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10) Hallituksen esitys laiksi Suomen
osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ..... ....... ..... 3284
Hallituksen esitys 185/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 2111995
vp
Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi ensimmäinen varapuhemies Anttila S-L. sekä edustajat Bremer, Elo, Halonen, Hyssälä, Itälä, Jansson, Kalli, Karhunen, Kautto, Laakso, Lehtosaari, Linnainmaa, Lipponen, Norrback, Ojala
0., Ojala R., Polvi, Rauramo, Rinne, Sasi, Tarkka, Törnqvist ja Vokkolainen.
Nimenhuudonjälkeen ilmoittautuu ed. Norrback.
Ilmoitusasiat:

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan
täydennysvaali
P u he m i e s : Päiväjärjestyksen 1) asiana on
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan
täydennysvaali.
Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 7 ja
19 §:n mukaisestijätetyssä ehdokaslistassa,jonka
puhemies on tänään tarkastanut ja hyväksynyt,
on Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan
jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin
vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n
nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi
1.1.1996 lukien on tullut valituksi ehdokaslistan
mukaisesti ed. Jäätteenmäki.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Lepäämässä oleva ehdotus ylimpien valtioelinten eräitä valtaoikeuksia koskevaksi lainsäädännöksi
Ainoa käsittely
Lepäämässä olevat lakiehdotukset (HE 285/1994
vp)
Perustuslakivaliokunnan mietintö 6/1995 vp

Lomanpyynnöt
Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä sairauden vuoksi ed. Rauramo, virkatehtävien vuoksi edustajat S-L. Anttila, Elo, Norrback
ja 0. Ojala sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat
J. Andersson, Bremer, Hassi, Hyssälä, Kalli,
Lehtosaari, R. Ojala, Pulliainen, Pykäläinen ja
Tarkka.

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 6, jossa valiokunta ehdottaa, että lepäämään jätettäviksi hyväksytyt lakiehdotukset hylättäisiin. Eilen pidetyssä toisessatäysistunnossa julistettiin keskustelu asiasta päättyneeksi.
Keskustelussa on ed. Jäätteenmäki ed. J. Leppäsen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hyväksyttäisiin.

Uudet hallituksen esitykset

Selonteko myönnetään oikeaksi.

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot 200-203.

Äänestys ja päätös:

Kirjalliset kysymykset
Puhemies: Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet
vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 266, 268,
271, 273, 274, 277 ja 278. Nämä kysymykset
vastauksineen on nyt jaettu edustajille.

Joka hyväksyy lepäämään jätettäviksi hyväksytyt lakiehdotukset, äänestää "jaa"; joka ei niitä
hyväksy, äänestää "ei". Jos vähintään 2/3 annetuista äänistä on jaa-ääniä, on lakiehdotukset
hyväksytty, mutta muuten ne on hylätty.
"Jaa" äänestävät seuraavat edustajat:
Ala-Nissilä, Aula, Huuhtanen, Juhantalo,
Jääskeläinen, Jäätteenmäki, Kallis, Kankaan-

Ylimpien valtioelinten valtaoikeudet

niemi, Karjula, Kemppainen, Kiviniemi, Koistinen, Komi, Korkeaoja, Korteniemi, Koski M.,
Kuoppa, Kääriäinen, Leppänen J ., Liikkanen,
Lindqvist, Lämsä, Manninen, Myllyniemi, Mölsä, Pehkonen, Pekkarinen, Penttilä, Ranta-Muotio, Rehn, Ryhänen, Räsänen, Saapunki, Saari,
Salo, Smeds, Suhola, Takkula, Tennilä, Vanhanen, Vehviläinen, Veteläinen, Vuorensola ja
Väistö.
"Ei" äänestävät seuraavat edustajat:
Aaltonen, Aittoniemi, Ala-Harja, Alaranta,
Andersson C., Andersson J., Anttila U., Apukka, Aura, Backman, Biaudet, Brax, Bryggare,
Dromberg, Enestam, Filatov, Gustafsson, Hassi, Heinonen, Hellberg, Helle, Huotari, Hurskainen, Huttu-Juntunen, Häkämies, Hämäläinen, Ihamäki, Immonen, Isohookana-Asunmaa, Jaakonsaari, Joenpalo, Juurola, Kaarilahti, Kallio, Kalliomäki, Kanerva, Kantalainen,
Karpio, Kekkonen, Kiljunen, Knaapi, Kokkonen, Korhonen M., Korhonen R., Koski V.,
Koskinen H., Koskinen J., Koskinen M.,
Krohn, Kuisma, Kukkonen J., Kukkonen UM., Kuosmanen, Kurola, Laaksonen, Lahtela,
Laitinen, Lamminen, Lapintie, Lax, Leppänen
P., Linden, Lindroos, Louekoski, Luhtanen,
Löv, Malm, Markkula M., Markkula-Kivisilta,
Mikkola, Mähönen, Mönkäre, Niinistö, Nikula, Nurmi, Nyby, Ojala A., Olin, Paasilinna,
Paasio, Partanen, Peltomo, Perho, Pesälä, Pietikäinen M., Pietikäinen S., Piha, Pohjola M.,
Pohjola T., Prusti, Puhakka, Puhjo, Puisto,
Pulliainen, Pykäläinen, Rajamäki, Rantanen,
Rimmi, Roos, Rosendahl, Saarinen, Saario, Salolainen, Savela, Seppänen, Skinnari, Soininvaara, Tahvanainen, Taina, Tiilikainen, Tiuri,
Tiusanen, Tulonen, Tykkyläinen, Uotila, Vehkaoja, Vihriälä, Viinanen, Viitamies, Viitanen,
Viljamaa, Virtanen, Vistbacka, Vähänäkki,
Wahlström ja Zyskowicz.
Poissa äänestyksestä ovat seuraavat edustajat:
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Eduskunta on hylännyt lepäämäänjätettäviksi hyväksytyt lakiehdotukset
Asia on loppuun käsitelty.
3) Hallituksen esitys vaaleja ja kansanäänestyksiä
koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 17 51199 5 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö 4/1995 vp
Toivomusaloite 4-7/1995 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 4. Eilen pidetyssä toisessa täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen II §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 2, 8 ja 10 §, 1222 §ja 2 luvun otsikko, 26 c, 27-29, 31 d, 32,
35-37, 37 a, 39, 40, 46, 48 b, 53, 57, 59, 63-68,
70, 71,74-78,80,80 a, 80 b, 80 e, 81, 90, 100 aja
102 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
neljännen lakiehdotuksen 1 a, 6---8, 11-13,
15, 23, 24ja 28 §, voimaantulosäännös,johtolause ja nimike,
viidennen lakiehdotuksen 11-13 § ja 11 §:n
edellä oleva väliotsikko sekä 14, 16---18, 22, 23,
30, 32, 34, 35 ja 37 §, voimaantulosäännös,johtolause ja nimike,
kuudennen lakiehdotuksen 4 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
seitsemännen lakiehdotuksen 10 ja 26 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Eduskunta ryhtyy kahdeksannen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Aho, Alho, Anttila S-L., Bremer, Elo, Halonen, Hyssälä, Itälä, Jansson, Kalli, Karhunen,
Karjalainen, Kautto, Laakso, Lehtosaari, Linnainmaa, Lipponen, Norrback, Ojala 0., Ojala
R., Polvi, Rask, Rauramo, Rinne, Sasi, Tarkka,
Tuomioja, Törnqvist ja Vokkolainen.

3, 3 a, 5 ja 6 §, 7-18 §ja 2luvun otsikko sekä
22, 24 ja 25 § hyväksytään keskustelutta.

P u h e m i e s : Äänestykses~~ on annettu 44
jaa- ja 126 ei-ääntä; poissa 29. (Aän. 1)

Ed. J ä ä s k e 1ä i n e n : Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että 2 momentti hyväksytään seu-

27 §
Keskustelu:
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raavassa muodossa: "Yhteislistan, vaaliliiton tai
vaaliliittoon kuulumattoman puolueen ehdokkaita saa olla enintään valittavien valtuutettujen
puolitoistakertainen määrä, kuitenkin vähintään
41."
Ed. P e h k o n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jääskeläisen tekemää ehdotusta.
Ed. J. L e p p ä n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 27 §:n 2 momentti poistetaan, mikä
tarkoittaa sitä, että kunnallisvaaleissa kullakin
ryhmittymällä saisi nykyisen käytännön mukaan
olla ehdokkaita enintään kaksinkertainen määrä
valtuutettujen lukuun nähden. Hallituksen esityshän merkitsee sitä, että määrä pudotettaisiin
puolitoistakertaiseksi.
Ed. K o r k e a o j a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Johannes Leppäsen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Jääskeläinen ed. Pehkosen kannattamana ehdottanut,
että 2 momentti hyväksyttäisiin hänen edellä esittämässään muodossa.
Ed. J. Leppänen on ed. Korkeaojan kannattamana ehdottanut, että 2 momentti poistettaisiin.

Äänestys ed. J. Leppäsen ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. J. Leppäsen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on an!lettu 124
jaa- ja 45 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 29. (Aän. 3)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
33,35--40,40 a, 41, 44, 51, 53, 54, 56,59-64,
66, 67,70---72,74, 74a, 74 b, 74c, 74f, 75, 82, 85,
97 ja 100 §, voimaantulosäännös, johtolause ja
nimike hyväksytään keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
yhdeksännen lakiehdotuksen 1, 4, 8, 16 ja
18 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike
sekä
kymmenennen lakiehdotuksen 1 §, 6 a § ja 2
luvun otsikko, 9 §, 16 ja 17 § ja 4 luvun otsikko
sekä 19 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
4) Hallituksen esitys laiksi eräiden elinkeinoalojen
valtiontakaoksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Selonteko myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e s : Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään momentin
sisältöä koskevasta ed. Jääskeläisen ehdotuksesta mietintöä vastaan ja sitten momentin poistamista tarkoittavasta ed. J. Leppäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan sellaisena, miksi se on edellisessä äänestyksessä muodostunut.
Menettelytapa hyväksytään.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 171/1995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 27/1995 vp
Puh e m i e s : Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 27. Eilen pidetyssä kolmannessa täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Aänestykset ja päätökset:
1§

Äänestys ed. Jääskeläisen ehdotuksesta.
Keskustelu:

Mietintö "jaa", ed. Jääskeläisen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on an.~ettu 125
jaa- ja 48 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 25. (Aän. 2)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
mietinnön.

Ed. R e h n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että
1 § hyväksyttäisiin sen muotoisena, kuin se on
talousvaliokunnan mietintöön liitetyssä vastalauseessa, jonka mukaan valtiontakaus voidaan
antaa myös kaupan tai palvelualan pk-yritykselle, joka palvelee suoraan kuluttajaa.

EU:n arvonlisäverotus

Ed. S m e d s : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Rehnin tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Rehn ed.
Smedsin kannattamana ehdottanut, että pykälä
hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehnin ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 119
jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 29. (Aän. 4)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike
hyväksytään keskustelutta.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
5) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain
muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 168/1995 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 48/1995 vp
Lakialoite 41, 53, 55, 6l/1995 vp
Toivomusaloite 37, 38, 40, 54, 55, 58, 59/1995 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 48. Eilen pidetyssä neljännessä täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1, 2 ja 2 a § hyväksytään keskustelutta.
3 §,jota ei ole mietinnössä
Keskustelu:

Ed. J ä ä s k e 1 ä i n e n : Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan lakialoitteen n:o 53 mukaan muutettavaksi 3 §:n 1 momenttia niin kuin se laki206 269004
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aloitteessa on työntekijävaltaisia yrityksiä helpottavaan suuntaan.
Ed. P e h k o n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jääskeläisen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Jääskeläinen ed. Pehkosen kannattamana ehdottanut,
että 3 § hyväksyttäisiin lakialoitteen n:o 53 mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole 3 §:ää, "jaa"; ed. Jääskeläisen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on anp.ettu 132
jaa- ja 39 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 27. (Aän. 5)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
13 c, 18 a, 18 b, 26 a-26 d, 36, 45, 46, 58,63 e,
66, 66 a, 67, 67 a, 67 b, 70, 70 a, 70 b, 71, 72 b,
72 d ja 72 f §, 72 h-72 n §ja 72 h §:n edellä oleva
alaotsikko, 73 ja 73 a §, 79 §:n edellä oleva alaotsikko, 79 a-79 k §ja 79 a §:n edellä oleva alaotsikko, 80 §:n edellä oleva alaotsikko ja 80 a §:n
edellä oleva alaotsikko hyväksytään keskustelutta.
85 §,jota ei ole mietinnössä
Keskustelu:

Ed. J ä ä s k e 1 ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että 85 §:ään lisättäisiin lakialoitteen
n:o 53 mukaisesti uusi 7) kohta "henkilöstöruokalan tarjoilutoiminta",jolloin myös henkilöstöruokaloiden verokanta olisi 12 prosenttia.
Ed. P e h k o n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jääskeläisen tekemää hyvää ehdotusta.
Ed. R e h n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että
lain 85 §hyväksyttäisiin lakialoitteen n:o 41 mukaisena, jolloin pienyrityksiä kannustettaisiin ja
työllisyyttä parannettaisiin.
Ed. A 1 a - N i s s i 1 ä : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Rehnin tekemää ehdotusta.
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Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Jääskeläinen ed. Pehkosen kannattamana ehdottanut,
että 85 §hyväksyttäisiin lakialoitteen n:o 53 mukaisena.
Ed. Rehn on ed. Ala-Nissilän kannattamana
ehdottanut, että 85 § hyväksyttäisiin lakialoitteen n:o 41 mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e s : Ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
Aänestykset ja päätökset:
Äänestys ed. Jääskeläisen ehdotuksesta.
Mietintö,jossa ei ole 85 §:ää, "jaa"; ed. Jääskeläisen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 129
jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 31. (Aän. 6)

käyttöön ja sitä yksinomaan sellaiseen käytetään.
Ed. A 1 a - N i s s i 1 ä : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Aulan tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u he m i e s : Keskustelussa on ed. Aula ed.
Ala-Nissilän kannattamana ehdottanut, että
114 § hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:
Mietintö, jossa ei ole 114 §:ää, "jaa"; ed. Aulan
ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestykses.~ä on annettu 120
jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 32. (Aän. 8)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
115 ja 122 §, 127 ja 128 §ja 127 §:n edellä oleva
alaotsikko, 129 §ja sen edellä oleva alaotsikko,
131-133, 140, 141 a, 148, 149, 154 ja 158 § hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

162 §,jota ei ole mietinnössä

Äänestys ed. Rehnin ehdotuksesta.

Keskustelu:

Mietintö, jossa ei ole 85 §:ää, "jaa"; ed. Rehnin
ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 113
jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 36. (Aän. 7)

Ed. A 1 a - N i s s i 1 ä : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että vastalauseen mukaisesti 162 §:ään
otettaisiin uusi 8 momentti, joka merkitsisi sitä,
että pienille, alle miljoonan liikevaihdon omaaville yrityksille tulisi kevennetty ilmoitusmenettely arvonlisäverotukseen 1. 7.1996 lukien.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
86,86 a, 90, 91,93 a, 94, 95, 101, 102, 102 aja
113 hyväksytään keskustelutta.

Ed. A u 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed.
Ala-Nissilän ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

114 §,jota ei ole mietinnössä
Keskustelu:
Ed. A u 1 a : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että
114 §saa sen muodon kuin on mietintöön liitetyssä vastalauseessa ja lakialoitteessa n:o 55 eli että
matkailuperävaunu olisi henkilöauton tavoin arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen, jos se
on hankittu vähennykseen oikeuttavaan yritys-

P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Aulan kannattamana ehdottanut, että
162 § hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Aänestys ja päätös:
Mietintö, jossa ei ole 162 §:ää, "jaa"; ed. AlaNissilän ehdotus "ei".

Yritysjärjestelyjen verotus

P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 118
jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 32. (Aän. 9)
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Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".
162 b, 169, 175, 179, 180, 183, 185, 190, 193,
194, 197, 199, 202, 209 a, 209 b, 210, 214 ja
217 a §, voimaantu1osäännös,johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan
ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
6) Hallituksen esitys yritysjärjestelyjä koskevien
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden lakien säännösten muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 17711995 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 49/1995 vp

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 49. Eilen pidetyssä neljännessä täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
52 ja 52 a - 52 g §hyväksytään keskustelutta.
V oimaantulosäännös
Keskustelu:

Ed. K a II i s : Rouva puhemies! Ehdotan,
että voimaantulosäännökseen lisätään 4 momentti sellaisena kuin se on vastalauseessa, mikä
myös merkitsisi sitä, että lain taannehtiva vaikutus eliminoitaisiin.
Ed. A 1 a - N i s s i 1 ä : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Kallis
ed. Ala-Nissilän kannattamana ehdottanut, että
voimaantulosäännökseen lisättäisiin vastalauseen mukainen 4 momentti.

P u h e m i e s : Äänestykses§ä on annettu 117
jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 33. (Aän. 10)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
toisen lakiehdotuksen 28, 45 ja 123 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 5 a ja 10 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
neljännen lakiehdotuksen 6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
viidennen lakiehdotuksen 2 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kuudennen lakiehdotuksen 97 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
7) Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain
muuttamisesta
Hallituksen esitys 201/1995 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
8) Hallituksen esitys työeläkelainsäädäntöä koskeviksi muutoksiksi
Hallituksen esitys 202/1995 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
9) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 1996
Hallituksen esitys 7211995 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 50/1995 vp
Talousarvioaloitteet 1-364/1995 vp
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124. Perjantaina 8.12.1995

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
Puh e m i e s : Täysistunto keskeytetään ja
sitä jatketaan tänään kello 16.
Täysistunto keskeytetään kello 13.35.

10) Hallituksen esitys laiksi Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys 185/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 21/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

Täysistuntoa jatketaan
kello 16.30

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 16.35.

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Louekoski.
Täysistunto lopetetaan kello 16.31.
Ed. Norrback merkitään läsnä olevaksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

