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kello 13
Esitellään:

Päiväjärjestys
Ilmoituksia
Toinen

6) Ed. Lammisen ym. lakialoite n:o 55
laiksi sotilasavustuslain muuttamisesta ... 3085

käsittely:

7) Ed. Hassin lakialoite n:o 61 laiksi
autourheiluverosta ................................. .

1) Ehdotus laiksi maakaaren 1 luvun
3 §:n muuttamisesta .... ........... .................. 3084

Hallituksen esitys n:o 121
Lakivaliokunnan mietintö n:o 13

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies
Paakkinen.

2) Ehdotus laiksi suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannettavista markkinoiruismaksuista annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitys n:o 101
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 38
3) Ehdotus laiksi veripalvelutoiminnasta ........................................................... .

,

Hallituksen esitys n:o 128
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
n:o 23

Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Aho E., Alho, Heikkinen, Hiltunen,
Jaakonsaari, Jansson, Jokiniemi, Jurva, Koittinen, Kääriäinen, Lahtinen, Lamminen, Laukkanen M., Louekoski, Morri, Pekkarinen, Ranta,
Rauramo, Rehn E., Riihijärvi, Saario, Salolainen, Sasi, Suhola, Suhonen, Urpilainen, Vehkaoja ja Vuoristo.
Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt

4) Ehdotus laiksi rintamaveteraanien

varhaiseläkkeestä annetun lain 12 §:n
muuttamisesta ........... ....... .................. ..... 3085
Hallituksen esitys n:o 165
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
n:o 24
Ensimmäinen

käsittely:

5) Ehdotukset valmismatkalaiksi ja
laeiksi valmismatkaliikkeistä sekä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun
lain 3 §:nja tilauslentoverosta annetun lain
3 §:n muuttamisesta ................................ .
Hallituksen esitykset n:ot 23711992 vp ja 32
Talousvaliokunnan mietintö n:o 28

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä sairauden takia ed. Jurva, virkatehtävien
takia edustajat E. Aho, Kääriäinen ja Salolainen
sekä yksityisasioiden takia edustajat Hiltunen,
Jokiniemi, Lahtinen, Lamminen, M. Laukkanen, Louekoski, Morri, Rauramo, Riihijärvi,
Saario, Suhola, Urpilainen, Vehkaojaja Vuoristo.
Uusia hallituksen esityksiä
Ensimmäinen
varapuhemies:
Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset
n:ot 189-213.
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Kirjalliset kysymykset
Ensimmäinen
varapuhemies:
Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 499,509,511 ja 514. Nämä
kysymykset vastauksineen on nyt jaettu edustajille.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Ehdotus laiksi maakaaren lluvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 121
Lakivaliokunnan mietintö n:o 13
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö
n:o 13. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 luvun 3 §ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

pysty parantamaan pykälämuutoksilla. Kuten
lain ensimmäisessä käsittelyssä sanoin, ainoa ratkaisu, mitä tälle voi tehdä, on esittää lain hylkäämistä. Kolmannessa käsittelyssä tulen sen tekemään.
Tämähän on niitä lakeja, joita perustellaan
EU-sopeutuskysymyksillä. Itse asiassa kaikki tämän tyyppiset lait pitäisi käsitellä vasta sen jälkeen, kun Suomen mahdollinen liittymispäätös
EU:hun on tehty. On erikoista, että samat tahot,
jotka ajavat tätä lakia, samanaikaisesti ajavat
sitä, että Suomen ei tulisi liittyä EU :hun.
Tässä laissa markkinointimaksujen poistaminen merkitsee sitä, että valtiolle tuleva tuotto
pienenee, ja silloin se pitää kattaa muilta maataloustuottajilta jollain muulla tavalla. Tällä lailla
samanaikaisesti lisätään sianlihan ja kananmunien ylituotantoa ja vientikustannusten kasvua,
ja laskun joutuvat maksamaan muut maatalouden harjoittajat eli pääasiassa Pohjois-Suomen
viljelijät.
Paitsi että tämä laki on ennakkoon täällä, liian
aikaisin, se on myös tulonjakomielessä epätasaarvoa lisäävä laki. Tästä syystä tulen esittämään
lain hylkäämistä.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-3 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
3) Ehdotus laiksi veripalvelutoiminnasta

2) Ehdotus laiksi suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannettavista markkinoimismaksuista
annetun lain kumoamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 101
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 38
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 38. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. L u u k k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Tämä laki on niitä kökkötraktorilakeja, joita ei

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 128
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 23
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-7 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Autourheiluvero
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4) Ehdotus laiksi rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

7) Ed. Hassin lakialoite n:o 61 laiksi autourheiluverosta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 165
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 24

Valiokuntaan lähettäminen
Ensimmäinen varapuhemies:
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 12 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
5) Ehdotukset valmismatkalaiksi ja laeiksi valmismatkaliikkeistä sekä elinkeinon harjoittamisen
oikeudesta annetun lain 3 §:n ja tilauslentoverosta
annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitykset n:ot 237/1992 vp ja 32
Talousvaliokunnan mietintö n:o 28
Ensimmäinen
varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 28.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
6) Ed. Lammisen ym. lakialoite n:o 55 laiksi sotilasavustuslain muuttamisesta

Keskustelu:

Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite liittyy budjettiin jättämääni tulopuolen
aloitteeseen. Lyhyesti: Kysymys on siitä, että
myös niin sanottuun autourheiluun eli ralleihin
luotaisiin "haitan aiheuttaja maksaa haitasta aiheutuvat vahingot" -periaate.
Tunnen itse erittäin hyvin niitä seutuja, joilla
Jyväskylän suurajot vuosittain käydään, ja tiedän kantapään kautta niiden aiheuttamista haitoista. Niistä ehkä kaikkein suurin on se, että,
vaikka virallisesti ylinopeusharjoittelu onkin
kielletty, yleisillä teillä harjoitellaan käytännössä
ylinopeuksilla, mikä vaarantaa yleisen liikenneturvallisuuden. Jotta tällaiselle toiminnalle saataisiin jonkinlaiset suitset, esitän haittaveroa,
joka kohdistuu ralleihin.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Autourheilu ja erityisesti ralli on sellainen urheilulaji,joka on Suomen kuvaa kirkastanut maailmalla
oikeastaan enemmän kuin mikään muu urheilu
viime vuosien aikana. Sen vuoksi tällaiset veroesitykset rallien järjestäjille ovat kohtuuttomia.
Minun mielestäni niissä ei ole yhtään mitään
järkeä, vaikka tietysti esityksen tekijän näkemyksiä arvostankin.
Jos ajatellaan, että on Jyväskylän suurajot, on
Kankkuset sun muut, jotka ovat suomalaista
autourheilua edistäneet maailmalla enemmän
kuin jotkut ryysyrantaelokuvat, joita täältä
maasta kuljetetaan, niin tällaiselle autourheilulle
täytyy antaa Suomessa mahdollisuus ilman tällaisia rajoituksia. Toisin sanoen, ei tällaisia veromuotoja voi kuvitellakaan, ed. Hassi.

Valiokuntaan lähettäminen
Ensimmäinen varapuhemies:
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ed. H a s s i : Arvoisa puhemies! Minä toivoo,
että Suomi pikku hiljaa kehittää parempiakin
tapoja maineensa kirkastamiseen maailmalla
kuin rallit.
Täsmennyksenä ed. Aittoniemelle haluan kertoa, että lakialoitteeni koskee vain yleisillä teillä
ajettavia ralleja, en ainakaan tässä vaiheessa esitä
erityisillä kilparadoilla suoritettavaan autourheiluun puuttumista.
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Olen itsekin joutunut lapset kyydissä sellaiseen läheltä piti -tilanteeseen, jossa harjoitteluaikana ilmeisesti ralliauto tuli mutkassa kahva
edellä ja oli todella lähellä sellainen tilanne, että
olisi mennyt neljä ihmishenkeä. Tällaisessa vaarassa mm. Jyväskylän suurajojen reittien varrella
asuvat ihmiset elävät joka vuosi. Mielestäni se ei
ole hyväksyttävää.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ensimmäinen
varapuhemies:
Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 13.13.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Jouni Vainio

