62. Perjantaina 22 päivänä syyskuuta 1995
kello 13

Ilmoituksia

6) Hallituksen esitys öljyn aiheuttamien
pilaantumisvahinkojen
kansainvälistä
korvausrahastoa koskevan sopimusjärjestelyn ja lainsäädännön muuttamisesta..... 1591

Vaaleja

Hallituksen esitys 30/1995 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 5/1995 vp

Päiväjärjestys

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen vaali 1590

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.
Mietintöjen

pöydällepano

2) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston
SITRAn toimintakertomus vuodelta 1994 1591
Kertomus 2/1995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 12/1995 vp
3) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 1994 ............................................. .

Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Aho, Alaranta, Dromberg, Enestam,
Hurskainen, Jäätteenmäki, Karhunen, Koistinen, Laaksonen, Lehtosaari, Lipponen, Manninen, Ojala R., Paasilinna, Penttilä, Pietikäinen
S., Saari, Tiilikainen, Tulonen, Törnqvist, Uotila
ja Viitamies.
Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat edustajat H urskainen ja Saari.

Kertomus 311995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 13/1995 vp
llmoitusasiat:

4) Hallituksen esitys laeiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain ja maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ..
Hallituksen esitys 4711995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 14/1995 vp
5) Hallituksen esitys aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta
annetun lainsäädännön muuttamisesta ...
Hallituksen esitys 26/1995 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 4/1995 vp

Lomanpyynnöt

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä sairauden vuoksi ed. Uotila, virkatehtävien
vuoksi ed. Enestam sekä yksityisasioiden vuoksi
edustajat Lehtosaari ja Penttilä.
V aitioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies: Ilmoitetaan, että 14 päivänä
syyskuuta 1995 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä ovat puhemiehelle saapuneet valtiopäi-
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väjärjestyksen 38 b §:n mukaisesti muutokset
valtioneuvoston jäsenten 21 päivänä huhtikuuta
1995 ilmoitettuihin selvityksiin sidonnaisuuksista ministeri Mönkäreen osalta.

Uusia hallituksen esityksiä

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot 96-105.

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 1994

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnan
kirjaston hallituksen kirjelmän ohella viime huhtikuun 26 päivältä on eduskunnalle saapunut
eduskunnan kirjastosta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettu kertomus kirjaston toiminnasta vuonna
1994. Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Kertomus eduskunnalle niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset valtiovarain
hoidosta ja tilinpidosta vuonna 1992 ovat antaneet
aihetta

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että hallituksen
kirjelmän ohella viime elokuun 11 päivältä on
eduskunnalle saapunut kertomus niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta vuonna
1992 ovat antaneet aihetta. Tämä kertomus on
nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se
edustajille.

kunta kokoontuu tänään kello 14 tai täysistunnonjatkuessa kello 14 jälkeen välittömästi istunnon päätyttyä.

Päiväjärjestyksessä olevat

asiat:

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen vaali

Puhemies: Päiväjärjestyksen 1) asiana on
eduskunnan oikeusasiamiehen valitseminen kulumassa olevan nelivuotiskauden 1994-1997
jäljellä olevaksi ajaksi ensi lokakuun 1 päivästä
alkaen 31 päivään joulukuuta 1997 asti.
Hallitusmuodon 49 §:n 1 momentin mukaan
oikeusasiamieheksi on valittava eteväksi laintuntijaksi tiedetty henkilö ja vaali on toimitettava
siinä järjestyksessä, kuin eduskunnan puhemiehen vaalista on säädetty.
Vaali toimitetaan umpilipuin noudattaen työjärjestyksen 45 ja 46 §:n säännöksiä. Huomautan, että äänestyslipuissa saa olla ainoastaan valittavan nimi ja tarvittaessa ammatti niin selvästi
ilmaistuina, ettei epätietoisuutta henkilöstä, jota
on tarkoitettu, voi syntyä. Säännösten vastaisesti
täytetty vaalilippu hylätään. Vaali toimitetaan
yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan siinä järjestyksessä, kuin
heidän nimensä on huudettu.
Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: Kekkonen, Vehviläinen, AlaHarjaja 0. Ojala.
Vaalitoimitus alkaa.
Ed. Hurskainen merkitään läsnä olevaksi.
Puhemies: Äänestyksen tulos julistetaan.

Kirjalliset kysymykset

Sihteeri lukee:
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet
vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 132135. Nämä kysymykset vastauksineen on nyt
jaettu edustajille.
Puheenvuoron saatuaan lausuu
Ed. T u o m i o j a : Arvoisa puhemies! Suuren valiokunnan jäsenille ilmoitetaan, että valio-

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet Kivivuori
56 ääntä, Kuusimäki 52 ääntä, Lehtimaja 35 ääntä, Scheinin 25 ääntä, Liljeström 10 ääntä ja
Pokka 1 äänen. Lisäksi on jätetty 1 tyhjä vaalilippu.
P u h e m i e s : Kun vaalissa kukaan ei ole
saanut ehdotonta enemmistöä annetuista hyväksytyistä äänistä, on toimitettava uusi äänestys.

Oikeusasiamiehen vaali

Puhe m i e s : Täysistunto keskeytetään ja
sitä jatketaan kello 14.
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Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

Täysistunto keskeytetään kello 13.43.
3) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 1994
Täysistuntoa jatketaan
kello 14
Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Kertomus 3/1995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 13/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen vaali
Puhemies: Toimitetaan uusi äänestys.
Pyydän avustajiksi edelleen seuraavat edustajat:
Kekkonen, Vehviläinen, Ala-Harja ja 0. Ojala.

4) Hallituksen esitys laeiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain ja maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 1 §:n
muuttamisesta

Vaalitoimitus alkaa.
Hallituksen esitys 47/1995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 14/1995 vp
Ed. Saari merkitään läsnä olevaksi.
P u h e m i e s : Äänestyksen tulos julistetaan.

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

Sihteeri lukee:
Äänestyksessä ovat ääniä saaneet Lehtimaja
90 ääntä, Kivivuori 76 ääntä ja Kuusimäki 12
ääntä.
P u h e m i e s : Kun oikeusneuvos, oikeustieteen lisensiaatti Lauri Lehtimaja on saanut äänestyksessä ehdottoman enemmistön annetuista
hyväksytyistä äänistä, hänet on valittu eduskunnan oikeusasiamieheksi kulumassa olevan nelivuotiskauden 1994-1997 jäljellä olevaksi ajaksi.
P u h e m i e s : Eduskunta päättänee saattaa
nyt toimitetun vaalin tuloksen hallituksen tietoon.
Hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston SITRAn
toimintakertomus vuodelta 1994
Kertomus 2/1995 vp
Talousvaliokunnan mietintö 12/1995 vp

5) Hallituksen esitys aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtovasta vastuusta annetun lainsäädännön muuttamisesta
Hallituksen esitys 26/1995 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 4/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälistä korvausrahastoa
koskevan sopimusjärjestelyn ja lainsäädännön
muuttamisesta
Hallituksen esitys 30/1995 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö 5/1995 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
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Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.32.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

