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P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 74. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. V i s t b a c k a: Arvoisa puhemies! Toisessa käsittelyssä olevasta tuloverolaista on äsken päättyneessä lain ensimmäisessä käsittelyssä
käyty jo keskustelua, jossa lähinnä oppositiopuolueiden edustajat käyttivät arvostelevia puheenvuoroja, mikä tietenkin on aivan luonnollista, kun ottaa huomioon lakiesityksen ja valiokunnassa siihen tehdyt muutokset. Varsin vähän
hallituspuolueiden edustajat halusivat puolustella lakiesitystä ja hallituksen esitykseen valiokunnassa tehtyjä muutoksia, eikä valtiovarainministerikään ollut kovin innokas käyttämään pu-
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heenvuoroja. Käytäntö näyttää muuttuneen
huomattavasti, jos muistelee esimerkiksi niitä
aikoja, jolloin valtiovarainministerinä oli nykyinen lähettiläämme Erkki Liikanen.
Hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroista jäi omituinen maku, kun heidän toimestaan todettiin, että mikäli lain soveltamisessa
syntyy ongelmia, niin korjataan sen jälkeen lakia. Mielestäni sellainen lain säätäminen on
varsin omituista, kun jo lakia säädettäessä tiedetään syntyvät ongelmat nimenomaan lain tulkintavaikeuksien johdosta. Pitääkö suuren joukon
verovelvollisia odottaa vuosikausia, ennen kuin
verotuksesta saadaan lainvoimainen päätös.
Eikö olisi järkevämpää säätää laki sellaiseksi,
ettei lain toteuttajana olisi verotusta valmistellessaan nyt odotettavia ongelmia, joista valiokunnan oppositioedustajat ovat täällä kertoneet.
Erityisesti mieleeni jäivät valiokunnan oppositiojäsenten todistelut siitä, kuinka kuulluista
asiantuntijoista vain muutama pystyi yksiselitteisesti kertomaan lain vaikutuksen verovelvollisen verotukseen. Yleensä kai asiantuntijoita
kuullaan valiokunnissa sen johdosta, että lait
saataisiin varsin yksiselitteisiksi niitä sovellettaessa.
Arvoisa puhemies! Tuloverolakiesitys on varsin turmiollinen henkilöyhtiöiden osalta. Nyt
lakia esitetään muutettavaksi siten, että liiketoimintaa harjoittavien ja muidenkin henkilöyhtiöiden tulo jaetaan verotettavaksi osakkaiden tulona. Myös varallisuusverotuksessa henkilöyhtiöiden varallisuus jaetaan verotettavaksi osakkeille.
Henkilöyhtiöissä yhtiömiehet rinnastetaan täysin yksityisiin liikkeenharjoittajiin. Tämä tulee
aiheuttamaan suuria ongelmia niissä lukuisissa
henkilöyhtiöissä, joita maassamme tällä hetkellä
on. Nämä yhtiöthän ovat usein varsin työllistäviä yrityksiä, ja suurena vaarana on, että yhtiöt
joudutaan muuttamaan osakeyhtiöiksi taikka ne
puretaan yksityisiksi liikkeenharjoittajiksi.
Tämä kai lienee hallituksen tarkoituskin.
Lain perusteluissa on kerrottu, että lakiuudistuksen valmisteluissa on ollut esillä ns. aitamalli,
jossa henkilöyhtiöiden verotus olisi pitkälti yhdenmukaistettu osakeyhtiöiden verotuksen
kanssa. Tässä mallissa henkilöyhtiössä pidätettävään tuloon kohdistuisi yhteisöverokannan
mukainen vero ja osakkaita verotettaisiin vain
yhtiöstä nostetusta tulosta. Tämä olisi mielestäni
ollut oikeudenmukainen järjestelmä ja olisi tukenut nimenomaan näiden yhtiöiden toimintaa
siten, että ne olisivat pystyneet työllistämään
myös tulevaisuudessa entistä paremmin. Nyt
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näiden yhtiöiden osalta esitettävät muutokset
ovat vaikutuksiltaan juuri päinvastaisia.
Vuodesta 19891ukien henkilöyhtiöitä eli avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä on käsitelty
osaksi erillisinä verovelvollisina siten, että puolet
niiden tulosta verotetaan yhtymän ja puolet
osakkaiden tulona. En tiedä, onko tämän verotuksen osalta ollut niin suuria ongelmia, että
verotusta pitäisi muuttaa ehdotettuun suuntaan.
Perusteluna aitamallin hylkäämiseen on esitetty, että valmisteluaika on ollut liian lyhyt.
Tätä en usko. Onhan asiaa käsitelty henkilöyhtiöiden verotustyöryhmässä, joka käsitykseni
mukaan piti mainittua aitamallia varsin oikeudenmukaisena ja hyvänä järjestelmänä. Saattaakin olla, että eräät virkamiehet haluavat pitää
päänsä ja lopettaa henkilöyhtiöt ja hallitus on
sitten myöntynyt virkamiesten tahtoon. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota tähän asiaan ja
kiirehtinyt tämän vaihtoehtoisen mallin selvittämistä. Hyvä näinkin, mutta eiköhän sitä ole jo
selvitetty mainitun työryhmän toimesta. Ainakin
siinä asiakirjassa, jonka kyseinen työryhmä valmisti, on sangen perusteellisesti mielestäni asioita jo käsitelty ja kannanotot ilmaistu.
Arvoisa puhemies! Lakiesitys sisältää monia
epäselvyyksiä, joita tullaan tulkitsemaan vielä eri
oikeusasteissa suurin joukoin, kuten aikaisemmin jo totesin. Siitä on osoituksena mielestäni
myös ensimmäisessä käsittelyssä ollut äänestys
ed. Backmanin ehdotuksesta nimenomaan, että
lakiesitys olisi eräiltä osin lähetetty vielä suureen
valiokuntaan tarkistusta varten. Tämän johdosta hallitus varmasti joutuukin muutamien pykälien osalta viimeistään ensi vuoden puolella tekemään korjauksia, jotka tulisivat selventämään
lain soveltamista.
Mielestäni olisikin ollut parempi, että näihin
asioihin olisi puututtu jo valiokunnassa. Puheenvuorojen perusteella on pääteltävissä, että hallituspuolueiden edustajat eivät jostakin käsittämättömästä syystä halunneet tähän lähteä. Lieneekö jälleen kerran syynä se, että muutoksiin ei
voida mennä, koska muutosesitykset ovat tulleet
opposition taholta, vaikka ne olisivat olleet
kuinka järkeviä ja perusteltuja tahansa.
Lakiesitykseen sisältyvien vähennysten pienennysten johdosta verotus tulee kiristymään
monien jo nyt vaikeuksissa olevien kansalaisten
kohdalla, kuten ensimmäisessä käsittelyssä erittäin moni edustaja jo totesi. Samaan suuntaan
vaikuttavat monet muutkin lisärasitteet, joita on
jo säädetty ja tullaan säätämään lisää eduskunnassa olevien lakiesitysten perusteella.
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Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että
hallitus haluaa näköjään alentaa pienituloisten
ja vaikeuksissa olevien kansalaisten ostovoimaa edelleen. En usko, että tällä toiminnalla
saadaan maamme talous kuntoon. Vaikeudet
tulevat lisääntymään erityisesti kotimarkkinate~
ollisuudessa, ja lisää konkursseja on odotettavissa.
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että käsittelyn
pohjaksi otetaan ensimmäisen lakiehdotuksen
osalta lakialoitteeseen n:o 41 sisältyvä lakiehdotus kuitenkin siten tarkistettuna, että 97 §:n 5
momentti ja 145 §:n 2 ja 3 momentti saisivat
seuraavan sanamuodon, joka tarkoittaa ns. aitamallin käyttöönottoa.
97 §:n 5 momentti: "Siltä osin kuin vapaaehtoinen eläkevakuutus ei täytä edellä 1--4 momentissa säädettyjä edellytyksiä, verovelvollisella on oikeus vähentää sen maksuista 40 prosenttia, vuodessa kuitenkin enintään 20 000 markkaa. Sama vähennysoikeus koskee hänen tulokseen 68 §:n nojalla luettuja työnantajan suorittamia maksuja. Kertamaksullisen eläkkeen tai erillisenä myönnetyn työkyvyttömyyseläkevakuutuksen maksut ja kansaneläkevakuutusmaksu
eivät ole lainkaan vähennyskelpoisia. Verovelvollisen oman tai hänen puolisonsa eläkevakuutuksen maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi, ettei saman vakuutuksen
maksuja ole vähennetty elinkeinotulosta tai
maatalouden tulosta."
145 §:n 2 ja 3 momentti:
"Ylimääräisen korkovähennyksen täysi määrä on seuraavan taulukon mukainen prosenttiosuus vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa ilmoitetuista vähennyskelpoisista asunto- ja
opintovelan koroista niiden 30 000 markan määrään asti ja puolisoilla niiden 45 000 markan
määrään asti. Edellä mainittuja korkojen enimmäismääriä on korotettava 5 000 markalla, jos
verovelvollisella tai puolisoilla yhdessä on ollut
elätettävänään alaikäinen lapsi, ja 10 000 markalla, jos tällaisia lapsia on ollut kaksi tai useampia.
vähennysvuosi osuus koroista
1993
25 prosenttia
1994
22,5 prosenttia
1995
20,0 prosenttia
1996
17,5 prosenttia
1997
12,5 prosenttia
1998
10,0 prosenttia
1999-2002 5,0 prosenttia
Ylimääräinen korkovähennys myönnetään
täysimääräisenä, jos verovelvollisen vuoden

1993 valtionverotuksessa verotettavan ansiotulon määrä on vähintään 110 000 markkaa. Jos se
on tätä pienempi, vähennys on yksi prosentti sen
täydestä määrästä verovelvollisen valtionverotuksen verotettavan ansiotulon jokaista alkavaa
tuhattasataa markkaa kohden."
Ed. R i i h i j ä r v i : Herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhe m i e s : Yleiskeskustelussa on ed. Vistbacka ed. Riihijärven kannattamana ehdottanut,
että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksyttäisiin lakialoitteeseen n:o 41 sisältyvä lakiehdotus siten tarkistettuna, että lakialoitteen 97 §:n 5 momentti ja 145 §:n 2 ja 3
momentti kuuluisivat hänen yleiskeskustelussa
esittämällään tavalla.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å'änestys ja päätös:

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy valtiovarainvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos
"ei" voittaa, on ed. Vistbackan ehdotus hyväksytty.
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 163
jaa- ja 7 ei-ääntä; poissa 29. (Koneään. 1)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
valtiovarainvaliokunnan mietinnön.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1 §.

Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Ehdotan,
että pykälä saisi sen muodon, joka on I vastalauseessa, joka tarkoittaa sitä, että ansiotulosta ja
pääomatulosta suoritetaan veroa valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle. Tämä on täsmälleen se
pykälämuotoilu, jota kuntien keskusjärjestöt
ovat esittäneet. Esimerkiksi Kunnallisliiton toimitusjohtaja Timo Kietäväinen on vedonnut
eduskuntaan, että se tässä muodossa voitaisiin
hyväksyä.
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Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Myös hallituspuolueitten edustajat ovat todenneet, että
meidän esittämämme pykälämuutos on lähinnä
kosmeettisesti erilainen kuin mietintöön sisältyvä. Sen vuoksi kannatan ed. Backmanin ehdotusta, koska tätä kosmeettista muutosta, joka
tunnustaa muittenkin veronsaajien aseman, on
niin paljon kannatettu.
Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että 1 § saisi II vastalauseen mukaisen
muodon, joka tarkoittaa sitä, että yhteisöjen
velvollisuus maksaa kirkollisveroa poistettaisiin.

Puh e m i e s : Äänestyksessä on annettu 96
jaa- ja 70 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 32. (Koneään.
3)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
2 §, I osan 1 luvun otsikko, 3-8 §, I osan 2
luvun otsikko ja I osan otsikko, 9-13 §,II osan
1 luvun otsikko, 14-19 §, II osan 2 luvun
otsikko sekä 20 § hyväksytään keskustelutta.
21 §.
Keskustelu:

Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Luukkaisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin I vastalauseen mukaisena.
Ed. Luukkainen ed. Hassin kannattamana on
ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e s : Ehdotukset ovat vastakkaisia,
joten niistä on ensin äänestettävä vastakkain ja
sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että pykälä saisi II vastalauseen mukaisen muodon, joka tarkoittaa sitä, että yhteisöjen velvollisuus maksaa kirkollisveroa poistettaisiin.
Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Luukkaisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelussa on ed. Luukkainen ed. Hassin kannattamana ehdottanut,
että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Menettelytapa hyväksytään.

Ådnestys ja päätös:

Å·änestykset ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".

1) Äänestys ed. Backmaninja ed. Luukkaisen
ehdotusten välillä.
Ed. Backmanin ehdotus "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 130
jaa- ja 19 ei-ääntä, 17 tyhjää; poissa 33. (Koneään. 2)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. ed. Backmanin ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Backmanin ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 113
jaa- ja 56 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 29. (Koneään.
4)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
22 ja 23 §, II osan 3 luvun otsikko, 24-28 §, II
osan 4 luvun otsikko ja II osan otsikko, 29-31 §
sekä III osan 1 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.
32 §.
Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Ehdotan,
että pykälä saa sen muodon, joka on I vastalau-
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seessa, joka tarkoittaa sitä, että metsänmyyntitulojen osalta ei sisällytetä puunmyyntiä pääomatuloksi ja olemme siihen ottamassa vuoden aikalisän. Se tarkoittaa myös sitä, että hallituspuolueiden tekemää lisäystä, jolla maa-ainekset eli
sora ja multa joissakin tapauksissa luokitellaan
pääomatuloksi, ei sisällytetä tähän pykälään.
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puh e m i e s : Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin 1vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 104
jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 25. (Koneään. 5)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
33 §ja sen edellä oleva alaotsikko, 34-36 §,
34 §:n edellä oleva alaotsikko, 37 §ja sen edellä
oleva alaotsikko sekä 38 ja 39 § hyväksytään
keskustelutta.
40§.
Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Ehdotan,
että pykälä hyväksyttäisiin 1 vastalauseen mukaisessa muodossa, joka tarkoittaa sitä, että
olemme suoraviivaisesti hallituksen esittämällä
linjalla tässä kysymyksessä, pääomatulo-osuuden jakoperusteissa.
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Vastoin
kaikkia aikaisempia uskomuksiani kannatan
minäkin hallituksen esityksen mukaista ehdotusta eli ed. Backmanin ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Backman
ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin 1 vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 103
jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 26. (Koneään. 6)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
41 §.
Keskustelu:

Ed. B a c km a n : Herra puhemies! Osin masentuneena siitä, että ministerit luopuivat omasta esityksessään, kuitenkin uskallan ehdottaa,
että 41 § saa sen muodon, joka on 1 vastalauseessa, joka on täsmälleen sama kuin hallituksen
esityksessä.
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Jälleen kannatan ed. Backmanin ehdotusta ja hallituksen
esitystä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puh e m i e s : Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin 1 vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 104
jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 25. (Koneään. 7)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
42 §ja 38 §:n edellä oleva alaotsikko hyväksytään keskustelutta.
43 §.
Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Ilmoitan,
että tästä eteenpäin en tee ehdotuksia niiden
pykälien osalta, joissa hävisimme jo aiemmin
metsäverouudistukseen liittyen pääomatulopykälän kohdalla.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Pykälä hyväksytään.
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44 § ja 43 §:n edellä oleva alaotsikko sekä
45-47 §hyväksytään keskustelutta.
48 §.

koko pykälän poistamista kuten 1 vastalauseessa.
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.

Keskustelu:

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Pykälä
liittyy hallituspuolueiden väliseen sopimukseen,
jossa sukupolvenvaihdokset tehtiin täysin verovapaiksi vastoin sitä, että hallitus esitti sukupolvenvaihdostilanteissa suurta 5 prosentin veroa,
joka olisi ollut melkein yhtä suuri kuin kiinteistökaupasta maksettava leimavero.
Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka
on 1 vastalauseessa.

P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Olen suuren 5 prosentin veron kannalla eli kannatan ed.
Backmanin ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin 1 vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Aänestys ja päätös:

P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 106
jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 24. (Koneään. 9)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
56§.
Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Metsäpuolen vähennykset eivät loppuneet äskeiseen
pykälään. Tässä esitetään viisi muuta vähennystä, ja sen takia ehdotan, että myös tämä pykälä
poistetaan 1 vastalauseen mukaisesti.

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 104
jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 25. (Koneään. 8)

Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
49 ja 50 §, 45 §:n edellä oleva alaotsikko, 51 53§, 51 §:n edellä oleva alaotsikko, 111 osan 2
luvun otsikko sekä 54 § hyväksytään keskustelutta.

P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

55§.

Ålinestys ja päätös:

Keskustelu:

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".

Ed. B a c km a n : Herra puhemies! Kysymyksessä on metsävähennys, joka käytännössä
tarkoittaa sitä, että vaikka pääomatuloveroprosentti on 25, tosiasiassa metsänmyyntituloista
veroprosentti olisi jossakin 12,5 prosentin tietämissä tämän vähennyksen jälkeen. Ehdotan

P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 106
jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 24. (Koneään. 10)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
57 § hyväksytään keskustelutta.
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58§.
Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Tämä on
se kuuluisa korkomenopykälä, jonka osalta on
käyty koko syksy keskustelua siitä, voidaanko
erotella ns. kulutusluottokorot ja millainen menettely kaiken kaikkiaan korkojen vähennysoikeuden osalta tulisi tehdä siten, että se olisi sekä
veronmaksajan että verohallinnon kannalta
hyvä, yksinkertainen menettely. Tältä osin olemme päätyneet pitkän tutkistelun ja asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen siihen, että hallituksen
alkuperäinen pykälän muotoilu on tältäkin osin
loppujen lopuksi yllättäen kaikkein paras. Siksi
ehdotan, että tämä pykälä saisi sen muodon kuin
on I vastalauseessa eli kuten on hallituksen
esityksessä.
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Backman
ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin I vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 103
jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 27. (Koneään. 11)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
59 ja 60 §,UI osan 3 luvun otsikko, 61-63 §,
64-70 §, 64 §:n edellä oleva alaotsikko, 7173 §, 71 §:n edellä oleva alaotsikko, 74 ja 75 §,
74 §:n edellä oleva alaotsikko, 76 ja 77 §, 76 §:n
edellä oleva alaotsikko, 78-81 §, 78 §:n edellä
oleva alaotsikko, 82-86 §, 82 §:n edellä oleva
alaotsikko, 87-92 §, 87 §:n edellä oleva alaotsikko, III osan 4 luvun otsikko sekä 93-95 §
hyväksytään keskustelutta.
96§.
Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Kysymys
on eläkevakuutusmaksun vähennysoikeudesta,

ja tältä osin ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin on I vastalauseessa, mikä tarkoittaa
sitä, että se eläkemäärä, johon tämä sidotaan, ei
ole 66 prosenttia, vaan 60 prosenttia, kun muutoinkin aiotaan tätä prosenttilukua pienentää, ja
markkamäärää
pudotetaan
maksimissaan
50 000 markasta 30 000 markkaan.
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.
Ed. V i s t b a c k a : Herra puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä käsiteltäisiin momenteittain, koska tässä on valiokunnassa tehty monenlaisia muutoksia.
P u h e m i e s : Ed. Vistbacka voi tehdä
muutosehdotukset nyt, niistä voidaan tarvittaessa äänestää momenteittain.
Ed. V i s t b a c k a : Herra puhemies! Ehdotan, että 96 § saisi sen muodon 2 ja 4 momentin
osalta kuin on lakialoitteessa n:o 41 olevassa
97 §:ssä sekä että 5 momentti hyväksyttäisiin
seuraavassa muodossa: "Siltä osin kuin vapaaehtoinen eläkevakuutus ei täytä edellä 1-4 momentissa säädettyjä edellytyksiä, verovelvollisella on oikeus vähentää sen maksuista 40 prosenttia, vuodessa kuitenkin enintään 20 000 markkaa. Sama vähennysoikeus koskee hänen tulokseen 68 §:n nojalla luettuja työnantajan suorittamia maksuja. Kertamaksullisen eläkkeen tai erillisenä myönnetyn työkyvyttömyyseläkevakuutuksen maksut ja kansaneläkevakuutusmaksu
eivät ole lainkaan vähennyskelpoisia. Verovelvollisen oman tai hänen puolisonsa eläkevakuutuksen maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi, ettei saman vakuutuksen
maksuja ole vähennetty elinkeinotulosta tai
maatalouden tulosta."
Ed. R i i h i j ä r v i : Herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan tekemiä ehdotuksia.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin I vastalauseen mukaisena.
Ed. Vistbacka on ed. Riihijärven kannattamana ehdottanut, että 2 ja 4 momentti hyväksyttäisiin lakialoitteen n:o 41 97 §:n mukaisina
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1) Äänestys ed. Backmanin ja ed. Vistbackan
ehdotusten välillä.

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Viime
vaalikaudella edustajat E. Aho ja Pekkarinen
vaativat jatkuvasti lisättäväksi lapsenhoitovähennystä. Nyt ministerit Aho ja Pekkarinen
esittävät sen alentamista 13 200 markasta 8 400
markkaan. Ehdotan, että tältä osin pitäydymme
siihen hallituksen alkuperäiseen esitykseen, jota
olivat tekemässä pääministeri Aho ja ministeri
Pekkarinen ja joka on 13 200 markkaa, emmekä
hyväksy sitä päätöstä, joka tehtiin myöhemmin
hallituksessa syksyn säästötoimenpiteenä. Ehdotan tätä pykälää hyväksyttäväksi I vastalauseen
mukaisena, joka on täsmälleen samanlainen
kuin hallituksen alkuperäinen esitys, joka antaa
lapsiperheille yli 1 000 markkaa enemmän vuodessa hyötyä kuin tämä ehdotus, joka nyt on
pohjana.

Ed. Backmanin ehdotus "jaa", ed. Vistbackan
ehdotus "ei".

Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.

ja 5 momentti hänen edellä esittämässään
muodossa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e s : Näiden ehdotusten sisällön
takia ei pykälää tarvitse käsitellä momenteittain,
vaan ensin äänestetään ed. Backmanin ja ed.
Vistbackan ehdotusten välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
Aänestykset ja päätös:

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 151
jaa- ja 8 ei-ääntä, 15 tyhjää; poissa 25. (Koneään.
12)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Backmanin ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Backmanin ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 107
jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 24. (Koneään. 13)

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Vistbacka ed. Riihijärven kannattamana ehdottanut,
että pykälä hyväksyttäisiin lakialoitteen
n:o 41 100 §:n mukaisena.
Ed. Backman on ed. Apukan kannattamana
ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin I vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e s : Ehdotukset ovat vastakkaisia,
joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten
voittaneesta mietintöä vastaan.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Menettelytapa hyväksytään.
97 ja 98 § sekä 96 §:n edellä oleva alaotsikko
hyväksytään keskustelutta.
99 §.

Å"änestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Backmanin ja ed. Vistbackan
ehdotusten välillä.

Keskustelu:

Ed. Backmanin ehdotus "jaa", ed. Vistbackan
ehdotus "ei".

Ed. V i s t b a c k a : Herra puhemies! Ehdotan, että 99 § saisi sen muodon, joka sisältyy
lakialaitteessa n:o 41 olevaan 100 §:ään, mikä
tarkoittaa nimenomaan sitä, että lapsenhoitovähennys nostettaisiin 15 000 markkaan.

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 136
jaa- ja 15 ei-ääntä, 25 tyhjää; poissa 23. (Koneään. 14)

Ed. R i i h i j ä r v i : Herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan tekemää ehdotusta.

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Backmanin ehdotuksen.
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2) Äänestys ed. Backmanin ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
P u he m i e s : Äänestyksessä on annettu 95
jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 27. (Koneään. 15)

A'änestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole tätä pykälää, "jaa", ed.
Hassin ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 128
jaa- ja 32 ei-ääntä, 11 tyhjää; poissa 28. (Koneään. 16)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
100 §hyväksytään keskustelutta.

Uusi 100 a §,jota ei ole mietinnössä.
Keskustelu:

Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Ehdotan,
että 100 §:n jälkeen hyväksytään uusi 100 a §,
jonka sanamuoto on seuraava: "Valtionverotuksen kotona teetetyn työn palkkavähennys. Verovelvollisella tai puolisoilla on oikeus yhdessä
vähentää puhtaasta ansiotulostaan työnantajana
maksamansa yhden työntekijän ennakonpidätyksen alainen palkka sekä siitä suoritetut työnantajan sairausvakuutus-, kansaneläke-, työeläke-ja tapaturmavakuutusmaksut, jotka on maksettu verovelvollisen kotitaloudessa teetetystä
kodin tai kotikiinteistön tai -huoneiston ylläpitoon tai korjaukseen tai laajentamiseen tai rakentamiseen taikka omaisen hoitoon tyypillisesti
liittyvästä työstä. Vähennysoikeus ei kuitenkaan
koske palkkakustannuksia tai muita kuluja, jotka on maksettu hoitotyöstä, mihin verovelvollinen tai puoliso on saanut muuta yhteiskunnallista tukea."
Tämän ehdotuksen ajatus on se, että kotitalous voi vähentää verotettavasta tulostaan yhden
työllistämänsä henkilön palkan ja työnantajakulut Tarkoituksena on toisaalta avata uusia työllistämismahdollisuuksia ja toisaalta vähentää ns.
pimeän työnteon houkuttelevuutta.
Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Hassin tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Hassi ed.
Luukkaisen kannattamana ehdottanut, että lakiin lisättäisiin 100 a § hänen edellä esittämässään muodossa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

99 §:n edellä oleva alaotsikko ja 101-104 §
hyväksytään keskustelutta.
105 §.

Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Kysymyksessä on kunnallisverotuksen opintorahavähennys. Ehdotan, että se saa sen muodon kuin
on I vastalauseessa, mikä tarkoittaa, että myös
aikuisopintorahan saajat lisätään tämän vähennysoikeuden piiriin ja vähennystä pienentävän
leikkurin prosenttimäärää pudotetaan 40 prosenttiin.
Ed. Apu k k a: Herra puhemies! Myös minä
olen aikuisopiskelijoiden tukena kuten ed. Backman ja kannatan ed. Backmanin ehdotusta.
Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 105 § saisi sen muodon, joka on lakialoitteeseen n:o 41 sisältyvässä 106 §:ssä, mikä
tarkoittaa sitä, että kyseinen leikkuri olisi 25
prosenttia.
Ed. R i i h i j ä r v i : Herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin I vastalauseen mukaisena.
Ed. Vistbacka on ed. Riihijärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin lakialoitteen n:o 41 106 §:n mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
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P u h e m i e s : Ensin äänestetään ed. Backmanin ja ed. Vistbackan ehdotusten välillä ja
sitten voittaneesta mietintöä vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
A·änestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Backmanin ja ed. Vistbackan
ehdotusten välillä.
Ed. Backmanin ehdotus "jaa", ed. Vistbackan
ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 134
jaa- ja 11 ei-ääntä, 30 tyhjää; poissa 24. (Koneään. 17)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Backmanin ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Backmanin ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 98
jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 24. (Koneään. 18)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
106 §, 101 §:n edellä oleva alaotsikko, UI osan
5 luvun otsikko, 107-109 §, III osan 6 luvun

otsikko, UI osan otsikko ja 110 § hyväksytään
keskustelutta.
111 §.
Keskustelu:

Ed. B a c km a n : Herra puhemies! Vielä löytyy yksi pykälä, missä kevennetään metsäverotusta. Ehdotan tämän pykälän poistamista kuten
I vastalauseessa.
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

A·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 106
jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 23. (Koneään. 19)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
112-116 §, IV:n osan otsikko, 117-123 §ja
V osan otsikko hyväksytään keskustelutta.
124 §.
Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Tämä
pykälä on koko tämän lainsäädäntöpaketin yksi
keskeisiä pykäliä, koska siinä määritellään pääomatulon tuloveroprosentti, ja hallituksen esityksessä se on 25. Me esitämme siihen 30:tä, ja
jako-os11udet kuntien, valtion ja seurakuntien
osalta muutettaisiin myös tältä osin. Tämä samainen 30 prosenttia tulisi myös huomioitua
vähennyksessä, eli vähennyksistä saisi suuremman hyödyn kuin 25 prosentilla eli se hyödyttäisi
velallisia tässä tilanteessa.
Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon kuin
on I vastalauseessa.
Ed. Apu k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.
Ed. L u u k k a i n e n : Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi II vastalauseen mukaisen
muodon, joka siis tarkoittaa sitä, että yhteisöjen
velvollisuus maksaa kirkollisveroa poistetaan.
Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Luukkaisen ehdotusta.
Ed. B a c k m a n : Arvoisa puhemies! Voiko
tässä yhteydessä esittää, että näistä kahdesta eri
asiasta äänestettäisiin momenteittain, koska ne
ovat täysin eri asioita, kirkollisveromomentti ja
perusprosenttimomentti?
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Puhemies: Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin I vastalauseen mukaisena.
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Ed. Luukkainen ed. Hassin kannattamana on
ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e s : Koska ehdotukset ovat vastakkaisia, ensin äänestetään niiden välillä ja
sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Menettelytapa hyväksytään.
Aitnestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Luukkaisen ja ed. Backmanin
ehdotusten välillä.

joka on viimeinen vuosi, jolloin erillinen korkotulon lähdeverosta annettu laki on voimassa.
Ehdotan, että se on ennen vuotta 1994 olevista
koroista.
Ehdotan siis, että tämä pykälä hyväksytään I
vastalauseen mukaisena.
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin I vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Ed. Luukkaisen ehdotus "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 62
jaa- ja 76 ei-ääntä, 32 tyhjää; poissa 29. (Koneään. 20)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Backmanin ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Backmanin ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 109
jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 26. (Koneään. 21)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
125 §, 124 §:n edellä oleva alaotsikko, 126 ja
127 §, 126 §:n edellä oleva alaotsikko, 128 ja
129 §, 128 §:n edellä oleva alaotsikko, VI osan 1
luvun otsikko, 130 §, VI osan 2 luvun otsikko,
131-134 §,VI osan 3luvun otsikko, 135-137 §,
VI osan 4luvun otsikko, VI osan otsikko ja 138 §
hyväksytään keskustelutta.
139 §.
Keskustelu:

Ed. B a c km a n : Herra puhemies! Tämä
pykälä liittyy korkotulon lähdeverosta annettuun lakiin. Tässä määritellään vain se vuosi,

Aitnestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
Puh e m i e s : Äänestyksessä on annettu 104
jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 22. (Koneään. 22)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
140 §.
Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Tässä
esitetään metsäverotukselle siirtymäkautta, joka
on vaatimattomasti pistetty pääHyväksi vuonna
2005. Ehdotan tältä osin, että tämä pykälä
poistetaan kuten I vastalauseessa.
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Aitnestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".

Tulovero

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 107
jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 24. (Koileään. 23)
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1996 32 prosenttiaja vuonna 1997 31 prosenttia
siltä osin kuin alijäämä on muodostunut asuntotai opintovelan koroista."

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
141 ja 142 §hyväksytään keskustelutta.
143 §.

Ed. Apu k k a: Herra puhemies! .Ed. Backmanin ehdottama yksinkertainen pykälä on minunkin mielestäni kannatettava. Tämän jopa
verovelvolliset ymmärtävät. Kannatan ed. Backmanin ehdotusta.
·

Keskustelu:

Ed. B a c km a n : Herra puhemies! Enää kolme pykälää, joista äänestetään. Tässä pykälässä
kysymys on mm. kulutusluottojen osalta kahden
vuoden siirtymäajasta. Ehdotan, että tältä osin
pykälä saa sen muodon kuin on I vastalauseessa.
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin I vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 100
jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 24. (Koneään. 24)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
144 §.

Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Tämä on
se kuuluisa siirtymäkauden korkovähennyspykälä tai ylimääräinen korkovähennys. Täällä on
koko syksy mietitty, miten saada sellainen muotoilu, jonka kaikki voisivat ymmärtää ja joka
antaisi oikeutta veronmaksajille.
Ehdotan, että pykälä hyväksyttäisiin näin
yksinkertaisessa muodossa: "131 §:n 1 momentissa tarkoitettu tuloveroprosentin mukainen
prosenttiosuus pääomatulolajin alijäämästä on
vuonna 1993 35 prosenttia, vuonna 1994 34
prosenttia, vuonna 1995 33 prosenttia, vuonna

Ed. V i s t b a c k a : Herra puhemies! Ehdotan, että kyseinen 144 § saisi 2 ja 3 momentin
osalta seuraavan muodon, joka yrittää tehdä
vähän inhimillisemmäksi tätä pykälää:
"Ylimääräisen korkovähennyksen täysi määrä on seuraavan taulukon mukainen prosenttiosuus vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa ilmoitetuista vähennyskelpoisista asunto- ja
opintovelan koroista niiden 30 000 markan määrään asti ja puolisoiiia niiden 45 000 markan
määrään asti. Edellä mainittuja korkojen enimmäismääriä on korotettava 5 000 markalla, jos
verovelvollisella tai puolisoiiia yhdessä on ollut
elätettävänään alaikäinen lapsi, ja 10 000 markalla, jos tällaisia lapsia on ollut kaksi tai useampia.
vähennysvuosi
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999-2002

osuus koroista
25
22,5
20,0
17,5
12,5
10,0
5,0

prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia

Ylimääräinen korkovähennys myönnetään
täysimääräisenä, jos verovelvollisen vuoden
1993 valtionverotuksessa verotettavan ansiotulon määrä on vähintään 110 000 markkaa. Jos se
on tätä pienempi, vähennys on yksi prosentti sen
täydestä määrästä verovelvollisen valtionverotuksen verotettavan ansiotulon jokaista alkavaa
tuhattasataa markkaa kohden."
Ed. R i i h i j ä r v i : Herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin I vastalauseen mukaisena.
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Ed. Vistbacka on ed. Riihijärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin hänen
edellä tekemänsä ehdotuksen mukaisena.

Ehdotan, että tässä meneteltäisiin siten kuin
hallituksen alkuperäisessä, tältä osin linjakkaassa esityksessä eli että pykälä hyväksyttäisiin 1
vastalauseen mukaisesti.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e s : Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Vistbackan ja ed. Backmanin ehdotusten välillä ja
sitten voittaneesta mietintöä vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
Å·änestykset ja päätös:
1) Äänestys ed. Vistbackan ja ed. Backmanin
ehdotusten välillä.

Ed. Vistbackan ehdotus "jaa", ed. Backmanin
ehdotus "ei".
Puh e m i e s : Äänestyksessä on annettu 77
jaa- ja 73 ei-ääntä, 26 tyhjää; poissa 23. (Koneään. 25)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Vistbackan ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".
ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 116
jaa- ja 38 ei-ääntä, 15 tyhjää; poissa 30. (Koneään. 26)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
145-148 §hyväksytään keskustelutta.
149 §.
Keskustelu:

Ed. B a c km a n : Herra puhemies! Tämä
on se kuuluisa alkemistipykälä, jossa velat
muuttuvat varoiksi muutoin paitsi varallisuusveron osalta. Se tarkoittaa siis sitä, että tässä
annetaan siirtymäkauden säännöksenä osa veloista siten anteeksi, että niitä ei vähennetäkään varoista.

Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin 1 vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 104
jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 24. (Koneään. 27)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
150-155 §, VII osan otsikko, johtolause ja
nimike hyväksytään keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvän
toisen lakiehdotuksen 1 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan
ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
2) Ehdotus varallisuusverolaiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 201
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 75
Puh e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 75. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Varallisuusvero

Eduskunta ryhtyy lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1 §, 1 luvun otsikko, 2 ja 3 §, 2 luvun otsikko
ja 4 § hyväksytään keskustelutta.
5 §.

Keskustelu:
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! 5 §:ssä luetellaan ne kaikki yhteisöt, jotka on tarkoitus
vapauttaa varallisuusverosta. Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, mikä on vastalauseessa.
Se tarkoittaa sitä, että varallisuusverosta vapautettaisiin vain tuloverolain 20-22 §:ssä tarkoitetut yhteisöt sekä kalastuskunta, jakokunta
ja tiekunta. Kaikki muut hallituksen esitykseen
ja mietintöön sisältyvässä pykälässä olevat yhteisöt jäisivät siis varallisuusveron piiriin.
Ed. B a c km a n : Herra puhemies! Vuorostani kannatan ed. Apukan ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Apukka
ed. Backmanin kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
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3) Ehdotukset laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja konserniavustuksista verotuksessa annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 203
Lakialoitteet n:ot 35/1991 vp ja 42
Toivomusaloite n:o 10711991 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 76
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 76. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. V i s t b a c k a : Herra puhemies! Ehdotan, että hallituksen esitykseen n:o 203 sisältyvän
ensimmäisen lakiesityksen käsittelyn pohjaksi
otettaisiin lakialoitteeseen n:o 42 sisältyvä lakiehdotus, joka tarkoittaa sitä, että henkilöyhtiöt pääsisivät saman aleneman piiriin, mitä osakeyhtiöille nyt esitetään.
Ed. R i i h ij ä r v i: Herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan tekemää ehdotusta.
Ed. A. Ojala merkitään läsnä olevaksi.

Aänestys ja päätös:
Mietintö "jaa", ed. Apukan ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 94
jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 40. (Koneään. 28)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
6-8 §, 3 luvun otsikko, 9 ja 10 §, 4 luvun
otsikko, 11 §, 12 ja 13 §, 12 §:n edellä oleva
alaotsikko, 14-21 §, 14 §:n edellä oleva alaotsikko, 22-25 §, 22 §:n edellä oleva alaotsikko,
26-31 §, 26 §:n edellä oleva alaotsikko, 32 ja
33 §, 32 §:n edellä oleva alaotsikko, 5 luvun
otsikko, 34-38 §, 6 luvun otsikko, 39 ja 40 §,
7 luvun otsikko, 41 ja 42 §ja 8 luvun otsikko,
johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Ed. B a c km a n : Herra puhemies! Ehdotan,
että käsittelyn pohjaksi otettaisiin I vastalauseen
mukaiset lakiehdotukset
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Yleiskeskustelussa on ed. Vistbacka ed. Riihijärven kannattamana ehdottanut,
että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otettaisiin lakialoitteeseen n:o 42 sisältyvä
lakiehdotus.
Ed. Backman on ed. Apukan kannattamana
ehdottanut, että ensimmäisen lakiehdotuksen
käsittelyn pohjaksi otettaisiin I vastalauseen
mukainen lakiehdotus.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
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P u h e m i e s : Käsittelyn pohjaa koskevissa
äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että
ensin äänestetään ed. Backmanin ja ed. Vistbackan ehdotusten välillä ja sitten voittaneesta
mietintöä vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
Ådnestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Backmanin ja ed. Vistbackan
ehdotusten välillä.
Ed. Backmanin ehdotus "jaa", ed. Vistbackan
ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 119
jaa- ja 16 ei-ääntä, 28 tyhjää; poissa 36. (Koneään. 29)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Backmanin ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Backmanin ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy valtiovarainvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos
"ei" voittaa, on ed. Backmanin ehdotus hyväksytty.

Ed. L i n n a i n m a a : Herra puhemies! Hallituksen esityksen mukaan tämän pykälän 8
kohdassa esitetään, että 50 prosenttia edustusmenojen määrästä on vähennyskelpoisia. Valiokunnassa on tehty tähän lisäys "ei kuitenkaan
alkoholimenot".
Viittaan II vastalauseen perusteluihin ja lyhyesti totean, että tämä valiokunnassa tehty lisäysehdotus on fiskaalisilta vaikutuksiltaan negatiivinen. Se tulee lisäämään yritysten byrokratiaa
ja kustannuksia ja aiheuttamaan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa kamppaileville ravintolayrityksille lisää konkursseja yritysasiakkaiden
katoamisen kautta ja tulee lisäämään työttömyyttä. Erityisesti vaikutus työttömyyteen on
näinä taloudellisesti vaikeina aikoina erittäin
kielteinen. (Hälinää - Ed. Jaakonsaari: Onko
tämä ainoa lääke työttömyyteen?)
Ehdotan, että 8 kohta hyväksyttäisiin hallituksen esityksen mukaisena.
Ed. A 1 a - N i s s i 1 ä : Arvoisa puhemies!
Kun tällainen täysin valmistelematon muutos
aiheuttaa vain yrittäjille ja verotukseen turhaa
byrokratiaa ja vaikeuksia ja kun se ei ole muutoinkaan perusteltu, niin kannatan ed. Linnainmaan ehdotusta. (Hälinää)
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 98
jaa- ja 63 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 33. (Koneään.
30)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
valtiovarainvaliokunnan mietinnön.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1-3, 5, 5 aja 6 §hyväksytään keskustelutta.

Puh e m i e s : Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
1 momentin 15 ja 16 kohta poistettaisiin.
Ed. Linnainmaa on ed. Ala-Nissilän kannattamana ehdottanut, että 1 momentin 8 kohta
hyväksyttäisiin hallituksen esityksen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Puh e m i e s : Pykälä käsitellään momenteittain ja kohdittain.
Ådnestykset ja päätökset:

8 §.
1 momentin 2 ja 4 kohta hyväksytään.
Keskustelu:

1 momentin 8 kohta.
Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Ehdotan,
että 1 momentti hyväksyttäisiin I vastalauseen
mukaisena, niin että mm. kiinteistöveroa ei voisi
enää vähentää elikkä se olisi maksettava erikseen.

Äänestys ed. Linnainmaan ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Linnainmaan ehdotus
"ei".

Elinkeinotulon verottaminen

P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 59
jaa- ja 107 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 32. (Koneään.
31)
Eduskunta on hyväksynyt ed. Linnainmaan
ehdotuksen.
1 momentin 13 ja 14 kohta hyväksytään.
1 momentin 15 kohta.
Äänestys ed. Backmanin ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 99
jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 30. (Koneään. 32)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
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Ed. M ä k i - H a k o 1 a : Herra puhemies!
Suuri valiokunta kokoontuu heti tämän täysistunnon päätyttyä.
4) Ehdotukset laiksi maatilatalouden tuloverolain
muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 204
Lakialoite n:o 44
Toivomusaloitteet n:ot 74, 96, 134 ja 142/1991 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 77
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 77. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään
lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1 momentin 16 kohta.
Yleiskeskustelu:

Äänestys ed. Backmanin ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 101
jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 27. (Koneään. 33)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
2 ja 3 momentti hyväksytään.
14, 16, 17-19,23 a, 28-30,33 a, 34, 42, 43,
46 a, 47, 51, 51 a, 52, 53 ja 61 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvän
toisen lakiehdotuksen 3, 6 ja 7 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan
ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Koska ensimmäistä lakiehdotusta ei ole muuttamattomana hyväksytty, asia
lähetetään suureen valiokuntaan.
Puheenvuoron saatuaan lausuu
336 220204C

Ed. V i s t b a c k a : Herra puhemies! Ehdotan, että käsittelyn pohjaksi otettaisiin lakialoitteeseen n:o 44 sisältyvä lakiehdotus,joka sisältää
mm. sen, että avoimet ja kommandiittiyhtiöt,
jotka harjoittavat maataloutta, voitaisiin rinnastaa verokohtelussa osakeyhtiöihin.
Ed. R i i h ij ä r v i: Herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Yleiskeskustelussa on ed. Vistbacka ed. Riihijärven kannattamana ehdottanut,
että käsittelyn pohjaksi otettaisiin lakialoitteeseen n:o 44 sisältyvä lakiehdotus.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Aänestys ja päätös:
Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy valtiovarainvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos
"ei" voittaa, on ed. Vistbackan ehdotus hyväksytty.
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 154
jaa- ja 6 ei-ääntä; poissa 39. (Koneään. 34)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
valtiovarainvaliokunnan mietinnön.
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Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1-5 §hyväksytään keskuste1utta.

P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä poistetaan.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

6 §.
Keskustelu:

Ed. B a c km a n : Herra puhemies! Kun palkansaajat maksavat kiinteistöveron nettotulostaan, se ei ole vähennyskelpoinen. Kun maatalous ulotettiin osittain kiinteistöverotuksen piiriin,
niin siellä kuitenkin kiinteistövero on vähennyskelpoinen maataloustulosta. Tältä osin ehdotan, että vähennyskelpoisuus poistetaan ja että
pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon.
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 97
jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 37. (Koneään. 36)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
10 a, 10 c, 10 d, 12, 13, 14 a, 15 b, 20 ja 21 §,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan
ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

5) Ehdotukset laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain ja merenkulun veronbuojennuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 101
jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 33. (Koneään. 35)

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 205
Lakialoite n:o 43
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 78

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
7 § hyväksytään keskustelutta.
9 §.
Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Samassa
yhteydessä kun tehtiin kiinteistöveroa, maataloutta yritettiin hyvittää tästä uudesta veromuodosta ylimääräisellä 6 000 markan kertapoistolla. Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että pykälä
poistetaan.
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
ed. Backmanin ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 78. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään
lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. V i s t b a c k a : Herra puhemies! Ehdotan, että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn
pohjaksi otettaisiin lakialoitteeseen n:o 43 sisältyvä lakiehdotus, joka tarkoittaa sitä, että kaupparekisteriin merkittyjä kotimaisia avoimia ja
kommandiittiyhtiöitä kohdeltaisiin samalla tavoin kuin osakeyhtiöitä.
Ed. R i i h i j ä r v i : Herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan tekemää ehdotusta.

Yhtiöveron hyvitys

Ed. Apu k k a : Herra puhemies! Tämä laki
on yksi tämän nipun suurimmista kohtuuttomuuksista, koska tässä tullaan osingonsaaja
vapauttamaan kokonaan veronmaksusta. Ainoastaan yhtiön maksama vero jää jäljelle,
eikä osingonsaaja itse maksa tämän lain hyväksymisen jälkeen lainkaan veroa. Tänä
vuonna sentään vielä on osingonsaajat pistetty
maksamaan veroa; aina sen mukaan, mitä suurempi veroprosentti tai tulot osingonsaajana
on ollut, sitä enemmän hän on joutunut myös
maksamaan veroa osingoistaan. Me emme kuitenkaan esitä lain sisältöön muutoksia, koska
emme halua syyllistyä samaan, mistä olemme
koko syksyn saaneet syyttää hallitusta, eli siihen, että tehdään täysin hätäpäissään hätiköityjä veroratkaisuja, joita saadaan katua vuosikaupalla ja oikoa varmasti heti tammikuusta
lähtien, vaan tulemme esittämään kolmannessa
käsittelyssä vahvan ponnen, jolla edellytämme,
että hallitus tulee tuomaan tähän saliin korjatun lakiehdotuksen, jolla myös osingonsaajat
pantaisiin tässä maassa maksamaan osinkotuloistaan veroa.

5363

toisen lakiehdotuksen 6, 7 ja 14 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan
ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.
6) Ehdotus laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon
ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 206
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 79
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 79. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään
lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Yleiskeskustelussa on ed. Vistbacka ed. Riihijärven kannattamana ehdottanut,
että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otettaisiin lakialoitteeseen n:o 43 sisältyvä
lakiehdotus.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1, 5, 7, 13-15 ja 21 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.
7) Ehdotus laiksi veronhyvityslain 1 §:n muuttamisesta

Å·änestys ja päätös:

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy valtiovarainvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos
"ei" voittaa, on ed. Vistbackan ehdotus hyväksytty.
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 159
jaa- ja 7 ei-ääntä; poissa 33. (Koneään. 37)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
valtiovarainvaliokunnan mietinnön.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvien
ensimmäisen lakiehdotuksen 1, 2, 4, 6--9, 12
ja 14 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 207
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 80
Puh e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 80. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään
lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
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8) Ehdotukset laiksi verotuslain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 208
Lakialoite n:o 45
Toivomusaloite n:o 146/1991 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 81
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 81. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään
lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelu:
Ed. V i s t b a c k a : Herra puhemies! Ehdotan, että käsittelyn pohjaksi otettaisiin lakialoitteeseen n:o 45 sisältyvä lakiehdotus, joka antaisi
avoimille ja kommandiittiyhtiöille saman mahdollisuuden kuin osakeyhtiöillä on.
Ed. R i i h i j ä r v i : Herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Yleiskeskustelussa on ed. Vistbacka ed. Riihijärven kannattamana ehdottanut,
että käsittelyn pohjaksi otettaisiin lakialoitteeseen n:o 45 sisältyvä lakiehdotus.

ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
9) Ehdotukset laiksi veronkantolain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 209
Lakialoite n:o 37
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 82
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 82. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelu:
Ed. Luukkainen: Herra puhemies! Ehdotan, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus, joka tarkoittaa
sitä, että yhteisöjen velvollisuus maksaa kirkollisveroa poistetaan.
Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Luukkaisen ehdotusta.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Å·änestys ja päätös:

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy valtiovarainvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos
"ei" voittaa, on ed. Vistbackan ehdotus hyväksytty.

P u h e m i e s : Yleiskeskustelussa on ed.
Luukkainen ed. Hassin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi hyväksyttäisiin vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 156
jaa- ja 7 ei-ääntä; poissa 36. (Koneään. 38)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
valtiovarainvaliokunnan mietinnön.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvän
lakiehdotuksen 1-3, 21, 33, 34, 37, 39, 43 a, 45,
50, 59, 62, 63, 71, 72, 76, 77 a, 79, 81, 83 b, 9193, 93 b, 96 b, 96 e, 103, 104, 104 a, 105 ja 125 §,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan

Åiinestys ja päätös:

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy valtiovarainvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos
"ei" voittaa, on ed. Luukkaisen ehdotus hyväksytty.
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 130
jaa- ja 31 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 37. (Koneään.
39)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
valtiovarainvaliokunnan mietinnön.

Korkotulon lähdevero

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 12 a - 12 g §, 2 a luvun otsikko,
13, 14 ja 18 c §sekä 3 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan
ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
10) Ehdotus laiksi ennakkoperintälain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 244
Toivomusaloite n:o 135/1991 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 83

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 83. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 4, 5, 8, 10, 19, 24 ja 29 §, 30 a, 32
ja 35 §, 3 luvun otsikko, 38 ja 50 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
11) Ehdotus laiksi korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 281
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 84
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 84. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Eduskunta ryhtyy lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
4 § hyväksytään keskustelutta.
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6§.
Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Ehdotan,
että 6 § hyväksyttäisiin I vastalauseen mukaisena
eli että lähdeveroprosentti nostetaan jo ensi
vuonna 25:een ja seuraavana vuonna 30:een.
Ed. Apu k k a: Herra puhemies! Vasemmistoliitto on koko lähdeveron voimassaolon ajan
ollut sitä mieltä, että sen pitäisi olla 25 prosenttia. Kannatan ed. Backmanin ehdotusta, että se
olisi ensi vuonna 25 prosenttia ja seuraavana
vuonna 30 prosenttia, kuten olemme ehdottaneet pääomatulon veroprosentiksikin.
Ed. L u u k k a i n e n : Herra puhemies! Ehdotan, että tämä 6 § saisi II vastalauseen mukaisen muodon, joka siis tarkoittaa sitä, että
huippukorkoisten talletusten lähdeveroa nostetaan sillä lailla, että niiltä, joiden korkotuotto on
enintään peruskorko plus 1,5, lähdevero olisi 20
prosenttiaja siltä osalta kuin korkotuotto ylittää
tason peruskorko plus 1,5 prosenttiyksikköä,
lähdevero olisi 25 prosenttia vuosien 93 ja 94
verotuksessa.
Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Luukkaisen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että
pykälä hyväksyttäisiin I vastalauseen mukaisena.
Ed. Luukkainen on ed. Hassin kannattamana
ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e s : Ehdotukset ovat vastakkaisia,
joten ensin on äänestettävä niiden välillä ja sitten
voittaneesta mietintöä vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
A'änestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Luukkaisen ja ed. Backmanin
ehdotusten välillä.
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Ed. Luukkaisen ehdotus "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 75
jaa- ja 64 ei-ääntä, 28 tyhjää; poissa 32. (Koneään. 40)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Luukkaisen ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Luukkaisen ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 100
jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 35. (Koneään. 41)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
20 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
12) Ehdotukset 1aeiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta, vuodelta 1993 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta, eläketuloa saavan
henkilön korotetusta sosiaaliturvamaksusta sekä
työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1993

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 288
Lakialoite n:o 51
Toivomusaloitteet n:ot 64/1991 vp sekä 31 ja 41
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 85
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 85. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Ehdotan,
että käsittelyn pohjaksi otetaan I vastalauseen
mukaiset lakiehdotukset
Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Herra puhemies! Tällä lakiesityksellä kerätään yli 30 miljardia markkaa eli enemmän kuin tuloverolailla

Kansaneläkelaitoksen menojen peittämiseksi,
jotka ovat yhteensä yli 46 miljardin markan
suuruiset.
Ehdotan, että käsittelyn pohjaksi otetaan II
vastalauseen mukaiset lakiehdotukset kuitenkin
siten korjattuina, että ensimmäisen lakiehdotuksen 5 §:ssä olevat pennimäärät 1, 70 kuuluisi 1,55
ja 2,70 kuuluisi 2,55.
Ed. L a h t i - N u u t t i l a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Backmanin tekemää ehdotusta.
Ed. L a a k s o n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Stenius-Kaukosen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Yleiskeskustelussa on ed.
Backman ed. Lahti-Nuuttilan kannattamana
ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi hyväksyttäisiin I vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset
Ed. Stenius-Kaukonen on ed. Laaksosen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi
hyväksyttäisiin II vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset hänen edellä esittämällään tavalla
korjattuina.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e s : Ehdotukset ovat vastakkaisia,
joten ensin on äänestettävä niiden välillä ja sitten
voittaneesta mietintöä vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
Å·änestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Backmanin ja ed. SteniusKaukosen ehdotusten välillä.
Ed. Backmanin ehdotus "jaa", ed. SteniusKaukosen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 105
jaa- ja 28 ei-ääntä, 32 tyhjää; poissa 34. (Koneään. 42)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Backmanin ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Backmanin ehdotuksesta mietintöä vastaan.

Vuoden 1993 sosiaaliturvamaksut
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P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 97
jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 34. (Koneään. 43)

kunnallisverotuksessa määrätyltä veroäyriltä.
Vakuutusmaksu on kuitenkin 2,55 penniä vakuutetulle kunnallisverotuksessa määrätyltä veroäyriltä siltä osin kuin veroäyrien määrä ylittää
120 000 äyriä sekä penni lisää jokaiselta tämä
rajan ylittävältä 100 000 äyriltä." Ehdotan siis
progressiivista maksun määräämistä.

Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
valtiovarainvaliokunnan mietinnön.

Ed. L a a k s o n en : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Stenius-Kaukosen ehdotusta.

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ed. B a c km a n : Herra puhemies! Kun hävisimme pohjaesityksen, en aio ehdottaa sosialidemokraattien osalta pykälämuutoksia vaan
tyydymme äskeiseen äänestystulokseen, kun kerran olemme hävinneet.

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy valtiovarainvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos
"ei" voittaa, on ed. Backmanin ehdotus hyväksytty.

3 §.
Keskustelu:

Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Herra puhemies! Ehdotan, että 3 § saa II vastalauseessa
olevan muodon eli työnantajamaksu porrastettaisiin entiseen tapaan kolmeen luokkaan.
Ed. L a a k s o n e n :Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. SteniusKaukonen ed. Laaksosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen
mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Stenius-Kaukosen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 102
jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 33. (Koneään. 44)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
5 §.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on SteniusKaukonen ed. Laaksosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin hänen edellä
esittämässään muodossa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Åltnestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Stenius-Kaukosen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 102
jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 33. (Koneään. 45)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
6 ja 59 § hyväksytään keskustelutta.
62 §.
Keskustelu:

Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Herra puhemies! Ehdotan, että 62 § saa II vastalauseessa
ehdotetun muodon eli kunnilta peritään 1,5
miljardia markkaa vähemmän lisäosaan.
Ed. L a a k s o n e n : Herra puhemies! Kannatan tätä kuntien edun mukaista ehdotusta.

Keskustelu:

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Herra puhemies! Ehdotan 5 §:n kuuluvaksi seuraavasti:
"Vakuutusmaksu on 1,55 penniä vakuutetulle

P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. SteniusKaukonen 'ed. Laaksosen kannattamana ehdot-
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kaa ansaitsevien osalta palautetaan ennalleen
ja otetaan uusi veroluokka yli 285 000 markkaa ansaitseville, joiden korkein marginaalivero olisi silloin 50 prosenttia. Alemmissa veroSelonteko myönnetään oikeaksi.
luokissa tietysti tämä ei auta mitään, mutta
Å·änestys ja päätös:
olemme ehdottaneet tämän lisäksi, että mikäli
tuloverolain mukainen vero olisi vähennysten
Mietintö "jaa", ed. Stenius-Kaukosen ehdo- jälkeen alle 1 000 markkaa, sitä ei tarvitsisi
tus "ei".
maksaa lainkaan. Tästä kaikkein vähäosaisirumat tulisivat jonkin verran hyötymään. Hyöty
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 97 olisi noin 200 miljoonaa markkaa, kun marginaaliveron korotus ylemmissä luokissa toisi
jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 34. (Koneään. 46)
taas 1 400 miljoonaa markkaa tämän laskelman mukaan valtiolle.
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Tämä 285 000 markan rajan ylittäminen kosVoimaantulosäännös, johtolause ja nimike kisi kansanedustajistakin niitä, jotka saavat suuria tuloja hallintoneuvostoista ja pankkien johhyväksytään keskustelutta.
tokunnista. Tavallinen kansanedustaja, joka kiYksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään tuu pienellä palkallaan, jäisi tämän alapuolelle,
ja annettaisiin vain porvarikansanedustajille varkeskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvien
toisen lakiehdotuksen 1-4 §, johtolause ja sinaista kyytiä.
Herra puhemies! Ehdotan, että käsittelyn
nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause . pohjaksi otetaan nimelläni olevaan lakialoitteeseen n:o 34 kuluviita valtiopäiviltä sisältyvä laja nimike sekä
neljännen lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause kiehdotus.
ja nimike.
Ed. J u r v a : Arvoisa puhemies! Kannatan
Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ed. Aittaniemen ehdotusta.
ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Ed. B a c k m a n : Herra puhemies! Ehdotan,
että käsittelyn pohjaksi otetaan I vastalauseeseen
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan sisältyvä lakiehdotus, jonka muotoilu käytänpää ttyneeksi.
nössä tarkoittaa sitä, että ns. pakkolainapykälä
poistetaan eli pakkolainaa ei peritä suhdannepo13) Ehdotukset vuoden 1993 veroasteikkolaiksi
liittisista syistä ja varallisuusverotaulukkoa
muutetaan verotettavan varallisuuden alarajan
Toinen käsittely
osalta 0,5 miljoonaa markkaa nykyistä alemHallituksen esitys n:o 202
maksi.
Lakialoite n:o 34
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 86
Ed. A p u k k a : Herra puhemies! Kannatan
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtio- ed. Backmanin ehdotusta.
varainvaliokunnan mietintö n:o 86. Ensin salliYleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
taan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittePuhemies: Yleiskeskustelussa on ed. Aitlyyn.
taniemi ed. Jurvan kannattamana ehdottanut,
että käsittelyn pohjaksi otettaisiin lakialoitteeYleiskeskustelu:
seen n:o 34 sisältyvä lakiehdotus.
Ed. Backman ed. Apukan kannattamana on
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies!
SMP:n eduskuntaryhmä ei ole koskaan hyväk- ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otettaisiin I
synyt marginaaliveron alentamista korkeimmis- vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.
sa veroluokissa. Sen vuoksi olemme tehneet
Selonteko myönnetään oikeaksi.
lakialoitteen, jossa asteikko yli 250 000 marktanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen
mukaisena.
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P u h e m i e s : Käsittelyn pohjaa koskevat
ehdotukset ovat vastakkaisia, joten niistä on
ensin äänestettävä vastakkain ja sen jälkeen
voittaneesta mietintöä vastaan.

Menettelytapa hyväksytään.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan
ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Å'änestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Backmanin ja ed. Aittoniemen
ehdotusten välillä.

Pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon:

Ed. Backmanin ehdotus "jaa", ed. Aittoniemen ehdotus "ei".

14) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 88 (HE
187)

P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 118
jaa- ja 18 ei-ääntä, 31 tyhjää; poissa 32. (Koneään. 47)

15) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 89 (HE
142)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Backmanin ehdotuksen.

333)

16) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 90 (HE
17) Hallintovaliokonnan mietintö n:o 17 (HE 294)

2) Äänestys ed. Backmanin ehdotuksesta mietintöä vastaan.

18) Liikennevaliokunnan mietintö n:o 12 (HE
334)

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy valtiovarainvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos
"ei" voittaa, on ed. Backmanin ehdotus hyväksytty.
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 103
jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 33. (Koneään. 48)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
valtiovarainvaliokunnan mietinnön.

19) Talousvaliokunnan mietintö n:o 57 (HE 302)
P u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 22.05.

Täysistunto lopetetaan kello 21.37.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvän
lakiehdotuksen 1-6 §, johtolause ja nimike.

Seppo Tiitinen
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