188. Perjantaina 22 päivänä tammikuuta 1999
kello 13
Päiväjärjestys

5) Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun
lain muuttamisesta .......... .... .... .. .............. 7369

Ilmoituksia
Hallituksen esitys 182/1998 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 8/1998 vp
Kolmas

käsittely

1) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ... ... .. .. ....... .. .. ... .. . 7367

Hallituksen esitys 17 4/1998 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 21/1998 vp
2) Hallituksen esitys laiksi korkeimman
oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys 196/1998 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 2211998 vp
Toinen

käsittely

3) Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja
tuotteiden paloturvallisuudesta .............. .

Hallituksen esitys 194/1998 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 24/1998 vp
4) Hallituksen esitys laeiksi työturvallisuuslain 49 §:n, työterveyshuolto lain 9 §:n
ja rikoslain 47 luvun 1 §:n muuttamisesta 7368

Hallituksen esitys 224/1998 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 17/1998
vp

Ensimmäinen käsittely
6) Hallituksen esitys televiestinnän voimavarojen antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin koskevan .. yleiss?pi~.uksen eräiden määräysten
hyvaksymtsesta ....................................... .

Hallituksen esitys 273/1998 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 16/1998 vp
Mietintöjen

pöydällepano

7) Hallituksen esitys uudeksi Suomen
Hallitusmuodoksi .................................. ..

Hallituksen esitys 1/1998 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö 10/1998
vp
Lakialoite 16/1995 vp, 6, 11, 135/1998 vp
Toivomusaloite 1/1995 vp, 2, 3/1996 vp, 3,
4, 6, 8/1997 vp, 1-3, 5/1998 vp
Puhettajohtaa puhemies Uosukainen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Halonen, Juhantalo, Karjula, Kuisma,
Linden, Lindqvist, Malm, Metsämäki, Myllyniemi, Niinistö, Pietikäinen S., Rantanen ja Savela.
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Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu ed. Pietikäinen S.

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että valiokuntien
täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistain täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten
on vaalisäännön 19 §:n mukaanjätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä virkatehtävien perusteella ed.
Niinistö sekä muun syyn perusteella edustajat
Juhantalo, Kuisma, Linden ja Lindqvist,
ensi helmikuun 3 päivään virkatehtävien perusteella ed. Halonen,
tämän kuun 25 päivästä 27 päivään virkatehtävien perusteella ed. Elo,
tämän kuun 25 päivästä 28 päivään virkatehtävien perusteella edustajat lsohookana-Asunmaa, Jäätteenmäki, Kautto, Korkeaoja, Laakso
ja Luhtanen sekä
tämän kuun 25 päivästä 29 päivään virkatehtävien perusteella edustajat Dromberg, Jansson
ja Tiuri.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan
jäsenet

Puhemies: Ilmoitetaan, että tultuaan nimitetyksi valtioneuvoston jäseneksi pyytää ed.
Sasi vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa anomusta.
Anomukseen suostutaan.
Puhe m i e s : Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistain täysistunnossa.
Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 19 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

Kansliatoimikunnan jäsenet

Eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenet

Puhemies: Ilmoitetaan, että tultuaan nimitetyksi valtioneuvoston jäseneksi pyytää ed.
Sasi vapautusta kansliatoimikunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa anomusta.

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tultuaan nimitetyksi valtioneuvoston jäseneksi pyytää ed.
Sasi Suomen Pankista annetun lain (214/1998)
10 §:n 2 momentin perusteella vapautusta eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenyydestä.

Anomukseen suostutaan.
P u h e m i e s :Ilmoitetaan, että kansliatoimikunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistain
täysistunnossa.

Valiokuntien jäsenet

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Sasin tilalle on
valittava uusi jäsen suureen valiokuntaan ja valtiovarainvaliokuntaan sekä uusi varajäsen ulkoasiainvaliokuntaan.
Edelleen ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Ala-Harja vapautusta valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa anomusta.
Anomukseen suostutaan.

Anomukseen suostutaan.
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnan
pankkivaltuutettujen täydennysvaali toimitetaan ensi tiistain täysistunnossa. Ehdokaslistat
täydennysvaalia varten on vaalisäännön 19 §:n
mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään
ensi tiistaina kello 11.
Valtion vakuusrahaston valtuuston jäsenet

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tultuaan nimitetyksi valtioneuvoston jäseneksi pyytää ed.
Sasi vapautusta Valtion vakuusrahaston valtuuston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa anomusta.
Anomukseen suostutaan.

Pelastustoimen laitteet

Puhemies : Ilmoitetaan, että Valtion vakuusrahaston valtuuston täydennysvaali toimitetaan ensi tiistain täysistunnossa. Ehdokaslistat
täydennysvaalia varten on vaalisäännön 19 §:n
mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään
ensi tiistaina kello 11.
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Asia on loppuun käsitelty.
2) Hallituksen esitys laiksi korkeimman oikeuden
ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja
jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain
muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 196/1998 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 22/1998 vp

Uudet hallituksen esitykset
Puhe m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot 281 ja 282.

Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.

Valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuudet

Lakiehdotus hyväksytään.

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että 21 pa1vana
tammikuuta 1999 päivätyllä valtioneuvoston
kirjelmällä (VN 5/1998 vp) on eduskunnalle saapunut valtiopäiväjärjestyksen 38 b §:n mukaisesti hallitusmuodon 36 c §:ssä tarkoitettu, valtioneuvoston jäseneksi ja liikenneministeriksi nimitetyn Kimmo Sasin selvitys sidonnaisuuksistaan.
Kirjalliset kysymykset
Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin
kysymyksiin n:ot 1356, 1359, 1366, 1377, 13801382, 1385, 1392, 1394, 1401, 1403, 1405, 1407,
1416, 1427, 1434, 1437, 1438, 1442, 1446, 1447,
1449, 1454, 1456 ja 1462.
Päiväjärjestyksessä olevat

asiat:

1) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain
muuttamisesta

Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvät 1.
ja 2. lausumaehdotus hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 194/1998 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 24/1998 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, senjälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 174/1998 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 21/1998 vp
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Niin
kuin ensimmäisessä käsittelyssä, huomautan vielä kerran tässä pelastustoimen laitteistojen ja teknisten laitteiden käsittelyn yhteydessä siitä, että
meillä muutama vuosi sitten Lahdessa tapahtui
ikävä onnettomuus, jossa nuori ihminen kuoli,
kun hän ei päässyt enää portaikon kautta palavasta talosta ulos, vaan joutui yrittämään sitä
parvekkeen kautta, jossa ei ollut minkäänlaisia
tikkaita. Näin ollen kova kohtalo oli se, jos oikein muistan, että hän joutui hyppäämään parvekkeelta ja menetti henkensä.
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Minä olen vähän sitä mieltä, vaikka silloin
kovasti puhuttiin siitä, että näihin paloturvallisuuslaitteisiin ja poisturuisteihin pitäisi kerrostaloissa kiinnittää huomiota, että mitään huomiota
ei asiaan ole kiinnitetty. Jos lähdetään katsomaan, niin kerrostalossa kuin kerrostalossa niin
Lahdessa, Helsingissä kuin Tampereellakin, jos
porraskäytävän kautta tulipalon sattuessa poistuminen on mahdotonta, niin saattaa olla, että se
on mahdotonta turvallisesti myös parvekkeen
kautta. Siinä mielessä tässä yhteydessä on hyvä
huomauttaa tästä, että yhteiskunnan kautta ja
kannalta näitä asioita hiukan paremmin valvottaisiin.
Muun muassa tuolla Rauman suunnassa, totean sen vielä, on yritys, jolla on erinomainen
idea tällaisten parvekkeelta poisturuistikkaiden
valmistamiseksi ja toivoisin, että raumalaiset
kansanedustajat hiukan ajaisivat tätä asiaa
eteenpäin, ettei hämäläisten tarvitse ajaa. Hämeessä on muutenkin vaikeuksia ja nämä hitaat
kansanedustajat, joten raumalaiset voisivat hoitaa itse nämä alueensa palolaitteiden ja turvallisuuslaitteiden valmistajien tuotannon ja myynnin eteenpäin viemisen.
Ed. T y k k y 1ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Kuopiossa sijaitsee palo- ja pelastusoppilaitos,
joka on hyvin kehittynyt ja toiselta puolen myös
kouluttaa palo- ja pelastusturvallisuuskysymyksissä miehistöä.
Totean tässä yhteydessä, että ed. Aittoniemi
otti esille asian, joka varmasti vaatii toimenpiteitä, että myös asuntojen turvallisuus olisi hoidettu.
Toivoisinkin, että myös tämä oppilaitos, joka
sijaitsee Kuopiossa, voisi omalta osuudeltaan
vaikuttaa siihen, että viimeistään seuraavaan valtion tulo- ja menoarvioon voitaisiin saada riittävä rahoitus, niin että ihmisten turvallisuus olisi
taattu.
Ed. V ä i s t ö :Arvoisa puhemies! Esille nousseet asiat ovat varmasti perusteltuja. Hallintovaliokunta kävi lakien, sekä pelastustointa että tätä
lakia koskevien, käsittelyjen yhteydessä myös
pelastusopistossa Kuopiossa, ja me voimme todeta, että siellä annettava koulutus, siellä oleva
tieto ja siellä olevat valmiudet ovat erittäin hyvät
koulutuksellisella puolella.
Käsittelyssä oleva lakiehdotushan koskee
tuotteiden paloturvallisuusmääräyksiä ja tietysti
myös ed. Aittoniemen esille ottamia erilaisia laitteita ja rakennelmia, kalustoa. Valtuudet antaa

erilaisia määräyksiä ja ohjeita ovat olemassa.
Kysymys on vain siitä, että eri yhteyksissä käytännön toimin huolehditaan, että näitä turvallisuuden kannalta tärkeitä toimenpiteitä toteutetaan, että laitteet ovat laadukkaat, että niiden
muun muassa palovaaraa aiheuttavat tuotevalvonta-asiat ovat kunnossa, että pelastustoimen
kalusto on kaikin puolin ajan tasalla ja että myös
rakennuksissa noudatetaan niitä paloturvallisuudenja yleensä turvallisuuden kannalta tärkeitä vaatimuksia, joita tällä lainsäädännöllä osaltaan on tavoitteena edesauttaa.
Ed. V ä h ä n ä k k i : Arvoisa puhemies! En
pyytänyt puheenvuoroa sen takia, että molemmilta puoliltani on puhuttu, siis että olisin katsonut sen tehtäväkseni. Olisin vain todennut turvalaitteista sen, että ainakin useimmilla kaupunkipalokunnilla ja myös suuremmilla kunnilla on
erityiset tikkaat, joilla voidaan pelastaa ihmisiä
hyvin jopa 10 kerrosta sisältävistä kerrostaloista.
Mutta toisaalta kyllä yhdyn ed. Tykkyläisen näkemykseen, että palomiehiä pitäisi juuri näissä
erinomaisissa oppilaitoksissa kouluttaa yhä
enemmän korkeuksiin menemiseen.
Mainittakoon, että kun muutama vuosi sitten
palomiesten eläkeikäraja nostettiin 65 vuoteen,
tein asianomaisessa valiokunnassa kysymyksen
asiantuntijalta, lähtisikö hän kymmenennestä
kerroksesta 64-vuotiaan palomiehen käsivarsilla
laskeutumaan tikkaita alas. Hän ei vastannut,
mutta lievästi kyllä punehtui asiassa. Minusta
palotoimessa on liian korkea eläkeikä tehtävän
vaarallisuuteen ja sen neuvokkuutta vaativuuteen nähden.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-18 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
4) Hallituksen esitys laeiksi työturvallisuuslain
49 §:n, työterveyshuoltolain 9 §:n ja rikoslain 47
luvun 1 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 224/1998 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 17/1998 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin sallitaan

7369

Ympäristövaikutusten arviointi

asiasta yleiskeskustelu, senjälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 2-5, 8, 9, 11, 12 ja 14 §,voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 49 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 9 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kolmannen lakiehdotuksen 47 luvun 1 §ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja
nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
5) Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 182/1998 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 811998 vp
Puhe m i e s : Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Ympäristövaliokunnan mietintö on lakiesityksen suhteen yksimielinen, ja ympäristövaliokunta on käsittelyssään painottanut ympäristövaikutusarvioinnin merkitystä ja myös sitä yksityiskohtaa, että niin kutsuttu selvilläolovelvollisuus
liittyy myös muun kuin voimassa olevan yva-lain
piiriin kuuluviin ympäristöä koskettaviin hankkeisiin, jolloin ympäristövaliokunta pitää tärkeänä, että ympäristöviranomaiset korostavat
pykälän merkitystä ja tiedottavat selvilläolovelvollisuuden velvoitteista.
Kaiken kaikkiaan, arvoisa puhemies, ympäristövaikutusten arviointi on hyvin tärkeä osa
nykyistä päätöksentekoa ja sen pitäisi tulla aina
vain tärkeämmäksi ja myös sen merkitys pitäisi
tunnustaa käytännön päätöksenteossa.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
6) Hallituksen esitys televiestinnän voimavarojen
antamista suuronnettomuuksien Iievittämiseen ja
pelastustoimiin koskevan yleissopimuksen eräiden
määräysten hyväksymisestä
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 273/1998 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 16/1998 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 16.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
7) Hallituksen esitys uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi
Hallituksen esitys 111998 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö 10/1998 vp
Lakialoite 16/1995 vp, 6, 11, 135/1998 vp
Toivomusaloite 111995 vp, 2, 3/1996 vp, 3, 4, 6, 8/
1997 vp, 1-3, 5/1998 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina, ensi helmikuun 2 päivänä pidettävään täysistuntoon.
Ed. S. Pietikäinen merkitään läsnä olevaksi.
Puhemies : Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 13.16.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Jouni Vainio

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

