Pääministeri Ahti Karjalaisen II hallituksen hallituspoliittinen
julkilausuma
1. Karjalaisen II hallituksen v.1970 hyväksyttyä ohjelmaa liitteineen pidetään edelleen
hallitustyöskentelyn perustana toteuttaen ensi tilassa sen ja UKK-sopimuksen palkansaajia,
maataloudenharjoittajia ja pienyrittäjiä koskevat kohdat. Hallituspuolueiden puoluesihteereiden
toimikunta valmistelee näitä koskevia toimenpiteitä.
2. Valtiovalta puuttuu tehokkain ottein taloudellisen kehityksen ja työllisyyden turvaamiseen,
vaihtotaseen tasapainottamiseen sekä kehittää talouselämää ohjaavaa toimintaansa. Tämä
edellyttää mm. lisättyä yhteistoimintaa valtiovallan ja rahalaitosten kesken.
3. Tuloerojen tasoittamiseksi ja tasaisen taloudellisen kasvun turvaamiseksi luodaan hallituksen
johdolla tulopoliittinen järjestelmä. joka kattaa kaikki tulomuodot ja tulonsaajaryhmät. Tähän
liitetään pysyvä suhdannetasausjärjestelmä.
4. Hintakehitys pidetään kurissa toteuttamalla tiukkaa hintasäännöstelyä ja ryhtymällä soveltamaan
neljännesvuosittain laadittavia hintapoliittisia ohjelmia niinkuin SAK on ehdottanut.
5. Ryhdytään välittömästi parantamaan työolosuhteita säätämällä uusi ammattientarkastuslaki ja
ajanmukaistamalla ammattientarkastus, uudistamalla työaikalaki, valmistelemalla lakisääteistä
työterveydenhuoltoa, laajentamalla työturvallisuuslainsäädännön vaikutusta, säästämällä uusi
työtuomioistuinlaki sekä laki työntekijäin yleisestä irtisanomissuojasta.
6. Ryhdytään välittömästi valmistelemaan kokonaisohjelmaa työttömyyden torjumiseksi ensi
talvikautena. Uudistetaan työllisyyslaki.
7. Laaditaan kiireellisesti valtakunnallinen pitkän tähtäyksen asuntotuotanto- ja rahoitusohjelma.
Lisätään asuntotuotantoa käyttämällä vuoden 1972 aikana valtion varoja 700 mmk
asuntotuotantoon ja 50 mmk kunnille myönnettäviin lainoihin tonttimaan hankkimiseksi.
Ryhdytään toimenpiteisiin ensisijaislainoituksen järjestämiseksi ja yksityisten rakentamisen
elvyttämiseksi. Asumistukijärjestelmä ulotetaan koskemaan myös yksilapsisia perheitä. Selvitetään
mahdollisuudet asumistuen ulottamiseksi koskemaan vähävaraisia omistusasunnoissa asuvia
henkilöitä. Ryhdytään toimenpiteisiin tonttikeinottelun estämiseksi ja ansiottoman arvonnousun
verotusta koskevan lain aikaansaamiseksi. Tonttimaan saannin helpottamiseksi uudistetaan sen
hankkimista koskeva lainsäädäntö.
8. Annetaan välittömästi esitys maksutonta avoterveydenhoitoa lisääväksi kansanterveyslaiksi
samoin kuin esitys lasten päivähoidon lakisääteiseksi järjestämiseksi. Jatketaan eläketurvan
kehittämistä varsinkin pienituloisimpien ja vähävaraisimpien osalta ja säädetään eläkekatto.
9. Kokonaisverouudistuksen valmistelua kiirehditään. Työmatkakulujen vähennysoikeuden
korottaminen toteutetaan heti samoin tulo- ja omaisuusverolain 50 a §:n kumoaminen.
Valmistellaan kiireellisesti esitys mainos- ja edustuskulujen vähennysoikeuden rajoittamisesta.

10. Kiirehditään yritysdemokratian toteuttamista käytännössä.
11. Maatalouden rationalisoimiseksi omavaraisuuden puitteissa pyritään parantamaan alan
pääomatarpeen tyydyttämismahdollisuuksia. Ylituotannon poistamiseksi rajoitetaan alan teollista
tuotantoa siten säilyttäen varsinaisen viljelijäväestön ansiomahdollisuudet.
12. Kehitysaluepolitiikkaa voimistetaan edelleen. Luodaan edellytykset Kehitysaluerahastolle toimia
tehokkaasti yritystoiminnan edistämiseksi ja elinkeinojen elvyttämiseksi kehitysalueilla.

