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Ilmoituksia

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Sauli Niinistö /kok
Maija Perho /kok
Merkitään.

Nimenhuuto

Poissaolopyynnöt

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa
oleviksi seuraavat edustajat:
Jouni Backman /sd
Kaarina Dromberg /kok
Nils-Anders Granvik /r
Tarja Halonen /sd
Satu Hassi /vihr
Olli-Pekka Heinonen /kok
Tytti Isobaokana-Asunmaa /kesk
Liisa Jaakonsaari /sd
Erkki Kanerva /sd
Jyrki Katainen /kok
Antero Kekkonen /sd
Kimmo Kiljunen /sd
Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
Kari Myllyniemi /kesk
Pertti Mäki-Hakola /kok
Sauli Niinistö /kok
Outi Ojala /vas
Maija Perho /kok
Sirpa Pietikäinen /kok
Pekka Ravi /kok
Ola Rosendahl /r
Osmo Soininvaara /vihr
Hannu Takkula /kesk
Esko-Juhani Tennilä /vas
Martti Tiuri /kok

Vapautusta
Ensimmäinen varapuhemies:
eduskuntatyöstä muun syyn perusteella ovat pyytäneet ajalta
19.11. edustajat
Tarja Filatov /sd
Nils-Anders Granvik /r
Kari Myllyniemi /kesk
Outi Ojala /vas
Pekka Ravi /kok
Ola Rosendahl /r
Osmo Soininvaara /vihr
22.-24.11. edustaja
Jari Vilen /kok
Puhemiesneuvosto puoltaa poissaolopyyntöjä.
Hyväksytään.

Kirjalliset kysymykset
Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot KK 518, 530, 556, 560-563,
565-569,572-575,577,579,580,581,585587, 588, 589, 592-594, 596, 597, 599-606,
608--610, 612, 613, 615, 616, 619, 620,
625/1999 vp.

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava
edustaja:
Sauli Niinistö /kok

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:
1) Työasiainvaliokunnan täydennysvaali
Eduskuntatyöhön liittyvissä virkatehtävissä olevat edustajat
Ensimmäinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että
eduskuntatyöhön liittyvissä virkatehtävissä ovat
19.11. edustajat
Kaarina Dromberg /kok
Satu Hassi /vihr
Olli-Pekka Heinonen /kok

Ensimmäinen varapuhemies: Päiväjärjestyksen 1) asiana on työasiainvaliokunnan täydennysvaali.
Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 7 ja
19 §:n mukaan jätetyssä ehdokaslistassa, jonka
puhemies on tänään tarkastanut ja hyväksynyt,
on työasiainvaliokunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia,
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totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on
yksimielinen ja että työasiainvaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Neittaanmäki.

94/2

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
4) Hallituksen esitys laiksi Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Asia on loppuun käsitelty.
2) Hallituksen esitys kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn yleissopimuksen muuttamista
koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten
hyväksymisestä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 116/1999 vp
Valtiovarainvaliokunnan
mietintö
20/1999 vp

VaVM

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 7011999 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 5/1999 vp
Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen
ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleis keskustelu:
1

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 20.
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.
3) Hallituksen esitys laiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 11711999 vp
Valtiovarainvaliokunnan
mietintö
21/1999 vp

VaVM

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 21.
Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 5, 6 a-6 d ja 7 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Gunnar Jansson /r: Värderade fru talman!
Det handlar alltså om utskottets betänkande med
anledning av lagen om ändring av lagen om
Räddningsinstitutet i Kuopio. Första behandlingen genomfördes i går under stor enighet och det
är lätt att instämma i utskottets åsikt om det nödvändiga i att utbildningen inom räddningsväsendet lyfts tili yrkeshögskolenivå. Det är också lätt
att instämma i uppfattningen att utskottet samtidigt efterlyser en reform som från första början
läggs upp med hänsyn tili den eftersträvade nivån samt att denna målsättning följs upp. Det här
leder ... (Hälinää)
Ensimmäinen varapuhemies:
Ed. Jansson,
ihan pieni hetki. Arvoisat edustajat! Todella vetoan, että nyt kuunnellaan ed. Janssonia ja välttämättömät keskustelut, toivon, käytte salin ulkopuolella. Ed. Jansson voi jatkaa.
Puhuja: Kiitos paljon, rouva puhemies! -Jo,
det leder tili att denna uppföljning på hur lagen
fungerar sker på det sätt som utskottet efterlyser.
Det är i det här sammanhanget som jag återkommer tili en ganska gammal fråga i samband med
utbildningen av tidigare brand- och räddningspersonal, numera personai inom räddningsväsendet. Det handlar alltså om tiligången tili utbildning på svenska språket.
Den nuvarande lagstiftningen gör det möjligt
att i lämplig omfattning och under normala förhållanden både söka och vinna inträde tili institutet och att där kunna skriva sina prov på svenska
språket. Men som vi ju vet från andra samman-
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hang är det här förknippat med sådana problem
som att det råder brist på undervisningsmaterial
och det kan vara svårt med tentfrågoma. Det är
många sådana här rent praktiska saker som nu
borde få sin lösning, nu när man alltså lyfter befälsutbildningen till yrkeshögskolenivå. Det här
har påpekats från den svenskspråkiga organisationen inom denna bransch, vars ordförande jag
för övrigt är. Vi har sedan en tid tillbaka en petition på inrikesministeriet, en framställning om att
det skall tillsättas en liten arbetsgrupp som t.ex. i
anslutning till denna uppföljning också ser över
situationen inom den svenskspråkiga utbildningen. 1 mina samtai med inrikesminister Häkämies
så förelåg det inget motstånd mot en sådan här åtgärd. Så det är alltså att hoppas att, när den här lagen träder i kraft och börjar tillämpas och utbildningen i Kuopio med omnejd lyfts till högre nivå, också den här aspekten blir beaktad.
Arvoisa rouva puhemies! Toinen huomioni
liittyy ehdotettuun 7 a §:n muutosesitykseen.
Tämä on kakkoskäsittely, enkä ehdota muutostakaan, mutta panen merkille vain, että valiokunta
on lisännyt kurinpitomekanismeihin uusia kohtia. Kun on tällainen sanonta vain, että "opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti", tämä on ihmisoikeusnäkökulmasta aika avoin
valtuus. Toivottavasti hallinnollisesti tämä sujuu
ja järjestyy, mutta juuri tällainen epämääräinen
sanonta kuin "epäasiallisesti" pitää perustuslain
valossa käsitellä hyvin varovaisesti.
Minä sanon tämän myöskin siitä syystä, että
saman pykälän viimeinen virke on myöskin uusittu, se, jossa sanotaan: "Kurinpitomenettelystä
säädetään tarkemmin asetuksella." Oikeusvaltiossa yleensä säädetään menettelytavoista laissa.
Nyt on tällainen valtuutus, että saadaan mahdollisesti myöskin hallitusmuodon 16 §:n mukaan
säätää näistä määräyksistä asetuksen tasolla.
Olen vähän varauksellinen tällaisen ratkaisun
suhteen. Minä peräänkuulutao vain sitä, että kun
sellainen asetus annetaan, se tehdään hyvin huolellisesti, koska on, kuten sanottu, kyse ihmisoikeuksista, ja niistä nykyisen ja myöskin tulevan
perustuslain valossa säädetään normaalisti lain
tasolla.
Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Arvoisa puhemies! Puutun itse lainsäädäntöön. Pelastusopiston saaminen Kuopioon oli merkittävä asia aika-

2
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naan. Nyt on todettu myöskin se tosiasia, että tähän oppilaitokseen on voitu saada asiantuntevia
opettajia, mitä silloin aikanaan peräänkuulutettiin. Pelättiin, että ei tule riittävän tasokkaita
opettajia. Nyt ollaan menossa eteenpäin myöskin sen johdosta, että pelastusalan päällystötutkinto tullaan nostamaan ammattikorkeakoulututkinnoksi, mikä on erittäin hyvä asia, johon valiokunta on yksimielisesti yhtynyt. Näin me voimme taata myös pelastuspuolella Suomessa sellaisen koulutustason, joka vastaa kansainvälistä tasoa.
Mitä tulee ed. Janssonin esille ottarniin kurinpidollisiin asioihin, uskon siihen, että niihin voidaan puuttua asetuksen yhteydessä.
Kaiken kaikkiaan laki on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen.
3

Matti Väistö lkesk: Arvoisa puhemies! Ed.
Janssonin huomiot olivat sinällään varsin tärkeitä. Ensinnäkin kielikysymysasia. Hallintovaliokunnassa on käsiteltävänä parhaillaan hätäkeskuslainsäädäntöä koskeva hallituksen esitys. Siinä yhteydessä aiomme kiinnittää ruotsin kielen
taitoon huomiota. On tärkeää, että meillä on paitsi ruotsin kielellä tarvittaessa jatkossa myös
muilla kielillä mahdollisuus tulla ymmärretyksi
hätätilanteissa. Se on erittäin tärkeä asia.
Mitä tulee kurinpitomenettelyasiaan, hallituksen esityksestähän puuttuivat kokonaan tekojen
kuvaukset. Saamiemme asiantuntijalausuntojen
pohjalta päädyimme valiokunnassa menettelyyn, jossa otettiin 7 a §:n muotoilu samaan tapaan tähän lakiin kuin se on ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa. Vaikka näissä kurinpitoasioissa on kyse hallinto-oikeudellisesta seuraamuksesta, yksilön kannalta kyse on kuitenkin
rangaistuksesta. Siinä olen ed. Janssonin kanssa
samaa mieltä, että siinä täytyy olla hyvin tarkkana. Nyt mietinnössä ovat mukana nämä kuvaukset, mutta kuten ed. Jansson totesi, yhden kohdan osalta, epäasiallista käyttäytymistä koskevan kohdan osalta, voidaan tietysti kysyä, onko
se koulutuslainsäädännössä aivan loppuun harkittu kaikilta osin. Nyt pykälä on kuitenkin yhtenevä muun koulutuslainsäädännön kanssa.
4

Matti Saarinen /sd: Arvoisa rouva puhemies! Pitkälti ed. Tykkyläisen puheenvuoron
johdosta haluan tässä yhteydessä todeta, kun hän
puhui Pelastusopiston sijoittumisesta Kuopioon,
mitalin toisen puolen. Esko Ahon hallituksen ai-
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kana nimittäin revittiin auki se eduskunnan päätös, jonka Holkerin hallitus oli aikanaan esittänyt ja eduskunta yksimielisesti hyväksynyt, että
Pelastusopisto sijoitetaan Lohjalle. Tässä on se
mitalin toinen puoli, että asianomaisella oppilaitoksella oli Lohjalla jo silloin tilat. Siellä seisoo
tyhjä kiinteistö Lohjanharjun päällä ja maksaa
valtiolle erittäin paljon.
Tämän puheenvuoron halusin käyttää oikaisunaja toteamuksena ed. Tykkyläisen puheenvuoron johdosta, koska siinä näkyy se mitalin toinen
puoli. Toivon, että jatkossa, kun tehdään tärkeiden oppilaitosten sijoittamispäätöksiä, aluepolitiikka ei olisi niin määräävässä asemassa, kuin se
tässä asianomaisessa tilanteessa ja eräissä muissakin lähituntumassa olevissa asioissa näkyy olevan. Asioita pitäisi harkita laajemmin ja muultakin kuin vain ja ainoastaan aluepoliittiselta kannalta.

Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Arvoisa puhemies! On selvää, että meillä on ed. Saarisen kanssa erilaiset näkemykset aluepolitiikasta. Kun tarkastellaan näitä kysymyksiä, Helsingissä on
edelleenkin aika paljon virtauksia. Ihmisiä tulee
pääkaupunkiseudulle. On ihan hyvä, että voidaan ohjata tällaisia oppilaitoksia aluepoliittisesti silloin, kun on taloudelliset perustelut kysymyksessä ja ne on oikealla tavalla aikaansaatu,
kuten palo- ja pelastusopistoasiassa oli. Kuopiohan pärjäsi taloudellisissa kysymyksissä. Näin
ollen ratkaisu ohjautui Kuopioon. Uskoisin, että
myöskin ed. Saarinen voi todeta sen, että ratkaisu oli kaiken kaikkiaan hyvä ja hyödyllinen.
5
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vat ovat edelleen olemassa. Tässä yhteydessä
täytyy todeta, että se myös maksaa valtiolle.
Kuopiolie tämä on hyvä bisnes, mutta valtiontalouden kannalta tämä ei välttämättä ole enää taloudellista asioitten hoitoa.

Kalevi Olin /sd: Arvoisa puhemies! Haluan
lyhyesti keskusteluun todeta, että puheena oleva
asia ja instituutin siirto keskustelutti varsin rivakastikin suomalaista yhteiskuntaa. Tällainen keskustelu liittyy siihen, miten yhteiskunnan kehittyessä koulutusyksiköt pitäisi sijoittaa, missä on
sellaista osaamista, joka voi tuoda synergiaa vaativalle, turvallisuuteen Iiittyvälie koulutusyksikölle. On tietenkin valitettavaa, että tässä tapauksessa Lohjan suunnalla tapahtui näin. Mutta nyt,
kun ratkaisuja ollaan tekemässä, on huolehdittava, että Suomessa myös pelastusalan koulutus
kehittyy sillä tavoin kuin se alan kansainväliset
haasteet huomioon ottaen muissakin maissa on
kehittynyt.
Toisaalta lienee syytä tarkastella eräitä muitakin koulutustehtäväalueyksikköjä, joissa tietyllä
lailla uudelleen harkitsemaila voitaisiin saada synergiaa ja tehokkuutta, jopa säästöjä koulutuksen järjestämisessä, kun katsottaisiin maata kokonaisuutena.
7

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 2, 2 a, 4, 6, 7 aja 7 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

6

Matti Saarinen /sd
(vastauspuheenvuoro):
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan nyt käsittelyssä olevaa hallituksen esitystä kaikin mokomin. Mutta halusin kiinnittää huomiota menneisyyteen ja menneeseen kehitykseen sen vuoksi,
että yksi puoli on, että Kuopiossa oleva Pelastusopisto menestyy ja toimii, mutta toinen puoli on
siinä, että valtion omaisuus mätänee Lohjanharjulla. Siellä on ollut vuosikausia tyhjät tilat. Kaiken lisäksi samassa yhteydessä ihmiset, jotka olivat siellä opistolla töissä, luottivat eduskunnan jo
tekemään päätökseen Holkerin hallituskauden
ajalta, ottivat asuntolainaa, investoivat elämäänsä, ja kun sitten vastoin kaikkia asiantuntijalausuntoja aluepoliittisin perustein eduskunnan päätös revittiin auki, mikä on poliittisesti erittäin
harvinaista, niin kyllä se kipeäitä tuntui. Ne haa-

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

5) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain
muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 88/1999 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 6/1999 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen
ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Metsäntutkimuslaitos

Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 18 e ja 18 f §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

6) Hallituksen esitys laiksi Metsäntutkimuslaitoksesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 6111999 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
MmVM 6/1999 vp

mietintö

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu,
sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelu:
1

Kari Rajamäki /sd: Arvoisa puhemies! Metsäntutkimuslaitoksen hallintoa koskevassa laissa
pyritään johtokunnan kokoonpanolla tuomaan
myös tutkimustulosten käyttäjät lähemmäs tutkimustyön suunnittelua ja lisäämään myös elinkeinopoliittisempaa painotusta Metlan toiminnassa.
Valtiovarainvaliokunta ja valtiontilintarkastajat ovat eri yhteyksissä katsoneet, että valtion
metsäomaisuudenhajanainen hoito ei ole edullista ja keskittämismahdollisuudet ja keskittämisestä saatava hallinnollinen hyöty pitäisi selvittää.
Tässä yhteydessä on erittäin positiivista, että lausumisten jo riittäessä maa- ja metsätalousvaliokunta ryhtyy jo toimeen ja yksimielisesti esittää
tältä osin, että pääosa Metsäntutkimuslaitoksen
hallinnoimista kansallis- ja luonnonpoistoista
ym. suojelualueista siirretään Metsähallituksen
hallintaan, jolla on luonnonsuojelualueiden hoitoon erikoistuneet luontopalvelut
Eräät suojelualueet, jotka ovat keskeisesti tutkimusasemien ja henkilöstön osalta erikoistyyppisiä, kuten Punkaharju ja Aulanko, voidaan toisaalta tietysti jättää edelleen Metsäntutkimuslaitoksen käyttöön. Samoin pidän myös tärkeänä sitä, että oppilaitosten käytössä olevien opetusmet-
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sien hallintaa voidaan pysyttää Metsäntutkimuslaitoksella.
On erittäin tärkeätä, että eduskunta on näiden
selvityspyyntöjen jälkeen nyt päätynyt selkeään
kannanottoon Metsäntutkimuslaitoksen hallinnoimien kansallis- ja luonnonpuistojen pääosan
siirtämisestä Metsähallituksen hallintaan. Tältä
osin uskon hallituksen ja ministeriön ryhtyvän
pikaisiin toimenpiteisiin.
2

Pentti Tiusanen /vas: Arvoisa rouva puhemies! On erityisen tärkeätä, että sitten, kun siirto
luonnonsuojelu- ja kansallispuistoalueiden osalta tapahtuu, myös tarvittavat resurssit asianmukaiseen kansallispuistojen hoitamiseen ovat käytössä. Näin ei tällä hetkellä ole. Haluan vielä erityisesti, puhemies, painottaa sitä, että kansallispuistoverkosto sijoittuu aivan liiaksi Pohjois- ja
Itä-Suomeen. Eteläisen Suomen ja KaakkoisSuomen alueella ei kansallispuistoverkostoa ole,
niin kuin pitäisi.
3

Pekka Nousiainen /kesk: Arvoisa puhemies!
Pyysin puheenvuoron ed. Rajamäen puheenvuoron johdosta. Hän nosti alussa esille maa- ja metsätalousvaliokunnan lausumaehdotuksen, mutta
täsmensi esitystään sen jälkeen siitä, että eräissä
tapauksissa on perusteltua, että Metsäntutkimuslaitoksen hoitoon ja hallintaan jäävät erityiset
tutkimusasemien lähellä olevat suojelualueet kuten Aulanko ja Punkaharju. Minusta ed. Rajamäen toteamus oli selkeyttävä, ja näen tarpeellisena, että ne luonnon- ja kansallispuistot, joilla on
erityisiä luonnonarvoja ja jotka vaativat erityisiä
toimia hoidon ja käytön suhteen, säilyvät Metsäntutkimuslaitoksella, jolla on erityistä kokemusta ja osaamista juuri arkojen alueiden hoidossa.
4

Olli Nepponen /kok: Arvoisa puhemies! Olen
vakuuttunut, että kun suojelualueet siirretään
pääosin, poisluettuina poikkeukset, mitkä ed. Rajamäki mainitsi, Metsähallituksen hoitoon, muodostuu yhtenäinen käytäntö ja siellä on riittävästi
osaamista. Metsäntutkimuslaitos puolestaan voi
keskittyä päätehtäväänsä myös näillä suojelualueilla, koska meille valiokuntaan tulleen selvityksen mukaan yhteistyö Metsäntutkimuslaitoksen
ja Metsähallituksen välillä on ollut hyvin toimivaa. Tämä työnjako selkeyttää selvästi kummankin tehtäväkenttää.
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Matti Väistö /kesk: Arvoisa puhemies! On
tärkeää, että Metsäntutkimuslaitoksen toimintaa
nykyisestään laajennetaan ja monipuolistetaan
koko maan alueella. Sen valiokunta nostaa mietinnössään minusta oikein esille.

5

Metsäntutkimuslaitoksen sijainnistahan on
myös aikanaan keskusteltu hyvinkin vilkkaasti.
On katsottu, että pääyksikkö voisi hyvin sijaita
Pohjois-Karjalassa Joensuussa, jossa muutoinkin on vahva metsäosaaminen yliopiston ja Euroopan metsäinstituutin kautta. Näin ei aikanaan
valitettavasti tapahtunut, mutta Joensuun Metsäntutkimuslaitoksen yksikkö on onneksi vahvistunut ja sitä tietysti on tarpeen edelleen vahvistaa. Sen alueella on yksi merkittävä kansallispuistoalue ja se on Kolin kansallispuistoalue.
Mielestäni se on myös niitä alueita, jonka olisi
tarpeen säilyä jatkossakin Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa. Ainakin se yhteistyö, joka nyt
Kolin laajan kehittämisen osalta on viime vuosina toteutettu ja parhaillaan toteutetaan, on osoittanut, että Metsäntutkimuslaitos on varsin hyvä
yhteistyökumppani tämän tyyppisen kehittämishankkeen toteuttamisessa.

6 Erkki Pulliainen /vihr:
Arvoisa puhemies!
On erinomaisen hyvä asia, että tämä iäisyyskysymys nyt, kun se on tällä tavalla tullut eduskunnan suuren salin käsittelyyn, on keskusteluna jatkunut myönteisessä hengessä. Ei välttämättä ollut aivan odotettavaa, että näin hyvä ilmapiiri tämän vähän vaikeaksi osoittautuneen asian tiimoilta on. Minä uskon, että juuri siinä katsannossa, kuin täällä puheenvuorot on käyty,
loppusilauskin hoituu.

Vielä ikään kuin täydennyksenä ed. Nepposen esiin tuomaan totean sen, että pitää sitten
muistaa, että ympäristöministeriöllä ja Metsähallituksella on keskinäinen sopimus, jolla kanavoidaan rahoja Metsähallitukselle näitten alueitten
hoitoon. Siitä johtuen taas Metsähallitus on luonut yhtenäisen hoitoverkoston, joka on spesialisoitunut tähän erityistehtävään. Tällä tavalla synergiset hyödytkin on saatavissa mahdollisimman suuressa määrin käyttöön, eli hyvä ponsi
edelleen.

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

94/6/5

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1-8 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
7) Hallituksen esitys laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 121/1999 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
MmVM 7/1999 vp

mietintö

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu,
sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 11, 13, 21 ja 23 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

8) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 123/1999 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
MmVM 8/1999 vp

mietintö

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu,
sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.

94/9/1

Opettajankoulutus

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 ja 20 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 ja 2 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

10) Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta
Ed. Niinistö merkitään läsnä olevaksi.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 133/1999 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 1111999 vp

9) Hallituksen esitys laiksi opettajankoulutuslain kumoamisesta

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen
ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 74/1999 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 611999 vp

Yleiskeskustelua ei synny.

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen
ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1, 4, 11, 13, 14, 17 a, 19, 21, 52,56
b, 56 k, 56 1 ja 57 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Yleiskeskustelu:

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

Irja Tolonen /kok: Arvoisa puhemies! Tällä
lailla kumotaan se vanha hyvä käytäntö, jossa
harjoittelukoulujen opettajilla eli niin sanottujen
normaalikoulujen lehtoreilla, jotka ovat yliopiston alaisia, on mahdollisuus sapattivapaaseen, eli
seitsemän vuoden työn jälkeen he voivat mahdollisesti anoa virkavapautta palkallisena niin,
että voivat täydentää omaa osaamistaan. Tästä
ollaan nyt luopumassa uuden yliopistolain myötä. Sivistysvaliokunta käsitteli asian hyvin tarkasti ja todella edellyttää, että ei ole tarkoituksenmukaista kumota lakia, ellei hyvin selkeästi
säädetä joko yliopistoasetuksessa tai sitovasti vakuuteta opetusministeriön taholta, että suurin
piirtein se sama summa, mikä käytettiin tähän
niin sanottuun sapattivapaaseen, käytetään myös
täydennyskoulutukseen. Siitä täytyisi tehdä selkeä ohjelma, mielellään laittaa se yliopistolain
asetukseen ja näin turvata täydennyskoulutus
niille opettajille, jotka opettavat toisia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 2 a § sekä 20 a §ja 4luvun otsikko,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

1

11) Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 124/1999 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö TyVM 4/1999
vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen
ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
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12) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f §:n
muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 125/1999 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö TyVM 5/1999
vp
Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen
ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

94/12

Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

14) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin
eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta
eräissä päivärahoissa
Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 66/1999 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM
17/1999 vp

Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 2 ja 11 f §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike.

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston
ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain toiseen täysistuntoon.

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

13) Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 12611999 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö TyVM 6/1999
vp

Ensimmäinen varapuhemies:
Eduskunnan
seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.32.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on työasiainvaliokunnan mietintö n:o 6.

Seppo Tiitinen

