41. Keskiviikkona 1 päivänä syyskuuta 1999
kello 14
Päiväjärjestys

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta
poissa oleviksi edustajat Jansson, Jääskeläinen,
Jäätteenmäki, Kiljunen, Kokkonen ja Ranta.

Ilmoituksia
Mietintöjen pöydällepano

Eduskuntatyöhön liittyvissä virkatehtävissä olevat
edustajat

1) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain
85 §:n muuttamisesta...............................
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Hallituksen esitys HE 16/1999 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 111999
vp
2) Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta 1998 .................................. .

Puhemies: Ilmoitetaan, että eduskuntatyöhön liittyvissä virkatehtävissä ovat
1.-3.9. edustajat Jansson ja Jäätteenmäki.
Merkitään.

"

Kertomus K 6/1999 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM
4/1999 vp
3) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen
toimintakertomus vuodelta 1998 ............. 1228

Poissaolopyynnöt

Puhemies: Vapautusta eduskuntatyöstä
muun syyn perusteella ovat pyytäneet ajalta
1.9. edustajat Jääskeläinen ja Kiljunen sekä
1. ja 2.9. edustaja Kokkonen.
Puhemiesneuvosto puoltaa poissaolopyyntöjä.
Hyväksytään.

Kertomus K 5/1999 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/1999 vp

Ed. Ryynäsen edustajantoimi

4) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 49 §:n ja eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta .................................................... .
Hallituksen esitys HE 2511999 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/1999 vp

"

Puh e m i e s :Ilmoitetaan, että ed. Ryynäsen
edustajantoimi Euroopan parlamentissa on
päättynyt 20 päivänä heinäkuuta 1999, joten ed.
Ryynänen on ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan eduskunnassa 21 päivänä heinäkuuta
1999.

Ed. Ryynänen merkitään läsnä olevaksi.
Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

P u h e m i e s : Ilmoitetaan edelleen, että ed.
Ryynäsen varamiehenä toimineen ed. Rossin
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edustajantoimi on päättynyt 20 päivänä heinäkuuta 1999.
Merkitään.

Ed. Väyrysen edustajantoimi

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että 13 päivänä
kesäkuuta 1999 toimitetuissa vaaleissa Euroopan parlamenttiin uudelleen valittued. Väyrynen
on eduskunnan työjärjestyksen 3 a §:n mukaisesti 15 päivänä heinäkuuta 1999 ilmoittanutjatkavansa edustajana Euroopan parlamentissa, joten
ed. Väyrysen varamiehenä eduskunnassa 31 päivästä maaliskuuta 1999 lukien toimineen ed.
Mölsän edustajantoimi jatkuu.
Merkitään.

Ed. Erlundin eduskuntaryhmä

P u h e m i e s :Ilmoitetaan, että ed. Erlund on
10 päivänä elokuuta 1999 päivätyllä kirjeellään
ilmoittanut eduskunnan puhemiehelle, että hän
on samana päivänä eronnut Svenska riksdagsgruppen- Ruotsalainen eduskuntaryhmä -nimisestä eduskuntaryhmästä. Lisäksi ed. Erlund
on ilmoittanut muodostaneensa eduskuntaryhmän nimeltään Grupp Erlund- Ryhmä Erlund.

Uudet hallituksen esitykset

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on antanut eduskunnalle viime kesäkuun 24 päivänä, viime heinäkuun 28 päivänä,
viime elokuun 20 ja 27 päivänä sekä tänään syyskuun 1 päivänä hallituksen esitykset n:ot 31-41,
joista hallituksen esitys n:o 40 on esitys valtion
talousarvioksi vuodelle 2000.

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 20--25,jotka
puhemies on edelleen toimittanut käsiteltäviksi
suureen valiokuntaan, jolle

asioiden n:ot U 20 ja 21 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan,
asian n:o U 22 osalta talousvaliokunnan,
asioiden n:ot U 23 ja 24 osalta lakivaliokunnan ja
asian n:o U 25 osalta lakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 1998

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että hallituksen
kirjelmän ohella viime elokuun 20 päivältä on
eduskunnalle saapunut hallituksen kertomus
valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 1998 (K 8/
1999 vp). Tämä kertomus sisältää myös kertomuksen niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan
tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja
tilinpidosta vuonna 1997 ovat antaneet aihetta.
Kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon
jakamalla se edustajille.

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 1998

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnan
kirjaston hallituksen kirjelmän ohella viime toukokuun 5 päivältä on eduskunnalle saapunut
kertomus eduskunnan kirjaston hoidosta ja toiminnasta vuonna 1998 (K 7/1999 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin
kysymyksiin n:ot 31, 44, 51, 55, 56, 58, 59, 61,
63--65, 67--69, 72, 73, 75, 76, 78-80, 82-84,
86,88-92,94--178,180-207,209-225,227243,247,250,253,255-266,269,274,282,283,
288, 293, 295, 306 ja 316. Nämä kysymykset
vastauksineen on toimitettu edustajille valtiopäivien ollessa keskeytyneinä.
Lisäksi merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 179, 208, 226, 244-246,248,249,251,252,254,267,268,270-273,
275-281, 284--287, 289-292, 294, 296-303,
305, 307-313, 315 ja 317.

Lakivaliokunnan jäsenet

Ed. Aittoniemen vapautuspyyntö lakivaliokunnan
jäsenyydestä
P u h e m i e s : Ed. Aittaniemi on 16 päivänä
kesäkuuta 1999 päivätyllä kirjeellä pyytänyt vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä sillä perusteella, että kyseinen valiokuntapaikka poliittisiin voimasuhteisiin perustuvan jaon mukaan
kuuluisi Keskustan eduskuntaryhmälle.
Koska lakivaliokunta on ainoa valiokunta,
jonka jäsen ed. Aittaniemi on, ja koska valiokuntajäsenyys on osa edustajantoimeen kuuluvia
tehtäviä, puhemiesneuvosto ei puolla ed. Aittaniemen anomusta.
Keskustelu:
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Tahdon huomauttaa, etten tahdo vältellä valiokuntatyötä, mutta koska tämä, niin kuin puhemiehen esittelystä kävi selville, näkemykseni mukaan kiistatta kuuluu keskustan eduskuntaryhmälle ja vaikka keskustan eduskuntaryhmästä ei
ole esitetty vaatimuksia tämän valiokuntapaikan
suhteen, olen kuitenkin katsonut ehkä korrektiksi asettaa tämän asian eduskunnassa arvioitavaksi, kuka sitä paikkaa jatkossa hallussaan pitää.
Ed. P e k k a r i n e n : Arvoisa puhemies! Annan suuren arvon ed. Aittaniemen korrektiudelle. Minusta ed. Aittaniemi on hyvä kansanedustaja ja aivan kelpo edustaja olemaan tässä valiokunnassa edelleenkin. Keskustan eduskuntaryhmä ei lainkaan pidä tarpeellisena vaatia tätä
paikkaa itselleen.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Ed. Aittaniemen anomukseen ei suostuta.
Tulevaisuusvaliokunnan jäsenet
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että ed. Erlund,
joka on sekä hallintovaliokunnan että tulevaisuusvaliokunnan jäsen, on pyytänyt vapautusta
tulevaisuusvaliokunnanjäsenyydestä sillä perusteella, että hänet on valittu kyseisiin valiokuntiin
Ruotsalaisen eduskuntaryhmän edustajana. Puhemiesneuvosto puoltaa anomusta.
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keskiviikkona 8 päivänä syyskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 19 §:n mukaan
jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi keskiviikkona kello 11.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan
jäsenet
Puhemies : Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. MäkiHakola vapautusta Pohjoismaiden neuvoston
Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa anomusta.
Anomukseen suostutaan.
Puh e m i e s : Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi keskiviikkona 8 päivänä syyskuuta pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 19 §:n mukaanjätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi keskiviikkona kello 11.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain 85 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 16/1999 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 111999 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

2) Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta 1998

Kertomus K 6/1999 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/
1999 vp

Anomukseen suostutaan.
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.
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3) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 1998
Kertomus K 5/1999 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM
3/1999 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain tä ysistuntoon.
4) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 49 §:n
ja eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun
lain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 25/1999 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM
4/1999 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraa vaan täysistuntoon.
Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.20.
Täysistunto lopetetaan kello 14.15.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

