23. Perjantaina 19 päivänä toukokuuta 1995
kello 13
Päivä j ä r j e s t y s
1 1m o i t u k s i a
V a a 1e j a
1) Valiokuntien täydennysvaalit ..........

Ainoa
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käsittely

Ilmoitusasiat:

2) Vuoden 1993 valtiopäiviltä lepäämässä oleva ehdotus laiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta ............................................... ..

Lomanpyynnöt

Lepäämässä oleva lakiehdotus (HE 240/
1993 vp)
Työasiainvaliokunnan mietintö 111995 vp
Mietintöjen

pöydällepano

3) Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntien
vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta
annetun lain 9 §:n muuttamisesta .. ..........

Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi ensimmäinen varapuhemies Anttila S-L. sekä edustajat Alho, Backman, Halonen, Hämäläinen,
Isohookana-Asunmaa, Kanerva, Kankaanniemi, Karjula, Komi, Koski V., Laitinen, Lehtosaari, Lipponen, Luhtanen, Lämsä, Niinistö,
Ojala A., Partanen, Pesälä, Pohjola M., Rantanen, Rinne, Saarinen, Soininvaara, Törnqvist,
Vehkaoja, Vehviläinen ja Viljamaa.
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Hallituksen esitys 111995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 111995 vp
4) Hallituksen esitys laiksi kilpailunrajoituksista annetun lain 2 ja 20 §:n muuttamisesta .................................................... .

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä sairauden takia ed. Viljamaa,
virkatehtävien takia edustajat Alho, Backman,
Halonen, Lipponen ja Niinistö sekä yksityisasioiden takia edustajat S-L. Anttila, Hämäläinen, Isohookana-Asunmaa, Karjula, Komi, V.
Koski, Laitinen, Lehtosaari, Luhtanen, Partanen, Pesälä, M. Pohjola, Rantanen, Saarinen,
Törnqvist ja Vehkaoja sekä
tämän kuun 23 päivään sairauden takia ed.
Kankaanniemi ja yksityisasioiden takia ed. Lämsä.
Uudet hallituksen esitykset
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot 1528.

Hallituksen esitys 2/1995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 2/1995 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 1994
Puhetta johtaa toinen varapuhemies Louekoski.

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen
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kirjelmän ohella viime maaliskuun 30 päivältä on
eduskunnalle annettu Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 1994.
Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

ulkoasiainvaliokuntaan varajäseneksi ed.
Huuhtanen sekä
sosiaali- ja terveysvaliokuntaan jäseneksi ed.
Huuhtanen.

Asia on loppuun käsitelty.
Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta
1994
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien kirjelmän
ohella viime huhtikuun 19 päivältä on eduskunnalle saapunut eduskunnan tilisäännön 19 §:ssä
tarkoitettu tilintarkastuskertomus varainhoitovuodelta 1994. Tämä kertomus on nyt saatettu
eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.
Kirjalliset kysymykset
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle on, puhemiehelle osoitettuna, saapl,lnut vastaus kirjalliseen kysymykseen
n:o 8. Tämä kysymys vastauksineen on nytjaettu
edustajille.
Puheenvuoron saatuaan lausuu
Ed. T u o m i o j a : Herra puhemies! Suuren
valiokunnanjäsenille ilmoitetaan, että valiokunta kokoontuu tänään kello 14.
Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Valiokuntien täydennysvaalit
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.
Kun täydennysvaaleja varten vaalisäännön 7
ja 19 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa,
jotka olen tarkastanut ja hyväksynyt, on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että
vaalit ovat yksimieliset ja että valituiksi ovat
ehdokaslistojen mukaisesti tulleet seuraavat
edustajat:
suureen valiokuntaan jäseneksi ed. Huuhtanen,
perustuslakivaliokuntaan varajäseneksi ed.
Vanhanen,

2) Vuoden 1993 valtiopäiviltä lepäämässä oleva
ehdotus laiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
Ainoa käsittely
Lepäämässä oleva lakiehdotus (HE 240/1993 vp)
Työasiainvaliokunnan mietintö 1/1995 vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o 1,
jossa valiokunta ehdottaa, että lepäämäänjätetty
lakiehdotus hylättäisiin.
Ensin sallitaan keskustelu asiasta ja sen jälkeen päätetään lakiehdotuksesta, joka valtiopäiväjärjestyksen 73 §:n mukaan voidaan nyt asiasisällöltään muuttamattomana hyväksyä tai hylätä. Käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen hyväksymisestä päätetään valtiopäiväjärjestyksen
73 §:n 3 momentin mukaisesti ääntenenemmistöllä.
Keskustelu:
Ed. R i m m i : Arvoisa puhemies! Käsittelyssä on asia, joka todella jäi lepäämään vuonna
1993 pidetyiltä valtiopäiviltä. Asiahan koski työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa olevien
sosiaalisia etuuksia. Silloin hallitus esitti työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa olevien työttömien ihmisten päivärahojen leikkaamista 30
markalla. Summa tuntui varmaan varsin vaatimattomalta, mutta se olisi tiennyt kuitenkin työttömille koulutuksessa oleville silloinkin 150 markan menetystä viikossa.
Vasemmiston voimin laki saatiin lepäämään
yli valtiopäivien. Olen todella äärettömän iloinen
siitä, että kun työasiainvaliokunta on nyt asiaa
käsitellyt, se esittää myös tämän lakiesityksen
hylkäämistä. Voimme tervehtiä ilolla sitä, että
ainakin yksi edellisen hallituksen ikävä laki, joka
oli tarkoitus toteuttaa, kyetään tässä eduskunnassa todennäköisesti torpedoimaan.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! En voi
olla toteamatta, että ed. Rimmin ilo on kovin
käänteistä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän
jäsenenä. Jos olisitte yhtä iloissanne nyt vastaa-
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vista asioista tämän hallituksen aikana, toisin
sanoen olisitte, niin kuin aikaisemmin, hyvin vihaisia tällaisista asioista, joka nyt hylätään, silloinhan asia olisi kunnossa. Kyllä te, ed. Rimmi,
tiedätte, mitä tarkoitan. Nyt teidän kaikki toimenpiteenne hallituksessa ja vasemmistoryhmän
jäsenenä ovat juuri sellaisia, joihin tällä lakiaioitteelia on pyritty aikanaan. Nyt te olette iloinen,
kun tämä hylätään. Teidän pitäisi olla iloinen
myöskin tulevaisuudessa, kun Lipposen huonon
hallituksen vastaavanlaisia esityksiä hylätään
täällä salissa toivottavasti vasemmistoliiton voimin. Minä olisin, ed. Rimmi, teinä nyt- te olette
hyvä kansanedustaja ja toki teillä on oikeus puhua- tässä tapauksessa pitänyt kyllä suuni kiinm.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Eduskunta yhtyy työasiainvaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 9 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys 1/1995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 111995 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
4) Hallituksen esitys laiksi kilpailunrajoituksista
annetun lain 2 ja 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys 211995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 2/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunkunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 13.11.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

