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Elintarvikkeiden arvonlisävero

Päiväjärjestyksessä

olevat

asiat:

1) Ehdotus laiksi haastemieslain 6 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 232
Lakivaliokunnan mietintö n:o 14
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 14.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.
2) Ehdotus laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1995 perittävästä maksusta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 179
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 60
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 60. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-7 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
3) Ehdotus laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 222
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 63
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 63. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Yleiskeskustelu:
Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen mukainen lakiehdotus.
Ed. A p u k k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luukkaisen pohjaehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.
4) Ehdotus laiksi veronkantolain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 235
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 64
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 64. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 10, 14 ja 15 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
5) Ehdotus laiksi ennakkoperinnän korotuksesta
verotulojen tilityksissä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 236
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 65
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 65. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-4 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
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6) Ehdotukset laiksi keskinäisestä virka-avusta
verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan
unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä laiksi keskinäisestä virkaavusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä
verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan
unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 254
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 66
Toinen varapuhemies: Käsittelyn
pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 66. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-7 §,johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 1-6 §, johtolause ja nimike.

8) Ehdotukset laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 256
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 68
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 68. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 16 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
9) Ehdotus laiksi leimaverolain väliaikaisesta
muuttamisesta

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 277
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 69

7) Ehdotus laiksi asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

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 69. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 223
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 67

Yleiskeskustelua ei synny.
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 67. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 47 ja 50 e §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1, 2, 4 ja 7 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.

10) Ehdotus laiksi yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a §:n muuttamisesta

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 255
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 13

Kolttalaki

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 13.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 4 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 15 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
11) Ehdotus laiksi toimenpiteistä Suomen merenkulun turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 261
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 13
T o i n en v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 13.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 2 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

13) Ehdotukset kolttalaiksi sekä laiksi leimaverolain 30 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 243
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 35
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan
mietintö n:o 35. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-9 §, 1 luvun
otsikko, 10-13 §, 2 luvun otsikko, 14-20 §, 3
luvun otsikko, 21-23 §, 4 luvun otsikko, 2435 §, 5 luvun otsikko, 36 ja 37 §, 6luvun otsikko,
38-41 §, 7 luvun otsikko, 42-51 §, 8 luvun otsikko, 52-65 §, 9luvun otsikko sekä 66-73 §ja
10 luvun otsikko, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 30 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

12) Ehdotus laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

14) Ehdotus laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta
annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 280
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 14
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 14.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 97
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 14
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 14.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta lakiteksti, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
15) Ehdotus laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja
valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 98
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 15
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 15.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta lakiteksti, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
16) Ehdotus laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

17) Ehdotus laiksi kirjastolain väliaikaisesta
muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 197
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 17
T o i ne n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 17.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 4 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
18) Ehdotus laiksi Helsingin yliopistosta annetun
lain 5 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 134
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 19
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 19.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 99
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 16
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 16.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta lakiteksti, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 5 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

19) Ehdotukset laeiksi työttömyysturvaetuuksien
poikkeuksellisesta tarkistamisesta sekä työttömyysturvalain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 178
Lakialoitteet n:ot 10511991 vp ja 68
Toivomusaloitteetn:ot 1554ja 1591/1991 vpsekä
164
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 31

Työttömyysturvaetuuksien tarkistus

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. M ä k i pää : Arvoisa puhemies! Jo ensimmäisessä käsittelyssä puhuin työttömyysturvasta ja voin todeta, että vaikeimmassa taloudellisessa ahdingossa ovat ilman muuta ne työttömät, jotka eivät ole työssä ollessaan kuuluneet
mihinkään työttömyyskassaan saadakseen ansiosidonnaista päivärahaa; ansiosidonnaiselta
päivärahalta 500 päivän täytyttyä pudonneet;
koulusta suoraan työttömiksi joutuneet nuoret,
joilla ei ole mahdollisuutta edes kuulua työttömyyskassoihin; sekä ehkä kaikkein ongelmallisimpina ne henkilöt, joilla puolison kohtuullisetkin tulot estävät peruspäivärahan saannin.
Senpä takia, arvoisa puhemies, ehdotan, että
käsittelyn pohjaksi otettaisiin ed. Jurvan nimellä
kulkevaan lakialoitteeseen n:o 68 sisältyvä lakiehdotus. Tämän lakialoitteen keskeisenä sisältönä on se, että peruspäiväraha nostettaisiin 160
markkaan päivässä. Tämä nosto tarkoittaisi
työttömälle 3 360 markkaa kuukaudessa bruttona, mistäjokainen voi ymmärtää, että tämäkään
rahamäärä ei ole mitenkään suuri. Toivon, että
tämä tosiaan perjantaina saisi suurta kannatusta.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! On
totta, että tämä korotus, mikä työttömyyden perusturvaan tulee, on aivan naurettava. Minä kuitenkin lyhyesti kiinnittäisin huomiota erääseen
asiaan, josta olen aikaisemmin puhunut ja tehnyt
kirjallisia kysymyksiä ja sillä tavalla. Suomessa
on tällä hetkellä 460 000 työtöntä, ja jos katsotaan siitäjoukosta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä,joiden tämänhetkistä määrää en muista, niihin sisältyy paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät
ole kykeneviä eivätkä halukkaita enää työelämään, toisin sanoen heidän osuutensa työelämästä on absoluuttisesti ohi.
Tämän vuoksi pitäisi työttömyyskortistoissa
suorittaa tietynlainen inhimillinen karsinta,jossa
selvitettäisiin, mihin karsinaan ja kastiin itse kukin kuuluu, kuuluuko työkyvyttömyyseläkkeelle
vai johonkin muuhun. Mutta minun mielestäni
kaikkien 460 000 työttömän pitäminen työttömyysturvan varassa, kun he eivät sinne enää
omilta ominaisuuksiltaan kuulu, on kohtuutonta. Pitäisi selvittää, ketkä ovat työttömyysturvan
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varassa eläviä, siis työkykyisiä ja työhalukkaita,
jos työtä on olemassa, mutta sitten erottaa sellaiset, jotka näitä eivät ole. Saataisiin tämä asia
joskus edes jonkinlaiseen kuntoon.
Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Ottaen huomioon peruspäivärahan tason, joka
meillä tällä hetkellä on, pidän sitä kohtuuttoman
pienenä ja mielestäni olisi perusteltua nostaa peruspäivärahaa niin suureksi, että voi olettaa, että
henkilö edes jollakin tavoin tulee toimeen, ettei
tarvitse sosiaaliluukulle joka kuukausi astella.
Tämän perusteella kannatan ed. Mäkipään
tekemää ehdotusta.
Ed. L a i n e : Herra puhemies! Viittaan siihen
puheenvuoroon, jonka ed. Aittaniemi äsken
käytti, ja totean hyväksi hänen ajatuksensa siitä,
että sellaiset työttömät, jotka ovat pitkään olleet
työttöminä ja täyttäisivät eläkkeelle pääsyn edellytyksiä, pitäisi päästää eläkkeelle. Ed. Aittaniemen ajatuksen sanoisin olevan lähisukua ed. Stenius-Kaukosenja muiden vasemmistoliiton kansanedustajien lakialoitteelle, jossa todella ehdotetaan lakia väliaikaisesti siten muutettavaksi,
että 55 vuotta täyttäneet, pitkään työttöminä
olleet voisivat päästä eläkkeelle. Siis se on kannatettava ajatus.
Luulin, että ed. Aittaniemi puhuu eräästä toisesta työttömyysturvaetuuksiin liittyvästä asiasta. Hän nimittäin kysyi hiljattain ministeri Kanervalta työttömyyskorvauksen saajien suhtautumisesta työn vastaanottamiseen. Jos oikein
muistan, ministeri Kanerva sanoi, että tältä osin
yhteiskunnassa esiintyy vääriä käsityksiä siitä,
että työttömät eivät ottaisi vastaan heille tarjottua työtä. Vastauksessaan ministeri Kanerva sanoi, että jos työtön näin menettelee, häneltä otetaan työttömyyskorvaus pois, korvausta ei saa,
jos kieltäytyy työn vastaanottamisesta.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Me
emme tällä hetkellä tiedä, ketkä ovat halukkaita
ottamaan työtä, ketkä eivät, koska työn vastaanottaminen ei ole pakollista. Tämä koko järjestelmä on mennyt sellaiseen ympyrään, että sitä ei
hallitse enää kukaan. En minä väitä, että suomalaisista työttömistä suuri osa olisi sellaisia, että
kieltäytyvät työn vastaanottamisesta, eikä se voi
tulla yhteiskunnassa kysymykseenkään, koska
emme me pitkälle pärjää, että nostetaan pelkästään työttömyyskorvauksia. Työn täytyy olla
etusijalla, se on aivan selvä asia. Muttajoukossa
on taatusti sellaisiakin, sanoo ministeri Kanerva
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mitä hyvänsä, jotka eivät ota työtä vastaan mistään hinnasta, vaan mieluummin keplottelevat
nimenomaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan varassa. Tätä koski eeräs kysymykseni.
Mutta tämä, niin kuin ed. Laine aivan oikein
ymmärsi, oli eri asia. Eli tarkoitin sitä, että nostettaisiin eläketurvan piiriin sellaiset ihmiset, joilla ei ole enää mahdollisuuksia työelämässä.
Nämä ovat sitten toisia, joista ed. Laine äsken
puhui. Jos on työkykyinen, mutta ei ole työhaluinen, niitäkin on takuulla 460 OOO:ssa. Tällaisia
ihmisiä minä en hyväksy ollenkaan, vaikka olenkin kova populisti.
Ed. P. L e p p ä n e n : Arvoisa puhemies!
Kyllä me pitkälle ainakin täällä vasemmalla
olemme sitä mieltä, että työttömyysturvan perusosa on niin pieni, että ihminen ei tule toimeen.
Useimmat työttömät joutuvat hakemaan uutta
turvaa kuntien sosiaali toimesta, ja tämä tuo ylimääräisiä kustannuksia niin Kansaneläkelaitokselle kuin kuntien sosiaalitoimelle. Tämä kai ei
ole myöskään valtiovarainministeri Viinasen tarkoitus, mutta tänä päivänä lainsäädäntö on säädetty sillä tavoin, että tulee turhia kustannuksia
niin valtiolle kuin muillekin valtion hallinnossa
oleville laitoksille.
Meillähän säädettiin tämän vuoden alusta sellainen suhteutetun päivärahan lainsäädäntö,
joka aiheuttaa erittäin paljon ongelmia, estää
jopa työn vastaanoton hyvin tehokkaasti. Se oli
silloin tiedossa. Joulukuussa neuvoteltiin moneen kertaan ministereiden Kanerva ja Huuhtanen kanssa, mutta he eivät joko ymmärtäneet tai
eivät halunneet ymmärtää. Tämä asiahan tulee
sosiaali- ja terveysvaliokunnasta ihan lähiaikoina. Silloin on mahdollista korjata se niin, että
ihmiset voisivat ottaa myös lyhyitä työsuhteita
vastaan menettämättä ostovoimaansa sillä tavoin, että jos menevät muutamaksi päiväksi töihin, niin silloin tulee menetystä. Tämä on tunnustettu myös työnantajapuolella, koska se tuo ongelmia, kun heillä olisi työtä, mutta työttömän ei
kannata sitä ottaa vastaan.
Ed. K a u p p i n e n : Arvoisa puhemies!
Mitä työttömyysturvalainsäädäntöön kaiken
kaikkiaan tulee, niin se on meillä aika onneton.
Siinä on pahoja puutteita ja pahoja väliinputoamisongelmiajne. Toisaalta suomalaisessa sosiaaliturvassa on aina ylpeilty sillä, että meillä on
henkilökohtainen sosiaaliturva, mutta tosiasiallisesti työttömyysturvassahan näin ei ole, koska
se on mm. puolison ansiotuloihin sidottu. Se joh-

taa monissa perheissä aikamoisiin kohtuuttomuuksiin.
Toisaalta, mitä työttömyysturvan perusosasta
sanotaan, niin olen sitä mieltä, että se on tänä
päivänä riittämätön ja johtaa luukulta luukulle
kulkemisen ongelmaan. Tästä pitäisi päästä pois,
mutta tähän liittyy työttömyysturvan kehittäminen kokonaisuudessaan eikä vain tämän yhden
pykälän korjaaminen.
Täällä on tullut esiin työttömyysturvan piirissä olevia, mm. alkoholin ja päihteiden käytön
vuoksi työkyvyttömiä ja eläkekuntoisia henkilöitä. Heitä on edelleenkin. Sen puolen korjaaminen
olisi aiheellista niin, että nämä ihmiset saisivat
asianmukaisen kohtelun oman terveydentilansa
suhteen. Tiedän ammattiini liittyen ja allekirjoitan täysin sen, että näitä henkilöitä on siellä jonkin verran - tosin ei hirveän paljon, mutta on
kuitenkin -ja he eivät tosiasiallisesti pysty työhön. Ongelmana on perussairaus eli alkoholin tai
muiden päihteiden väärinkäyttö, joka on sinänsä
sairaus, vaikkakin osin itse aiheutettu, mutta perusongelma on kyllä jossakin muualla. Siinä mielessä tätä tarkistamista pitäisi kyllä suorittaa.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ottikin tähän
asiaan kantaa hyvin voimakkaasti kuntootusselonteon yhteydessä.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Toinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.
20) Ehdotukset laeiksi säätiölain ja yhdistyslain
muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitykset n:ot 93 ja 217
Talousvaliokunnan mietintö n:o 30
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 30.
Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
hallituksen esitykseen n:o 217 sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen, ehdotuksen laiksi
yhdistyslain muuttamisesta, 35, 47---49, 55, 56,
60 ja 62 §, voimaantulosäännös, johtolause ja

Säätiöiden ja yhdistysten valvonta

nimike, hallituksen esitykseen n:o 93 sisältyvän
ensimmäisen lakiehdotuksen, ehdotuksen laiksi
säätiölain muuttamisesta, 3, 3 a, 5-7, 9, 10 b,
12-14, 14a, 15, 17, 17a-17c, 18, 19,22,24,25ja
27 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
talousvaliokunnan mietinnössä ehdotetun,
hallituksen esitykseen n:o 93 sisältyvään toiseen
lakiehdotukseen ja hallituksen esitykseen n:o 217
sisältyvään toiseen lakiehdotukseen pohjautuvan lakiehdotuksen, ehdotuksen laiksi patenttija rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 2 §, voimaantulosäännös, johtolause
ja nimike,
talousvaliokunnan mietinnössä ehdotetun,
hallituksen esitykseen n:o 93 sisältyvään kolmanteen lakiehdotukseen ja hallituksen esitykseen
n:o 217 sisältyvään kolmanteen lakiehdotukseen
pohjautuvan lakiehdotuksen, ehdotuksen laiksi
patentti- ja rekisterihallituksen valitusasiain käsittelystä annetun lain muuttamisesta, 1, 3 ja 5 §,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
talousvaliokunnan mietinnössä ehdotetun,
hallituksen esitykseen n:o 93 sisältyvään neljänteen lakiehdotukseen ja hallituksen esitykseen
n:o 217 sisältyvään neljänteen lakiehdotukseen
pohjautuvan lakiehdotuksen, ehdotuksen laiksi
patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 3 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
hallituksen esitykseen n:o 93 sisältyvän viidennen lakiehdotuksen, ehdotuksen laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi
pankiksi annetun lain muuttamisesta, 7-10, 14
ja 21 §, voimaantulosäännös,johtolauseja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
21) Ehdotukset laeiksi kuluttajansuojalain 3 ja 4
luvun, varallisuusoikeudellisista oikeustoimista
annetun lain 36 §:n, huoneenvuokralain 5 §:n ja
maanvuokralain 4 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 218
Talousvaliokunnan mietintö n:o 31
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 31.
Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 3 luvun 1 ja 2 §
ja luvun otsikko sekä 4 luvun 1-4 §ja luvun
otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 36 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 5 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
neljännen lakiehdotuksen 4 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
22) Ehdotus laiksi vakauslain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 263
Talousvaliokunnan mietintö n:o 33
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 33.
Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 14 ja 19 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
23) Ehdotus laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 281
Talousvaliokunnan mietintö n:o 34
Toinen varapuhemies: Käsittelyn
pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 34.
Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1, 2, 4 ja 7 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
24) Ehdotukset laiksi eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 229
Talousvaliokunnan mietintö n:o 35
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 35.
Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
hallituksen esitykseen sisältyvän ensimmäisen
lakiehdotuksen, ehdotuksen laiksi eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä, 1-11 §, johtolause ja nimike,
talousvaliokunnan mietinnössä ehdotetun,
hallituksen esitykseen sisältyvään toiseen lakieh-

dotukseen pohjautuvan lakiehdotuksen, ehdotuksen laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta
ja väliaikaisesta muuttamisesta, 3, 13 d, 14, 15, 18
ja 25 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
talousvaliokunnan mietinnössä ehdotetun,
hallituksen esitykseen sisältyvään toiseen lakiehdotukseen pohjautuvan lakiehdotuksen, ehdotuksen laiksi kaupparekisterilain 14 ja 18 §:n
muuttamisesta, 14 ja 18 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike sekä
hallituksen esitykseen sisältyvän kolmannen
lakiehdotuksen, ehdotuksen laiksi toiminimilain
7 §:n muuttamisesta, 7 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
T o i n e a v a r a p u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 17.02.
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