132. Perjantaina 15 päivänä joulukuuta 1995
kello 10 (10.10)
6) Hallituksen esitys rekisterihallintolaiksi .... .. . .. ............. .. ......... ........... ..... ....... 3660

Päiväjärjestys

Ilmoituksia

Hallituksen esitys 97/1995 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 14/1995 vp

Vaaleja
1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit 3648

7) Hallituksen esitys laiksi nimittämisestä kihlakunnanvirastojen ja kihlakuntien
erillisten virastojen eräisiin virkoihin ...... .

Ainoa

Hallituksen esitys 12911995 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 12/1995 vp

käsittely

8) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 38 ja 42 §:n sekä merimieslain 41 ja
45 §:n muuttamisesta ............................. ..

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 1996 ............................... .

Hallituksen esitys 72/1995 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 50/1995
vp
Talousarvioaloitteet 1-364/1995 vp

Hallituksen esitys 20311995 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 711995 vp
Puhettajohtaa puhemies Uosukainen.

Mietintöjen pöydällepano
3) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta .. ..... 3660
Hallituksen esitys 86/1995 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 13/1995 vp
4) Hallituksen esitys laiksi kihlakunnansyyttäjästä sekä laiksi rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 9 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta ............................. .

"

Hallituksen esitys 83/1995 vp
Lakivaliokunnan mietintö 14/1995 vp
5) Hallituksen esitys ulosottoviranomaisia ja ulosottoasioiden muutoksenhakua koskevan lainsäädännön uudistamisesta ........................................................ .
Hallituksen esitys 106/1995 vp
Lakivaliokunnan mietintö 15/1995 vp

Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Alho, Dromberg, Halonen, Hassi, lsohookana-Asunmaa, Itälä, Karhunen, Kemppainen, Korkeaoja, Kurola, Laakso, Lax, Leppänen
J., Linden, Lipponen, OjalaA., Paasilinna, Polvi,
Pykäläinen, Rimmi, Ryhänen, Sasi, Tuomioja ja
Viinanen.
Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt

"

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä sairauden vuoksi ed. Itälä, virkatehtävien vuoksi edustajat Alho, Lipponen ja
Viinanen sekä yksityisasioiden vuoksi ed. Rimmi
sekä
tämän kuun 20 päivään sairauden vuoksi ed.
A. Ojala.
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Edustajien istumajärjestys

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:

Puhemies: Perjantaina 1 päivänä kuluvaa joulukuuta pidetyssä täysistunnossa ilmoitettiin ed. Puhjon perustaneen Eduskuntaryhmä
Puhjon.
Eduskunnan työjärjestyksen 7 §:n mukaan
kansliatoimikunnan on tehtävä eduskunnalle ehdotus edustajaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä täysistuntosalissa. Tämän johdosta
kansliatoimikunta ehdottaa eduskunnan 29 päivänä maaliskuuta 1995 hyväksymää istumajärjestystä muutettavaksi siten, että Eduskuntaryhmä Puhjo sijoitetaan puhemiehen korokkeelta
katsottuna äärimmäisenä vasemmalla olevan
Vasemmistoryhmä-nimisen eduskuntaryhmän
ja sen vieressä olevan Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän väliin.

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Kansliatoimikunnan ehdotus hyväksytään.

Puhemies: Päiväjärjestyksen 1) asiana on
erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.
Kun perustuslaki-, puolustus- ja talousvaliokuntien täydennysvaaleja varten vaalisäännön 7
ja 19 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa,
jotka puhemies on tänään tarkastanut ja hyväksynyt, on valiokuntien jäseniksi
ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimieliset ja
että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti:
perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Juurola
ja varajäseneksi ed. Kallio,
puolustusvaliokunnan jäseneksi ed. Kallio ja
talousvaliokunnan jäseneksi ed. Viitamies ja
varajäseneksi ed. Aaltonen.
Asia on loppuun käsitelty.

Suuren valiokunnan lausunto Euroopan unionin
asioiden käsittelystä
Suuren valiokunnan lausunto 3/1995 vp
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että suuri valiokunta on 22 päivänä marraskuuta 1995 hyväksynyt valtioneuvostolle lausunnon n:o 3 Euroopan
unionin asioiden käsittelystä suuressa valiokunnassa ja sille lausunnon antavissa erikoisvaliokunnissa. Tämä lausunto on nyt jaettu edustajille
ja otetaan valtiopäiväasiakirjoihin.

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 1996

Ainoa käsittely
Hallituksen esitys 7211995 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 50/1995 vp
Talousarvioaloitteet 1-364/1995 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 50.
Pääluokka

Kirjalliset kysymykset
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet
vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 272, 279,
281-283, 287, 291 ja 293. Nämä kysymykset
vastauksineen on nyt jaettu edustajille.
Puheenvuoron saatuaan lausuu
Ed. P e k k a r i n e n : Arvoisa puhemies!
Valtiovarainvaliokunnan kokous pidetään välittömästi tämän täysistunnon jälkeen.
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P u h e m i e s : Viime istunnossa julistettiin
yleiskeskustelu pääluokasta päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Pääluokkaa koskevat ehdotukset
Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn
menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Ed. Liikkanen: momentille 32.44.40 lisäyksenä 50 000 000 mk Teknologian kehittämiskeskuksen tuotekehitysavustusten myöntämisval-
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tuuden korottamiseksi 200 000 000 markalla ja
perustelujen neljäs kappale muutetaan kuulumaaan: "Vuonna 1996 avustuksia saa myöntää
enintään 720 000 000 mk. Määrärahasta on osa
alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/93)
6 §:n mukaista aluekehitysrahaa." (1 vastalause)
2. Ed. Liikkanen: momentille 32.44.83 lisäyksenä 10 000 000 mk Tekesin tuotekehityslainojen
myöntämisvaltuuden korottamiseksi 50 000 000
markalla sekä momentin perustelujen neljäs kappale muutetaan kuulumaan: "Vuonna 1996 uusia
lainoja saa myöntää enintään 250 000 000 markkaa." (1 vastalause)
3. Ed. Liikkanen: momentille 32.49.42lisäyksenä 5 000 000 mk Kera Oy:lle Keran myöntämän korkotuen heikentämisestä luopumiseksi ja
momentin perustelujen kuudes kappale muutetaan seuraavaksi: "Uusia korkotukilainoja Kera
Oy saa myöntää vuonna 1996 pienten ja keskisuurten yritysten investointien ja käyttöpääoman
rahoittamiseen
yhteensä enintään
1 400 000 000 markkaa. Suurille yrityksille
myönnettäviin lainoihin korkotukea ei myönnetä. Lisäksi Kera Oy saa myöntää yhteensä enintään 300 000 000 markkaa uusia kehittämis-, perustamis- ja ympäristölainoja." (1 vastalause)
4. Ed. Liikkanen: momentille 32.50.60 lisäyksenä 30 000 000 mk Valtiontakuukeskukselle
osoitetun määrärahan korottamiseksi. (1 vastalause)
5. Ed. Aittoniemi: momentille 32.51.49lisäyksenä 20 000 000 mk Joulumaa-projektin käynnistämiseen Lapissa. (TAA 23)
6. Ed. Koistinen: momentille 32.51.49lisäyksenä 850 000 mk Kuhmon Vartiuksen terminaali-ja teollisuusalueen yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. (TAA 134)
7. Ed. Liikkanen: momentille 32.51.49lisäyksenä 60 000 000 mk pienten ja keskisuurten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisvaltuuden korottamiseksi 150 000 000 markalla
sekä perustelujen kolmas kappale muutetaan
kuulumaan: "Uusia avustuksia saa myöntää
vuonna 1996 enintään 500 000 000 mk, mistä
enintään 250 000 000 mk EU:n aluekehitysrahaston rahoittamiin yritystukihankkeisiin. Valtioneuvosto päättää kunkin tukimuodon osuuksista." (1 vastalause)
8. Ed. Koistinen: momentille 32.55.40 lisäyksenä 5 000 000 mk Pelson Nuojuan alueen soiden
tutkimukseen, kunnostukseen ja energiantuotantokäyttöön. (TAA 117)
9. Ed. Liikkanen: momentille 32.55.40 lisäyk229 269004
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senä 10 000 000 mk energia-avustusten myöntämisvaltuuden korottamiseksi 70 000 000 markalla sekä momentin perustelujen viides kappale
muutetaan kuulumaan: "Määrärahaa saa myös
Suomen lähialueilla toteutettavien hankkeiden
tukemiseen. Vuonna 1996 annettavien avustussion
yhteensä
toumusten
enimma1smaara
60 000 000 mk, mistä 12 000 000 mk EU:n aluekehitysrahaston rahoittamiin hankkeisiin."
(1 vastalause)
10. Ed. Liikkanen: momentille 32.85.40 lisäyksenä 25 000 000 mk pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisen edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisvaltuuden korottamiseksi 70 miljoonalla markalla sekä momentin perustelujen kuudes kappale kuulumaan seuraavasti: "Uusia avustuksia saa myöntää vuonna
1996 250 000 000 mk, josta 36 000 000 mk EU:n
aluekehitysrahaston hankkeisiin ja 50 000 000
mk elintarviketeollisuuden sopeuttamiseksi EDjäsenyyteen." (1 vastalause)
Keskustelu:
Ed. Liikkanen: Teenehdotuksetn:ot 14.
Ed. M. Koski: Kannatan ed. Liikkasen
tekemiä erinomaisia ehdotuksia.
Ed. A i t t o n i e m i : Kanada on kuulemma
tänään ominut Joulupukin itselleen. Teemme
vastaiskun ja teen ehdotuksen n:o 5.
Ed. T a k k u 1 a : Kannatan ed. Aittoniemen
tekemää perusteltua ja hyvää ehdotusta.
Ed. K o i s t i n e n : Teen ehdotuksen n:o 6.
Ed. V e t e 1 ä i n e n : Kannatan ed. Koistisen
tekemää ehdotusta.
Ed. Liikkanen: Teen ehdotuksen n:o 7.
Ed. M. Koski:
ehdotusta.

Kannatan ed. Liikkasen

Ed. K o i s t i n e n : Teen ehdotuksen n:o 8.
Ed. V e t e 1 ä i n e n : Kannatan ed. Koistisen
tekemää ehdotusta.
Ed. L i i k k a n e n : Teen ehdotukset n:ot 9 ja
10.
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Ed. M. Koski: Kannatan.

Luku 50 Teollisuuden ja sitä palvelevan tutkimuksen edistäminen

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Äänestys ed. Liikkasen ehdotuksesta n:o 4.
P u h e m i e s : Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1-10 ja niitä on kannatettu.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on an!lettu 127
jaa- ja 48 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 23. (Aän. 4)

Päätökset:
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 01 Kauppa- ja teollisuusministeriö, luku
02 KTM yrityspalvelun piiritoimistot, luku 27
Kuluttajavirasto, luku 28 Kuluttajavalituslautakunta, luku 29 Kilpailuvirasto, luku 30 Elintarvikevirasto, luku 31 Kuluttaja-asiamiehen toimisto, luku 32 Patentti- ja rekisterihallitus, luku 33
Kuluttajatutkimuskeskus, luku 38 Mittatekniikan keskus, luku 39 Teknillinen tarkastuskeskus,
luku 40 Geologian tutkimuskeskus, luku 41 Turvatekniikan keskus ja luku 42 Valtion teknillinen
tutkimuskeskus hyväksytään.

Luku 51 Yritystoiminnan investointi-ja kehittämistuet

Äänestys ed. Aittoniemen ehdotuksesta n:o 5.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 132
jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 23. (Aän. 5)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 44 Teknologian kehittämiskeskus

Äänestys ed. Liikkasen ehdotuksesta n:o 1.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on ann,~ttu 122
jaa- ja 46 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 27. (Aän. 1)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Liikkasen ehdotuksesta n:o 2.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 116
jaa- ja 51 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 30. (Ään. 2)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Koistisen ehdotuksesta n:o 6.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on ann,~ttu 142
jaa- ja 32 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 23. (Aän. 6)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Liikkasen ehdotuksesta n:o 7.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 127
jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 22. (Ään. 7)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 52 Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen hyväksytään.

Luku 49 Kera Oy
Luku 55 Energiatalous

Äänestys ed. Liikkasen ehdotuksesta n:o 3.
Äänestys ed. Koistisen ehdotuksesta n:o 8.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on an!lettu 124
jaa- ja 52 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 22. (Aän. 3)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on ann.~ttu 145
jaa- ja 29 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 23. (Aän. 8)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Valtion talousarvio 1996- Pääluokka 33

Äänestys ed. Liikkasen ehdotuksesta n:o 9.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on an~~ttu 128
jaa- ja 45 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 24. (Aän. 9)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 61 Kotimaankaupan edistäminen ja
luku 80 Matkailun edistämiskeskus hyväksytään.
Luku 85 Ulkomaankaupan edistäminen

Äänestys ed. Liikkasen ehdotuksesta n:o 10.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 121
jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 27. (Aän. 10)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Pääluokan perustelut hyväksytään.
Pääluokka
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P u h e m i e s : Viime istunnossa julistettiin
yleiskeskustelu pääluokasta päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Pääluokkaa koskevat ehdotukset
Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn
menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Ed. Lindqvist: momentille 33.15.52 ylimääräisenä lisäyksenä 400 000 000 mk lapsilisien korottamiseen. (1 vastalause)
2. Ed. Aula: momentin 33.18.60 perusteluissa
lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että sairausajan ja muun vähimmäisturvan yhtenäistäminen ja selkiyttäminen toteutetaan nopeasti hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ja että näin
estetään kansalaisten joutuminen perustoimeentuloturvan ulkopuolelle sairauden aikana."
(1 vastalause)
3. Ed. Aula: momentille 33.19.51 ylimääräise-
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nä lisäyksenä 100 000 000 mk valtion osuutena
maatalousyrittäjien eläkemenojen kustannuksiin. (1 vastalause)
4. Ed. Lindqvist: momentille 33.19.60 ylimääräisenä lisäyksenä 230 000 000 mk kansaneläkemenojen maksamiseen. (1 vastalause)
5. Ed. Koistinen: momentille 33.22.50 lisäyksenä 8 000 000 mk sotainvalidien asuntojen muutostöistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. (TAA 138)
6. Ed. Aittoniemi: momentille 33.29.6llisäyksenä 30 000 000 mk maassa pakolaisasemaansa
vedoten oleskelevien somalienja Kosovon albaanien palauttamiseksi kotimaahansa sekä 10 000
markan henkilökohtaiseen alkupääomaan uuden elämän aluksi kotimaassaan. (TAA 31)
7. Ed. Lindqvist: momentille 33.32.30 ylimääräisenä lisäyksenä 830 000 000 mk valtionosuutena kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin. (1 vastalause)
8. Ed. Aula: momentille 33.57.40 ylimääräisenä lisäyksenä 130 000 000 mk maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämiseen. (1 vastalause)
9. Ed. Kallis: momentille 33.92.50 lisäyksenä
200 000 mk Kokkolanseudun Invalidit ry:n tukemiseen. (TAA 98)
10. Ed. Kallis: momentille 33.92.50 lisäyksenä
300 000 mk Emelie-kodin toiminnan tukemiseen.
(TAA 99)
11. Ed. Kallis: momentille 33.92.50 lisäyksenä
300 000 mk Luthersk Inremissions hem -nimisen
virkistyskodin toiminnan tukemiseen Luodossa.
(TAA 100)
12. Ed. Kallis: momentille 33.92.50 lisäyksenä
100 000 mk Larsmon lähetyskoti ry:n toiminnan
tukemiseen. (TAA 101)
13. Ed. Kankaanniemi: momentille 33.92.50
lisäyksenä 2 500 000 mk kristillisten päihdehuoltotyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 108)
14. Ed. Koistinen: luvun 33.99 uudelle momentille 15 000 000 mk veteraanien hammashuollon korvauksiin irtoprotetiikasta aiheutuneiden kulujen korvaamiseen. (TAA 143)
15. Ed. Lindqvist: pääluokan 33 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että
sosiaalisten tulonsiirtojen, maksujen ja verotuksen yhteisvaikutukset selvitetään kiireellisesti ja
huolehditaan, että leikkaukset eivät heikennä
kaikkein heikko-osaisimpien turvaa." (1 vastalause)
16. Ed. Aula: pääluokan 33 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että sosiaali-
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turvaa kehitettäessä otetaan tasapuolisesti huomioon eri ikäryhmien tarpeet niin, että säästötoimenpiteissä vältetään ikäsyrjintä." (1 vastalause)
17. Ed. Aula: pääluokan 33 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että talous-,
työllisyys- ja sosiaalipoliittisia päätöksiä tehtäessä huolehditaan eri sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta." (1 vastalause)
18. Ed. Lindqvist: pääluokan 33 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että
sosiaaliturvan kehittämisen lähtökohtana tulee
olla jokaiselle kuuluva Suomessa asumiseen perustuva sosiaaliturva, jolla turvataan yhtäläinen
ja kattava vähimmäisturva ja kohtuullinen ansioturva elämän eri riskitilanteissa." (I vastalause)

Ed. K a 11 i s : Kannatan.
Ed. Koistinen : Teen ehdotuksen n:o 14.
Ed. V e te 1 ä i n e n : Kannatan ed. Koistisen
tekemää ehdotusta.
Ed. Lindqvist: Teen ehdotuksen n:o 15.
Ed. A u 1a : Kannatan ed. Lindqvistin ehdotusta ja teen samalla ehdotukset n:ot 16 ja 17.
Ed. L i n d q v i s t : Kannatan ed. Aulan tekemiä ehdotuksia ja teen samalla ehdotuksen n:o
18.
Ed. A u 1a : Kannatan ed. Lindqvistin ehdotusta.

Keskustelu:
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ed. Lindqvist: Teen ehdotuksen n:o 1.
Ed. A u 1 a : Kannatan ed. Lindqvistin ehdotusta ja teen samalla ehdotukset n:ot 2 ja 3.

P u h e m i e s : Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1-18 ja niitä on kannatettu.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Ed. Lindqvist: Kannatan ed. Aulan ehdotuksia ja teen samalla ehdotuksen n:o 4.
Ed. A u 1 a : Kannatan ed. Lindqvistin ehdotusta.
Ed. K o i s t i n en : Teen ehdotuksen n:o 5.
Ed. V e t e 1 ä i ne n : Kannatan ed. Koistisen
tekemää ehdotusta.
Ed. A i t t on i e m i: Teen rakentavan ehdotuksen n:o 6.
Ed. V i s t b a c k a : Kannatan ed. Aittoniemen rakentavaa ehdotusta.

Päätökset:
Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö, luku 02
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, luku 03 Työttömyysturvalautakunta,
luku 04 Tarkastuslautakunta, luku 05 Tapaturma virasto, luku 06 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, luku 07 Työterveyslaitos, luku 08 Kansanterveyslaitos, luku 09 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, luku 10 Säteilyturvakeskus, luku 11 Lääkelaitos, luku 12 Valtion
koulukodit ja luku 14 Valtion mielisairaalat hyväksytään.
Luku 15 Perhekustannusten tasaus

Ed. Lindqvist: Teen ehdotuksen n:o 7.
Äänestys ed. Lindqvistin ehdotuksesta n:o 1.
Ed. A u 1 a : Kannatan ed. Lindqvistin ehdotusta ja teen samalla ehdotuksen n:o 8.
Ed. L i n d q v i s t : Kannatan ed. Aulan tekemää ehdotusta.
Ed. K a 11 i s: Teen ehdotukset n:ot 9-12.
Ed. K a n k a a n n i e m i : Kannatan ed.
Kalliksen ehdotuksia ja teen ehdotuksen n:o 13.

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".
Puhemies: Äänestykses.~ä on annettu 123
jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 24. (Aän. 11)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 16 Yleinen perhe-eläke ja luku 17 Työttömyysturva hyväksytään.
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Luku 18 Sairausvakuutus

Äänestys ed. Aulan ehdotuksesta n:o 2.
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Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 168
jaa- ja 5 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 24. (Ään. 16)

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Puhemies: Äänestykses§ä on annettu 124
jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 23. (Aän. 12)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 32 Kuntienjärjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

Äänestys ed. Lindqvistin ehdotuksesta n:o 7.
Luku 19 Eläkevakuutus

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".
Äänestys ed. Aulan ehdotuksesta n:o 3.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 123
jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 28. (Ään. 13)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 126
jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 25. (Ään. 17)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 53 Terveyskasvatus ja -valvonta hyväksytään.

Äänestys ed. Lindqvistin ehdotuksesta n:o 4.

Luku 57 Lomatoiminta

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

Äänestys ed. Aulan ehdotuksesta n:o 8.

P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 125
jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 25. (Aän. 14)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 20 Tapaturmavakuutus ja luku 21 Rintamaveteraanieläkkeet hyväksytään.
Luku 22 Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".
Puhemies: Äänestykses.~ä on annettu 126
jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 24. (Aän. 18)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 92 Raha-automaattiyhdistyksen tuoton
käyttö

Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 9.
Äänestys ed. Koistisen ehdotuksesta n:o 5.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 123
jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 23. (Ään. 15)

Puhemies: Äänestyksessä on anyettu 152
jaa- ja 21 ei-ääntä, l tyhjä; poissa 25. (Aän. 19)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o l 0.
Luku 23 Muu sodista kärsineiden turva ja
luku 28 Muu toimeentuloturva hyväksytään.
Luku 29 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
vastaanotto

Äänestys ed. Aittoniemen ehdotuksesta n:o 6.

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 154
jaa- ja 18 ei-ääntä, l tyhjä; poissa 26. (Ään. 20)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
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Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 11.

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 120
jaa- ja 54 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 24. (Ään. 26)

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Puhemies: Äänestyksessä on an!lettu 155
jaa- ja 17 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 26. (Aän. 21)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 12.

Äänestys ed. Aulan ehdotuksesta n:o 17.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 114
jaa- ja 60 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 24. (Ään. 27)

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 156
jaa- ja 18 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 24. (Ään. 22)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta
n:o 13.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 145
jaa- ja 30 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 23. (Ään. 23)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 99 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut menot

Äänestys ed. Lindqvistin ehdotuksesta n:o 18.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 123
jaa- ja 50 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 24. (Ään. 28)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Pääluokka 34
P u h e m i e s : Viime istunnossa julistettiin
yleiskeskustelu pääluokasta päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Äänestys ed. Koistisen ehdotuksesta n:o 14.
Pääluokkaa koskevat ehdotukset
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 121
jaa- ja 51 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 24. (Ään. 24)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Pääluokan perustelut

Äänestys ed. Lindqvistin ehdotuksesta n:o 15.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".
Puhemies: Äänestykses.~ä on annettu 121
jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 24. (Aän. 25)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Aulan ehdotuksesta n:o 16.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn
menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Ed. Tennilä: momentille 34.06.02lisäyksenä
500 000 000 mk työllistämisen lisäämiseksi valtion virastoissa ja laitoksissa. (TAA 318)
2. Ed. Kuoppa: momentille 34.06.30 lisäyksenä 300 000 000 mk kunnille ja kuntayhtymille
työttömyyden lieventämiseen. (T AA 178)
3. Ed. Lindqvist: momentille 34.06.52 ylimääräisenä lisäyksenä 350 000 000 mk työmarkkinatuen maksamiseen. (1 vastalause)
4. Ed. Kallis: momentille 34.06.62 lisäyksenä
200 000 000 mk valtionapuun työttömyyden lieventämiseen. (II vastalause)
5. Ed. Tennilä: momentille 34.06.62lisäyksenä
350 000 000 mk valtionapuun työttömyyden vähentämiseen. (TAA 319)
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Keskustelu:

Äänestys ed. Lindqvistin ehdotuksesta n:o 3.

Ed. T e n n i 1 ä : Teen ehdotuksen n:o 1.

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

Ed. Kuoppa: Kannatan ed. Tennilän ehdotusta ja teen ehdotuksen n:o 2.
Ed. T e n n i 1 ä : Kannatan.
Ed. Li n d q v i s t : Teen ehdotuksen n:o 3.
Ed. A u 1 a: Kannatan ed. Lindqvistin ehdotusta.
Ed. K a II i s : Teen ehdotuksen n:o 4.
Ed. K a n k a a n n i e m i : Kannatan.

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 121
jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 25. (Ään. 31)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
P u h e m i e s : Ed. Kalliksen ehdotus n:o 4 ja
ed. Tennilän ehdotus n:o 5 ovat vastakkaisia,
joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten
voittaneesta mietintöä vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
1) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksen n:o 4 ja
ed. Tennilän ehdotuksen n:o 5 välillä.

Ed. Te n n i 1ä: Teen ehdotuksen n:o 5.
Ehdotus n:o 4 "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".
Ed. K u o p p a : Kannatan.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1-5 ja niitä on kannatettu.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Päätökset:
Luku 01 Työministeriö ja luku 03 Työsuojelun
piirihallinto hyväksytään.
Luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 1.

P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 86
jaa-ja 41 ei-ääntä, 47 tyhjää; poissa 25. (Ään. 32)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ehdotuksen n:o 4.
2) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 4
mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".
Puhemies: Äänestykses.~ä on annettu 148
jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 25. (Aän. 33)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat ja luku
99 Työministeriön hallinnonalan muut menot

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 162
jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 24. (Aän. 29)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 2.

sekä pääluokan perustelut hyväksytään.
Pääluokka

35

P u h e m i e s : Viime istunnossa julistettiin
yleiskeskustelu pääluokasta päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 154
jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 26. (Aän. 30)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset
Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn
menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja nu-
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meroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Ed. Kankaanniemi: momentille 35.26.21lisäyksenä 6 000 000 mk Keski-Suomen ympäristökeskuksen aluelaboratorion laajentamiseen.
(TAA 346)
3. Ed. Vistbacka: momentille 35.26.77lisäyksenä 300 000 mk Patanan- ja Räyringinjärvien
kunnostustöiden aloittamiseksi Vetelissä. (T AA
358)
4. Ed. Kuoppa: momentille 35.30.22 lisäyksenä 2 000 000 mk Seitsemisen ja Helvetinjärven
kansallispuistojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. (TAA 180)
5. Ed. Kankaanniemi: luvun 35.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin ympäristörahaston perustamiseksi
suojeluohjelmien ja ympäristönsuojelutoimenpiteiden tulevien vuosien rahoituksen turvaamiseksi." (T AA 109)
6. Ed. Kuoppa: momentille 35.45.54 lisäyksenä 250 000 000 mk ylimääräisenä määrärahana
asumistukimäärärahoihin asumistuen säilyttämiseksi ennallaan. (T AA 181)
7. Ed. Kankaanniemi: momentille 35.45.56lisäyksenä 25 000 000 mk sotiemme veteraanien
asuntojen korjaustukeen. (TAA 11 0)
8. Ed. Tennilä: momentille 35.45.56lisäyksenä
100 000 000 mk asuntojen korjaustoiminnan lisäämiseen. (TAA 320)
9. Ed. Kuoppa: momentille 35.45.60 lisäyksenä 1 000 000 000 mk siirtona asuntorahastoon
rakentamisen lisäämiseksi. (T AA 182)
10. Ed. Liikkanen: momentin 35.45.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää,
että valtion asuntorahaston lainojen myöntämisvaltuutta korotettaisiin 460 000 000 markalla."
Sen mukaisesti muutetaan momentin 34.45.60
perustelujen toinen kappale muotoon: ''Vuonna
1996 saadaan valtion asuntorahaston varoista
myöntää
lainoja
yhteensä
enintään
5 175 000 000 mk sekä sen lisäksi vuodelta 1995
peruuntuneita hankkeita tai muuten käyttämättä jäänyttä myöntämisvaltuutta vastaava määrä." (I vastalause)
11. Ed. Vuorensola: pääluokan 35 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että tehdessään päätöstä Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelusta hallitus samalla tekee päätökset
täysimääräisistä kompensaatioista suojelun haittavaikutuksista työttömiksi joutuville sekä aluetalouksille koituvista tappioista niin, että suojelun kustannukset koko kansantaloudelle tulevat
samanaikaisesti päätetyiksi." (1 vastalause)

Keskustelu:
Ed. Kankaanniemi: Teen ehdotuksen
n:o 1.
Ed. K a 11 i s : Kannatan.
Ed. V i s t b a c k a : Teen ehdotuksen n:o 3.
Ed. A i t t o n i e m i : Kannatan.
Ed. Kuoppa : Teen ehdotuksen n:o 4.
Ed. Te n n i 1 ä : Kannatan.
Ed. Kankaanniemi: Teen ehdotuksen
n:o 5.
Ed. K a 11 i s: Kannatan.
Ed. Kuoppa: Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen n:o 6, lisäyksenä 250 000 000 markkaa
ylimääräisenä määrärahana asumistukimäärärahoihin asumistuen säilyttämiseksi ennallaan.
Ed. T e n n i 1 ä : Rouva puhemies! Koska pidän välttämättömänä asumistuen säilyttämistä
edes nykyisellään, kannatan ed. Kuopan ehdotusta.
Ed. K a n k a a n n i e m i : Teen ehdotuksen
n:o 7.
Ed. K a 11 i s : Kannatan.
Ed. Te n n i 1 ä : Teen ehdotuksen n:o 8.
Ed. K u o p p a : Kannatan ed. Tennilän ehdotusta ja teen ehdotuksen n:o 9.
Ed. Te n n i 1 ä : Kannatan.
Ed. L i i k k a n e n : Teen ehdotuksen n:o 10.
Ed. Vuoren s o 1 a: Kannatan ed. Liikkasen ehdotusta ja teen ehdotuksen n:o 11.
Ed. Li i k k a n e n : Kannatan.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1 ja 3-11 ja niitä on kannatettu.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
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Päätökset:
Luku 01 Ympäristöministeriö, luku II Ympäristön suojelu ja luku 13 Ympäristöyhteistyö
Suomen lähialueen maiden kanssa hyväksytään.
Luku 26 Alueelliset ympäristökeskukset

Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta
n:o l.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o l "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 159
jaa- ja 14 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 24. (Ään. 34)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
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Luku 45 Asunto- ja rakennustoimi

Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 6.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 159
jaa- ja II ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 27. (Ään. 38)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta
n:o 7.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".
Puhe m i e s : Äänestyksessä on anxtettu 121
jaa- ja 53 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 24. (Aän. 39)

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 3.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 8.

P u h e m i e s : Äänestyksessä on an!lettu 154
jaa- ja 19 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 25. (Aän. 35)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 27 Suomen ympäristökeskus hyväksytään.

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 160
jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 24. (Ään. 40)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 9.

Luku 30 Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu

Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 4.

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 167
jaa- ja 6 ei-ääntä; poissa 26. (Ään. 41)

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Puhemies: Äänestyksessä on an!lettu 162
jaa- ja 11 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 25. (Aän. 36)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta
n:o 5.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses§ä on annettu 152
jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 27. (Aän. 37)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 41 Valtion asuntorahasto hyväksytään.

Äänestys ed. Liikkasen ehdotuksesta n:o l 0.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 126
jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 24. (Ään. 42)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Pääluokan perustelut

Äänestys ed. Vuorensolan ehdotuksesta n:o
11.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".
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P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 123
jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 24. (Aän. 43)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on anp.ettu 156
jaa- ja 18 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 24. (Aän. 44)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Esitellään tulot.
Osasto 11
Osastoa koskevat ehdotukset
Seuraavat osastoa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Ed. Kallis: luvun 11.08 perusteluissa lausuttavaksi: "Makeis- ja virvoitusjuomaveron osalta
tavoitteena tulee olla, että veron vaikutus kuluttajahintaan olisi noin 30 p virvoitusjuomapullon
ja makeispussin hinnasta." (II vastalause)
2. Ed. Kallis: luvun 11.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että selvitetään, miten osakeyhtiöiden arvo-osuusjärjestelmään tehtävät merkinnät voitaisiin tehdä leimaveron alaiseksi." (II vastalause)
Keskustelu:
Ed. K a 11 i s : Teen ehdotukset n:ot 1 ja 2.
Ed. K a n k a a n n i e m i : Kannatan.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1 ja 2 ja niitä on kannatettu.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Päätökset:
Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella
kannettavat verot, luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut sekä luku 06
Tuonnin perusteella kannettavat verot ja maksut
hyväksytään.
Luku 08 Valmisteverot

Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 1.

Luku JO Muut verot

Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 2.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on anp.ettu 142
jaa- ja 32 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 24. (Aän. 45)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 19 Muut veronluonteiset tulot hyväksytään.
Osasto 12
Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala,
luku 25 Oikeusministeriön hallinnonala, luku 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 29 Opetusministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenneministeriön hallinnonala, luku 32 Kauppa- ja
teollisuusministeriön hallinnonala, luku 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala, luku 34
Työministeriön hallinnonala, luku 35 Ympäristöministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksytään.
Osasto 13
Luku 01 Korkotulot, luku 03 Osinkotulot ja
luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
hyväksytään.
Osasto 15
Luku 01 Valtiolle takaisin maksettavat lainat
ja luku 02 Valtion nettolainanotto hyväksytään.
Valtiovarainvaliokunnan mietinnön lopussa
oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma
hyväksytään.
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Yksityiskohtaisten
lujen yleinen osa

peruste-

Esitellään
yleinen osa.

perustelujen

yksityiskohtaisten

Luku Brutto- ja nettobudjetointi, luku Menomomenttien luokittelu ja asiasisältö sekä luku
Henkilöstön määrän laskeminen hyväksytään.

Keskustelu:
Ed. A 1a - N i s s i 1 ä : Teen yleisperusteluja
koskevat perustelulausumaehdotukset n:ot 1 ja
2. Ensimmäisessä toivotaan Emu-selontekoa
eduskuntaan, ja toinen liittyy hallituksen talousja työllisyyslinjaan.
Ed. A u 1 a : Kannatan ed. Ala-Nissilän ehdotusta n:o 1.

Yleisperustelut
Esitellään yleisperustelut
Seuraavat yleisperusteluja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan
kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja
numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Ed. Ala-Nissilä: "Eduskunta edellyttää, että
hallituksen on nopeasti tuotava eduskunnan käsiteltäväksi selonteko EMU:n kolmannen vaiheen valmistelun nykyvaiheesta sekä siihen liittymisen eduista ja haitoista Suomen kannalta. Selonteossa hallituksen tulee esittää kantansa:
- kuinka EMU:n oloissa huolehditaan siitä,
että kansantaloutemme kykenee riittävän nopeasti reagoimaan mahdollisiin suhdanne- ja kilpailuolosuhteissa tapahtuviin muutoksiin,
- kuinka Suomi omalla aluepolitiikallaan tai
EU:n rakenneohjelmilla vastaa yhteisen valuutan aiheuttamaan alueellisten kehityserojen kärjistymiseen ja työttömyysongelman hoitoon,
- arvionsa siitä, mitä vaikutuksia EMU :n toteutumisella olisi pohjoismaiselle hyvinvointimallille,
- arvionsa siitä, mitä hyötyjä ja haittoja Suomelle olisi jättäytymisestä EMU:n ulkopuolelle
sekä
- selvityksen siitä, mitä kannanottoja ja aloitteita Suomi on tehnyt EMU:n kolmanteen vaiheeseen liittyen ja rahaliiton kolmannen vaiheen
ulkopuolelle jäävien maiden aseman turvaamisesta."
2. Ed. Ala-Nissilä: "Hallitus on kohtalokkaalla tavalla hukkaamassa talouden nousun ja työllisyyden nopean parantamisen avaimet. Kansan
kahtiajaon politiikka synnyttää liki yhtä paljon
uutta työttömyyttä, kuin hidastuva talouskasvu
luo toisaalle uutta. Muutos on välttämätön työllisyyden vuoksi. Samoin muutos on välttämätön
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vuoksi.
Siksi eduskunta katsoo, että hallitus ei nauti
eduskunnan luottamusta." (I vastalause)

Ed. Kankaanniemi:
Ala-Nissilän ehdotusta n:o 2.

Kannatan ed.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1 ja 2 ja niitä on kannatettu.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Päätökset:
Äänestys ed. Ala-Nissilän ehdotuksesta n:o 1.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 120
jaa- ja 52 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 25. (Ään. 46)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Ala-Nissilän ehdotuksesta n:o 2.
Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 124
jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 26. (Aän. 47)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan
ehdotukseen talousarvioaloitteiden n:ot 1-364
hylkäämisestä.
Asia on talousarvioaloitteiden osalta loppuun
käsitelty.
Valtiovarainvaliokunnan mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvät ehdotukset talousarvion
julkaisemisesta ja soveltamisesta hyväksytään.
P u h e m i e s : Kun valtiovarainvaliokunnan
mietintöä ei ole muuttamattomana hyväksytty,
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palautetaan asia valtiopäiväjärjestyksen 76 §:n
mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.
3) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys 86/1995 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 13/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
4) Hallituksen esitys laiksi kihlakunnansyyttäjästä sekä laiksi rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 9 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitys 83/1995 vp
Lakivaliokunnan mietintö 14/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
5) Hallituksen esitys ulosottoviranomaisia ja ulosottoasioiden muutoksenhakua koskevan lainsäädännön uudistamisesta
Hallituksen esitys 106/1995 vp
Lakivaliokunnan mietintö 15/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
6) Hallituksen esitys rekisterihallintolaiksi
Hallituksen esitys 97/1995 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 14/1995 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
7) Hallituksen esitys laiksi nimittämisestä kihlakunnanvirastojen ja kihlakuntien erillisten virastojen eräisiin virkoihin

Hallituksen esitys 129/1995 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 12/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 38 ja
42 §:n sekä merimieslain 41 ja 45 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys 203/1995 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 7/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
P u he m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 11.45.
Täysistunto lopetetaan kello 10.52.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

