32. Keskiviikkona 7 päivänä kesäkuuta 1995
kello 14
Ensimmäinen

Päiväjärjestys

5) Hallituksen esitys Argentiinan kanssa
tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.........................................................

Ilmoituksia
Kolmas

käsittely

1) Hallituksen esitys valmisteverotusta
koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

käsittely
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Hallituksen esitys 12/1995 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 1/1995
vp

Hallituksen esitys 3/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 111995
vp
6) Hallituksen esitys Chilen kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ..

Ainoa käsittely
Hallituksen esitys 4/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 2/1995
vp

2) Vuoden 1994 valtiopäiviltä lepäämässä olevat ehdotukset saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa koskevien säännösten ottamisesta Suomen Hallitusmuotoon ja muuhun lainsäädäntöön ................................ .

7) Hallituksen esitys Korean tasavallan
kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja
suojaamista koskevan sopimuksen eräiden
määräysten hyväksymisestä ................... .

Lepäämässä olevat lakiehdotukset (HE
24811994 vp)
Perustuslakivaliokunnan mietintö 111995
vp
3) Vuoden 1994 valtiopäiviltä lepäämässä olevat ehdotukset laeiksi Suomen Hallitusmuodon 38 §:n, valtioneuvostosta annetun lain ja valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta ........................... .

Hallituksen esitys 5/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 311995
vp

"

8) Hallituksen esitys Thaimaan kuningaskunnan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ..
Hallituksen esitys 6/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 4/1995
vp
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9) Hallituksen esitys Vietnamin kanssa
tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimu~sen eräiden määräysten hyväksymisesta ........................................................ .
Hallituksen esitys 711995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 5/1995
vp

Lepäämässä olevat lakiehdotukset (HE
306/1994 vp)
Perustuslakivaliokunnan mietintö 2/1995
vp
4) Hallituksen esitys valtioneuvoston
vuoden 1995 lainanottovaltuuksien muuttamisesta ................................................ .

Hallituksen esitys 33/1995 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 2/1995
vp
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10) Hallituksen esitys ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annettujen lakien
muuttamisesta.........................................
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Hallituksen esitys 2211995 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 1/1995 vp
11) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta . .... .... ... .... .. .. ... .... ..... .. .... ... ...... ..... .
Hallituksen esitys 1311995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 3/1995 vp
12) Hallituksen esitys laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta .................................................... .
Hallituksen esitys 19/1995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 411995 vp
Lähetekeskustelu
13) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden
muiden luottolaitostoimintaan liittyvien
lakien muuttamisesta .............................. .
Hallituksen esitys 44/1995 vp
14) Lakialoite laiksi opintotukilain
11 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta ........................................ .
Lakialoite 13/1995 vp (Aula ym.)
Mietintöjen

pöydällepano

15) Vuoden 1994 valtiopäiviltä lepäämässä olevat ehdotukset perustuslakien
perusoikeussäännösten muuttamisesta ....
Lepäämässä olevat lakiehdotukset (HE
309/1993 vp)
Perustuslakivaliokunnan mietintö 3/1995
vp
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17) Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian
liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja
eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja
Herzegovinan tasavallan alueita koskeviin
päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
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Asetus 111995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 6/1995
vp
18) Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien
velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta .................................. .

"

Asetus 2/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 7/1995
vp
19) Hallituksen esitys laeiksi Euroopan
talousalueesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamislainja ETAn sekakomitean
päätöksen n:o 7/94 voimaansaattamislain
eräiden säännösten kumoamisesta ..........
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Hallituksen esitys 15/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 8/1995
vp
20) Vuoden 1994 valtiopäivillä hyväksytty, vahvistamatta jätettynä palautettu
laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta ................................................ .
Vahvistamatta jätetty laki (HE 292/1994
vp)
Talousvaliokunnan mietintö 5/1995 vp
21) Hallituksen esitys laiksi rakennuslain muuttamisesta ................................. .
Hallituksen esitys 14/1995 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 2/1995 vp

16) Hallituksen esitys laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta ............. .

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies
S-L. Anttila.

Hallituksen esitys 31/1995 vp
Lakivaliokunnan mietintö 1/1995 vp

Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi toinen varapuhemies Louekoski sekä edustajat Aal-

Ministeriöiden toimialajako

tonen, Aho, Alaranta, Anttila U., Aura, Backman, Biaudet, Bryggare, Elo, Hassi, Hellberg,
Hurskainen, lsohookana-Asunmaa, Itälä, Juhantalo, Kaarilahti, Kalli, Kautto, Kiljunen, Kiviniemi, Korhonen R., Korkeaoja, Koski M.,
Kukkonen U-M., Laitinen, Lamminen, Linden,
Lindroos, Linnainmaa, Malm, Markkula H.,
Mähönen, Norrback, Ojala A., Ojala 0., Olin,
Paasio, Partanen, Pekkarinen, Penttilä, PerhoSantala, Pulliainen, Pykäläinen, Rajamäki, Rantanen, Rehn, Rinne, Salolainen, Sasi, Seppänen,
Smeds, Takkula, Tiuri, Tiusanen, Tuomioja,
Vanhanen, Viinanen, Viitanen, Wahlström ja
Zyskowicz.
Ilmoitusasia:
Lomanpyynnöt
Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä virkatehtävien takia edustajat
Backman ja Norrback sekä yksityisasioiden takia edustajat Aura, Kaarilahti, U-M. Kukkonen,
Louekoski, Malm, A. Ojala, Pulliainen, Rantanen, Takkula ja Tuomioja,
tästä ja huomisesta päivästä virkatehtävien
takia edustajat Biaudet, Bryggare, Elo, Hassi,
Hellberg, Hurskainen, Itälä, Juhantalo, Kautto,
Kiljunen, Kiviniemi, R. Korhonen, Korkeaoja,
M. Koski, Linden, Mähönen, Paasio, Salolainen,
Sasi, Seppänen, Smeds, Tiusanen, Vanhanen,
Viitanen ja Wahlström sekä yksityisasioiden takia ed. H. Markkula sekä
tämän kuun 9 päivään virkatehtävien takia ed.
Linnainmaa sekä yksityisasioiden takia edustajat
Pykäläinen ja Rinne.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Hallituksen esitys valmisteverotosta koskevan
lainsäädännön muuttamiseksi
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 12/1995 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 1/1995 vp
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Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.

Poisto päiväjärjestyksestä
Ensimmäinen varapuhemies:
Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Vuoden 1994 valtiopäiviltä lepäämässä olevat
ehdotukset laeiksi Suomen Hallitusmuodon
38 §:n, valtioneuvostosta annetun lain ja valtion
talousarviosta annetun lain muuttamisesta
Ainoa käsittely
Lepäämässä olevat lakiehdotukset (HE 306/1994
vp)
Perustuslakivaliokunnan mietintö 2/1995 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan
mietintö n:o 2, jossa valiokunta ehdottaa, että
lepäämässä olevat lakiehdotukset hyväksyttäisiin.
Ensin sallitaan keskustelu asiasta. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään ensimmäisestä lakiehdotuksesta, joka valtiopäiväjärjestyksen 73 §:n
mukaan voidaan nyt asiasisällöltään muuttamattomana hyväksyä valtiopäiväjärjestyksen
67 §:n 1 momentissa säädetyin määräenemmistöin taikka hylätä. Jos vähintään 2/3 annetuista
äänistä kannattaa lakiehdotuksen hyväksymistä,
on se hyväksytty, mutta muussa tapauksessa on
lakiehdotus hylätty.
Kun lepäämässä olevat lakiehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, katsotaan ensimmäisen lakiehdotuksen kohdalla tehty päätös
tehdyksi myös toisenja kolmannen lakiehdotuksen osalta.
Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset
voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.

Keskustelu:
Ed. N i k u 1 a : Arvoisa puhemies! Lepäämässä olevassa esityksessä on, niin kuin yleensä
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muodollisesti hyvin laadituissa hallituksen esityksissä, kohta esityksen pääasiallinen sisältö.
Se on laadittu kapulakielellä, jossa kerrotaan,
että on tarkoitus joustavoittaa valtioneuvoston
organisaatiota antamalla mahdollisuus asetuksella määritellä ministeriöiden toimialat ja nimet. Jos pääasiallinen sisältö olisi kirjoitettu
kansankielellä, niin siinä olisi voitu siteerata Ioton vanhaa mainoslausetta, jossa iloinen ääni
pallojen kilistessä taustaäänenä lausuu: "Mennään sekaisin".
Sitä tuo hallituksen esityksen hyväksyminen
sellaisenaan olisi merkinnyt. Siinähän olisi annettu mahdollisuus asetuksella muuttaa ministeriöiden toimialoja myös siltä osin kuin eduskunta
on lainsäädännöllä määritellyt ministeriöt. Asetuksen antaja, valtioneuvosto ja tasavallan presidentti, olisi voinut muodostaa valtioneuvoston
organisaation ministeriöjaon täysin riippumatta
siitä, mitä eduskunta lakeja säätäessään on lausunut.
Arvoisa puhemies! Tästä syystä edellisessä
eduskuntakäsittelyssä ankarasti vastustin tätä
esitystä.
Perustuslakivaliokunta käsitellessään nyt Iepäämässä olevaa lakiehdotusta paneutui erityisesti tähän kysymykseen, mitä tapahtuu semmoisille Iaeille, joissa on määritelty tietty ministeriöjako. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi maaja metsätalousministeriö, josta, jos tämä esitys
olisi sellaisenaan ilman mitään eduskunnan ohjaavaa kantaa hyväksytty, metsät ja koko metsäorganisaatio olisi voitu siirtää ympäristöministeriölle. Tämän päivän tilanteessa tämä näyttäisi itse asiassa erittäin hyvältä ratkaisulta. Samalla tavalla Teknologian kehittämiskeskus,
maan merkittävin tieteellinen budjetti, pitkälle
toista miljardia, olisi voitu yhdellä asetuksen
säännöksellä siirtää kauppa- ja teollisuusministeriöstä esimerkiksi perustettavan tiedeministeriön toimialalle.
Myönnän, että aina on tarvetta miettiä ministeriöiden toimialoja ja niiden tehtäviä ja tarvittaessa määritellä ne vastaamaan kulloinkin yhteiskunnan vaatimuksia. Mutta sellainen tilanne,
että voitaisiin asetuksella päättää kokonaan uusista ministeriöistä ja niiden toimialoista ja samanaikaisesti jättää voimaan lainsäädäntö, joka
näyttää aivan toisenlaista hallintokulttuuria, olisi juuri ollut se mennään sekaisin -peli, jota mielestäni ei voida hyväksyä.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kirjoittanut mietintöön ponnen, joka toivon mukaan nyt, kun esitys hyväksytään, tulee myös

täällä hyväksytyksi ja sillä tavoin valtioneuvostoa velvoittavaksi. Ponsi kuuluu näin, kun se on
eduskunnan hyväksymä: "Eduskunta edellyttää,
että sellaiset toimialamuutokset, jotka koskevat
tietylle ministeriölle laissa säädettyä tehtävää,
saatetaan voimaan asianomaisia lakeja muuttamalla sekä huolehtien hallinnon selkeästä järjestämisestä ja muutosten tiedottamisesta kansalaisille."
Tämä ponsi, joka siis velvoittaa valtioneuvostoa ja asetuksen antajaa järjestämään aina
ministeriöiden toimialamuutokset asianomaisia
lakeja muuttamalla, palauttaa esitykseen sen
järjestyksen, joka siltä välttämättä edellytetään.
Sitä edellyttää eduskunnan toiminta ja sitä tarvitaan myös kansalaisten näkökulmasta, että
tiedetään aina, mille ministeriölle mikin asia
kuuluu. Maan keskushallintohan on järjestetty
sillä tavoin, että kärjistäen linnunlaulukin kuuluu aina jollekin ministeriölle. Aina tässä maassa pitää löytyä ministeri, joka vastaa siitä, mitä
maassa tapahtuu.
Arvoisa puhemies! Ponsiesityksen johdosta
olen voinut tarkistaa aikaisemmin kriittistä kantaani, niin että tämä Ahon hallituksen esitys nyt
rima heiluen, jos niin voi sanoa, voidaan hyväksyä, sitäkin suuremmalla syyllä, kun perustuslakivaliokunnassa kuultu valtiosihteeri Sailas kertoi, että Lipposen hallituksella ei nyt ainakaan
ensihätään ole halua ruveta ravistamaan ministeriön palloja sekaisin asetuksella.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lepäämään jätettäväksi hyväksytty ensimmäinen lakiehdotus hyväksytään yksimielisesti.
Lepäämään jätettäviksi hyväksytyt toinen ja
kolmas lakiehdotus katsotaan hyväksytyiksi.
Asia on loppuun käsitelty.
4) Hallituksen esitys valtioneuvoston vuoden 1995
lainanottovaltuuksien muuttamisesta

Ainoa käsittely
Hallituksen esitys 33/1995 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 2/1995 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 2.
Keskustelua ei synny.

Kansainvälisiä sijoitussopimuksia

Lainanottovaltuudet hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
5) Hallituksen esitys Argentiinan kanssa tehdyn
sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 3/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 1/1995 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan
mietintö n:o 1.
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Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
8) Hallituksen esitys Thaimaan kuningaskunnan
kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 6/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 411995 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan
mietintö n:o 4.

Keskustelua ei synny.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

6) Hallituksen esitys Chilen kanssa tehdyn sijoi-

tusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten
hyväksymisestä
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 4/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 2/1995 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan
mietintö n:o 2.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

9) Hallituksen esitys Vietnamin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten
hyväksymisestä
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 7/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 5/1995 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan
mietintö n:o 5.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

7) Hallituksen esitys Korean tasavallan kanssa

tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 5/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 3/1995 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan
mietintö n:o 3.

10) Hallituksen esitys ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annettujen lakien muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 2211995 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 111995 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 1.
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Keskustelua ei synny.

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
11) Hallituksen esitys laeiksi kuluttaja valituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 13/1995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 3/1995 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 3.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

15) Vuoden 1994 valtiopäiviltä lepäämässä olevat
ehdotukset perustuslakien perusoikeussäännösten
muuttamisesta
Lepäämässä olevat lakiehdotukset (HE 309/1993
vp)
Perustuslakivaliokunnan mietintö 3/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
16) Hallituksen esitys laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 15 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys 31/1995 vp
Lakivaliokunnan mietintö 1/1995 vp

12) Hallituksen esitys laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys 19/1995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 4/1995 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 4.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
13) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden muiden luottolaitostoimintaan liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys 4411995 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna torstaina
kello 18 pidettävään täysistuntoon.
17) Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja
Bosnian ja Herzegovinan tasavallan alueita koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
Asetus l/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 6/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna torstaina
kello 18 pidettävään täysistuntoon.
18) Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
Asetus 2/ 199 5 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 7/1995 vp

14) Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Lakialoite 13/1995 vp (Aula ym.)

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna torstaina
kello 18 pidettävään täysistuntoon.
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Eta-lakien kumoaminen

19) Hallituksen esitys laeiksi Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamislain ja
ET An sekakomitean päätöksen n:o 7/94 voimaansaattamislain eräiden säännösten kumoamisesta

Hallituksen esitys 15/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 8/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna torstaina
kello 18 pidettävään täysistuntoon.
20) Vuoden 1994 valtiopäivillä hyväksytty, vahvistamatta jätettynä palautettu laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain
9 §:n muuttamisesta

Vahvistamatta jätetty laki (HE 292/1994 vp)
Talousvaliokunnan mietintö 5/1995 vp

21) Hallituksen esitys laiksi rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys 14/1995 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 2/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna torstaina
kello 18 pidettävään täysistuntoon.
Ensimmäinen varapuhemies:
Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto
on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.
Täysistunto lopetetaan kello 14.16.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna torstaina
kello 18 pidettävään täysistuntoon.
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