17. Perjantaina 5 päivänä maaliskuuta 1993
kello 13

s.
5) Ehdotus laiksi painovapauslain
muuttamisesta ...... ... ......... .. .. .... .... ... ....... ..

Päiväjärjestys

Hallituksen esitys n:o 240/1992 vp
Lakivaliokunnan mietintö n:o 2

Ilmoituksia
S.
Kolmas

käsittely:

1) Ehdotus laiksi Scopulus Oy:lle, Solidium Oy:lle ja Sponda Oy:lle myönnettävistä veronhuojennuksista .... .. .... ...... ... .....
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"

Hallituksen esitys n:o 372/1992 vp
Talousvaliokunnan mietintö n:o 2
3) Ehdotukset laeiksi kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain
9 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta sekä kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 7 §:n muuttamisesta ................................................. . 241
Hallituksen esitys n:o 373/1992 vp
Talousvaliokunnan mietintö n:o 3

Hallituksen esitys n:o 177/1992 vp
Lakivaliokunnan mietintö n:o 1

"

Hallituksen esitys n:o 378/1992 vp
Lakivaliokunnan mietintö n:o 3

"

Hallituksen esitys n:o 37111992 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3
8) Ehdotukset laeiksi valtion virkaehtosopimuslain ja työtuomioistuimesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta ................. .

"

Hallituksen esitys n:o 362/1992 vp
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 2
9) Ehdotus laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta ..
Hallituksen esitys n:o 369/1992 vp
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 1

Toinen käsittely:
4) Ehdotus laiksi tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa
yksityisoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen
eräiden määräysten hyväksymisestä ....... .

6) Ehdotukset laeiksi perintökaaren 5
luvun 2 §:n ja perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta ...

7) Ehdotus laiksi Lapuan kaupungissa
sijaitsevan tehdaskiinteistön ja eräiden
alueiden luovuttamisesta apporttiomaisuutena Patruunatehdas Lapua Oy:lle .....

Hallituksen esitys n:o 246/1992 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 2
2) Ehdotus laiksi kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta ........................................................ .
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"

10) Ehdotukset laeiksi liikennevakuutuslain ja eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun
lain 3 §:n muuttamisesta sekä liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 14 §:n kumoamisesta.........................................................
Hallituksen esitys n:o 340/1992 vp
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 2
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s.
11) Ehdotus laiksi Puurijärven ja Ison-

suon kansallispuistosta ................ ............
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Hallituksen esitys n:o 352/1992 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö n:o 1

hakka, Rauramo ja T. Roos, virkatehtävien
takia edustajat Hautala, Iivari, Kanerva, Laakkonen, Lahikainen, Polvinen, E. Rehn, Saario ja
Tiuri sekä yksityisasioiden takia edustajat E.
Aho, Alaranta, Biaudet, Mäkelä, Mölsä, Nordman, Näsi, 0. Ojala, Pelttari, Rinne, Räty,
Suhonen, Takala, Tykkyläinen ja Virrankoski.

12) Ehdotus laiksi Päijänteen kansallispuistosta ............................................ :..... .

Uusia hallituksen esityksiä
Hallituksen esitys n:o 353/1992 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö n:o 2

Puhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentin kirjelmän ohella viime helmikuun 26
päivältä ovat eduskunnalle saapuneet hallituksen esitykset n:ot 9 ja 10, jotka nyt on edustajille
jaettu.

Esitellään:
13) Hallituksen esitys n:o 6 laiksi lainhuudatuksestaja kiinteistönsaannon moittimisajasta annetun lain 15 §:n kumoamisesta ........................................................ .

Kirjalliset kysymykset
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14) Hallituksen esitys n:o 7 rahalaiksi ja
laiksi Suomen Pankin ohjesäännön 17 §:n

muuttamisesta ......................................... .

"

Puh e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle on, puhemiehelle osoitettuna, saapunut vastaus kirjalliseen kysymykseen n:o 740/1992 vp.
Tämä kysymys vastauksineen on nytjaettu edustajille.

15) Hallituksen esitys n:o 8 laiksi kala-

talouden korkotukilainoista annetun lain
14 §:n muuttamisesta ............................... .

"

Puhetta johtaa puhemies Suominen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Aho E., Alaranta, Anttila S-L., Astala,
Biaudet, Donner, Hautala, Iivari, Juhantalo,
Kanerva, Koistinen, Korkeaoja, Kuuskoski,
Laakkonen, Lahikainen, Lahtinen, Laukkanen
M., Laurila, Leppänen J., Lindqvist, Lipponen,
Mäkelä, Mölsä, Nordman, Nyby, Näsi, Ojala
0., Ollila, Paasio, Pekkarinen, Pelttari, Polvinen,
Puhakka, Rauramo, Rehn E., Rinne, Roos T.,
Räty, Saapunki, Saario, Salolainen, Savela, Suhonen, Särkijärvi, Takala, Tiuri, Turunen, Tykkyläinen, Urpilainen, Varpasuo, Virrankoski ja
Väyrynen.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Ehdotus laiksi Scopulus Oy:lle, Solidium Oy:lle
ja Sponda Oy:lle myönnettävistä veronhuojennuksista
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 246/1992 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 2
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.

Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt
Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä sairauden takia edustajat Lindqvist, Pu-

2) Ehdotus laiksi kuluttajavalituslautakunnasta
annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 372/1992 vp
Talousvaliokunnan mietintö n:o 2

Yleissopimus tuomioistuimen toimivallasta

Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Ehdotukset Iaeiksi kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta sekä kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain
7 §:n muuttamisesta

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 37311992 vp
Talousvaliokunnan mietintö n:o 3
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Leikiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
4) Ehdotus laiksi tuomioistuimen toimivaltaa sekä
tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden
alalla koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 17711992 vp
Lakivaliokunnan mietintö n:o 1
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. L a i n e : Herra puhemies! Tämä lakivaliokunnan käsittelyssä ollut hallituksen esitys
16 230206Y
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177 viime vuodelta on valiokunnan mietinnön
mukaan käsitelty täydessä sovussa ja yksimielisyydessä. En aio tässä yhteydessä mitään muutosehdotuksia tehdä, mutta haluan kuitenkin
kiinnittää huomiota kahteen näkökohtaan.
Kun tällä hallituksen esityksellä hyväksytään Luganossa 16. syyskuuta 1988 tehty yleissopimus, niin samalla tällä sopimuksella vahvistetaan se, että EY-tuomioistuin on lakien
ylin tulkitsija, joka myös suomalaisia oikeusistuimia, suomalaista oikeuskäytäntöä, tulee ohjaamaan.
Ihan erityisenä mielenkiinnon kohteena on
ollut sivulla 56 esiintyvä hallituksen perusteluissa näkyvä teksti, jota lyhyesti lainaan:
"Muita kuin EY- ja Efta-valtioita koskevat
määräykset osoittavat, että yleissopimuksen
osapuoliksi voidaan hyväksyä ainoastaan sellaisia valtioita, joiden yhteiskunta- ja talousjärjestelmät ovat samantapaiset." Minusta tällä
kyllä rakennetaan raja-aitoja eikä niitä poisteta.

Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Ed.
Laineen puheenvuoron lisäksi haluan todeta sen,
että eurooppalainen ja EY:n tuomioistuinjärjestelmä on sen laatuinen, että se pyrkii ohjaamaan
yhteiskuntaa poliittisen tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Toisin sanoen tuomioistuin ohjailee yhteiskunnallisia toimintoja ja käsityksiä
sen mukaisesti kuin kulloinkin yhteiskunnassa
on poliittisen järjestelmän tarkoitus. Tällaista
poliittisen ohjailun merkitystä on meillä suomalaisessa yhteiskunnassa kavahdettu aika paljon,
mutta kun me menemme Euroopan yhteisöön
aikanaan ja olemme jo menneet tietenkin Etasopimukseen, joka aikanaan tulee voimaan, me
astumme tällaisen poliittisen tarkoituksenmukaisuuden ja ohjailun tielle, eli politiikka sääntelee sen, miten tuomioistuinvaltaa yhteiskunnassa
käytetään. Tämä on aikaisemminkin tullut
asiantuntijoiden taholta selkeästi esille, ja todettakoon vieläkin, että tämä on hyvin huolestuttava suunta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-3 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
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5) Ehdotus laiksi painovapauslain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 240/1992 vp
Lakivaliokunnan mietintö n:o 2
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1, 5 a, 16 a, 19 ja 21 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
6) Ehdotukset laeiksi perintökaaren 5 luvun 2 §:n
ja perintökaaren voimaanpanosta annetun lain
6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 378/1992 vp
Lakivaliokunnan mietintö n:o 3
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 5 luvun 2 § ja
luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause
ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.
7) Ehdotus laiksi Lapuan kaupungissa sijaitsevan
tehdaskiinteistön ja eräiden alueiden luovuttamisesta apporttiomaisuutena Patruunatehdas Lapua
Oy:lle

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-3 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
8) Ehdotukset laeiksi valtion virkaehtosopimuslain ja työtuomioistuimesta annetun lain 13 §:n
muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 362/1992 vp
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 2
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään
lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 3, 3 a ja 4-6 §,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 13 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
9) Ehdotus laiksi pysäköintivirbemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 369/1992 vp
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 1
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään
lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 371/1992 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3

Ed. A i t t o n i e m i : Puhemies! Tämän lakimuutoksen jälkeen pysäköintivirhemaksua sekä

Pysäköintivirhemaksu

maksun korotusta koskeva tiedoksianto voidaan
kansalaisille antaa vain pudottamalla postilaatikosta sitä koskeva kirje. Nyt hallitus, liikennevaliokunta ja ilmeisesti myös ed. Saari uskovat
vilpittömästi, että kaikki kansalaiset myöntävät saaneensa pysäköintivirhemaksukehotuksen. Minä en olisi kuitenkaan näin huonona
aikana ja näin epämiellyttävässä asiassa kuin
pysäköintivirhemaksussa
niinkään
varma.
Asiassa tulee vaikeuksia. On väite vastaan väite.
Tällä pudottamisella ei ole mitään todistus- ja
oikeusvoimaa. Sen sijaan sillä järjestelmällä, jossa postinkantaja merkitsee omalla kuittauksellaan paperiinsa, että kyseinen kirje on pudotettu,
on todistus- ja oikeusvoimaa.
Asia tulee menemään täysin pieleen. Halusin
tässäkin istunnossa eduskunnan pöytäkirjoihin
tämän näkemykseni kirjata sikäli, että sitten on
mukava vuoden perästä, kun asiaa taas muutetaan, samalta paikalta pikkasen huomautella,
mitä tuli tänään täällä puhuttua.
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toisen lakiehdotuksen 3 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kolmannen lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause
ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
11) Ehdotus laiksi Puurijärven ja Isonsuon kansallispuistosta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 352/1992 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö n:o 1
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi..
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 22 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
10) Ehdotukset laeiksi liikennevakuutuslain ja
eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta
palkkatasoon annetun lain 3 §:n muuttamisesta
sekä liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 14 §:n kumoamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 340/1992 vp
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 2
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään
lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1, 5, 6, 9-11,
15-17, 17 a, 18, 18 a, 19, 19 aja 21 §,voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 ja 2 §, lakiehdotuksen liitteenä
oleva kartta, 3-6 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
12) Ehdotus laiksi Päijänteen kansallispuistosta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 35311992 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö n:o 2
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 ja 2 §, lakiehdotuksen liitteenä
oleva kartta, 3-6 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
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17. Perjantaina 5.3.1993

Lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen
mukaisesti
lakivalio kuntaan:
13) Hallituksen esitys n:o 6 laiksi lainbuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta annetun lain 15 §:n kumoamisesta
talousvaliokuntaan:
14) Hallituksen esitys n:o 7 rahalaiksi ja laiksi
Suomen Pankin ohjesäännön 17 §:n muuttamisesta

maa- ja metsätalousvaliokuntaan:
15) Hallituksen esitys n:o 8 laiksi kalatalouden
korkotukilainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Puh e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 13.17.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

