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Uudet hallituksen esitykset
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot 183-238.
Kirjalliset kysymykset
Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin
kysymyksiin n:ot 877, 884, 898, 907, 908, 920,

924, 927, 928, 934, 938, 943, 944, 946, 948, 953,
956,959,960,962,963,966,967,969,972,974-976,981,985,986,988,991,992,994,1006,1009,
1011, 1027, 1031 ja 1035.
Ed. Saaren Jkesk. ym. välikysymys hallituksen
suhtautumisesta Ulf Sundqvistin kanssa tehtyyn
sopimukseen
Yälikysymys 4/1998 vp
Aänestykset

hallituksen vastauksen eduskunta toteaa, että
Sundqvist-sopimus loukkaa yhdenvertaisuuden
periaatetta ja yleistä oikeustajua, sekä edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin Arsenal-Sillan
ja Ulf Sundqvistin välisen sopimuksen purkamiseksi, tarpeen vaatiessa myös lainsäädäntöön
tehtävin muutoksin, ja siirtyy päiväjärjestykseen."
Selonteko myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e s : Työjärjestyksen 52 §:n 1 momentin mukaisesti on asian valiokuntaan lähettämistä koskevasta ehdotuksesta ensin tehtävä
päätös. Jos tämä ehdotus hyväksytään, päiväjärjestykseen siirtymistä koskevat ehdotukset raukeavat. Jos ehdotus valiokuntaan lähettämisestä
sen sijaan hylätään, tehdään sen jälkeen päätös
päiväjärjestykseen siirtymistä koskevista ehdotuksista.
Menettelytapa hyväksytään.
Äänestys ja päätös:

Puhemies : Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Saaren ym. välikysymyksestä n:o 4, joka koskee hallituksen suhtautumista Ulf Sundqvistin kanssa tehtyyn sopimukseen
(VK 4/1998 vp). Keskustelu asiasta julistettiin
viime täysistunnossa päättyneeksi.
Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 2 momentin
mukaisesti esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi päiväjärjestykseen siirtymisen, jonka sanamuoto on seuraava: "Kuultuansa annetun selityksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."
Kutsun tätä puhemiehen ehdotukseksi.
Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on ed.
Tarkka ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut,
että asia lähetettäisiin perustuslakivaliokuntaan.
Vastoin puhemiehen ehdotusta on lisäksi tehty kaksi ehdotusta perustelluksi päiväjärjestykseen siirtymiseksi.
Ed. Saari on ed. Kalliksen kannattamana ehdottanut seuraavaa sanamuotoa: "Kuultuaan
hallituksen vastauksen välikysymykseen eduskunta toteaa, että kansalaisten yhdenvertaisuutta loukkaava Ulf Sundqvist -sopimus ja epäselvyydet sopimuksen syntyvaiheista ovat aiheuttaneet sen, ettei pääministeri nauti eduskunnan
luottamusta, ja ettei hallitus ole vastauksessaan
esittänyt, miten luottamus palautettaisiin, ja siirtyy päiväjärjestykseen."
Ed. Tennilä on ed. Puhjon kannattamana ehdottanut seuraavaa sanamuotoa: "Kuultuaan

Äänestys asian valiokuntaan lähettämistä
koskevasta ed. Tarkan ehdotuksesta.
Joka haluaa asian ratkaistavaksi sitä valiokuntaan lähettämättä, äänestää "jaa"; jos "ei"
voittaa, on ed. Tarkan ehdotus hyväksytty.
Puhe m i e s : Äänestykses~ä on annettu 176
jaa- ja 10 ei-ääntä; poissa 13. (Aän. 1)
Eduskunta on päättänyt ratkaista asian sitä
valiokuntaan lähettämättä.
Puh e m i e s : Päiväjärjestykseen siirtymistä
koskevista ehdotuksista äänestettäessä ehdotan
meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed.
Saaren ehdotuksesta ed. Tennilän ehdotusta vastaan ja sitten voittaneestaehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
Äänestykset ja päätös:
1) Äänestys ed. Tennilän ja ed. Saaren ehdotusten välillä.
Ed. Tennilän ehdotus "jaa", ed. Saaren ehdotus "ei".

Kuluttajavirasto
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Puhemies: Äänestyksessä on anne~tu 119
jaa- ja 53 ei-ääntä, 15 tyhjää; poissa 12. (Aän. 2)

3) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Tennilän ehdotuksen.

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 167/1998 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 17/1998
vp

2) Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan.
Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Tennilän ehdotus "ei".

Puhemies: Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 17.
Keskustelua ei synny.

P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 130
jaa- ja 53 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 13. (Ään. 3)

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.
4) Hallituksen esitys laiksi Kuluttajavirastosta
Asia on loppuun käsitelty.
Päivä j ä r j e s t y k se s s ä

o 1e v a t

asiat :

1) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 14 luvun
3 §:n ja 22 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 16011998 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 10/1998 vp
Puhemies: Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 10.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
2) Hallituksen esitys laeiksi evankelisluterilaisten
seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun
lain eräiden säännösten ja vuoden 1886 metsälain
eräiden säännösten kumoamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 161/1998 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 11/1998 vp
Puhemies : Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 11.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 140/1998 vp
Talousvaliokunnan mietintö 19/1998 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 19.
Keskustelu:
Ed. H ä m ä 1 ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Pari sanaa tästä hallituksen esityksestä.
Tällä ehdotuksella perustetaan uusi virasto,
Kuluttajavirasto, joka muodostetaan siten, että
nykyinen Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamiehen toimisto yhdistetään. Tällä ei saavuteta säästöjä, tämä ei ole säästölakiehdotus, mutta tämä
on hallinnon virtaviivaistamisehdotus. Tarkoituksena on, että asioiden käsittelyä voidaan tehostaa suuremman viraston puitteissa ja myös
henkilöstöresurssit ohjata tarkemmin.
Valiokunta on erityisen tarkoin pyrkinyt katsomaan, että kuluttaja-asiamiehen riippumattomuus turvataan tässä ehdotuksessa, ja mielestämme tämä on toteutunut, jos kohta talousvaliokunta hiemen jäi ihmettelemään konstruktiota, joka on mielestämme hiukan kummallinen,
koska sen mukaan viraston sisällä toimii toinen
virasto. Tätä pidämme kyllä hyvin poikkeuksellisena, mutta, puhemies, ehdotamme sen hyväksymistä yhdellä pykälä tarkistuksella.
Kiinnitimrue huomiota myös siihen, että tällä
ehdotuksella myös kuluttajan oikeusturvaa parannetaan. Sen mukaan kuluttaja-asiamies voi
joissakin asioissa määrätä oikeudenkäynnin kulut maksettaviksi kokonaan valtion varoista.
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Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
5) Hallituksen esitys laiksi valmismatkalain 14 §:n
muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 15711998 vp
Talousvaliokunnan mietintö 20/1998 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 20.
Keskustelu:

Ed. H ä m ä 1 ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Tämä ehdotus puolestaan on yksi ehdotus siinä
sarjassa, joka koskee euron käyttöönottoa.
Nykyisinkin valmismatkalaissa on säännökset, joiden mukaan valuuttakurssimuutoksiin
voidaan sopimuksissa varautua siten, että ne otetaan lopullisessa matkan hinnassa huomioon.
Tämä noudattaa samaa periaatetta, mutta lakia
on ollut tarve muuttaa siltä osin kuin Suomen
Pankki ei enää päätä valuuttakursseista, vaan
siirrymme euroon.
Pidämme tätä perusteltuna ja erityisesti perustelimme sitä myös kuluttajanäkökulmasta, koska on erityisen tärkeää, että mahdollisiin valuuttakurssimuutoksiin voidaan sillä tavalla varautua, että sopimuksia voidaan tällaisten muutostenjälkeen muuttaa. Silloin hinnoittelussa ei tarvita etukäteen riskipreemiota ja riskihinnoittelua
käyttää eli tämä toimii kuluttajan eduksi.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

6) Hallituksen esitys palkkaturvalaiksi

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 104/1998 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 611998 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o 6.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
7) Hallituksen esitys laiksi työllisyyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 144/1998 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 711998 vp
Puh e m i e s : Käsittelyn pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o 7.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
P u he m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina ensi marraskuun 3 päivänä
kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 13.12.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

