PTK 89/1999 vp

89. PERJANTAINA 12. MARRASKUUTA 1999
kello 13

Päiväjärjestys
Ilmoituksia
Vaaleja
1)

Ympäristövaliokunnan täydennysvaali...........................................

2933

Toinen käsittely
2)

Hallituksen esitys laiksi turvatarkastuksista tuomioistuimissa.......

2933

Hallituksen esitys HE 3/1999 vp
'Lakivaliokunnan mietintö LaVM 6/1999 vp
3)

Hallituksen esitys Romanian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden
määräysten hyväksymisestä............................................................

2934

Hallituksen esitys HE 114/1999 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 1711999 vp
4)

Hallituksen esitys Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä .. ...... ...

2934

Hallituksen esitys HE 115/1999 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 18/1999 vp
5)

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta.........................
Hallituksen esitys HE 103/1999 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 4/1999 vp

2934

2932

89

Perjantaina 12.11.1999

6)

Hallituksen esitys laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta
annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta.........................................

2935

Hallituksen esitys HE 72/1999 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö TyVM 2/1999 vp
Lakialoite LA 10911999 vp
7)

Hallituksen esitys laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä annetun lain 4 ja 13 §:n muuttamisesta................................

2938

Hallituksen esitys HE 97/1999 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö TyVM 3/1999 vp
8)

Hallituksen esitys vesilain 1luvun muuttamisesta .......... .......... .. ...

2938

Hallituksen esitys HE 12711999 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö Ym VM 211999 vp

Mietintöjen pöydällepano
9)

Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain, torjunta-ainelain ja terveydensuojelulain 21 §:n muuttamisesta..............................................

2938

Hallituksen esitys HE 85/1999 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö Ym VM 311999 vp
10) Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna
2000 ................................................................................................

2938

Hallituksen esitys HE 41/1999 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 19/1999 vp

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto
Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa
oleviksi seuraavat edustajat:
Esko Aho /kesk
Tarja Halonen /sd
Esko Helle /vas
Ville Itälä /kok
Anneli Jäätteenmäki /kesk
Seppo Kanerva /kok
Niilo Keränen /kesk
Riitta Korhonen /kok
Juha Korkeaoja /kesk

Paula Lehtomäki /kesk
Markku Markkula /kok
Hanna Markkula-Kivisilta /kok
Raimo Mähönen /sd
Sinikka Mönkäre /sd
Pekka Nousiainen /kesk
Maija Perho /kok
Kimmo Sasi /kok
Esko-Juhani Tennilä /vas
Ulla-Maj Wideroos /r
Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava
edustaja:
Maija Perho /kok

89/1

Ilmoituksia

Eduskuntatyöhön liittyvissä virkatehtävissä olevat edustajat
Puhemies: Ilmoitetaan, että eduskuntatyöhön
liittyvissä virkatehtävissä ovat
12.11. edustajat
Tarja Halonen /sd
Markku Markkula /kok
Kimmo Sasi /kok
15.ja 16.1l.edustajat
Gunnar Jansson /r
Tarja Kautto /sd
Merkitään.
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Uudet hallituksen esitykset
Puhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot HE 145-151/1999 vp.

Kirjalliset kysymykset
Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot KK 529, 532, 536, 541, 543, 544,
552, 554, 555, 557, 558, 564, 578, 582, 583,
59011999 vp.

Sairauspoissaolot
Puhemies: Ilmoitetaan, että sairauden vuoksi
eduskuntatyöstä on poissa
12.11. edustaja
Hanna Markkula-Kivisilta /kok
Merkitään.

Poissaolopyynnöt
Puhemies: Vapautusta eduskuntatyöstä muun
syyn perusteella ovat pyytäneet ajalta
12.11. edustajat
Esko Aho /kesk
Ville Itälä /kok
Seppo Kanerva /kok
Niilo Keränen /kesk
Paula Kokkonen /kok
Riitta Korhonen /kok
Paula Lehtomäki /kesk
Raimo Mähönen /sd
Pekka Nousiainen /kesk
Ulla-Maj Wideroos /r
Puhemiesneuvosto puoltaa poissaolopyyntöjä.
Hyväksytään.

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:
1) Ympäristövaliokunnan täydennysvaali
Puhemies: Päiväjärjestyksen 1) asiana on ympäristövaliokunnan täydennysvaali.
Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 7 ja
19 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa, jonka puhemies on tänään tarkastanut ja hyväksynyt, on ympäristövaliokunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että
vaali on yksimielinen ja että ympäristövaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan
mukaisesti ed. Vilkuna.
Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi turvatarkastuksista tuomioistuimissa
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 3/1999 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 6/1999 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Yleiskeskustelu:
1 Raimo Vistbacka /ps: Arvoisa puhemies! Lakivaliokunta käsitteli varsin perusteellisesti uutta lainsäädäntöä nimenomaan tuomioistuinten
turvatarkastuksista. Tämähän perustuu lähinnä
erääseen ikävään tapaukseen, joka sattui erään siviilioikeudenkäynnin yhteydessä. Laki sinällään
on erittäin kannatettava, mutta eräs asia tulee olemaan ongelmana eli taloudelliset resurssit eli se,
onko tällä lailla käytännössä mitään merkitystä
sitten, jos ei oikeusistuimille anneta riittävästi
varoja hankkia näitä.
Arvoisa puhemies! Toivoisin, että hallitus
huolehtisi siitä, että tällä sinänsä hyvällä lailla
olisi myös edellytyksiä sen täytäntöönpanossa eli
käytännön elämässä.

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-8 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

3) Hallituksen esitys Romanian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 114/1999 vp
Valtiovarainvaliokunnan
mietintö
17/1999 vp

VaVM

Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n: o 17. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

89/2/1

4) Hallituksen esitys Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 115/1999 vp
Valtiovarainvaliokunnan
mietintö
18/1999 vp

VaVM

Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 18. 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.

5) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 103/1999 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 4/1999 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeel} ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-3 §, johtolause ja nimike.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 20 luvun 1-3, 5 ja 6 a §ja luvun
otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
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Kotitaloustyön verotuki

6) Hallituksen esitys laiksi kotitaloustyön
väliaikaisesta verotuesta annetun lain 10 ja
12 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 7211999 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö TyVM 2/1999
vp
Lakialoite LA 109/1999 vp
Puhemies: Käsittelyn pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu
myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

Yleiskeskustelu:
1 Kyösti Karjula /kesk: Arvoisa rouva puhemies! Kotitaloustyön verovähennys on kokeilun
myötä osoittautunut tarpeelliseksi uudistukseksi. Siksi se tulisi ulottaa koko maahan. Verotuen
käyttö on merkittävästi lisääntynyt kokeilun aikana. Verohallituksen viimeisten tietojen mukaan kotitalousvähennystä on myönnetty vuonna 98 yli 22 000 kotitaloudelle kokeilualueilla
Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin lääneissä. Verovähennys on parantanut kotitalouksien työllistämismahdollisuuksia. Kaikki perusteet yksiselitteisesti päättää verotuksen kotitalousvähennyksen laajentamisesta koko maahan ovat olemassa.
Erittäin tärkeä periaate on se, että vakinaistettua
lakia tai kokeilua voimme eduskunnassa edelleen kehittää eikä niin kuin nyt on käymässä: Me
jatkamme vain kokeilua kehittämättä itse asian
sisältöä. Perheille verotuksen vähennys on ylivoimainen yritystukimalliin verrattuna. Syntyvä
luonnollinen kysyntä luo aidot edellytykset myös
yritystoiminnalle. Suoritettu kokeilu on tämänkin jo selvästi osoittanut.
Keskustan vastalauseessa ehdotetaan kotitaloustyön verovähennysmahdollisuuden ulottamista koko maahan ja enimmäismäärän nostamista
10 000 markkaan nykyisen 5 000 markan sijasta.
Vähennys tulee voida tehdä myös toissijaisesti
kunnallisverotuksesta, jotta pienituloiset verovelvolliset ja etenkin eläkeläiset pääsevät tämän
vähennyksen piiriin. Tällä hetkellähän 85 prosenttia eläkeläisten tuloista jää ainoastaan kunnallisverotuksen piiriin eli ainoastaan noin 15
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prosenttia eläkeläisistä on valtionverotuksen piirissä.
Lisäksi tähän muutosesitykseen sisältyy vakinaisen asunnon rinnalle myös vapaa-ajan asunnossa teetettävän työn vähennysmahdollisuus.
Tämän muutoksen aikaansaaminen on erittäin
tärkeää senkin vuoksi, että me helpotamme tällä
kokeilun vakinaistamisella kotityön lisääntymistä, perheiden arkea ja myös perheiden taloudellista selviytymistä. On erittäin tärkeää nähdä se,
että verovähennyksen myötä syntyy jo nyt koko
maahan kotitaloustöitä tekevien verkosto, joka
lähivuosina on tarpeen, kun suuret ikäluokat
ikääntyvät ja vanhusten määrä tulee kasvamaan
hyvin merkittävästi. Me vaadimme myös vanhusten hoidon ja selviytymisen kannalta nykykäytäntöjen rinnalle uusia toimintamuotoja.
Arvoisa puhemies! Tulen tekemään lain yksityiskohtaisessa käsittelyssä muutosesitykset vastalauseen mukaisesti.
Kari Kantalainen /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa rouva puhemies! Ed. Karjuialle haluaisin todeta, kun me eilen jo kävimme tätä keskustelua, ainoastaan sen, että nyt hallitus on esittänyt, että näitä molempia kokeiluja vietäisiin
läpi koko valtakunnassa johtuen siitä, että verotukikokeilusta ei ole saatu aivan täsmällisiä tietoja vielä verotuksen tässä vaiheessa. Näin ollen
myöskin työasiainvaliokunta teki linjauksen siitä, että nämä kokeilut viedään ensi vuoden aikana läpi.
Tässä mielessä näkisinkin niin, että kun keskusta vastalauseessaan ehdottaa nostettavaksi
verovähennysoikeutta 10 OOO:een nykyisestä
5 OOO:sta, jotta voisimme vertailla todellisuudessa näitä tietoja, mielestäni olisi tärkeää se, että
me liikkuisimme samoilla lähtöperusteilla. Mielelläni itsekin olisin nähnyt niin, että näitä asioita
taikka kokeiluja olisi hoidettu rinnakkain koko
maassa, jolloin se antaisi vielä selkeämmän kuvan, mutta tässä vaiheessa toivoisin, että voitaisiin menetellä hallituksen esityksen pohjalta, jolloin operoidaan aivan selkeästi saman tyyppisistä lähtöperusteista lukien.
2

Lauri Oinonen /kesk: Arvoisa rouva puhemies! Yhdyn niihin näkemyksiin, joita edellä
kansanedustaja Karjula on käsiteltävänä olevasta asiasta esille tuonut ja jotka keskusta on asianmukaisessa valiokunnassa vastalauseessaan halunnut esittää. Kysymys on siitä, että toimitaan
3
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terveen järjen mukaan. Tekemättömät työt saadaan tehtyä, työttömät saavat työtä. On perusteltua, että tämä kokeilu ulotetaan koko maahan, samoin että vähennysoikeus laajenee ed. Karjulan
esittämällä tavalla 10 000 markkaan kotitaloustyöstä ja samoin että tämä saatetaan kunnallisen
vähennyksen pariin. Näin voidaan myös saada
huomattavampi määrä vanhuksia käyttämään
näitä palveluita. Kannatan ed. Karjulan puheenvuorossaan esittämiä näkemyksiä.
4
Anne Huotari /vas: Arvoisa puhemies! Ed.
Karjula ihmetteli, miksi nyt ei jo muuteta lakiesitystä sellaiseksi kuin keskusta esittää. Mutta
muistutan, niin kuin ed. Kantalainenkin jo aiemmin sanoi, että jos nyt muutetaan perusteita, eiväthän nämä kokeiluajan tulokset enää ole sitten
vertailukelpoisia. Siksi tämän pitää vielä näin
mennä eteenpäin.
Samalla haluaisin sanoa kuitenkin ikään kuin
saatesanoiksi hallitukselle, että se tutkisi ensi
vuoden aikana kotitaloustyön verotusarvon määrittelyn. Se olisi tärkeää nimenomaan sen vuoksi, että työnantajat voisivat antaa myös kotitaloustyön luontaiseduksi, niin kuin tällä hetkellä auto- tai ravintoetu on.

Tuija Nurmi /kok: Arvoisa rouva puhemies!
Täällä on jo paljon hyvää todettu tästä hallituksen esityksestä, mutta ehkä olisi ollut paras järjestelmä, että rinnakkain olisi koko maassa näitä
kokeiluja lähdetty suorittamaan. Näin jälkikäteen on helppo olla jälkiviisas. Katson, että pääasia on, että olemme päässeet tähän kokeiluun,
vaikka siinä on kyllä vielä paljon parantamisen
varaa. Mutta kun muistelee näiden kahden, tämän ja seuraavan, hallituksen esityksen syntyvaiheita, saa olla tyytyväinen, että näin pitkälle
on päästy. Mielestäni päämääränä tulisi olla sen,
että kotiin palkatun henkilön palkkakustannukset sivukuluineen olisivat kokonaisuudessaan verotuksessa vähennyskelpoisia kotitalouden verotuksessa.
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paitsi että niitä nyt jatketaan, niitä on edelleen kehitettävä. Jotta tätä kokeiluvaihetta useammat
voisivat käyttää näitä tukimahdollisuuksia hyväkseen ja jotta asetetut hyvät tavoitteet voitaisiin saavuttaa, tarvitaan juuri niitä parannuksia,
jotka keskustan vastalauseessa on esitetty ja jotka ed. Karjula esitteli.
Täällä on aikaisemmin puhuttu tiedotusongelmasta syynä siihen, että kotitaloustyön verovähennysoikeutta on kuitenkin verrattain vähän
käytetty, vaikka käyttö onkin lisääntynyt tuon
kokeilun aikana. Ei todellakaan ole kyse vain tiedotusongelmasta eikä edes ensisijaisesti siitä
vaan siitä, ettei verovähennysoikeus ole tarpeeksi tuntuva niin, että sillä olisi todellista merkitystä siihen, että on mahdollisuus palkata työvoimaa, jota tarvitaan kotitalouden hoiva- ja peruskorjaustöissä. Elikkä tätä vähennysoikeutta on
korotettava, ja sitten tämä verovähennysoikeusmalli on ulotettava koko maahan, niin kuin vastalauseessa esitetään.

Ed. Perho merkitään läsnä olevaksi.

5

6

Jaana Ylä-Mononen /kesk: Arvoisa puhemies! Vastalauseemme mukaisesti kannatan ed.
Karjulan esitystä.

Mirja Ryynänen /kesk: Arvoisa puhemies!
Kuten täällä jo aikaisemmin on todettu moneen
kertaan, nämä kotitaloustyön tukijärjestelmät
ovat todella tarpeellisia ja hyödyllisiä, mutta
7

Leea Hiltunen /skl: Arvoisa rouva puhemies! Olen aivan samaa mieltä kuin jo todella
monissa puheenvuoroissa on todettu, että kotitaloustyön verotukikokeilun käynnistäminen on
ollut oikea ja todella tarpeellinen. Tälle kokeilulle on ollut tilaus. Tietysti olisi nyt erittäin tärkeätä, että löydettäisiin toimiva ja tarkoituksenmukainen käytäntö mahdollisimman pian ja niin,
että voitaisiin jo varhain ensi keväänä tehdä lopullinen esitys siitä, mikä tuo käytäntö tulee olemaan.
Olin työasiainvaliokunnassa asiantuntijoita
kuulemassa mutta en siinä vaiheessa, kun mietintöä tehtiin, ja näin ollen en ole allekirjoittanut
vastalausetta, mutta haluan tässä yhteydessä yhtyä ed. Karjulan esittämään keskustan kirjaamaan vastalauseeseen. Olisin nähnyt, että nämä
molemmat mallit olisi tullut kattaa koko maahan
kokeiluna. Sillä tavalla olisimme saaneet vielä
vertailukelpoisempaa tietoa siitä, miten kotitaloudet valitsevat silloin, kun he näitä palveluja tarvitsevat.
Olin myöskin asiantuntijoiden lausunnon pohjalta ymmärtämässä, että oli jo selvästi tietoa
8
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niistä puutteista, mitä kokeilun aikana on tullut
esille eli merkittävä byrokratia ja hallinnon ongelmat, eli niihin erityisesti nyt pitää kiinnittää
huomiota ja myöskin tiedottamiseen. Vaikka ed.
Ryynänen sanoi, että se ei ole ollut ongelma tämän veromallin käytössä, mutta varmasti markkinointia olisi tarvittu enemmän. Toivon, että nyt
kokeilussa erityisesti kiinnitetään huomiota tiedottamiseen ja markkinointiin ja etsitään nyt
mahdollisesti todellisia uusia käytäntöjä.
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Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
6 §,jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:
Kyösti Karjula /kesk: Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että 6 §saa vastalauseen mukaisen muodon.

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

Jaana Ylä-Mononen /kesk: Arvoisa
mies! Kannatan ed. Karjulan ehdotusta.
Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
3 §,jota ei ole mietinnössä

puhe-

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Puhemies: Keskustelussa on ed. Karjula ed. YläMonosen kannattamana ehdottanut, että 6 § hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Keskustelu:
Äänestys ja päätös:
Kyösti Karjula /kesk: Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 3 § hyväksytään vastalauseen mukaisena.
Jaana Ylä-Mononen /kesk: Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Karjulan ehdotusta.

Mietintö, jossa ei ole 6 §:ää, "jaa"; ed. Karjulan
ehdotus "ei".

Puhemies: Äänestyksess.~ on annettu 97 jaa- ja
47 ei-ääntä; poissa 55. (Aän. 2)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Puheenvuoron saatuaan lausuu

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Puhemies: Keskustelussa on ed. Karjula ed. YläMonosen kannattamana ehdottanut, että 3 § hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.

Tuija Nurmi /kok: Arvoisa puhemies! Joudun
myöntämään tehneeni virheen äänestyksissä.
Tarkoitukseni oli äänestää "tyhjää" 6 §:n eikä 3
§:n kohdalla.
Puhemies: Merkitään pöytäkirjaan.

Selonteko myönnetään oikeaksi.

Äänestys ja päätös:

10 ja 12 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Mietintö, jossa ei ole 3 §:ää, "jaa"; ed. Karjulan
ehdotus "ei".

Eduskunta yhtyy työasiainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen
hylkäämisestä.

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja
47 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 41. (Ään. 1)

Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
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7) Hallituksen esitys laiksi kotitaloustyön
väliaikaisesta tukijärjestelmästä annetun
lain 4 ja 13 § :n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 97/1999 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö TyVM 3/1999
vp
Puhemies: Käsittelyn pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 4 ja 13 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
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menpide tässä kohdin. Suomen vesistöt jaetaan
tällä hallituksen esityksellä niin kutsuttuihin lohivesiin ja toisaalta niin kutsuttuihin särki vesiin.
Ainakin ylimalkaan on nyt mielenkiintoista, että
näin tapahtuu. Mitä merkitystä sillä sitten muuten on, on toinen kysymys. Käytännössä tämä
merkitsee sitä, että lohivesien veden laatua seurataan sillä asteikolla, että lohensukuiset kalat pystyvät niissä elämään ja lisääntymään.

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 luvun 21 b § ja luvun otsikko,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

9) Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain,
torjunta-ainelain ja terveydensuojelulain 21
§:n muuttamisesta

8) Hallituksen esitys vesilain 1 luvun muut-

Mietintöjen pöydällepane
Hallituksen esitys HE 85/1999 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 3/1999
vp

tamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 12711999 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö Y m VM 2/1999
vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston
ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

Puhemies: Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin sallitaan asiasta
yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

10) Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 2000

Yleiskeskustelu:
1

Pentti Tiusanen /vas: Arvoisa rouva puhemies! Koska hallituksen esityksen ensimmäisen
käsittelyn yhteydessä oli varsin vähän paikalla
kuulijoita, haluan todeta, että kysymyksessä on
varsin pitkälti ja puhtaasti vain EU-direktiivin
soveltaminen, joka on hyvin muodollinen toi-

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 41/1999 vp
Valtiovarainvaliokunnan
mietintö
19/1999 vp

VaVM

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston
ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
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Istunnon lopetus

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on
ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.26.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen
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