162. Perjantaina 5 päivänä joulukuuta 1997
kello 9
Puhettajohtaa puhemies Uosukainen.

Päiväjärjestys

Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Dromberg, Heinonen, Huuhtanen,
Häkämies, Immonen, Kalliomäki, Kanerva 1.,
Karjula, Korhonen R., Lipponen, Niinistö, Ojala R., Pohjola M., Puhjo, Rantanen, Rinne, Vanhanen, Veteläinen, Viitamies ja Virtanen.

Ilmoituksia
Toinen

käsittely

l) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 2 ja 17 §:n
muuttamisesta ........................................ . 5400

Lomanpyynnöt

Hallituksen esitys 203/1997 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 13/1997
vp
Lakialoite 22/1997 vp
Toivomusaloite 320, 325, 326/1997 vp
Kolmas

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä virkatehtävien vuoksi edustajat
Kalliomäki, Lipponen ja Niinistö, yksityisasioiden vuoksi edustajat Karjula, R. Korhonen, M.
Pohjola, Rinne, Vanhanen ja Viitamies sekä liikenne-esteen vuoksi ed. Huuhtanen sekä
tämän kuun 8 päivään yksityisasioiden vuoksi
ed. Immonen.

käsittely

2) Hallituksen esitys kirjanpitolaiksi ja
laeiksi osakeyhtiölain ll ja 12 luvun ja
osuuskuntalain 79 c §:n muuttamisesta ...

"

Hallituksen esitys 173/1997 vp
Talousvaliokunnan mietintö 32/1997 vp
Lakialoite 39/1997 vp
Ainoa

käsittely

3) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan tilisäännön muuttamisesta .. .. .. .... 5402

Puhemiesneuvoston ehdotus 3/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 41/1997
vp

Ilmoitusasiat:

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus
P u h e m i e s : Esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluksesta.
Sihteeri lukee:
"Juhlamenojenohjaaja
Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1997
Eduskunnan Puhemiehelle
Juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia
välittää Teille, Rouva Puhemies, sekä Eduskun-
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nan varapuhemiehille ja jäsenille Valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa 6 päivänä joulukuuta 1997 klo 12.00pidettävään Suomen Itsenäisyyden 80. juhlajumalanpalvelukseen.
Henry Söderholm
Asu: Tumma puku"
"Ceremonimästaren
Helsingfors, den 3 november 1997
Tili Riksdagens Talman
1 egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra tili Er, Fru Talman, samt
Riksdagens viceta1män och riksdagsmän Statsrådets inbjudan tili den festgudstjänst, som på Finlands 80 Självständighetsdag den 6 december
1997 avhålles i Domkyrkan kl. 12.00.
Henry Söderholm
Klädsel: Mörk kostym"
P u h e m i e s : Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Yliopiston kirjaston edustalle huomenna, itsenäisyyspäivänä kello 11.45.

Keskustelu:

Ed. R ä s ä n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 §:n 3 momentin viimeiseen virkkeeseen lisättäisiin kolme sanaa "äitiys-, isyys- tai
vanhempainlomasta", jolloin virke kuuluisi
näin: "Sairaudesta, tapaturmasta, äitiys-, isyystai vanhempainlomasta johtuva poissaolo rinnastetaan tätä säännöstä sovellettaessa työssäoloon."
Tämä tarkoittaa sitä, että äitiysloma ei muodostaisi epätarkoituksenmukaista ja tasa-arvolain vastaista rajoitetta vuorotteluvapaalle pääsyyn.
Ed. V e h v i 1 ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Räsänen
ed. Vehviläisen kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin hänen edellä esittämässään muodossa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Aänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".
Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 2 ja 17 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 203/1997 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 13/1997 vp
Lakialoite 22/1997 vp
Toivomusaloite 320, 325, 326/1997 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o 13. Viime istunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1 §hyväksytään keskustelutta.
2§

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 123
jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 29. (Ään. 1)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
7 ja 17 §, voimaantulosäännös, johtolause ja
nimike hyväksytään keskustelutta.
Eduskunta yhtyy työasiainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
2) Hallituksen esitys kirjanpitolaiksi ja laeiksi osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun ja osuuskuntalain
79 c §:n muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 173/1997 vp
Talousvaliokunnan mietintö 3211997 vp
Lakialoite 39/1997 vp

Kirjanpito

Puhemies :Toisessa käsittelyssä päätetyt,
hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset
voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelu:
Ed. Kääriä i ne n : Arvoisa puhemies!
Keskusta pitkin hampain hyväksyy esityksen,
mutta ehdotan perustelulausumaksi seuraavaa:
"Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää
pikaisesti pienten yritysten kirjanpitosäännösten
kokonaisuudistuksen sekä juoksevan kirjanpidon että tilinpäätöksen osalta siten, että ripeällä
aikataululla voidaan saada voimaan riittävän
yksinkertaiset, mutta kuitenkin informaatiosisällöltään riittävät säännökset."
Arvoisa puhemies! Kysymys on siis byrokratian keventämisestä ja siitä, että yrittäjä voisi keskittyä päätehtäväänsä, välttyä tarpeettomilta
paperitöiltä, keskittyä yrittämiseen, siinä menestymiseen ja ihmisten työllistämiseen. Tämä on
reformi, joka ei maksa mitään ja hyödyttää kaikkia. Pienyrittäjät ovat olleet hyvin pettyneitä erityisesti tämän hallituksen harjoittamaan politiikkaan, varsinkin ihan viime aikoina. Toivoisi, että
edes tällainen pieni joululahja voitaisiin suoda
suomalaisille pienyrittäjille.
Ed. S m e d s : Arvoisa puhemies! Pienten yritysten osalle on asetettu hyvin suuria työllistämisodotuksia aivan oikeinkin, mutta on valitettavaa, että kirjanpitolain kokonaisuudistus ei
pienten yritysten työllistämismahdollisuuksia
juurikaan paranna. Pienet yritykset ovat edustajiensa välityksellä talousvaliokunnan käsittelyssä hyvin voimakkaasti kritisoineet tätä kokonaisuutta.
Itse asiassa hallituskin tunnustaa esityksensä
perusteluissa, että pk-näkökulma on hallituksen
esityksessä heikko, koska hallitus varovaisesti
lupailee, että selvitetään tulevaisuudessa mahdollisuuksia uudistaa kirjanpitosäännöksiä pienten yritysten näkökulmaa silmälläpitäen.
Mielestäni yritysten toimintaedellytyksiin laajasti vaikuttavat lait tulisi jo valmistella niin, että
niissä on sisään leivottuna pk-näkökulma. Siksi
minusta on paikallaan, että eduskunta veivoittaisi hallitusta perustelulausumalla, jota ed. Kääriäinen esitti. Kannatan perustelulausumaehdotusta.
On edelleen kuitenkin valittaen todettava, että
tämä hallitus on ollut hyvin huono ajamaan pienten yritysten asiaa. Kirjanpitolaki on siitä hyvänä esimerkkinä, oikeastaan huonona esimerkki-
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nä. Osakeyhtiölaki noin vuosi sitten sai paljon
kritiikkiä pienten yritysten osalta. Eihän siitä ole
kuin noin vuosi, kun hallituspuolueiden voimin
tähän maahan yritettiin ajaa liikeaikalakia, jota
pienkauppiaat vastustivat.
Kannatan ed. Kääriäisen ehdotusta.
Ed. A 1 a - N i s s i 1ä : Arvoisa rouva puhemies! Kun Suomessa tehdään yrityksiä koskevaa
lainsäädäntöä, se koskee aina pientä ja muutaman hengen yritystä samalla tavalla kuin suuria
konserneja. Meillä välttämättä tarvittaisiin yrittäjyysnäkökulmaa lainsäädäntöön nykyistä
enemmän. Yrittäjyyskynnystä jo työllisyyden
hoitamisen näkökulmasta pitäisi alentaa.
Nyt verolainsäädännössä ja muussa yritystoimintaa koskevassa lainsäädännössä tällä vaalikaudella on huonosti huomioitu pk-yritykset.
Vetoan erityisesti kokoomukseen, joka ennen
tunnettiin jonkinlaisena yrittäjäpuolueena.
(Eduskunnasta: Siitä on jo pitkä aika!)- Siitä on
aikaa jossakin määrin, mutta välttämättä meidän tulisi ottaa lainsäädännössä paljon paremmin yritysnäkökulma huomioon.
Verotuksen osalta yrittäjät sanovat, että viimeinen vero lainsäädäntö, joka koski suurempia
yrityksiä, jossa pk-sektori huomioitiin, on elinkeinoverolaki vuodelta 1967. Senjälkeen on toki
joitakin tehty, mutta varsinkin tällä vaalikaudella on yritysnäkökulma unohtunut. Nyt talousvaliokunnan vastalauseessa,jota edustajat Kääriäinen ja Smeds esittelivät, olevan ponnen hyväksymällä voisimme saada edes vähän yritysnäkökulmaa näin lisääntymäänjuhlapäivän kynnyksellä
ja samalla joululahjan suomalaisille pk-sektoriyrittäjille.
Ed. Tarkka: Rouva puhemies! Muistottaisin vielä lisäksi siitä, että ed. Kääriäisen esittämä
lausuma on yhdenmukainen niiden näkökohtien
kanssa, joita viimeksi EU:n työllisyyshuippukokouksessa Luxemburgissa esitettiin. Jos hallitus
todella aikoo edetä EU:n valtavirrassa, kuten se
ilmoittaa, sen tulisi riemumielin tarttua ed. Kääriäisen tarjoamaan mahdollisuuteen, muuten se
etenee vastavirtaan.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Kääriäinen ed. Smedsin kannattamana ehdottanut vastalauseen mukaista perustelulausumaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
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Toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset
hyväksytään.
Eduskunta pysyy toisessa käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän
lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Puhemies : Nyt äänestetään perusteluja
koskevasta ehdotuksesta.
Aänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kääriäisen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestykses~ä on annettu 127
jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 22. (Aän. 2)

taan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään päätösehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta päätösehdotuksen 3 §ja sen edellä
oleva väliotsikko, 8 ja 10 §ja 8 §:n edellä oleva
väliotsikko sekä 14-16 §ja 14 §:n edellä olevat
väliotsikot, voimaantulosäännös, johtolause ja
nimike.
P u h e m i e s : Eduskunta päättänee, että tilisäännön muutos julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.
Hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Ainoa käsittely
Puhemiesneuvoston ehdotus 3/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 41/1997 vp

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12. Sitä ennen
eduskunta kokoontuu itsenäisyysjuhlaan tänään
kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 9.16.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41. Ensin salli-

Seppo Tiitinen

