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Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Hallituksen esitys laiksi kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 78/1997 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 4/
1997 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on maa- ja
metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin
sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-13 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Poisto päiväjärjestyksestä

Puh e m i e s : Päiväjärjestyksestä poistetaan
2) asia.

3) Hallituksen esitys Suomen liittymisestä Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehtyyn yleissopimukseen

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 47/1997 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 8/1997 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin sallitaan
yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 ja 2 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

4) Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 aja 6
luvun muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 20/1997 vp
Lakivaliokunnan mietintö 5/1997 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. M y II y n i e m i : Arvoisa puhemies!
Laki on sinänsä ihan hyvä, mutta siihen jäi yksi
aukko, josta lakivaliokunnassa pitkään puhuttiin. Nyt käy niin, että DNA-rekisteriin saa rekisteröidä pääsääntöisesti henkilöitä syyllisen selville saamisen vuoksi vain, jos asiassa saattaa olla
vakavakin rikos, ryöstö, väkisinmakaaminen.
Jos asia on sinänsä selvä, silloin ei saa tätä näytettä ottaa eikä sitä saada rekisteröidä. Mutta tietenkin voi tapahtua sillä tavalla, että syylliseksi
epäillyn todetaan lainvoimaisella tuomiolla syyllistyneen tällaiseen törkeään rikokseen ja hän on
esimerkiksi vankilassa. Silloin voidaan nämä samat toimenpiteet tulevaisuutta varten ottaa talteen ja rekisteröidä. Mutta saattaa olla, että hyvin hankalassa rikoksessa, ryöstössä ja väkisinmakaamisessakin, henkilö ei olekaan vangittuna
kuin 2-3 päivää ja tuomiosta tuleekin ehdollinen. Sen jälkeen tällaisesta henkilöstä ei voida
ottaakaan näytettä, kun sitä ei otettu alkuvaiheessa, eikä sitä voi ottaa myöskään enää sen
jälkeen, koska hän ei ole kiinni otettuna viranomaisilla, tämän tyyppinen henkilö, josta ei ole
mitään rekisteriä olemassa, kuten sormenjälkirekisteri.
Tämä on melkoinen puute, ja tähän ei saatu
valitettavasti kovan keskustelunkaan jälkeen lakivaliokunnassa muutosta. Vieläkin palaan tähän väkisinmakaamisrikokseen,joka usein uusitaan. Jos näytteet olisivat olemassa poliisiviranomaisilla, niin kun joku tämmöinen tapahtuma
olisi ja pystyttäisiin epäilemään kansalaista tästä
teosta, voitaisiin verrata näitä näytteitä, mutta
nyt tämä ei toteudu. Tässä tulee tämmöinen eriarvoisuus. Kyllä jossakin tapauksessa saattaa
saman tyyppiseen rikokseen syyllistyä toinen ja
toinen rekisteröidään mutta ei toista. Tämä laki
on menossa siinä mielessä vähän vikaan.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

Valtion virkamiehet

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 5 a luvun 3 ja 6 §ja luvun otsikko
sekä 6luvun 5 ja 6 §ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
5) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain
muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 236/1996 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 8/1997 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, senjälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 8 a, 8 b, 35, 45, 52-54, 57 ja 66 §,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
6) Hallituksen esitys laiksi tuontipolttoaineiden
velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 36/1997 vp
Talousvaliokunnan mietintö 7/1997 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelu:
Yleiskeskustelua ei synny.
Ed. A l a r a n t a : Arvoisa puhemies! Haluaisin kiinnittää eduskunnan huomiota erääseen
yksityiskohtaan eli siihen laajennukseen, jonka
hallintovaliokunta on tehnyt hallituksen esitykseen nähden pykälään 8 a. Siitä täällä ensimmäisessä käsittelyssä muun muassa ed. Kekkonen jo
lyhyesti puhui, kun on kysymys muusta sidonnaisuudesta tai virkamiehen virkatoimiin kuulumattomista tehtävistä.
Kun tämän hallituksen esityksen perusteluja
lukee sen, mitä tässä nyt on ehtinyt, niin tämähän
liittyy taloudellisiin sidonnaisuuksiin, jotka saattavat olla esteenä viran hoitamiselle eräissä korkeissa viroissa. Nyt kuitenkin valiokunnan tekemä laajennus kyllä varmasti aivan oleellisesti laajentaa tätä asiaa muihinkin kuin taloudellisiin
sidonnaisuuksiin. Nimittäin mietinnön sivulla 2
vasemman palstan alaosassa viitataan luottamus- ja hallintotehtäviin yrityksissä ja yhteisöissä. Sen takia olisi kyllä näin valiokunnan ulkopuolisena jäsenenä kaivannut hieman valaisua
siihen, miksi tästä laajennuksesta, tästä lavennuksesta ei ole pyydetty perustuslakivaliokunnan lausuntoa, koska näyttää näin nopeasti luettuna siltä, että tämä kyllä lähentelee kansalaisen
eräitä perusoikeuksia, yhdistymisvapautta tai
jopa sananvapautta ja uskonnon vapauttakin,
kun tällainen hyvin kategorinen laajennus tähän
pykälään on tullut. Mutta ehkä tämän lain käsittelyn kolmannessa vaiheessa voidaan tähän
asiaan valaisua saada.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13 ja 15 §,voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
7) Hallituksen esitys luottolaitostoiminnasta annetun lain ja siihen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 4111997 vp
Talousvaliokunnan mietintö 8/1997 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 36, 73 ja. 94 §,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 8, 16 ja 17 § sekä 25 §ja
5 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
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kolmannen lakiehdotuksen 81 ja 83 §ja 6 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja
nimike,
neljännen lakiehdotuksen 39 ja 41 §ja 6luvun
otsikko sekä 41 i §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
viidennen lakiehdotuksen 28 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kuudennen lakiehdotuksen 32 ja 48 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

män jälkeen joidenkin muiden erillislakien tavoitteet eivät sitten enää olisikaan voimassa.
Haluan tämän nyt vain todeta, vaikka tiedän,
että äänestys tästä varmasti tulee, että kysymys
on todella juridis-teknisestä ongelmasta ja ehkä
myös siitä tavoitteesta, joka oppositiolla näyttää
olevan, että nyt tällä hetkellä pyritään nimenomaan aluepoliittista keskustelua ylläpitämään
ja sillä tekemään eroa hallituksen politiikkaan.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
8) Hallituksen esitys laiksi yritystuen yleisistä ehdoista ja laiksi yritystuesta annetun lain 21 §:n
muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 25211996 vp
Talousvaliokunnan mietintö 911997 vp
P u he m i e s : Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.
9) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain
muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 80/1997 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 4/1997 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, senjälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Yleiskeskustelu:
Ed. R e h n : Arvoisa puhemies! Tulen asian
yksityiskohtaisessa käsittelyssä esittämään mietintöön liitetyn vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.
Ed. H ä m ä 1 ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Kun tiedän, minkä sisältöinenjykevä muutosesitys on tulossa, haluan kuitenkin todeta, että ongelma, jota siinä nyt pyritään lähestymään, ei
suinkaan ole poliittinen ongelma eikä erimielisyys puitelain sisällöstä. Tavallisesti äänestykset
ja vastalauseet koskevat nimenomaan tämän tapaisia asioita. Nyt on kyseessä nimenomaan juridis-tekninen asia.
Puitelaki on sillä tavoin rakennettu, että se ei
puutu aluepoliittiseen lainsäädäntöön, ei työllisyyspoliittiseen lainsäädäntöön, eikä mainitse
mitään muitakaan tukia, joista on oma erillislainsäädäntönsä. Kaikki nämä erillislait kulkevat tämän puitelain yläpuolella. Sen vuoksi nimenomaan juristit ovat erityisesti varoittaneet
siitä, että syntyy kovin ontuvaa lainsääntöä, jos
me joidenkin erityislakien tavoitteista tässä aivan
erikseen mainitsisimme. Siitä saattaisi päinvastoin syntyäjuristien ekontrariopäätelmä, että tä-

Ed. T i u s a n e n : Arvoisa puhemies! Yleiskeskusteluun vielä muutama huomio. Ensimmäisen käsittelyn yhteydessä todettiin, ettei ainoastaan kaikkein uhanalaisimpia elämiä salakuljeteta, vaan myös muita. Viittaisin tässä kohdin siihen kärsimykseen, mitä yleensä tämän
tyyppinen salakuljetus eläimille aiheuttaa. Sen
kautta ja sen vuoksi valvontatoimet ja niiden
tehokkuus meidän rajoillamme, joka on myös
EU :n ulkoraja, niiden merkitys korostuu.
Lain sisältö edellyttää asetusta, joka nimeää
viralliset rajanylityspaikat eläinten kuljettamiseen. Näin ollen tässä kohdin sopii tietysti myös
toivoa sitä, että näillä paikoilla on myös tarvittavat resurssit eli myös työvoimaa tarkastuksen ja
valvonnan suorittamiseen.
Lopuksi, arvoisa puhemies, hallituksen esitys
n:o 80/1997 vp on käsittelyssä ja valiokunta on
kuulemisen jälkeen hyvin lyhyessä muodossa
oman mietintönsä tästä lausunut. Aivan muutama teknisluontoinen muutos luonnonsuojelulakiin tässä suoritetaan, tuohon laajaan lakipakettiin. Yksityiskohtana eräs on se, että sana luonnonsäätiö muutetaan nykymuotoon luonnonpuistoksi. Näin ollen tekniikka on ollut varsin
vähäistä, mitä on jouduttu muuttamaan.
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Uhanalaisten lajien kauppa

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 19, 37, 44,44 a, 58 ja 64 §,voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Puhemies : Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.
Täysistunto lopetetaan kello 20.58.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
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