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Puhettajohtaa puhemies Uosukainen.
Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi
ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain 10 §:n
muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 1111996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 4/1996
vp

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin
sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelu:
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! En
voi olla puuttumatta vielä ed. Tarkan tekemään,
tänne toimitettuun voimaantulosäännöksen
muutosehdotukseen. En tiedä, koska hän on tämän tehnyt vai onko se mahdollisesti ollut jonkinlainen ahaa-elämys ed. Vähänäkin Saimaan
laivoja koskevasta ongelmasta, jossa näitä matkoja on niin paljon myyty, että laivojen pitäisi
siellä ajella ja viinat kuljettaa, ennen kuin tämä
laki tulee voimaan, jotta ei tulisi taloudellisia
tappioita. En usko, että näin on, mutta oli miten
hyvänsä, niin ei tällaisen lain muuttaminen näin
kausivaihtelujen mukaan ole mahdollista. Jos
yhteiskunnassa havaitaan tällainen ongelma, josta nyt on tässä kysymys, niin se pitää mahdollisimman nopeasti saada silloin loppumaan. Ei
sillä ole mitään siirtymäaikoja. Se on aivan luonnollinen asia.
Toisekseenjos ajatellaan, että tämä tulisi vasta
lokakuussa voimaan, niin minkälainen viinaralli
alkaisi tänä kesänä? Se olisi varmasti maailmanennätysluokkaa ja Suomi tulisi siitä kuuluisaksi.
Eli ed. Tarkan tekemä ehdotus on tässä mielessä
minun mielestäni täysin mahdoton. Hyvä ehdotus enkä arvostele sen tekijää mutta tätä ehdotusta kyllä, että se on täysin mahdoton hyväksyä.
Ed. Jansson: Arvoisa puhemies! Jos voimaantulo siirtyy syksyksi, niin jää tarpeeksi aikaa tarkistaa, onko tämä uudistus sopusoinnussa yhteisöoikeuden kanssa vapaamuotoisesti.
Kuten ensimmäisessä käsittelyssä jo mainitsin,
on ihan välttämätöntä joka tapauksessa tarkis-
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taa joko etukäteen nyt, jolloin jää aikaa, tai sitten
notifioida sen jälkeen, kun mahdollinen asetus
on annettu. Sen perusteella kannatan ed. Tarkan
tekemää esitystä.
Ed. A i t t o n i e m i : Arvoisa puhemies! Ei
kannattaisi enempää jatkaa mutta totean sen,
että tämä on yhteiskunnalle erittäin tärkeä asia.
Juuri tässä asiassa meidän pitää osoittaa, olivat
yhteisösäännökset mitä hyvänsä, että me emme
yksinkertaisesti noudata niitä, ennen kuin on jostakin syystä pakko, ja sitä pakkoa ei tietysti tule,
koska sitä ei ole muissakaan yhteisömaissa tullut.
Kaiken lisäksi tämä on erittäin epäselvä. Jopa on
käännettävissä sille puolelle, että tämä on yhteisösääntöjen mukainen. Mutta vaikka se ei olisikaan, niin emme me mitään koe-esityksiä täällä
eduskunnassa tee, että heitetään jonkinlainen
koe, että nielaiseeko Saksa tai EU sen vai ei.
Kyllä me päätämme täällä omista asioistamme
taikka sitten saamme todella todeta, että kaik on
mänt eikä piisannutkaan.
Ed. T i u s a ne n: Arvoisa puhemies! Kyllä
tämäkin keskustelu osoittaa, että tämä alkoholipolitiikka on sellainen suomalaiskansallinen laji
ja siitä ei voi oikein järjestää kuin Suomi Ruotsi-maaottelun lähinnä. Laajemminjos mentäisiin Eurooppaan, nämä tämän tyyppiset ongelmat olisivat aika tuntemattomia. Mutta mitä
tulee lain täytäntöönpanoaikaan, milloin se astuisi voimaan, niin siinä tässä katsannossa molemmilla, sekä edustajilla Jansson että Aittaniemi on kyllä omat perustelunsa. Ed. Janssonin
perustelut ovat vain pohjaltaan laajemmat.
Ed. P e h k o n e n : Arvoisa puhemies! Kyllä
tämä alkoholipolitiikka on suomalaisesti ihan
oma urheilulaji meillä. Me olemme kyllä kansana
tässä myös niin erilaisia, että meillä pitää pystyä
tekemään nopeita päätöksiä näissä. Jos minä
ymmärsin oikein ed. Aittaniemen puheen, niin
kyllä meidän kannattaa kokeilla mitä tapahtuu,
vaikka EU:ta ei tässä kuunnellakaan. Eli olen
nopean aikataulun kannalla.

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.
2) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain
5 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi Iaeiksi
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 13/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 5/1996
vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin
sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 5 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 66 ja 66 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 5 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
neljännen lakiehdotuksen 56 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.
Täysistunto lopetetaan kello 20.47.
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