49. Tiistaina 5 päivänä syyskuuta 1995
kello 14
Päiväjärjestys

Ilmoituksia
Mietintöjen

pöydällepano

1) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta 4.5.1992-31.12.1994 ............... 1179

Kertomus 1/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 911995
vp

Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi ensimmäinen varapuhemies Anttila S-L. sekä edustajat Dromberg, Elo, Halonen, Helle, Huotari,
Hurskainen, Hyssälä, Ihamäki, Immonen, Jääskeläinen, Kaarilahti, Kalli, Karhunen, Korteniemi, Kukkonen U-M., Kurola, Laakso, Lamminen, Leppänen J., Luhtanen, Löv, Manninen,
Mähönen, Nurmi, Nyby, Ojala A., Ojala 0.,
Partanen, Pesälä, Pietikäinen M., Pietikäinen S.,
Pohjola T., Puisto, Pykäläinen, Rantanen, Rimmi, Räsänen, Saapunki, Sasi, Seppänen, Takkula, Tiilikainen, Uotila ja Veteläinen.
llmoitusasiat:
Lomanpyynnöt

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen
valtuuskunnan toimintakertomus 1994 ...
Kertomus 13/1994 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 10/1995
vp
3) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyskertomuksen antamisesta eduskunnalle ........................................................ .

Hallituksen esitys 48/1995 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 4/
1995 vp
4) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen
toimintakertomus vuodelta 1994 ............ .
Kertomus 4/1995 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 5/
1995 vp
Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

"

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä virkatehtävien vuoksi edustajat
S-L. Anttila, Elo, Huotari, Hyssälä, Ihamäki,
Immonen, Jääskeläinen, Korteniemi, U-M.
Kukkonen, Kurola, Laakso, Lamminen, Mähönen, Nurmi, Nyby, Partanen, Pesälä, T. Pohjola,
Puisto, Saapunki, Sasi, Seppänen ja Tiilikainen
sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat J. Leppänen, Löv, Manninen, Rantanen, Takkulaja Uotila,
tästä ja huomisesta päivästä yksityisasioiden
vuoksi ed. Kalli,
tämän kuun 7 päivään virkatehtävien vuoksi
ed. Halonen,
tämän kuun 8 päivään virkatehtävien vuoksi
ed. Hurskainen,
tämän kuun 13 päivään virkatehtävien vuoksi
edustajat Dromberg, Helle, Luhtanen, A. Ojala,
0. Ojala, Pykäläinen, Räsänen ja Veteläinen,
tämän kuun 18 päivään virkatehtävien vuoksi
ed. M. Pietikäinen sekä
ensi joulukuun 22 päivään yksityisasioiden
(äitiysloman) vuoksi ed. Karhunen.
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49. Tiistaina 5.9.1995

Ed. Hutun ja ed. Perho-Santalan uusi sukunimi

jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että ed. Huttu on
28 päivänä elokuuta 1995 päivätyllä kirjeellään

ilmoittanut, että hänen sukunimensä on
12.8.1995 alkaen muuttunut Huttu-Juntuseksi.
Edelleen ilmoitetaan, että ed. Perho-Santala
on 29 päivänä elokuuta 1995 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut, että hänen sukunimensä on
22.8.1995 alkaen muuttunut Perhoksi.
Uusi edustajaryhmä

Puhemies: Ilmoitetaan, että edustajat
Kuoppa ja Tennilä ovat 25 päivänä elokuuta
1995 päivätyllä kirjeellään ilmoittaneet eduskunnan puhemiehelle, että he ovat, tultuaan erotetuiksi Vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä, perustaneet Vasemmistoryhmä-nimisen eduskuntaryhmän.
Eduskunnan oikeusasiamiehen ero

P u h e m i e s : Tultuaan valituksi Euroopan
unionin oikeusasiamieheksi eduskunnan oikeusasiamies Jacob Söderman on ilmoittanut eduskunnalle osoitetulla, 31 päivänä heinäkuuta 1995
päivätyllä kirjeellään eroavansa eduskunnan oikeusasiamiehen virasta 1 päivästä syyskuuta
1995 lukien.
Ilmoitetaan, että eduskunnan oikeusasiamiehen vaali toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi eli
31 päivään joulukuuta 1997 asti toimitetaan perjantaina, kuluvan syyskuun 22 päivänä pidettävässä täysistunnossa. Hallitusmuodon 49 §:n
mukaan vaali toimitetaan eduskunnan puhemiehen vaalista säädetyssä järjestyksessä.
Lakivaliokunnan jäsenet

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Brax vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa anomusta.
Anomukseen suostutaan.
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että lakivaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi perjantain täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 19 §:n mukaan

Uudet hallituksen esitykset

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on antanut eduskunnalle viime kesäkuun 30 päivänä, viime heinäkuun 17 päivänä,
viime elokuun 25 päivänä ja kuluvan syyskuun 1
päivänä hallituksen esitykset n:ot 56-61, jotka
nyt on jaettu edustajille.
Edelleen ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot 62-72, joista hallituksen esitys
n:o 71 vuoden 1995 toiseksi lisätalousarvioksi
sekä hallituksen esitys n:o 72 valtion talousarvioksi vuodelle 1996 ovat nähtävinä eduskunnan
kansliassa pääsihteerin huoneessa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta
1994

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnan
oikeusasiamiehen kirjelmän ohella viime elokuun 24 päivältä on eduskunnalle saapunut
eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1994. Tämä kertomus on nyt
saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.
Vaitioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1994

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että valtioneuvoston oikeuskanslerin kirjelmän ohella viime
elokuun 11 päivältä on eduskunnalle saapunut
kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain
noudattamista koskevista havainnoista vuodelta
1994. Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.
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 17-29, jotka
puhemies on edelleen toimittanut käsiteltäviksi
suureen valiokuntaan, jolle
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Kertomuksia

asioiden n:ot U 17 ja U 24 osalta maa- ja
metsätalousvaliokunnan,
asioiden n:ot U 18, U 19 ja U 21 osalta talousvaliokunnan,
asian n:o U 20 osalta hallintovaliokunnan,
asian n:o U 22 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan,
asioiden n:ot U 23, U 28 ja U 29 osalta liikennevaliokunnan sekä
asioiden n:ot U 25-27 osalta valtiovarainvaliokunnan 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 33, 50,
53,54,56,58-109,111-123jal25-129.~ämä

kysymykset vastauksineen on valtiopäivien ollessa keskeytyneinä toimitettu edustajille.
Edelleen ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat,
puhemiehelle osoitettuina, saapuneet vastaukset
kirjallisiin kysymyksiin n:ot 110, 124 ja 130.
~ämä kysymykset vastauksineen on nyt jaettu
edustajille.
Päiväjärjestyksessä

olevat

asiat:

1) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan
kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen
yleiskokouksen
toiminnasta
4.5.1992-

31.12.1994

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 1994

Kertomus 13/1994 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 10/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.
3) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyskertomuksen antamisesta eduskunnalle

Hallituksen esitys 4811995 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 4/1995
vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.
4) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 1994

Kertomus 411995 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 5/1995
vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.
Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.20.

Kertomus 1/1995 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 9/1995 vp
Täysistunto lopetetaan kello 14.13.
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

