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Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies
Paakkinen.
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tintöön liitetyn II vastalauseen mukainen lakiehdotus.
Ed. M u t t i 1a i n e n : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Urpilaisen tekemää ehdotusta.
Ed. T y k k y 1ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Kannatan myös ed. Urpilaisen tekemää esitystä.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies!
SMP:n eduskuntaryhmällä ei ole hallintovaliokunnassa kuin varajäsenyys, ja siitä syystä
osallistuminen tämän lain käsittelyyn siellä on
ollut varsin vajanaista. Olen tutustunut näihin
vastalauseisiin ja asian käsittelyä koskeviin
asiakirjoihin ja todennut, että sosialidemokraattien tekemät vastalauseet tässä samoin
kuin seuraavissakin asioissa ovat kannatettavia. SMP:n eduskuntaryhmä tulee tukemaan
sosialidemokraattien taholta tehtyjä ehdotuksia.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

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

Ensimmäinen varapuhemies:
Asian käsittely keskeytetään.
2) Ehdotukset laiksi opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta sekä siihen llittyviksi laeiksi

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Ehdotukset kuntien valtionosuuslaiksi sekä söhen llittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 215/1991 vp
Toivomusaloite n:o 221/1991 vp
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 6

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 214/1991 vp
Toivomusaloitteet n:ot 181, 243, 249 ja 254/1991
vp
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 5

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. U r p i 1 a i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan hallintovaliokunnan mie-

Yleiskeskustelu:
Ed. U r p i 1a i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1.-3., 21. ja 26. lakiehdotuksen
käsittelyn pohjaksi otetaan hallintovaliokunnan
mietintöön liitetyn 1 vastalauseen mukaiset lakiehdotukset.
Ed. T y k k y 1ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Urpilaisen tekemää pohjaehdotusta.

2352

78. Keskiviikkona 10.6.1992

Ed. U k k o 1a : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Urpilaisen tekemää ehdotusta.

Ed. T y k k y 1ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Urpilaisen tekemää pohjaehdotusta.

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Asian käsittely keskeytetään.
3) Ehdotukset laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta sekä siihen liittyviksi laeiksi
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 216/1991 vp
Lakialoitteet n:ot 4 ja 5
Hallintovaliokunnan mietintö n:o 7
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ed. U k k o 1 a : Arvoisa puhemies! Olen pahoillani, että joudun kysymään tätä asiaa, mutta
V vastalauseessa olevien pykälämuutosten ei
ilmeisesti tässä vaiheessa tarvitse tulla esitetyiksi,
vaan yksityiskohtaisessa käsittelyssä.
Ensimmäinen varapuhemies:
Pykäläkohtaiset muutosehdotukset tehdään yksityiskohtaisessa käsittelyssä.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Asian käsittely keskeytetään.
4) Ehdotus laiksi valtionosuutta saavista liikunnan
koulutuskeskuksista
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 23
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 5

Yleiskeskustelu:
Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Arvoisa
puhemies! Ehdotan, että 1., 2., 4., 6., 7., 11.,
14. ja 16. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi
otettaisiin III vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset.
Toivoisin ed. Aittoniemenkin tutustuvan näihin lakiehdotuksiin. Jos hän tarkkaan niihin
perehtyy, uskon, että hän huomaa, mikä ero on
sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton ehdotuksilla. Uskon ed. Aittoniemen kannattavan
esimerkiksi sitä, että vammaiselta, jota puoliso
hoitaa kotona, ei peritä maksua siitä, että esimerkiksi hänen puolisonsa hoitaa häntä kotona,
vaan jäxjestelmää tuetaan niin, että kunta maksaa hoitajalle. Tämä on yhteiskunnan kannalta
varmasti halvempi ratkaisu, ja monta kertaa se
on myös inhimillisempi ratkaisu näiden perheiden kannalta.

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 §, 1 luvun otsikko, 2 §, 2 luvun
otsikko, 3-6 §, 3 luvun otsikko, 7 ja 8 §, 4 luvun
otsikko, 9-14 §, 5 luvun otsikko, 15-17 §, 6
luvun otsikko, 18-25 §, 7 luvun otsikko, 26 ja
27 §, 8 luvun otsikko sekä 28-32 § ja 9 luvun
otsikko, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
5) Ehdotus laiksi Venäjän federaation kanssa

Ed. R. A h o : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Stenius-Kaukosen tekemää ehdotusta.
Ed. U r p i 1 a i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1., 2., 4., 7., 11. ja 14. lakiehdotuksen
käsittelyn pohjaksi otetaan hallintovaliokunnan
mietintöön liitetyn 1 vastalauseen mukaiset lakiehdotukset.

kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn
sopimuksen, siihen liittyvän kirjeenvaihdon ja alkuperäsääntöjen eräiden määräysten hyväksymisestä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 41
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 7

Polttoainevero
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan
mietintö n:o 7. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-3 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 ja 2 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
6) Ehdotus laiksi Barbadosin kanssa tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 173/1991 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 23
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 23. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

8) Ehdotus laiksi Tanskan, Islannin, Norjan ja
Ruotsin kanssa perintö- ja lahjaveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 60
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 25
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 25. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
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.
7) Ehdotus laiksi Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 174/1991 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 24
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 24. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

9) Ehdotus laiksi polttoaineverosta annetun lain
verotaulukon muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 71
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 26
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 26. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että käsittelyn pohjaksi otetaan II
vastalauseen mukainen lakiehdotus.
Ed. B a c km a n : Rouva puhemies! Kannatan ed. Luukkaisen tekemää pohjaehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
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Ensimmäinen varapuhemies:
Asian käsittely keskeytetään.

Ensimmäinen varapuhemies:
Asian käsittely keskeytetään.

10) Ehdotukset arpajaisverolaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

12) Ehdotukset laeiksi lukiolain, iltalukiolain ja
ammatillisista oppilaitoksista annetun lain sekä
eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 15
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 27
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 27. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 59
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 3
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelu:
Yleiskeskustelua ei synny.
Ed. B a c k m a n : Rouva puhemies! Tässä
ehdotan, että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen mukainen
lakiehdotus, joka tarkoittaa sitä, että tavaraarpajaiset jäävät kokonaan pois veron piiristä.
Ed. A p u k k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Backmanin tekemää pohjaehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Asian käsittely keskeytetään.
11) Ehdotus laiksi Autorekisterikeskuksesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 73
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 3
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. K a s u r i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämän lain käsittelyn pohjaksi otetaan 1 vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.
Ed. L a h i k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Kannatan ed. Kasurisen tekemää ehdotusta.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 26, 52 ja 60 §,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 16 a, 21 ja 22 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 5 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
neljännen lakiehdotuksen 20 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
viidennen lakiehdotuksen 2 ja 15 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
13) Ehdotukset laeiksi lukiolain 15 §:n muuttamisesta sekä peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston
valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain ja
iltalukiolain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 64
Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 4
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta

Lapsilisä
ensimmäisen lakiehdotuksen 15 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 16 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kolmannen lakiehdotuksen 5 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
14) Ehdotukset lapsilisälaiksi

2355

en loppumista eräiden työntekijöiden osalta,
että heidän asemansa on turvattava, mutta nimenomaan niin, että he pystyvät siirtymään
sellaisiin tehtäviin, että kunta voi paremmin
hoitaa kaikkea ennalta ehkäisevään sosiaalityöhön liittyvää toimintaa. Emme missään tapauksessa myöskään hyväksy sitä, mikä tietysti
nyt on vaarana, että kunnat yhtäkkiä vain irtisanovat nämä työntekijät. Tätä ei valiokunta
hyväksynyt, vaan olemme tehneet tästä kannanoton.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 37
Lakialoitteet n:ot 5 ja 50/1991 vp
Toivomusaloitteet n:ot 1028, 1071, 1165, 1220,
1366 ja 1397/1991 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 10
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-24 §, johtolause ja nimike.
Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
15) Ehdotukset laeiksi lasten kotihoidon tuesta ja
lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muutta-

misesta
Yleiskeskustelu:

Ed. S t e n i u s - K a u k o n e n : Arvoisa puhemies! Tässä säädetään uusi lapsilisälaki. Tämä
on tarpeellista sen vuoksi, että lapsilisien maksatus siirretään kuntien sosiaalilautakunnalta Kelan tehtäväksi. Tämä on ensimmäinen esitys
tehtävien siirrosta ja samaa tehtävien siirtoa
merkitsee myös seuraava lakiehdotus lasten kotihoidon tuesta.
Lasten kotihoidon tuen nykyinen maksatusjärjestelmä on alusta alkaen ollut täysin järjetön.
Kaikki ovat tunnustaneet, että kun kunnat sen
laskevat ja myöntävät mutta Kela hoitaa maksatuksen, niin tämä on ollut todella byrokraattinen
järjestelmä.
On hyvä, että päästään eteenpäin ensimmäisin askelin ns. yhden luukun periaatteen toteuttamisessa. Olikin todella hämmästyttävää,
että valiokuntakäsittelyn yhteydessä ilmeni,
että asia, mitä nimenomaan sosiaalivaliokunta
on vuosia ajanut eteenpäin, sai ainakin osan
sosialidemokraateista vastustuksen osaksensa.
Tosin lopulta vastalausetta ei tullut eikä tehdystä hylkäysesityksestä huolimatta kukaan
kannattanut sitä.
Tehtävien siirtojen yhteydessä on tietysti
luonnollista, kun kunnissa se merkitsee tehtävi-

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 38
Lakialoite n:o 51/1991 vp
Toivomusaloitteet n:ot 122111991 vp ja 272
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 11
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-29 §, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 11 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
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16) Ehdotukset ympäristöterveydenhuollon, terveyskasvatuksen ja tartuntatautien vastustamistyön keskushallinnon uudelleen järjestämistä koskeviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 54
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 13
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 2 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 5, 11, 20-23, 39--41,
43, 55 ja 57 §, voimaantulosäännös, johtolause ja
nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 1, 52, 57 ja 81 §,
voim~antulosäännös, johtolause ja nimike,
neljännen lakiehdotuksen 14, 15, 22, 23 ja
37 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
viidennen lakiehdotuksen 5, 16 ja 23 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kuudennen lakiehdotuksen 6, 7, 10, 15, 16, 20,
23, 23 a, 23 b, 24, 26, 34, 36 ja 40 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
17) Ehdotukset laiksi naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 63
Lakialoite n:o 18
Työasiainvaliokunnan mietintö n:o 2
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on työasiainvaliokunnan
mietintö n:o 2. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelu:

Ed. P. Le p p ä n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että käsittelyn pohjaksi otettaisiin työasiainvaliokunnan mietintöön liitetyn II vastalauseen mukainen lakiehdotus.
Ed. 0. 0 j a 1a : Rouva puhemies! Kannatan
ed. P. Leppäsen tekemää ehdotusta.
Ed. N o r d m a n : Arvoisa puhemies, värderade talman! Majoriteten i arbetspolitiska utskottet har kritiserats för att den inte är beredd
att göra flere ändringar än vad regeringen har
föreslagit. Vårt ställningstagande skall inte uppfattas som om vi skulle motsätta oss bättre
villkor för kvinnoma. Åtminstone gäller det i
fråga om min uppfattning.
Työasiainvaliokunnan enemmistöä on arvosteltu siitä, ettei se ole valmis tekemään
useampia muutoksia kuin hallitus on ehdottanut. Kannanottoamme ei tule käsittää siten,
että vastustaisimme naisten aseman parantamista, ei ainakaan minun kantani ole sellainen. Valiokunnan mietinnön ponsi osoittaakin,
ja tätä haluan korostaa, että odotamme
hallitukselta kiireisiä toimenpiteitä ajanmukaisen ja EY-vaatimuksia vastaavan lainsäädännön aikaansaamiseksi. Se merkitsisi ennen
kaikkea naisten ja miesten tasa-arvoa paremmaksi kuin nyt. Kuitenkaan 8 §:n muutos
ei pelkästään riitä. Hallituksessa tasa-arvoasioista vastaava ministeri Elisabeth Rehn antoi
selvän vastauksen ja lupauksen tähän suuntaan. Katsoimme kuitenkin, että valmistelun
tulee tapahtua normaalissa järjestyksessä ja
että ed. Paavo Nikulan johtama tasa-arvotoimikunta saa päättää työnsä ennen lisämuutosten tekemistä. Olen itse valmis tukemaan
laajaa uudistusta silloin, myöhemmässä vaiheessa siis, jotta vähintään EY-taso saavutettaisiin kaikilta osin.
Naisvaltaisia aloja ja yrityksiä rasittavat lisäkustannukset ja vanhempainlomiin liittyvät ongelmat. Niistä kärsivät myös äidit ja heidän
perheensä. Työasiainvaliokunta toistaa tämän
vuoksi vaatimuksen selvityksestä ehtojen muuttamiseksi.
Jag vill för egen del ännu konstatera attjag är
beredd att stöda en omfattande revidering i ett
senare skede för att vi skall nå minst EG-nivå i
alla avseenden i vår jämställdhetslagstiftning och

Tasa-arvolaki

tycker att det är viktigt att det skall redas ut hur
man med nya villkor kan se till att kvinnodominerade branscher och företag inte drabbas av
extra kostnader och problem i samband med
föräldraledighet, eftersom dylika omständigheter drabbar inte bara mödrarna utan också deras
familjer.
Ed. Niku 1 a : Årade talman! Jag beklagar
att svenska riksdagsgruppen inte kunde förena
sig med minoriteten i arbetspolitiska utskottet
om att ändra 8 § jämställdhetslagen, vilket jag
kommer att föreslå i morgon vid detaljbehandlingen. Det är på det sättet att Ees-avtalet kräver
de här ändringarna och det är aHdeies onödigt
att nu uppskjuta ändringen av den här lagen som
riksdagen tvingas att godkänna i höst när vi har
många andra lagförslag som Ees-fördraget förutsätter. Därför vill jag ännu vädja till svenska
riksdagsgruppen att efter att ha sovit över natten
ändra sitt ställningstagande till ändringsförslaget.
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vaisuudesta synnyttämällä uusia kansalaisia tähän maahan.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ensimmäinen varapuhemies:
Asian käsittely keskeytetään.
18) Ehdotus laiksi työllisyyslain väliaikaisesta
muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 77
Työasiainvaliokunnan mietintö n:o 3
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on työasiainvaliokunnan
mietintö n:o 3. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Ed. A 1a ranta: Arvoisa puhemies! En halua moittia ed. Nordmania hänen puheenvuorostaan. Totean, että näinhän me hallituspuolueiden edustajina tietysti toimimme, että me kunnioitamme hallitusta ja hallituksen valmistelua.
Harvoin rohkenemme tehdä muutoksia eduskunnassa muuten kuin hallituksen antamalla
luvalla.
Haluaisin muistella sen verran menneitä, että
olin eduskunnan jäsen jo silloin, kun asiaa ensimmäistä kertaa käsiteltiin. Olin myös toisen
lakivaliokunnan jäsen, joka valmisteli asian
eduskunnan täysistuntoon. Valiokunnan puheenjohtajana oli ed. Vappu Säilynojaja varapuheenjohtajana ed. Jutta Zilliacus. Jo silloin toinen lakivaliokunta keskusteli tasa-arvolain laajentamisesta koskemaan tällaista tilannetta, mihin nyt ollaan pieni askel ottamassa, eli että
raskaus ei voisi olla syrjinnän peruste missään
olosuhteissa.
Tämän vanhan asian muisteleminen kertoo
siitä, että ongelmat, joita käytännön työelämässä odottavat äidit joutuvat kohtaamaan,
ovat olleet eduskunnan tiedossa jo kymmenen
vuotta, enkä usko, että siitä kovin paljon
muuttuvat. Olisin itsekin toivonut, että jos nyt
hallitusvetoisesti tai miten muuten tahansa yksimielisesti kuitenkin olisi voitu meillä viimein
päästä siihen, että me kansakuntana ja päättäjinä arvostaisimme niitä ihmisiä, jotka kantavat käytännössä huolta Suomen kansan tule-

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 17, 19 aja 21 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
19) Asetus 16 päivältä huhtikuuta 1992 Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia
ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien
velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen
muuttamisesta
Ainoa käsittely
Mainittu asetus (A 5)
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 8
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan
mietintö n:o 8.
Keskustelu:
Ed. A i t t o n i e m i : Arvoisa puhemies!
Kuin puuronsilmäksi sisäpolitiikan väliin vähän ulkopolitiikkaa, vaikkei kovin merkityksellistä. Irakin saartoa koskien on tehty tämä asetusmuutos. Meiltähän YK:n aikaisemman,
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vuoden 1990 päätösten mukaisesti Irakiin voitiin viedä lääkintätarkoitukseen toimituksia ja
humanitaarisiin tarkoituksiin aiottuja elintarviketoimituksia. Myöhemmin vuonna 1991 laajennettiin vähän epämääräisenä päätöksellä
YK:n toimesta, jolloin vienti voisi koskea
tarvikkeita siviiliväestön välttämättömiin tarpeisiin, myös elintarvikkeita edellyttäen, että
niistä on ilmoitettu turvallisuusneuvoston asettamalle pakotekomitealle, joka on myöntänyt
siihen luvan. Tällä perusteella myös eräs
suomalainen yritys on tehnyt kauppoja Irakiin tarvikkeiden viennistä mm. vesihuoltolaitteiden osalta. Koska asetus ei Suomessa ole
antanut mahdollisuutta tähän, niin asetus joudutaan kiireellisesti muuttamaan, jotta me
voimme toimia YK:n asetuksen ja päätösten
mukaisesti.
Mitä tulee Irakiin yleensä, niin eduskunnan
ulkoasiainvaliokunnassa on kuultu asiantuntijoita. Irakista on muodostunut maailmalle pysyvä pesäke, josta ei päästä eroon. Hussein olisi
pitänyt tuhota siinä vaiheessa, kun sota vielä oli
käynnissä. Nyt Irakissa valmistetaan jatkuvasti
aseita, pidetään kansaa terrorismin alla sekä
kiusataan ja sorretaan kurdeja. Tämä jatkuu
Irakissa niin pitkään kuin Hussein on vallassa.
Tämä vain osoittaa sen, miten hyvin alkanut
yritys hirmuvallan murtamiseksi Irakissa päätettiin liian aikaisin ja nyt joudutaan kymmenien
vuosien jatkuviin selkkauksiin irakilaisten kanssa.

20) Asetus 16 päivältä huhtikuuta 1992 Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Libyaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten
täyttämisestä
Ainoa käsittely
Mainittu asetus (A 6)
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 9
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan
mietintö n:o 9.
Keskustelua ei synny.
Mietintö hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.

21) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston SITRAn
toimintakertomus vuodelta 1991
Ainoa käsittely
Mainittu kertomus (K 5)
Talousvaliokunnan mietintö n:o 24
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 24.
Keskustelua ei synny.
Mietintö hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.

Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies! Eilispäivänä pääsin toteamaan, että ed. Aittoniemi
on ilmeisesti aivan mallikelpoinen poliisimies
toteuttaessaan siviilitehtäväänsä tämän eduskunnan ulkopuolella. Minun täytyy sanoa, että
ei häntä ainakaan Suomen diplomatian johtajaksi pidä päästää aivan vikkelään, sillä tuossakin tuli yksi valtion päämies murhattua huit hait
vain huulenheiton ohella. (Ed. Aittoniemi: Ainoa ratkaisu!) - Ja hän vielä tehostaa sitä ilmoittamalla, että se on ainoa ratkaisu. - Minä syvästi
paheksun, sillä vaikka hän ei tuntisikaan sympatiaa suvereenin valtion päämiestä kohtaan, niin
hän jättäisi murhaamiset täällä eduskunnassa
väliin.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Mietintö hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.

Pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti
ensi tiistain täysistuntoon:

22) Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 6 valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle EY-jäsenyyden vaikutuksista Suomelle
seuraavaan täysistuntoon:

23) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 14
(HE 83)

24) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 15
(HE 185/1991 vp)

25) Talousvaliokunnan mietintö n:o 25 (HE 82)
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Istunnon lopettaminen

Ensimmäinen varapuhemies:
Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna
torstaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 23.21.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

