90. Perjantaina 13 päivänä kesäkuuta 1997
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Ilmoituksia
Kolmas

Hallituksen esitys 72/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
11/1997 vp

käsittely

1) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain muuttamisesta .. ........................ ........ 2995

Hallituksen esitys 51/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 11/1997
vp

7) Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ........................................................ .
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Hallituksen esitys 89/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
12/1997 vp

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

8) Hallituksen esitys muutoksenhakua
koskevaksi lainsäädännokst ....................................................... .
t~?v?ima-asioissa

Hallituksen esitys 261/1996 vp
Talousvaliokunnan mietintö 17/1997 vp
3) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain
136 §:n muuttamisesta . ... ...... ... ..... ... ... .. .. . 2996

Ensimmäinen

Hallituksen esitys 63/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 12/1997
vp
Toivomusaloite 27, 38, 55, 59, 61/1997 vp
4) Hallituksen esitys syntymä- ja kuolintietojen ilmoittamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ........................... .

Hallituksen esitys 53/1997 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 1111997 vp

"

. 5) ~allit~ksen esitys laiksi eläinten lääkttsemtsesta ... ...... ... .... .. ..... ...... .... ... .... ... .. 2997

188 270174

käsittely

9) Hallituksen esitys laiksi ammattitutkintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta .......... .

Hallituksen esitys 56/1997 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 12/1997 vp

Hallituksen esitys 55/1997 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
8/1997 vp

Hallituksen esitys 73/1997 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 7/1997 vp

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi toinen varapuhemies Törnqvist sekä edustajat Aaltonen, Andersson C., Anttila U., Biaudet, Brax,
Filatov, Heinonen, Huuhtanen, Hyssälä, Ihamäki, Jansson, KaHi, Kalliomäki, Kiviniemi, Korkeaoja, Koskinen Jari, Krohn, Kukkonen J.,
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Kurola, Lamminen, Lämsä, Niinistö, Olin, Pykäläinen, Ranta-Muotio, Rantanen, Rauramo,
Rosendahl, Siimes, Tahvanainen, Taina, Tennilä, Veteläinen, Vihriälä, Virtanen, Vokkolainen
ja Vuorensola.

Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä sairauden vuoksi ed. Lamminen, virkatehtävien vuoksi edustajat Heinonen,
Kalliomäki, Niinistö ja Taina sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat Aaltonen, C. Andersson, Hyssälä, Korkeaoja, J. Kukkonen, RantaMuotia, Rauramo, Rosendahl, Tahvanainen,
Tennilä, Törnqvist, Vokkolainen ja Vuorensola
sekä
tämän kuun 16 päivään yksityisasioiden vuoksi ed. Huuhtanen.

Intian parlamentin puhemiehen vierailu

P u h e m i e s : Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Intian parlamentin puhemiehen P.
A. Sangman johtama valtuuskunta on saapunut
seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta
lausun puhemies Sangman seurueineen tervetulleeksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)
Ed. Siimeksen edustajantoimen hoitaminen

P u h e m i e s : Ed. Siimes on toimittanut puhemiehelle Helsingin ilmatorjuntarykmentin
9.6.1997 antaman palvelustodistuksen, jonka
mukaan hänen vapaaehtoinen varusmiespalveluksensajatkuu 2.7.1997 alkaen 61 vuorokautta,
jolloin laskettu kotiuttamispäivä on 31.8.1997.
Eduskunta toteaa, että valtiopäiväjärjestyksen 10 §:n 2 momentin perusteella ed. Siimeksen
edustajantoimen hoitaminen keskeytyy ajaksi
2.7.-31.8.1997,jolloin hän on sanotussa palveluksessa.

mi vapautusta Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen tehtävästä. Puhemiesneuvosto puoltaa
anomusta.
Anomukseen suostutaan.
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali toimitetaan ensi maanantaina pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten
on vaalisäännön 19 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello 9.
Uudet hallituksen esitykset

Puhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot 93-96.
Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1996

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että hallituksen
kirjelmän ohella viime huhtikuun 30 päivältä on
eduskunnalle annettu hallituksen kertomus toimenpiteistään vuonna 1996. Tämä kertomus on
nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se
edustajille.
U-asiat

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että 12 päivänä
kesäkuuta 1997 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä ovat puhemiehelle saapuneet valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:ssä tarkoitetut Euroopan
unionin asiat n:ot U 26-29.
Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään
toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen
valiokuntaan, jolle asian n:o U 26 osalta ulkoasiainvaliokunnan, asian n:o U 27 osalta hallintovaliokunnan, asian n:o U 28 osalta valtiovarainvaliokunnan ja asian n:o U 29 osalta sosiaali- ja
terveysvaliokunnan on annettava lausunto.
Puhemiehen huomautus vakaan ja arvokkaan
esiintymisen vaatimuksesta

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäsenet

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojenjärjestelyä varten pyytää ed. Kortenie-

Puhemies:
Valtiopäiväjärjestyksen
58 §:ssä tarkoitettu vakaan ja arvokkaan esiintymisen vaatimus koskee myös täysistuntosalissa

Suomen Pankki

pukeutumista. Esiintyminen puolipitkissä housuissa eduskunnan täysistunnossa ei täytä mainittua vaatimusta. Ed. Bremerin tulee ottaa tämä
huomioon vastaisissa täysistunnoissa.
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Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
ensimmäinen, kolmas, neljäs ja viides lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelu:

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 51/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö ll/1997 vp
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Eilisessä varsinaisessa täysistunnossa julistettiin keskustelu asiasta päättyneeksi.
Keskustelussa on ed. Pekkarinen ed. Ala-Nissilän kannattamana ehdottanut perusteluissa
lausuttavaksi: "Eduskunta katsoo, että verohallintolain muutos ei johda eikä saa jatkossakaan
johtaa verohallinnon aluejakojen suurentamiseen."
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Puhemies: Lopuksi on äänestettävä perusteluja koskevasta ehdotuksesta.
Å'änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Pekkarisen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on ann~ttu 113
jaa- ja 42 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 41. (Aän. l)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 26l/l996 vp
Talousvaliokunnan mietintö 1711997 vp

Ed. K ä ä r i ä i n e n : Arvoisa puhemies! Kuten asian aikaisemmissa vaiheissa olemme ilmoittaneet ja kuten vastalausekin kertoo, esitän ...
(Hälinää)
Puhe m i e s (koputtaa): Kehotan edustajia
rauhoittumaan, jotta ed. Kääriäisen puheenvuoro kuuluu. Kehotan myös istuutumaan, jotta voi
nähdä, kuka mahdollisesti kannattaa hänen ehdotustaan, jos ehdotus tulee. Ed. Kääriäinen,
olkaa hyvä!
Puhuja: Toistan, että ehdotan ensimmäisen lakiehdotuksen hylkäämistä.
Ed. S m e d s : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Kääriäisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Kääriäinen ed. Smedsin kannattamana ehdottanut, että
ensimmäinen lakiehdotus hylättäisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Kolmas, neljäs ja viides lakiehdotus hyväksytään.
Puhemies: Nyt on äänestettävä ensimmäisen lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Å'änestys ja päätös:

Joka hyväksyy ensimmäisen lakiehdotuksen,
äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus
hylätty.
P u h e m i e s : Ilmoitan, että pöytäkirjaan
merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.
"Jaa" äänestävät seuraavat edustajat:
Ala-Harja, Alho, Andersson J., Antvuori,
Apukka, Aura, Backman, Biaudet, Bremer,
Bryggare, Dromberg, Elo, Enestam, Gustafsson,
Haatainen, Halonen, Hassi, Hellberg, Helle,
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Holopainen, Huotari, Hurskainen, Häkämies,
Hämäläinen, Ihamäki, Immonen, Itälä, Jaakonsaari, Joenpalo, Juurola, Kaarilahti, Kallio, Kanerva 1., Kanerva S., Kantalainen, Karhunen,
Karjalainen, Karpio, Kautto, Kekkonen, Kiljunen, Knaapi, Kokkonen, Korhonen M., Korhonen R., Koski V., Koskinen H., Koskinen Johannes, Koskinen M., Kuosmanen, Laakso, Laaksonen, Lahtela, Laine, Laitinen, Lapintie, Lax,
Leppänen P., Lindroos, Linden, Lipponen, Luhtanen, Löv, Malm, Markkula M., MarkkulaKivisilta, Metsämäki, Mikkola, Mähönen, Mönkäre, Nikula, Norrback, Nurmi, Nyby, OjalaA.,
Ojala R., Partanen, Peltomo, Perho, Pietikäinen
M., Pohjola M., Pohjola T., Polvi, Prusti, Puisto,
Pulliainen, Rajamäki, Rask, Rimmi, Rinne,
Roos, Saarinen, Saarnio, Sasi, Sjöblom, Skinnari, Soininvaara, Tiilikainen, Tiuri, Tiusanen, Tulonen, Tuomioja, Tykkyläinen, Uotila, Vartiainen, Vehkaoja, Viitamies, Viitanen, Viljamaa,
Vähänäkki, Wideroos ja Zyskowicz.
"Ei" äänestävät seuraavat edustajat:
Aho, Aittoniemi, Ala-Nissilä, Alaranta, Aula,
lsohookana-Asunmaa, Juhantalo, Järvilahti,
Jääskeläinen, Jäätteenmäki, Kallis, Kankaanniemi, Karjula, Kemppainen, Koistinen, Komi,
Korteniemi, Koski M., Kuisma, Kuoppa, Kääriäinen, Lehtosaari, Leppänen J., Liikkanen,
Lindqvist, Myllyniemi, Mölsä, Pehkonen, Pekkarinen, Pesälä, Puhjo, Rehn, RehuJa, Ryhänen,
Räsänen, Saapunki, Saari, Smeds, Suhola, Takkula, Tarkka, Vanhanen, Vehviläinen, Vistbacka
ja Väistö.

Eduskunta pysyy toisessa käsittelyssä tekemässään päätöksessä toisen lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 136 §:n
muuttamisesta
Kolmas käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys 63/1997 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 12/1997 vp
Toivomusaloite 27, 38, 55, 59, 61/1997 vp
P u h e m i e s : Ensin sallitaan keskustelu
asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään kolmannessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään
ainoassa käsittelyssä toivomusaloitteista.
Menettelytapa hyväksytään.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan
ehdotukseen toivomusaloitteiden hylkäämisestä.

Poissa äänestyksestä ovat seuraavat edustajat:
Asia on loppuun käsitelty.
Aaltonen, Andersson C., Anttila U., Brax,
Filatov, Heinonen, Huttu-Juntunen, Huuhtanen, Hyssälä, Jansson, Kalli, Kalliomäki, Kiviniemi, Korkeaoja, Koskinen Jari, Krohn, Kukkonen J., Kurola, Lamminen, Lämsä, Manninen, Niinistö, Olin, Penttilä, Pietikäinen S., Pykäläinen, Ranta-Muotio, Rantanen, Rauramo,
Rosendahl, Savela, Siimes, Tahvanainen, Taina,
Tennilä, Törnqvist, Veteläinen, Vihriälä, Virtanen, Vokkolainen, Vuorensoiaja Wahlström.
Puhemies: Äänestykses~ä on annettu 112
jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 42. (Aän. 2)

4) Hallituksen esitys syntymä- ja kuolintietojen
ilmoittamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 56/1997 vp
Hallintovaliokunnan mietintö 12/1997 vp
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisen lakiehdotuksen.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Eläinten lääkitseminen

Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
5) Hallituksen esitys laiksi eläinten lääkitsemisestä
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Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 55/1997 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 8/
1997 vp

7) Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 89/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 12/1997
vp

Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Puhemies : Toisessa käsittelyssä päätetty
lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.
6) Hallituksen esitys Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Osittain kolmas, osittain ainoa käsittely
Hallituksen esitys 72/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 11/1997
vp
P u h e m i e s : Ensin sallitaan keskustelu
asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään kolmannessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.
Lakiehdotuksesta on päätettävä noudattamalla
valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momentin säännöksiä, koska asia koskee perustuslakia. Lakiehdotusta ei siis voida hyväksyä jätettäväksi lepäämään ja se on hylätty, jollei sitä ole kannattanut
vähintään 2/3 annetuista äänistä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee
sopimuksen niiden määräysten hyväksymistä,
jotka vaativat eduskunnan suostumuksen.
Menettelytapa hyväksytään.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään yksimielisesti.

Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
8) Hallituksen esitys muutoksenhakua työvoimaasioissa koskevaksi lainsäädännöksi
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 73/1997 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 711997 vp
Puhemies: Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
9) Hallituksen esitys laiksi ammattitutkintolain 3
ja 4 §:n muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 53/1997 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 11/1997 vp
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P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 11.

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 16.

Keskustelua ei synny.
Täysistunto lopetetaan kello 13.17.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

