2. Tiistaina 6 päivänä helmikuuta 1990
kello 15
Järvisalo-Kanerva, Kemppainen, Riihijärvi
ja Väyrynen sekä tämän kuun 9 päivään
virkatehtävien takia ed. Koistinen.

Päiväjärjestys

Ilmoituksia
Siv.
Pöydällepanoa varten esitellään:
1) Perustuslakivaliokunnan mietintö
n:o 10/1989 vp. hallituksen esityksestä
tasavallan presidentin vaalitavan muuttamista ja eräiden valtaoikeuksien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi
(HE n:o 232/1988 vp.) ................ .

Ilmoittautuneita edustajia
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2) Lakivaliokunnan mietintö n:o 17/
1989 vp. hallituksen esityksen johdosta
rikosoikeudellisista toimenpiteistä luopumista koskevien säännösten uudistamiseksi (HE n:o 79/1989 vp.) ........ .
3) Sivistysvaliokunnan mietintö n:o
24/1989 vp. Antellin kokoelmien ja
rahavarain hoidosta, käytöstä, kartuttamisesta ja hallinnosta 1.1.1987 ja
31.12.1988 väliseltä ajalta annetun kertomuksen johdosta (K n:o 7/1989 vp.)

Puhemies: Ilmoitan, että edustajat Andersson, Melin, Männistö, Suominen ja Urpilainen ovat ilmoittautuneet minulle ja siis
tulleet oikeutetuiksi ryhtymään edustajantointaan hoitamaan.
Puheenvuoron saatuaan lausuu
Ed. S a s i: Herra puhemies! Eduskunnan
valitsijamiehille ilmoitetaan, että valitsijamiesten kokous pidetään huomenna keskiviikkona 7 päivänä helmikuuta kello 12.30
suuren valiokunnan kokoushuoneessa.

"

Puhetta johtaa puhemies Sorsa.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Ahde, Alho, Järvisalo-Kanerva,
Kanerva, Kemppainen, Koistinen, Nieminen,
Perho, Riihijärvi ja Väyrynen.

Uusia hallituksen esityksiä

Puhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentin kirjelmien ohella viime joulukuun
15, 22 ja 29 päivältä sekä viime tammikuun
12, 19 ja 26 päivältä ovat eduskunnalle
saapuneet hallituksen esitykset n:ot 242 ja
246-259/1989 vp., jotka nyt on edustajille
jaettu.

Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä
päivästä yksityisasioiden vuoksi edustajat

Eduskunnan tietoon saatettuja asetuksia

Puhemies: Ilmoitetaan, että valtion virkojen täyttämisestä eräissä tapauksissa ja
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eräiden asetusten toimittamisesta eduskunnalle 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun
lain 2 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ovat
eduskunnalle, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet valtion virkamieslain nojalla 8 päivänä joulukuuta 1989 annettu
Asetus työministeriön eräistä virkajärjestelyistä;
15 päivänä joulukuuta 1989 annettu
Asetus väestörekisterikeskuksen eräiden
virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta;
29 päivänä joulukuuta 1989 annettu
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä;

miehelle osoitettuna, saapunut sanotun lain
nojalla 21 päivänä joulukuuta 1989 annettu
Valtioneuvoston päätös
haudontojen rajoittamisesta.

kananmunien

Vielä ilmoitetaan, että valtion viljavarastosta 15 päivänä joulukuuta 1989 annetun
lain 4 §:n 2 momentissa säädetyssä tarkoituksessa on eduskunnalle, puhemiehelle osoitettuna, saapunut sanotun lain nojalla 28
päivänä joulukuuta 1989 annettu
Valtioneuvoston päätös viljan ja viljatuotteiden maahantuonnista sekä maastaviennistä.
Nämä valtioneuvoston päätökset on nyt
saatettu eduskunnan tietoon jakamalla ne
edustajille.

12 päivänä tammikuuta 1990 annettu
Asetus sosiaalihallituksen eräiden virkojen
lakkauttamisesta ja perustamisesta;
sekä 19 päivänä tammikuuta 1990 annettu
Asetus valtioneuvoston kanslian eräistä
virkajärjestelyistä.
Vielä ilmoitetaan, että maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta
15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain
7 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa on eduskunnalle, puhemiehelle osoitettuna, saapunut
sanotun lain nojalla 29 päivänä joulukuuta
1989 annettu
Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista.
Nämä asetukset on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla ne edustajille.

Eduskunnan tietoon saatettuja valtioneuvoston päätöksiä

Puhemies: Ilmoitetaan, että kananmunien haudontojen rajoittamisesta 7 päivänä
huhtikuuta 1977 annetun lain 3 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa on eduskunnalle, puhe-

Vahvistamatta jätetyn lain palauttaminen

Puhe m i e s : Ilmoitetaan, että tasa vallan
presidentin kirjelmän ohella viime tammikuun 19 päivältä on eduskunnalle saapunut
samalle päivälle päivätty hallituksen kirjelmä
hallituksen esityksen n:o 55/1989 vp. pohjalta hyväksytyn, vesilain muuttamista koskevan lain vahvistamatta jättämisestä ja palauttamisesta eduskuntaan. Tämä kirjelmä on
nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se
edustajille.

Vaitioneuvoston kertomus päihdeolojen kehityksestä vuonna 1988

Puhemies: Ilmoitetaan, että kirjelmän
ohella viime joulukuun 29 päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston kertomus
päihdeolojen kehityksestä vuonna 1988.
Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan
tietoon jakamalla se edustajille.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Pohjoismaiden neuvoston
toiminnasta 1989
P u he mies : Ilmoitetaan, että kirjelmän
ohella viime tammikuun 8 päivältä on edus-

Ilmoituksia
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kunnalle saapunut Pohjoismaiden neuvoston
Suomen valtuuskunnan kertomus Pohjoismaiden neuvoston toiminnasta vuonna 1989.
Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan
tietoon jakamalla se edustajille.

pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat
vaalia varten on eduskunnan vaalisäännön
7 §:n 1 momentin mukaan näin ollen jätettävä eduskunnan keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

Kirjalliset kysymykset

Valiokuntien täydennysvaalien toimittaminen

Puhemies: Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot
564, 571, 579--582, 586, 588--623, 625-633, 636-638, 640--642, 646-648 ja 655,
kaikki vuoden 1989 valtiopäiviltä. Nämä
kysymykset vastauksineen on valtiopäivien
ollessa keskeytyneinä toimitettu edustajille.
Edelleen ilmoitetaan, että eduskunnalle
ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet
vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 624,
635, 639, 643, 649--653 ja 656, kaikki
vuoden 1989 valtiopäiviltä. Nämä kysymykset vastauksineen ~m nyt jaettu edustajille.

Puhemies: Ilmoitetaan, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Miettisen sijaan on valittava uusi jäsen puolustusasiainvaliokuntaan ja eduskunnan jäsenyydestä vapautuksen saaneen ed. Siitosen sijaan uusi
jäsen valtiovarainvaliokuntaan.
Ilmoitetaan, että valtiovarainvaliokunnan
ja puolustusasiainvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina kuluvan helmikuun 13 päivänä pidettävässä täysistunnossa.
Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on
vaalisäännön 19 ~:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina
kello 11.

Tarkistajien vaalin toimittaminen

Puhemies: Ilmoitetaan, että valtiopäiväjärjestyksen 42 a §:ssä mainittujen viiden
tarkistajan ja heidän varamiestensä vaali
toimitetaan ensi torstaina kuluvan helmikuun 8 päivänä pidettävässä täysistunnossa.
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalin toimittaminen

Puhemies: Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan
vaali toimitetaan ensi torstaina 8 päivänä
tätä kuuta pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on eduskunnan
vaalisäännön 7 §:n 1 momentin mukaan näin
ollen jätettävä eduskunnan keskuskansliaan
viimeistään huomenna keskiviikkona kello
12.

Oy Yleisradio Ab:n hallintoneuvoston jäsenet

Puhemies: Ilmoitetaan, että asentaja
Rainer Lemström on pyytänyt terveydellisistä syistä vapautusta Oy Yleisradio Ab:n
hallintoneuvoston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asentaja Lemström
vapautettaisiin hallintoneuvoston jäsenyydestä tästä päivästä lukien.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.
Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että eduskunta päättäisi antaa eduskunnan
valitsijamiesten tehtäväksi uuden jäsenen valitsemisen vapautuksen saaneen sijaan Oy
Yleisradio Ab:n hallintoneuvostoon- toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan
vaalin toimittaminen

Puhemies: Ilmoitetaan, että Euroopan
neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan ensi torstaina 8 päivänä tätä kuuta

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:

Pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti
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ensi tiistain täysistuntoon
1) Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 10/
1989 vp. (HE n:o 232/1988 vp.)

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi torstaina kello 13.

ensi perjantain täysistuntoon
2) Lakivaliokunnan mietintö n:o 17/1989 vp.
(HE n:o 79/1989 vp.)
3) Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 24/1989
vp. (K n:o 7/1989 vp.)

Täysistunto lopetetaan kello 15.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Erkki Ketola

