91. Tiistaina 7 päivänä syyskuuta 1993
kello 14
Päiväjärjestys
Ilmoituksia

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies
Paakkinen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Ala-Nissilä, Anttila S-L., Aula, Backman, Hacklin, Heikkinen, Helle, Hämäläinen,
Karhunen, Kemppainen, Lahti-Nuuttila, Laukkanen V., Laurila, Liikkanen, Linnainmaa, Lipponen, Luukkainen, Malm, Markkula, Myller,
Norrback, Pelttari, Pietikäinen M., Renko, Rinne, Sasi, Suhola, Tiuri ja Tykkyläinen.
Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt
Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä virkatehtävien vuoksi edustajat Ala-Nissilä, S-L. Anttila, Backman, Hacklin, Heikkinen,
Hämäläinen, Lahti-Nuuttila, Linnainmaa,
Luukkainen, Malm, Norrback, Renko, Sasi ja
Tiuri sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat
Aula, Karhunen ja Markkula, kuluvan kuun 10
päivään sairauden vuoksi edustajat Rinne ja
Tykkyläinen, 19 päivään virkatehtävien vuoksi
edustajat Laurila ja Myller, 21 päivään virkatehtävien vuoksi edustajat Helle, Kemppainen,
Liikkanen, M. Pietikäinen ja Suhola sekä 30
päivään sairauden vuoksi ed. Pelttari.
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Uusi edustaja
Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan, että Kauniaisten kaupungista oleva
puoluesihteeri Pekka Kivelä, joka varamiehenä·Uudenmaan läänin vaalipiiristä tulee 1.8.1993
eduskunnan jäseneksi ympäristöministeriön ylijohtajaksi nimitetyn ed. Särkijärven sijaan, on 6
päivänä heinäkuuta 1993 esittänyt puhemiehelle
kesäkuun 24 päivänä asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjansa ja on
siten oikeutettu ryhtymään edustajantoiniaan
hoitamaan.
Ed. Kivelä merkitään läsnä olevaksi.
Uusia hallituksen esityksiä
Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan,, että tasavallan presidentin kirjelmien ohella viime kesäkuun 18 ja 28 päivältä,
viime heinäkuun 12 ja 26 päivältä sekä viime
elokuun 9, 20 ja 27 päivältä ovat eduskunnalle
saapuneet hallituksen esitykset n:ot 94-98, 102
ja 104-119, jotka nyt on edustajille jaettu.
Vielä ilmoitetaan, että tasavallan presidentin
kirjelmän ohella tältä päivältä on eduskunnalle
saapunut hallituksen esitys n:o 125 vuoden 1993
neljänneksi lisätalousarvioksi, joka nyt on edustajille jaettu, sekä hallituksen esitys n:o 126
valtion talousarvioksi vuodelle 1994, joka on
nähtävänä eduskunnan kansliassa pääsihteerin
huoneessa.
Eduskunnan tietoon saatettuja asetuksia
Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan, että kehitysmaista peräisin olevien
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tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista 31
päivänä joulukuuta 1971 annetun lain 5 §:ssä
säädetyssä tarkoituksessa on eduskunnalle, puhemiehelle osoitettuna, saapunut sanotun lain
nojalla 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettu
Asetus kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista.
Edelleen ilmoitetaan, että eräiden Suomelle
Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain 2 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa on eduskunnalle, puhemiehelle osoitettuna, saapunut sanotun lain nojalla 12 päivänä heinäkuuta 1993 annettu
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen
perustuvien velvoitusten täyttämisestä.
Nämä asetukset on nyt saatettu eduskunnan
tietoon jakamalla ne edustajille.

Eduskunnan tietoon saatettu valtioneuvoston päätös
Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan, että siinä tarkoituksessa kuin kustannustason nousun ehkäisemisestä eräissä tapauksissa 5 päivänä huhtikuuta 1974 annetun
lain 3 §:ssä on säädetty, on eduskunnalle, puhemiehelle osoitettuna, saapunut 23 päivänä kesäkuuta 1993 annettu
Valtioneuvoston päätös sokerin tullin ja tuontimaksun väliaikaisesta muuttamisesta.
Tämä valtioneuvoston päätös on nyt saatettu
eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Valtiovarainministeriön päätös maahan tuodun rakennussementin perushinnasta ja lisätullista; sekä
Valtiovarainministeriön pä~tös maahan tuodun ahvenen ja kuhan sekä niiden fileiden perushinnasta ja lisätullista.
Nämä valtiovarainministeriön päätökset on
nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla ne
edustajille.
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1992
Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan, että valtioneuvoston oikeuskanslerin kirjelmän ohella viime elokuun 23 päivältä on
eduskunnalle saapunut kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1992.
Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan
tietoon jakamalla se edustajille.
Kirjalliset kysymykset
Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 258, 269, 270, 275-285,
287, 289-292 ja 294----406. Nämä kysymykset
vastauksineen on valtiopäivien ollessa keskeytyneinä toimitettu edustajille.
Edelleen ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat,
puhemiehelle osoitettuina, saapuneet vastaukset
kirjallisiin kysymyksiin n:ot 407-412. Nämä
kysymykset vastauksineen on nyt jaettu edustajille.
Erikoisvaliokuntien jäsenet

Eduskunnan tietoon saatettuja valtiovarainministeriön päätöksiä
Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan, että maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain 7 §:ssä säädetyssä
tarkoituksessa ovat eduskunnalle, puhemiehelle
osoitettuina, saapuneet sanotun lain nojalla 23
päivänä kesäkuuta 1993 annetut

Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan, että eduskunnan jäsenyydestä vapautuksen saaneen ed. Särkijärven sijaan valitaan uusi jäsen ulkoasiainvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan.
Edelleen ilmoitetaan, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Kääriäisen tilalle valitaan
uusi jäsen ulkoasiainvaliokuntaan.
Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistain täysistunnossa.
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Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 19 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

Eduskunnan pankkivaltuuston jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:
Tultuaan nimitetyksi valtioneuvoston jäseneksi
pyytää ed. Kääriäinen eroa eduskunnan pankkivaltuuston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto
puoltaa anomusta.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:
Ilmoitetaan, että eduskunnan jäsenyydestä vapautuksen saaneen ed. Särkijärven sijaan valitaan uusi jäsen Euroopan neuvoston Suomen
valtuuskuntaan.
Ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan
ensi tiistain täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 19 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi
tiistaina kello 11.

Anomukseen suostutaan.
Ensimmäinen varapuhemies:
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta
päättäisi antaa eduskunnan valitsijamiesten tehtäväksi valita uusi jäsen eduskunnan pankkivaltuustoon toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi
vapautuksen saaneen sijaan.

Ensimmäinen varapuhemies:
Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään
kello 14.25.
Täysistunto lopetetaan kello 14.17.
· Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Seppo Tiitinen
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