

Hallitusohjelman keskeisiä kohtia 

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma kirjoitettiin kohtuu vaivattomasti, mutta avoimia 

kysymyksiä jäi paljon. Keskeisin tavoite, työllisyysasteen nostaminen 75 %:iin, on oikeastaan 

heikko mittari kuvaamaan kansantalouden tilaa. Useiden vertailujaksojen aikana työllisyysaste on 

noussut ja työttömyysaste laskenut, mutta kansantalouteen tehdyt kokonaistyötunnit eivät ole 

lisääntyneet?  

Hallitusohjelman parhaimpia puolia ovat aktiivimallin leikkurin purkaminen, eri etuuksien 

nostaminen, panostaminen koulutukseen, ilmastomuutoksen huomioiminen ja uusi lähtö-

soteuudistukselle.  

Ikäviäkin asioita hallitusneuvotteluissa sovittiin. Polttoaineiden hinnankorotus vaikuttaa erityisesti 

syrjässä asuvien kansalaisten liikkumiseen, mutta myös palveluiden ja tavaroiden hintoihin.  
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Valtionyhtiöiden omistusten myynti on ollut lähes jokaiselle hallitukselle väriin katsomatta liian 

helppo tapa paikata valtiontaloutta. Säätytalolla hallitusneuvottelut keskeytyivät lyhyeksi aikaa, kun 

asiasta väännettiin ryhmien kesken.  

Valtio on saanut vuosina 2007-2018 omistuksistaan osinkotuloja 1,1-1,9 miljardia euroa vuosittain. 

Vuonna 2018 valtion saamat osinkotulot olivat noin 1,4 miljardia euroa.  

Hallituskauden keskeisimmät talouspolitiikan tavoitteet:  

1) Työllisyysaste nostetaan 75 %:iin.  

2) Julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023 (normaalin talouden tilassa).  

3) Eriarvoisuus vähenee ja tuloerot pienenevät.  

4) Suomi kulkee kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.  

Ensi vuoden valtion talousarvio 

Kuntatalouden tila heikkenee vuonna 2019. Vuoden 2020 valtionosuuksissa muutos edellisvuoteen 

heittelee rajusti kuntien välillä, myös Itä-Lapissa.  

Myös verotuloissa huomattavia vuosittaisia vaihteluita. Vuosina 2020-23 keskimääräisen kasvun 

arvioidaan olevan 3,7 %:a ja vuonna 2020 jopa 6,6 %:a? 

Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuntatalouden menot kasvavat kuitenkin tuloja nopeammin. 

Investointipaineet ovat suuret.  

Talouden sopeutuspaine kohdistuu erityisen voimakkaasti pieniin, alle 6000 asukkaan kuntiin. 

Kuntien erilaistumiskehitys uhkaa edelleen kiihtyä.  

Työllisyys ja työttömyys 

Talousarvioesityksessä pieniä panostuksia: 

 työvoima- ja yrityspalvelut 

 TE-toimistojen digitaaliset palvelut 

 määräaikaishaastattelut ja nuorisotakuu 

 palkkatuen käytön lisääminen 

 työttömyysturvan korotus 

 aktiivimallin leikkurin purkaminen 

Vuoden 2020 syksyllä pitäisi olla päätösperäisesti osoitettuna 30 000 uutta työllistä osoittavat 

toimenpiteet. Huomattava osa uusista työllisyystoimista valmistellaan työmarkkinajärjestöjen 

toimesta.  

 

 


