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Päiväjärjestys
Ilmoituksia
Ulkopuolella päiväjärjestyksen
Valtioneuvoston selonteko sosiaaliturvasta ....................................................... . 4200
Valtioneuvoston selonteko 4/1996 vp
Ilmoitetaan saapuneeksi

Halonen, Helle, Huotari, Hurskainen, Häkämies, Hämäläinen, Isohookana-Asunmaa, Itälä,
Jansson, Juurola, Jäätteenmäki, Kankaanniemi,
Karjula, Knaapi, Kokkonen, Koskinen H., Koskinen Johannes, Krohn, Kukkonen J., Leppänen
J., Linden, Linnainmaa, Luhtanen, MarkkulaKivisilta, Nikula, Nurmi, Ojala 0., Paasilinna,
Paasio, Peltomo, Pietikäinen S., Piha, Prusti,
Rantanen, Rimmi, Sasi, Seppänen, Siimes, Tiilikainen, Tiuri, Veteläinen, Viitanen ja Virtanen.
Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt

Vaaleja
1) Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali ............................................. .
Toinen

"

käsittely

2) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997, vuodelta
1997 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta ja 25 ja 30 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta .................. .
Hallituksen esitys 169/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
26/1996 vp
Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi ensimmäinen varapuhemies Anttila S-L. sekä edustajat Aaltonen, Aho, Anttila U., Brax, Bremer,

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä sairauden vuoksi ed. Hämäläinen, virkatehtävien vuoksi edustajat U. Anttila ja
Häkämies sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat
S-L. Anttila, Nurmi ja Piha,
tästä ja huomisesta päivästä sairauden vuoksi
ed. Krohn, virkatehtävien vuoksi edustajat Huotari, Karjula, Knaapi, Luhtanen, Peltomo, Siimes, Tiilikainen, Veteläinenja Virtanen sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat Aho, Kankaanniemi, 0. Ojala, Paasio ja Seppänen,
tämän kuun 7 päivään virkatehtävien vuoksi
ed. Kokkonen ja yksityisasioiden vuoksi ed. Viitanen,
tämän kuun 8 päivään virkatehtävien vuoksi
edustajat Aaltonen, Helle, Hurskainen, Isohookana-Asunmaa, Itälä, Juurola, Jäätteenmäki, H.
Koskinen, Johannes Koskinen, J. Kukkonen, J.
Leppänen, Nikula, Prusti, Sasi ja Tiuri,
tämän kuun 12 päivään virkatehtävien vuoksi
ed. Halonen,
tämän kuun 14päivään virkatehtävien vuoksi
ed. Linnainmaa sekä
tämän kuun 22 päivään yksityisasioiden vuoksi ed. Brax.
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132. Tiistaina 5.11.1996

Uudet hallituksen esitykset

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on 1 päivänä marraskuuta 1996 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot 213220.
U-asiat

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että 31 päivänä
lokakuuta 1996 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä ovat puhemiehelle saapuneet valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:ssä tarkoitetut Euroopan
unionin asiat n:ot U 58-60.
Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään
toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen
valiokuntaan, jolle asian n:o U 58 osalta liikennevaliokunnan, asian n:o U 59 osalta talousvaliokunnan sekä asian n:o U 60 osalta sosiaali- ja
terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Kirjalliset kysymykset

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet
vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 616, 625,
627,637,638,640,641,643--647,650--653,662
ja 682. Nämä kysymykset vastauksineen on nyt
jaettu edustajille.

Valtioneuvoston selonteko sosiaaliturvasta

Valtioneuvoston selonteko 4/1996 vp
Ilmoitetaan saapuneeksi
Puhemies : Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän
ohella viime lokakuun 31 päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko sosiaaliturvasta (VNS 4/1996 vp), joka on nyt saatettu
eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.
Valtiopäiväjärjestyksen 36 §:n 3 momentin
mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin
seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pantaisiin pöydälle tänään tiistaina
pidettävään toiseen istuntoon.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia pannaan pöydälle seuraavaan istuntoon.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaa-

li

Puhemies: Päiväjärjestyksen 1) asiana on
maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali.
Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 7
ja 19 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa,
jonka puhemies on tänään tarkastanut ja hyväksynyt, on maa- ja metsätalousvaliokunnan
varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta
kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön
10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että
maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi
on valittu ehdokaslistan mukaisesti ed. P. Leppänen.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997, vuodelta 1997 perittävästä
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja
työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta ja 25 ja
30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 169/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 26/1996
vp
Puhemies: Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 26. Viime
torstain varsinaisessa täysistunnossa julistettiin
yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1§

Keskustelu:

Ed. H u u h t a n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi muodon, joka on vastalauseessa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että
niiltä työnantajilta, joiden palkkasumma on korkeintaan 6 miljoonaa markkaa, ei perittäisi työttömyysvakuutusmaksua ollenkaan, välillä 6-60
miljoonaa markkaa maksu olisi 4 prosenttia ja 60
miljoonaa markkaa ylittävän palkkasumman
osalta se olisi 5 prosenttia.
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Työttömyysvakuutusmaksut 1997

Ed. H y s s ä 1 ä : Arvoisa rouva puhemies!
Kannatan ed. Huuhtasen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhe m i e s : Keskustelussa on ed. Huuhtanen ed. Hyssälän kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
toisen lakiehdotuksen 1-10 §, johtolause ja
nimike sekä
kolmannen lakiehdotuksen 25, 29 ja 30 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Aänestys ja päätös:

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.15.

Mietintö "jaa", ed. Huuhtasen ehdotus "ei".
Puhe m ies : Äänestyksessä on annettu 95
jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 57. (Ään. 1)

Täysistunto lopetetaan kello 14.11.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Seppo Tiitinen
2 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

