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Koskinen M., Paasio, Pesälä, Polvi, Taina, Viinanen ja Vistbacka.

valiokunnan mietintöön jätetyssä vastalauseessa. Toisin sanoen asuinhuoneistojen vuokrausta
koskevat riidat ovat oikeudenkäynniltään maksuttomia.

Ilmoitusasiat:
Lomanpyyntö
Vapautusta eduskuntatyöstä saa tästä päivästä sairauden vuoksi ed. Polvi.
Uudet hallituksen esitykset
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot 194---197.

Ed. R y h ä n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Aittaniemen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Aittaniemi ed. Ryhäsen kannattamana ehdottanut,
että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Kirjalliset kysymykset
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet
vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 245, 249,
253, 254, 256-258, 264 ja 265. Nämä kysymykset vastauksineen on nyt jaettu edustajille.

Mietintö "jaa", ed. Aittaniemen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 123
jaa- ja 49 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 26. (Ään. 1)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
7 ja 8 §, voimaantulosäännös, johtolause ja
nimike hyväksytään keskustelutta.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 10811995 vp
Lakivaliokunnan mietintö 11/1995 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 11. Tänään pidetyssä toisessa täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu
asiasta päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1-3 §hyväksytään keskustelutta.

6§
Keskustelu:

Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä saa sen muodon kuin on

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
toisen lakiehdotuksen 34 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kolmannen lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause
ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
2) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 55/1995 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 4/1995 vp
Puhemies: Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 4, jossa ehdotetaan
hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen
hylkäämistä. Tänään pidetyssä toisessa täysistunnossa julistettiin keskustelu asiasta päättyneeksi.
Keskustelussa on ed. Kuisma ed. R. Korhosen
kannattamana ehdottanut, että käsittelyn poh-

Yksityistiet

jaksi otettaisiin seuraavan sisältöinen lakiehdotus:
"Laki
yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/62) 94 §, sellaisena
kuin se on 14 päivänä lokakuuta 1977 annetussa
laissa (728/77),
muutetaan 93, 95-97 ja 109 §, sellaisina kuin
niistä ovat 93 ja 96 §viimeksi mainitussa laissa ja
97 §osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä
lisätään lakiin uusi 93 aja 93 b § seuraavasti:
93 §
Valtion varoista voidaan valtion talousarviossa olevien tähän tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen rajoissa antaa vuosittain avustusta sellaisen autolla-ajokelpoisen yksityisen tien kunnossapitoon ja parantamiseen, jota koskevien
asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja:
1) jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys; tai
2) joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen
pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla
ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme
pysyvästi asuttua taloutta.
Valtionavustusta ei myönnetä tiekunnan tiehen kuuluvalle, pelkästään maa- tai metsätalouskäytössä olevalle taikka pelkästään vapaa-ajan
asuntoihin johtavalle tien osalle eikä myöskään
asema- tai rakennuskaava-alueella olevalle tielle
tai tien osalle.
93 a§
Edellä 93 §:n 1 momentissa tarkoitetun avustuksen enimmäismäärä on momentin 1 kohdassa
mainitulla tiellä 75 prosenttia tien laskennallisista kunnossapitokustannuksista ja 2 kohdassa
mainitulla tiellä 75 prosenttia tien sen osan laskennallisista kunnossapitokustannuksista, joka
jää jäljelle, kun tien avustuskelpoisesta pituudesta vähennetään 100 metriä kutakin sen vaikutuspiirissä olevaa pysyvästi asuttua taloutta kohti.
Laskennallisista
kunnossapitokustannuksista
säädetään tarkemmin asetuksella.
Lauttapaikan ja vuosittain purettavan sillan
osalta avustuksen enimmäismäärä on 80 prosenttia ja talvitien osalta 65 prosenttia hyväksyt-
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tävistä todellisista käyttö- ja kunnossapitokustannuksista.
Lauttapaikkojen ylläpitoon ja purettaviin siltoihin myönnettävistä valtionavustuksista voidaan maksaa yksityistiekunnille ennakkona
enintään 80 prosenttia edellisen vuoden toteutuneista kustannuksista.
93 b§
Jos tie tai sen osa olosuhteiden muuttumisen
vuoksi ei enää täytä 93 §:n 1 momentissa säädettyjä avustuksen saamisen edellytyksiä, avustus
lakkautetaan.
Asema- tai rakennuskaava-alueella olevalta
tieltä tai sen osalta avustus lakkautetaan sen jälkeen, kun kunta on 3 §:n 3 momentin mukaisesti
ottanut tienpidon hoitaakseen tai kun kaavan
voimaantulosta on kulunut viisi vuotta.
95 §
Kunta päättää sen varoista yksityisen tien
tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin
kuin yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon
ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi.
96 §
Jos valtio tai kunta avustaa yksityisen tien
kunnossapitoa tai kunta kustannuksellaan vastaa yksityisen tien kunnossapidosta, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden suostumus.
Milloin kunta on antanut avustusta yksityisen
tien tekemiseen tai tehnyt tien kokonaan tai
osaksi kunnan varoilla, on kymmenen vuoden
ajan viimeisen avustuserän nostamisesta tai kunnan tekemän tietyön päättymisestä lukien noudatettava, mitä 1 momentissa on säädetty.
97 §
Valtionavustuksen myöntämisestä ja lakkauttamisesta päättää tiepiiri, jonka alueella tie
tai suurin osa siitä on.
109§
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.
Tielaitos antaa valtionavustusta ja siihen oikeutettujen teiden pitoa koskevat ohjeet.
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Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
199.
Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.
Yksityisten teiden tekemiseen ennen lain voimaantuloa myönnetyt harkinnanvaraiset avustukset maksetaan loppuun vuonna 1995 ja sitä
ennen valtion talousarviossa myönnettyjen, käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Avustusta saaneen tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei
saa kieltää kymmenen vuoden aikana viimeisen
avustuserän nostamisesta lukien. Säännöllisen
liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden suostumus. Mikäli yksityiselle tielle on maksettu valtion varoista avustusta tien kunnossapitoon vuonna 1995,
tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei saa kieltää viiden vuoden aikana tämän lain voimaantulosta
lukien. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen
tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden suostumus.
Tämän lain voimaan tullessa kesken oleva aikaisemman lain 96 §:n 3 momentissa tarkoitettu
määräaika jatkuu kunnes kymmenen vuotta on
kulunut viimeisen avustuserän nostamisesta.
Aikaisemman lain nojalla tehdyt teiden kunnossapitoa koskevat valtionavustuspäätökset
lakkaavat olemasta voimassa tämän lain voimaan tullessa.
Tällä lailla kumotaan 17 päivänä maaliskuuta
1995 annettu laki yksityisistä teistä annetun lain
muuttamisesta (378/95).
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å.änestys ja päätös:

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy liikennevaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos "ei"
voittaa, on ed. Kuisman ehdotus hyväksytty.
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 51
jaa- ja 129 ei-ääntä; poissa 19. (Ään. 2)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
ed. Kuisman ehdotuksen.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 93, 93 a, 93 b, 95-97 ja 109 §,voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Kun liikennevaliokunnan
Pu hem ies:
mietintöä ei ole muuttamattomana hyväksytty,
asia lähetetään suureen valiokuntaan.
3) Hallituksen esitys Autorekisterikeskuksen
muuttamista osakeyhtiöksi koskevaksi lainsäädännöksi
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 5911995 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 5/1995 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 5. Tänään pidetyssä
toisessa täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-8 §, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 1-6 §, johtolause ja nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 1-22 §, johtolause ja nimike sekä
neljännen lakiehdotuksen 84 ja 106 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Eduskunta ryhtyy viidennen lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1, 4, 6, 6 a, 9-12, 12 aja 12 b §hyväksytään
keskustelutta.
13 §
Keskustelu:

Ed. M y 11 y n i e m i : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi vastalauseesta ilmenevän
muodon, kuitenkin siten muutettuna, että 2 momentin 1) kohdasta poistetaan sana "sotilasviranomaisille", jolloin asianomainen kohta kuuluisi:
"Ajokorttirekisteristä saa kuitenkin luovuttaa:
1) poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisille tietoja laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa
säädetyn tehtävän täyttämiseksi."
Ed. P e h k o n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Lasten kotihoidon tuen leikkaukset

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Pehkosen kannattamana ehdottanut,
että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena, kuitenkin hänen edellä esittämällään tavalla korjattuna.
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Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
18 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta kuudennen lakiehdotuksen 20 §,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 131
jaa- ja 45 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 22. (Ään. 3)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
14 ja 15 §hyväksytään keskustelutta.

4) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon tuesta
annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja
laiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n
väliaikaisesta muuttamisesta

16 §
Keskustelu:

Ed. M y 11 y n i e m i : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi vastalauseessa ilmenevän
muodon, kuitenkin siten korjattuna, että uudesta
3 momentista jätetään pois sana "sotilasviranomaisen", jolloin asianomainen kohta kuuluisi:
"Poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisen ajoneuvoa koskevat rekisteritiedot on pidettävä
asianomaisen viranomaisen päätöksellä salassa
muilta kuin sanotuilta viranomaisilta."
Ed. P e h k o n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Pehkosen kannattamana ehdottanut,
että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena, kuitenkin hänen edellä esittämällään tavalla korjattuna.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 121, 122/1995 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 22/1995
vp
Lakialoite 14, 30/1995 vp
Toivomusaloite 234/1995 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sosiaali-ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 22. Tänään
pidetyssä toisessa täysistunnossa julistettiin
yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.
Yleiskeskustelussa on ed. Jääskeläinen ed.
Pehkosen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi hallituksen esitykseen n:o 122 sisältyvän toisen lakiehdotuksen osalta hyväksyttäisiin lakialoitteeseen n:o 14 sisältyvä lakiehdotus.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Aänestys ja päätös:

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy sosiaali- ja
terveysvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa";
jos "ei" voittaa, on ed. Jääskeläisen ehdotus hyväksytty.

Aänestys ja päätös:

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

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 128
jaa- ja 16 ei-ääntä, 35 tyhjää; poissa 20. (Ään. 5)

P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 136
jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 21. (Ään. 4)

Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
hallituksen esitykseen n:o 121 sisältyvän lakiehdotuksen 8, 10, 11 ja 28 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
hallituksen esitykseen n:o 122 sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen lakiteksti, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen n:o
122 sisältyvän toisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

5) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjän
lomituspalveluista annetun lain sekä kuntien valtionosuuslain 32 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 123/1995 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 23/1995
vp
Toivomusaloite 29111995 vp
Puhemies : Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 23. Tänään
pidetyssä toisessa täysistunnossa julistettiin
yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.

11 a §
Keskustelu:

Ed. P e n t t i l ä : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 11 a §:ään lisätään lakialoitteen n:o 30
mukainen 4 momentti, joka koskee palvelusetelien käyttöä lasten päivähoidossa.
Ed. T a r k k a : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Penttilän äskeistä ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Penttilä
ed. Tarkan kannattamana ehdottanut, että pykälään lisättäisiin lakialoitteen n:o 30 mukainen
uusi 4 momentti.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Penttilän ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 126
jaa- ja 47 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 22. (Ään. 6)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike
hyväksytään keskustelutta.
Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.

Eduskunta ryhtyy ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1 a, 8, 9 a, 10 ja 17 §hyväksytään keskustelutta.
17 a §
Keskustelu:

Ed. M a n n i n en : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi vastalauseessa esitetyn
muodon.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on anp.ettu 134
jaa- ja 46 ei-ääntä, l tyhjä; poissa 18. (Aän. 7)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
17 b §
Keskustelu:

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Ehdotan, että pykälä saisi vastalauseessa esitetyn
muodon.

Maatalouden Iomituspalvelut

Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen tekemää ehdotusta.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta toisen lakiehdotuksen 32 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
6) Hallituksen esitys laiksi työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å'änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
Puh e m i e s : Äänestyksessä on annettu 133
jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 18. (Ään. 8)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
17 c, 18, 18 a, 20, 22 a, 23 ja 37 §hyväksytään
keskustelutta.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys I721199 5 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 24/I995
vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 24. Tänään
pidetyssä toisessa täysistunnossa julistettiin
yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

38 §

3, 6, 10 ja II §hyväksytään keskustelutta.

Keskustelu:

15 §

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Ehdotan, että pykälä saisi vastalauseessa esitetyn
muodon.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Keskustelu:

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi II vastalauseessa esitetyn
muodon, jolla parannettaisiin tilannetta siten,
että esimerkiksi ylioppilaita ei pakotettaisi epätarkoituksenmukaiseen ammatilliseen koulutukseen, jos he haluaisivat mennä korkeakouluun.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 133
jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 18. (Aän. 9)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
40 ja 41 §, voimaantulosäännös, johtolause ja
nimike hyväksytään keskustelutta.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 130
jaa- ja 50 ei-ääntä, I tyhjä; poissa I8. (Ään. IO)
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Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Puhemies: Äänestyksessä on ann.~ttu I26
jaa- ja 51 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa I9. (Aän. I2)

16 §
Keskustelu:

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Ehdotan, että 16 § II vastalauseen mukaisesti
poistettaisiin.

27 §ja 4luvun otsikko sekä 34 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 128
jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 20. (Aän. II)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
I7, 18, 2I ja 22 a §hyväksytään keskustelutta.
23 §
Keskustelu:

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Ehdotan, että lapsikorotuksen alentamista koskeva 23 §poistettaisiin II vastalauseen mukaisesti.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

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

7) Hallituksen esitys sairauspäivärahajärjestel-

män ja kuntootuksen uudistamista koskevaksi
lainsäädännöksi
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 124/1995 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 25/I995
vp
Lakialoite 22/1995 vp
Toivomusaloite 237/1995 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 25. Tänään
pidetyssä toisessa täysistunnossa julistettiin
yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.
Yleiskeskustelussa on ed. Manninen ed. Aittaniemen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi hyväksyttäisiin II vastalauseeseen
sisältyvä ehdotus.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å'änestys ja päätös:

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy sosiaali- ja
terveysvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa";
jos "ei" voittaa, on ed. Mannisen ehdotus hyväksytty.
P u h e m i e s : Äänestyksessä on an!lettu 131
jaa- ja 50 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 17. (Aän. 13)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Sairauspäivärahajärjestelmä

4§
Keskustelu:

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan II vastalauseen mukaisesti, että pykälä poistettaisiin eli että myös ilman ansiotuloja olevilla
olisi oikeus päivärahaan.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses§ä on annettu 131
jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 17. (Aän. 14)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
14 §
Keskustelu:

Ed. M a n n i ne n : Arvoisa puhemies! Ehdotan II vastalauseen mukaisesti, että pykälä poistettaisiin.
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Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
15 §
Keskustelu:

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi II vastalauseessa esitetyn
muodon.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 131
jaa- ja 50 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 17. (Ään. 16)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
15 a §hyväksytään keskustelutta.
16 §
Keskustelu:

Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puh e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestykses.~ä on annettu 129
jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 20. (Aän. 15)

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi II vastalauseessa esitetyn
muodon eli että vähimmäispäiväraha säilyisi 63
markkana.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
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Å·änestys ja päätös:

Selonteko myönnetään oikeaksi.

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

Äänestys ja päätös:

Puhemies: Äänestyksessä on anpettu 129
jaa- ja 50 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 19. (Aän. 17)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
18 a §
Keskustelu:

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi II vastalauseessa esitetyn
muodon.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses§ä on annettu 128
jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 21. (Aän. 18)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestykses.~ä on annettu 129
jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 20. (Aän. 19)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
19 §
Keskustelu:

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä poistettaisiin.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestykses.~ä on annettu 128
jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 21. (Aän. 20)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

18 b §
22 §
Keskustelu:
Keskustelu:

Ed. M a n n i n en : Arvoisa puhemies! Ehdotan II vastalauseen mukaisesti, että pykälä poistettaisiin.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi II vastalauseessa esitetyn
muodon.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.

P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että

Sairauspäivärahajärjestelmä

pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 128
jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 21. (Aän. 21)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
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Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
23 e § hyväksytään keskustelutta.

24§
Keskustelu:

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 127
jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 22. (Ään. 23)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä poistettaisiin.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike
hyväksytään keskustelutta.

Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvien
toisen lakiehdotuksen 1-3 §, johtolause ja nimike sekä
kolmannen lakiehdotuksen 39, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän neljännen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Äänestys ja päätös:

8 § hyväksytään keskustelutta.

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

14 §

P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 129
jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 20. (Aän. 22)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
27, 30 ja 75 §hyväksytään keskustelutta.

Keskustelu:

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä poistettaisiin.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.

76 §

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Keskustelu:

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä poistettaisiin.
181 269004

P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.
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Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestykses.~ä on annettu 126
jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 23. (Aän. 24)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
15 §
Keskustelu:

Ed. M a n n i n en : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi II vastalauseessa esitetyn
muodon, mikä tarkoittaa, että kannatan hallituksen alkuperäistä esitystä. Vankka tuki hallitukselle!
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta ja näkemystä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin hallituksen esityksen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

6§
Keskustelu:

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä poistettaisiin.
Ed. L ä m s ä : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Mannisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Manninen ed. Lämsän kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestykses.~ä on annettu 126
jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 23. (Aän. 26)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
7 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta sosiaali- ja terveysvaliokunnan
mietinnössä ehdotetun kuudennen lakiehdotuksen 5 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mannisen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu
124 jaa- ja 47 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 26.
(Ään. 25)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
17, 18, 25 ja 31 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän viidennen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
2 §hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
8) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien
muuttamisesta
Hallituksen esitys 136/1995 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 4/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
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Istunnon lopettaminen

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 13.38.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

