25. Tiistaina 23 päivänä toukokuuta 1995
kello 19.10
Päiväjärjestys
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Hallituksen esitys 28/1995 vp
Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies
S- L. Anttila.
Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi
ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.
Päiväjärjestyksessä oleva asia:
Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys 28/1995 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin sosiaali- ja terveysvalio kuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.
Keskustelu jatkuu:
Ed. T i u s a n e n : Arvoisa puhemies! Aivan
lyhyesti puutun nyt käytävään keskusteluun. Pitäähän täysistunnossa puheenvuoroja olla.
39 269004

Ed. Elo ja myös muut viittasivat suurituloisten
lapsilisiin ja siihen, tulisiko suurituloisten Suomen kansalaisten ja näiden perheiden lasten saada lapsilisiä. Tämä on niin ongelmallinen asia,
että siihen ei varmasti ole vain yhtä näkökantaa.
On monia, ja yksi hyvin keskeinen on se, että
meidän lapsilisäjärjestelmässämme on se hyvä
puoli, että se ulottuu kaikkiin suomalaisiin lapsiin ja sillä tavalla on pitämässä mukana myös
suurituloisimpia suomalaisia meidän sosiaaliturvajärjestelmässämme.
Toinen asia, johon haluaisin puuttua, on se,
mistä ed. Räsänen puhui: suuret perheet. Kaikki
kunnia niille vanhemmille ja äideille, jotka ovat
jaksaneet tehdä työtä suurissa perheissä ja sillä
tavalla ovat toki varsin ansioituneita. Mutta sen
puheenvuoron johdosta, jonka kuulimme, on
pakko todeta, että sellaisten todella suurten perheiden kohdalla, joissa on kymmenen lasta tai
enemmänkin, on myös muita näkökulmia otettava huomioon kuin se, että saattaa olla uskonnollinen vakaumus takana. Suomi on yksinkertaisesti sellainen maa, jonka luonto ja tämän alueen
kestävyys on sitä luokkaa, että täällä ei kansaa
voi kamalasti sillä tavalla lisätä, että se olisi ympäristön kannalta kestävää. Nimittäin meidän
on otettava kokonaisuus huomioon, ja tässäkin
kohdassa on tällainen huomio mielestäni perusteltu.
Aikaisemman täysistunnon keskustelussa tulivat ministeri Mönkäreen toimesta varsin hyvin
esille tutkimukset, joita on tehty. Kehottaisinkin
kaikkia edustajia hankkimaan Stakesin tutkimuksia luettavaksi. Stakes tekee todella kohdentumistutkimuksia siitä, miten lapsiperheiden talous jaksaa tässä maassa. Tutkimuksista voimme
sitten katsoa, miten esitetyt budjettimuutokset ja
sosiaaliturvaan liittyvät leikkaukset vaikuttavat
lapsiperheiden toimeentuloon.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
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Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on annettava
asiasta lausunto.

Täysistunto lopetetaan kello 19 .15.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

Ensimmäinen varapuhemies:
Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

