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Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 86/1995 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 13/1995 vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 13.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jäi-
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keen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies: Äänestykon annettu 125 jaa- ja 2 ei-ääntä; poissa 72.
(Aän. 2)

s~ssä

Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1, 3, 6, 6 a, 8 ja 15 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
2) Hallituksen esitys laiksi kihlakunnansyyttäjästä sekä laiksi rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 9 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 83/1995 vp
Lakivaliokunnan mietintö 14/1995 vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 14.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Ehdotan, että käsittelyn pohjaksi ensimmäisen lakiehdotuksen osalta otettaisiin lakivaliokunnan mietintöön liitetyn vastalauseen mukainen ehdotus.

Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
lakivaliokunnan mietinnön.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-13 §, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause ja
nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
3) Hallituksen esitys ulosottoviranomaisia ja ulosottoasioiden muutoksenhakua koskevan lainsäädännön uudistamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 106/1995 vp
Lakivaliokunnan mietintö 15/1995 vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 15.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Aittoniemen tekemää ehdotusta, koska
katson, että sillä turvattaisiin paremmin nimenomaan puitelain henki sillä tavoin, kuin viime
eduskunta sen hyväksyi.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Yleiskeskustelussa on ed. Aittoniemi ed. Vistbackan kannattamana ehdottanut, että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otettaisiin vastalauseen mukainen lakiehdotus.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:
Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy lakivaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on ed. Aittoniemen ehdotus hyväksytty.

Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Minä
en tiennytkään, että tämä näin hauskaa on, ja
siitä syystä ehdotan, että käsittelyn pohjaksi ensimmäisen lakiehdotuksen osalta otettaisiin lakivaliokunnan mietintöön liitetyssä vastalauseessa
oleva ehdotus.
Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Aittoniemen tekemää ehdotusta, koska
sillä nimenomaan turvataan myös ulosottopuolen henkilöstö siinä, että kihlakunnanvirastossa
on yhteinen henkilöstö.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Yleiskeskustelussa on ed. Aittoniemi ed. Vistbackan kannattamana ehdottanut, että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otettaisiin vastalauseen mukainen lakiehdotus.

Ulosottoviranomaiset

Selonteko myönnetään oikeaksi.
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keen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Äänestys ja päätös:
Yleiskeskustelu:

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy lakivaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on ed. Aittoniemen ehdotus hyväksytty.
Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 2 ei-ääntä; poissa 70.
(Ään. 3)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
lakivaliokunnan mietinnön.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1 luvun l-9 §,
l §:n edellä oleva alaotsikko, 10-14 §, 10 §:n
edellä oleva alaotsikko sekä 15-17 § ja 15 §:n
edellä oleva alaotsikko sekä luvun otsikko, 3
luvun 12, 13, 20 a, 21, 27, 32 ja 32 a §sekä luvun otsikko, 4 luvun 9 b ja 10 § sekä luvun otsikko, 5 luvun 6, 9, 11, 21 ja 45 § sekä luvun
otsikko, 6 luvun 12, 15, 17 ja 18 § sekä luvun
otsikko, 8 luvun 9 § ja luvun otsikko, 9 luvun
1-5 §, 1 §:n edellä oleva alaotsikko, 6-13 §,
6 §:n edellä oleva alaotsikko sekä 14---18 § ja
14 §:n edellä oleva alaotsikko sekä luvun otsikko sekä 10 luvun 1-12 §ja 1 §:n edellä oleva
alaotsikko sekä 13-18 §ja 13 §:n edellä oleva
alaotsikko sekä luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause ja
nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 12-14 ja 16 §,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
neljännen lakiehdotuksen 1 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
viidennen lakiehdotuksen 10 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
4) Hallituksen esitys rekisterihallintolaiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 97/1995 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 14/1995 vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 14.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jäi-

Ed. K o r te n i e m i : Herra puhemies! Pidän
hyvänä, että valiokuntakäsittelyssä on käsiteltävänä olevan lain 3 §:ään tehty lisäys, joka kuuluu
seuraavasti: "Evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tai muun
kirkollisen väestörekisterin pitäjän suorittamasta väestörekisterin pitämisestä säädetään erikseen." Muotoilu poikkeaa siitä, mitä muun
muassa kirkkohallitus lausunnossaan esitti, mutta se on selvä parannus hallituksen alkuperäiseen
esitykseen.
Seurakunnat ovat toimineet väestörekisteriviranomaisina meillä kautta aikain. Vaikka hallituksen esittämässä muodossakaan laki ei olisi
välttämättä vienyt seurakunnilta tätä tehtävää,
on minusta hyvä, että lakiin on nyt tehty lisäys,
joka ilmaisee selvästi sen, että myös seurakunnat
ovat väestörekisteriviranomaisia. Seurakunnat
ovat hoitaneet tehtävänsä väestörekisteriviranomaisina hyvin. Huomionarvoista on myös se,
että palvelupisteet ovat lähellä kansalaisia. Tämä
järjestely on myös kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Kannatan lain hyväksymistä hallintovaliokunnan esityksen mukaisena.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-6 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
5) Hallituksen esitys laiksi nimittämisestä kihlakunnanvirastojen ja kihlakuntien erillisten virastojen eräisiin virkoihin

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 129/1995 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 12/1995 vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 12.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-8 §, johtolause ja nimike.

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

7) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Bosnia-Hertsegovinan rauhansopimuksen
sotilaalliseen toimeenpanoon

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

Valtioneuvoston selonteko 3/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 22/1995 vp

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 203/1995 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 7/1995 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o 7.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 38 ja 42 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 41 ja 45 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Täysistunto lopetetaan kello 17 .55.
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