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ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

Hallituksen esitys 75/1996 vp
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1) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain
muuttamisesta

Hallituksen esitys 37/1996 vp
Lakivaliokunnan mietintö 8/1996 vp

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 72/1996 vp
Lakialoite 14/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 1311996
vp

4) Hallituksen esitys verotuksen ennakkotietojärjestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi ............................ .
Hallituksen esitys 46/1996 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 20/1996
vp
5) Hallituksen esitys laiksi Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta .. .. ... ..... 2536
Hallituksen esitys 26/1996 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 7/1996 vp

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin
sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. Kuoppa : Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä työttömyysturvalain muuttami-
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sesta on mielestäni kaksi pääkohtaa. Työssäoloehdon pidentäminen kuudesta kuukaudesta
kymmeneen kuukauteen eli 43 viikkoon on sellainen kohta, joka tulee pudottamaan työttömiä
ansiosidonnaiselta työttömyyspäivärahalta työmarkkinatuelle ja sitä kautta kunnallisen toimeentulotuen piiriin. Näin ollen tällä on erittäin
huonot ja kielteiset seuraukset, koska nyt edes
kuuden kuukauden työssäoloehtoa eivät ole läheskään kaikki pitkäaikaistyöttömät pystyneet
saamaan.
Toinen merkittävä kohta on se, että lisäpäivärahaoikeus nostetaan kahdella vuodella, 55
vuodesta 57 vuoteen. Näille ikääntyneille henkilöille, jotka joutuvat työttömiksi, tästä tulee
kohtuutonta haittaa. Näin ollen heidän työllistymisensä edes koulutuksen avulla on hyvin
epäuskottavaa. Ainoa mahdollisuus, että he
voisivat työllistyä, on se, että yhteiskunta työllistäisi heitä työllistämisvaroin. Mielestäni tämä
on hyvin epätarkoituksenmukaista, koska on
myös runsaasti nuoria perheellisiä työttömiä.
Olisi paljon järkevämpää työllistää nuorempia,
alle 50-vuotiaita ihmisiä ja käyttää ne varat, jotka on, siihen työllistämiseen.
Tämän johdosta tulen ehdottamaan, arvoisa
puhemies, asian yksityiskohtaisessa käsittelyssä,
että lain 26 §hyväksyttäisiin siinä muodossa kuin
se on nykyisessä laissa, mikä merkitsee sitä, että
lisäpäivärahaoikeus säilyisi 55 vuodessa eikä
ikääntyneiden työttömien asema kohtuuttomasti heikkenisi.

Ed. L i n d q v i s t : Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksen laiksi työttömyysturvalain
muuttamisesta ensimmäisen käsittelyn yhteydessä käytin jo myös puheenvuoron, jossa yhdyin
hyvin pitkälle samoihin näkemyksiin, joita keskustan edustajat ovat sosiaalivaliokunnassa tuoneet esille vastalauseessaan.
Lisäksi ed. Kuoppa toi esiin erittäin tärkeän
kysymyksen, lisäpäiväoikeuden rajoittamisen,
josta on esitys, jossa korotetaan ikää 55:stä 57
vuoteen. Se on nykyisissä työttömyyslukemissa
aivan kohtuuton esitys. Kuten olen aiemmin todennut, tämän ikäisen väen siirtämistä muun
muassa koulutukseen varsinkin tällä tavalla väkisin pidän aika kohtuuttomana. Moni, joka haluaa, hakeutuu muutenkin koulutukseen, joko
henkilöstökoulutukseen tai muulla tavoin. Sen
tähden, jos ajatellaan jotakin pitempikestoista,
joka johtaisi esimerkiksi uuteen ammattiin, aika
käsittämättömältä tämä tuntuu. Todella toivoisin, että ne paikat olisivat nuorten käytettävissä.
Moni on 30-40 vuotta tehnyt raskasta työtä ja
on varmasti valmis nuorten hyväksi jo luopumaan.

Ed. H u u h t a n e n : Arvoisa puhemies! En
aio käyttää mitenkään pitkää puheenvuoroa tässä yhteydessä. Ensimmäisen käsittelyn aikana
asiaa käytiin perusteellisesti läpi. Totean vain
tässä vaiheessa, että tulemme myös keskustan
eduskuntaryhmän puolesta ehdottamaan muutoksia lain yksityiskohtaisen käsittelyn yhteydessä niihin pykäliin, joita jo ed. Kuoppakin mainitsi, mutta emme kaikkiin niihin nähden.
Keskeistä tässä on, niin kuin ed. Kuoppa totesi, työssäoloehdon jatkaminen kuudesta kuukaudesta kymmeneen kuukauteen, mikä tulee rajaamaan työttömiä työttömyysturvan ulkopuolelle. He ovat näistä työttömistäjuuri herkin ryhmä, nuoret työmarkkinoille pyrkivät ja pitkäaikaistyöttömät.
On myös syytä todeta, että lakipaketin yhteydessä sovitelluo työttömyyspäivärahan seuraukset tulevat olemaan todennäköisesti sellaisia, että
tähän asiaan on palattava varsin pian, aivan niin
kuin ed. Soininvaara totesi.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 75/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 1211996
vp

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.
2) Hallituksen esitys laiksi työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin
sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. H u u h t a n e n : Arvoisa puhemies! Lain
sisältö on sen kaltainen, että keskustan eduskuntaryhmä ei voi sitä hyväksyä, ja tulemme lain
kolmannessa käsittelyssä ehdottamaan hylkäystä.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

Lääninoikeuksien tuomiopiirit
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 15, 22 aja 24 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

4) Hallituksen esitys verotuksen ennakkotietojärjestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

3) Hallituksen esitys laiksi lääninoikeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 46/1996 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 20/1996 vp

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 37/1996 vp
Lakivaliokunnan mietintö 8/1996 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Käytin asiasta pidemmän puheenvuoron ensimmäisessä käsittelyssä, mutta en maita olla vielä toteamatta, että tässä on nyt lääninjakoa koskeva
Troijan hevonen lääninoikeuslain muodossa esillä.
Tässähän esitetään, että lääninoikeuksille perustettaisiin yhteiset tuomiopiirit: pohjoinen,
itäinen, läntinen, Uudenmaan sekä Sisä-Suomen
tuomiopiirit, joissa juttuja voitaisiin niiden sisällä olevien lääninoikeuksien välillä jakaa ruuhkatilanteen tullessa. On aivan oikein tällainen asia.
Se helpottaa ruuhkia, mutta samalla on todettava, että tämä on selkeä Troijan hevonen eli peitepiirros siitä, minkälaiseksi tuleva lääninjako
Suomessa muodostuu. Lääninoikeuksien tuomiopiirejä ei muuten jaettaisi juuri tällä tavalla
kuin tässä tapahtuu. Se on sitten toinen asia,
onko Suomessa syytä siirtyä neljään, viiteen tai
seitsemään lääniin vai ei. En ota siihen kantaa,
mutta tietyllä tavalla tämä on huvittava ja selkeä
ennakkoesitys siitä, mitä tullaan läänien osalta
tulevaisuudessa esittämään. Sellaisenaan ihan
sovussa lakivaliokunnan mietintö ja tämä asia on
tehty.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 a ja 8 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
1. lakiehdotuksen 1-10 §, johtolause ja nimike,
2.lakiehdotuksen 62 §sekä 84 ja 85 §ja 8luvun
otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
3. lakiehdotuksen 17, 51 ja 53§, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
4.lakiehdotuksen 12, 12 aja 21 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
5.lakiehdotuksen 8 ja 8 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
6. lakiehdotuksen 39 a, 39 b, 44 ja 48 § ja 4
luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause
ja nimike,
7. lakiehdotuksen 21, 26 ja 27 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
8. lakiehdotuksen 146 a, 146 b, 190, 190 a,
193, 197 ja 217 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
9. lakiehdotuksen 7 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,
10. lakiehdotuksen 15 ja 16 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
11.lakiehdotuksen 91,98 aja 98 b §,voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
12.lakiehdotuksen 18 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike sekä
13. lakiehdotuksen 42, 43 ja 48 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
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5) Hallituksen esitys laiksi Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 26/1996 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 7/1996 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, senjälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1, 3, 5, 5 aja 5 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
6) Hallituksen esitys osuuspankkien yhteenliittymää koskevaksi lainsäädännöksi
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 4711996 vp
Talousvaliokunnan mietintö 13/1996 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

sä tehdä vastalauseen mukaiset pykälämuutosehdotukset
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Asian käsittely keskeytetään.
7) Hallituksen esitys luottolaitoksia koskevan

lainsäädännön muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 3811996 vp
Talousvaliokunnan mietintö 12/1996 vp
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, senjälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.
Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 10.
Täysistunto lopetetaan kello 20.25.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Jouni Vainio

Yleiskeskustelu:
Ed. R. K o r h o n e n : Arvoisa puhemies!
Aion lakiesityksen yksityiskohtaisessa käsittelys-

