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Puhetta johtaa toinen varapuhemies Törnqvist.
Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi
ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

Ilmoitusasiat:
4) Hallituksen esitys jäteverolaiksi ..... .

U-asiat
Hallituksen esitys 48/1996 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 19/1996
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T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Ilmoitetaan, että 5 päivänä kesäkuuta 1996 päivätyllä
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valtioneuvoston kirjelmällä on puhemiehelle
saapunut valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:ssä tarkoitettu Euroopan unionin asia n:o U 33.
Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään
toimittanut mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.
Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden
vientivalvonnasta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 69/1996 vp
Talousvaliokunnan mietintö 8/1996 vp
T o i n e n v a r a 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.
Yleiskeskustelu:

Ed. H ä m ä 1 ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta
koskee asesulkupolitiikkaa. Kaksikäyttötuotteet
ovat sellaisia siviilituotteita, joita voidaan käyttää joukkotuhoaseissa ja erilaisissa asejärjestelmissä, ja näillä säännöksillä sopeutetaan suomalaista valvontaa kansainvälisiin velvoitteisiin.
Esityksen käsittely on ollut valiokunnassa täysin yksimielistä, mutta tässä yhteydessä haluaisin
kiinnittää huomiota siihen, että ministeriöiden
välinen yhteistyö esitysten valmistelussa on kyllä
tavattoman huonoa ja heikkoa. Tavaksi on tullut, että esitykset eivät käy oikeusministeriössä
laintarkistuksissa, mutta tässä oli taustalla vieläkin suurempi ongelma. Asianomainen esityksen
valmistelija ei ollut saanut oikeusministeriöstä
apua pyytäessäänkään rangaistussäännösten
laatimisessa. Niinpä sitten, kun valiokunnassa
asiaa ryhdyttiin tarkastelemaan, osoittautui, että
rangaistussäännökset pitää käydä uudelleen läpi.
Tämä kaikki sen ohessa, että asia piti käyttää
perustuslakivaliokunnassa varmuuden vuoksi,
niin kuin hallituskin oli katsonut, oli omiaan
hidastamaan tässä loppuvaiheessa tavattomasti
asian käsittelyä.
Arvoisa puhemies! Talousvaliokunta on jossain vaiheessa ollut kuin postikonttori,jossa faksit ministeriöstä toiseen ja valiokunnasta ministe-

riöön kulkevat. Toivoisin, että ministeriöt voisivat esitysten valmistelussa tiivistää yhteistyötään
niin, että esitykset tulisivat valmiimpina ja tarkemmin valmisteltuina.
Ed. S a 1 o: Arvoisa rouva puhemies! Talousvaliokunnan puheenjohtaja ei malttanut oikein voimakkaasti ruotia lainsäätäjiä, niin kuin
tässä yhteydessä jo olisi syytä. Valmistelu on
ollut hyvin puutteellista ja valiokunta on joutunut todella ponnistelemaan, että on saanut edes
jonkinmoisen mietinnön, varsinkin, kun siitä
vielä saatiin yksimielinen. Mutta pääpaino,
joka nyt oli tässä valiokunnassa käsittelyn yhteydessä, oli se, että me jouduimme kaikki tiedot etsimään. Normaalistihanon totuttu siihen,
että valiokunnassa olisi jo käsittelyvaiheessa
riittävä pohjatyö niillä papereilla, jotka sinne
tulevat.
Ed. H ä m ä 1 ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Talousvaliokunnan aikataulu- ja muut ongelmat
eivät tietenkään kohdistuneet yksistään tähän
esitykseen. Halusin nyt vain kertoa niistä ongelmista, joita tämä pieni esitys sinänsä on tuonut.
Muihin palataan sitten asianomaisten esitysten
yhteydessä. Silloin saatan käyttää vähän pitemmän puheenvuoron.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-11 §,johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 46 luvun 1 § ja luvun
otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
2) Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 86/1996 vp
Talousvaliokunnan mietintö 9/1996 vp
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 9.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Alueellinen kuljetustuki

Yleiskeskustelua ei synny.
Eduskunta ryhtyy lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Kääriäinen ed. Salon kannattamana
ehdottanut, että pykälä poistettaisiin.

1-3 ja 5-9§ hyväksytään keskustelutta.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
10 §
Keskustelu:

Ed. K ä ä r i ä i n e n : Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä kuuluisi kuten voimassa olevan lain 10 §, mikä tarkoittaa sitä, että
lain soveltamisaluetta ei supisteta ja että mukana
pysyvät myös Vaasan, Keski-Suomen ja Kuopion läänit.
Ed. S a 1 o : Arvoisa puhemies! Kannatan ed.
Kääriäisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Kääriäinen ed. Salon kannattamana
ehdottanut, että pykälä poistettaisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kääriäisen ehdotus "ei".
Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on annettu 58 jaa- ja 27 ei-ääntä, 6 tyhjää;
poissa 108. (Ään. 3)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
12 §hyväksytään keskustelutta.

Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kääriäisen ehdotus "ei".
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 58 jaa- ja 27 ei-ääntä, 3 tyhjää;
poissa 111. (Ään. 4)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

13, 15, 16, 19 ja 20 §ja voimaantulosäännös
hyväksytään keskustelutta.
Johtolause
Keskustelu:

Ed. K ä ä r i ä i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että johtolause hyväksyttäisiin sellaisena,
että voimassa olevan lain 4 §:ää ei kumota, vaan
se jäisi lakiin, mikä tarkoittaa sitä, että hyljättäisiin kuljetustuen olennainen supistuminen kuorma-autokuljetusten osalta.
Ed. S a a r i : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Kääriäisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Kääriäinen ed. Saaren kannattamana ehdottanut, että johtolauseen 2 momentti
poistettaisiin eli että 4 §:ää ei kumottaisi.

12 a §
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Keskustelu:
Äänestys ja päätös:

Ed. K ä ä r i ä i n en : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksyttäisiin sellaisena kuin
voimassa olevan lain 12 a §on, mikä tarkoittaa
sitä, että kuljetustukea asiallisesti heikentävä
harkinnanvaraisuus poistetaan.
Ed. S a 1 o : Arvoisa puhemies! Kannatan ed.
Kääriäisen ehdotusta.

Mietintö "jaa", ed. Kääriäisen ehdotus "ei".
Toinen varapuhemies : Äänestyksessä on ann~ttu 61 jaa- ja 28 ei-ääntä, 3 tyhjää;
poissa 107. (Aän. 5)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
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Nimike hyväksytään keskustelutta.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.
3) Hallituksen esitys laeiksi leimaverolain ja leimaverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys 57/1996 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 18/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
6) Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys 7/1996 vp
Talousvaliokunnan mietintö 10/1996 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
7) Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain
sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

4) Hallituksen esitys jäteverolaiksi
Hallituksen esitys 48/1996 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 19/1996 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
5) Hallituksen esitys laeiksi Kuntien takauskeskuksesta sekä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n ja rahoitustarkastuslain
2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys 59/1996 vp
Talousvaliokunnan mietintö 11/1996 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna kello 12.
Täysistunto lopetetaan kello 18.12.

Hallituksen esitys 30/1996 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 11/1996 vp
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