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158. TIISTAINA 5. JOULUKUUTA 2000
kello 16.15

Päiväjärjestys
Ilmoituksia
Ensimmäinen käsittely
1)

Hallituksen esitys laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta.............
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Hallituksen esitys HE 160/2000 vp
Suuren valiokunnan mietintö SuVM 112000 vp
Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö TyVM 12/2000 vp
Lakialoite LA 68/1999 vp, 134/2000 vp

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö n:o 1, josta
ilmenee, että suuri valiokunta on yhtynyt eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Nimenhuuto
Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne
edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:
Ilkka Kanerva /kok

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:
1) Hallituksen esitys laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Jatkettu ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 160/2000 vp
Suuren valiokunnan mietintö SuVM 112000 vp
Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 12/2000 vp
Lakialoite LA 6811999 vp, 134/2000 vp

Keskustelu:
1
Leea Hiltunen /skl: Arvoisa puhemies! Haluan todeta valitusta äänestysjärjestyksestä 3 §:n
kohdalla seuraavaa: Vastalauseen sisältö, joka itselläni oli, oli sitä, että 12 kuukauden siviilipalvelusajan jälkeen palveluksen suorittanut voidaan kutsua yhteensä 30 päivän kertausjaksoon
siviiliajan kriisinhallintataitojen ylläpitämiseksi.
Halusin korostaa nimenomaan sitä, että siviilipalveluksen sisältöä kehitetään ja olosuhteita parannetaan. Puolustusvaliokunnan lausunnossa oli
myös nostettu esille 12 kuukauden mittaisen siviilipalveluksen jälkeisen kertausharjoituksen
merkitys, ja että sitä tulisi selvittää, se oli esitykseni pohjalla. Haluan pöytäkirjaan todeta, että se,
miksi vedin esitykseni pois loppuäänestyksessä,
johtui juuri tästä, koska tämä pykälä käsiteltiin
momenteittain. Jos se olisi käsitelty kokonaisuutena, silloin en olisi vetänyt esitystäni pois.
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Tiistaina 5.12.2000

Pentti Tiusanen /vas: Arvoisa rouva puhemies! Haluan todeta tässä vaiheessa käsittelyä,
että pääosan keskustapuolueen, pääosan kokoomuksen ja myös ruotsalaisen kansanpuolueen
ryhmien mielestä Suomen tulevaisuus ja turvallisuus on pelastettu, kun siviilipalvelusmiehet joutuvat suorittamaan palveluaan 13 kuukautta. Ainakin tällainen johtopäätös on tullut niistä puheista, joita on kuultu.
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tälläkin hetkellä paljon si viilipal velusmiehiä, jotka ikään kuin muukalaislegioonassa odottavat
palveluspaikkaa tekemättä käytännössä mitään.
Näissä olosuhteissa tuntuisi aika kaukaa haetulta
lähteä järjestämään kertauspalvelusta, kun edes
kunnollista siviilipalvelusta kaikille ei pystytä takaamaan.
Keskustelu päättyy.

Jaakko Laakso /vas: Rouva puhemies! Haluan vain todeta ed. L. Hiltusen esille ottamasta
asiasta, että puolustusvaliokunta ei kuullut siviilipalvelusmiesten mahdollisesta kertausharjoituksesta ainoatakaan asiantuntijaa. Tästä syystä
asian perinpohjaisempi käsittely ei tietenkään
lainkaan ollut mahdollista. Tämä oli tällainen hatusta vedetty ajatus, joka kyllä kirjattiin mielenkiintoisena ajatuksena puolustusvaliokunnan
lausuntoon. Mutta sen syvällisemmin asiaa ei ole
tutkittu, ja senkään takia ei tietenkään ole perusteltua, että asiasta olisi vielä äänestetty.
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Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies: Eduskunnan
seuraava varsinainen täysistunto on ensi torstaina kello 18, kyselytunti torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.20.
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Työministeri Tarja Filatov: Arvoisa puhemies! Kertausharjoitus siviilipalvelusmiehille on
sinänsä periaatteessa varsin kannatettava ajatus,
mutta jos katsomme käytännön elämää, meillä on

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

