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Pöydällepanoa varten esitellään:

S.

2) Ehdotus laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

12) Valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 69 hallituksen esityksen johdosta arvonlisäverolaiksi (HE 88) .. ... ... ..... ... . ..... .. 4911

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 168
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 50

13) Valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 70 hallituksen esityksenjohdosta laiksi
tulliverolain muuttamisesta (HE 113) ..... .

Puhe m i e s : Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 50. Ensin
sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

14) Valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 71 hallituksen esityksenjohdosta laiksi
polttoaineverosta annetun lain liitteenä
olevan verotaulukon muuttamisesta (HE
146) ·························································
15) Valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 72 hallituksen esityksen johdosta laiksi
arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta (HE 244) ......................... .
Puhetta johtaa puhemies Suominen.
Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi
ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

Yleiskeskustelua ei synny.
P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.
3) Ehdotukset laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain sekä eräiden siihen löttyvien lakien muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 224
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 26
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:

P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.

1) Ehdotus laiksi eräistä poikkeuksista kuntien
valtionosuuslain 8 §:n säännöksön vuonna 1994

4) Ehdotus laiksi eräistä opetus- ja kulttuuritoimen
vuoden 1994 rahoitusta koskevista järjestelyistä

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 158
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 24

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 151
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 27

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yleiskeskustelua ei synny.

P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.

P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.

Peltoalan perusteella suoritettava vientikustannusmaksu

5) Ehdotus laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 272
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 28
P u he m i e s : Käsittelyn pohjana on maa- ja
metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin
sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. I i v a r i : Arvoisa puhemies! Ehdotan,
että lain toisen käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen mukainen lakiehdotus.
Ed. L a h i k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Iivarin tekemää ehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.
6) Ehdotus laiksi työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain
sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja
toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun
tilapäisestä alentamisesta sekä yrittäjiltä perittävästä vakuutusmaksusta vuonna 1994

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 296
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 52
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 52. Ensin
sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.
7) Ehdotus laiksi työvoimapoliittisesta aikuiskou-

lutuksesta annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 240
Työasiainvaliokunnan mietintö n:o 13

4909

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin sallitaan
yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.
8) Ehdotus laiksi peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 178
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 68
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 68.
Keskustelu:
Ed. P u ll i a i n en : Arvoisa puhemies! Peltoalan perusteella kerättävää vientimaksua koskevaan lakiin on koko sen olemassaolon ajan
kytkeytynyt 7 §:n ongelmatiikka liittyen nurmiprosenttiin,jossa ovat vaihtoehtoina lainsäätäjän
tahdonilmaisuna olleet prosenttiluvut 90, 85 ja
80. Tällä kertaa on tarjolla prosenttiluku 85.
Asiaa on pohjoisessa tutkittu, tämähän koskettaa nimenomaan tätä karjatalousaluetta, Pohjois-Pohjanmaata, Kainuuta ja Lappia. On aika
paljon tutkittu, millä nurmiprosentilla saavutettaisiin sellainen ihanteellinen työnjakotilanne,
että karjatilalliset lopettavat viljan viljelyn ja ostavat joko Etelä-Suomen viljantuottajilta tarvitsemansa rehuviljan tai sitten ei nyt ihan EteläSuomesta mutta sanotaanko Keski-Suomesta,
esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla niin, että ostetaan Etelä-Pohjanmaalta tarvittava rehuvilja.
Meidän näkemyksemme mukaan, siis maa- ja
metsätalousvaliokunnassa kuullun, nähdyn ja
koetun perusteella luotettavan selvityksen mukaan tehokkain houkutusprosentti näyttäisi olevan 80. Jos on 90, ei toimi, 85 epäröi, 80 toimii.
Jos tähän malliin päästäisiin, se olisi aika tavalla
hyvä ratkaisu.
Tähän voidaan tietysti sanoa niin, että mikäs
sitten kuitenkin on rajoittava tekijä. Rajoittavia
tekijöitä tietysti on kaksi tällä hetkellä. Yksi tekijä on maitokiintiö, jonka osalta eduskunta on
tahdonilmaisunsa tuoreeltaan julkituonut, ja toinen on vasikkapula. Nämä kaksi asiaa toimivat
tällä hetkellä hyvin selvinä kontrollijärjestelminä
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niin, että mitään sellaista riepsahtamista ei voi
tapahtua, joka vaikuttaisi ylituotantoa lisäävästi
ja sillä tavalla, että kuitenkin tulos olisijokin muu
kuin haluttu.
Me käsittelimme asiaa perusteellisesti lausunnonantamisvaiheessa maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Emme saaneet tahtoamme pitkän saikinoinnin jälkeen läpi, ja se johti siihen, että jätimme eriävän mielipiteen, jossa juuri puhuvan
lisäksi olivat allekirjoittajina edustajat Osmo Polvinen, Heikki Rinne ja Pirkko Laakkonen. Kun
asia nyt ei, niin kuin ei viime kerrallakaan ja sitä
edellisellä, valtionvarojen kautta tänne tullut, tulemme tekemään tätä koskevan ehdotuksen asian
toisessa käsittelyssä. Olemme jättäneet tätä koskevan monisteen jo sihteeristölle niin, että päästään tästä äänestää rapsauttamaan sitten, kun se
aika koittaa.
Ed. I i v a r i : Arvoisa puhemies! Jatkuva kiistely nurmialan kesannointiprosenteista kertoo
ylituotannon ongelmista ja tällaisen lainsäädännön ongelmista. Olen erinomaisen iloinen siitä,
että valtiovarainvaliokunnan oppositio vihreät,
vasemmistoliitto ja sosialidemokraatit ovat yhdessä esittäneet lausumaa, jossa valiokunta edellyttää, että viljan ylituotannon estämiseksi kehitetään nykyistä tehokkaampi järjestelmä, jonka
tavoitteena on supistaa viljan viljelyalaa ja valtion rahoitusosuutta. Tämä on olennaista tässä
lainsäädännössä.
Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies! Olennaista on tietysti kokonaisuus. Tätä käsittelimme
hetki sitten, kun puhuttiin markkinajärjestelmän
kokonaisuudesta ja sen toimivuudesta ja markkinaehtoisuuden saamisesta siihen. Se on oikea
tapa hoitaa tätä asiaa.
Ed. Iivari ei todellakaan kuunnellut äskeistä
puheenvuoroani lainkaan, kun nimenomaan
kiinnitin tähän asiaan huomiota ja totesin, että
siinä täytyy olla silloin, kun tuontimaksuja kerätään, sellainen vastejärjestelmä, joka järjestelmänä johtaa tähän tulokseen. Se on silloin se kokonaisuus, lannoiteverot ja kaikki muut mukaan
luettuina. Olen sitä mieltä, että tässä yhteydessä
kysymys on eräästä spesialiteetista, etelä- pohjoinen-asetelmasta ja siinä oikeiden ratkaisujen
tekemisestä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

9) Hallituksen esitys n:o 292 laiksi kirkon eläkelainsäädännön muuttamisesta

lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
10) Hallituksen esitys n:o 293laiksi maaseutuelinkeinolain 59 a §:n muuttamisesta

Valiokuntaan lähettäminen
P u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että asia lähetettäisiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
Keskustelu:

Ed. P u 11 i a i n en : Arvoisa puhemies!
Tämä on aika surullinenjuttu lainsäädäntöhommien kannalta. Asia oli eduskunnan käsiteltävänä kaksi kuukautta sitten. Pitkän keskustelun ja
operoinninjälkeen saatiin ulos vihdoin hyväksytty laki,joka varsinaisen saikkinoinninjälkeen tuli
vahvistetuksikin, ja nyt heti perään sitä ollaan
korjaamassa. Maa- ja metsätalousministeriön
virkakunnassa on skarppiuden suhteen toivomisen varaa, kun ajattelu ei suhteellisen suppean
lainsäädännön hallinnan osalta ole tämän paremmalla tasolla. Tämähän on pakko tehdä.
Tämä liittyy eräiden vanhojen lainojen korkoihin. Se tulee nopeasti käsitellä ensi viikolla, mutta
muikkari tästä maa- ja metsätalousministeriön
virkakunnalle täytyy lähettää.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
11) Hallituksen esitys n:o 294laiksi valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Karttakeskuksen hallinnassa oleva omaisuus perustettavalle valtionyhtiölle annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valiokuntaan lähettäminen
P u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että asia lähetettäisiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
Keskustelu:

Ed. P u 11 i aine n : Arvoisa puhemies! Tarkkaavainen eduskunnan työn seuraaja havaitsee,

4911

Karttakeskuksen omaisuus

että tämäkin asia oli eduskunnassa muutama
viikko sitten. Siinä vaiheessa ei tullut kuulemma
taas ajateltua ihan loppuun saakka, millä tavalla
nämä asiat pitäisi hoitaa, ja sitten vielä tämän
syksyn aikana muuhun ruuhkaan tuodaan tämäkin korjaus. Tämäkin on pakko hoitaa ja se täytyy hoitaa ensi viikon tiistaina täältä pois. Tuntuu
vain aika kauhealta, että tässäkin on lipsuttu
pahemman kerran.
Ed. S e p p ä n e n : Herra puhemies! Minä
myös omasta puolestani haluan paheksua maaja metsätalousministeriön virkamiehiä, jos he
ovat toimineet tavalla, jota ed. Pulliainen kuvasi.
Pyydän, että eduskunnan pöytäkirjaan merkitään myös minun paheksuntani.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
Puh e m i e s : Täysistunto keskeytetään ja
sitä jatketaan kello 20.30.

Täysistuntoa jatketaan
kello 20.36.
Puhetta johtaa puhemies Suominen.
Pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon:
12) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 69 (HE
88)
13) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 70 (HE
113)
14) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 71 (HE
146)
15) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 72 (HE
244)
Puh e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna sunnuntaina kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 20.37.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Täysistunto keskeytetään kello 18.09.
Seppo Tiitinen

