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Autovero on
aikansa elänyt
Käytön verotukseen mentäessä on tietenkin huolehdittava
kansalaisten oikeudenmukaisesta kohtelusta.

S

uomalaiset ajavat yhdessä norjalaisten ja ruotsalaisten kanssa
läntisen Euroopan vanhimmilla
autoilla. Suomalaiset siis köröttelevät maanteillämme maanosan turvattomimmilla, vaarallisimmilla
ja saastuttavimmilla kulkupeleillä.
Huipputeknologian ihmemaassa on
odotettu tähän luonnottomuuteen muutosta vuosikymmeniä, itse asiassa siitä
asti kun autosta tuli ihmiselle välttämättömyys, arjen käyttöesine.
Autoa on kuitenkin kohdeltu kuin ylellisyysesinettä, jota pitää verottaa rankimman päälle. Taivaita hipova autoverotus
on jäänne ajalta, jolloin elimme säännösteltyä aikaa.
Maailma ja Suomi on muuttunut niin,
että tänään auto on käyttötavaraa, jota pitää kohdella verotuksessa samalla tavalla
kuin muutakin jokapäiväistä tarvekalua.
Yhteiskunta on herännyt vasta vähitellen huomaamaan kehityksen kulun. Kiitoksen ansaitseva askel eteenpäin otettiin
runsas vuosi sitten kun hallitus alensi autoveroa ja kohdisti suurimmat alennukset vähäpäästöisiin ajoneuvoihin. Tämä
oli oikea suunta: mitä vähemmän päästöjä, sitä vähemmän veroa.
Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan nyt on
tehtävä rohkeita avauksia vielä pitemmälle. Autokantaa on saatava uudistettua turvallisemmaksi ja saasteettomammaksi.
Tullihallituksen pääjohtajan Tapani
Erlingin esitys autoveron poistamisesta
kokonaan ja korvaamista käytön verotuksella on rohkea – ja järkevä. Eikö olekin
oikein, että auton käyttämisestä maksetaan, koska käyttö kuluttaa ja saastuttaa.
On laskettu, että yhteiskunta häviäisi
miljardi euroa autoverotuksen poistut-

tua. Sitä ei saisi takaisin polttoaineveroa
korottamalla, bensiinin hinta nousisi pilviin, jos aukko sillä paikattaisiin. Auton
käyttömaksulla voitaisiin kerätä ainakin
merkittävä osa menetettävistä verotuloista.
Erinomaista tässä esityksessä olisi toteuessaan se, että kansalaiset miettisivät
entistä tarkemmin, miten liikkua paikasta toiseen. Tämä merkitsisi liikenteen vähenemistä ja tätä kautta automaattisesti
myös onnettomuusmäärien putoamista
ja ympäristön tilan kohentumista. Tästä
hyvästä kannattaa kyllä maksaa.
Käytön verotukseen mahdollisesti
mentäessä olisi tietenkin huolehdittava
kansalaisten oikeudenmukaisesta kohtelusta. Lappi on leveä ja pitkä maakunta,
jossa on äärettömän paljon kuljettavia
kilometrejä. Jalkaisin näitä kilometrejä
ei voi taivaltaa, bussikin kulkee harvakseltaan - jos silloinkaan.
Oma auto on täällä ainoa kapistus, jolla voidaan kohtuullisella vaivalla siirtyä
määränpäähän.
Pääkaupunkiseudulla autoa ei taas välttämättä tarvitse ollenkaan kun julkinen
liikenne toimii kitkatta.
Uusi tekniikka mahdollistaa sen, että
maksua voidaan porrastaa tai pisteyttää
niin, että maksu jakaantuu oikeudenmukaisesti kautta maan. Yksi mahdollisuus
on satelliittipaikannukseen perustuva kilometrimaksu, jollainen otetaan käyttöön
Hollannissa vuonna 2016. Tällä menetelmällä voidaan myös maantiet luokitella
eri hintaluokkiin: moottoritiellä hinta olisi kalliimpi kuin hiljaisilla sivuteillä.
Kun valtiovarainministeriön työryhmä
miettii parhaillaan verouudistusta, sen
soisi ottavan agendalleen myös autoverotuksen täysremontin pohtimisen.

Sammakoita eduskunnassa

P

erussuomalaisten kansanedustaja Pentti Oinonen on päästänyt
suustaan sammakon, joka kuohutti
eduskuntaa alkuviikosta ja kuohuttaa nyt
kautta maan. Kun eduskunta käsitteli homo- ja lesboparien oikeutta adoptiolapseen, moista vapaamielisyyttä vastustava
Oinonen kysyi koko eduskunnan edessä:
”Onko pelättävissä, että ihmisen on saatava avioitua esimerkiksi rakastamansa
hauvelin kanssa”.
Oinosen äärimmäisen mauton lausahdus oli jälleen kerran kuin märän rätin
pläjäys päin puolueen puheenjohtajan
Timo Soinin kasvoja. Adoption sallivaa
lakia Soinikin toki vastustaa, mutta irtisanoutui kuitenkin Oinosen puheista.
Soinin tilannetaju kuitenkin petti, sillä
hänen olisi pitänyt tuomita puoluekollegansa mauttomat puheet. Näin siksi,
etteivät äänestäjätkään pitkään sietäne

selityksiä, joiden mukaan ”kukin vastaa
omista sanoistaan”, kuten Soini oli pukahtanut.
Perussuomalaisten keskuudessa on ollut sen verran paljon muitakin ääliömäisiä irtiottoja, ettei se voi tehdä hyvää Soininkaan kannatukselle. Soinihan on näiden veijareiden pomo eikä pomo voi joka
käänteessä vain ”irtisanoutua” siitä, mitä
alaiset puuhaavat. Vastuullinen puoluejohtaja edellyttää puolueen toimintaan
tulijoilta, että julkisuudessa käyttäydytään yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymistapojen mukaisesti. Tätä
Soini ei ilmeisesti ole edellyttänyt Oinoselta ja kumppaneilta.
Perussuomalaisten maine äärisuvaitsemattomien puolueena tästä vain kasvaa,
sillä Oinonen osoitti olevansa paitsi harkitsematon sanomisissaan, hän paljasti
olevansa myös suvaitsematon.

Muut lehdet
Lipponen sivaltelee
Halki, poikki ja pinoon. Se on ollut entisen
SDP:n puheenjohtajana ja pääministeri Paavo
Lipposen tyyli vapaana kirjoittajana, vaikka
etenkin pääministerinä Lipponen syytti toimittajia ”kaunaisesta lärväilystä” ja pinnallisuudesta. Lipposen kolumnit Turun Sanomissa ovat kuitenkin olleet enemmänkin silkkaa
revittelyä kuin terävää analyysiä, kirjoittaa
päätoimittaja Pasi Koivumaa kolumnissaan
Karjalainen.

Ei näistä Lipposen kolumneista osaa silti
ärsyyntyäkään, vaikka niissä joka suuntaan
roiskittaessa myös tähän osoitteeseen on
lentänyt pari kikaretta.
Lipponen kun on taitava sivaltelija ja maalailee herkullisia kielikuvia. Lienee myös
kohtuullista, että pitkäaikaisella pääministerillä on nyt tilaisuus antaa takaisin samaa
lääkettä mitä hänelle on vuosikaupalla pakkosyötetty.
Arviossaan SDP:n EU-vaalilistasta Lipponen on sitä paitsi oikeassa. Ei se ole sen köy-

käisempi kuin muillakaan.
SDP:n suurempi ongelma on sen nykyjohdon köykäisyys. Jutta Urpilaiselta näyttää puuttuvan oma näkemys puolueensa
linjasta. Hän on kyllä luvannut sen ja koko
puolueensa uudistuvan, mutta uudistumisen
suunnasta ei ole hajuakaan.

Nyt myös meillä
Suomi pääsi normaalien länsimaiden joukkoon, kun meiltäkin löytyi vihdoin pari lievää
sikaflunssatapausta, toteaa Keskipohjanmaa.

Monikohan on mahtanut kuolla viimeisen
parin viikon aikana muihin tauteihin?
Mahdollisesti lähipäivinä löytyy myös
uusia tautitapauksia. Selväksi on kuitenkin
tullut, ettei H1N1-virus siirry kovin helposti
ihmisestä toiseen. Silloin kun siirtyykin, tauti vaikuttaa jäävän lieväksi. Varsinkin Meksikon ja Yhdysvaltain ulkopuolella.
Kaikkiaan sikainfluenssa tuntuu sairaudelle
väärältä nimeltä, sille vaihtoehdoksi esitetty
H1N1 taas liian hankalalta, kirjoittaa Ilkka.

Sotasyyllisyys, oikeus ja historia

K

arjala-liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Markku
Laukkanen vaatii uutta sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä kun ensi
vuonna tulee kuluneeksi 65 vuotta
alkuperäisestä.
Laukkanen ei näytä yksilöineen,
kuka syyttäisi ketä ja minkä lain
mukaisesti. On vaikea oivaltaa, mitä
hyvää sellaisesta sekamelskasta voisi
seurata. Mutta siinä hän on ilman
muuta oikeassa, että sotasyyllisyysoikeus teki tuomionsa väärin perustein.
Mikään oikeudenkäynti ei voi selvittää järkevällä tavalla ison historiallisen tapahtumasarjan kulkua. Sitä
tehtävää varten on historiantutkimus,
eikä sekään koskaan löydä lopullista
totuutta.
Sotasyyllisyysoikeuden tuomio
perustui syytetyille henkilökohtaisesti räätälöityyn, perustuslain säätämisjärjestyksessä hyväksyttyyn
poikkeuslakiin, joka oli perustuslain
vastainen. Oikeus taipui vääräksi tietämäänsä ratkaisuun vasta kun pääministeri oli välittänyt sille liittoutuneiden valvontakomission antaman
käskyn.

Muutkin kuin Laukkanen ovat sokais-

tuneet oikeudenkäynnin maagisesta

Sotasyyllisyysoikeudenkäynnin uhrit
olivat kansallisia
sankareita eivätkä
yhteiskunnallisia hylkiöitä.
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nimestä. Siinä ei ollut kysymys sodan aloittamisesta. Se oli poliittinen
kosto-operaatio, jolla Neuvostoliitto
halusi nöyryyttää inhoamiaan Suomen kansallisia johtajia. Siinä sivussa
kärsimään joutui myös muutama väärään aikaa väärään paikkaan sattunut
toisen luokan poliitikko.
Oikeudenkäynnissä kahdeksalle syytetylle yksilöitiin 29 syytettä,
joista vain kolme liittyi välittömästi
sodan aloittamiseen, ja yksi niistäkin
hylättiin. Muut tuomioiden perusteena olleet syytteet koskivat sotaa
edeltäneen ajan hallintoa, valtiollista
sopimusmenettelyä ja rauhantunnustelujen katkaisemista sodan aikana.
Tuomioilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten jatkosota alkoi.
Ne johtuivat jatkosodan päättäneestä
välirauhansopimuksesta ja sen luomasta poliittisesta tilanteesta. Se antoi Neuvostoliitolle mahdollisuuden
simputtaa suomalaisia, ja länsivallat

osoittivat vaikenemalla hyväksyvänsä sen.
Sotasyyllistuomio oli tietenkin vää-

ryys. Sellaisia tapahtui sodassa satojatuhansia, ja sotasyyllisiksi tuomittujen kohtalo ei ollut niistä läheskään
julmin.
Jos Suomi ottaa asiakseen vaatia
hyvitystä välirauhansopimuksen ja
Pariisin rauhansopimuksen vääryyksistä, uuden sotasyyllisyysoikeudenkäynnin järjestäminen olisi vain sormiharjoittelua.
Silloinhan sotakorvaukset pitäisi periä takaisin Venäjältä, joka on
Neuvostoliiton kansainoikeudellinen
seuraajavaltio.
Porkkalan vuokra-alueella harjoitetun vandalismin jäljet pitäisi korvata Suomelle. Samoin ehkä myös valvontakomission ylläpitokustannukset
ja sen eri kiinteistöissä aiheuttama
tuho.
Sotasyyllisyysoikeudenkäynnin uhrit

olivat kansallisia sankareita eivätkä
yhteiskunnallisia hylkiöitä.
Pisimpään istunut vapautui noin
kolmen ja puolen vuoden vankeuden jälkeen. Kaksi tuomituista jatkoi
työtään yliopiston professorina, ja

toinen heistä eteni kansleriksi. Kaksi
valittiin eduskuntaan, yksi heistä oli
puolueensa puheenjohtaja, kaksi sai
kunniatohtorin arvon, yksi kutsuttiin
suurpankin johtokuntaan, yksi sai
ministerin arvonimen.
Presidentti Risto Rytin muotokuva
paljastettiin valtioneuvoston istuntosalissa. Hänen presidentillisten
seremonioiden mukaisesti järjestetyt
hautajaisensa olivat lähes samanlainen kansallinen mielenosoitus kuin
marsalkka Mannerheimin kuoleman
jälkeinen surujuhla.
Kuusi sotasyyllisiksi tuomituista on
haudattu Hietaniemen hautausmaalle oikeudenkäynnin aikaisen oikeusministerin, presidentti Urho Kekkosen rinnalle.
Näin kohdellut historialliset hahmot eivät ole rikollisia. Sotasyyllisyyskysymyksen huomioimiseen on
muitakin merkkipaaluja kuin oikeudenkäynnin 65-vuotismuisto.
Tuomittujen armahduksesta tulee
19.5.2009 kuluneeksi 60 vuotta. Se on
oikea hetki hiljentyä kunnioittamaan
näitä raskaan vastuun kantaneita ja
kovan kohtalon kestäneitä sankareita.
Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori, joka
toimii vapaana tutkijana ja kolumnistina.

Saamelaisten ihmisoikeudet
presidenttifoorumissa
Puheenaihe
TV 1:n presidenttifoorumissa 12.5.
käsiteltiin ihmisoikeuksia Suomessa.
Suorassa lähetyksessä saamelaiskäräjiä edustanut Irja Seurujärvi-Kari
vaati saamelaisten ihmisoikeuksien
toteuttamiseksi mm. elinkeinojen ja
maankäytön yksinoikeutta saamelaisille, jota vaatimusta uusimpien tieteellisten tutkimusten valossa on mahdotonta käsittää.
Hänen vaatimusten toteuttaminen
synnyttäisi välittömästi etnisen konﬂiktin Ylä-Lapissa, koska saamelaisten kielellinen etnisyys ja alkuperäiskansakysymys ovat kaksi toisistaan
erillään olevaa asiaa.
Mitä muuta tällaisesta todellisuuteen perustumattomista vaatimuk-

sista voi sanoa? Totuus historiallisista faktoista hämärtyy ja maailma
muuttuu epävakaammaksi Lapissakin ja ongelmat kärjistyvät, kun ratkaisua elinkeinojen harjoittamiseen ja
maanomistukseen pyritään hakemaan
ainoastaan historiasta irrallaan olevan
saamelaismääritelmän perusteella. Alkuperäiskansakysymyksen tulipesäke
kytee juuri tuossa epäonnistuneessa
saamelaismääritelmässä, jonka perusteella saamelaiskäräjät pyrkii hiukan
yli 100 vuotta sitten ulkomailta Suomeen siirtolaisina muuttaneiden porolappalaisten jälkeläisistä muodostamaan Suomen alkuperäisväestön.
Tällaisten vaatimusten toteuttaminen
tulisi samalla syrjäyttämään täällä ikimuistoisista ajoista asuneen lappalaisväestön oikeudet elää ikimuistoi-

sillaan alueillaan.
Oulun ja Lapin yliopistojen oikeushistorialliset tutkimukset eivät tue Irja
Seurujärvi-Karin vaatimuksia elinkeinojen harjoittamisen yksinoikeuden ja
maankäyttöoikeuden rajaamista ainoastaan etnisille saamelaisille. Joten ihmisoikeussopimusten nojalla sellaista
oikeutta saamelaisille ei voida palauttaa, jota heiltä ei ole koskaan pois otettukaan.
Seurujärvi-Karin vaatimukset eivät
ole siten oikeudenmukaisia ja alkuperäisintä väestöä, lappalaisia kohtaan.
Totuus on nimittäin se, ettei saamelaisten olemassaolo ja oikeudet ole nykyisin vaarassa, eikä saamelaisia uhkaa muut kuin fanaattiset ja tietämättömät poliittiset johtajat. Saamelaisia
ei myöskään mustamaalata, uhata tai

Alakerta

ERIN CUNNINGHAM

Kirjoittaja on Inter Press Service -uutistoimiston toimittaja.
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yritetä eristää ulkopuolelle järjestäytyneen yhteiskunnan. Olen sitä mieltä,
ettei kannata yrittää kaapata lappalaisille kuuluvaa menneisyyttä palvelemaan pelkästään saamelaisten omia
poliittisia tavoitteita, eli valita historiasta vain ne osat jotka sopivat saamelaisjohtajien tarkoituksiin. Tällaiset
esitykset kertovat huonosta moraalista ja huonosta historian tajusta.
Olen monesti hämmästellyt sitä miten nykyiset saamelaisjohtajat hokevat
jatkuvasti demokratia- ja ihmisoikeusloitsuja, kyselemättä niiden todellista
sisältöä. Tällä tiellä tuskin kannattaa
enää jatkaa.
JOUNI KITTI
tarkastaja
maa- ja metsätalousministeriö

Viemärijäte, myrkyt ja rauniot kuormittavat
ennestään karua ympäristöä.

Sota kärjisti Gazan saasteongelmia
G
Erin Cunningham / Ips

azan kaistalla on alkuvuoden
sodan jälkeen entistä vähemmän hedelmätarhoja ja maatiloja. Tuhotuista taloista vapautuu
ilmaan myrkyllistä asbestia, ja viemärijäte virtaa mereen.
Ympäristökriisi oli arkea yli miljoonan palestiinalaisen asuttamalla
kapealla Gazan kaistalla jo aiemmin,
mutta Israelin kolme viikkoa kestänyt
hyökkäys pahensi asiaa. Pommitusten
kohteiksi valittiin asuintalojen ohella
yrityksiä ja tehtaita, voima-asemia ja
jätevedenpuhdistamoja.
Ennen sotaa Gazan talous kärsi kolme vuotta kansainvälisestä saarrosta.
Puolitoista viime vuotta Egypti ja Israel estivät kaiken muun paitsi välttämättömimpien tavaroiden pääsyn
Gazaan.
Alueen täyteen ahdetuilta pakolaisleireiltä on aina puuttunut kunnollinen viemärijärjestelmä. Varaosien
puute halvaannutti loputkin.
YK:n humanitaarisen avun toimisto julkisti kymmenen päivää ennen
Israelin hyökkäystä raportin, jonka
mukaan 80 prosenttia Gazan juomavedestä ei täytä Maailman terveysjärjestön asettamia vaatimuksia ja aiheuttaa terveysriskejä.
Viljelymaasta 70 prosenttia oli tarvikepulan vuoksi vailla keinokastelua,
ja 70 miljoonaa litraa viemärijätettä
pumpattiin mereen jo ennen hyökkäystä. Polttoainepulan vuoksi jätehuolto toimi vain satunnaisesti, YK
raportoi.
Israelin pommitusten seurauksena viemärijätettä joutui juomaveteen
eräillä Gazan tiheimmin asutuilla alueilla. Panssarivaunut tulittivat Gazan
kaupungin suurinta jätevesisäiliötä, jonka sisältö valui pelloille ja me-

Israelin vuodenvaihteessa tapahtunut hyökkäys Gazaan raunioitti tuhansittain
taloja ja pahensi alueen muutenkin vakavia ympäristöongelmia.

reen.
Khan Younisin alueella 40 prosenttia katoille sijoitetuista vesisäiliöistä

vaurioitui, ja kaivoja tuhoutui eri puolilla, YK:n alainen vesihuoltoryhmä
Wash raportoi.

Sen mukaan Gazasta lasketaan nyt
joka päivä Välimereen kymmenen
miljoonaa litraa enemmän viemärijätettä kuin ennen Israelin hyökkäystä.
Meren ekosysteemi kärsii, ja kalastus
vaarantuu.
Israelin ohjusten pommittamista
tehtaista pelätään vapautuneen myrkkyjä, ja jätevuoriksi muuttuneista rakennuksista purkautuu vaarallista asbestia, YK:n ympäristöjärjestö Unep
kertoo.
Palestiinalaisviranomaisten mukaan Gazassa tuhottiin yli 20 000 rakennusta ja 5 000 asuntoa. Raivattavaa rakennusjätettä on jäljellä ehkä
600 000 tonnia.
Pitkäaikaista haittaa maaperälle
aiheutuu myös Israelin käyttämästä valkoisesta fosforista, muistuttaa
Sameera Rifai Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton miehitettyjen palestiinalaisalueiden osastosta.
Sodan jälkeen alueen jätehuolto
toimii entistäkin heikommin ja moni
kaatopaikka on täynnä, Basil Yasin Lähi -idän Maan ystävistä jatkaa.
Ympäristöväki ei näe tilanteeseen
parannusta niin kauan kuin Gazan
saarto jatkuu eikä jälleenrakennukseen saada tarvikkeita.
”Kyse on jatkuvasta kriisistä – ei
vain sotaan liittyvästä – joka estää
pysyvästi palestiinalaisia kehittämästä kestäviä hankkeita”, Gazan Washin
viestintäjohtaja Najla Shawa sanoo.
Hänen mukaansa Israel on päästänyt kahden kuukauden aikana Gazaan
vain 2–3 kontillista vesijohtoputkia.
”Jos Gazaa halutaan kehittää kestävästi, sulkupolitiikan on loputtava ja
ihmisille ja tavaroille on taattava vapaa liikkuminen. Muuten tässä ei ole
mieltä”, Rifai vahvistaa.

