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Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä sairauden perusteella ed. Filatov sekä muun syyn perusteella edustajat Gustafsson, HuutoJa, Lämsä, Mähönen, Olin, Pesälä
ja Tahvanainen sekä
tämän kuun 29 päivään muun syyn perusteella
ed. Itälä.

Hallituksen esityksen n:o 183 peruuttaminen

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 22 päivänä
tammikuuta 1999 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen n:o 183 helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen 18 artiklan
muutoksen hyväksymisestä (HE 183/1998 vp).
Työjärjestyksen 54 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava.
Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi maa- ja metsätalousvaliokunnalle, jonka valmisteltavana puheena oleva esitys on.

Vaaleja

Hyväksytään.
U-asiat
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Ilmoitetaan, että 21 päivänä tammikuuta 1999 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on puhemiehelle
saapunut valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:ssä tarkoitettu Euroopan unionin asia n:o U 85.
Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään
toimittanut mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle työasiainvaliokunnan
on annettava lausunto.
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Kun täydennysvaaleja varten vaalisäännön 7
ja 19 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa,
jotka puhemies on tänään tarkastanut ja hyväksynyt, on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi
ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaaleissa
on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla,
että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat
tulleet ehdokaslistojen mukaisesti:
suuren valiokunnan jäseneksi ed. Jari Koskinen,
ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi ed. Järvenpää sekä
valtiovarainvaliokunnan jäseneksi ed. AlaHarja ja varajäseneksi ed. Markkula-Kivisilta.
Asia on loppuun käsitelty.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Kansliatoimikunnan täydennysvaali
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Päiväjärjestyksen 1) asiana on kansliatoimikunnan jäsenen vaali vapautuksen saaneen ed. Sasin sijaan
tämän vaalikaudenjäljellä olevaksi ajaksi. Kehotan tekemään ehdotuksia.
Keskustelu:
Ed. Z y s k o w i c z :Arvoisa rouva puhemies!
Minulla on ilo ja kunnia ehdottaa kansliatoimikunnan uudeksi jäseneksi kansanedustaja Timo
Ihamäkeä.

3) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Päiväjärjestyksen 3) asiana on Pohjoismaiden neuvoston
Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.
Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 7 ja
19 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa, jonka puhemies on tänään tarkastanut ja hyväksynyt, on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnanjäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä
monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen
ja että valituksi on tullut ehdokaslistan mukaisesti ed. Aura.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Zyskowicz ehdottanut, että kansliatoimikunnan jäseneksi valittaisiin ed. Ihamäki.

4) Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Toinen varapuhemies: Kun muita
ehdokkaita ei ole esitetty, on eduskunnan katsottava sopineen valittavastaja siis valinneen kansliatoimikunnan jäseneksi tämän vaalikauden jäljellä olevaksi ajaksi ed. Ihamäen.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Valiokuntien täydennysvaalit
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Päiväjärjestyksen 2) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Päiväjärjestyksen 4) asiana on eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali.
Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 7 ja
19 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa, jonka puhemies on tänään tarkastanut ja hyväksynyt, on pankkivaltuutettujenjäseneksi ehdotettu
valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 ja 23 §:n nojalla, että
vaali on yksimielinen ja että eduskunnan pankkivaltuutettujenjäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti
ed. Zyskowicz ed. Sasin sijaan pankkivaltuutettujen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
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Samalla ed. Zyskowicz määrätään ed. 1. Kanervan ensimmäiseksi varamieheksi suppeampaan pankkivaltuustoon.
Asia on loppuun käsitelty.

dia I -sarjan 76 osaketta ja Alma Media II -sarjan
18 osaketta Postipankin välityksellä pörssissä.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Ministeri
Sasin ilmoitus merkitään pöytäkirjaan.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

5) Valtion vakuusrahaston valtuuston täydennysvaali
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Päiväjärjestyksen 5) asiana on Valtion vakuusrahaston
valtuuston täydennysvaali.
Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 7 ja
19 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa, jonka puhemies on tänään tarkastanut ja hyväksynyt, on Valtion vakuusrahaston valtuuston jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin
vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n
nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Valtion
vakuusrahaston valtuuston jäseneksi on tullut
valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Zyskowicz.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunta
päättänee saattaa vaalin tuloksen tiedoksi valtioneuvostolle.
Hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
6) Hallitusmuodon 36 c §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet (min. Sasi)
Ainoa käsittely
Valtioneuvoston kirjelmä VN 5/1998 vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on 21. päivänä tammikuuta 1999 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva
liikenneministeri Sasin selvitys sidonnaisuuksistaan. Kirjelmä perustuu valtiopäiväjärjestyksen
38 b §:ään, jonka mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.
Keskustelu:
Liikenneministeri S a s i : Arvoisa puhemies!
Haluan eduskunnalle ilmoittaa, että sen jälkeen,
kun olen laatinut tämän hallitusmuodon
36 c §:ssä mainitun valtioneuvoston jäsenen ilmoituksen, olen myynyt omistamani Alma Me-

Asia on loppuun käsitelty.
7) Hallituksen esitys pelastustoimilaiksi
Kolmas käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys 76/1998 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 23/1998 vp
Toivomusaloite 63/1997 vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen
kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään kolmannessa
käsittelyssä lakiehdotuksesta. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toivomusaloitteesta.
Kun asia on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä, ehdotan menettelytavaksi seuraavaa:
Ensin tehdään päätös siitä hallintovaliokunnan ehdotuksesta, joka koskee lakiehdotuksen
julistamista kiireelliseksi. Jos hallintovaliokunnan ehdotus hyväksytään, päätetään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos
ehdotus kiireelliseksi julistamisesta hylätään,
tehdään päätös lakiehdotuksen hyväksymisestä
jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin vaalienjäljestä pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin tai sen
hylkäämisestä.
Menettelytapa hyväksytään.
Keskustelu:
Ed. M i k k o 1 a : Arvoisa puhemies! Ensinnä
kiinnitän kahteen järjestysluontoiseen asiaan
huomiota, eli kuten äsken kuultiin, puhemieshän
esitti säätämisjärjestysasian, toisin sanoen pelastustoimen laki on säädettävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Hallintovaliokunta ehdottaa,
että se julistettaisiin kiireelliseksi viiden kuudesosan enemmistöllä ja sen jälkeen hyväksyttäisiin
kahden kolmasosan enemmistöllä. Mihin kiinnitän huomiotani? Esitän harkittavaksi sitä, että
kun lain säätäruisjärjestys poikkeaa tavallisen
lain säätämisjärjestyksestä, tulee perustuslain
säätämisjärjestyksessä taikka niin sanotussa su-
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Pelastustoimi

pistetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä
täällä käsiteltäväksi, mielestäni saattaisi olla aiheellista, että päiväjärjestyksessä kerrottaisiin
tästä menettelystä. Luulen, että esimerkiksi tällä
kertaa aivan valtaosa kansanedustajista ei ole
kiinnittänyt säätäruisjärjestykseen mitään huomiota eikä ole otettu tavallaan sitä millään tavalla esille. Aina, kun siitä poikettaisiin, se päiväjärjestyksessä näkyisi. Mielestäni se olisi hyvä informaatio.
Toinen asia, jonka muodollisesti otan esille,
on hallituksen esityksen pääasiallinen sisältö.
Tässähän on pelastustoimilaki. Sehän yhdistyy
nyt sillä tavalla, että palo- ja pelastustoimesta
annettu laki ja väestönsuojelulaki yhdistetään eli
tehdään tämmöinen tekninen ja hallinnollinen
uudistus. Pääasiallisessa sisällössä on tämä aika
hyvin kerrottu.
Mutta mielestäni tällä lailla on yksi kansalaisiin nähden merkittävä merkitys. Toisin sanoen
tässä säädetään palovaroittimet asuinrakennuksissa ja asuinhuoneistoissa välttämättömiksi, ja
jollakin tavalla olisin ajatellut, että jos tavallisten ihmisten kannalta tätä lakia ajatellaan, palovaroittimien hankkiminen on iso asia. Se koskee tämän jälkeen valmistuvia huoneistoja,
asuinrakennuksia, mutta se koskee taannehtivasti myös kaikkia vanhoja asuntoja ja asuinrakennuksia. Vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta, joka tullee voimaan ilmeisesti vuoden 2000 alusta, on hankittava kaikkiin vanhoihin huoneistoihin ja asuinrakennuksiin palovaroittimet.
Pääasiallisessa sisällössä ei tästä sanota sanaakaan, eli toisin sanoen tämä on täysin hallinnollinen näkökulma. Kerrotaan, mitä tämä lakien
yhdistäminen kertoo, mutta ei kerrota sitä, mitä
se merkitsee kansalaisnäkökulman kannalta.
Kansalaisnäkökulman kannalta näillä muilla ei
ole mitään merkitystä, mutta palovaroittimien
hankkiminen on tavattoman iso asia, ja se olisi
pitänyt täällä mainita, koska tämähän on ensinnäkin kustannuskysymys, velvoitekysymys,
kuka sen hankkii,jos se puuttuu. Sillä on rangaistusseuraamus, jos se puuttuu, ja sitten myöskin
tällä on sellaista merkitystä, ettäjos palovaroittimet puuttuvat, kun laki niitä edellyttää, vakuutuskorvauksissa saattaa tulla vähennyksiä ynnä
muita, eli kansalaisille pitäisi nyt tämän lain hyväksymisen jälkeen aika voimakkaasti informoida näiden palovaroittimien hankkimisesta asuinrakennuksiin ja asuinhuoneistoihin ja kiinnittää
näihin seuraamuksiin myös huomiota, jos niitä ei
ole hankittu.

Näissä hallituksen esittelyissä, kun kerrotaan,
mitä asia merkitsee juridisesti ja hallinnollisesti,
niin sen ohella pitäisi aina näkyä myös kansalaisnäkökulma, jos lainsäädännöllä on niitä vaikutuksia.
-"

Ed. T y k k y 1ä i ne n (vastauspuheenvuoro ): Puhemies! Totean ed. Mikkolan puheenvuoron johdosta, kun hän otti kantaa kotiin asennettaviin pakollisiin palohälytyslaitteisiin, että hän
otti kantaa merkittävään asiaan. Vastauspuheenvuorossa toteaisin, että tämä nähtävästi jää
nyt sitten kuntien tiedotusvelvollisuudeksi. Toivoisin, että kunnat huolehtisivat tiedottamisesta
tämän lainsäädännön voimaan astuessa.
Ed. R a n t a - M u o t i o : Arvoisa rouva puhemies! Tämä uusi pelastustoimilakiehdotus on
edennyt täällä eduskunnassa ilman suurempia
ristiriitaisuuksia. Se on hyvin valmisteltu ja hallintovaliokunnassa tehtyjen muutamien täsmennysten jälkeen varsin hyvä kokonaisuus.
Totesin lain ensimmäisen käsittelyn yhteydessä, että 56 §:n osalta, mitä tulee väestönsuojan
rakentamisvelvollisuuteen, on syytä vielä täältä
ohjata lakiin liittyvän asetuksen säätäjiä. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus olisi lakiehdotuksen mukaan pääosin nykyisen laajuinen, eli
suoja on tehtävä rakennukseen, jonka kerrosala
on vähintään 600 neliömetriä ja jossa asutaan tai
työskennellään pysyvästi. Lain mukaan rakennusluvan myöntävä viranomainen voi sallia kahta tai useampaa rakennusta varten rakennettavaksi myös yhteisen väestönsuojan.
Yrittäjät ja heidän järjestönsä ovat asiantuntijakuulemisissa toivoneet, että väestönsuojan
rakentamisvelvollisuus esimerkiksi liike- ja teollisuustiloissa perustuisi rakennuksessa työskentelevien henkilöiden lukumäärään neliömäärien
sijasta. Vaihtoehtoisesti he ovat esittäneet suojan rakentamiseen velvoittavan neliömäärän
nostamista nykyisestä 600 neliöstä 1 200 neliömetriin.
Itsekin olen sitä mieltä, että raja voisi olla
nykyistä korkeampi, koska entistä suuremmissa
halleissa työskentelee entistä vähemmän henkilöitä. Se ei nyt kuitenkaan tunnu olevan tässä
uudistuksessa mahdollista.
Järkevä vaihtoehto monessa kunnassa on yhteisen väestönsuojan rakentaminen teollisuusalueen tuntumaan. Yhteisiä suojia on tehtykin,ja
ne ovat yleensä suojelutasoltaan paljon parempia
kuin yksittäiset hallin nurkassa olevat, yleensä
kaikenlaista rojua täynnä olevat tilat.
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Käytännössä yhteisten väestönsuojien rakentamisen esteenä on usein asetuksessa säädetty
enimmäisetäisyys väestönsuojaan. Se on pääsääntöisesti vain puoli kilometriä, johon kunnan
rakennusviranomainen voi myöntää tilanteen
mukaan pidennyksenä toiset puoli kilometriä, eli
se voi olla enintään kilometrin päässä tarvitsijoista.
Suurten taajamien keskustasta yksi kilometri
on varmasti pitkä matka ja suojaanmeno kestää
varsin kauan liikenteellisistä syistä. Mielestäni
asetuksessa pitäisi säätää paikalliselle viranomaiselle harkintavalta myös pitempään etäisyyteen, jopa 3-5 kilometrin etäisyyteen paikalliset
liikenneyhteydet ja väestöntiheys huomioon ottaen. Näin edistettäisiin parempien yhteisten väestönsuojien rakentamista ja säästettäisiin yritystoiminnan kustannuksia.
Ehdotan tämän johdosta lausumaa tähän
muuten hyvään pelastustoimilakiin. Lausumaehdotus on jaettu ja kuuluu seuraavasti: "Hyväksyessään pelastustoimilakiehdotuksen eduskunta edellyttää, että annettaessa sitä koskevia alemman asteisia säädöksiä lain 56 §:n 4 momentissa
tarkoitetun yhteisen väestönsuojan rakentamisedellytyksistä määritellään nykyistä joustavamruin enimmäisetäisyys väestönsuojaan ottaen
huomioon paikalliset olosuhteet, muun muassa
liikenneyhteydet ja väestön tiheys."
Ed. A i t t on i e m i : Rouva puhemies! On
tämä säätäruisjärjestys ihmeellistä, kun tässä
tarvitaan nyt viiden kuudesosan enemmistö
tiettyyn toimenpiteeseen. Muutama vuosi sitten
myytiin koko maa Euroopan unionille kahden
kolmasosan enemmistöllä. Eivät nämä asiat ole
oikein suhteessa. Mutta menneitä, mitkä menneitä.
Kun ed. Mikkola puhui näistä palohälyttimistä, hän puhui ihan oikeata asiaa. Itse kuitenkin
haluan aikaisempiin puheenvuoroihini viitaten
mainita kaupunkien informaatiosta yleisten väestönsuojien suhteen. Väitän edelleen, että kun
jossakin Tampereella tulee hälytys ja pitäisi mennä väestönsuojiin, niin ihmiset juoksevat edestakaisin ja vain yksi prosentti löytää väestönsuojan, kun mitään informaatiota ei ole.
Tämä on ehkä naurettavaa, koska ei tällaista
katastrofia todennäköisesti ole tulossa, mutta
kuitenkin olisi hyvä, että kaupungeissa jonkinlaista informaatiota näihin jaettaisiin jo lain perusteellakin.
Mitä tulee sitten, ed. Ranta-Muotio, väestönsuojan sijoittamiseen, minä vähän ihmettelen

sitä, kun te ajattelette, että sen voi sijoittaa kilometrin päähän sivulle, ja saattaa olla sillä tavalla,
että kun sinne huonojalkaisemmat lähtevät
juoksemaan, ehtii tomahtaa ennen, ennen kuin
pääsee perillekään. Kyllä tässä tämäkin puoli
asiassa on, eli toisin sanoen ei väestönsuojia pidä
toki laittaa mihinkään korpeen, johon taksilla
lähdetään siinä vaiheessa, kun tällainen asia sattuu.
Mutta kyllä siitä huolimatta, ed. Ranta-Muotio, pidän teitä fiksuna kansanedustajana ja äänestän teidän ponsilausumanne puolesta, ei se
kysymys ole siitä, mutta hiukan ihmettelen tätä
kauemmaksi asettamista, onko siinä nyt ihan
kaikki asiat kohdallaan.
Ed. V ä i s t ö : Arvoisa puhemies! Ed. RantaMuotion lausumaehdotus on perusteltu. Se on
valiokunnan mietinnön linjan mukainen. Tällä
ehdotuksella ed. Ranta-Muotio haluaa täydentää niitä perusteluja, joilla säännöksiä väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta annettaisiin
yrityksille ja erityisesti pienille yrityksille. On arvioitu, että pienet yritykset ja niiden investoinnit
tulisivat kohtuuttoman kalliiksi ja osin jouduttaisiin tarpeettorniin lisäkustannuksiin, mikä heikentäisi yritysten kilpailukykyä ja investointimahdollisuuksia.
Tarkoituksenahall on, arvoisa puhemies, että
pelastustoimiasetuksessa säännellään tarkemmin liike-, teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksia koskevista väestönsuoja-asioista. Hallintovaliokunta totesi mietinnössään, että mainittu
56 §:n 2 momentti antaa nykyiseen tapaan mahdollisuuden rakentaa yhteisiä väestönsuojia. Arvoisa puhemies, nyt pitää sitten miettiä vain, millä tavoin näitä edellytyksiä kunkin tilanteen osalta arvioidaan. Onhan mahdollista myös hakea
vapautusta ja helpotusta väestönsuojan rakentamisvelvollisuuteen.
Arvoisa puhemies! Kannataned. Ranta-Muotion ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Ranta-M uotio ed. Väistön kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen:
"Hyväksyessään pelastustoimilakiehdotuksen
eduskunta edellyttää, että annettaessa sitä koskevia alemman asteisia säädöksiä lain 56 §:n 4 momentissa tarkoitetun yhteisen väestönsuojan rakentamisedellytyksistä määritellään nykyistä
joustavarumin enimmäisetäisyys väestönsuojaan

Pelastustoimi

ottaen huomioon paikalliset olosuhteet, muun
muassa liikenneyhteydet ja väestön tiheys."
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8) Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Lakiehdotus julistetaan kiireelliseksi yksimielisesti.
Lakiehdotus hyväksytään yksimielisesti.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 194/1998 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 24/1998 vp
Toinen varapuhemies: Toisessa
käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt
hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.

Hallintovaliokunnan mietintöön
lausumaehdotus hyväksytään.

sisältyvä

Ed. Markkula-Kivisilta merkitään läsnä olevaksi.

Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Nyt on
päätettävä ed. Ranta-Muotion lausumaehdotuksesta.
Äänestys ja päätös:
Mietintö "jaa", ed. Ranta-Muotion ehdotus
"ei".
Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 43.
(Ään. 1)

9) Hallituksen esitys laeiksi työturvallisuuslain
49 §:n, työterveyshuoltolain 9 §:n ja rikoslain 47
luvun 1 §:n muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 224/1998 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 17/1998 vp
Toinen varapuhemies: Toisessa
käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt
hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Lakiehdotukset hyväksytään.
Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen toivomusaloitteen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Asia on loppuun käsitelty.
Asia on loppuun käsitelty.
Venäjän federaation valtionduuman puhemiehen
vierailu
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Arvoisat
kansanedustajat! Ilmoitan, että Venäjän federaation valtionduuman puhemies Gennadi Seleznjovin johtama valtuuskunta on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun
puhemies Seleznjovin seurueineen tervetulleeksi
eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

10) Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 182/1998 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 8/1998 vp
Toinen varapuhemies: Toisessa
käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt
hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
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Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
11) Hallituksen esitys televiestinnän voimavarojen
antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja
pelastustoimiin koskevan yleissopimuksen eräiden
määräysten hyväksymisestä

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 273/1998 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 16/1998 vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 16.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 ja 2 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
12) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 76 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys 28111998 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.
13) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain
13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys 282/1998 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
15) Hallituksen esitys Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen eräiden
määräysten hyväksymisestä

Hallituksen esitys 277/1998 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 67/1998 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
16) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys 27811998 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 68/1998 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
17) Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksesta
Hallituksen esitys 42/1998 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 25/1998 vp
Toivomusaloite 69, 74/1995 vp, 53, 55/1996 vp,
79/1997 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
18) Hallituksen esitys laiksi kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys 245/1998 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 171
1998 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys Pohjoismaiden Investointipankkia koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

19) Valtioneuvoston selonteko kuntoutuksesta

Hallituksen esitys 239/1998 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 66/1998 vp

Valtioneuvoston selonteko 111998 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 3711998
vp
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Pöydällepanoja

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.
20) Hallituksen esitys laeiksi luonnonsuojelulain ja
yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Toinen varapuhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.40.
Täysistunto lopetetaan kello 14.31.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Hallituksen esitys 236/1998 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 9/1998 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

Jouni Vainio

