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Itälä, Juurola, Jäätteenmäki, Kankaanniemi,
Kantalainen, Koskinen H., Koskinen Johannes,
Kukkonen J., Lahtela, Lamminen, Leppänen J.,
Linden, Linnainmaa, Lämsä, Nikula, Norrback,
Perho, Pietikäinen S., Prusti, Rauramo, Sasi ja
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Hallituksen esitys 126/1996 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 10/1996 vp

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä sairauden vuoksi ed. Lahtela sekä yksityis-

Ilmoitusasiat:

Kalastusoikeus
asioiden vuoksi edustajat S-L. Anttila, Kantalainen, Lamminen ja Rauramo.
Uudet hallituksen esitykset
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen n:o 221.
Kirjalliset kysymykset
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet
vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 658, 659,
663, 665, 668, 671, 681 ja 691. Nämä kysymykset
vastauksineen on nytjaettu edustajille.
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riittävän valvonnan järjestämiseen, ammattikalastajien ja vesien omistajien toimeentulomahdollisuuksiin, istutustoimintaan ja ympäristöön
ja epäkohtien ilmaantuessa ryhtyy tarvittaessa
lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin."
Ed. Puisto on ed. Pulliaisen kannattamana
ehdottanut perusteluissa lausuttavaksi: "Kalastuksenhoitomaksun kertymän voidaan arvioida
vähentyvän kaikkien onkijoiden, pilkkijöiden
sekä 65 vuotta täyttäneiden kalastuksen harjoittajien vapautuessa kalastuksenhoitomaksun
suorittamisesta. Tämän vuoksi eduskunta edellyttää, että kalastuslakia tarkistetaan siten, etteivät kalastuksenhoitomaksuista kalatalouden
edistämiseen valtion talousarviossa osoitetut varat vähene."
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestykset ja päätökset:

Päivä j ä r j e s t y k se s s ä o 1e v a t

asiat:

Puhe m i e s : Ensin päätetään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

1) Lakialoite laiksi kalastuslain muuttamisesta

Kolmas käsittely
Lakialoite 4/1995 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 9/
1996 vp
Suuren valiokunnan mietintö 111996 vp

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää
"jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.
P u h e m i e s : Ilmoitan, että pöytäkirjaan
merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.
"Jaa" äänestävät seuraavat edustajat:

Puhe m i e s : Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelu asiastajulistettiin päättyneeksi viime
keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa.
Keskustelussa on ed. Rosendahl ed. Komin
kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylättäisiin.
Lisäksi on ed. Rosendahl ed. Komin kannattamana ehdottanut perusteluissa lausuttavaksi:
1) "Hylätessään lakiehdotuksen eduskunta
edellyttää, että hallitus 28.2.1997 mennessä antaa
eduskunnalle esityksen kalastuslain muuttamisesta, jossa vapaa-ajan kalastusmahdollisuuksien turvaamiseksi vesien omistajia veivoitetaan
myymään viehekalastuslupia tavalla, joka muun
muassa huomioi ympäristönäkökohdat sekä eri
osapuolten näkemykset tasapuolisesti."
Siltä varalta, että lakiehdotus hyväksytään, on
ed. Rosendahl ed. Komin kannattamana ehdottanut perusteluissa lausuttavaksi:
2) "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa
uuden viehekalastuslupakäytännön toteutumista ja että hallitus kiinnittää erityistä huomiota

Aittoniemi, Alaranta, Andersson C., Andersson J., Anttila U., Apukka, Aula, Backman, Bremer, Bryggare, Elo, Filatov, Gustafsson, Hassi,
Hellberg, Holopainen, Huotari, Hämäläinen,
Ihamäki, Immonen, Jaakonsaari, Joenpalo,
Kaarilahti, Kallio, Kalliomäki, Karhunen, Karjalainen, Kautto, Kekkonen, Kiljunen, Kiviniemi, Knaapi, Kokkonen, Korhonen M., Koski V.,
Koskinen M., Krohn, Kuisma, Kuoppa, Kurola,
Laakso, Laaksonen, Laitinen, Lapintie, Lehtosaari, Leppänen P., Lindqvist, Lindroos, Luhtanen, Markkula M., Markkula-Kivisilta, Metsämäki, Mikkola, Myllyniemi, Mähönen, Mönkäre, OjalaA., Ojala 0., Ojala R., Olin, Paasilinna,
Paasio, Partanen, Peltomo, Piha, Pohjola M.,
Pohjola T., Polvi, Puhjo, Puisto, Pulliainen, Pykäläinen, Rajamäki, Rantanen, Rask, Rehn,
Rimmi, Rinne, Roos, Räsänen, Saarinen, Seppänen, Siimes, Skinnari, Smeds, Soininvaara, Suhola, Tahvanainen, Tennilä, Tiusanen, Tulonen,
Tuomioja, Tykkyläinen, Törnqvist, Uotila, Vehkaoja, Viitamies, Viitanen, Viljamaa, Virtanen,
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Vistbacka, Vokkolainen, Vähänäkki, Wahlström ja Zyskowicz.
"Ei" äänestävät seuraavat edustajat:
Aho, Ala-Harja, Ala-Nissilä, Antvuori, Aura,
Biaudet, Dromberg, Enestam, Heinonen, Huuhtanen, Hyssälä, Jansson, Juhantalo, Jääskeläinen, Kalli, Kallis, Karjula, Karpio, Kemppainen, Koistinen, Komi, Korhonen R., Korkeaoja,
Korteniemi, Koski M., Koskinen Jari, Kuosmanen, Kääriäinen, Lax, Liikkanen, Löv, Malm,
Manninen, Mölsä, Niinistö, Nurmi, Pehkonen,
Pekkarinen, Penttilä, Pesälä, Pietikäinen M.,
Ranta-Muotio, Rosendahl, Ryhänen, Saapunki,
Saari, Salo, Savela, Taina, Takkula, Tarkka,
Vanhanen, Vehviläinen, Veteläinen, Vihriälä,
Vuorensola, Väistö ja Wideroos.

Ed. Virtanen osoittaa suosiotaan.
P u h e m i e s (koputtaa): Kansanedustajien
tulee tuntea säännöt! Lehteriyleisölle sellainen
vahinko vielä jotenkin sallitaan ja anteeksi annetaan-ja pakkohan se on antaa anteeksi, vaikkei
sitä ymmärretä pyytääkään.
Äänestys ed. Puiston ehdotuksesta
Mietintö "jaa", ed. Puiston ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 1
jaa- ja 159 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 36. (Ään. 2)
Eduskunta on hyväksynyt ed. Puiston ehdotuksen.
Äänestys ed. Rosendahlin 2) ehdotuksesta

"Tyhjää" äänestävät edustajat Nyby ja Tiilikainen.

Mietintö "jaa", ed. Rosendahlin 2) ehdotus
"ei".

Poissa äänestyksestä ovat seuraavat edustajat:
Aaltonen, Alho, Anttila S-L., Brax, Halonen,
Helle, Hurskainen, Huttu-Juntunen, Häkämies,
Isohookana-Asunmaa, Itälä, Juurola, Jäätteenmäki, Kanerva, Kankaanniemi, Kantalainen,
Koskinen H., Koskinen Johannes, Kukkonen J.,
Lahtela, Lamminen, Leppänen J., Linden, Linnainmaa, Lipponen, Lämsä, Nikula, Norrback,
Perho, Pietikäinen S., Prusti, Rauramo, Sasi ja
Tiuri.
P u h e m i e s : Äänestyksessä on ann.~ttu 105
jaa- ja 58 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 34. (Aän. 1)
Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.
(Suosionosoituksia yleisöparvekkeelta. Puhemies koputtaa)
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Puhemies: Lopuksi on päätettävä perustelulausumaehdotuksista.
Kun ed. Rosendahlin 1) ehdotus on tehty lakiehdotuksen hylkäämisen varalta ja kun eduskunta äskeisessä äänestyksessä hyväksyi lakiehdotuksen, katsottaneen ed. Rosendahlin 1) ehdotus rauenneeksi.
Hyväksytään.

P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 82
jaa- ja 80 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 36. (Ään. 3)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain
5 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 16711996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 25/1996
vp
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelu asiasta julistettiin päättyneeksi viime
tiistaina pidetyssä toisessa täysistunnossa.
Keskustelussa on ed. Huuhtanen ed. Mannisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylättäisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:
Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää
"jaa";jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Uusien lääkkeiden korvaaminen

P u h e m i e s : Ilmoitan, että pöytäkirjaan
merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.
"Jaa" äänestävät seuraavat edustajat:
Ala-Harja, Alaranta, Alho, Andersson C.,
Andersson J., Anttila U., Antvuori, Apukka,
Aura, Backman, Biaudet, Bremer, Bryggare,
Dromberg, Elo, Enestam, Filatov, Gustafsson,
Hassi, Heinonen, Hellberg, Holopainen, Huotari, Hämäläinen, Ihamäki, Immonen, Jaakonsaari, Jansson, Joenpalo, Kaarilahti, Kallio,
Kalliomäki, Karhunen, Karjalainen, Karpio,
Kautto, Kekkonen, Kiljunen, Knaapi, Kokkonen, Korhonen M., Koski V., Koskinen Jari,
Koskinen M., Krohn, Kuisma, Kuosmanen,
Kurola, Laakso, Laaksonen, Laitinen, Lapintie, Lax, Leppänen P., Lindroos, Lipponen,
Luhtanen, Löv, Malm, Markkula M., Markkula-Kivisilta, Metsämäki, Mikkola, Mähönen,
Mönkäre, Niinistö, Nurmi, Nyby, Ojala A.,
Ojala 0., Ojala R., Olin, Paasilinna, Paasio,
Partanen, Peltomo, Pietikäinen M., Piha, Pohjola M., Pohjola T., Polvi, Puhjo, Puisto, Pulliainen, Pykäläinen, Rajamäki, Rantanen,
Rask, Rimmi, Rinne, Roos, Rosendahl, Saarinen, Savela, Seppänen, Siimes, Skinnari, Soininvaara, Tahvanainen, Taina, Tennilä, Tiilikainen, Tiusanen, Tulonen, Tuomioja, Tykkyläinen, Törnqvist, Uotila, Vehkaoja, Viitamies,
Viitanen, Viljamaa, Vokkolainen, Vähänäkki,
Wahlström, Wideroos ja Zyskowicz.
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Kukkonen J., Kuoppa, Lahtela, Lamminen,
Leppänen J ., Linden, Linnainmaa, Lämsä, Nikula, Norrback, Perho, Pietikäinen S., Prusti,
Rauramo, Sasi, Tiuri ja Virtanen.
P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 117
jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 35. (Aän. 4)
Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Hallituksen esitys laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 ja 6 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 83/1996 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 30/1996 vp
Puhemies : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 30. Yleiskeskustelu asiasta julistettiin päättyneeksi eilen pidetyssä toisessa täysistunnossa.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta ensimmäisen lakiehdotuksen 1 ja
6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

"Ei" äänestävät seuraavat edustajat:
Aho, Aittoniemi, Ala-Nissilä, Aula, Huuhtanen, Hyssälä, Juhantalo, Jääskeläinen, Kalli,
Kallis, Karjula, Kemppainen, Kiviniemi, Koistinen, Komi, Korkeaoja, Korteniemi, Koski M.,
Kääriäinen, Lehtosaari, Liikkanen, Lindqvist,
Manninen, Myllyniemi, Mölsä, Pehkonen, Pekkarinen, Penttilä, Pesälä, Ranta-Muotio, Rehn,
Ryhänen, Räsänen, Saapunki, Saari, Salo,
Smeds, Suhola, Takkula, Tarkka, Vanhanen,
Vehviläinen, Veteläinen, Vihriälä, Vistbacka,
Vuorensola ja Väistö.
Poissa äänestyksestä ovat seuraavat edustajat:
Aaltonen, Anttila S-L., Brax, Halonen, Helle,
Hurskainen, Huttu-Juntunen, Häkämies, Isohookana-Asunmaa, Itälä, Juurola, Jäätteenmäki, Kanerva, Kankaanniemi, Kantalainen, Korhonen R., Koskinen H., Koskinen Johannes,

Eduskunta ryhtyy toisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
6 § hyväksytään keskustelutta
8§
Keskustelu:

Ed. K a II i s : Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että 8 § saa vastalauseessa esitetyn muodon, joka tarkoittaa sitä, että riskivakuutusten
vakuutusmaksu olisi vähennyskelpoinen myös
henkilöyhtiöissä eli avoimissa yhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä.
Ed. A 1 a - N i s s i 1ä : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Kalliksen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
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P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Kallis
ed. Ala-Nissilän kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.

Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Lakiehdotus hyväksytään.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 117
jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 35. (Aän. 5)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

51 e §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
kolmannen
lakiehdotuksen
123 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
6) Hallituksen esitys laiksi viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä annetun
lain muuttamisesta

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 134/1996 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 21/1996 vp
Puhe m ies : Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.

4) Hallituksen esitys tuomiokapitulien ylläpidon
siirtämistä Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle koskevaksi lainsäädännöksi

Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 18/1996 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 20/1996 vp
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.

7) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997, vuodelta 1997 perittävästä
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja
työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta ja 25 ja
30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 169/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 26/1996
vp
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Asia on loppuun käsitelty.
Keskustelu:
5) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 139/1996 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 19/1996 vp

Ed. M a n n i n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Työttömyys on säilynyt hallituksen toimenpiteistä huolimatta erittäin korkealla tasolla. Työttömyysetuudet, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia kansalaisille, ovat sen johdosta erittäin
suuret, vuositasolla noin 24 miljardia markkaa,

Työttömyysvakuutusmaksut 1997

kun työvoimapoliittinen koulutustuki ja työeläkelisiin tätä kautta ohjautuva rahoitus otetaan
huomioon. Valtion osuus näistä on 12 miljardia,
työnantajien vajaat 8 ja kassojen osuudeksi jää
noin 3 prosenttia ja palkansaajilta kerättävä
osuus on noin 15 prosenttia eli 3,5 miljardia
markkaa.
Työttömyyden kansantaloudelliset kustannukset ovat todella korkeat, inhimillisistä kustannuksista puhumattakaan. Siksi kaikissa lainsäädäntötoiminnoissa tulisi hyvin tarkoin arvioida niiden vaikutukset työttömyyden vähentämiseen ja pyrkiä säätämään lait sillä tavoin, että
työllistämisen edellytyksiä voitaisiin parantaa.
Kun tämä lakiesitys, joka koskee työvoiman
välillisiä kustannuksia ja työttömyysvakuutusmaksua, on käsiteltävänä, tulisi mielestämme
tässä siirtää maksurasitusta sillä tavoin, että kustannukset työllistämisestä työnantajalle tulisivat
entistä pienemmiksi.
Pitkällä tähtäyksellä tarvitaan koko työttömyysturvarahoituksen
uudelleentarkastelu.
Mutta tässä vaiheessa haluamme kiinnittää ennen kaikkea huomiota työnantajamaksurasituksen jakautumiseen erikokoisten ja erilaisen maksukyvyn omaavien yritysten välillä. Pääomavaltaisten suuryritysten maksukyky on oleellisesti
parempi kuin pienten työllistävien yritysten. Siksi maksut tulisi, koska ne määräytyvät palkkasumman osalta, määritellä siten, että ne rasittavat suhteellisesti vähemmän työllistäviä pienyrityksiä.
Keskusta esitti jo viime vuonna työnantajien
työttömyysvakuutusmaksun selkeämpää porrastamista työvoimavaltaisten pienyritysten hyväksi, mutta hallitusryhmät eivät olleet valmiit
hyväksymään tätä muutosehdotusta. Tulos on
näkyvissä huonona työllisyystilanteena. Nyt olisi
korkea aika tehdä kädenojennus niille sekä tuotannollisessa toiminnassa että palvelualoilla oleville pienyrityksille, joiden harteille yhteiskunta
on asettanut suurimmat odotukset työllistämisen
lisäämiseksi. Työllistäminen ei voi olla motivoivaa, jos se välittömästi merkitsee myös huomattavaa välillisten kustannusten lisäystä.
Katsomme, että työnantajien työttömyysvakuutusmaksu tulee porrastaa nykyistä jyrkemmin pienyrityksiä suosivaksi, mutta kustannusneutraaliksi siten, että valtiolle ja työttömyysturvaan tulevat varat eivät kokonaisuudessaan vähene. Esityksemme onkin, että työttömyysvakuutusmaksua ei peritä lainkaan, jos työnantajan maksama palkkasumma on alle 6 miljoonaa
markkaa vuodessa. Palkkasumman ollessa 6-
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60 miljoonaa markkaa vuodessa olisi maksu 4
prosenttia 6 miljoonaa markkaa ylittävältä osalta. Palkkasumman ollessa yli 60 miljoonaa markkaa maksu olisi 5 prosenttia tämän ylittävältä
osalta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
8) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 3 ja 5 §:n
muuttamisesta

Kolmas käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys 175/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 2711996
vp
Toivomusaloite 24611995 vp
P u h e m i e s : Ensin sallitaan keskustelu
asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään kolmannessa käsittelyssä lakiehdotuksista,
jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä, ja lopuksi
ainoassa käsittelyssä toivomusaloitteesta.
Keskustelu:

Ed. H u u h t a n e n : Arvoisa puhemies! Hallitus esittää muutoksia maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin ja toisaalta sairaudenaikaiseen omavastuuaikaan. Tämäjatkaa sitä linjausta, jota Lipposen hallituksen aikana on noudatettu. Sosiaaliturvan leikkaukset ja säästöt kohdistuvat erityisesti perusturvaan, ja viljelijät ovat
joutuneet aivan erityisen käsittelyn kohteeksi.
Esityksellähän pyritään hallitusohjelmassa
asetettuihin säästötavoitteisiin. Maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa pohtiva työryhmä on kuitenkin väliraportissaan todennut yksimielisesti,
että nämä tavoitteet toteutuvat jo aikaisemmilla
päätöksillä, ja kun otetaan vielä huomioon muut
maatalousväestöön kohdistuneet leikkaukset,
sosiaaliturvan heikennyksiä ei pitäisi enää tehdä.
Näin siis totesi asiantuntijatyöryhmä.
Periaatteellisesti kyseenalaisin hallituksen
muutosesityksistä on sairausajan vähimmäistur-
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van poistaminen. Tätä emme voi hyväksyä, kuten emme ole hyväksyneet vastaavaa muutosta
sairausvakuutuslainkaan osalta. Mielestämme
muutos on vastoin hallitusmuodossa määriteltyjä kansalaisten perusoikeuksia. Hallituksen esityksen mukainen kolmen päivän ehdoton omavastuuaika ei myöskään ole perusteltu, koska
nykyinen käytäntö vastaa työsuhteessa olevien
työantajalta saamaa sairausajan palkkaa. Muutos olisi kyseenalainen myös terveyspoliittisesti,
koska se todennäköisesti lisäisi sairaana työskentelemistä ja hidastaisi hoitoon hakeutumista.
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusmaksun muutos riskiperusteiseksi sisältää teoreettisesti hyväksyttävän kannustavan elementin: Vahingoilta välttyminen alentaisi ajan oloon asianomaisen vakuutusmaksuja. Ongelmana on kuitenkin se, että vakuutettu voi vain rajoitetusti
omin toimenpitein vaikuttaa tapaturmien syntymiseen. Näin on erityisesti karjataloudessa.
Toisaalta maksut olisivat nuorilla aloittavilla
maatalousyrittäjillä maksimaaliset, vaikka heille
ei ole tarvinnut korvata yhdestäkään toteutuneesta tapaturmasta. Järjestelmä toimii heidän
osaltaan nurinkurisesti siksi, että heille ei ole
voinut kertyä niin sanotusti tapaturmattornia
vuosia eikä siten myöskään bonuksia. Tarkoituksenmukaisempaa olisikin, että aikavilla maatalousyrittäjillä olisi täysi bonus, joka jatkossa
heikkenisi, jos siihen ilmenee aihetta.
Järjestelmän muutos todennäköisesti synnyttää lisäksi saman ongelman kuin sairausajan
omavastuuaikaa koskeva muutos. Säästöt syntyvät lyhyellä tähtäyksellä siitä, että hoitoon hakeutuminen vähenee. Pitkällä tähtäyksellä vaikutus on todennäköisesti päinvastainen. Tapaturmien jälkitilojen lisääntyminen ja sairauslomien pitkittyminen lisäävät kustannuksia.
Arvoisa puhemies! Koska hallituksen esitykseen sisältyy näin paljon suoranaisia epäkohtia,
puutteellisesti selvitettyjä kohtia ja epävarmoja
oletuksia, emme voi lakiesitystä hyväksyä, ja ehdotankin molemmat lakiehdotukset hylättäviksi.
Ed. H y s s ä l ä : Arvoisa rouva puhemies!
Kannatan ed. Huuhtasen hylkäysehdotusta.

Äänestys ja päätös:
Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää
"jaa";jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.
P u h e m i e s : Ilmoitan, että pöytäkirjaan
merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.
"Jaa" äänestävät seuraavat edustajat:
Ala-Harja, Andersson C., Andersson J., Anttila U., Antvuori, Apukka, Backman, Biaudet,
Bremer, Bryggare, Dromberg, Elo, Enestam, Filatov, Gustafsson, Heinonen, Hellberg, Holopainen, Huotari, Häkämies, Hämäläinen, Ihamäki,
Immonen, Jaakonsaari, Jansson, Joenpalo, Kallio, Kanerva, Karhunen, Karjalainen, Karpio,
Kautto, Kekkonen, Kiljunen, Knaapi, Kokkonen, Korhonen M., Korhonen R., Koski V.,
Koskinen Jari, Koskinen M., Kuisma, Kuosmanen, Kurola, Laakso, Laaksonen, Lax, Leppänen P., Lindroos, Lipponen, Luhtanen, Löv,
Malm, Markkula M., Metsämäki, Mikkola,
Mähönen, Mönkäre, Niinistö, Nurmi, OjalaA.,
Ojala 0., Ojala R., Olin, Paasilinna, Paasio, Partanen, Peltomo, Pietikäinen M., Piha, Pohjola
M., Pohjola T., Polvi, Pulliainen, Pykäläinen,
Rajamäki, Rantanen, Rask, Rimmi, Rinne,
Roos, Rosendahl, Saarinen, Savela, Seppänen,
Siimes, Skinnari, Tahvanainen, Taina, Tiilikainen, Tiusanen, Tulonen, Tuomioja, Tykkyläinen, Törnqvist, Uotila, Viitamies, Viitanen, Viljamaa, Vokkolainen, Vähänäkki, Wahlström,
Wideroos ja Zyskowicz.
"Ei" äänestävät seuraavat edustajat:
Aho, Aittoniemi, Ala-Nissilä, Alaranta, Aula,
Huuhtanen, Hyssälä, Juhantalo, Jääskeläinen,
Kalli, Kallis, Kemppainen, Kiviniemi, Koistinen, Komi, Korkeaoja, Korteniemi, Koski M.,
Kuoppa, Liikkanen, Lindqvist, Manninen, Mölsä, Pehkonen, Pekkarinen, Penttilä, Pesälä, Puhjo, Ranta-Muotio, Rehn, Ryhänen, Räsänen,
Saapunki, Saari, Salo, Smeds, Suhola, Takkula,
Vanhanen, Vehviläinen, Veteläinen, Vihriälä,
Vistbacka, Vuorensola ja Väistö.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Poissa äänestyksestä ovat seuraavat edustajat:
Puhemies : Keskustelussa on ed. Huuhtanen ed. Hyssälän kannattamana ehdottanut, että
lakiehdotukset hylättäisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Aaltonen, Alho, Anttila S-L., Aura, Brax,
Halonen, Hassi, Helle, Hurskainen, Huttu-Juntunen, Isohookana-Asunmaa, Itälä, Juurola,
Jäätteenmäki, Kaarilahti, Kalliomäki, Kan-
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kaanniemi, Kantalainen, Karjula, Koskinen H.,
Koskinen Johannes, Krohn, Kukkonen J., Kääriäinen, Lahtela, Laitinen, Lamminen, Lapintie,
Lehtosaari, Leppänen J., Linden, Linnainmaa,
Lämsä, Markkula-Kivisilta, Myllyniemi, Nikula, Norrback, Nyby, Perho, Pietikäinen S., Prusti, Puisto, Rauramo, Sasi, Soininvaara, Tarkka,
Tennilä, Tiuri, Vehkaojaja Virtanen.
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 104
jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 50. (Ään. 6)
Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toivomusaloitteen hylkäämisestä.
Asia on loppuun käsitelty.
9) Hallituksen esitys laiksi kriminaalihuollon järjestämisestä ja rahoituksesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 146/1996 vp
Lakivaliokunnan mietintö 13/1996 vp
Puhemies : Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1--4 §ja !luvun otsikko, 5-10 §ja
2 luvun otsikko sekä 11-15 §ja 3 luvun otsikko,
johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
10) Hallituksen esitys varainsiirtoihin kohdistuvan
leimaverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 121/1996 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 34/1996 vp
Lakialoite 69/1995 vp, 25/1996 vp
Toivomusaloite 39/1995 vp

274 260061
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P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. A 1 a - N i s s i 1 ä : Arvoisa rouva puhemies! Leimaverolain uudistamista varainsiirtoverolain suuntaan voidaan pitää perusteltuna.
Kuitenkin tähän esitykseen on jäänyt puutteita,
jotka olisi pitänyt valiokuntakäsittelyssä korjata.
Tulemme yksityiskohtaisessa käsittelyssä tekemään asianmukaiset muutosehdotukset.
Lyhyesti haluan kommentoida vain yhtä
asiaa. Kaksi muutahan tässä on henkilöyhtiöiden yksityissiirron verottaminen,josta tulisi välttämättä luopua, ja ikärajoitus ensiasunnon
hankkijan osalta, joka on tarpeetonta ikäsyrjintää.
Mikä tässä on kaikkein ongelmallisinta, on
veronkiristys sukulaisluovutusten osalta. Jälleen, niin kuin perintöverolain yhteydessä, lähisukulaisten luovutusten verotusta kiristetään.
Jäin ihmettelemään erityisesti kokoomuksen
roolia, miksi täytyy lähisukulaisten verotusta
koko ajan kiristää, vaikka perheen ja yrittämisen arvot ovat periaatteessa olleet ennen kunniassa?
'
Hallitus ehdottaa leimaverolain 17 §:n sukulaisalennuksen poistamista. Tämä säännös on
ollut keskeinen huojennus, joka on oikeuttanut
leimaamaan luovutuskirjan puolesta määrästä,
kun kiinteistökauppa on tehty vanhempien ja
lasten tai sisarusten välillä ja sukupolvenvaihdoksessa on siirtynyt kiinteää omaisuutta. Lähisukulaisten välillä vero on ollut yli 200 000
markan luovutuksessa 3 prosenttia ja alemmissa 2-2,5 prosenttia. Nyt uudistuksen jälkeen
tämä verotus on aina 4 prosenttia. Jos laskemme suhteellisen veronkiristyksen, niin se on
jopa 30-50 prosenttia. Niin kuin totesin, perintö- ja lahjaverotuksen yhteydessä tapahtui
sama kehitys.
Erityisesti elinkeinonharjoittajien vastikkeellisten sukupolvenvaihdosten osalta tämä on ongelma, kun elinkeinonharjoittajat muutoinkin
ovat muita yritysmuotoja, osakeyhtiömuotoja,
heikommassa asemassa. TVL:ssähän on säädetty sukupolvenvaihdosten vastikkeet verovapaiksi, kun luovutuksen kohteena on yhtiöosuus, mutta verovapaus ei koske elinkeinonharjoittajaa. Niinpä tältä osin nyt tätä lakia pi-
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täisi muuttaa ja tässäkin yhteydessä tehdä pienet yritykset osakeyhtiöihin nähden tasa-arvoisiksi, koska kyllähän meillä Suomessa on välttämätöntä yrittämisen kynnystä alentaa ja yrittäjyyttä edistää.
Ed. K a II i s : Arvoisa rouva puhemies! Haluan puuttua suurin piirtein samoihin asioihin,
mihin ed. Ala-Nissilä puuttui. Haluaisin myös
todeta, että yrittäjyydestä ja yrittäjyyden edistämisestäja kannustamisesta puhutaan varsin paljon tämän salin ulkopuolella juhlapuheissa jne.
Mutta silloin kun asioista pitäisi päättää, päätetään valitettavasti päinvastoin kuin on muualla
esitetty.
Tähänkin lakiin sisältyy yrittäjätoimintaa vaikeuttava muutos, ja se koskee taas henkilöyhtiöitä. Muutama minuutti sitten äänestimme eräästä
sellaisesta. Silloin eduskunnan enemmistö ei halunnut sitä etua, sitä vähennysoikeutta vakuutusmaksuista henkilöyhtiöille, mikä sallittiin osakeyhtiöille. Nyt muutetaan henkilöyhtiöitä koskevia varainsiirtoja siltä osin, että tähän mennessä
yrittäjä on voinut siirtää veroseuraamuksitta
kiinteistöjä yhtiöön. Tietenkin yritystoiminta
tarvitsee monesti kiinteistöjä, ja jo oman pääoman vahvistaminen taseissa edellyttää monesti
sitä.
Yrittäjät ovat todella toimineet näin, että ovat
vahvistaneet taseita siirtämällä omaisuutta yhtiöön. Jos tämä laki hyväksytään hallituksen esittämässä muodossa, niin se tarkoittaa sitä, että
kiinteistöjen luovutukset yhtiömieheltä yhtiölle
tulevat leimaveron alaisiksi ja aivan sama koskee
tilannetta, kun yhtiö purkautuu. Silloinkin maksetaan veroa. Ei aina niin suurista summista ole
kyse, joskus tuhansista markoista, joskus kymmenistätuhansista, mutta kuitenkin tämä kiristää henkilöyhtiöitten verotusta. Tästä syystä tulemme yksityiskohtaisessa käsittelyssä ehdottamaan, että 4 §:n 4 momentti hylättäisiin.
Eräs asia, johon ed. Ala-Nissilä ei puuttunut,
ja pykälä, johon ei myöskään vastalauseessa ole
puututtu, on 19 §: rekisteröimättömän yhteisön
liikkeeseen laskema arvopaperi. Tämä koskee
lähinnä asuntokauppaa. Tänä päivänä nopea
asunnonostaja saattaa säästää tuhansia markkoja leimaveroissa, mikäli hän hankkii huoneiston ennen kuin asunto-osakeyhtiö on merkitty
kaupparekisteriin. Tämä on tietenkin asunnonostajalle etu. 19 §:ssä esitetään, että tällaisetkin
kaupat tulisivat aina leimaveron alaisiksi. Käytännössä se merkitsee sitä, että nämä rahat ovat
poissa siltä asunnon nopealta ostajalta. Kuinka

paljon se merkitsee rahassa, riippuu tietenkin
huoneiston hinnasta, mutta tuhansista markoista puhutaan joka tapauksessa. Valtiontalouden
kannalta tällä ei ole oikeastaan kovin suurta
merkitystä, mutta tietenkin asunnonhankkijan
kannalta tuhansilla markoilla on merkitystä.
Ihmettelemme, minkä takia tämmöisenä aikana, kun asuntokauppaankin pitäisi saada vauhtia, tätä vaikeutetaan. Tulemme yksityiskohtaisessa käsittelyssä ehdottamaan myös tämän pykälän hylkäämistä.
Ed. A i t t on i e m i : Rouva puhemies! Ed.
Kallis totesi aivan oikein, että tämä eduskunta on
varsin nihkeä tällaisten keinottelutyyppisten lakimuutosten tekemiseksi, ja aivan ilmeisesti ed.
Kalliksella on tässä asiassa tietynlainen veikeä
ketunhäntä kainalossa erityisesti siltä osin kuin
hän puhuu omaisuuden siirtämisestä yhtiölle ja
tätä kautta taseen vahvistamisesta. Näihin asioihin juuri on liittynyt viime vuosien aikana ja
varmasti tulevaisuudessakin liittyy mahdollisuus
harjoittaa aivan selvää keinottelua omaisuuden
siirroilla. Tämän tyyppisiä muutoksia ei missään
tapauksessa pidä tehdä.
Ihmettelen vähän, että ed. Ala-Nissilä, joka on
tunnettu talousmies, on vahvasti mukana tällaisessa ajatuksessa. Olen pitänyt häntä ihan toikun
miehenä, mutta totta kai hänellä on oikeus asiassa ajatella niin kuin haluaa.
Ed. K a II i s : Rouva puhemies! Kyllä minua
ihmetyttää, että tällaisia väitteitä voidaan noin
vain heittää, että on käytetty keinottelumielessä.
Minä en ymmärrä, mitä keinottelua siinä on, jos
yhtiömies siirtää kiinteistön yhtiölle eikä joudu
siitä maksamaan veroa. Enkä minä ymmärrä
myöskään, mitä keinottelua siinä on, jos yhtiömies ottaa omasta yhtiöstään kiinteistön eikä
joudu maksamaan leimaveroa. Siinä ei ole mitään keinottelua. Tällainen säännös on aikanaan
tullut siitä yksinkertaisesta syystä, että halutaan,
että olisi helppoa ryhtyä yrittäjäksi ja olisi helppoa myös lopettaa. Nyt tätä vaikeutetaan ja se
vaikuttaa yrittäjätoimintaan.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1-3 §ja lluvun otsikko hyväksytään keskustelutta.
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4§

Å'änestys ja päätös:

Keskustelu:

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

Ed. K a II i s : Rouva puhemies! Ehdotan,
että 4 §:n 4 momentti poistetaan.
Ed. A 1 a- N i s s i 1ä: Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Kalliksen tekemää ehdotusta.

P u h e m i e s : Äänestykse~.sä on annettu 98
jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 62. (Aän. 8)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
7-10 §hyväksytään keskustelutta.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
II §
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Kallis

ed. Ala-Nissilän kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å'änestys ja päätös:

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

P u h e m i e s : Äänestykses.~ä on annettu 102
jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 58. (Aän. 7)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
5 §hyväksytään keskustelutta.
6§
Keskustelu:

Ed. K a 11 i s : Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että 6 §:ään lisätään 4 momentti, jonka
teksti on vastalauseen mukainen ja tarkoittaa
sitä, että sukupolvenvaihdoksissa ja silloin, kun
kiinteistö siirretään toimintaa jatkavalle, suoraan etenevää polvea olevalle henkilölle, veroprosentti on 2 eikä 4.
Ed. A 1 a - N i s s i 1ä : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta, koska verotusta nyt ei tulisi kiristää lähisukulaisluovutuksissa.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Kallis
ed. Ala-Nissilän kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Keskustelu:

Ed. K a 11 i s : Rouva puhemies! Ehdotan,
että 11 §:n 1 momentin 4 kohta poistetaan. Tämä
tarkoittaa sitä, että ensiasunnon hankkimisen
leimaverovapaus ei riipu hankkijan iästä. Esitetyssä muodossa ikäraja on 18 mutta ei 40 vuotta
täyttänyt. Mitään tällaista ikäsyrjintää emme
halua.
Ed. A 1 a - N i s s i 1ä : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Kalliksen tekemää ehdotusta, koska ikäsyrjintä todella ei ole paikallaan ensiasunnon hankkijoiden osalta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Kallis
ed. Ala-Nissilän kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Aänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestykse~.sä on annettu 89
jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 73. (Aän. 9)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
12-14 §ja 2luvun otsikko sekä 15-18 § hyväksytään keskustelutta.
19 §
Keskustelu:

Ed. K a 11 i s : Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä poistetaan, mikä palvelisi nopeaa asunnonostajaa.
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Ed. A 1 a - N i s s i 1 ä : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Kallis
ed. Ala-Nissilän kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.

12) Hallituksen esitys vuoden 1996 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys 132/1996 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 35/1996 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Aänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestykse~.sä on annettu 88
jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 72. (Aän. 10)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
20-26 §ja 3 luvun otsikko, 27-31 §ja 4 luvun otsikko, 32-38 §ja 5 luvun otsikko, 3945 §ja 6luvun otsikko, 46-51 §ja 7luvun otsikko, 52-57 §ja 8luvun otsikko sekä 58-65 §ja 9
luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään
keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvien
toisen lakiehdotuksen 16 ja 17 § ja 4 luvun
otsikko, 48 §ja 7 luvun otsikko sekä 76 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 2 luvun 15 §ja luvun otsikko sekä 6 luvun 1, 3 ja 5 § ja luvun
otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
neljännen lakiehdotuksen 29 luvun 4 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja
nimike.

13) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys 124/1996 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 8/1996 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
14) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin
viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun
lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys 125/1996 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 9/1996 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
15) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja
kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan
ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Hallituksen esitys 126/1996 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 10/1996 vp

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

Poisto päiväjärjestyksestä

16) Hallituksen esitys laiksi kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

P u h e m i e s : Päiväjärjestyksestä poistetaan
11) asia.

Hallituksen esitys 127/1996 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 11/1996 vp

Pöydällepanoja
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Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys vuonna 1997 perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

19) Hallituksen esitys eräiden kuntien ympäristönsuojelun hallintoa koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys 17011996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 28/1996
vp
Lakialoite 27, 46, 5911996 vp

Hallituksen esitys 21211996 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 7/1996 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
18) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys 189/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 29/1996
vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 13.55.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

