163. Lauantaina 17 päivänä joulukuuta 1994
kelJo 15.15
Päiväjärjestys

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi
ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

Ilmoituksia

Täysistunnon kuluessa ilmoittautuu ed. Kanerva.
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Toinen käsittely
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Lakialoitteet n:ot 70/1991 vp ja 82
Toivomusaloitteet n:ot 102ja 160/1991 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 90
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 90. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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1) Ehdotukset valmisteverotuslaiksi ja eräiksi siihen Jiittyviksi laeiksi

"

Hallituksen esitys n:o 329
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
n:o 38
Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies
Paakkinen.

Yleiskeskustelu:
Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Tulen tämän lain yksityiskohtaisessa käsittelyssä
esittämään II vastalauseen mukaiset muutosesitykset, eli kolmanteen lakiin 9 § koskien pienpanimaiden verohelpotusta, toiseksi viidenteen lakiin 6 §,joka koskee sitä, että mäntyöljy ja siitä
jatkojalostetut biopolttoaineet olisivat verovapaita ja nimenomaan haittaverovapaita ja kuudenteen lakiin 5 §ja uusi 6 kohta, eli kotimaisista
marjoista valmistetut mehut olisivat verovapaita
jatkossa niin kuin ne ovat nytkin.
Ed. L a h t i - N u u t t i 1a : Arvoisa puhemies! Tääiiä on vastalause, jonka mukaisesti tulemme yksityiskohtaisessa käsittelyssä tekemään
viidenteen lakiehdotukseen 14 §:n osalta muutosesityksen.
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Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvien
ensimmäisen lakiehdotuksen
1-4 §ja 1 §:n edellä oleva alaotsikko, 5 §ja
sen edellä oleva alaotsikko, 6 ja 7 §ja 6 §:n edellä
oleva alaotsikko, 8 §ja sen edellä oleva alaotsikko sekä 9 § ja sen edellä oleva alaotsikko ja 1
luvun otsikko,
10-12 §ja 2 luvun otsikko,
13-15 §ja 3luvun otsikko,
16 §, 17 §ja sen edellä oleva alaotsikko, 1820 §ja 18 §:n edellä oleva alaotsikko sekä 21 §ja
sen edellä oleva alaotsikko ja 4 luvun otsikko,
22-25 §ja 5 luvun otsikko,
26-34 §ja 6 luvun otsikko,
35-40 §ja 7 luvun otsikko,
41 §ja 8 luvun otsikko,
42 ja 43 §ja 9 luvun otsikko,
44-49 §ja 10 luvun otsikko,
50 §ja llluvun otsikko,
51-54§ ja 12luvun otsikko,
55-59 §ja 13luvun otsikko,
60 ja 61 §ja 14 luvun otsikko,
62-65 §ja 15 luvun otsikko,
66 ja 67 §ja 16 luvun otsikko,
68-70 §ja 17 luvun otsikko,
71-74 §ja 18luvun otsikko sekä
75 ja 76 §ja 19 luvun otsikko, johtolause ja
nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 1-7 § ja 1 §:n edellä
oleva väliotsikko, 8 ja 9 § ja 8 §:n edellä oleva
väliotsikko, 10 §ja sen edellä oleva väliotsikko,
11 ja 12 §ja 11 §:n edellä oleva väliotsikko sekä
13-17 § ja 13 §:n edellä oleva väliotsikko, lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko, johtolause ja nimike.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän kolmannen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1-3 §ja 1 §:n edellä oleva väliotsikko, 4-6 §
ja 4 §:n edellä oleva väliotsikko, 7 §ja sen edellä
oleva väliotsikko sekä 8 §ja sen edellä oleva väliotsikko hyväksytään keskustelutta.
9§
Keskustelu:

Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että 9 § saisi II vastalauseen mukaisen

muodon, joka merkitsee siis sitä, että pienpanimeille myönnettäisiin verohelpotus alkoholijuomaveron perusverosta.
Ed. N i k u 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Luukkaisen ehdotusta.
Ed. H ä m ä 1 ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Haluan vielä kannattaa ed. Luukkaisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luukkainen ed. Nikulan
kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".
.. Ensimmäinen varapuhemies:
on annettu 84 jaa- ja 46 ei-ääntä;
poissa 69. (Aän. 4)
Aänestykse~sä

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
10-14 §ja 9 §:n edellä oleva väliotsikko, lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvän
neljännen lakiehdotuksen 1-3 §ja 1 §:n edellä
oleva väliotsikko, 4-6 § ja 4 §:n edellä oleva
väliotsikko, 7 ja 8 §ja 7 §:n edellä oleva väliotsikko, 9 ja 10 §ja 9 §:n edellä oleva väliotsikko sekä
11-15 § ja 11 §:n edellä oleva väliotsikko, lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko, johtolause ja nimike.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän viidennen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1-4 §ja 1 §:n edellä oleva väliotsikko ja 5 §
hyväksytään keskustelutta.

Valmisteverotus
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6§

Å·änestys ja päätös:

Keskustelu:

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

Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että 6 §saisi sen muodon kuin II vastalauseessa eli että mäntyöljyitä ei perittäisi haittaveroa. Se on biologinen polttoneste.
Ed. N i k u 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Luukkaisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luukkainen ed. Nikulan
kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

.. Ensimmäinen varapuhemies:
on annettu 83 jaa- ja 41 ei-ääntä;
poissa 75. (Aän. 6)

Aänestykse~sä

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
15 ja 16 §ja 14 §:n edellä oleva väliotsikko sekä
17-21 § ja 17 §:n edellä oleva väliotsikko, lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän kuudennen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1-2 §ja 1 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 3 ja
4 §ja 3 §:n edellä oleva väliotsikko hyväksytään
keskustelutta.

Aänestys ja päätös:

5§

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

Keskustelu:

Ensimmäinen

varapuhemies:

Äänestykse~_sä on annettu 104 jaa- ja 24 ei-ääntä;

poissa 71. (Aän. 5)

Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että 5 § saisi II vastalauseen mukaisen
muodon eli kotimaisista marjoista valmistetut
mehut olisivat verovapaita, kuten ne ovat nytkin.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
5 §:n edellä oleva väliotsikko, 7-11 §ja 7 §:n
edellä oleva väliotsikko sekä 12 ja 13 §ja 12 §:n
edellä oleva väliotsikko hyväksytään keskusteIutta.
14 §
Keskustelu:

Ed. La a k s o : Rouva puhemies! Ehdotan,
että 14 §kuuluisi siten kuin 1 vastalauseessa.
Ed. 0. 0 j a 1a : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Laakson ehdotusta.

Ed. N i k u 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Luukkaisen ehdotusta.
Ed. H ä m ä 1ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Haluan myös kannattaa ed. Luukkaisen esitystä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa ed. Luukkainen on ed. Nikulan
kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa ed. Laakso on ed. 0. Ojalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin 1 vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

.. Ensimmäinen varapuhemies:
on annettu 81 jaa- ja 46 ei-ääntä;
poissa 72. (Aän. 7)

Aänestykse~sä

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
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5 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 6-9 § ja
6 §:n edellä oleva väliotsikko, lakiehdotuksen
liitteenä olevat makeisverotaulukko ja virvoitusjuomaverotaulukko,johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvien
seitsemännen lakiehdotuksen 2, 5 ja 9 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kahdeksannen lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause ja nimike sekä
valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ehdotetun yhdeksännen lakiehdotuksen 10, 17, 29 ja
30 § sekä 35 §ja 6 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan
ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
2) Ehdotukset laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 283
Lakialoitteet n:ot 39 ja 45
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 91
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 91. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelu:
Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Tulen tämän lain yksityiskohtaisessa käsittelyssä
ehdottamaan, että sen 85 § saisi II vastalauseen
mukaisen muodon eli että: "Luontaislääkkeillä
olisi sama verokohtelu kuin muillakin lääkkeillä
eli 12 prosenttiaja että 85 a §:ssä elokuvateatterit
saisivat saman verokohtelun kuin muutkin kaupalliset kulttuuri- ja viihdepalvelut eli 6 prosenttia."
Sen lisäksi vielä, arvoisa puhemies, tulen ehdottamaan, että voimaantulosäännöksen 14 momentti hyväksyttäisiin hallituksen esityksen mukaisena eli siis turpeelta poistettaisiin tuplakompensaatio.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1 ja 1 a §,
2, 2 aja 2 b §ja 2 §:n edellä oleva alaotsikko, 3,
9 ja 12 §, 13 c §ja 13 a §:n edellä oleva alaotsikko,
16 a, 18 a, 18 b, 21 ja 22 §,
26 a - 26 g §ja 3 a luvun otsikko,
31 a, 43 ja 45 §, 46 a §ja sen edellä oleva alaotsikko, 58 §ja sen edellä oleva alaotsikko, 59, 60 ja
62 §,
63 §ja sen edellä oleva alaotsikko, 63 aja 63 b
§ja 63 a §:n edellä oleva alaotsikko, 63 c §ja sen
edellä oleva alaotsikko, 63 d - 63 f §ja 63 d §:n
edellä oleva alaotsikko, 64 §ja sen edellä oleva
alaotsikko, 65 §:n edellä oleva alaotsikko, 66 ja
66 a §ja 66 §:n edellä oleva alaotsikko, 67 a §ja
67 §:n edellä oleva alaotsikko, 68 §ja sen edellä
oleva alaotsikko, 69 §ja sen edellä oleva alaotsikko ja 5 luvun otsikko,
70, 70 aja 71 §, 72 a - 72 c §ja 72 a §:n edellä
oleva alaotsikko, 72 d ja 72 e §ja 72 d §:n edellä
oleva alaotsikko, 72 f ja 72 g §ja 72 f §:n edellä
oleva alaotsikko,
73 aja 73 b §ja 73 §:n edellä oleva alaotsikko,
74-76,78,78 a, 79, 80,80 aja 83 §hyväksytään
keskustelutta.
85 §
Keskustelu:
Ed. L a a k s o : Rouva puhemies! Ehdotan,
että 85 § saisi sen muodon, mikä on 1 vastalauseessa.
Ed. 0. 0 j ala : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Laakson hyvää ehdotusta, joka merkitsisi
mm. sitä, että palvelusta, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, tai matkailun
ohjelmapalvelusta perittäisiin 12 prosentin vero.
Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että 85 § saisi saman muodon kuin II
vastalauseessa elikkä luontaislääkkeillä olisi
sama vero kuin muillakin lääkkeillä eli 12 prosenttia.
Ed. R ä t y : Arvoisa puhemies! Kannatan ed.
Luukkaisen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

ED-jäsenyydestä aiheutuvat muutokset arvonlisäverolakiin

Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa ed. Laakso on ed. 0. Ojalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin 1 vastalauseen mukaisena.
Ed. Luukkainen on ed. Rädyn kannattamana
ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että
ensin äänestetään ed. Luukkaisen ja ed. Laakson
ehdotusten välillä ja sitten voittaneesta mietintöä
vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
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Ed. R ä t y : Arvoisa puhemies! Kannatan ed.
Luukkaisen tekemää ehdotusta.
Ed. L a a k s o : Rouva puhemies! Ehdotan,
että 85 a § saisi sen muodon, mikä on 1 vastalauseessa. Tämä merkitsee sitä, että elokuvaan kohdistuisi 6 prosentin vero, mutta tämän lisäksi
lääkelain osalta eräisiin lääkkeisiin, joita myytäisiin ainoastaan apteekeissa, kohdistuisi myös
alempi verokanta.
Ed. 0. 0 ja 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Laakson tekemää ehdotusta, joka merkitsisi
myös sitä, että kirjojen osalta perittäisiin 6 prosentin vero ja asuntorakentamisen, asuinkiinteistöjen huollon, hallinnon ja siivouspalvelujen
osalta myös 6 prosentin vero.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Luukkaisen ja ed. Laakson
ehdotusten välillä.
Ed. Luukkaisen ehdotus "jaa", ed. Laakson
ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on ann~ttu 97 jaa- ja 15 ei-ääntä,
15 tyhjää; poissa 72. (Aän. 8)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Luukkaisen ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Luukkaisen ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen

varapuhemies:

Äänestykse~_sä on annettu 102 jaa- ja 22 ei-ääntä;

Ed. H ä m ä 1 ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Kannatan myös ed. Luukkaisen ehdotusta
85 a §:ksi, joka sisältää 6 prosentin veron elokuvateattereille.
Olemme myös kannattaneet asian valmistelun
yhteydessä talousveden ja jäteveden puhdistamisen vapauttamista, mutta olemme pääsihteerin
kanssa todenneet, että siitä äänestäminen momenteittain olisi teknisesti niin vaikea suoritus,
että tyydymme toteamaan sen tässä ja pyrimme
joustavaan menettelyyn tässäkin asiassa.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luukkainen ed. Rädyn
kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Ed. Laakso on ed. 0. Ojalan kannattamana
ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin 1 vastalauseen mukaisena.

poissa 75. (Aän. 9)
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
85 a §
Keskustelu:

Ed. Luu k kai ne n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, mikä on
II vastalauseessa, eli myös elokuvateatterit olisivat saman verokohtelun alla kuin muukin kaupallinen viihde ja taide eli vero olisi 6 prosenttia.
Tässä ei ole mitään muuta muutosta mietintöön
kuin elokuvateatterit.

.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että
ensin äänestetään ed. Luukkaisen ja ed. Laakson
ehdotusten välillä ja sitten voittaneesta mietintöä
vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
Å·änestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Luukkaisen ja ed. Laakson
ehdotusten välillä.
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Ed. Luukkaisen ehdotus "jaa", ed. Laakson
ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on ann~ttu 99 jaa- ja 11 ei-ääntä,
12 tyhjää; poissa 77. (Aän. 10)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Luukkaisen ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Luukkaisen ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestykse~_sä on annettu 74 jaa- ja 48 ei-ääntä;
poissa 77. (Aän. 11)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
86, 86 a, 86 b, 87-91,93, 93 a, 94, 94 a, 94 b,
95,100,101 ja 101 a§,
102, 102a, 103,112,114, 114aja 118§,
122, 130-132 ja 133 a - 133 c §ja 133 §:n
edellä oleva alaotsikko,
138 a, 138 b, 139, 140 ja 141 b §,
146 aja 146 b §ja 13 a luvun otsikko,
147-149 §,
152 §,
161,162, 162a, 162b, 163-165, 168ja 168 a §,
172,173, 173aja 174a§,
178, 182ja 183 §,
190 §,
191, 197 ja 208 a § sekä
209, 209 a, 209 b, 212 a, 213 ja 218 §hyväksytään keskustelutta.
222§
Keskustelu:

Ed. L a a k s o : Rouva puhemies! Ehdotan,
että 222 § saisi sen sisällön, joka on 1 vastalauseessa. Tämä merkitsisi sitä, että ruoan arvonlisäveron osalta siirryttäisiin heti alempaan verokantaan.

nattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin 1 vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Laakson ehdotus "ei".
.. Ensimmäinen varapuhemies:
on annettu 95 jaa- ja 14 ei-ääntä;
poissa 90. (Aän. 12)

Aänestykse~_sä

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
222 a, 223, 227 ja 228 §hyväksytään keskustelutta.
V oimaantulosäännös

Keskustelu:

Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että voimaantulosäännöksen 14 momentti hyväksyttäisiin hallituksen esityksen mukaisena eli turpeelle ei maksettaisi kaksinkertaista kompensaatiota.
Ed. R ä t y : Arvoisa puhemies! Kannatan ed.
Luukkaisen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luukkainen ed. Rädyn
kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen

Ed. 0. 0 ja 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Laakson tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Laakso ed. 0. Ojalan kan-

varapuhemies:

Äänestykse~sä on annettu 75 jaa- ja 31 ei-ääntä;

poissa 93. (Aän. 13)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
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Ahvenanmaata koskeva arvonlisä- ja valmisteverotus

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan
ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
3) Ehdotus laiksi arvonlisä- ja valmisteverotuksen
toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja
muun Suomen välisissä suhteissa
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 335
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 92
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 92. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1--4 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
4) Ehdotukset laeiksi kalahygienialain, lihahygienialain, maitohygienialain ja munavalmistehygienialain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 329
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 38
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 38. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 2--4, 6, 13 ja
19 §, 32 a - 32 d §, 32 a §:n edellä oleva alaotsik-

ko, 32 e § ja sen edellä oleva alaotsikko ja 5 a
luvun otsikko, 32 f ja 32 g §, 32 f §:n edellä oleva
alaotsikko, 32 h ja 32 i §, 32 h §:n edellä oleva
alaotsikko ja 5 b luvun otsikko, 34 ja 35 §, 39, 39 a
ja 39 b §, 39 §:n edellä oleva alaotsikko, 43 ja 48 §,
48 a §ja sen edellä oleva alaotsikko sekä 48 b §ja
sen edellä oleva alaotsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 5-7, 30 ja 42 §, 42 a 42 d §, 42 a §:n edellä oleva alaotsikko, 42 e §ja
sen edellä oleva alaotsikko ja 4 a luvun otsikko,
42 f ja 42 g §, 42 f §:n edellä oleva alaotsikko, 42 h
ja 42 i §, 42 h §:n edellä oleva alaotsikko ja 4 b
luvun otsikko, 45, 46, 51, 51 a, 51 b, 52, 52 a, 52 b,
56 ja 63 §, voimaantulosäännös, johtolause ja
nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 2--4, 25 ja 38 §,
38 a-38 d §, 38 a §:n edellä oleva alaotsikko,
38 e §ja sen edellä oleva alaotsikko ja 5 a luvun
otsikko, 38 f ja 38 g §, 38 f §:n edellä oleva alaotsikko, 38 hja 38 i §, 38 h §:n edellä oleva alaotsikko ja 5 b luvun otsikko, 40 ja 41 §, 45, 45 aja
45 b §, 45 §:n edellä oleva alaotsikko ja 56§, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
neljännen lakiehdotuksen 2, 4, 5, 19 ja 32 §, 32
a - 32 d §, 32 a §:n edellä oleva alaotsikko, 32 e §
ja sen edellä oleva alaotsikko ja 4 a luvun otsikko,
32 fja 32 g §, 32 f §:n edellä oleva alaotsikko, 32 h
ja 32 i §, 32 h §:n edellä oleva alaotsikko ja 4 b
luvun otsikko, 34 ja 35 §, 39, 39 aja 39 b §, 39 §:n
edellä oleva alaotsikko, 48 aja sen edellä oleva
alaotsikko ja 49 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 16.01.
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