96. Perjantaina 6 päivänä syyskuuta 1996
kello 13
Puhettajohtaa puhemies Uosukainen.

Päiväjärjestys
Ilmoituksia
Vaaleja
1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit 2843

Lähetekeskustelu
2) Hallituksen esitys laiksi arvo-osuustileistä annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta ........................................................ .

"

Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
ensimmäinen varapuhemies Anttila S-L. sekä
edustajat Aaltonen, Alaranta, Alho, Bryggare,
Hassi, Hellberg, Huttu-Juntunen, Ihamäki, lsohookana-Asunmaa, Juhantalo, Kaarilahti,
Karhunen, Kiljunen, Korhonen M., Korhonen
R., Korkeaoja, Korteniemi, Koskinen Johannes, Laitinen, Lax, Leppänen P., Löv, Manninen, Markkula-Kivisilta, Mölsä, Ojala R., Pesälä, Rantanen, Rinne, Savela, Wahlström ja
Viljamaa.

Hallituksen esitys 102/1996 vp
3) Hallituksen esitys eduskunnan kansainvälisten sihteeristöjen hallinnon uudelle~nj~rjestämiseen liittyväksi lainsäädännokst ....................................................... .

Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt

"

Hallituksen esitys 97/1996 vp
4) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan virkamiehistä annetun lain, eduskunnan työjärjestyksen, eduskunnan
kanslian ohjesäännön, eduskunnan tilisäännön ja Eduskunnan kirjaston ohjesäännön eräiden säännösten muuttamisesta ........................................................... .

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä sairauden vuoksi edustajat Kaarilahti ja
Karhunen, virkatehtävien vuoksi edustajat lsohookana-Asunmaa ja Korkeaoja sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat Aaltonen, Alaranta,
S-L. Anttila, Bryggare, Hellberg, Ihamäki, Juhantalo, M. Korhonen, R. Korhonen, Korteniemi, Johannes Koskinen, Laitinen, P. Leppänen,
Löv, Manninen, Mölsä, R. Ojala, Savela, Wahlströmja Viljamaa.

"

Puhemiesneuvoston ehdotus 2/1996 vp
5) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja
eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta
muuttamisesta sekä eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta .................. .
Puhemiesneuvoston ehdotus 111996 vp

Ed. Kalliksen ym. välikysymys työllisyyden parantamiseksi tarvittavista toimenpiteistä
Välikysymys 2/1996 vp

"

Puhemies : Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään ed. Kalliksen ym. allekirjoittama
välikysymys n:o 2 työllisyyden parantamiseksi
tarvittavista toimenpiteistä (VK 2/1996 vp).
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96. Perjantaina 6.9.1996

Sihteeri lukee:
"Eduskunnalle
Kun Lipposen hallitus otti itselleen nimen
"työllisyyden ja yhteisvastuun hallitus", eduskunta ja koko kansa olettivat hallituksen keskittyvän työllisyyden edistämiseen ja yhteisvastuun
lisäämiseen kansalaisten keskuudessa.
Koska hallituksen budjettiesitys vuodelle 1996
oli luonteeltaan varsin epäsosiaalinen ja jopa
työttömyyttä lisäävä, johti se luonnollisesti välikysymykseen. Perusturvaa koskevasta välikysymyksestä hallitus sai luottamuslauseen. Kuitenkin ministeri Huttu-Juntunen on myöhemmin
todennut kotihoidon tuen leikkaukset hölmöläisten touhuksi. Ministerin mukaan suuri joukko kotihoidon tuen saajista on leikkauksen jälkeen siirtynyt työttömyyskortistoon.
Pääministeri Lipponen antoi alkukesällä 1995
ymmärtää, että saman vuoden marraskuussa pitää jo näkyä selvää parannusta työttömyysluvuissa. Työministeri Jaakonsaari piti tärkeänä ja
välttämättömänä, että työttömyysluvut alkavat
kolmosella heti vuoden 1996 alussa. Ministeri
Andersson taas totesi hallituksen alkutaipaleen
yhteydessä, että hallitus on epäonnistunut, mikäli työttömyysluvut eivät ole ennen vuotta 1996
laskeneet alle 400 OOO:n.
Oppositio oli ministereiden kanssa samaa
mieltä ja teki välikysymyksen työttömyydestä
helmikuussa 1996. Vastauksessaan hallitus viittasi omaan 52 kohtaa käsittävään työllisyysohjelmaansaja tämän vuoden veroratkaisuihin,joiden pitäisi selkeästi parantaa työllisyyttä.
Mitään merkittävää parannusta työllisyyteen
ei ollut havaittavissa ennen tämän vuoden budjettiriihtä. Hallitusryhmien kesäkokouksissa
nousikin työllisyyden edistäminen päällimmäiseksi kysymykseksi. Muun muassa Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja peräänkuulutti radikaaleja toimia työllisyyden parantamiseksi. Oppositio yhtyikin näihin vaatimuksiin omissa kesäkokouksissaan.
Työministeriön tilasto (31. 7.96) osoittaa, ettei
mitään merkittävää muutosta työttömyysluvuissa ole syntynyt. Työttömiä oli 454 620 ja työttömyysaste lomautetut mukaan lukien peräti 18,4
prosenttia. Suotuisesta talouskehityksestä huolimatta työttömyys on vähentynyt vain noin
18 000 hengellä eli 0,7 prosenttiyksiköllä.
Budjettiriihessä hallitusryhmien kesäkokouksien puheet kuitenkin unohtuivat. Tärkeimmäksi ja suurimmaksi ongelmaksi nostet-

tiin korkea tulovero. Veroratkaisulla hallitus
tosin uskoi työllisyyden paranevan merkittävästi. Tuloveron alentaminen ja sen painopisteen
siirtäminen on sinänsä oikea ratkaisu, mutta
sen vaikutus työllisyyteen on lyhyellä tähtäyksellä varsin pieni. 5,5 miljardin markan tuloverohelpotus tulee työllisyyttä ajatellen valumaan
lähes hukkaan.
Hallituksen sisälläkään ei tunnu löytyvän uskoa hallituksen työllisyyttä edistävään talouspolitiikkaan. Vasemmistoliitto on juuri esittänyt
ministeri Anderssoninjohdolla oman kahdeksan
kohdan työllisyysohjelman, koska ministeri Andersson pitää selvänä, ettei hallituksen tavoitteekseen asettama työttömyyden puolittaminen
toteudu ilman uusia toimia.
Opposition päällimmäisenä kysymyksenä on
koko tämän eduskuntakauden ajan ollut työllisyyden edistäminen. Suomen keskusta on esittänyt laajan työreformin,josta löytyy paljon työllisyyttä nopeasti edistäviä toimia. Nuorsuomalaisten radikaali veromalli tähtää pääasiallisesti
työllisyyden parantamiseen. Kristillisen liiton jo
pitkään ajama esitys työttömyysvakuutusmaksuvelvoitteen vaihtamisesta lisätyöllistämiseen
parantaisi työllisyyttä välittömästi. Pääministeri
itsekin on julkisesti todennut, että työllisyyttä
voidaan parhaiten edistää alentamalla työnantajien välillisiä palkkakuluja.
Valitettavasti näyttää siltä, ettei hallitus sisäisistä paineista huolimatta halua tai kykene muuttamaan talouspoliittista linjaansa enemmän työllisyyttä edistäväksi.
Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 pykälän 2 momenttiin viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:
Milloin hallitus aikoo ryhtyä niihin työllisyyttä edistäviin radikaaleihin toimiin, joita
hallitusryhmät ja oppositio ovat vaatineet ja
esittäneet?
Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996
Bjarne Kallis
Päivi Räsänen
Sakari Smeds

Jouko Jääskeläinen
Tauno Pehkonen
Toimi Kankaanniemi
Raimo Vistbacka."

Puhemies: Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n
2 momentin mukaan on asia pantava pöydälle
johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi
tiistain täysistuntoon.
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Eduskunnan kanslia

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.
Päiväjärjestyksessä

olevat

P u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että asia lähetettäisiin hallintovaliokuntaan.
Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu
myös päiväjärjestyksen 4) asiasta.

asiat:

Keskustelua ei synny.
1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Puhemies: Päiväjärjestyksen 1) asiana on
erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.
Kun ulkoasiainvaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan, työasiainvaliokunnanja ympäristövaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 7 ja 19 §:n mukaisesti
jätetyissä ehdokaslistoissa, jotka puhemies on
tänään tarkastanut ja hyväksynyt, on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia,
totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit
ovat yksimieliset ja että valituiksi ovat tulleet
ehdokaslistojen mukaisesti seuraavat edustajat:
ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Kiljunen
ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed.
Paasio,
valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Tulonen,
hallintovaliokunnan varajäseneksi ed. Siimes,
työasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Siimes ja
ympäristövaliokunnan varajäseneksi ed. Siimes.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään hallintovaliokuntaan.
4) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan virkamiehistä annetun lain, eduskunnan työjärjestyksen, eduskunnan kanslian ohjesäännön, eduskunnan tilisäännön ja Eduskunnan kirjaston ohjesäännön eräiden säännösten muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotus 2/1996 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.
5) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta sekä eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotus 1/1996 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

Asia on loppuun käsitelty.
2) Hallituksen esitys laiksi arvo-osuustileistä annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys 102/1996 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.
3) Hallituksen esitys eduskunnan kansainvälisten
sihteeristöjen hallinnon uudelleenjärjestämiseen
liittyväksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys 97/1996 vp

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.
Täysistunto lopetetaan kello 13.10.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

