179. Torstaina 12 päivänä joulukuuta 1996
kello 17.45
Päiväjärjestys

Päiväjärjestyksessä

käsittely

1) Hallituksen esitys eräistä epätyypillistä työtä koskevista lainmuutoksista ........ 5677
Hallituksen esitys 78/1996 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 18/1996
vp
Lakialoite 46/1995 vp, 37/1996 vp
Mietintöjen

asiat:

1) Hallituksen esitys eräistä epätyypillistä työtä
koskevista lainmuutoksista

Ilmoituksia
Toinen

olevat

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 78/1996 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 18/1996 vp
Lakialoite 46/1995 vp, 37/1996 vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o
18. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

pöydällepano
Yleiskeskustelua ei synny.

2) Hallituksen esitys laiksi Ahvenan-

maan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön sekä siihen Iiittyviksi laeiksi ..... .
Hallituksen esitys 184/1996 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 45/1996
vp
3) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle suunnitelmasta rahoitusjärjestelmän tervehdyttämiseksi, tervehdyttämiseen käytettävistä keinoista ja julkisen tuen
palauttamisesta valtiolle . .. . .. .. .... ... .. .. .. .. ... 5678
Valtioneuvoston tiedonanto 1/1996 vp
Talousvaliokunnan mietintö 26/1996 vp

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 2 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 3 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kolmannen lakiehdotuksen 4 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Eduskunta yhtyy työasiainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
2) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain
muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

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

Hallituksen esitys 232/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 41/1996
vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
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3) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle suunnitelmasta rahoitusjärjestelmän tervehdyttämiseksi, tervehdyttämiseen käytettävistä keinoista ja
julkisen tuen palauttamisesta valtiolle
Valtioneuvoston tiedonanto 1/1996 vp
Talousvaliokunnan mietintö 26/1996 vp

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.
Täysistunto lopetetaan kello 17.49.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi lauantain täysistuntoon.

Seppo Tiitinen

