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Puhetta johtaa toinen varapuhemies Pesälä.
Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä ed. S. Pietikäinen.
llmoitusasia:
Uusia hallituksen esityksiä
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan presidentin kirjelmän ohella
kuluvan joulukuun 5 päivältä ovat eduskunnalle
saapuneet hallituksen esitykset n:ot 202 ja 209,
jotka nyt on edustajille jaettu.
Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Ehdotukset laeiksi ulkomaanliikenteen kauppaalusluettelosta sekä sairausvakuutuslain, kuntoutusrahalain, merimieseläkelain 1 §:n ja työttömyyskassalain muuttamisesta, ulkomaanliikenteen lastialusten kilpailuedellytysten edistämisestä
annetun lain kumoamisesta sekä työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 119
Lakialoite n:o 86
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 5
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 5.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. T e n n i 1 ä : Herra puhemies! Hallituksen
esitys laiksi ulkomaankauppaliikenteen kauppaalusluettelosta ja siihen liittyviksi laeiksi merkitsee päänavausta halpatyövoiman käyttöönotolle
Suomessa. Nyt se menee käytäntöön varustamoiden osalta, seuraavaksi tulevat vuoroon voi arvata hyvinkin rakennustyömaat ja
-liikkeet, sitten sairaalat jne. Vastustan jyrkästi
tällaista ajattelua, koska siitä seuraa ensinnäkin
se, että suomalaisten palkansaajien, tässä tapauksessa ensiksi merimiesten ja päällystön, työehdot heikkenevät, kun tällainen kiristysruuvi tu-

Iee. Toiseksi en voi hyväksyä sitä, että suomalainen ns. kilpailukyky rakennetaan sen varaan,
että tänne otetaan työhön köyhien maiden, kehitysmaiden, työntekijöitä, jotka joutuvat suostumaan minkälaisiin työehtoihin hyvänsä. Tämän
lain ideahan on se, että ulkomaisia työntekijöitä
voidaan ottaa halvemmin työehdoin työhön
kuin suomalaisia. Muutoiuhan koko esityksessä
ei ole mitään järkeä. Tämä on siellä taustalla
oleva esitys.
Meillä on ollut vaihtoehtoesitys. Se on ollut
yhteinen sosialidemokraattien ja SMP:n monien
edustajien kanssa. Vaihtoehtoesityksessä on lähdetty siitä, että jatketaan nyt voimassa olevaa
lakia, mikä tarkoittaa suoraa tukea, lisätään
siihen se, että varustamoille palautetaan sosiaaliturvamaksut ja niiltä perityt veroennakot. Kun
lisäksi ammattiliitot ovat olleet valmiita tekemään omia toimiaan työnantajapuolen kanssa,
näistä kertyy sellainen tilanne varustamoille, että
ne ovat ihan hyvin kilpailukykyisiä. Voidaan
arvioida, että lakialoitteen n:o 86, jossa ed.
Kalliomäki on ensimmäisenä allekirjoittajana, ja
näiden muiden toimien yhteisvaikutus on se, että
palkkakustannukset laivoilla alenevat 40 prosenttia. Jos se ei riitä suomalaisille varustamoille,
niille ei riitä mikään, eikä niille mikään tietenkään riitäkään, jos ne pystyvät puristamaan
enemmän.
Monille varustamoille olisivat riittäneet nämä
esitykset, joita on ehdotettu. Eräät varustamot
ilmoittavat suoraan, että eivät halua ulkomaista
halpatyövoimaa tähän maahan. Tällaisiakin
kantoja valiokunnassa tuotiin esille. Minä näen
tämän tilanteen niin, että nyt nähtiin otollinen
tilanne ajaa periaatteellinen ratkaisu läpi aloittaa
halpatyövoiman tuonti Suomeen.
Täällä on vedottu ammattiyhdistysliikkeeseen. Minusta sitä kiristettiin räikeästi tässä
vaikeassa tilanteessa tulopoliittisen ratkaisun
yhteydessä. Ammattiliitot eivät suinkaan ole tätä
lakia hyväksyneet. Ne ovat hyväksyneet työehtosopimuspöytäkirjan, joka valtakunnansovittelijan johdolla laadittiin. Pöytäkirjassa lähdetään
siitä, että vuoden alusta voimaan astuvan työehtosopimuksen aikana nykykäytäntöä ei muuteta.
Ammattiliittojen kanta on tavallaan ihan järkevä. Ne saivat puolitoista vuotta lisäaikaa itselleen. Mutta Konepäällystöliitto, Päällystöliitto
ja Erityistekniset ilmoittivat kantanaan, että ne
ovat edelleenkin tätä lakia vastaan, ja pyysivät
kansanedustajia vaikuttamaan parhaansa mukaan siihen, että hallituksen esitys ei tulisi hyväksytyksi, vaan säädettäisiin ed. Kalliomäen nimel-

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelo

lä kulkevan lakialoitteen mukainen laki, joka on
idealtaan se, että tuetaan varustamoita mutta
torjutaan halpatyövoima.
Herra puhemies! Ehdotan, että ensimmäisen
lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan lakialoitteeseen n:o 86 tämän vuoden valtiopäiviltä sisältyvä lakiehdotus.
Kuten sanottu siinä on ensimmäisenä allekirjoittajana sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kalliomäki. Tässä on
lukuisia muita demareita. Se on ryhmässä todella laadittu, niin kuin ed. Kasurinen totesikin.
Vasemmistoliiton edustajat ovat edustettuina
tässä lakialoitteessa. Ed. Sulo Aittoniemi ei varmaan huomannut, mutta hän itse on ollut allekirjoittamassa tätä lakialoitetta, jota olemme
olleet edellisessä keskustelussa vaihtoehtona esille tuomassa ja jota hän silloin erittäin jyrkästi
arvosteli. Kannattaisi vähän muistella, mitä kirjoittaa, tai ainakin katsoa, mihin kirjoittaa, ettei
sitten käykin niin, että pitää alkaa arvostella
omaa lakialoitetta.
Ehdotan siis, että käsittelyn pohjaksi otetaan
lakialoitteeseen n:o 86 sisältyvä lakiehdotus.
Ed. Seppänen: Herra puhemies! Kannatan ed. Tennilän ehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Yleiskeskustelussa on ed. Tennilä ed. Seppäsen kannattamana ehdottanut, että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otettaisiin lakialoitteeseen n:o 86 sisältyvä lakiehdotus.
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1 §.

Ed. T e n n i l ä : Herra puhemies! Ehdotan,
että 1 § saa sen muodon, joka on ed. Kalliomäen
lakialoitteessa n:o 86.
Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Herra puhemies! Kannatan ed. Kalliomäen aloitteen mukaista pykälän muotoilua, siis ed. Tennilän ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Tennilä ed. Stenius-Kaukosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin lakialoitteen n:o 86 mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tennilän ehdotus "ei".
Toinen varapuhemies : Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa
53. (Koneään. 5)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2-5 § hyväksytään keskustelutta.
6 §.
Keskustelu:

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy liikennevaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos "ei"
voittaa, on ed. Tennilän ehdotus hyväksytty.
Toinen varapuhemies : Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 19 ei-ääntä, l tyhjä;
poissa 51. (Koneään. 4)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
liikennevaliokunnan mietinnön.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ed. T e n n i l ä : Herra puhemies! Ehdotan,
että 6 § saa sen muodon, joka on ed. Kalliomäen
nimellä jaetussa lakialoitteessa n:o 86.
Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Herra puhemies! Kannatan ed. Kalliomäen lakialoitteen
mukaista pykälän muotoa, siis ed. Tennilän
ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Tennilä ed. Stenius-Kaukosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin lakialoitteen n:o 86 mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
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Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tennilän ehdotus "ei".
Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa
53. (Koneään. 6)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

viidennen lakiehdotuksen 33 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kuudennen lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause
ja nimike sekä
liikennevaliokunnan mietintöön sisältyvän
seitsemännen lakiehdotuksen 1 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Eduskunta yhtyy liikennevaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

7 §.

Keskustelu:

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Ed. T e n n i 1 ä : Herra puhemies! Ehdotan,
että 7 § saa sen muodon, joka on ed. Kalliomäen
nimellä jaetussa lakialaitteessa n:o 86.

2) Ehdotukset laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Herra puhemies! Kannatan ed. Kalliomäen lakialoitteen
mukaista pykälän muotoilua, siis ed. Tennilän
ehdotusta.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 133
Lakialoite n:o 81
Puolustusvaliokunnan mietintö n:o 3

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Tennilä ed. Stenius-Kaukosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin lakialoitteen n:o 86 mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tennilän ehdotus "ei".
Toinen varapuhe m i e s : Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa
53. (Koneään. 7)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
8-16 §, johtolause ja nimike hyväksytään
keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvien
toisen lakiehdotuksen 1 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 2 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
neljännen lakiehdotuksen 1 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö n:o
3. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. K a s u r i n e n : Arvoisa puhemies! Nyt
käsittelyssä oleva hallituksen esitys asevelvollisuuslain muuttamisesta on hyväksytty puolustusvaliokunnassa lähes yksimielisesti. Kuitenkin
3 a §:n sisällöstä olemme erimielisiä liittyen sanontaan "rauhan aikana".
Näin ollen ehdotan, että käsittelyn pohjaksi
otetaan valiokunnan mietintöön liitetyn vastalauseen mukainen lakiehdotus.
Ed. L a a k s o : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Kasurisen tekemää ehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Yleiskeskustelussa on ed. Kasurinen ed. Laakson kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi
otettaisiin vastalauseen mukainen lakiehdotus.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Siviilipalvelus
Äänestys ja päätös:
Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy puolustusvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos "ei"
voittaa, on ed. Kasurisen ehdotus hyväksytty.
Toinen varapuhemies : Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 50 ei-ääntä, 2 tyhjää;
poissa 52. (Koneään. 8)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
puolustusvaliokunnan mietinnön.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
6, 7, 23, 25 ja 34 § hyväksytään keskustelutta.
36 a §.
Keskustelu:
Ed. K a s u r i n e n : Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen
mukaisena.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Huomautan, että koska vastalauseeseen ei sisälly muita
mietinnöstä poikkeavia pykäliä, asia on tältä
osin tullut päätetyksi jo käsittelyn pohjasta äänestettäessä. Tämän vuoksi ehdotusta ei enää
voida ottaa äänestettäväksi.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Pykälä hyväksytään.
36 b-36 g §, 7 a luvun otsikko, 37 §, 8 luvun
otsikko, 42 a-42 e §, 9 a luvun otsikko, 44 ja
45 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike
hyväksytään keskustelutta.
Eduskunta yhtyy puolustusvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
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3) Ehdotukset siviilipalveluslaiksi ja laiksi palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 149
Lakialoite n:o 101
Puolustusvaliokunnan mietintö n:o 4
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö n:o
4. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelu:
Ed. L a a k s o : Herra puhemies! Ehdotan,
että ensimmäinen lakiehdotus säädettäisiin 1 vastalauseen mukaisena.
Ed. Kas u r i ne n: Herra puhemies! Kannatan ed. Laakson ehdotusta.
Ed. M ä k e 1ä : Arvoisa puhemies! Ehdotan,
että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan mietintöön liitetyn 111 vastalauseen
mukainen lakiehdotus.
Ed. S u h o n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mäkelän tekemää ehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Yleiskeskustelussa on ed. Laakso ed. Kasurisen kannattamana ehdottanut, että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otettaisiin 1 vastalauseen mukainen lakiehdotus.
Ed. Mäkelä on ed. Suhosen kannattamana
ehdottanut, että ensimmäisen lakiehdotuksen
käsittelyn pohjaksi otettaisiin III vastalauseen
mukainen lakiehdotus.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Toinen varapuhemies: Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään
niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä
vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.

3466

Tiistaina 10. joulukuuta 1991

Äänestykset ja päätös:
1) Äänestys ed. Laakson ja ed. Mäkelän
ehdotusten välillä.
Ed. Laakson ehdotus "jaa", ed. Mäkelän
ehdotus "ei".
Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on annettu 74 jaa- ja 58 ei-ääntä, 16 tyhjää;
poissa 51. (Koneään. 9)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Laakson ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Laakson ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy puolustusvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos "ei"
voittaa, on ed. Laakson ehdotus hyväksytty.
Toinen varapuhe m i e s : Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 51 ei-ääntä, 1 tyhjä;
poissa 53. (Koneään. 10)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
puolustusvaliokunnan mietinnön.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1 ja 2 § hyväksytään keskustelutta.
3 §.
Keskustelu:
Ed. P y k ä 1 ä i n e n : Herra puhemies! Valiokunnan mietinnöstä poiketen ehdotan, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena,
jolloin palvelusaika olisi 330 päivää.
Ed. K a s u r i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 3 § hyväksyttäisiin 1 vastalauseen
mukaisena, jolloin palvelusajan pituudeksi tulisi
360 päivää.
Ed. M ä k e 1 ä : Arvoisa puhemies! Ehdotan,
että 3 § hyväksytään III vastalauseen mukaisena.
Siviilipalvelusajan tulisi olla 480 päivää.

Ed. H a a v i s t o: Herra puhemies! Kannatan ed. Pykäläisen erinomaista ehdotusta.
Ed. L a a k s o : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Kasurisen ehdotusta.
Ed. S u h o n e n : Herra puhemies! Kannatan
parasta eli ed. Mäkelän ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Pykäläinen ed. Haaviston kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II
vastalauseen mukaisena.
Ed. Kasurinen on ed. Laakson kannattamana
ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin 1 vastalauseen mukaisena.
Ed. Mäkelä on ed. Suhosen kannattamana
ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin III vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Toinen varapuhemies: Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin
äänestetään ed. Pykäläisen ja ed. Mäkelän ehdotusten välillä, sen jälkeen voittaneesta ed. Kasurisen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta
mietintöä vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
Äänestykset ja päätös:
1) Äänestys ed. Pykäläisen ja ed. Mäkelän
ehdotusten välillä.
Ed. Pykäläisen ehdotus "jaa", ed. Mäkelän
ehdotus "ei".
Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on annettu 80 jaa- ja 45 ei-ääntä, 23 tyhjää;
poissa 51. (Koneään. 11)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Pykäläisen ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Kasurisen ja ed. Pykäläisen
ehdotusten välillä.
Ed. Kasurisen ehdotus "jaa", ed. Pykäläisen
ehdotus "ei".

Vuokrasääntelyn purkaminen

Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 26 ei-ääntä, 26 tyhjää;
poissa 53. (Koneään. 12)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Kasurisen ehdotuksen.
3) Äänestys ed. Kasurisen ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ed. Kasurisen ehdotus "ei".
Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 52.
(Koneään. 13)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
4 ja 5 §, 1 luvun otsikko, 6-9 §, 2 luvun
otsikko, 10-14 §, 3 luvun otsikko, 15-3 §, 4
luvun otsikko, 24 ja 25 §, 5 luvun otsikko, 2636 §, 6 luvun otsikko, 37-44 §, 7 luvun otsikko,
45-51 §, 8 luvun otsikko, 52-58§, 9 luvun
otsikko, 59-65 §, 10 luvun otsikko, 66-70 §, 11
luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään
keskustelutta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvän
toisen lakiehdotuksen 1 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Eduskunta yhtyy puolustusvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.

4) Ehdotukset laiksi huoneenvuokralain muuttamisesta ja laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 166
Ympäristövaliokunnan mietintö n:o 9
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o
9. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Yleiskeskustelu:
Ed. Seppänen: Herra puhemies! Toivon,
että ministeri Viinanen ei säikähdä, vaikka tässä
arvostellaankin hallituksen esitystä. Käytänpä
sitä samaa arvostelukaavaa, jolla keskusta menestyi ennen viime vaaleja niin hyvin, eli arvostelen hallitusta siitä, että tällaiset merkittävät esitykset ajetaan yön pimeinä tunteina kaksi käsittelyä päivässä läpi eduskunnan, eli ei kestä
hallituksen toimet päivänvaloa, ei kestä hallituksen toimet sellaista päivänvaloa, joka näyttäisi,
miten tässä tilanteessa ollaan nostamassa vuokria ja murentamassa vuokralaisten irtisanomissuojaa.
Tässä yhteydessä haluan hälyttää eduskuntaa
myöskin siitä, että maaliskuussa on putkessa
vuokrankorotukset, aravavuokra-asunnoissa 3
markkaa neliömetriltä, josta puolet on valtiovallan osuutta. (Hälinää)
Toinen varapuhemies (koputtaa):
Kehotan edustajia rauhoittumaan!
Puhuja: Ja kuuntelemaan vakavaa asiaa.
Tässä on kysymys vuokrankorotusten hyväksymisestä ja vuokralaisten irtisanomissuojan heikentämisestä. Toivoisin, että asioita ei yleisesti
käsiteltäisi kahdessa istunnossa saman päivän
aikana, niin että toinen istunto on lähes keskellä
yötä.
Siis aravavuokrat ovat nousemassa keväällä,
ja siitä puolet on hallituksen syytä. Tämä hallitus
on maksattamassa laman kustannukset vuokralaisilla samaten kuin palkansaajilla ja eläkeläisillä, siinä mielessähän tämä hallitus on johdonmukainen.
Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana tulen ehdottamaan pykälämuotoiluja, jotka säilyttäisivät entisen lain voimassa ja tältä osin parantavat
vuokralaisen asemaa, estävät vuokrien korotuksen sillä tavalla kuin hallitus haluaa ja estävät
vuokralaisten irtisanomissuojan huonontamisen
sillä tavalla kuin hallitus haluaa.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
63 ja 117 § hyväksytään keskustelutta.
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129 §.
Keskustelu:

Ed. S e p p ä n e n : Herra puhemies! Ehdotan, että valiokunnan mietintöön sisältyvä pykäläehdotus poistetaan.
Ed. A n d e r s s o n : Herra puhemies! Kannatan ed. Seppäsen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Seppänen ed. Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Seppäsen ehdotus "ei".
Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 53.
(Koneään. 14)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 52.
(Koneään. 15)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike
hyväksytään keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta toisen lakiehdotuksen 2 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

5) Ehdotukset laeiksi lannoiteverosta annetun lain
muuttamisesta ja fosforilannoiteverosta annetun
lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 82
Lakialoite n:o 60
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 53
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 53.

130 §.

Keskustelu:

Ed. M y II e r : Arvoisa puhemies! Ehdotan,
että valiokunnan mietintöön sisältyvä 130 § poistettaisiin.
Ed. K a u t t o : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Myllerin tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Myller ed. Kauton kannattamana
ehdottanut, että pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Tämä itse
laki on aivan hyvä asia, mutta lain perusteella
kerättävät varat tullaan ohjaamaan maatalouden ylituotannon vientikustannusvastuisiin. Tässä mielessä, kun lain piiriin kuuluvat esimerkiksi
metsälannoitteet, on aika kohtuutonta, että metsänomistajat pistetään vastaamaan tältä osin
maatalouden vientikustannusosuuksista.
Tässä mielessä tulevaisuudessa tulisi sekä fosforivero että typpivero, joka tässä on siis lannoiteveron nimellä, käyttää puhtaasti ympäristöverona ja irrottaa maatalouden vientikustannusvastuuosuudesta.
Tulemme kolmannen käsittelyn yhteydessä
esittämään tältä osin asiaan ponnen.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllerin ehdotus "ei".

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
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Vaatteiden maahantuonti

6) Ehdotukset laeiksi maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain 27 §:n, maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain 34 §:n
sekä meijerikohtaisesta kiintiömaksusta annetun
lain muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 95
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 54
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 54.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

Lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen
mukaisesti
sosiaali- ja terveysvaliokuntaan:
8) Hallituksen esitys n:o 200 laiksi alkoholilain
muuttamisesta
talousvalio kuntaan:
9) Hallituksen esitys n:o 201laiksi kauppaedustajista ja myyntimiehistä
10) Hallituksen esitys n:o 213 Neuvostoliittoon,
Viroon, Latviaan ja Liettuaan elintarvikkeita,
rehuja, polttonesteitä, lääkkeitä ja muita humanitäärisiin tarkoituksiin käytettäviä tuotteita vievien laitosten ja yritysten vientisaatavien valtion
takaoksista

7) Ehdotus laiksi vaatteiden tullittomasta maahantuonnista eräissä tapauksissa
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 194
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 55
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 55.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi
torstaina kello 19. Kyselytunti on ensi torstaina
kello 17.
Täysistunto lopetetaan kello 21.41.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

