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tukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta vuonna 1990 ovat antaneet aihetta. Tämä kertomus
on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se
edustajille.
Kirjalliset kysymykset

Puhetta johtaa puhemies Suominen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Aho E., Alho, Astala, Björkenheim,
Halonen, Huuhtanen, Jansson, Järvilahti, Kaarilahti, Kalli, Kohijoki, Koski, Kuittinen, Kääriäinen, Lamminen, Leppänen P., Lindqvist,
Malm, Markkula, Miettinen, Niinistö, Nyby,
Näsi, Ollila, Rajamäki, Rauramo, Rehn E., Salolainen, Seppänen ja Vanhanen.
Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt
Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä sairauden vuoksi ed. P. Leppänen, virkatehtävien vuoksi edustajat E. Aho, Huuhtanen ja
Salolainen sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat
Kalli, Koski, Kääriäinen, Lamminen, Malm,
Niinistö ja E. Rehn sekä kuluvan kuun 29
päivään virkatehtävien vuoksi ed. Jansson sekä
yksityisasioiden vuoksi edustajat Alho, Halonen,
Järvilahti, Lindqvist, Markkula, Ollila, Rajamäki ja Seppänen.
Uusia hallituksen esityksiä
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentin kirjelmän ohella kuluvan huhtikuun
23 päivältä ovat eduskunnalle saapuneet hallituksen esitykset n:ot 36 ja 37, jotka nyt on
edustajille jaettu.

Kertomus niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan
tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta vuonna 1990 ovat antaneet aihetta
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että hallituksen
kirjelmän ohella kuluvan huhtikuun 2 päivältä
on eduskunnalle saapunut kertomus niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistu-

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle
ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 78, 98, 101,
107, 110, 111, 114, 119, 120, 122, 124, 125, 128,
129 ja 135. Nämä kysymykset vastauksineen on
nyt jaettu edustajille.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Ehdotus laiksi Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten voimaansaattamisesta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 21311992 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 4
Puh e m i e s : Käsittelyn pohjana on maaja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin
sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 1 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
2) Ehdotus laiksi kalastusvakuutusyhdistyksistä
annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 214/1992 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 5
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on maaja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin
sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Kalastusoikeus merellä

Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 2 ja 5 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.
3) Ehdotus laiksi kalastuslain 6 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 30111992 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 6

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike
hyväksytään keskustelutta.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon:
4) Lakivaliokunnan mietintö n:o 6 (HE 6)
5) Lakivaliokunnan mietintö n:o 7 (HE 21)

Puhemies: Käsittelyn pohjana on maaja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin
sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

6) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 14 (HE
279/1992 vp}
7) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 15 (HE
19)

Yleiskeskustelua ei synny.
Eduskunta ryhtyy lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

8) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 16 (HE
20)
9) Lökennevaliokunnan mietintö n:o 4 (HE 24)

6§

Keskustelu:
Ed. L a h i k a i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että 6 §:n 4 momentti poistettaisiin,
kuten vastalauseessa on esitetty.
Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Lahikaisen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Lahikainen ed. Pulliaisen kannattamana ehdottanut,
että 4 momentti poistetaan.

10) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 7
(HE 27)
11) Talousvaliokunnan mietintö n:o 10 (HE 350/
1992 vp)
12) Talousvaliokunnan mietintö n:o 11 (HE 363/
1992 vp)
13) Talousvaliokunnan mietintö n:o 12 (HE 341/
1992 vp)
Puh e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.20.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Täysistunto lopetetaan kello 14.10.
Aiinestys ja päätös:
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Mietintö "jaa", ed. Lahikaisen ehdotus "ei".
Seppo Tiitinen
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 83
jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 42. (Ään. 1)

