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Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin
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Hallituksen esitys 11911997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 16/1997 vp
Lisätalousarvioaloite 1~11/1997 vp
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Pääluokka

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

21

Luku 02 Tasavallan Presidentin kanslia hyväksytään.
Pääluokka

23

Luku 25 Valtioneuvoston edustus- ja virkahuoneistot hyväksytään.
Pääluokka

25

Luku 40 Syyttäjä- ja ulosottolaitos, luku 45
Eräät oikeudenhoitomenot ja avustukset ja luku
60 Eräät virastot hyväksytään.
Pääluokka

26

Luku 07 Kihlakunnat hyväksytään.
Luku 75 Poliisitoimi
Keskustelu:

Ed. V ä i s t ö : Arvoisa puhemies! Kannatan
tehtyä ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Vihriälä ed. Väistön kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisättäisiin 15 000 000 markkaa vastalauseen mukaisesti.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

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

poissa 41. (Aän. 1)

Keskustelu:

Ed. K e m p p a i n e n : Herra puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että momentille
27.01.74 otettaisiin lisää 20 500 000 markkaa.
Ed. A 1 a - N i s s i 1 ä : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Kemppaisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Kemppainen ed. Ala-Nissilän kannattamana ehdottanut, että momentille
74 lisättäisiin 20 500 000 markkaa vastalauseen
mukaisesti.

Aänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kemppaisen ehdotus "ei".
.. Ensimmäinen varapuhemies:
on annettu 113 jaa- ja 46 ei-ääntä;
poissa 40. (Aän. 2)

Aänestykse~.sä

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 10 Puolustusvoimat, luku 30 Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta ja luku 99
Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot
sekä pääluokan perustelut hyväksytään.
Pääluokka

Å.änestys ja päätös:

Ensimmäinen

27

Selonteko myönnetään oikeaksi.

Ed. V i h r i ä 1 ä : Herra puhemies! Ehdotan,
että momentille 21 otettaisiin 15 000 000 markkaa lisäyksenä toimintamenoihin poliisille.

Äänestykse~.sä on annettu

Pääluokka

Luku 01 Puolustusministeriö

24

Luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö ja
luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan
muut menot hyväksytään.
Pääluokka

Luku 80 Pelastushallinto, luku 90 Rajavartiolaitos ja luku 98 Alueiden kehittäminen hyväksytään.

varapuhemies:
113 jaa- ja 45 ei-ääntä;

28

Luku 05 Valtiokonttori, luku 06 Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset, luku
39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle,
luku 52 Tilastokeskus, luku 64 Valtion kiinteistölaitos, luku 70 Hallinnon kehittämiskeskus, luku
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87 Rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen, luku
90 Suomen maksuosuudet Euroopan unionille
(EU) ja luku 99 Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.
Pääluokka

29

Luku 01 Opetusministeriö ja luku 10 Yliopistot hyväksytään.
Luku 40 Yleissivistäväja ammatillinen koulutus
Keskustelu:

Ed. V i h r i ä 1 ä : Herra puhemies! Ehdotan,
että momentille 34 otettaisiin 15 000 000 markkaa lisäyksenä homekoulujen peruskorjauksiin.
Ed. A 1 a - N i s s i 1ä : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Vihriälän ehdotusta.
Ed. P u h j o : Herra puhemies! Olisi erittäin
tärkeätä hyväksyä tämä lisäys, koska kuntien
talous ei anna myöten aloittaa ja valtion pitää
ottaa vastuuta. Kannatan.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Vihriälä ed. Ala-Nissilän
kannattamana ehdottanut, että momentille 34
lisättäisiin 15 000 000 markkaa vastalauseen mukaisesti.

Pääluokka 30
Luku 01 Maa- ja metsätalousministeriö,
maaseutuelinkeinopiirit ja EU:n rakennetuki,
luku 31 Maa- ja puutarhatalouden tulotuki (osa
EU), luku 32 Maa- ja puutarhataloustuotteiden
markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen
(osa EU), luku 33 Maatilatalouden rakenteen ja
maaseudun kehittäminen (osa EU), luku 34
Muut maatalouden menot, luku 84 Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, luku 86 Metsätalous
(osa EU), luku 95 Metsähallitus, luku 97 Kasvinjalostuslaitos ja luku 99 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.
Pääluokka 31
Luku 30 Merenkulkulaitos, luku 32 Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen, luku 58
Radanpito ja luku 99 Liikenneministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.
Pääluokka 32
Luku 02 KTM yrityspalvelun piiritoimistot,
luku 03 Työvoima- ja elinkeinokeskukset, luku
33 Kuluttajatutkimuskeskus, luku 44 Teknologian kehittämiskeskus, luku 49 Kera Oy ja luku
50 Teollisuuden edistäminen hyväksytään.
Luku 51 Yritystoiminnan investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
Keskustelu:

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Ed. V i h r i ä 1ä : Herra puhemies! Ehdotan,
että momentille 49 otettaisiin vastalauseen mukaisesti lisäyksenä 20 000 000 markkaa.

Mietintö "jaa", ed. Vihriälän ehdotus "ei".
.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksessä on al!nettu 116 jaa- ja 48 ei-ääntä,
1 tyhjä; poissa 34. (Aän. 3)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 69 Aikuiskoulutus, luku 88 Suomen
Akatemia ja tieteen tukeminen, luku 90 Taiteen
tukeminen, luku 93 Museovirasto ja kulttuuriperinne ja luku 98 Liikunnan ja nuorisonkasvatustyön tukeminen hyväksytään.

Ed. L e h t o s a a r i : Herra puhemies! Kannatan ed. Vihriälän ehdotusta .
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Vihriälä ed. Lehtosaaren
kannattamana ehdottanut, että momentille 49
lisättäisiin 20 000 000 markkaa vastalauseen mukaisesti.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
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Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vihriälän ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestykse~_sä on annettu 118 jaa- ja 46 ei-ääntä;
poissa 35. (Aän. 4)

.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksessä on anl!ettu 121 jaa- ja 34 ei-ääntä,
2 tyhjää; poissa 42. (Aän. 5)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 57 Lomatoiminta ja luku 92 Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö hyväksytään.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Pääluokka 34

Luku 52 Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen, luku 55 Energiatalous, luku
80 Matkailun edistämiskeskus ja luku 85 Ulkomaankaupan edistäminen hyväksytään.

Luku 01 Työministeriö, luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano, luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat ja luku 99 Työministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 33
Pääluokka 35

Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö, luku 02
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, luku 10 Säteilyturvakeskus, luku 11 Lääkelaitos, luku 17 Työttömyysturva, luku 19 Eläkevakuutus, luku 22 Sotilasvammakorvaukset ja
eräät kuntoutustoiminnan menot ja luku 28 Muu
toimeentuloturva hyväksytään.
Luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

Lukti 01 Ympäristöministeriö, luku 11 Ympäristön suojelu ja luku 26 Alueelliset ympäristökeskukset hyväksytään.
Pääluokka

36

Luku 01 Markkamääräisen velan korko, luku
03 Valuuttamääräisen velan korko ja luku 09
Muut menot valtionvelasta sekä pääluokan perustelut hyväksytään.

Keskustelu:

Ed. P u h j o : Herra puhemies! Ehdotan lisätalousarvioaloitteen n:o 9 mukaisesti momentille
33.32.39 lisäystä 50 000 000 markkaa homevaurioisten päiväkotien korjausavustuksiin.
Ed. K u o p p a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Puhjon ehdotusta.

Esitellään tulot.
Osasto

11

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella
kannettavat verot, luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, luku 08 Valmisteverotja luku 10 Muut verot hyväksytään.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Osasto

Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Puhjo ed. Kuopan kannattamana ehdottanut, että momentille 39 lisättäisiin 50 000 000 markkaa lisätalousarvioaloitteen
n:o 9 mukaisesti.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Puhjon ehdotus "ei".
260 270174

12

Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala,
luku 25 Oikeusministeriön hallinnonala, luku
26 Sisäasiainministeriön hallinnonala, luku 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 29
Opetusministeriön hallinnonala, luku 30 Maaja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31
Liikenneministeriön hallinnonala, luku 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala,
luku 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksytään.
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13

Luku 01 Korkotulot, luku 03 Osinkotulot ja
luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
hyväksytään.
Osasto

15

Luku 02 Valtion nettolainanotto hyväksytään.
Mietinnössä oleva talousarvion tasapainoa
koskeva lausuma hyväksytään.
Eduskunta yhtyy mietinnön toiseen ponteen
sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä myös aloitteiden n:ot 1-8
sekä 10 ja 11 osalta.
Mietinnön kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvion julkaisemista ja soveltamista, hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Hallituksen esitys kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 110/1997 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 1611997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Osittain kolmas, osittain ainoa käsittely
Hallituksen esitys 99/1997 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 1711997 vp

Ensimmäinen varapuhemies:
Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Senjälkeen päätetään kolmannessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä, ja lopuksi ainoassa käsittelyssä
hallintovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen
ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee
sopimuksen niiden määräysten hyväksymistä,
jotka vaativat eduskunnan suostumuksen.
Menettelytapa hyväksytään.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Hallintovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
4) Hallituksen esitys laiksi pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä
annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 12511997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 1411997
vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
5) Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta sekä eläintautilain 11 §:n kumoamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 124/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 15/1997
vp

Pohjoismainen yhteistyö öljyntorjunnassa

Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset
voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 29 a §ja sen edellä oleva alaotsikko
ja 45 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Keskustelua ei synny.
Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
6) Hallituksen esitys laeiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain ja valmisteverotuslain
18 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 105/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 15/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 15. Ensin sallitaan yleiskeskustelu
asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 3 §, lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 18 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
7) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain

muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 43/1997 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 17/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
8) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantomisen torjunnassa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 98/1997 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 9/1997 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan
mietintö n:o 9. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. T i u s a n en : Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on siis hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttamasta meren pilaantumisen
torjunnasta. Kun me kaikki tiedämme viime kesän tapahtumat Itämerellä ja Suomenlahdella,
sinileväkukinnat, ja kun me tiedämme sen, että
Itämeren pohja on Euroopan laajin autiomaa,
siellä on hyvin suuria alueita käytännössä elottomina, kuolleina, niin me tiedämme samalla sen,
että tämä lakiesitys sinänsä on tärkeä ja aivan
oikean suuntainen. Se korvaa vuoden 1971 sopimuksenja siinä on Pohjoismaiden näkökulmasta
hyvin tärkeää se, että se laajenee Itämeren alueen
ulkopuolelle, koska myöskin Islanti on osana
tässä sopimuksessa. Näin ollen käytännössä
tämä sopimus ulottuu sitten Itämereltä Pohjanmerelle ja edelleen Pohjois-Atlantille.
Ympäristövaliokunta käsitellessään tätä asiaa
halusi kiinnittää erityistä huomiota myös kemikaalivahinkojen valvontaan. Itämerellä, Suomenlahdella ei tapahdu ainoastaan öljyvahinkoja, vaan myös nimenomaan kemikaalivahinkoja.
Varsin tiivis kemikaalitransito Venäjältä Suomen satamien, ennen muuta Haminan ja Kotkan
kautta Keski-Eurooppaan kulkee Itämeren läpi,
ja nämä kemikaalitankkerit joutuvat puhdistamaan tankkinsa, huuhtelemaan ne, kun ne vaih-
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tavat erilaisia kemikaalikoostumuksia, joita ne
välittävät. Näin ollen ne joutuvat myösjonnekin
jättämään pesuvetensä. Valiokunta kiinnitti
huomiota myös siihen, että tähän liittyvää valvontaa tulee pystyä kehittämään. On tärkeätä,
että eri maat, satamat, tietävät, tapahtuuko näiden pesuvesien jättö todella määräsatamissa tai
lähtösatamissa eikä niin, että ne taloudellisista
syistä helpoimmalla tavalla tyhjennettäisiin mereen.
Valiokunta kiinnitti huomiota myös EU:n ulkopuoliseen liikenteeseen, muun muassa nk. mukavuuslippumaihin ja edellyttää, että tässä Suomi on aktiivinen myös siihen suuntaan, että esimerkiksi YK:n merioikeusyleissopimuksen kautta aktiivisuutta laajennetaan kansainvälisesti
mahdollisimman pitkälti ja laajalti.
Lopuksi, arvoisa puhemies, nykyjärjestelmä
Suomessa, valvontajärjestelmä, ei omaa sellaisia
laitteita, joilla pystyttäisiin kemikaalivahinkoja
valvomaan. Sen laitteiston kehittäminen, resurssien lisääminen nähtiin valiokunnan mietinnössä
tärkeäksi.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 ja 2 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
9) Hallituksen kehitysyhteistyökertomus vuodelta

11) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 1996
Kertomus 6/1997 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 18/1997 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys 121/1997 vp
Talousvaliokunnan mietintö 19/1997 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
13) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 1996
Kertomus 1/1997 vp
Talousvaliokunnan mietintö 20/1997 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
14) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran
toimintakertomus vuodelta 1996
Kertomus 2/1997 vp
Talousvaliokunnan mietintö 21/1997 vp

1995
Kertomus ll/1996 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 16/1997 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
Ensimmäinen varapuhemies:
Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

10) Hallituksen esitys laiksi veronlisäyksestä ja
viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
Täysistunto lopetetaan kello 13.22.
Hallituksen esitys 104/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 17/1997 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
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