2. Keskiviikkona 7 päivänä helmikuuta 1996
kello 15
Päiväjärjestys

Ilmoituksia
Puhettajohtaa puhemies Uosukainen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Bremer, Huuhtanen, Jaakonsaari,
Kemppainen, Korhonen R., Kuisma, Lipponen,
Malm, Niinistö, OjalaA., Rinne, Räsänen, Tuomioja ja Viitamies.

U-asiat

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että valtiopäivien
ollessa keskeytyneinä ovat puhemiehelle saapuneet valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:ssä tarkoitetut Euroopan unionin asiat n:ot U 64 ja U 65/
1995 vp.
Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asian n:o U 64 osalta valtiovarainvaliokunnan ja asian n:o U 65 osalta liikennevaliokunnan on annettava lausunto.
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan
toimintakertomus 1995

Edustajat Lax, Pietikäinen S. ja Rosendahl
merkitään saapuneiksi valtiopäiville.
Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä yksityisasioiden vuoksi edustajat Bremer, A. Ojala ja Tuomioja,
tästä ja huomisesta päivästä virkatehtävien
vuoksi ed. Niinistö sekä
tämän kuun 16 päivään yksityisasioiden vuoksi ed. Malm.
Uudet hallituksen esitykset

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on antanut eduskunnalle viime joulukuun 22 ja 29 päivänä, viime tammikuun 12 ja 26
päivänä sekä kuluvan helmikuun 2 päivänä hallituksen esitykset n:ot 208-221/1995 vp,jotka nyt
on jaettu edustajille.

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että kirjelmän
ohella tammikuun 8 päivältä 1996 on eduskunnalle saapunut Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Pohjoismaiden
neuvoston toiminnasta vuodelta 1995 (K 13/1995
vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan
tietoon jakamalla se edustajille.
Kirjalliset kysymykset

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet
vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 298, 299,
301-374 ja 376-423/1995 vp. Nämä kysymykset vastauksineen on valtiopäivien ollessa keskeytyneinä toimitettu edustajille.
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan
vaalin toimittaminen

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan ensi tiistaina 13 päivänä tätä kuuta pi-
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dettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia
varten on eduskunnan vaalisäännön 7 §:n 1 momentin mukaan näin ollenjätettävä eduskunnan
keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina
kello 12.
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalin toimittaminen

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että Euroopan
neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan ensi tiistaina 13 päivänä tätä kuuta pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on eduskunnan vaalisäännön 7 §:n 1 momentin mukaan näin ollenjätettävä eduskunnan keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello
12.
Erikoisvaliokuntien jäsenet

P u he m i e s : Ilmoitetaan, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Häkämiehen tilalle valitaan uusi jäsen perustuslakivaliokuntaan.
Edelleen ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta ed.
Ihamäki valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä, ed. Itälä liikennevaliokunnan jäsenyydestä
ja ed. M. Markkula ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa anomuksia.
Anomuksiin suostutaan.

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistain
täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja
varten on vaalisäännön 19 §:n mukaan näin ollen
jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäsenet

P u h e m i e s : Tultuaan nimitetyksi valtioneuvoston jäseneksi pyytää ed. Häkämies eroa
kansaneläkelaitoksen valtuutetun tehtävästä.
Puhemiesneuvosto puoltaa anomusta.
Anomukseen suostutaan.
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali toimitetaan ensi tiistain täysistunnossa. Ehdokaslistat
täydennysvaalia varten on vaalisäännön 19 §:n
mukaan näin ollen jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.
P u h e m i e s : Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello
18. Suullinen kyselytunti on huomenna kello
16.30.
Täysistunto lopetetaan kello 15.09.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

