174. Maanantaina 13 päivänä joulukuuta 1993
kello
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So
5) Ehdotus laiksi eräille omaisuuden~oitoyh~iöille myönnettävistä veronhuoJennukststa 0000000000000000000000000000000000 000000000 000

Päiväjärjestys
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Ilmoituksia
So
Toinen

Hallituksen esitys n:o 284
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o

78

käsittely:

1) Ehdotukset laiksi kansainvälisestä
oikeusavusta rikosasioissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi oooooooooooooooooooooooooooooooo
Hallituksen esitys n:o 61
Lakivaliokunnan mietintö n:o 25
2) Ehdotus laiksi oikeudenkäyntiin ja
esitutkintaan osallistuvien henkilöiden
koskemattomuudesta eräissä tapauksissa
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6) Ehdotukset laeiksi verotuslain, ennakkoperintälain, veronkantolain sekä veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain muuttamisesta 0000000000 00000000000000 0

"

Hallituksen esitys n:o 279
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 79
7)

Ehdotus tilastolaiksi 00000 000000000000 0000000

"

Hallituksen esitys n:o 106
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 26

Hallituksen esitys n:o 62
Lakivaliokunnan mietintö n:o 26
3) Ehdotus laiksi entisen Jugoslavian
alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen tuomioistuimen toimivallasta
ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Hallituksen esitys n:o 278
Lakivaliokunnan mietintö n:o 27
4) Ehdotukset laeiksi lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta annetun lain sekä
ulkomailla annetun elatusapua koskevan
päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys n:o 60
Lakivaliokunnan mietintö n:o 28

Esitellään:
8) Hallituksen esitys n:o 300 EFTA-valtioidenja Unkarin tasavallan välillä tehdyn
sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja
Unkarin välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 0000000000 000000000000000000000000

9) Hallituksen esitys n:o 303 laiksi ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 ja
4 §:n muuttamisesta 0000000 000 00000000000000000000000

"
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Puhetta johtaa toinen varapuhemies Pesäläo
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Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi
ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

2) Ehdotus laiksi oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan
osallistuvien henkilöiden koskemattomuudesta
eräissä tapauksissa

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 62
Lakivaliokunnan mietintö n:o 26

1) Ehdotukset laiksi kansainvälisestä oikeusavusta
rikosasioissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 61
Lakivaliokunnan mietintö n:o 25
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen
ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-6 §, 1 luvun
otsikko, 7-16 §, 2 luvun otsikko, 17-25 §, 3
luvun otsikko, 26-28 §, 4 luvun otsikko sekä
29 ja 30 §ja 5 luvun otsikko, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause ja
nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause
ja nimike,
neljännen lakiehdotuksen 2 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
viidennen lakiehdotuksen llluvun 21 §ja luvun otsikko sekä 17 luvun 26 aja 51 § sekä luvun
otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kuudennen lakiehdotuksen 1 §, 3 § ja sen
edellä oleva alaotsikko, 6 §, 7 §ja sen edellä oleva alaotsikko, 8, 9, 9 a, 9 b, 11 ja 13 §, 8 §:n
edellä oleva alaotsikko, 14 ja sen edellä oleva
alaotsikko, 19-22ja 25 §, voimaantulosäännös,
lain uusi nimike, johtolause ja lakiehdotuksen
nimike sekä
seitsemännen lakiehdotuksen 3 luvun 6 a § ja
luvun otsikko sekä 4 luvun 15 a §ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen
ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-6 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
3) Ehdotus laiksi entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen tuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 278
Lakivaliokunnan mietintö n:o 27
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen
ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-14 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
4) Ehdotukset laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain sekä ulkomailla annetun
elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 60
Lakivaliokunnan mietintö n:o 28

Omaisuudenhoitoyhtiöiden veronhuojennukset

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen
ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 8, 13 ja 16 §, 1829 §, 4luvun otsikko, 30-34 §, 5 luvun otsikko,
35-42 §, 6 luvun otsikko, 43-49 §, 7 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike
sekä
toisen lakiehdotuksen 8 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
5) Ehdotus laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille
myönnettävistä veronhuojennuksista

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 284
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 78
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 78. 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.
6) Ehdotukset laeiksi verotuslain, ennakkoperintälain, veronkantolain sekä veron viivästyskorosta ja
jäämämaksusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 279
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 79
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 79. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 104 ja 106108 §, voimaantulosäännös,johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 47,48 ja 52§, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 3, 4 c, 6, 9, 12 dja
23 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike
sekä
neljännen lakiehdotuksen 2 ja 7 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
7) Ehdotus tilastolaiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 106
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 26
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 26.
Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-5 §, 1 luvun otsikko, 6--9 §, 2
luvun otsikko, 10-12 §, 3 luvun otsikko, 1316 §, 4luvun otsikko, 17 ja 18 §, 5luvun otsikko,
19-28 §, 6 luvun otsikko sekä lakiehdotuksen
johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen
mukaisesti
ulkoasiainvaliokuntaan:
8) Hallituksen esitys n:o 300 EFTA-valtioiden ja
Unkarin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen sekä
siihen liittyvän Suomen ja Unkarin välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
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sivistysvaliokuntaan:
9) Hallituksen esitys n:o 303 laiksi ammatillisten
oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista
annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina
kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 16.50.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

