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15) Maa- ja metsätalo1;1svalio~~I_la~
mietintö n:o 2 hallituksen esityksesta laiksi
kalatalouden korkotukilainoista annetun
lain 14 §:n muuttamisesta (HE 8) ............
16) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 5 vuoden 1991 valtiopäivillä lepäämään jätetyistä ehdotuksi~ta ~aiksi
työttömyyskassalain 21 §:n väliaikaisesta
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Ilmoitusasiat:

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä sairauden vuoksi edustajat Hautala, Hurskainen, Jurva, Miettinen, _Raura~o ja Urpilainen virkatehtävien vuoksi edustaJat E. Aho, S.
Pietikäinen, Riihijärvi ja Salolainen sekä yksityisasioiden vuoksi edustaj~t J?uppila, Kem~
painen, Laitinen, ~ouekos~_I, Nikula, Saap!-n.~~I,
Turunen ja Vuonsto,_ täman ~uun 23 _Paiv_a<l:n
virkatehtävien vuoksi edustaJat Kaanlahtl Ja
Koskinen sekä 26 päivään virkatehtävien vuoksi
edustajat Dromberg, Hacklin, Laakso, Ryynänen ja Tiuri.
Uusi hallituksen esitys
Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan, että tasavallan presidentin kirjelmän ohella tältä päivältä on eduskunnalle saapunut hallituksen esitys n:o 15, joka nyt on edustajille jaettu.
Päiväjärjestyksessä olevat asiat:

,

1) Ehdotus toisten lisävaltuuksien antamisesta
valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1993 aika-

na

17) Valtiovarainvalioku1_1nan mieti~t~
n:o 9 hallituksen esityksen JOhdosta laiksi

Ainoa käsittely
Hallituksen esitys n:o 3
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 4

polttoainema~susta ~ekä poltto_a~neveros

ta annetun lam 6 §:n Ja moottonaJoneuvoverosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
(HE 329/1991 vp).....................................

Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Aho E., Alarant~, Astala, J:?romberg,
Hacklin Hautala, Hurskamen, Joupplla, Jurva,
Kaarilahti, Kauppinen, Kemppainen, Ko_skin_en,
Laakso, Laitinen, Laivoranta, Louekoski, Miettinen Morri, Myller, Nikula, OjalaA., Pietikäinen
Pokka Rauramo, Riihijärvi, Rinne, Ryynänen: Saapu~ki, Saari, Salolainen, Tiuri, Turunen, Uosukainen, Urpilainen, Vuoristo ja Väyrynen.

Lomanpyynnöt

13) Valtiovarainvaliokunnan mieti~t~
n:o 8 hallituksen esityksenjohdosta laeiksi
tullitariffilain 4 §:n ja tuontimaksulain
2 a §:n muuttamisesta (HE 330/1992 vp)
14) Hallint~:>valiok~:m~an. mietint? n:~. _5
hallituksen esityksestä laiksi kadun Ja eraiden yleisten alue~den ku~ossa- ja pu~taa
napidosta annetun lam muuttamisesta
(HE 354/1992 vp) .....................................

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies
Paakkinen.

,

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
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mietintö n:o 4. Keskustelu asiasta julistettiin
viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa
päättyneeksi.
Lainanottovaltuudet hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Ehdotus vuoden 1993 toiseksi lisätalousarvioksi
Ainoa käsittely
Hallituksen esitys n:o 5
Lisätalousarvioaloitteet n:ot 1-51
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 5
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 5. Viime keskiviikkona pidetyssä
täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta
päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy lisätalousarvioehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Esitellään menot.
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nä 10 000 000 markkaa I vastalauseen mukaisesti.
Ed. L a h t i - N u u t t i 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luttisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Aittoniemi ed. Mäkelän
kannattamana ehdottanut momentin 50 perusteluihin lisätalousarvioaloitteen n:o 1 mukaista
lausumaa.
Ed. Luttinen on ed. Lahti-Nuuttilan kannattamana ehdottanut momentille 50 lisäystä
10 000 000 markkaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Ensin äänestetään määrärahaa koskevasta ehdotuksesta ja sen jälkeen perusteluja koskevasta
ehdotuksesta.
Menettelytapa hyväksytään.
Å'änestykset ja päätökset:

Pääluokka 23
Äänestys ed. Luttisen ehdotuksesta.
Luku 27 Poliittisen toiminnan avustaminen,
hyväksytään.
Pääluokka 24
Luku 01 Ulkoasiainhallinto, luku 50 Yhteistyö Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa sekä
luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan
muut menot, hyväksytään.
Pääluokka 25
Luku 45 Eräät oikeudenhoitomenot
Keskustelu:

Ed. A i t t on i e m i : Rouva puhemies! Teen
lisätalousarvioaloitteen n:o 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Mietintö "jaa", ed. Luttisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 67 ei-ääntä;
poissa 43. (Ään. 1)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Aittoniemen ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Aittoniemen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 64 ei-ääntä;
poissa 46. (Ään. 2)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Pääluokka 26

Ed. M ä k e 1ä : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Aittoniemen ehdotusta.
Ed. L u t t i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 50 otettaisiin lisäykse-

Luku 05 Lääninhallitukset ja luku 75 Poliisitoimi, hyväksytään.
Luku 80 Pelastushallinto.
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Keskustelu:

Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan UI vastalauseen mukaisesti, että momentin 87 perustelut hylättäisiin.
Ed. U. A n t t i 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luukkaisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luukkainen ed. U. Anttilan kannattamana ehdottanut, että momentti 87
poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
A·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".
.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 15 ei-ääntä,
3 tyhjää; poissa 46. (Ään. 3)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 90 Rajavartiolaitos ja pääluokan perustelut, hyväksytään.

sillä on II vastalauseessa, joka tarkoittaa sitä,
että lisäyksenä otettaisiin 25 000 000 markkaa.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Teen
lisätalousarvioaloitteen n:o 10 mukaisen ehdotuksen, että momentille 01 otettaisiin lisäyksenä
25 000 000 markkaa.
Ed. Apu k k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Laaksosen ehdotusta.
Ed. M ä k e 1 ä : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Aittoniemen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Laaksonen ed. Apukan
kannattamana ehdottanut, että momentille 01
otettaisiin lisäyksenä 25 000 000 markkaa II vastalauseen mukaisesti.
Ed. Aittoniemi ed. Mäkelän kannattamana
on ehdottanut, että momentille 01 otettaisiin
lisäyksenä 25 000 000 markkaa lisätalousarvioaloitteen n:o 10 mukaisesti.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Ehdotukset ovat saman sisältöisiä, joten niistä
äänestetään samalla kertaa mietintöä vastaan.

Pääluokka 27
A"änestys ja päätös:

Luku 30 Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta, hyväksytään.

Mietintö "jaa", ed. Laaksosenja ed. Aittoniemen ehdotukset "ei".

Pääluokka 28
Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 18 Verohallinto, luku 40 Tullilaitos, luku 60 Rakennushallinto, luku 84 Pohjoismaiset rahoitusyhteisöt, luku 86 Suomen itsenäisyydenjuhlarahasto ja pääluokan perustelut, hyväksytään.

Pääluokka 29
Luku 01 Opetusministeriö ja luku 10 Korkeakoulut, hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 91 jaa- ja 68 ei-ääntä;
poissa 40. (Ään. 4)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 42 Valtion yleissivistävät oppilaitokset,
luku 43 Lukiot, peruskoulut ja musiikkioppilaitokset, luku 60 Valtion ammatilliset oppilaitokset, luku 65 Kunnalliset ja yksityiset ammatilliset
oppilaitokset ja luku 69 Aikuiskoulutus, hyväksytään.

Luku 19 Muut korkeakoulumenot

Luku 93 Museovirasto ja kulttuuriperinne.

Keskustelu:

Keskustelu:

Ed. L a a k s o n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentti 01 saisi sen muodon, joka

Ed. L a a k s o n e n : Arvoisa puhemies! Viitaten valiokunnan mietintöön liitettyyn II vasta-
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lauseeseen ehdotan, että momentille 50 otettaisiin lisäyksenä 10 000 000 markkaa.

A·änestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Luukkaisen 1) ehdotuksesta.
Ed. A p u k k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Laaksosen ehdotusta.

Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen 1) ehdotus
"ei".

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Laaksonen ed. Apukan
kannattamana ehdottanut, että momentille 50
otettaisiin lisäyksenä 10 000 000 markkaa II vastalauseen mukaisesti.

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 68 ei-ääntä;
poissa 42. (Ään. 6)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Luukkaisen 2) ehdotuksesta.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Aänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Laaksosen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 55 ei-ääntä;
poissa 40. (Ään. 5)

Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen 2) ehdotus
"ei".
.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 67 ei-ääntä;
poissa 40. (Ään. 7)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Luukkaisen 3) ehdotuksesta.

Luku 94 Kirjastotoimi, hyväksytään.

Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen 3) ehdotus
"ei".

Pääluokan perustelut.
Keskustelu:

Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan III vastalauseen mukaisesti neljää
erillistä perustelulausumaa, joista ensimmäinen
koskee sitä, että keski- ja korkea-asteen opiskelupaikkoja ei vähennettäisi, toinen sitä, että
järjestettäisiin korkeakouluissa valionaisia yrittäjyyskursseja, kolmas sitä, että korkeakouluissa ei perittäisi lukukausimaksua, ja neljäs
sitä, että hallitus antaisi koulupoliittisen selonteon.
Ed. U. A n t t i 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luukkaisen järkeviä ehdotuksia.

Ensimmäinen

varapuhemies:

Äänestykse~~ä on annettu 88 jaa- ja 67 ei-ääntä;

poissa 44. (Aän. 8)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Luukkaisen 4) ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen 4) ehdotus
"ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 67 ei-ääntä;
poissa 39. (Ään. 9)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Pääluokka 30
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luukkainen ed. U. Anttilan kannattamana ehdottanut III vastalauseen
mukaisia 1)-4) perustelulausumaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Luku 01 Maa- ja metsätalousministeriö, hyväksytään.
Luku 33 Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen.
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Keskustelu:

Ed. L u t t i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että I vastalauseen mukaisesti hyväksyttäisiin momentin 47 perusteluihin seuraava lausuma: "Eduskunta edellyttää, että valtiontalouden
vaikean tilanteen vuoksi erilaiset vakauttamistoimet ja korkoavustukset tulee ohjata niille
toimialoille, jotka ovat viennin ja työllisyyden
kannalta keskeisimpiä."
Ed. L a h t i - N u u t t i 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luttisen ehdotusta.

tä 10 000 000 markkaa II vastalauseen mukaisesti.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
A'änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Laaksosen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 36 ei-ääntä;
poissa 41. (Ään. 11)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luttinen ed. Lahti-Nuuttilan kannattamana ehdottanut momentin 47
perusteluihin I vastalauseen mukaista lausumaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
A'änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Luttisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 63 ei-ääntä,
6 tyhjää; poissa 38. (Ään. 10)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 83 Kasvintuotannon tarkastuskeskus,
hyväksytään.
Luku 85 Vesivarojen käyttö ja hoito.
Keskustelu:

Ed. L a a k s o n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan II vastalauseen mukaisesti momentille 31
Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin lisäystä 10 000 000 markkaa.

Luku 87 Maanmittauslaitos, luku 95 Metsähallitus sekä luku 99 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot, hyväksytään.
Pääluokan perustelut.
Keskustelu:

Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies! III
vastalauseen mukaisesti ehdotan, että pääluokan
perusteluissa lausuttaisiin: "Eduskunta edellyttää, että jatkossa maatilatalouden lainojen hoito
kilpailutetaan." Tämä merkitsee noin 20 000 000
markan säästöä vuodessa.
Ed. U. Antti 1a: Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luukkaisen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luukkainen ed. U. Anttilan kannattamana ehdottanut pääluokan perusteluihin III vastalauseen mukaista lausumaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å'änestys ja päätös:

Ed. A p u k k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Laaksosen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Laaksonen ed. Apukan
kannattamana ehdottanut momentille 31 lisäys-

Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 62 ei-ääntä;
poissa 41. (Ään. 12)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Toinen lisätalousarvio
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Pääluokka 31

A"änestykset ja päätökset:

Luku 01 Liikenneministeriö, hyväksytään.

Äänestys ed. Luttisen ehdotuksesta.

Luku 24 Tielaitos.

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

Ensimmäinen varapuhemies:
Luku käsitellään momenteittain.

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 60 ei-ääntä;
poissa 42. (Ään. 13) ·

Momentti 24.21.
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Keskustelu:

Äänestys ed. Laaksosen ehdotuksesta.
Ed. L u t t i ne n : Arvoisa puhemies! I vastalauseen mukaisesti ehdotan, että tälle momentille otettaisiin lisäyksenä 50 000 000 markkaa.
Ed. L a h t i - N u u t t i 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luttisen ehdotusta.
Ed. La a k s o ne n : Arvoisa puhemies! Ehdotan II vastalauseen mukaisesti, että tälle momentille otettaisiin lisäyksenä 28 500 000 markkaa siten kohdennettuna, kuin vastalauseessa on
esitetty.
Ed. A p u k k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Laaksosen tekemää ehdotusta.
Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 2llisätalousarvioaloitteen n:o
46 mukaisesti 3 000 000 markkaa peruskorjaukseen Viranperän-Suokonmäen tielle, jotta
päästäisiin edes autolla liikkumaan.

Mietintö "jaa", ed. Laaksosen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 30 ei-ääntä;
poissa 53. (Ään. 14)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".
.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 15 ei-ääntä;
poissa 53. (Ään. 15)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Momentti 24.77.
Keskustelu:

Ed. M ä k i p ä ä : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luttinen ed. Lahti-Nuuttilan kannattamana ehdottanut momentille 21
lisäystä 50 000 000 markkaa.
Ed. Laaksonen on ed. Apukan kannattamana ehdottanut samalle momentille lisäystä
28 500 000 markkaa II vastalauseen mukaisesti.
Ed. Vistbacka on ed. Mäkipään kannattamana ehdottanut samalle momentille lisäystä
3 000 000 markkaa lisätalousarvioaloitteen n:o
46 mukaisesti.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
43 230206Y

Ed. Luttinen: Arvoisa puhemies! I vastalauseen mukaisesti ehdotan, että momentille
otettaisiin 100 000 000 markkaa lisäyksenä.
Ed. L a h t i - N u u t t i 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luttisen ehdotusta.
Ed. L a a k s o n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että II vastalauseen mukaisesti otettaisiin
lisäyksenä 31 000 000 markkaa siten kohdennettuna, kuin tässä vastalauseessa on esitetty.
Ed. A p u k k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Laaksosen tekemää ehdotusta.
Ed. L u u k k a i n en : Arvoisa puhemies!
III vastalauseen mukaisesti ehdotan, että momentilta 77 vähennettäisiin 45 000 000 mark-
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kaa tieverkon kehittämiseen ehdotetusta määrärahasta.

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Luttisen ehdotuksen.

Ed. U. Antti 1 a: Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luukkaisen tekemää ehdotusta.

2) Äänestys ed. Luukkaisen ja ed. Luttisen
ehdotusten välillä.

Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Ehdotan lisätalousarvioaloitteen n:o 47 mukaisesti,
että kyseiselle momentille lisättäisiin 200 000 000
markkaa, että saataisiin vähennettyä kelirikon
takia painorajoitteisia teitä.
Ed. M ä k i p ä ä : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luttinen ed. Lahti-Nuuttilan kannattamana ehdottanut momentille 77
lisäystä 100 000 000 markkaa.
Ed. Laaksonen on ed. Apukan kannattamana
el;ldottanut samalle momentille
lisäystä
31 000 000 markkaa II vastalauseen mukaisesti.
Ed. Luukkainen on ed. U. Anttilan kannattamana ehdottanut, että tämä momentti poistettaisiin.
Ed. Vistbacka on ed. Mäkipään kannattamana ehdottanut samalle momentille lisäystä
200 000 000 markkaa.
Selonteko

myönnet~än

oikeaksi.

.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että
ensin äänestetään ed. Luttisen ja ed. Vistbackan
ehdotusten välillä, sitten voittaneesta ed. Luukkaisen ehdotusta vastaan, tämän jälkeen voittaneesta ed. Laaksosen ehdotusta vastaan sekä
lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
Å'änestykset ja päätös:
1) Äänestys ed .. Luttisen ja ed. Vistbackan
ehdotusten välillä.

Ed. Luttisen ehdotus "jaa", ed. Vistbackan
ehdotus "ei".
.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 8 ei-ääntä,
17 tyhjää; poissa 47. (Ään. 16)

Ed. Luukkaisen ehdotus "jaa", ed. Luttisen
ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 87 jaa- ja 55 ei-ääntä,
6 tyhjää; poissa 51. (Ään. 17)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Luukkaisen ehdotuksen.
3) Äänestys ed. Laaksosen ja ed. Luukkaisen
ehdotusten välillä.
Ed. Laaksosen ehdotus "jaa", ed. Luukkaisen
ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on anne~tu 131 jaa- ja 12 ei-ääntä,
10 tyhjää; poissa 46. (Aän. 18)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Laaksosen ehdotuksen.
4) Äänestys ed. Laaksosen ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ed. Laaksosen ehdotus "ei" .
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 57 ei-ääntä,
poissa 47. (Ään. 19)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 30 Merenkulkulaitos, luku 32 Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen sekä luku
40, Autorekisterikeskus, hyväksytään.
Luku 58 Radanpito ja radanpitoon liittyvät
valtionavut.
Keskustelu:

Ed. L u t t i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 62 otettaisiin lisäyksenä
200 000 000 markkaa. Ehdotus on I vastalauseen
mukainen.

Toinen lisätalousarvio

Ed. L a h t i - N u u t t i 1a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luttisen ehdotusta.
Ed. L a a k s o n e n : Arvoisa puhemies! II
vastalauseen mukaisesti ehdotan momentille 62
otettavaksi lisäyksenä 216 200 000 markkaa siten jaotettuna, kuin se vastalauseessa on.
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Å·änestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Luttisen ja ed. Laaksosen
ehdotusten välillä.
Ed. Luttisen ehdotus "jaa", ed. Laaksosen
ehdotus "ei".

Ed. Apu k k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Laaksosen erittäin hyvää ehdotusta.

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 20 ei-ääntä,
19 tyhjää; poissa 49. (Ään. 20)

Ed. A i t t on i e m i: Rouva puhemies! Teen
samaa momenttia koskevan, lisätalousarvioaloitteen n:o 31 mukaisen ehdotuksen, että momentille
otettaisiin lisäyksenä 15 000 000 markkaa.

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Luttisen ehdotuksen.

Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Aittaniemen tekemää ehdotusta sekä
ehdotan, että kyseiselle momentille lisättäisiin
125 000 000 markkaa, että ihmisiä saataisiin järkeviin rautateiden kehittämistöihin.
Ed. M ä k i p ä ä : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luttinen ed. Lahti-Nuuttilan kannattamana ehdottanut momentille 62
lisäystä 200 000 000 markkaa.
Ed. Laaksonen ed. Apukan kannattamana on
ehdottanut samalle momentille
lisäystä
216 200 000 markkaa II vastalauseen mukaisesti.
Ed. Aittaniemi on ed. Vistbackan kannattamana ehdottanut samalle momentille lisäystä
15 000 000 markkaa lisätalousarvioaloitteen n:o
31 mukaisesti.
Ed. Vistbacka on ed. Mäkipään kannattamana ehdottanut samalle momentille lisäystä
125 000 000 markkaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että
ensin äänestetään ed. Luttisen ja ed. Laaksosen
ehdotusten välillä, sen jälkeen voittaneesta ed.
Vistbackan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. Ed. Aittaniemen ehdotuksesta äänestetään erikseen mietintöä vastaan
sellaisena, miksi se on edellisessä äänestyksessä
muodostunut.
Menettelytapa hyväksytään.

2) Äänestys ed. Vistbackan ja ed. Luttisen
ehdotusten välillä.
Ed. Vistbackan ehdotus "jaa", ed. Luttisen
ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 81 jaa- ja 61 ei-ääntä,
13 tyhjää; poissa 44. (Ään. 21)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Vistbackan ehdotuksen.
3) Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 66 ei-ääntä;
poissa 44. (Ään. 22)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
mietinnön.
Äänestys ed. Aittaniemen ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Aittaniemen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 38 ei-ääntä;
poissa 57. (Ään. 23)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 99 Liikenneministeriön hallinnonalan
muut menot, hyväksytään.
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Pääluokan perustelut.

Ed. S u h o n en : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Aittaniemen tekemää ehdotusta.

Keskustelu:

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies! III
vastalauseen mukaisesti ehdotan, että pääluokan
perusteluissa lausuttaisiin: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy selvittämään Vuosaaren
metron rakentamista ja varaa seuraavassa lisäbudjetissa 45 000 000 markkaa Vuosaaren metron rakentamiseen."
Huomio, erityisesti pääkaupunkiseudun ja
Uudenmaan kansanedustajat! Uudellamaalla on
tällä hetkellä yli satatuhatta työtöntä.

E n s i m m· ä i n e n v a r a p u h e m i e s :
Keskustelussa on ed. Aittaniemi ed. Suhosen
kannattamana ehdottanut momentille 46 lisäystä 50 000 000 markkaa.
·
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Aittaniemen ehdotus "ei".
Ed. U. Antti 1 a: Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luukkaisen tekemää ehdotusta, jolla
voidaan ratkaisevasti parantaa pääkaupunkiseudun joukkoliikennetilannetta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luukkainen ed. V. Anttilan
kannattamana ehdottanut pääluokan perusteluihin III vastalauseen mukaista lausumaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Ådnestys ja pätttös:

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 74 jaa- ja 62 ei-ääntä;
poissa 63. (Ään. 25)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 50 Teollisuuden ja sitä palvelevan tutkimuksen edistäminen.
Keskustelu:

Ed. L a a k s o n e n : Arvoisa puhemies! II
vastalauseen mukaisesti ehdotan, että momentille 50.88 Osakehankinnat otettaisiin lisäyksenä
210 000 000 markkaa.

Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 82 jaa- ja 69 ei-ääntä;
poissa 48. (Ään. 24)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Pääluokka

32

Luku 02 KTM yrityspalvelun piiritoimistot,
luku 32 Patentti- ja rekisterihallitus, luku 42
Valtion teknillinen tutkimuskeskus ja luku 44
Teknologian kehittämiskeskus, hyväksytään.

Ed. V ä h ä k a n g a s·: Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Laaksosen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Laaksonen ed. Vähäkankaan kannattamana ehdottanut momentille 88
lisäystä 210 000 000 markkaa II vastalauseen
mukaisesti.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Luku 49 Kera Oy.
Mietintö "jaa", ed. Laaksosen ehdotus "ei".
Keskustelu:

Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Teen
lisätalousarvioaloitteen n:o 32 mukaisen ehdotuksen, että momentille 46 lisättäisiin 50 000 000
markkaa.

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 55 ei-ääntä;
poissa 50. (Ään. 26)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Toinen lisätalousanio

Luku 51 Yritystoiminnan alueelliset rahoitustoimenpiteet.
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Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:
Luku käsitellään momenteittain.
Momentti 51.49.
Keskustelu:

Ed. L a a k s o n e n : Arvoisa puhemies! II
vastalauseen mukaisesti ehdotan yritystoiminnan aluetukeen otettavaksi lisää 20 000 000
markkaa.
Ed. V ä h ä k a n g a s : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Laaksosen ehdotusta.
Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että kyseisen momentin perusteluissa lausuttaisiin: "Tukea voidaan myöntää myös palvelualalla toimiville yrityksille." Eli tuki ei olisi niin
sidottu, mitä lisätalousarviossa esitetään.
Ed. ·Mäki pää : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Laaksonen ed. Vähäkankaan kannattamana ehdottanut momentille 49
lisättäväksi 20 000 000 markkaa II vastalauseen
mukaisesti.
Ed. Vistbacka ed. Mäkipään kannattamana
on ehdottanut saman momentin perusteluihin
lisätalousarvioaloitteen n:o 49 mukaista lausumaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestetään ensin momentin määrärahasta ja
sitten perustetuista.
Å·änestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Laaksosen ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Laaksosen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 33 ei-ääntä;
poissa 52. (Ään. 27)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 45 ei-ääntä,
1 tyhjä; poissa 50. (Ään. 28)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Momentti 51.51.
Keskustelu:

Ed. Luttinen: Arvoisa puhemies! Ehdotan 1 vastalauseen mukaisesti, että momentille 51
otettaisiin lisäyksenä 400 000 000 markkaa ja
että momentin perusteluissa lausuttaisiin:
"Eduskunta edellyttää, että korkoavustusten jakoperusteita muutetaan siten, että yritykset, joiden velka on suuruudeltaan 500 000 markkaa,
voivat saada myös näitä avustuksia. Lisäksi
eduskunta edellyttää, että korkoavustusta
myönnetään myös tuotannollista toimintaa tukeville palvelualan yrityksille."
Ed. Laaksonen: Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Luttisen tekemiä ehdotuksia.
Ed. A i t t on i e m i: Rouva puhemies! Ehdotan lisätalousarvioaloitteen n:o 25 mukaisesti
momentille 51 lisäystä 200 000 000 markkaa.
Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Aittoniemen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luttinen ed. Laaksosen
kannattamana ehdottanut, että momentille 51
otettaisiin lisäyksenä 400 000 000 markkaa ja
että momentin perusteluihin hyväksyttäisiin 1
vastalauseen mukainen lausuma.
Ed. Aittoniemi on ed. Vistbackan kannattamana ehdottanut, että samalle momentille otettaisiin lisäyksenä 200 000 000 markkaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Kaikenjärjen mukaan minun pitää luopua ehdotuksestani ja vaihtaa pienempi muna isompaan
munaan. Luovun siis ehdotuksestani.
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Ensimmäinen varapuhemies:
Totean, että ed. Aittoniemi on luopunut ehdotuksestaan.
A'änestykset ja päätökset:

Momentin 51 määräraha.
Mietintö "jaa", ed. Luttisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 88 jaa- ja 63 ei-ääntä;
poissa 48. (Ään. 29)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Momentin 51 perustelut.
Mietintö "jaa", ed. Luttisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 76 jaa- ja 56 ei-ääntä,
2 tyhjää; poissa 65. (Ään. 30)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 80 Matkailun edistämiskeskus, luku 85
Ulkomaankaupan edistäminen ja pääluokan perustelut, hyväksytään.

Pääluokka 33
Luku 13 Järvenpään sosiaalisairaala, hyväksytään.
Luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto.
Keskustelu:

Ed. L u t t i ne n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 31 otettaisiin lisäyksenä 36 000 000 markkaa I vastalauseen mukaisesti.
Ed. L a h t i - N u u t t i l a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luttisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Luku 55 Energiatalous.
Keskustelu:

Ed. La a k s o n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan II vastalauseen mukaisesti, että momentille 40 otettaisiin lisäyksenä 20 000 000 markkaa
Veitsiluodon Kemiin suunnitteleman turvevoimalan rakentamiseen.
Ed. T e n n i l ä : Rouva puhemies! Kannatan
ed. Laaksosen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan pää ttyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies;
Keskustelussa on ed. Laaksonen ed. Tennilän
kannattamana ehdottanut, että momentille 40
otettaisiin lisäyksenä 20 000 000 markkaa II vastalauseen mukaisesti.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
A'änestys ja päätös:

Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luttinen ed. Lahti-Nuuttilan kannattamana ehdottanut momentille 31
lisäystä 36 000 000 markkaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
A'änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Luttisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 82 jaa- ja 62 ei-ääntä;
poissa 55. (Ään. 32)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Pääluokan perustelut, hyväksytään.

Pääluokka 34
Luku 01 Työministeriö ja luku 03 Työsuojeluhallinto, hyväksytään.

Mietintö "jaa", ed. Laaksosen ehdotus "ei".
Luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano.
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 87 jaa- ja 51 ei-ääntä,
1 tyhjä; poissa 60. (Ään. 31)

Ensimmäinen varapuhemies:
Luku käsitellään momenteittain.

Toinen lisätalousarvio

Momentti 06.02 ja momentti 06.21 hyväksytään.
Momentti 06.30.
Keskustelu:

Ed. La a k s o n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan II vastalauseen mukaisesti, että momentille lisättäisiin 200 000 000 markkaa.
Ed. V ä h ä k a n g a s : Arvoisa puhemies!
Kannatan tehtyä ehdotusta.
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Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Laaksonen ed. Aittoniemen kannattamana ehdottanut, että momentti
61 poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
A·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Laaksosen ehdotus "ei".
.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksessä on annettu 84 jaa- ja 62 ei-ääntä;
poissa 53. (Ään. 34)

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Laaksonen ed. Vähäkankaan kannattamana ehdottanut momentille 30
lisäystä 200 000 000 markkaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
A.änestys ja päätös:

Momentti 06.62.
Keskustelu:

Ed. La a k s on e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan II vastalauseen mukaisesti, että momentiiIe otettaisiin lisäyksenä 200 000 000 markkaa
työttömyyden torjumiseksi.

Mietintö "jaa", ed. Laaksosen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestykse~~ä on annettu 83 jaa- ja 62 ei-ääntä;
poissa 54. (Aän. 33)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Momentti 06.61.
Keskustelu:

Ed. L a a k s o n e n : Arvoisa puhemies!
Työttömyys kasvaa ja hallitus leikkaa työttömyysmenoja. Tällä ehdotuksella aiotaan säästää
työttömyyden menoista 700 000 000 markkaa.
Pidämme sitä vääränä ja siksi ehdotan II vastalauseen mukaisesti, että tälle momentille merkittyä vähennystä ei toteutettaisi ja tämä säästö
poistettaisiin.

Ed. V ä h ä k a n g a s : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Laaksosen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Laaksonen ed. Vähäkankaan kannattamana ehdottanut, että momentille 62 otettaisiin lisäyksenä 200 000 000 markkaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
A·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Laaksosen ehdotus "ei".
.. Ensimmäinen varapuhemies:
on annettu 89 jaa- ja 56 ei-ääntä;
poissa 54. (Aän. 35)

Aänestykse~~ä

Ed. A i t t o n i e m i :
Rouva puhemies!
Koska ed. Jurvan nimellä kulkeva ehdotus on
samanlainen markkamäärältään, lisätalousarvioaloite n:o 26, luovun tekemästä omaa ehdotustamme ja kannatan ed. Laaksosen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Momentti 06.77 hyväksytään.
Luku 99 Työministeriön hallinnonalan muut
menot ja pääluokan perustelut, hyväksytään.
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Pääluokka 35
Luku 01 Ympäristöministeriö.
Keskustelu:

Ed. L u t t i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentti 21 ja sillä oleva 400 000
markan määrärahalisäys poistettaisiin. Tämä on
meidän vastalauseemme mukainen ehdotus.
Emme pidä näet tarpeellisena tässä tilanteessa
ylijohtajien virkojen perustamista ympäristöministeriöön, vaan päinvastoin niitä pitäisi vähentää.
Ed. L a h t i - N u u t t i1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luttisen hyvin perusteltua
ehdotusta.

Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Laaksonen ed. Vähäkankaan kannattamana ehdottanut, että momentille
62 otettaisiin lisäyksenä 200 000 000 markkaa II
vastalauseen mukaisesti.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
A"änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Laaksosen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 82 jaa- ja 62 ei-ääntä;
poissa 55. (Ään. 37)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 45 Asuntotoimi.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Kekustelussa on ed. Luttinen ed. Lahti-Nu).lttilan kannattamana ehdottanut, että momentti 21
poistettaisiin.

Ensimmäinen varapuhemies:
Luku käsitellään momenteittain.
Momentti 45.53 hyväksytään.
Momentti 45.55.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Keskustelu:
A"änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Luttisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 77 jaa- ja 68 ei-ääntä;
poissa 54. (Ään. 36)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luku 11 Ympäristön suojelu.

Ed. L u t t i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan I vastalauseen mukaisesti, että tälle momentille otettaisiin lisäyksenä 18 000 000 markkaa ja että ·momentin perusteluissa lausuttaisiin: "Eduskunta edellyttää, että ylivelkaantuneiden asunnonhankkijoiden korkotuen
myöntämisehtoja selkiytetään ja yksinkertaistetaan."
Ed. L a h t i - N u u t t i 1a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luttisen ehdotuksia.

Keskustelu:

Ed. L a a k s o ne n : Arvoisa puhemies!
Ympäristönsuojelu on myös työllisyyttä edistävää. Sen vuoksi ehdotan, että momentille 62
otettaisiin II vastalauseen mukaisesti lisäyksenä
200 000 000 markkaa avustuksena ympäristönsuojelua ja kierrätystä edistäviin investointeihin.

Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Lisätalousarvioaloitteen n:o 3 mukaisesti ehdotan, että tälle momentille varattaisiin ylivelkaantuneiden asunnonhankkijoiden korkotukeen 20 000 000 markkaa. Toivoisin nyt, että
ed. Luttinen luopuisi ehdotuksestaan, koska
hänen ehdotuksensa on 2 000 000 markkaa liian pieni.

Ed. V ä h ä k a n g a s : Arvoisa puhemies!
Kannatan tehtyä ehdotusta.

Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Aittaniemen ehdotusta.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Toinen lisätalousarvio

Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luttinen ed. Lahti-Nuuttilan kannattamana ehdottanut momentille 55
lisäystä 18 000 000 markkaa ja momentin perusteluihin I vastalauseen mukaista lausumaa.
Ed. Aittoniemi on ed. Vistbackan kannattamana ehdottanut samalle momentille lisäystä
20 000 000 markkaa.
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Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 83 jaa- ja 63 ei-ääntä;
poissa 53. (Ään. 40)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Momentti 45.56.
Keskustelu:

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään momentin määrärahaa koskevien ed. Luttisen ja ed. Aittoniemen ehdotusten välillä ja sitten
voittaneesta mietintöä vastaan. Lopuksi äänestetään momentin perusteluja koskevasta ed. Luttisen ehdotuksesta.
Menettelytapa hyväksytään.
Å·änestykset ja päätökset:

Momentin 55 määräraha.
1) Äänestys ed. Luttisen ja ed. Aittoniemen
ehdotusten välillä.
Ed. Luttisen ehdotus "jaa", ed. Aittoniemen
ehdotus "ei".

Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies! III
vastalauseeseen viitaten ehdotan, että momentin
56 perusteluissa lausuttaisiin: "Eduskunta edellyttää, että hallitus takaa vanhojen rakennusten
korjaukseen varattujen rahojen riittävyyden tulevissa lisäbudjeteissa."
Ed. U. Antti 1a: Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luukkaisen tekemää ehdotusta. Tällä
ehdotuksella taattaisiin se, että korjaustoiminta
työllistävänä toimintana jatkuisi tänäkin vuonna
riittävästi.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luukkainen ed. U. Anttilan kannattamana ehdottanut momentin 56 perusteluihin III vastalauseen mukaista lausumaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 26 ei-ääntä,
13 tyhjää; poissa 56. (Ään. 38)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Luttisen ehdotuksen.
2) Äänestys ed. Luttisen ehdotuksesta mietintöä vastaan.
Mietintö "jaa", ed. Luttisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 83 jaa- ja 61 ei-ääntä;
poissa 55. (Ään. 39)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Momentin 55 perustelut.
Mietintö "jaa", ed. Luttisen ehdotus "ei".

A"änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 83 jaa- ja 62 ei-ääntä;
poissa 54. (Ään. 41)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Momentti 45.60.
Keskustelu:

Ed. L u t t i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan I vastalauseen mukaisesti, että momentille
otettaisiin lisäyksenä 200 000 000 markkaa ja
että perusteluissa lausuttaisiin seuraavaa:
"Eduskunta edellyttää, että aravauustuotannon
ja peruskorjauksen lainoitusehdot muutetaan
sellaisiksi, että korjaukset ja tuotanto käynnis-
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tyvät vähintään sen laajuisina kuin vuoden
1993 varsinaisessa talousarviossa päätettiin."

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Luttisen ehdotuksen.

Ed. L a h t i- N u u t t i l a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luttisen ehdotuksia.

2) Äänestys ed. Luttisen ehdotuksesta mietintöä vastaan.

Ed. L a a k s o n e n : Arvoisa puhemies! II
vastalauseen mukaisesti ehdotan, että momentille 60 otettaisiin lisäyksenä 500 000 000 markkaa,
josta 100 000 000 markkaa asuntojen perusparannukseen ja 400 000 000 markkaa vuokra- ja
asumisoikeusasuntojen rakentamiseen.

Mietintö "jaa", ed. Luttisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 85 jaa- ja 62 ei-ääntä;
poissa 52. (Ään. 43)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Ed. A p u k k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Laaksosen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luttinen ed. Lahti-Nuuttilan kannattamana ehdottanut momentille
60 lisäystä 200 000 000 markkaa ja momentin
perusteluihin I vastalauseen mukaista lausumaa.
Ed. Laaksonen ed. Apukan kannattamana on
ehdottanut samalle momentille
lisäystä
500 000 000 markkaa II vastalauseen mukaisesti.

Momentin 60 perustelut.
Äänestys ed. Luttisen ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Luttisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 84 jaa- ja 56 ei-ääntä,
6 tyhjää; poissa 53. (Ään. 44)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Momentti 45.63.
Keskustelu:

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään momentin määrärahaa koskevien ed. Luttisen ja ed. Laaksosen ehdotusten välillä ja sitten
voittaneesta mietintöä vastaan. Lopuksi äänestetään momentin perusteluja koskevasta ed. Luttisen ehdotuksesta.
Menettelytapa hyväksytään.
A"änestykset ja päätökset:

Momentin 60 määräraha.
1) Äänestys ed. Luttisen ja ed. Laaksosen
ehdotusten välillä.
Ed. Luttisen ehdotus "jaa", ed. Laaksosen
ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 19 ei-ääntä,
13 tyhjää; poissa 53. (Ään. 42)

Ed. L u t t i n e n : Arvoisa puhemies! I vastalauseen mukaisesti ehdotan, että perusteluissa
lausuttaisiin seuraavaa: "Eduskunta edellyttää,
että vuokra-asuntojen korkotukeen varattuja
määrärahoja tulee voida käyttää asuntorahaston
kautta lainoitettavan uustuotannon ja peruskorjausten lisäämiseen."
Ed. L a h t i - N u u t t i 1a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luttisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luttinen ed. Lahti-Nuuttilan kannattamana ehdottanut momentin 63
perusteluihin I vastalauseen mukaista lausumaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
A"änestys ja päätös:

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

Toinen lisätalousarvio

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 82 jaa- ja 62 ei-ääntä;
poissa 55. (Ään. 45)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Luvun perustelut, hyväksytään.
Esitellään tulot.

Osasto 11
Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella
kannettavat verot, luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, luku 08
Valmisteverot ja luku 10 Muut verot, hyväksytään.
Osaston perustelut.
Keskustelu:

Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies! 111
vastalauseeseen viitaten ehdotan, että perusteluissa lausuttaisiin: "Eduskunta edellyttää, että
hallitus selvittää pikaisesti mahdollisuuden
muuttaa välillisten työvoimakustannusten nykyinen palkkasummaperusteinen laskentapohja
sellaiseksi, että se tasaisi välillisiä työvoimakustannuksia yrityssektorin sisällä eikä rasittaisi
kohtuuttomasti työvaltaisia aloja."
Ed. U. A n t t i 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luukkaisen tekemää erinomaista ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luukkainen ed. U. Anttilan kannattamana ehdottanut osaston perusteluihin 111 vastalauseen mukaista lausumaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
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Osasto 12
Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala,
luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku
28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala,
luku 32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot, hyväksytään.
·

Osasto 15
Luku 02, hyväksytään.
Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan
mietinnön toiseen ponteen sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä.
Mietinnössä oleva talousarvion tasapainoa
koskeva lausuma hyväksytään.
Esitellään yleisperustelut
Keskustelu:

Ed. L u t t i n e n : Rouva puhemies! 1 vastalauseen mukaisesti ehdotan, että eduskunta lausuisi seuraavaa: "Eduskunta toteaa, että lisä talousarviolla ei pystytä katkaisemaan yhä kasvavaa
työttömyyttä, joka uhkaa nousta vielä tämän
kevään aikana yli 500 OOO:n.
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy
välittömästi todellisiin taloutta elvyttäviin toimenpiteisiin työttömyyskierteen katkaisemiseksi."
Ed. L a h t i - N u u t t i 1 a : Rouva puhemies! Kannatan ed. Luttisen ehdotusta.
Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies! 111
vastalauseen mukaisesti ehdotan, että yleisperusteluissa lausuttaisiin: "Eduskunta edellyttää, että
ministeriöiden ja valtion alaisten rahastojen on
kilpailutettava kaikki käyttämänsä rahoituspalvelut."- Hämmästelen, jos porvarihallitus kehtaa vastustaa tätä esitystä.

Å"änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 79 jaa- ja 64 ei-ääntä;
poissa 56. (Ään. 46)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Ed. U. A n t t i 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Luukkaisen tekemää ehdotusta.
Ed. L a a k s o n e n : Rouva puhemies! II
vastalauseen mukaisesti ehdotan yleisperusteluihin liittyen kolmea lausumaa, joista ensimmäisessä kiinnitetään huomiota siihen, voitaisiinko
määräaikaisesti asunnot vapauttaa kiinteistöve-
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rosta, mikäli peruskorjauksia toteutetaan tämän
vuoden aikana.
Toinen perustelulausuma koskee sitä, että
hallituksen tulisi pikaisesti selvittää, voitaisiinko
vientiteollisuudelta periä vientimaksua, ja antaa
tarvittaessa asiaa koskevat esitykset.
Kolmas perustelulausuma pitää sisällään ajatuksen, voitaisiinko määräaikaisesti veronhuojennuksin tukea yhtiöiden maksullisten osakeantien toimeenpanemista.

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 40 ei-ääntä;
poissa 67. (Ään. 49)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Ed·. A p u k k a : Arvoisa puhemies! Kannatan näitä ed. Laaksosen tekemiä ehdotuksia.

Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 28 ei-ääntä,
4 tyhjää; poissa 64. (Ään. 50)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. Luttinen ed. Lahti-Nuuttilan kannattamana ehdottanut yleisperusteluihin
I vastalauseeseen sisältyvää lausumaa.
Ed. Luukkainen ed. U. Anttilan kannattamana on ehdottanut III vastalauseeseen sisältyvää
lausumaa.
Ed. Laaksonen ed. Apukan kannattamana on
ehdottanut II vastalauseeseen sisältyviä 1)-3)
lausumaa.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Äänestys ed. Laaksosen 2) ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Laaksosen 2) ehdotus
"ei".

Äänestys ed. Laaksosen 3) ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Laaksosen 3) ehdotus
"ei".
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 29 ei-ääntä,
5 tyhjää; poissa 63. (Ään. 51)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Luttisen ehdotuksesta.

Mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvät ehdotukset lisätalousarvion julkaisemisesta ja soveltamisesta hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.

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

3) Ehdotus laiksi kirkkolain muuttamisesta

Å·änestykset ja päätökset:

.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksessä on annettu 79 jaa- ja 60 ei-ääntä,
2 tyhjää; poissa 58. (Ään. 47)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Luukkaisen ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Luukkaisen ehdotus "ei".
.. Ensimmäinen varapuhemies:
Aänestyksessä on annettu 79 jaa- ja 62 ei-ääntä;
poissa 58. (Ään. 48)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Äänestys ed. Laaksosen 1) ehdotuksesta.
Mietintö "jaa", ed. Laaksosen 1) ehdotus
"ei".

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 1
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 3
Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Käsittelyn pohjana on toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen kiireelliseksi julistamisen osalta hallintovaliokunnan mietinnössä siitä tehty ehdotus. Jos
hallintovaliokunnan ehdotus hyväksytään, päätetään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, mutta jos ehdotus lakiehdotuksen
julistamisesta kiireelliseksi hylätään, on tehtävä
päätös lakiehdotuksen hyväksymisestä jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin vaalien jäljestä
pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin tai sen hylkäämisestä.
Menettelytapa hyväksytään.

Eläkesäätiön toimielinten kansalaisuusvaatimukset

Ensimmäinen varapuhemies:
Koska lakiehdotus koskee kirkkolakia, huomautan valtiopäiväjärjestyksen 61 §:n säännöksestä, jonka mukaan muut kuin evankelis-luterilaiseen uskontunnustukseen kuuluvat eivät saa
ottaa osaa tämän asian käsittelyyn.
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5) Ehdotus laiksi kansanterveyslain voimaanpa-

nosta annetun lain 11 §:n 8 momentin kumoamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 35111992 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 2

Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus julistetaan kiireelliseksi yksimielisesti.
Lakiehdotus hyväksytään yksimielisesti.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
4) Ehdotus laiksi Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn
maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä
Osittain kolmas, osittain ainoa käsittely
Hallituksen esitys n:o 346/1992 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 1
Ensimmäinen varapuhemies:
Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään kolmannessa
käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt
hyväksyä tai hylätä, ja lopuksi ainoassa käsittelyssä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön
ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen niiden määräysten
hyväksymistä, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen.

Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
6) Ehdotus laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 349/1992 vp
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 4
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin sallitaan asiasta y1eiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 5, 5 a, 27 ja 68 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Menettelytapa hyväksytään.
Keskustelua ei synny.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Lakiehdotus hyväksytään.

7) Ehdotukset laeiksi eläkesäätiölain 8 ja 9 §:n,

Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön
ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.

merimieseläkelain 35 ja 42 §:n sekä työttömyyskassalain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 312/1992 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 4
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin sallitaan asiasta
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yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Arvoisa
puhemies! Hallitus ehdottaa, että eläkesäätiön,
merimieseläkekassan ja työttömyyskassan hallituksen ja muiden toimielinten jäseniä koskevat
kansalaisvaatimukset poistetaan. Lain hyväksymisen jälkeen vain puolella toimielinten jäsenistä
edellytetään olevan asuinpaikka Euroopan talousalueella, muiden jäsenten osalta mitään
asuinpaikkavaatimuksia ei ole, ja vain yksi edustaja olisi Suomessa, jolle voidaan haaste toimittaa.
EY-neuvotteluissa sosiaalipolitiikan kysymykset on siirretty ongelmatlomien asioiden
joukkoon, mikä herättää suurta ihmetystä. Tarkemman selvityksen mukaan sinne kuulemma
on siirretty Eta-sopimukseen sisältyvät asiat.
Siitä huolimatta se herättää ihmetystä, koska
juuri TEL-vakuutuksen hoitaminen on ongelma,
josta Eta-sopimuksessa on kyllä jo sovittu, että
työeläkelaitokset edelleen olisivat Suomessa toimivia. Mutta on kuultu, että EY haluaa repiä
tämän kysymyksen auki ja käsitellä sen uudestaan ja sitä käsiteltäisiin vakuutusdirektiivin yhteydessä eli se siirtyisi pois sosiaalipolitiikan
alalta.
Juuri tämä kysymys on aiheuttanut sen, että
olemme jättäneeet vastalauseen. Koska mielestämme eläkesäätiöt hoitavat TELin mukaista
vähimmäiseläketurvaa, ei ole mitään perustetta
lähteä muuttamaan näitä lakeja, ennen kuin
tämä koko Eta- ja EY-kuvio on selvä.
Sen vuoksi ehdotan, että käsittelyn pohjaksi
otettaisiin vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset
Ed. 0. 0 j a 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Stenius-Kaukosen tekemää ehdotusta.

Äänestys ja päätös:
Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy sosiaali- ja
terveysvaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa";
jos "ei" voittaa, on ed. Stenius-Kaukosen ehdotus hyväksytty.
·
Ensimmäinen varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 22 ei-ääntä;
poissa 85. (Ään. 52)
Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 8 ja 9 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 35 ja 42 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kolmannen lakiehdotuksen 2, 11 ja 12 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
8) Ehdotukset laiksi asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 342/1992 vp
Toivomusaloitteet n:ot 1645, 1668, 1695 sekä
1768/1991 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö n:o 3
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan
mietintö n:o 3.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Yleiskeskustelussa on ed. Stenius-Kaukonen ed.
0. Ojalan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otettaisiin vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

9) Ed. Hautalan ym. lakialoite n:o 8 laiksi ydinenergialain muuttamisesta
Valiokuntaan lähettäminen
Ensimmäinen varapuhemies:
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin talousvaliokuntaan.

Ydinenergia

Keskustelu:
Ed. U. Anttila: Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä asia pantaisiin pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.
Ensimmäinen varapuhemies:
Kun asiaa ei ole yksimielisesti voitu lähettää
valiokuntaan, on asia jäävä pöydälle. Kehotan
seuraavia puhujia lausumaan mielipiteensä pöydällepanon ajankohdasta.
Keskustelu pöydällepanosta julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Keskustelussa on ed. U. Anttila ehdottanut, että
asia pantaisiin pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
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Pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon:
10) Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 1 (HE 2)
11) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 6 (HE
345/1992 vp)
12) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 7 (HE
366/1992 vp)
13) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 8 (HE
330/1992 vp)
14) Hallintovaliokunnan mietintö n:o 5 (HE 354/
1992 vp)

15) Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o
2 (HE 8)

Ed. U. Anttilan ehdotus hyväksytään ja asia
pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

16) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o
5 vuoden 1991 valtiopähillä lepäämään jätetyistä ehdotuksista laiksi työttömyyskassalain
21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi
työttömyyskassalain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen varapuhemies:
Edustajille tänään jaettu hallituksen esitys n:o 15
voitaneen nyt esitellä valiokuntaan lähettämistä
varten.

17) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 9 (HE
329/1991 vp)

Hyväk~ytään.

Hallituksen esitys n:o 15 tiettyjen maatalouden
järjestelyjen väliaikaista soveltamista koskevan,
Euroopan talousyhteisön kanssa kirjeenvaihtona
tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:
Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 14.28.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Jouni Vainio

