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Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto
Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa
oleviksi seuraavat edustajat:
Esko Aho /kesk
Mikko Elo /sd
Jan-Erik Enestam /r
Tarja Halonen /sd
Olli-Pekka Heinonen /kok
Timo Ihamäki /kok
Tytti lsohookana-Asunmaa /kesk
Liisa Jaakonsaari /sd
Johannes Koskinen /sd
Kari Kärkkäinen 1skl
SuviLinden/kok
Paavo Lipponen /sd
PehrLöv /r
Hanna Markkula-Kivisilta /kok
Sauli Niinistö /kok
Håkan Nordman /r
Riitta Prusti /sd
Martti Tiuri /kok
Erkki Tuomioja /sd
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Poissaolopyynnöt
Toinen varapuhemies: Vapautusta eduskuntatyöstä muun syyn perusteella ovat pyytäneet ajalta
9.12. edustajat
Ulla Anttila /vihr
Liisa Jaakonsaari /sd
Kari Kärkkäinen /skl
Pehr Löv /r
Jari Vilen /kok
Puhemiesneuvosto puoltaa poissaolopyyntöjä.
Hyväksytään.

Uudet hallituksen esitykset
Toinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot HE 174--18111999
vp.

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

Eduskuntatyöhön liittyvissä virkatehtävissä olevat edustajat
Toinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että eduskuntatyöhön liittyvissä virkatehtävissä ovat
9.12. edustajat
Esko Aho /kesk
Jan-Erik Enestam /r
Johannes Koskinen /sd
Sauli Niinistö /kok
Erkki Tuomioja /sd
9. ja 10.12. edustajat
Olli-Pekka Heinonen /kok
Timo Ihamäki /kok
Paavo Lipponen /sd
9.-13.12. edustaja
Mikko Elo 1sd
Merkitään.

1) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain
12 ja 29 §:n sekä tuloverolain 21 ja 124 §:n
muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 7111999 vp
Suuren valiokunnan mietintö SuVM 111999 vp
Valtiovarainvaliokunnan
mietintö
VaVM
26/1999 vp
Lakialoite LA 164, 166/1999 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on
suuren valiokunnan mietintö n:o 1. Eilen pidetyssä toisessa täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.
Yleiskeskustelussa on ed. Aula ed. Ala-Nissilän kannattamana ehdottanut, että käsittelyn
pohjaksi hyväksyttäisiin suuren valiokunnan
mietintöön liitettyyn vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset

118/2

Yhteisöverotulojen jako
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Selonteko myönnetään oikeaksi.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ja päätös:

29 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike
hyväksytään keskustelutta.

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy suuren valiokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on ed. Aulan ehdotus hyväksytty.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta

Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on ann~ttu 114 jaa- ja 58 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 26.
(Aän. 1)

hallituksen esitykseen sisältyvän
toisen lakiehdotuksen 21 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä

Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
suuren valiokunnan mietinnön.

suuren valiokunnan mietintöön sisältyvien
kolmannen lakiehdotuksen 12 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
neljännen lakiehdotuksen 124 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
12 §

Eduskunta yhtyy suuren valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten
hylkäämisestä.

Keskustelu:
Bjarne Kallis /skl: Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on
suuren valiokunnan mietintöön liitetyssä vastalauseessa 2 ja joka tarkoittaa sitä, että seurakuntien osuutta leikataan 2 prosentista vain 1,93:een
eikä 1,63:een prosenttiin, niin kuin mietinnössä
esitetään.
Maria Kaisa Aula lkesk: Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta, joka siis tarkoittaa sitä, että seurakuntien yhteisövero-osuuteen ei tehdä 100 miljoonan markan lisäleikkausta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelussa on ed. Kallis ed. Aulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen 2 mukaisena.

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
2) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 105/1999 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
MmVM 15/1999 vp

mietintö

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on
maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 15.
Eilen pidetyssä toisessa täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1-3, 5, 8 ja 8 a §, 9-11 ja 13-15 §ja 2luvun
otsikko, 16 §ja 3 luvun otsikko sekä 23 ja 25 §
hyväksytään keskustelutta.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
29 §

Äänestys ja päätös:
Keskustelu:
Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".
Toinen varapuhemies: Äänestyksessä qp annettu 119 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 23. (Aän. 2)

Eero Lämsä lkesk: Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena, mikä merkitsee, että maaseutuelinkeinojen
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rahoituslain mukaisten korkotukilainojen korko
olisi 1 prosentti.

Marja-Leena Kemppainen /skl: Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Lämsän tekemää muutosehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Toinen varapuhemies: Keskustelussa on ed.
Lämsä ed. Kemppaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Äänestys ja päätös:

118/3

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetun lain kumoamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 17111999 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 5/1999
vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on
ympäristövaliokunnan mietintö n:o 5.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

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

Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on an119 jaa- ja 55 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 24.
(Aän. 3)

n~ttu

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
32 ja 33 §ja 4luvun otsikko, 36 §ja 5 luvun otsikko, 41, 42, 44, 46, 55, 64 ja 65 §ja 6luvun otsikko sekä 67, 69 ja 70 §ja 7luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

Toinen varapuhemies: Eduskunnan
täysistunto on tänään kello 18.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.21.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

seuraava

