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9) Hallituksen esitys n:o 82 1aeiksi lannoiteverosta annetun lain muuttamisesta
ja fosforilannoiteverosta annetun lain
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10) Hallituksen esitys n:o 83 laiksi luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä
korkotukilainoista annetun lain 2 §:n
muuttamisesta ......................................... .

"

Pöydällepanoa varten esitellään:

Ensimmäinen
varapuhemies:
Ilmoitetaan, että tasavallan presidentin kirjelmän ohella kuluvan syyskuun 20 päivältä ovat
eduskunnalle saapuneet hallituksen esitykset
n:ot 77-80 ja 84-88, jotka nyt on edustajille
jaettu.
Kirjalliset kysymykset
Ensimmäinen
varapuhemies:
Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 186, 187, 190, 191, 193195, 199 ja 202. Nämä kysymykset vastauksineen on nyt jaettu edustajille.

11) Valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 23 hallituksen esityksenjohdosta laiksi
tullilain muuttamisesta (HE 33) .............. .
12) Valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 24 hallituksen esityksen johdosta laiksi
asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta (HE 63) ............. .
13) Ympäristövaliokunnan mietintö n:o
2 hallituksen esityksestä laiksi pääkaupunkiseudun rakennusmaamaksusta annetun
lain 15 §:n muuttamisesta (HE 53) .......... .

Uusia hallituksen esityksiä

Ed. Helteen ym. välikysymys hallituksen harjoittamasta työllisyys- ja talouspolitiikasta

"

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies
Paakkinen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi toinen varapuhemies Pesälä sekä edustajat Donner,
Hassi, Hurskainen, Juhantalo, Järvilahti,
Kuuskoski, Lehtinen, Metsämäki, Norrback,
Vehkaoja ja Vähänäkki.
Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt
Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä sairauden vuoksi ed. Vehkaoja, virkatehtävien vuoksi edustajat Hurskainen, Juhantalo,
Järvilahti, Lehtinen, Metsämäki ja Norrback
sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat Donner ja
Hassi sekä ensi lokakuun 1 päivään virkatehtävien vuoksi ed. Pesälä ja yksityisasioiden vuoksi
ed. Vähänäkki.

Ensimmäinen
varapuhemies:
Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös
ed. Helteen ym. välikysymyksestä n:o 2, joka
koskee hallituksen harjoittamaa työllisyys- ja talouspolitiikkaa. Keskustelu asiasta julistettiin
viime tiistaina pidetyssä täysistunnossa päättyneeksi.
Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 2 momentin
mukaisesti esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen, jonka sanamuoto on seuraava: "Kuultuansa annetun selityksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Kutsun tätä puhemiehen ehdotukseksi.
Vastoin puhemiehen ehdotusta on tehty kaksi
ehdotusta perustelluksi päiväjärjestykseen siirtymiseksi.
Ed. Helle ed. Lindroosin kannattamana on
ehdottanut seuraavaa sanamuotoa:
"Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole riittävällä ja oikealla tavalla puuttunut Suomen
talouden perusrakenteen ongelmiin eikä muutenkaan ole omilla toimillaan kestävästi pystynyt vaikuttamaan hinta- ja kustannustasoon,
että hallituksen toiminta ei ole edistänyt ratkaisujen syntymistä työmarkkinoilla ja että hallituksen esittämät keinot eivät paranna talousongelmia eivätkä työllisyystilannetta, että korkea työttömyysaste uhkaa jäädä vallitsevaksi
useamman vuoden ajaksi ja että vienti ei esitetyllä tavalla elvy, katsoo, että tässä tilan-

Välikysymys työllisyys- ja talouspolitiikasta

teessa tarvittaiSIIn valikoivaa ja kohdennettua
sosiaalista elvyttämistä, muun muassa vuokraasuntotuotannon lisäämistä ja rautateiden kehittämistä sekä kestävämmän kehityksen aikaansaamista ympäristöperusteisilla veroilla, arvioi,
ettäjulkishallinnossa tulee pyrkiä säästöihin palveluja tehostamalla, mikä edellyttää henkilöstön motivointia, ja toteaa, että hallitus ei nauti
eduskunnan luottamusta,
ja siirtyy päiväjärjestykseen."
Ed. Mäkelä ed. Mäkipään kannattamana on
ehdottanut seuraavaa sanamuotoa:
"Eduskunta toteaa, että luovuttuaan ecuratkaisun yhteydessä markan ulkoisen arvon alentamisesta ja mahdollisuudesta sen avulla vaikuttaa vientiimme ja sitä kautta talouselämän
ja työllisyyden positiiviseen kehitykseen hallitus ei ole pystynyt esittämään mitään sellaisia suunnitelmia ja toimenpiteitä, jotka riittävän nopealla aikavälillä voisivat helpottaa
lamaa ja vähentää työttömyyttä sekä ylläpitää
olemassaolevaa perusturvaa, ja toteaa, että tästä syystä hallitus ei enää nauti eduskunnan luottamusta,
sekä siirtyy päiväjärjestykseen."
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Ensimmäinen
varapuhemies:
Päiväjärjestykseen siirtymistä koskevista ehdotuksista äänestettäessä ehdotan meneteltäväksi
siten, että ensin äänestetään ed. Helteen ehdotuksesta ed. Mäkelän ehdotusta vastaan ja sen
jälkeen voittaneesta ehdotuksesta puhemiehen
ehdotusta vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
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2) Äänestys ed. Mäkelän ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan.
Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Mäkelän ehdotus "ei".
Ensimmäinen
varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 29 ei-ääntä,
49 tyhjää; poissa 13. (Koneään. 2)
Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen.
Asia on loppuun käsitelty.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 1990
Ainoa käsittely
Mainittu kertomus (K 3)
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 4
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 4. Viime tiistain täysistunnossa julistettiin keskustelu asiasta päättyneeksi.
Keskustelussa on ed. Stenius-Kaukonen ed.
0. Ojalan kannattamana ehdottanut, että perusteluihin lisättäisiin seuraava vastalauseeseen sisältyvä lausuma: "Eduskunta pitää välttämättömänä osa-aikaeläkkeen ikärajan alentamista
ikääntyvien henkilöiden työnteon jatkamismahdollisuuksien parantamiseksi, mutta ei hyväksy
suunnitelmia korottaa yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajaa."

Äänestykset ja päätös:
Selonteko myönnetään oikeaksi.
1) Äänestys ed. Mäkelän ja ed. Helteen ehdotusten välillä.
Ed. Mäkelän ehdotus "jaa", ed. Helteen ehdotus "ei".
Ensimmäinen
varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 70 ei-ääntä;
poissa 13. (Koneään. 1)
Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt
ed. Mäkelän ehdotuksen.

Mietinnön ponsi hyväksytään.
Ensimmäinen
varapuhemies:
Lopuksi on päätettävä perusteluja koskevasta
ehdotuksesta.
Äänestys ja päätös:
Mietintö "jaa", ed. Stenius-Kaukosen ehdotus "ei".
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Ensimmäinen
varapuhemies:
Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 70 eiääntä, 7 tyhjää; poissa 17. (Koneään. 3)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Ehdotus laiksi mielenterveyslain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 38
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 3
Ensimmäinen
varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

4) Ehdotus laiksi Japanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 30
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 20
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 20. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-3 §, johtolause ja nimike.

Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Ehdotus laiksi Brasilian kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 29
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 19

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
5) Ehdotus laiksi Luxemburgin kanssa tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten
hyväksymisestä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 31
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 21
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 21. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 19. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-3 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-3 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

6) Ehdotukset laeiksi eräiden veronhuojennussäännösten muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 56
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 22

Veronhuojennussäännökset

Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 22. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
1. lakiehdotuksen 125, 126 ja 126 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
2. lakiehdotuksen 28 ja 49 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
3. lakiehdotuksen 14 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,
4. lakiehdotuksen 62 ja 63 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
5. lakiehdotuksen 9 ja 32 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
6. lakiehdotuksen 99 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,
7. lakiehdotuksen 25 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,
8. lakiehdotuksen 11 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,
9.lakiehdotuksen 127 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,
lO.lakiehdotuksen 18 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,
11. lakiehdotuksen 26 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,
12. lakiehdotuksen 6 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike sekä
13. lakiehdotuksen 42 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
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Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 2, 3 aja 8 a §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen
mukaisesti
valtiovarainvaliokuntaan
8) Hallituksen esitys n:o 81 laiksi sokeriverosta
annetun lain 4 ja 12 §:n muuttamisesta
9) Hallituksen esitys n:o 82 laeiksi lannoiteverosta
annetun lain muuttamisesta ja fosforilannoiteverosta annetun lain kumoamisesta

talousvaliokuntaan
10) Hallituksen esitys n:o 83Iaiksi luottolaitosten
varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon
11) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 23 (HE
33)
12) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 24 (HE

63)
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
7) Ehdotus laiksi kunnallisten viranhaltijain ja
työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 55
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 5

13) Ympäristövaliokunnan mietintö n:o 2 (HE 53)

Ensimmäinen
varapuhemies:
Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 13.24.

Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Erkki Ketola

