PTK 93/2000 vp

93. TIISTAINA 5. SYYSKUUTA 2000
kello 14

Päiväjärjestys
Ilmoituksia

Puhettajohtaa puhemies Uosukainen.

Martti Tiuri /kok
Erkki Tuomioja /sd
Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuuto
Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa
oleviksi seuraavat edustajat:
J anina Andersson /vihr
Klaus Bremer /r
Leea Hiltunen /skl
Gunnar Jansson /r
Tarja Kautto /sd
Katri Komi /kesk
Riitta Korhonen /kok
Ossi Korteniemi /kesk
Kalervo Kummola /kok
Paula Lehtomäki /kesk
Suvi Linden /kok
Pehr Löv /r
Mauri Pekkarinen /kesk
Sirpa Pietikäinen /kok
Kirsi Piha /kok
Sari Sarkomaa /kok
Katja Syvärinen /vas
Säde Tahvanainen /sd

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat
Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt
seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:
5.9. edustajat
Tarja Kautto /sd
Riitta Korhonen /kok
Pehr Löv /r
Säde Tahvanainen /sd
Martti Tiuri /kok
5.-7.9. edustaja
Katri Komi /kesk
5.-8.9. edustaja
Paula Lehtomäki /kesk
5.-13.9. edustaja
Erkki Tuomioja /sd
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Tiistaina 5.9.2000

Sairauspoissaolot
Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt
seuraavat ilmoitukset poissaolasta täysistunnosta sairauden vuoksi:
5.-8.9. edustaja
Klaus Bremer /r
5.-24.9. edustaja
Ossi Korteniemi /kesk

Poissaololuvat
Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta
muun syyn vuoksi:
5.-8.9. edustajat
Leea Hiltunen /skl
Kalervo Kummola /kok
Sirpa Pietikäinen /kok
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asian n:o U 28 osalta valtiovarainvaliokunnan,
asioiden n:ot U 29 ja 30 osalta liikennevaliokunnan,
asian n:o U 31 osalta talousvaliokunnan sekä
asian n:o U 32 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus
vuodelta 1999
Puhemies: Ilmoitetaan, että valtioneuvoston oikeuskanslerin kirjelmän ohella kuluvan syyskuun 4 päivältä on eduskunnalle saapunut kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1999
(K 11/2000 vp ). Tämä kertomus on nyt saatettu
eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Uudet hallituksen esitykset
Muutos valtioneuvoston kokoonpanossa
Puhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle viime kesäkuun 30
päivänä, viime elokuun 4 ja 25 päivänä sekä kuluvan syyskuun 1 ja 4 päivänä hallituksen esitykset n:ot HE 88-109/2000 vp, joista hallituksen
esitys n:o 109 on esitys valtion talousarvioksi
vuodelle 2001.

U-asiat
Puhemies: Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on,
valtiopäivien ollessa keskeytettyinä, kirjelmillään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n
2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat
n:ot U 24-32/2000 vp.
Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle
asian n:o U 24 osalta lakivaliokunnan,
asian n:o U 25 osalta valtiovarainvaliokunnan
sekä
asian n:o U 26 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan,
asian n:o U 27 osalta ulkoasiainvaliokunnan,

Puhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 1 päivänä kuluvaa syyskuuta vapauttanut
pyynnöstä kaupunginjohtaja, varatuomari Kari
Pekka Häkämiehen valtioneuvoston jäsenyydestä ja sisäasiainministerin tehtävistä. Samalla tasavallan presidentti on nimittänyt ja määrännyt
varatuomari, kansanedustaja Ville Heimo Antero Itälän valtioneuvoston jäseneksi ja sisäasiainministeriksi.
Lisäksi ilmoitetaan, että liikenneministeriön
nimen muututtua liikenne- ja viestintäministeriöksi liikenneministeriksi nimitetty ja määrätty
oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja OlliPekka Heinonen toimii liikenne- ja viestintäministerinä.

Perustuslakivaliokunnan jäsenet
Puhemies: Ilmoitetaan, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Itäiän tilalle valitaan uusi
jäsen perustuslakivaliokuntaan. Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 8 päivänä syyskuuta kello 13 pidettäväs-
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Ilmoituksia

sä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaanjätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina
kello 10.
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Kirjalliset kysymykset
Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot KK 403, 420, 425, 428, 430, 433,
435,437--440,444,445,448--450,452--454,
457--468, 470, 471, 473--582, 584--611,
613--620, 622, 623/2000 vp.

Suomen Pankin tilintarkastajat
Puhemies: Ilmoitetaan, että ed. Itälä on pyytänyt eroa Suomen Pankin tilintarkastajan tehtävästä, koska hänet on nimitetty valtioneuvoston
jäseneksi. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on
tänään kello 14.20.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies: Ilmoitetaan, että Suomen pankin tilintarkastajien täydennysvaali toimitetaan ensi
perjantaina 8 päivänä syyskuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 14.09.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

