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Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä yksityisasioiden vuoksi edustajat Biaudet,
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21 päivään yksityisasioiden vuoksi ed. Hautala.

Sosiaali- ja terveydenhuonon asiakasmaksut

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Ehdotus laiksi eräistä opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 1993 rahoitusta koskevista järjestelyistä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 160
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 19

5487

Ensimmäinen varapuhemies:
Yleiskeskustelussa on ed. V. Anttila ed. Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksyttäisiin II vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
A"änestys ja päätös:

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-7 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.
2) Ehdotukset laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 291
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 46
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 46. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. U. Antti 1 a: Arvoisa puhemies! Ehdotan, että käsittelyn pohjaksi ensimmäisen lakiehdotuksen osalta otetaan II vastalauseen mukainen lakiehdotus,joka merkitsee sitä, että kotisairaanhoidosta voitaisiin periä maksu, mutta ei
niiltä osin, joka kattaa hoitoon kuuluvat aineet
ja tarvikkeet. Tämä merkitsee sitä, että pykälään
ei sisältyisi terveyskeskusmaksua.
Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. V. Anttilan ehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy sosiaali- ja
terveysvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa";
jos "ei" voittaa, on ed. V. Anttilan ehdotus
hyväksytty.
.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 71 ei-ääntä;
poissa 33. (Koneään. 1)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 5 ja 6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 45 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
3) Ehdotus laiksi työterveyshuolto palvelujen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen vuosimaksusta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 325
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 47
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 47. 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.
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4) Ehdotus laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 276
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 18
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 36 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.
5) Ehdotus laiksi maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 185
Lakivaliokunnan mietintö n:o 12
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö
n:o 12. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu,
sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Eduskunta ryhtyy lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
5 a § hyväksytään keskustelutta.
10 §.

Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Tykkyläinen ed. Polven
kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Aänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tykkyläisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 62 ei-ääntä;
poissa 34. (Koneään. 2)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
11 ja 15 §, voimaantulosäännös, johtolause ja
nimike hyväksytään keskustelutta.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
6) Ehdotukset laiksi sähköverosta sekä laiksi
polttoaineverosta annetun lain 2 ja 13 §:n muuttamisesta ja verotaulukon väliaikaisesta muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 187
Toivomusaloitteet n:ot 70 ja 136/1991 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 88
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 88. Ensin sallitaan yleiskeskustelu
asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Eduskunta ryhtyy ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu:

1 ja 2 § hyväksytään keskustelutta.
Ed. T y k k y 1 ä i ne n: Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että 10 §:n 2 momentti saisi sen muodon, joka on lakivaliokunnan mietintöön liitetyssä vastalauseessa.
Ed. P o 1 v i :Arvoisa puhemies! Kannatan ed.
Tykkyläisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

3 §.
Keskustelu:

Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Ehdotan,
että 3 § saa sen muodon, joka on esitetty III
vastalauseessa, mikä merkitsee sitä, että sähkövero on 7 penniä kilowattitunnilta ja että Enon-

Sähkövero

tekiön ja Muonion kunnissa ei peritä tuontisähkön lisäveroa.
Ehdotan, että pykälästä äänestetään momenteittain.
Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Hassin ehdotuksia.
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versiossa, joka on jaettu edustajille, ole täsmälleen jätetyn vastalauseen mukainen, koska jätetyssä vastalauseessa on lisäksi esitetty, että teollisuuslaitoksen omassa prosessissa tuotettu sähkö on verosta vapaata.
Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Hassin ehdotusta.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Hassi ed. Luukkaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin III vastalauseen mukaisena.

Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Hassi ed. Luukkaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin III vastalauseen mukaisena.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Pykälästä äänestetään momenteittain.
Å·änestykset ja päätökset:

3 §:n 1 momentti.
Mietintö "jaa", ed. Hassin ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 10 ei-ääntä;
poissa 36. (Koneään. 3)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
3 §:n 2 momentti.
Mietintö "jaa", ed. Hassin ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 63 ei-ääntä;
poissa 41. (Koneään. 4)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Hassin ehdotus "ei".
.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 64 ei-ääntä,
1 tyhjä; poissa 35. (Koneään. 5)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
6 §.
Keskustelu:

Ed. B a c k m a n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 6 § poistetaan III vastalauseen mukaisesti. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että teollisuudelle ei palauteta sähköveroa. Tässä on kysymyksessä noin 400 miljoonan markan tulo valtiolle, mikäli näin tehdään.
Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Backmanin valtiontaloudelle hyvin edullista
ehdotusta.

4 § hyväksytään keskustelutta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
5 §.

Keskustelu:

Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Ehdotan,
että pykälä saa III vastalauseen mukaisen muodon, mikä merkitsee sitä, että tuuli- ja aurinkoenergialla sekä biomassana tuotetusta sähköenergiasta ei peritä veroa.
Samalla huomautan, että tämä pykälä ei siinä
344 220204C

Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Backman ed. Hassin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Ådnestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
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Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 69 ei-ääntä;
poissa 35. (Koneään. 6)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7-12 §, johtolause ja nimike hyväksytään
keskustelutta.
Eduskunta ryhtyy toisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

2 ja 13 § hyväksytään keskustelutta.
Lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko
n:o 1.

Keskustelu:
Ed. Backman: Arvoisa puhemies! Lakiehdotukseen on lisätty nyt nimenomaan verotaulukko n:o 2. Alun perin oli tarkoitus hyväksyä
vain verotaulukko n:o 1.
Ehdotan, että verotaulukko n:o 1 hylätään eli
voimaan tulee suoraan verotaulukko n:o 2, mikä
tarkoittaa sitä, että dieselin osalta myös porrastettu hinta on voimassa välittömästi.
Ed. A p u k k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Backmanin ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Backman ed. Apukan kannattamana ehdottanut, että verotaulukko n:o 1
poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Ådnestys ja päätös:

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
7) Ehdotus laiksi moottoriajoneuvoverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 142
Toivomusaloitteet n:ot 99 ja 144/1991 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 89
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 89. Ensin sallitaan yleiskeskustelu
asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 5 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
8) Ehdotus laiksi eräiden valtion ammatillisten
oppilaitosten luovuttamisesta Keski-Pohjanmaan
ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 333
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 90
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 90. Ensin sallitaan yleiskeskustelu
asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-3 §, johtolause ja nimike.

Mietintö "jaa", ed. Backmanin ehdotus "ei".
.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 69 ei-ääntä;
poissa 35. (Koneään. 7)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko
n:o 2, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike
hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
9) Ehdotus laiksi eräiden entisen Jugoslavian
kansalaisten tekemien turvapaikkahakemusten
poikkeuskäsittelystä

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 294
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 17

Oikeus työttömyyspäivärahaan

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-6 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
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seeseen sisältyvä lakiehdotus. Se merkitsee käytännössä sitä, että kotihoidon tuen yhteensovitus
työttömyysturvan kanssa ei käytännössä onnistuisi sillä tavoin kuin hallitus esittää vaan tämä
johtolauseessa poistettaisiin. Nythän hallitus
esittää sitä, että työttömyysturva yhteensovitettaisiin niin, että molemmat työttöminä olevat
vanhemmat joutuisivat tästä kärsimään, samaten yksinhuoltajat, mutta jos toinen vanhemmista on töissä, tämä voitaisiin käytännössä siirtää
sille, joka on työssä.
Valiokunnassa yritimme kovasti, että hallitus
tämän epäkohdan poistaisi, mutta tämän kuten
monen muunkin osalta kävi niin, että hallituksen
esitykseen ei tullut muutoksia.

10) Ehdotus laiksi ilmailulain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 334
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 12
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, senjälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 8, 10, 11 ja 43 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Ed. M u t t i 1 a i n e n : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Skinnarin ehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Yleiskeskustelussa on ed. Skinnari ed. Muttilaisen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn
pohjaksi otettaisiin I vastalauseeseen sisältyvä
lakiehdotus.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Aänestys ja päätös:

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy sosiaali- ja
terveysvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa";
jos "ei" voittaa, on ed. Skinnarin ehdotus hyväksytty.

11) Ehdotus laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 70 ei-ääntä,
1 tyhjä; poissa 34. (Koneään. 8)

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 337
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 51
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 51. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. S k i n n a r i : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että käsittelyn pohjaksi otetaan I vastalau-

Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön.
Eduskunta ryhtyy lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
5 §.

Keskustelu:

Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 5 §poistetaan eli erorahan
luonteiset korvaukset eivät lyhennä työttömyyspäivärahan maksukautta.
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Ed. 0. 0 j a 1 a :Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Stenius-Kaukosen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Stenius-Kaukonen ed. 0.
Ojalan kannattamana ehdottanut, että pykälä
poistettaisiin.

Ed. S k i n n a r i : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että käsittelyn pohjaksi otettaisiin III vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus. Siinä ehdotetaan, että myös asevelvollisuuden suorittaneet
varusmiehet olisivat karenssiajan ulkopuolella
kuten tässä poikkeussäännöksessä olevat muutkin ryhmät.
Ed. M u t t i 1 a i n e n : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Skinnarin tekemää ehdotusta.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Aänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Stenius-Kaukosen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 33 ei-ääntä,
4 tyhjää; poissa 35. (Koneään. 9)

Ensimmäinen varapuhemies:
Yleiskeskustelussa on ed. U. Anttila ed. Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn
pohjaksi otettaisiin I vastalauseeseen sisältyvä
ehdotus.
Ed. Skinnari on ed. Muttilaisen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otettaisiin III vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
21 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättynee ksi.

Ensimmäinen varapuhemies:
Ensin äänestetään ed. Skinnarin ja ed. U. Anttilan ehdotusten välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

12) Ehdotus laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 338
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 48

A'cinestykset ja päätös:

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 48. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. U. Antti 1 a: Arvoisa puhemies! Ehdotan, että käsittelyn pohjaksi otetaan I vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus, mikä käytännössä
merkitsee sitä, että pykälä, jossa ensi kertaa
työmarkkinoille tulevien työnhakijoiden karenssiaikaa pidennetään kolmeksi kuukaudeksi,
poistettaisiin.
Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. U. Anttilan hyvää ehdotusta.

1) Äänestys ed. Skinnarin ja ed. U. Anttilan
ehdotusten välillä.
Ed. Skinnarin ehdotus "jaa", ed. U. Anttilan
ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 40 ei-ääntä,
27 tyhjää; poissa 38. (Koneään. 10)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Skinnarin ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Skinnarin ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy sosiaali- ja
terveysvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa";
jos "ei" voittaa, on ed. Skinnarin ehdotus hyväksytty.

Sairausvakuutus

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 69 ei-ääntä;
poissa 35. (Koneään. 11)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
·sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön.
Eduskunta ryhtyy lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-10 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
14) Ehdotukset Iaeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain 9 §:n muuttamisesta sekä kuntoutusrahalain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
annetun lain kumoamisesta

13 §.
Keskustelu:

Ed. S t e n i u s - K a u k o n en : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 13 §poistetaan.
Ensimmäinen varapuhemies:
Totean, että pykälän poistamista koskevasta
ehdotuksesta on jo päätetty käsittelyn pohjasta
äänestettäessä, joten siitä ei enää voida äänestää.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 313
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 50
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 50. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Pykälä hyväksytään.
27 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.
13) Ehdotus laiksi vuodelta 1993 perittävästä
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 339
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 49
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 49. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Arvoisa puhemies! Tämän asian kohdalla tulemme kolmannessa käsittelyssä esittämään hylkäystä, niin
kuin myös kahden edellä käsitellyn heikennysesityksen osalta tulemme tekemään.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

Ed. U. A n t t i 1 a : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että ensimmäisen lakiehdotuksen osalta
käsittelyn pohjaksi otettaisiin III vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus, joka merkitsee sitä,
että käytännössä muuten hallituksen esitystä ei
hyväksyttäisi ja 16 § saisi sellaisen muodon,
että vähimmäispäivärahan suuruus olisi 70
markkaa.
Ed. P u 11 i a i ne n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. U. Anttilan tekemää hyvin perusteltua
ehdotusta.
Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Arvoisa puhemies! Ihmettelen, että ed. Pulliainen sanoi, että
tämä on hyvin perusteltu esitys.
Viitaten siihen keskusteluun, jota täällä käytiin, olisin kuvitellut, että vihreät tulevat myös
olemaan sairausvakuutuslain hylkäysesityksen
kannalla, esityksen, jonka tulemme kolmannessa
käsittelyssä tekemään.
Tässä vihreiden vastalauseessahan hyväksytään kaikki nämä lääkekustannusten heikennykset, mitä hallitus esittää. Ainoa, minkä osalta
vihreät esittävät muutosta, on vähimmäispäiväraha. Tosin tietysti on hyvä, että edes sitä puolustatte, mutta kaikki muut huononnukset hyväksytte. Ihmettelen todella sitä, kun olette puheenjohtaja Saurin suulla julistautuneet perusturvapuolueeksi. Vihreistä ei perusturvan puolustajiksi ole.
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Ed. 0. 0 j a l a : Arvoisa puhemies! Voisin
tietysti ajatella, että olisi joitakin vastaehdotuksia hallituksen esityksille, mutta meillä ei niitä
ole. Me tulemme, kuten ed. Stenius-Kaukonen
sanoi, esittämään tämän lain hylkäämistä.
Muistutan vain mieleen, että täällä on hyväksytty nyt pääomaverotuksen ja muun verouudistuksen yhteydessä miljardihelpotukset hyvätuloisille, metsänomistajille ja monille muille ryhmille ja pääomatuloja saaville, mutta sairausvakuutuksesta te olette valmiita leikkaamaan. Te
katsotte, että sieltä riittää rahaa, jota voidaan
leikata.
Vastaehdotusta ei edes kannata tehdä, koska
nämä ovat niin huonoja esityksiä, mutta kolmannessa käsittelyssä esitämme tämän hylkäämistä.
Ed. U. Anttila: Arvoisa puhemies! Ilmeisesti illan ehtiminen on herpaannuttanut ed.
Stenius-Kaukosen keskittymiskykyä. Hän ei ole
lukenut tarkkaan sitä, että tässä käsittelyn pohjaesityksessä esitän erinäisten pykälien poistamista, mikä käytännössä merkitsee sitä, että
hallituksen esityksen nämä pykälät hylättäisiin.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Yleiskeskustelussa on ed. U. Anttila ed. Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että ensimmäisen
lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksyttäisiin III vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

toisen lakiehdotuksen 9 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kolmannen lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause
ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
15) Ehdotukset laeiksi tavaramerkkilain sekä yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 302
Talousvaliokunnan mietintö n:o 57
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 57. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-3, 6, 8, 17,
26, 29, 31 ja 34 §, 37 a-37 d §, 6 a luvun otsikko
sekä 50 a §ja 9 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 1 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Ailnestys ja päätös:

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy sosiaali- ja
terveysvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa";
jos "ei" voittaa, on ed. U. Anttilan ehdotus
hyväksytty.
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 51 ei-ääntä,
5 tyhjää; poissa 35. (Koneään. 12)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön.

Lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen
mukaisesti
ulkoasiainvaliokun taan:
16) Hallituksen esitys n:o 344 Euroopan yhteisöjen komission kanssa Euroopan yhteisöjen komission valtuuskunnan perustamisesta Suomeen ja
sen erioikeuksista ja vapauksista Suomessa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
valtiovarain valiokuntaan:

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 5 a, 9, 10, 11 a,
13, 16, 19, 23, 30, 30 b ja 57§, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

17) Hallituksen esitys n:o 345 laiksi auto- ja
moottoripyöräverosta annetun lain 5 ja 6 §:n
muuttamisesta
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Kemijoen vesistön koskiomaisuus

18) Ed. Hassin ym. lakialoite n:o 54 laiksi Kemijoen vesistössä olevan koskiomaisuuden luovuttamisesta ja vaihdosta annetun lain kumoamisesta
Valiokuntaan lähettäminen
Ensimmäinen varapuhemies:
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin valtiovarainvaliokuntaan.
Keskustelu:
Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Tämä aloite
on aivan täsmälleen sama kuin hallituksen esitys
n:o 256, jonka hallitus on 11 päivänä joulukuuta
päivätyssä kirjeessään, joka vastikään on jaettu
pöydillemme, peruuttanut. Olen sitä mieltä, että
tämän hallituksen esityksen peruuttaminen juuri
ennen kuin se oli tulossa eduskunnassa kolmanteen käsittelyyn siihen mennessä yksimielisesti
hyväksyttynä on törkeydessään vertaansa vailla
oleva menettely.
Kysymyshän oli siitä, että Kemijoen vesistössä olevan koskiomaisuuden luovuttamisesta olevaa vanhaa lakia oltiin kumoamassa Eta-sopimuksen nojalla. Tämä laki on tehnyt mahdolliseksi sen, että vesivoimarakentamista varten voidaan hallituksen päätöksellä luovuttaa valtion
Kemijoen vesistössä olevia maita, siis ilman
eduskunnan päätöstä. Tämän lain kumoamisesta hallitus oli tehnyt esityksen, ja se oli yksimielisesti siihen asti käsiteltynä tulossa kolmanteen
käsittelyyn, kun kauppa- ja teollisuusministeriössä huomattiin, että tämän lain hyväksyminenhän merkitsisi sitä, että Vuotoksen altaan rakentamiseen tarvittavien valtion maiden myyminen
tulisi sen jälkeen eduskunnan käsiteltäväksi.
Näin ollen eduskunta pääsisi ottamaan kantaa
Vuotoksen altaan rakentamiseen, jolloin hallitus
kiireesti päätti peruuttaa tämän esityksensä. Pidän tätä menettelyä erittäin tärkeänä ja odotan
hyvin kiinnostuneena, miten valtiovarainvaliokunta, joka yksimielisesti on esittänyt hallituksen esityksen hyväksymistä, tulee suhtautumaan
sisällöltään täsmälleen samaan kansanedustajien
tekemään lakialoitteeseen.

ajatellaanpa, minkälainen ennakkotapaus tästä
muodostuu, jos puhemiesneuvosto jatkuvasti
suostuu ja alentuu hallituksen painostuksesta
poistamaan lakiesityksiä, jotka ovat yksimielisesti edenneet kolmanteen käsittelyyn.
Toiseksi, olisi midenkiintoista tietää, mitä
muuta Eta-lakia olisi voitu kohdella vastaavalla
tavalla.
Kolmanneksi, tämä menettelytapa vahvistaa
sen, että Vuotos-hanke ei kestä päivänvaloa eikä
sitä voida edistää asianmukaisin rehellisin menettelytavoin, ja olen vakuuttunut siitä, että
tällaiset menettelytavat tulevat viemään maata
tämän hankkeen jalkojen alta. Toisin sanoen
hallitus kaivaa kuoppaa Vuotoksen altaan rakentamisen alta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.
Pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon:
19) Lakivaliokunnan mietintö n:o 13 (HE 181)
20) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 91
(HE 282)
21) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 52
(HE 327)

22) Lakivaliokunnan mietintö n:o 14 (HE 183)
Ensimmäinen varapuhemies:
Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään
torstaina kello 12.
Täysistunto lopetetaan kello 1.05.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Ed. H a u t a 1 a : Arvoisa puhemies! Haluan
täydentää ed. Hassin puheenvuoroa. Nimittäin
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