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Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän !.lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1 luvun 1 §
Keskustelu:

Ed. K ä ä r i ä i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon, mikä tarkoittaa sitä, että vähimmäisosakepääomaksi tulisi 30 000 markkaa
50 000 markan sijasta.
Ed. S m e d s : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Kääriäisen pienyritysystävällistä ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Kääriäinen ed. Smedsin
kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å.änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kääriäisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 85 jaa- ja 29 ei-ääntä, 1
tyhjä; poissa 84. (Ään. 1)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Puheenvuoron saatuaan lausuu
Ed. M. P o h jo 1 a :Arvoisa puhemies! Äskeisessä äänestyksessä painoin ensin vahingossa ed.
A. Ojalan painiketta.
Ensimmäinen
Merkitään.

varapuhemies:

oleva alaotsikko, 13 ja 14 §ja 13 §:n edellä oleva
alaotsikko ja luvun otsikko,
5 luvun 1 §ja luvun otsikko,
6luvun 1--4 §ja 1 §:n edellä oleva alaotsikko,
5-7 §ja 5 §:n edellä oleva alaotsikko, 8 §ja sen
edellä oleva alaotsikko sekä 9 ja 10 § ja 9 §:n
edellä oleva alaotsikko ja luvun otsikko,
7 luvun 1 ja 2 §ja 1 §:n edellä oleva alaotsikko, 3-6 §ja 3 §:n edellä oleva alaotsikko sekä 7
ja 8 § ja 7 §:n edellä oleva alaotsikko ja luvun
otsikko,
8 luvun 1-3, 6-8, II, II aja 15 §ja luvun
otsikko,
9luvun 1, 2, 2a-2c, 3, 9, 12, 14ja 15§ja
luvun otsikko,
10 luvun 1, 4 ja 14 §ja luvun otsikko,
11 luvun 4, 6, 6 a, 7-9 ja 9 a §, 10 ja II §ja 10
§:n edelläoleva alaotsikko, 12 §ja sen edellä oleva
alaotsikko sekä 14 §ja luvun otsikko,
12 luvun 1-3, 3 a, 4, 5, 7 ja 8 § ja luvun
otsikko,
131uvun 1, 2, 2 a, 3, 4, 7, 8, 11 ja 15 §ja luvun
otsikko,
14 luvun 1-3 §ja 1 §:n edellä oleva alaotsikko, 4 ja 5 §ja 4 §:n edellä oleva alaotsikko, 6 ja 7 §
ja 6 §:n edellä oleva alaotsikko, 8-11 § ja 8 §:n
edellä oleva alaotsikko, 12 §ja sen edellä oleva
alaotsikko, 13-15 §ja 13 §:n edellä oleva alaotsikko, 16-18 §ja 16 §:n edellä oleva alaotsikko
sekä 19-21 §ja 19 §:n edellä oleva alaotsikko ja
luvun otsikko,
14 a luvun 1 §ja sen edellä oleva alaotsikko, 2 §
ja sen edellä oleva alaotsikko, 3 § ja sen edellä
oleva alaotsikko sekä 4---6 §ja 4 §:n edellä oleva
alaotsikko ja luvun otsikko,
15 luvun 6 §ja luvun otsikko,
16luvun 1,2ja5 §ja 1 §:nedelläolevaalaotsikko, 7 §, 7 a §ja sen edellä oleva alaotsikko sekä 8
ja 9 § ja 8 §:n edellä oleva alaotsikko ja luvun
otsikko sekä
17luvun 1 §ja sen edellä oleva alaotsikko sekä
2 ja 3 §ja 2 §:n edellä oleva alaotsikko ja luvun
otsikko hyväksytään keskustelutta.
Yoimaantulo- ja siirtymäsäännökset

1 luvun 2--4 §ja luvun otsikko,
2 luvun 2--4, 4 a, 6, 9, 12 ja 15 §ja luvun
otsikko,
3luvun 1, 1 a-1 c, 2, 3, 5, 8, !Oja 11 §ja luvun
otsikko,
3 a luvun 3 a, 11, 12ja 15-17 §ja luvun otsikko,
41uvun 1, 2, 2 a, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 5 a, 5 b, 6-8,
8a, 9, !Oja 12§, 12a-12c§ja 12a§:n edellä

Keskustelu:

Ed. K ä ä r i ä i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että yleisten siirtymäsäännösten 3 kohta
saisi vastalauseen mukaisen muodon, mikä tarkoittaa sitä, että vähimmäisosakepääoman korotus ei koske nyt toiminnassa olevia yrityksiä,
vaan taannehtivuus estetään.

Osakeyhtiölainsäädäntö

Ed. S m e d s : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Kääriäisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Kääriäinen ed. Smedsin
kannattamana ehdottanut, että voimaantulo-ja
siirtymäsäännökset hyväksyttäisiin vastalauseen
mukaisina.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
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II. lakiehdotuksen 2 luvun 5 §ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike
sekä
12. lakiehdotuksen 2 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike sekä
talousvaliokunnan mietinnössä ehdotetun 13.
lakiehdotuksen 3 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen ja lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kääriäisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
on annettu 84 jaa- ja 32 ei-ääntä;
poissa 83. (Aän. 2)

Äänestykse~_sä

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Johtolause ja lakiehdotuksen nimike hyväksytään keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvien
2. lakiehdotuksen !luvun 2 §ja luvun otsikko,
2 luvun 10 a §ja sen edellä oleva alaotsikko ja
luvun otsikko, 3 luvun 4 § ja sen edellä oleva
alaotsikko sekä 13 §ja luvun otsikko sekä 8Iuvun
2 §ja sen edellä oleva alaotsikko ja luvun otsikko,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
4. lakiehdotuksen 1, 3 a, 9, 18, 18 a, 19 a, 26,
26 a ja 27 §, voimaantulosäännös, johtolause ja
nimike,
5. lakiehdotuksen 7 ja 12 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
6. lakiehdotuksen II §ja 2 luvun otsikko, 18,
21 aja 25 §ja 3luvun otsikko sekä 34 §ja 5luvun
otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
7. lakiehdotuksen 3, 24, 25, 76, 88 ja 89 §,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
8. lakiehdotuksen 8 luvun 3 ja 4 § ja luvun
otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
9. lakiehdotuksen 156 a §ja 16 luvun otsikko,
!58 aja 158 c §ja 16 a luvun otsikko sekä 196 §ja
19 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
10. lakiehdotuksen 26 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
2) Hallituksen esitys laeiksi Pääkaupunkiseudun
yhteistyövaltuuskunnasta ja ulkoilulain 2 §:n
muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 22311996 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 2611996 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. B r e m e r : Arvoisa puhemies! Tällainen
laki on ihan yhtä tyhjän kanssa ja voidaan nyt
tietysti hyväksyä. Totuushan on se, että Espoo ja
Vantaa samoin kuin Kauniainen loisivat Helsingin kyljessä mitä pahimmalla tavalla. Tässä samassa yhteydessä on vain peräänkuulutettava,
että seuraavan kerran kun lääniuudistusta tavalla tai toisella tehdään, niin tehdään vastaava kuin
Ruotsissa eli muodostetaan Helsingin lääni. Se
lienee ainoa tapa yhdistää Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen sillä tavalla, että saadaan järkevää yhteistyötä syntymään täällä pääkaupunkiseudulla. Ilman sitä tuskin koskaan Helsinki
saa metroosa siirtymään länteen päin, koska
Lauttasaaren rajalta sairaalayhteistyö, terveydenhoitoyhteistyö ontuu ja myöskään asuntopolitiikassa tuskin koskaan päästään selville vesille.
Toivottavasti tämä johtaa siihen, mitä nyt
Vantaan ja Espoon kansanedustajat täällä pelkäävät ja myös virkamiehet siellä. Tietysti on
niin, että Kauniainen julistaa vähintäänkin so-
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dan Helsinkiä vastaan, jos se tehdään, mikä koko
pääkaupunkiseudulle olisi parasta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-13 §, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 2 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
3) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 220/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 4011996
vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 40. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta lakiteksti, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.

4) Hallituksen esitys lakisääteisiä panttioikeuksia
koskevan lainsäädännön tarkistamisesta
Hallituksen esitys 21511996 vp
Lakivaliokunnan mietintö 21/1996 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
5) Hallituksen esitys laeiksi Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain ja eräiden muiden ehdotettuun metsälakiin ja kestävän
metsätalouden rahoituksesta ehdotettuun lakiin
liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi kiinteistöjen yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen
Hallituksen esitys 229/1996 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 25/
1996 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
Ensimmäinen varapuhemies:
Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna
torstaina kello 11.
Täysistunto lopetetaan kello 17.13.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Seppo Tiitinen

