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1) Ehdotus laiksi maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 197
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 57

Pöydällepanoa varten esitellään:
14) Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
n:o 21 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu asetukset Yhdistyneiden
Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä (A n:o 7) sekä mainitun asetuksen 1
ja 2 §:n muuttamisesta (A n:o 8) ............ .. 4721
15) Valtiovarainvaliokunnan mietintö
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16) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 41 hallituksen esityksestä laiksi
työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 304)
17) Talousvaliokunnan mietintö n:o 49
hallituksen esityksestä laiksi sähkölain
muuttamisesta (HE 258) ......................... .
18) Talousvaliokunnan mietintö n:o 50
hallituksen esityksestä laiksi eräitä julkisia
yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta (HE 270) ................................. ..

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:

"

"
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Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 57. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. S-L. Antti 1 a: Arvoisa rouva puhemies! Ihan lyhyesti vain lausun iloni julki siitä,
että valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä tätä
maidon, sianlihan ja viljan vientikustannuslakia
on muutettu nimenomaan siltä osin, että säädetään yksi maksuluokka lisää eli yli 80 kiloa
painava sika saa 1,50 markan markkinointimaksun. Asiaa myöskin omassa maatalousvaliokunnassamme kovasti yritimme saada eteenpäin,
koska asiantuntijakuulemisessa kävi kiistatta
selville se, että tämänhetkisillä kulutusennusteilla ensi vuonna törmäämme sellaiseen lihan ylijäämään, jossa on kaksi viikkoa sitten kuuitujen
asiantuntijoiden mukaan 110 miljoonaa markkaa vajausta ensi vuoden budjetin vientiperusteissa. On nimenomaan tuottajan etu, että tätä
painorajaa yritetään nyt ohjata ja sillä nimenomaan ohjata markkinoille tulevaa lihaa, koska
voimassa olevan maataloustulolain mukaan
tämä osuus menee suoraan viljelijän kukkarosta

Maataloustuotteiden vientikustannukset

pois, eli tällä tavalla tehdään minusta aivan
oikean tyyppinen ratkaisu myöskin maatalouden, sianlihan tuottajien, tulonmuodostusta ajatellen.
Arvoisa puhemies! Ihan lopuksi otan esille
sen, että nämä hallituspuolueiden pelisäännöt
eivät välttämättä ole enää tästä ajasta. On täysin
mahdoton se tilanne, että jos kaikki muut hallituspuolueiden jäsenet yhtä lukuunottamatta
ovat yhtä mieltä muutoksen tarpeesta, niin totta
kai normaalissa järjestelmässä tämä pitäisi voida
toteuttaa. Siinä mielessä todella toivon, että
hallituspuolueiden kesken me mietimme näitä
pelisääntöjä. Niiden pitäisi olla myöskin tästä
ajasta eikä tsaarin ajalta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1, 5, 7 ja 29 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.
2) Ehdotus laiksi leimaverolain 10 ja 50 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 224
Toivomusaloite n:o 25
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 58
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 58. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 10 ja 50 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
3) Ehdotus laiksi eräiden väliaikaisesti maahan
tuotujen ajoneuvojen tullittomuudesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 245
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 59
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Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 59. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-6 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
4) Ehdotus laiksi leimaverolain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 280
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 60
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 60. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 4, 8, 10, 12, 30 ja 31 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
5) Ehdotukset laeiksi eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain ja eläinlääkintähuoltolain 3
ja 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 196
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 21
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotusten
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1, 2 ja 3 a3 c §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike
sekä
toisen lakiehdotuksen 3 ja 17 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
6) Ehdotukset laeiksi Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 254
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 11
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-6 §, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 12 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
8) Ehdotukset laeiksi patenttilain 3 §:n, hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 3 §:n ja mallioikeuslain 5 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 215
Talousvaliokunnan mietintö n:o 46
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 46. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-15 §, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 4, 5 ja 8 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 3 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 3 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kolmannen lakiehdotuksen 5 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

7) Ehdotukset laiksi siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia
osakeyhtiöiksi ja laiksi työntekijäin eläkelain
12 §:n muuttamisesta

9) Ehdotukset laeiksi kirjanpitolain, osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun sekä osuuskuntalain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 265
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 42

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 111
Talousvaliokunnan mietintö n:o 47

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 42. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotusten
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 47. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yleiskeskustelua ei synny.

Kemikaalilaki

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 9, 13, 15, 16, 16
a, 17-21 ja 21 a §, 22 a-22 d §, 3 a luvun
otsikko, 33 ja 35 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 11luvun 1----4, 6, 8-12
ja 14 §sekä luvun otsikko, 12 luvun 2 §ja luvun
otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kolmannen lakiehdotuksen 79 b-79 d §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
10) Ehdotukset laeiksi kuluttajansuojalain 7luvun
ja osamaksukaupasta annetun lain 1 a ja 9 §:n
muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 238
Talousvaliokunnan mietintö n:o 48
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 48. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 7luvun 1, 2, 4 ja
4 a §, 1 §:n edellä oleva alaotsikko, 6 ja 9 §, 5 §:n
edellä oleva alaotsikko, 10-12 ja 16 §, 10 §:n
edellä oleva alaotsikko, 24 § ja luvun otsikko,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 1 aja 9 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
11) Ehdotus laiksi kemikaalilain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 106
Työasiainvaliokunnan mietintö n:o 11
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on työasiainvaliokunnan
mietintö n:o 11.

4719

Yleiskeskustelu:
Ed. N i k u 1a : Arvoisa puhemies! Työasiainvaliokunta on ponnistellut suhteellisen yksimielisen ja hyvän mietinnön. Kuitenkin kolmessa
·aika tärkeässä kohdassa valiokunta on jäänyt
erimieliseksi, ja lyhyesti tässä yleiskeskustelussa
esittelen ne asiat, joista yksityiskohtaisessa käsittelyssä tullaan esittämään vastalauseen mukaiset
muutosehdotukset
Ensimmäinen koskee käyttöturvallisuustiedotetta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että
kemikaalista se tulisi antaa vain ammattikäyttöön tarkoitetusta aineesta. Tällainen rajoitus ei
mielestämme ole perusteltu, vaan käyttöturvallisuustiedote tulee antaa aina. Ammattikäyttöä
koskeva poistoehdotus sisältyy vastalauseeseen.
Toinen koskee tärkeätä korvaamisperiaatetta.
Ruotsin kemikaalilakiin on jo otettu säännös,
jonka mukaan kemikaali tulee korvata vähemmän vaarallisella tai haitallisella aineella, milloin
tälläinen on käytettävissä vastaavalla tavalla
kuin kemikaali. Meillä on työturvallisuuslaissa
samanlainen säännös. Valiokunta jostain syystä,
vaikka se hyvin pitkälle tuli mukaan tähän
ajatteluun, ei kuitenkaan tohtinut esittää lain
muutosta tältä osin, vaan siirtää valmistelun ja
vastuun asiasta hallitukselle. Ottaen erityisesti
huomioon ne pohjavesiongelmat, joita tämän
vuoden aikana on tullut esiin, mielestämme on
hyvin perusteltua suoraan asettaa tämä velvoite,
joka työturvallisuuden osalta on jo laissa säädetty.
Kolmas erimielisyyden aihe koskee koe-eläimiä. Valiokunnan mietinnössäkin todetaan, että
57 a §:ää pitää sillä tavoin tulkita, että koeeläinten käyttöä ei voida sallia silloin, kun jokin
muu luotettava testausmenetelmä on olemassa.
Perusteltua olisi tietysti todeta tämä suoraan
säännöksessä, niin kuin vastalauseessa ehdotetaan.
Joka tapauksessa 57 a §:n tulkinta edellyttää,
pidän hyvin tärkeänä saada todettua sen tässä
yhteydessä, että eläinkokeita ei saa tehdä kemikaalien testauksessa, mikäli niitä ei nimenomaan
säädöksissä vaadita - joiltakin osin tällaisia
vaatimuksia esitetään -ja että kaikki vaihtoehtoiset koe-eläinten käyttöä korvaavat, vähentävät ja inhimillistävät menetelmät otetaan käyttöön välittömästi, kun ne on hyväksytty jonkin
kansainvälisen elimen puolesta. Näissähän Suomi ei suinkaan ole yksin, vaan usein edellytetään
kansainvälistä testauksen luokitusta, että korvaava menetelmä voidaan ottaa käyttöön.
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Säännös siinäkin muodossa, kuin se on hallituksen esityksessä ja siis valiokunnan mietinnössä, lähtee siitä, että Suomen viranomaiset veivoitetaan sen perusteella ryhtymään toimenpiteisiin, jotta uudet ja eettisesti entistä paremmat
testausmenetelmät otetaan Suomessakin käyttöön tai joka tapauksessa sisällytetään ohjeistoon.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Asian käsittely keskeytetään.
12) Ehdotus laiksi rakennuslain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 271
Ympäristövaliokunnan mietintö n:o 9
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan
mietintö n:o 9. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 17 ja 143 b §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
13) Ehdotukset laeiksi vesilain, yleisistä vesi- ja
viemärilaitoksista annetun lain, vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §:n sekä terveydenhoitolain 52 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 234
Ympäristövaliokunnan mietintö n:o 10
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan
mietintö n:o 10. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. K a u t t o : Arvoisa puhemies! Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä edus-

kunnalle laiksi vesilain, yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain, vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain sekä terveydenhoitolain
muuttamisesta veivoitetaan vesi- ja ympäristöhallinto huolehtimaan Eta-sopimuksen edellyttämien vesiensuojelutehtävien hoidosta. Ympäristönsuojeluun tulee kohdistumaan lisävaatimuksia, ja tämä tuo vesi- ja ympäristöhallinnolle
uusia tehtäviä. Ympäristölle haitallisten aineiden
päästöjen valvontaa edellytetään tehostettavan,
pohjavesien suojelutehtävät laajenevat, sekä pintaveden laadun valvonta tehostuu.
Kuten vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun
lain 2 §:n muutoksesta ilmenee, Eta-sopimus
edellyttää toimivaltaista valvontaviranomaista
kansallisella tasolla. Tämä merkitsee huomattavaa työpanosta ja voimavarojen lisäystä vesi- ja
ympäristöhallinnossa sekä selkeää viranomaisvastuuta. Hallitusohjelman mukaan valtionhallintoa kuitenkin samanaikaisesti kehitetään Iakkauttamalla keskusvirastot ja muuttamalla niitä
liikelaitoksiksi.
Ympäristöhallintoa koskeva esitys poikkeaa
pohjoismaisesta ja kansainvälisestä kehityksestä
ympäristöasioiden hoidossa, jonka mukaisesti
pyritään integroimaan eikä eriyttämään ympäristöasioiden hoitoa. Esimerkiksi Ruotsin naturvårdsverketillä on vahva asema ympäristönsuojelun tehtäväkentässä. Se on saanut hallituksen
valtuutuksen toimia suhteessa muihin sektoriviranomaisiin ympäristönäkökohtien huomioimiseksi muiden viranomaisten toiminnassa. Eli se
on jonkinlainen kestävän kehityksen virasto hallituksen erityisellä päätöksellä. Norjan ympäristöministeriön alaisuudessa on neljä keskusvirastoa: ympäristöhallitus, luonnonsuojeluhallitus,
karttavirasto sekä arktisten alueiden tutkimusyksikkö. Myös Tanskan ympäristöministeriön
alaisuudessa on viisi eri keskusvirastoa.
Eli vastuullista ympäristönsuojelua ei voi toteuttaa siltä pohjalta, mitä meillä on ajateltu, ja
sitä ei voi myöskään toteuttaa liikelaitosajattelun pohjalta siten, kuin selvitysmiesten ehdotuksissa on esitetty. Ilmeisesti meidänkin hallituksemme päätökset kestävästä kehityksestä ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta tulevatjäämään pelkiksi kauniiksi aikomuksiksi niin
kuin moni muukin asia tämän hallituksen toimenpiteissä.
Selvitysmiesten ympäristöhallinnon alan ehdotukset heijastuvat myös ympäristöhallinnon
ulkopuolelle. Jos vesi- ja ympäristöpiirien tulosohjaus ympäristöministeriön toimialalla siirtyy
ministeriöön, keskusviraston suora yhteys vesi-

4721

Vesilainsäädännön Eta-harmonisointi

oikeudelliseen päätöksentekoon katkeaa. Vesioikeuskäsittely tulee v'aikeutumaan, jos vesi- ja
ympäristöhallituksen asiantuntemus irrotetaan
vesioikeusprosessista. Samalla myös heikennetään vesi- ja ympäristöhallinnon edellytyksiä
vesilainsäädännön ja oikeuskäytännön kehittämisessä. Tämä tulee vaikeuttamaan myös Etadirektiivien toteuttamista vesioikeudellisissa lupapäätöksissä.
Suomi on Eta-sopimuksen hyväksymisen
myötä sitoutunut kansainvälisten vaatimusten
konkreettiseen täyttämiseen. Vaatimukset ovat
Suomea velvoittavia, ja ne on otettava huomioon kansallisissa kehittämishankkeissa. Tärkeysjärjestyksessä Eta-sopimuksen velvoitteet
asettuvat omien hallinnon kehittämisten edelle.
Vastuullisena linjahallintoviranomaisena vesi- ja
ympäristöhallitus voi ottaa huolehtiakseen lakiesityksen tuomat tehtävät. Linjahallinnon ulkopuolisena kehittämiskeskuksena ilman viranomaisvastuuta vesi- ja ympäristöhallitus ei pysty
huolehtimaan lakiehdotuksessa tarkoitetuista
velvoitteista.
Arvoisa puhemies! Jotta käsiteltävänä oleva
lakiehdotus voitaisiin toteuttaa, on hallintoa
kehitettävä Eta-sopimuksen hallinnolle asettamien vaatimusten mukaisesti. Sen perusteella,
mitä juuri edellä totesin, tulemme esittämään
kolmannessa käsittelyssä pontta, jossa edellytämme, että ympäristösuojelun hallintoa uudistettaessa vesi- ja ympäristöhallituksen toimintaedellytykset vastuullisena viranomaisena turvataan niin, että vesi- ja ympäristöhallitus pystyy
lain tarkoittamalla tavalla huolehtimaan Etasopimuksen antamista velvoitteista.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1 luvun 20 a,
22 a, 23 aja 23 b §, 12 §:n edellä oleva alaotsikko
ja luvun otsikko, 9 luvun 3 a §, 1 §:n edellä oleva
alaotsikko, 16 § ja luvun otsikko, 10 luvun 5 a,

296 220204C

24 c, 24 d, 26 ja 31 §ja luvun otsikko, 21 luvun
14 §ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 5, 11 aja 12 §,voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 2 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
neljännen lakiehdotuksen 52 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.
Pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon:
14) Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 21 (A n:ot
7 ja 8)
15) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 61 (HE
278)
16) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 41
(HE 304)
17) Talousvaliokunnan mietintö n:o 49 (HE 258)
18) Talousvaliokunnan mietintö n:o 50 (HE 270)
19) Talousvaliokunnan mietintö n:o 51 (HE 259)

En s i m m ä i n en v a r a p u h e m i e s:
Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto
on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti ensi
torstaina kello 17.
Täysistunto lopetetaan kello 19.37.
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Seppo Tiitinen

