2. Tiistaina 4 päivänä helmikuuta 1997
kello 15

Päiväjärjestys
Ilmoituksia
Puhettajohtaa puhemies Uosukainen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Halonen, Juhantalo, Karhunen, Kiljunen, Lapintie, Markkula-Kivisilta, Niinistö ja
Tahvanainen.

Eduskunnan tietoon saatettu asetus
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä
kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä
joulukuuta 1967 annetun lain 2 §:ssä säädetyssä
tarkoituksessa on eduskunnalle, puhemiehelle
osoitettuna, saapunut sanotun lain nojalla 30
päivänä joulukuuta 1996 annettu

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun
asetuksen muuttamisesta. (A 1/1997 vp)

Edustajat Bremer, Kantalainen, M. Koskinen, Tennilä ja Viitamies merkitään saapuneiksi
valtiopäiville.

Tämä asetus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Ilmoitusasiat:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan
toimintakertomus 1996

Lomanpyynnöt
Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä virkatehtävien vuoksi edustajat
Halonen ja Niinistö sekä yksityisasioiden vuoksi
edustajat Karhunen ja Lapin tie,
tämän kuun 7 päivään yksityisasioiden vuoksi
ed. Kiljunen sekä
ensi maaliskuun 15 päivään äitiysloman vuoksi ed. Markkula-Kivisilta.

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että kirjelmän
ohella tammikuun 15 päivältä 1997 on eduskunnalle saapunut Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta
1996 (K 16/1996 vp). Tämä kertomus on nyt
saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

U-asiat
Uudet hallituksen esitykset
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on antanut eduskunnalle viime joulukuun 20 ja 30 päivänä sekä viime tammikuun 10,
17 ja 31 päivänä hallituksen esitykset n:ot 246265/1996 vp.

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että valtiopäivien
ollessa keskeytyneinä ovat puhemiehelle saapuneet seuraavat valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:ssä
tarkoitetut Euroopan unionin asiat:
23 päivänä tammikuuta 1997 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä asia n:o U 7611996 vp
sekä
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30 päivänä tammikuuta 1997 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä asiat n:ot U 77-80/
1996 vp.
Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle
asian n:o U 76/1996 vp osalta talousvaliokunnan,
asioiden n:ot U 77 ja 78/1996 vp osalta valtiovarainvaliokunnan sekä
asioiden n:ot U 79 ja 80/1996 vp osalta valtiovarainvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on
annettava lausunto.
Kirjalliset kysymykset
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet
vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 795, 823,
827, 832-839, 841-855, 857-954, 959, 960,
963, 968, 971 ja 972/1996 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 11 päivänä helmikuuta
pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on vaalisäännön 7 §:n mukaan annettava keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello 12.
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Suomen Pankin tilintarkastajien vaalin toimittaminen
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että Suomen
Pankin tilintarkastajien vaali toimitetaan ensi
tiistaina 11 päivänä helmikuuta pidettävässä
täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on
vaalisäännön 7 §:n mukaan annettava keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello 12.
Eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaalin toimittaminen
P u h e m i e s : Eduskunnan tilintarkastajien
varamiehenä toimineen edustaja Salon edustajantoimen päätyttyä ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaali toimitetaan
ensi tiistaina 11 päivänä helmikuuta pidettävässä
täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on
vaalisäännön 19 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.
P u h e m i e s : Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi torstaina kello 18,
suullinen kyselytunti ensi torstaina kello 16.30.
Täysistunto lopetetaan kello 15.17.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalin toimittaminen

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että Euroopan
neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimite-

