94. Tiistaina 1 päivänä syyskuuta 1998
kello 14
Päiväjärjestys
Ilmoituksia
Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Biaudet, Dromberg, Huotari, HuttuJuntunen, Korhonen R., Korkeaoja, Linden,
Lipponen, Markkula-Kivisilta, Rauramo, Tarkka, Tiilikainen, Tiuri ja Vistbacka.

llmoitusasiat:
Lomanpyynnöt
Vapautusta eduskuntatyöstä saavat
tästä päivästä sairauden perusteella ed. Vistbacka, virkatehtävien perusteella ed. Huttu-Juntunen sekä muun syyn perusteella edustajat Huotari, Lipponen (isyysloma), Rauramo ja Tarkka,
tästä ja huomisesta päivästä virkatehtävien
perusteella edustajat Dromberg, Korkeaoja ja
Tiuri sekä
ensi joulukuun 23 päivään muun syyn (äitiysloma) perusteella ed. Markkula-Kivisilta.

Uusi edustaja
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että Lappeenrannan kaupungista olevajohtaja Heikki Järvenpää,
joka varamiehenä Kymen vaalipiiristä tulee
eduskunnan jäseneksi 1.8.1998 lukien Kuopion
kaupunginjohtajaksi nimitetyn edustaja Häkämiehen sijaan, on 6 päivänä heinäkuuta 1998

esittänyt puhemiehelle samana päivänä asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjansa ja on siten ollut oikeutettu ryhtymään
edustajantointaan hoitamaan 1 päivästä elokuuta 1998 alkaen.
Ed. Järvenpää merkitään läsnä olevaksi.
Uudet hallituksen esitykset
Puhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on antanut eduskunnalle viime kesäkuun 18 päivänä, viime heinäkuun 10 ja 24 päivänä sekä viime elokuun 21 ja 28 päivänä hallituksen esitykset n:ot 83-104.
Edelleen ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen n:o 105 valtion talousarvioksi vuodelle 1999, joka on edustajien nähtävänä eduskunnan kansliassa pääsihteerin huoneessa.
Eduskunnan tietoon saatettu asetus
Puh e m i e s : Ilmoitetaan, että eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan
unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain
2 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa on eduskunnalle, puhemiehelle osoitettuna, saapunut sanotun
lain nojalla 24 päivänä heinäkuuta 1998 annettu
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä
annetun asetuksen muuttamisesta (A 2/1998 vp ).
Tämä asetus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.
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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 45-52, jotka
puhemies on edelleen toimittanut käsiteltäviksi
suureen valiokuntaan, jolle
asian n:o U 45 osalta ympäristövaliokunnan,
asian n:o U 46 osalta ulkoasiainvaliokunnan
ja talousvaliokunnan,
asian n:o U 47 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan,
asian n:o U 48 osalta perustuslakivaliokunnan
ja hallintovaliokunnan,
asian n:o U 49 osalta lakivaliokunnan sekä
asioiden n:ot U 50-52 osalta valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

elokuun 27 päivältä on eduskunnalle saapunut
kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain
noudattamista koskevista havainnoista vuodelta
1997 (K 911998 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.
Kirjalliset kysymykset
Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin
kysymyksiin n:ot 469, 500, 523, 527, 528, 531,
532,534,536-539,543,548-551,554,555,557,
560,562,565,566,569,571,572,574,577-579,
581, 582, 584--589, 591-596, 598-600, 602,
605-732, 735-747, 749-756, 759-762, 765,
767-772,774--795,797,798,800,802,803,805
ja 806. Nämä kysymykset vastauksineen on toimitettu edustajille valtiopäivien ollessa keskeytyneinä.

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 1997
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että hallituksen
kirjelmän ohella viime elokuun 21 päivältä on
eduskunnalle saapunut hallituksen kertomus
valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 1997 (K
11/1998 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu
eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.15.
Täysistunto lopetetaan kello 14.07.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

Vaitioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1997
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että valtioneuvoston oikeuskanslerin kirjelmän ohella viime

