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I 

VALIOKUNTIEN TYÖT VALTIOPÄIVIEN 

PÄÄTTYESSÄ 





Valiokuntien työt vuoden 1969 varsinaisten 

valtiopäivien päättyessä. 

Asia Toimenpide 

Perustuslakivaliokunta. 

I. Lausunto eduskunnalle. 

Lausunto eduskunnalle ed. Pesolan ja seitsemän muun edustajan allekirjoittaman Mietintö n:o .3.5. 
Icirjelmän johdosta, joka sisältää muistutuksen eräiden valtioneuvoston jä
senten virkatoimen lainvastaisuudesta. 

II. Lausunnot ·toisille valiokunnille. 

Lausunto valtiovarainvaliokunnalle hallituksen esitykseen n:o 60 sisältyvästä ehdo- Lausunto n:o 1. 
tuksesta laiksi obligaatiolainojen veronhuojennuksista. 

l·ausunto laki- ja talousvaliokunnalle hallituksen esitykseen n:o 16 sisältyvästä Lausunto n:o 2. 
ehdotuksesta laiksi arpajaislain muuttamisesta. 

Lausunto sosiaalivaliokunnalle hallituksen esitykseen n:o 228 sisältyvästä ehdo- Lausunto n:o 3. 
tuksesta työsopimuslaiksi. 

Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esitykseen n:o 232 sisältyvästä ehdo- Lausunto n:o 4. 
tuksesta laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon kokeilutoiminnasta sekä sii-
hen liittyviin ed. Sillantauksen ym. lakialoitteeseen n:o 171 ja ed. Punti-
lan ym. lalcialoitteeseen n:o 173 sisältyvistä, saman nimisistä lakiehdotuksista. 

Lausunto. lalcivaliokunnalle hallituksen esitykseen n:o 246 sisältyvästä ehdotuk- Lausunto n:o .5. 
sesta laiksi huoneenvuokralain muuttamisesta. 

Lausunto sivistusvaliokunnalle hallituksen esitykseen n:o 223 sisältyvästä ehdo- Lausunto n:o 6. 
tuksesta laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon perusteista sekä siihen liit-
tyviin ed. Pesolan ym. lalcialoitteeseen n:o 166, ed. Lähteenmäen ym. lalci-
aloitteeseen n:o 167, ed. Tallgrenin ym. Ialcialoitteeseen n:o 168 ja ed. Pun-
tilan ym. lalcialoitteeseen n:o 169 sisältyvistä, saman nimisistä Ialciehdotuk-
sista. 

Lausunto suurelle valiokunnalle eräiden aloitteiden pohjalta laaditusta ehdotuk- Ei ehditty käsitcDä. 
sesta laiksi kalastuslain muuttamiseksi. 

111. Hallituksen esitykset. 
Hallituksen esitys n:o 23 valtiopäiväjärjestyksessä olevaa vaalioikeusikärajaa ja 

holhouslain täysi-ikäisyysrajaa koskevien sekä eräiden niihin liittyvien sään
nösten muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 24 valtiollisia vaaleja koskevan lainsäädännön uudistami
sesta. 

Hallituksen esitys n:o 99 laiksi kansanedustajain vaaleista ja laiksi tasavallan 
presidentin vaaleista. 

Hallituksen esitys n:o 110 laiksi väestön toimeentulon ja maan talouselämän tur-
vaamisesta poikkeuksellisissa oloissa. 

Hallituksen esitys n:o 132 laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta. 
I-lallituksen esitys n:o 150 laiksi uskonnonvapauslain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 1.54 laiksi maan ulkomaankaupan turvaamisesta annetun 

lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 158 laiksi valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä 

ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 166 laiksi taloudellisen kasvun turvaamisesta vuonna 1970. 

Mietintö n:o 8. 

Mietintö n:o 9. 

Mietintö n:o 11. 

Mietintö n:o 29. 

Mietintö n:o 16. 
Mietintö n:o 18. 
Mietintö n:o 19. 

Mietintö n:o 23. 

Hallitus peruutti esi
tyksen. 



4122 Valiokuntien työt 1%9. 

Asia 

Hallituksen esitys n:o 186 laiksi taloudellisen kasvun turvaamisesta vuonna 1970. 
Hallituksen esitys n:o 187 laiksi huoneenvuokrien sovittelusta Helsingin kau

pungissa ja etäissä muissa kunnissa annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 218 laiksi eräiden asioiden ratkaisemisesta oikeusministe

riön istunnossa. 
Hallituksen esitys n:o 252 laiksi kansanedustajain vaaleista annetun lain 107 §:n 

3 momentin muuttamisesta. 

N. Kertomukset. 
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain 

noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1967. 
Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1968. 
Hallituksen kertomus eduskunnalle niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan teke

mät muistutukset valtiovarainhoidosta ja tilinpidosta vuonna 1966 ovat anta
neet aihetta. 

V aitioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain 
noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1968. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1968. 

V. Eduskunnan tietoon saatetut valtioneuvoston päätökset. 
Valtioneuvoston päätös 31 päivältä joulukuuta 1968 huoneenvuokrien valvonnasta 

ja säännöstelystä vuonna 1969. 
Valtioneuvoston päätös 6 päivältä maaliskuuta 1969 erikoistarjouksena myytävän 

meijerivoin hinnoista. 
Valti?~Cl!v~ston. päätös 21 päivältä maaliskuuta 1969 erikoistarjouksena myytävän 

melJerlvom h1nnoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. 
Valtioneuvoston päätös 22 päivältä toukokuuta 1969 valuutan säännöstelystä an

netun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. 
Valtioneuvoston päätös 29 päivältä toukokuuta 1969 hyödykkeiden hintavalvon

nasta. 
Valtioneuvoston päätös 9 päivältä lokakuuta 1969 omenan ja päärynän tuonti

maksun alentamisesta. 
Valtioneuvoston päätös 11 päivältä joulukuuta 1969 asuinhuoneiston vuokralaisen 

hallinnansuojan lisäämisestä. 
Valtioneuvoston päätös 18 päivältä joulukuuta 1969 muutoksenhakuoikeuden 

kieltämisestä valtioneuvoston sekä sosiaali- ja terveysministeriön hintojen ja 
maksujen säännöstelyä koskevissa asioissa antamista päätöksistä. 

Valtioneuvoston päätös 18 päivältä joulukuuta 1969 taloudellisen kasvun turvaa
misesta vuonna 1970 annetun lain 1 §:n soveltamisesta. 

Valtioneuvoston päätös 30 päivältä joulukuuta 1969 huoneenvuokrien valvonnasta 
ta säännöstelystä vuonna 1970. 

Valtioneuvoston päätös 30 päivältä joulukuuta 1%9 eräiden urakka-, hankinta
ja tavarantoimitussopimusten perusteella määräytyvien hintojen tarkistami
sesta. 

Valtioneuvoston päätös 29 päivältä tammikuuta 1970 alivuokralaisen hallinnan
suojasta eräissä tapauksissa. 

VI. Ahvenanmaan maakuntapäivien aloite. 

Ahvenanmaan maakuntapäivien aloite n:o 1 laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 
muuttamisesta. 

VII. Lakialoitteet. 
Ed. Ehrnroothin ym. lak.al. n:o 1 ( 1966 vp.) laiksi hallitusmuodon muuttami

sesta. 
Ed. Gestrinin ym. lak.al. n:o 2 ( 1966 vp.) laiksi hallitusmuodon muuttamisesta. 
Ed. Sandeliuin ym. lak.al. n:o 3 (1%6 vp.) laiksi Suomen Hallitusmuodon muut

tamisesta. 
Ed. Sillantauksen ym. lak.al. n:o 4 ( 1966 vp.) laiksi Suomen Hallitusmuodon 

muuttamisesta; 

Toimenpide 

Mietintö n:o 20. 
Mietintö n:o 21. 

Mietintö n:o 32. 

Mietintö n:o 33. 

Mietintö n:o 2. 

Mietintö n:o 22. 
Mietintö n:o 15. 

Mietintö n:o 24. 

Mietintö n:o 25. 

Mietintö n:o 1. 

Mietintö n:o 6. 

Mietintö n:o 7. 

Mietintö n:o 13. 

Mietintö n:o 14. 

Mietintö n:o 17. 

Mietintö n:o 28. 

Mietintö n:o 30. 

Mietintö n:o 31. 

Mietintö n:o 26. 

Mietintö n:o 27. 

Mietintö n:o 34. 

Mietintö n:o 10. 

Mietintö n:o 4. 

Mietintö n:o 3. 

} 
Ei ehditty loppuun kä

sitellä. 
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Ed. Sillantauksen ym. lak.al. n:o 5 ( 1966 vp.) laiksi valtiopäiväjärjestyksen ·muut
tamisesta. 

Ed. Lukkarisen ym. lak.al. n:o 6 ( 1966 vp.) äänioikeusikärajan alentamista tar
koittaviksi laeiksi. 

Ed. P. Räsäsen ym. lak.al. n:o 7 ( 1966 vp.) äänioikeusikärajan alentamista tat
koi ttaviksi laeiksi. 

Ed. Vilponiemen ym. lak.al. n:o 8 ( 1966 vp.) laiksi valtiopäiväjärjestyksen muut
tamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Ed. Aition ym. lak.al. n:o 1 ( 1967 vp.) laiksi hallitusmuodon 23 §:h muutta
misesta. 

Ed. Puntilan lak.al. n:o 2 (1967 vp.) laiksi hallitusmuodon 23 §:n muuttami
sesta ja laiksi tasavallan presidentin valitsemisesta. 

Ed. Kokkolan ym. lak.al. n:o 3 (1967 vp.) laiksi tasavallan presidentin toimi
kauden jatkamisesta. 

:E.d. af Heurlinin ym. lak.al. n:o 4 (1967 vp.) laiksi hallitusmuodon 36 §:n 
muuttamisesta. 

Ed. Ilaskiven ym. lak.al. n:o 5 (1967 vp.) laiksi valtiopäiväjärjestyksen 46 §:n 
muuttamisesta. 

Ed. Ehrnroothin ym. lak.al. n:o 166 ( 1967 vp.) laiksi muuttopäivän siirtämisestä 
huoneenvuokralain nojalla eräissä tapauksissa. 

Ed. Puntilanlak.al. n:o 17 (1968 vp.) laeiksi Suomen hallitusmuodon 23 §:n 
muuttamisesta ja tasavallan presidentin valitsemisesta. 

Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 18 ( 1968 vp.) laiksi Suomen hallitusmuodon 23 §:n 
. muuttamisesta ja laiksi tasavallan presidentin valitsemisesta. 

Ed. A. Saarisen ym. lak.al. n:o 19 ( 1968 vp.) laiksi Suomen hallitusmuodon 6 
§:n muuttamisesta. 

Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 20 (1968 vp.) laeiksi valtiopäiväjärjestyksen 6 §:n 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Ed. Knuuttilan yin. lak.al. n:o 3 laiksi hallitusmuodon muuttamisesta. 
Ed. Lehmosen ym. lak.al. n:o 4 laiksi hallitusmuodon muuttamisesta. 
Ed. Puntilan ym. lak.al. n:o 5 laiksi kansanedustajain vaaleista. 
Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 6 laeiksi valtiollisia vaaleja koskevan lainsäädännön 

uudistamisesta. 

Ed. Paasivuoren ym. lak.al. n:o 7 laiksi muuttopäivän siirtämisestä huoneenvuok
ralain nojalla eräissä tapauksissa. 

Ed. Lähteenmäen ym. lak.al. n:o 127 laiksi kansanedustajain vaaleista. 

Ed. Sillantauksen ym. lak.al. n:o 131 laiksi kansanedustajain vaaleista. 
Ed. Vennamon lak.al. n:o 132 laiksi kansanedustajain vaaleista. 

Ed. Ilaskiven ym. lak.al. n:o 133 laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta. 
1:--:d. Helteen ym. lak.al. n:o 134 laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta. 

VIII. Toivomusaloitteet. 
Ed. Junnilan toiv.al. n:o 1 ( 1966 vp.) tasavallan presidentin toimikautta koske

vasta tutkimuksesta. 
Ed. Koppasen toiv.al. n:o 2 ( 1966 vp.) äänioikeusikärajan alentamisesta kahdes

takymmenestäyhdestä vuodesta kahdeksaantoista. 
Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 3 ( 1966 vp.) täysi-ikäisyys- ja äänioikeusikärajan 

alentamisesta. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 4 ( 1966 vp.) ehdokkaiden määrän nostamisesta 
kaksinkertaiseksi nykyisestään valtiollisissa vaaleissa. 
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Toimenpide 

Ei ehditty loppuun kä-
sitellä. 

} 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 23 
(1969 vp.) yhtey
dessä; mietintö n:o 
8. 

} Wotintö n'o 4. 

Ei ehditty käsitellä. 

} 
Ei ehditty loppuun kä

sitellä. 

Ei ehditty käsitellä. 

} W<tintö n'o 4. 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 23 
(1%9 vp.) yhteydes
sä; mietintö n:o 8. 

l 
Ei ehditty loppuun kä

sitellä. 
Käsitelty hallituksen 

esityksen n:o 24 
(1969 vp.) yhteydes
sä, mietintö n:o 9. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 24 
( 1969 vp.) yhtey
dessä; mietintö n:o 
9. 

1 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 99 
( 1969 vp.) yhtey
dessä, mietintö n:o 
11. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 4. 

} 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 23 
( 1969 vp.) yhtey
dessä; mietintö n:o 
8. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 24 
(1969 vp.) yhteydes
sä; mietintö n:o 9. 
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.Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 5 (1966 vp.) henkilön sallimisesta asettua kansan
edustajaehdokkaaksi vain yhdessä vaalipiirissä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 6 ( 1966 vp.) todellista kannatusta vastaavan puo
lueen edustuksen saamisesta eduskuntaan. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 7 (1966 vp.) toimenpiteistä varamiesjärjes
telmän aikaansaamiseksi eduskunnassa. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 8 (1966 vp.) kansanedustajain kieltämisestä kuulu
masta valtionenemmistöisten yhtiöiden hallintoneuvostoihin ja johtokuntiin. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 9 ( 1966 vp.) toimenpiteistä tasaveroisuuden 
turvaamiseksi vaalitoiminnan rahoituksessa. 

Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 10 (1966 vp.) esityksen antamisesta laiksi val
tiopäiväjärjestyksen muuttamisesta. 

Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 11 ( 1966 vp.) asiallisuudesta ja puolueettomuu
desta valtion virkoja ja toimia täytettäessä. 

Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 12 ( 1966 vp.) työasioita hoitavan ministeriön 
perustamisesta. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 13 ( 1966 vp.) maakuntaitsehallinnon kokeilemi
sesta Lapin läänissä. 

Ed. Pesolan toiv.al. n:o 14 ( 1966 vp.) maaherran nimittämisen saattamisesta riip
puvaiseksi läänin väestön suorittamasta äänestyksestä. 

Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 15 ( 1966 vp.) kirkkolain käsittelyjärjestyksen muut
tamisesta. 

Ed. V. E. Partasen toiv.al. n:o 17 (1966 vp.) komitean asettamisesta kirkon ja 
valtion suhteita koskevia uudistusesityksiä valmistamaan. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 18 ( 1966 vp.) valtiontilintarkastajain kertomuk
sessa tehtyjen huomautusten paremmasta varteen ottamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 19 ( 1966 vp.) tutkiotaelimen asettamisesta väärin
käytösten ja laiminlyöntien selvittämistä varten. 

Ed. Backlundin toiv.al. n:o 20 (1966 vp.) toimenpiteistä valtion komiteamietin
töjen julkaisemiseksi ruotsinkielisinä. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 1 ( 1967 vp.) kokonaistutkimuksesta valtiosäännön 
tarkistamisesta. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 2 ( 1%7 vp.) toimenpiteistä tasavallan presidentin 
valitseiDiseksi välittömällä kansanvaalilla. 

Ed. Sillantauksen toiv.al. n:o 3 ( 1967 vp.) esityksen antamisesta tasavallan pre
sidentin vaalitavan muuttamisesta ensisijaisesti välittömäksi. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 4 ( 1967 vp.) tasavallan presidentin valitsemisesta 
suoraan kansanäänestyksellä. 

Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 5 (1967 vp.) valtiosääntötuomioistuimen perus
tamista koskevasta selvityksestä. 

Ed. Lähteenmäen ym. toiv.al. n:o 6 ( 1%7 vp.) lakien ja hallinnon perustuslain
mukaisuuden valvonnan tehostamisesta. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 7 ( 1967 vp.) toimenpiteistä lakien perustuslainmu
kaisuuden oikeudellisen tutkimuksen aikaansaamiseksi. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 8 ( 1967 vp.) kansanäänestyksen tekemisestä pysy
väksi osaksi valtiollisessa järjestelmässämme. 

Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 9 ( 1967 vp.) laki- ja toivomusaloitteen ensimmäi
sen allekirjoittajan oikeuttamisesta osallistumaan aloitteen käsittelyyn erikois
valiokunnassa. 

Toimenpide 

1 
Käsitelty hallituksen esi

tyksen n:o 24 ( 1%9 
vp.) yhteydessä: mie
tintt\ n:o 9. 

Mietintö n:o 5. 

1 Ei dulitty khitellii. 

Ei ehditty loppuun 
käsitellä. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 158 
(1969 vp.) yhtey
dessä; mietintö n:o 
23. 

Ei ehditty käsitellä. 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

Ei ehditty käsitellä. 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

} Mio<intö n'o 4 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 10 (1%7 vp.) kansanedustajien perustuslaillisten oi-
keuksien turvaamisesta. J 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 11 (1%7 vp.) kansalaisten perustuslaillisten oikeuk-
sien turvaamisesta. 

Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 12 ( 1%7 vp.) ulkomailla vaaleihin osallistuvien 
äänestämisen helpottamisesta. 

Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 13 ( 1%7 vp.) kunnalliskotien hoidokkien oikeut
tamisesta käyttämään äänioikeuttaan vaalitoimikunnan edessä. 

Ed. Kuusisen ym. toiv.al. n:o 14 (1%7 vp.) ministeriöiden lukumäärän lisäämi
sestä. 

Ei ehditty käsitellä. 

} 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 24 
( 1969 vp.) yhtey
dessä; mietintö n:o 
9. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Apajalahden toiv.al. n:o 15 (1967 vp.) perheasioita hoitavan ministeriön pe
rustamisesta. 

Ed. Salorannan ym. toiv.al. n:o 16 (1967 vp.) keskushallinnon uudistamisesta. 

Ed. Burmanin ym. toiv.al. n:o 17 ( 1967 vp.) poliittisten sihteerien toimien pe
rustamisesta valtioneuvostoon. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 18 (1967 vp.) valtionlakimiehen viran perus
tamisesta. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 19 ( 1967 vp.) hallinnollisen ja parlamentaarisen 
valtiontilintarkastuksen tehostamisesta. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 20 ( 1967 vp.) toimenpiteistä demokratian lisää
miseksi valtion laitoksissa. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 21 (1967 vp.) kelpoisuusehtojen tarkistamisesta 
valtion virkakoneistossa. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 22 ( 1967 vp.) sotaveteraanien syrjinnän estä
misestä virkoja ja toimia täytettäessä. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 23 (1967 vp.) valtion varoista suoritettavan puo
luetuen maksamista ja valvomista koskevan kysymyksen selvittämisestä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 24 ( 1967 vp.) puolueiden veivoittamisesta selvittä
mään rahoituslähteensä ja varojen käyttö. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 25 ( 1967 vp.) määrärahasta eduskunnan yhteisiin 
matkoihin valtakunnallisiin ongelmiin tutustumista varten. 

Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 27 ( 1967 vp.) Oy Yleisradio Ab:n yhtiöjärjestyk
sen muuttamisesta ja yleisradiotoimintaa koskevan vastuulainsäädännön ai
kaansaamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 28 ( 1%7 vp.) kansanvallan turvaamisesta radiossa ja 
televisiossa. 

Ed. Lähteenmäen ym. toiv.al. n:o 1 ( 1968 vp.) tasavallan presidentin valitse
misesta välittömällä kaksivaiheisella kansanvaalilla. 

Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 2 ( 1968 vp.) tasavallan presidentin palkkion ja 
eläkkeen verottamisesta. 

Ed. Procopen toiv.al. n:o 3 ( 1968 vp.) puoluetuen jättämisestä pois vuoden 1969 
tulo- ja menoarviosta. 

Ed. af Heurlinin toiv.al. n:o 4 ( 1968 vP·) perustuslakien kehittämistä koskevasta 
selvityksestä. 

Ed. Borg-Sundmanin ym. toiv.al. n:o 5 (1968 vp.) kansanedustajain varamies
järjestelmän toteuttamisesta. 

Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 6 ( 1968 vp.) oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen 
tehtävien uudelleenjärjestelystä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 7 (1968 vp.) asianomaisten väestöpiirien edustajien 
kuulemisesta asioita valmisteltaessa. 

Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 8 (1968 vp.) viran julistamisesta haettavaksi viran 
haltijan täyttäessä 63 vuotta. 

Ed. Halmeen toiv.al. n:o 9 (1968 vp.) valtion palveluksessa olevien henkilöiden 
pakollisen eroamisiän alentamisesta. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 10 ( 1%8 vp.) viran- ja toimenhaltijoiden eroa
misiän saattamisesta samaksi kuin eläkeikä. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 11 ( 1968 vp.) tutkimuksen suorittamisesta poliitti
sista virkanimityksistä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 12 ( 1968 vp.) hintakeinottelun estämisestä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 1 tasavallan presidentin valitsemisesta välittömällä 
kansanvaalilla. 

Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 2 äänioikeusikärajan alentamisesta 18 vuoteen. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 3 puoluelain kumoamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 4 puoluetukirahojen myöntämisen lopettamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 5 kansanvaltaistamisen toteuttamisesta valtion viras-

toissa, laitoksissa ja yrityksissä. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 6 hintavalvonnan järjestämisestä ja hintojen alentami

sesta. 

517 1/69 

J 
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Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

Ei ehditty käsitellä. 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

Mietintö n:o 12. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 4. 

} Ei dxlitty twitdlli. 

1 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

Mietintö n:o 5; 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

1 Ei <hdi tty IWhdlii. 

J 
Käsitelty hallituksen 

esityksen n:o 186 
( 1969 vp.) yhteydes
sä; mietintö n:o 20. 

Ei ehditty käsitellä. 

1 Ei d>dhty IWitdlii. 
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Lakivaliokunta. 

I. Lausunnot. 

Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä n:o 23 valtiopäiväjär
jestyksessä olevaa vaalioikeusikärajaa ja holhouslain täysi-ikäisyysrajaa koske
vien sekä eräiden niihin liittyvien säännösten muuttamisesta. 

Lausunto laki- ja talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä n:o 130 laiksi pysä
köintivirhemaksusta ja ed. Aallon ym. lak.al. n:o 171 (1966 vp.) laiksi pysä
köintivalvontamaksusta. 

Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä n:o 104 laiksi raskauden kes
keyttämisestä. 

Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä n:o 105 steriloimislaiksi. 
Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä n:o 106 kastroimislaiksi. 

II. Hallituksen esitykset. 

Hallituksen esitys n:o 68 ( 1966 vp.) henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikos
ten rankaisemista koskevan lainsäädännön uudistamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 158 ( 1968 vp.) eräiden avioliiton päättämistä ja purka
mista koskevien sekä niihin liittyvien säännösten muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 164 ( 1968 vp.) kuolemanrangaistusta koskevan lainsäädän
nön uudistamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 7 laiksi keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä annetun 
lain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 13 kihlakunnanoikeuden lautakunnasta annettujen säännös
ten uudistamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 23 valtiopäiväjärjestyksessä olevaa vaalioikeusikärajaa ja 
holhouslain täysi-ikäisyysrajaa koskevien sekä eräiden niihin liittyvien sään
nösten muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 31 rangaistusmääräysmenettelyä koskevan lainsäädännön 
uudistamisesta ja eräiksi muutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsää
däntöön. 

Hallituksen esitys n:o 62 oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien kärä
jiä koskevien säännösten muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 131 siveellisyyteen kohdistuvien rikosten rankaisemista kos
kevan lainsäädännön uudistamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 137 laiksi elatusavun ennakosta annetun lain muuttami
sesta. 

Hallituksen esitys n:o 138 eräiden rikoslain 16 luvun säännösten muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 159 laiksi korkeimman hallinto-oikeuden tuomionvoivan 
jäsenmäärän väliaikaisesta muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 172 laiksi holhouslain 40 S:n muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 189 laiksi luottoehdoista osamaksukaupassa annetun lain 

muuttamiesta. 
Hallituksen esitys n:o 226 laiksi rikoslain 15 luvun 4 §:n muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 246 laiksi huoneenvuokralain muuttamisesta. 

III. Lakialoitteet. 

Ed. Laineen ym. lak.al. n:o 21 (1966 vp.) laiksi vuokrakiskonnan estämisestä. 
Ed. Gestrinin ym. lak.al. n:o 377 ( 1966 vp.) laiksi rikoslain muuttamisesta. 
Ed. Apajalahden lak.al. n:o 8 ( 1967 vp.) laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta 

annetun asetuksen 2 luvun 13 §:n muuttamisesta. 
Ed. Apajalahden ym. lak.al. n:o 9 (1967 vp.) laiksi oikeudenkäymiskaaren ja 

mielisairaslain muuttamisesta. 
Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 10 ( 1967 vp.) laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja 

mielisairaslain muuttamisesta. 
Ed. Perheentuvan ym. lak.al. n:o 8 laeiksi rikoslain ja vaarallisten rikoksenuusi

jain eristämisestä annetun lain muuttamisesta. 

Toimenpide 

Lausunto n:o 1. 

Lausunto n:o 2. 

Lausunto n:o 3. 

Lausunto n:o 4. 
Lausunto n:o 5. 

Mietintö n:o 11. 

Mietintö n:o 9. 

Peruutettu. 

Mietintö n:o 1. 

Mietintö n:o 6. 

Siirretty perustuslaki-
valiokuntaan. 

Mietintö n:o 21. 

Mietintö n:o 13. 

Ei ehditty loppuun käsi
tellä. 

Mietintö n:o 22. 

Siirretty toiseen laki
valiokuntaan. 

Mietintö n:o 24. 

Mietintö n:o 25. 
:Mietintö n:o 26. 

Mietintö n:o 27. 
Mietintö n:o 33. 

Mietintö n:o 23. 
Mietintö n:o 11. 
Mietintö n:o 2. 

} Mk<intö "'" 10. 

Mietintö n:o 29. 
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Ed. Mäkelän ym. lak.al. n:o 9 laiksi nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 
muuttamisesta. 

Ed. Mäkisen ym. lak.al. n:o 10 laiksi kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen anne
tun asetuksen muuttamisesta. 

Ed. Niinikosken ym. lak.al. n:o 11 laiksi kiinnityksestä kuorma-autoon. 
Ed. Aallon ym. lak.al. n:o 12 laiksi elatusavun ennakosta annetun lain muutta· 

misesta. 
Ed. Rosnellin ym. lak.al. n:o 13 laiksi elatusavun ennakosta annetun lain muut-

tamisesta. 
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Toimenpide 

} Ei ehditty ""'tcllä. 

Mietintö n:o 31. 

1 Mictintö n'o 22. 

Ed. Mäkisen ym. lak.al. n:o 14 laiksi maanvuokralain muuttamisesta. 
Ed. Kockin ym. lak.al. n:o 128 rangaistusmääräyslaiksi. 
Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 137 laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta. 

Ei ehditty käsitellä. 
Mietintö n:o 21. 
Siirretty toiseen laki-

IV. T oivomusaloitteet. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 22 (1966 vp.) maanmittarijäsenen saamisesta kor
keimpaan hallinto-oikeuteen asemakaava- ja rakennuslakia koskevia asioita 
varten. 

Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 24 ( 1966 vp.) esityksen antamisesta laiksi ilmaoi
keusjuttujen käsittelystä tuomioistuimessa. 

Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 25 (1966 vp.) määräalan ostajan oikeusaseman turvaa
misesta. 

Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 26 (1966 vp.) rasitustodistuksen esittämisen 
määräämisestä pakolliseksi kiinteistökauppaa vahvistettaessa. 

Ed. Rodenin ym. toiv.al. n:o 33 ( 1966 vp.) kirjanpitolainsäädännön tarkistami
sesta veronkiertämismahdollisuuden ehkäisemiseksi. 

Ed. Asunnan ym. tolv.al. n:o 35 (1966 vp.) juopuneina tavattavien henkilöiden } 
käsittelyn täydentämisestä. 

Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 36 ( 1966 vp.) päihdyttävien aineiden väärinkäyt
täjien huollosta annetun lain soveltamisesta juopumussakkonsa muuntoran
gaistuksena vankilassa suorittaviin. 

Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 37 ( 1966 vp.) psykologien tarpeen selvittämisestä 
vankeinhoidon ja valtion koulutoiminnan piirissä. 

Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 38 ( 1966 vp.) vuokra-asuntojen välityksen anta
misesta kuntien yksinoikeudeksi. 

Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 39 (1966 vp.) kunnallisella pohjalla toimivan 
asunnonvälityksen aikaansaamisesta. 

Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 40 ( 1966 vp.) valtakunnallisen vuokra-asuntorekis- J 
terin perustamisesta. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 41 ( 1966 vp.) voimakkaasti kasvavien väestö
keskusten vuokralaisten aseman turvaamisesta. 

Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 42 ( 1966 vp.) epäsiveellisiä julkaisuja koskevan 
lainsäädännön uusimisesta. 

Ed. Apajalahden toiv.al. n:o 43 ( 1966 vp.) homoseksuaalisuuden rangaistavuuden 
poistamisesta. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 44 ( 1966 vp.) autojen vähittäismaksukaupassa 
perittävien rahoituskulujen alentamisesta. 

valiokuntaan. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 7. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 33. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 4. 

Mietintö n:o 30. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 30 (1967 vp.) väliaikaisen maanjako-oikeuden pe
rustamisesta Keski-Suomen lääniä varten. 

Ed. Laineen ym. toiv.al. n:o 31 ( 1967 vp.) maistraattien lakkauttamisesta. 
} Ei ehditty käsitellä. 

Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 32 (1967 vp.) rikosperusteisten yksityisoikeudellisten 
vaateiden käsittelemisestä siviiliprosessuaalisessa järjestyksessä. 

Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 33 ( 1967 vp.) maksuttomasta oikeudenkäynnistä an
netun lain valtiolle aiheuttamien kustannusten korvaamista koskevien sään
nösten muuttamisesta. 

Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 34 (1967 vp.) maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen 
asiassa valtion varoista maksettavien todistajapalkkioiden korvaamisen yhden
mukaistamisesta. 

Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 36 ( 1967 vp.) laajapohjaisen pysyvän kriminaalipo
liittisen neuvottelukunnan aikaansaamisesta. 

Mietintö n:o 3. 

} Ei ohdi tty kä•itdli. 

Mietintö n:o 15. 



4128 Valiokuntien työt 1969. 

Asia 

Ed. Halisen ym. toiv.al. n:o 38 (1%7 vp.) korvauksen suorittamisesta valtion 
varoista vamman tai hengen menetyksen johdosta järjestysmiehille ja heidän 
omaisilleen. 

Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 39 (1967 vp.) juopumussakkojen perimättä jät
tämisestä alkoholiparantoloissa hoidettavilta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 40 ( 1967 vp.) rikoslain tarkistamisesta kalatalouden 
kehitystä vastaavaksi. 

Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 41 (1%7 vp.) rikosrekisteristä annettujen määräysten 
tarkistamisesta. 

Ed. Tenhiälän ym. toiv.al. n:o 42 ( 1%7 vp.) vankeinhoito-opiston perustamisesta 
Hämeenlinnaan. 

Ed. Granvikin ym. toiv.al. n:o 43 (1967 vp.) ruumiinavauskustannusten korvaa
misesta valtion varoista. 

Ed. Nevalaisen ym. toiv.al. n:o 44 (1967 vp.) liikennevakuutuslain mukaisten 
henkilövahinkoon perustuvien korvausasioiden oikeudenkäyntimenettelyn 
muuttamisesta asiakirjamenettelyssä tapahtuvaksi. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 45 ( 1967 vp.) toimenpiteistä vahingonkorvausvas
tuulain aikaansaamiseksi. 

Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 46 ( 1967 vp.) kaksikielisten yhdistysten sääntöjen 
rekisteröimisestä sekä ruotsin- että suomenkielellä. 

Ed. Vennamon ym. toiv.al. n:o 47 (1967 vp.) toimenpiteistä maa-alueiden ulko
maalaisille siirtymisen estämiseksi. 

Ed. Haarlan ym. toiv.al. n:o 48 ( 1967 vp.) toimenpiteistä keksijätoiminnan edis
tämiseksi. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 49 (1967 vp.) eräistä postilokeromyyntiä koskevista 
toimenpiteistä. 

Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 13 ( 1968 vp.) painovapauslain uudistamisesta. 
Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 14 ( 1968 vp.) yhtiökokouksen pöytäkirjan julkai

semisesta kaupparekisterissä osakkeenomistajien nimien ja osakemäärien 
osalta. 

Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 15 ( 1968 vp.) rajoituksia eräänlaatuisten yhtiöiden 
ja yhdistysten oikeuteen kiinteistön hankintaan maalla koskevan asetuksen 2 
§:n muuttamisesta. 

Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 16 ( 1968 vp.) yhtiöiden ja yhdistysten veivoittami
sesta hankkimaan tekemilleen metsäalueiden kaupoille lääninhallituksen hy
väksyminen ennen puuston hakkuisiin ryhtymistä. 

Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 7 esityksen antamisesta aviollisesta syntyperästä anne
tun lain muuttamisesta. 

Ed. Aallon toiv.al. n:o 8 aviottoman lapsen isän merkitsemisestä rekistereihin. 
Ed. Pennasen toiv.al. n:o 9 holhouslautakunnan palkkioiden ja kulujen suoritta

misesta kokonaan kunnan varoista. 
Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 10 esityksen antamisesta laiksi yhteisöjen 

maanhankinnan rajoittamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 11 kuljetustoimen alan pienyritteliäisyyden lainan

saannin turvaamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 12 koneiden ja kalusteiden käyttämisestä lainojen va-

kuutena. 
Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 13 huutokauppoja koskevan lainsäädännön uusimisesta. 
Ed. Paanasen ym. toiv.al. n:o 14 pidätys- ja vangitsemisaikojen lyhentämisestä. 
Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 15 avolaitosmaisten työsiirtoloiden käyttämisestä 

suljettujen vankiloiden sijasta vapausrangaistuksia täytäntöönpantaessa. 
Ed. Leinosen toiv.al. n:o 16 nuorisovalvontatoimiston perustamisesta Oulun kau

punkiin. 
Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 17 ktiminaalilaboratorion toimintaolosuhteiden paran

tamisesta. 
Ed. Kalavaisen ym. toiv.al. n:o 18 vapaudessa tapahtuvan kriminaalihuollon ke-

hittämisestä. 
Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 19 kriminaalihuoltohallituksen perustamisesta. 
Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 20 kriminologisen tutkimuksen kehittämisestä. 
Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 21 ulosottolain uudistamisesta. 
Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 22 ulosottoapulaisen oikeuttamisesta vastaanotta

maan rästiveroja ja -maksuja. 

Toimenpide 

1 Ei ohditty kädtclli. 

Mietintö n:o 5. 

Mietintö n:o 16. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 8. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 32. 
Mietintö n:o 17. 

Mietintö n:o 12. 

Mietintö n:o 14. 

Mietintö n:o 18. 

Mietintö n:o 19. 
Mietintö n:o 20. 
Mietintö n:o 28. 
Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 23 kuorma-autoilijan palkkasaatavien turvaamisesta. 
Ed. Vartian ym. toiv.al. n:o 24 kuorma-autoilijain saatavien turvaamisesta kon

kurssissa. 
Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 25 määrärahasta aiheettomien oikeudenkäyntien 

viran tai toimen haitijoille aiheuttamien kulujen korvaamiseen. 
Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 26 oikeudenkäyntikustannusten korvaamisesta eräille 

valtion toimenhaitijoille virantoimitusta koskevissa aiheettornissa jutuissa. Ei ehditty käsitellä. 
Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 27 oikeudenkäyntikustannusten korvaamisesta po

liisimiehille virantoimitusta koskevissa aiheettornissa jutuissa. 
Ed. Kockin ym. toiv.al. n:o 28 liikennevakuutuasiain siirtämisestä yleisestä alioi

keudesta vakuutusoikeuteen. 
Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 29 liikennevahinkoja käsittelevän erikoistuomioistui

men perustamisesta. 

Ulkoasiainvaliokunta. 

I. Hallituksen esitykset. 

Hallituksen esitys n:o 12 laiksi sairaanhoitajien yhteispohjoismaisia työmarkkinoita 
koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen so
veltamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 15 Kansainvälisen työkonferenssin 50. istuntokaudellaan 
vuonna 1966 hyväksymistä yleissopimuksista ja suosituksista. 

Hallituksen esitys n:o 22 Suomen ja Ruotsin välisen atomienergian rauhanomaista 
käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Hallituksen esitys n:o 29 Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan satamien välisessä 
liikenteessä olevien matkustaja-alusten muonittamista koskevan sopimuksen 
eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Hallituksen esitys n:o 30 Norjan kanssa tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen eräi
den määräysten hyväksymisestä. 

· Hallituksen esitys n:o 46 diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuk
sen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Hallituksen esitys n:o 89 laiksi Suomen aluevesien rajoista annetun lain muutta
misesta. 

Hallituksen esitys n:o 90 Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavalto
jen Liiton hallituksen välisen atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan 
yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Hallituksen esitys n:o 94 Kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1958 hyväksy
män työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syr
jintää koskevan yleissopimuksen n:o 111 hyväksymisestä. 

Hallituksen esitys n:o 119 laiksi Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopi
muksen eräiden määräysten muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 120 laiksi Suomen ja Tanskan kesken maataloustuotteiden 
kaupasta tehdyn sopimuksen muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Hallituksen esitys n:o 129 Irlannin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen 
verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden sään
nösten hyväksymisestä. 

Hallituksen esitys n:o 140 Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tava
ranvaihdosta ja maksuista vuosina 1971-1975 tehdyn sopimuksen eräiden 
säännösten hyväksymisestä. 

Hallituksen esitys n:o 141 laiksi kansainvälisistä kehitysluotoista. 
Hallituksen esitys n:o 153 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Ku

ningaskunnan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ja ve
ron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden säännösten hyväksy
misestä. 

Hallituksen esitys n:o 182 Kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1958 hyväksy
män merenkulkijain kansallisia henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopi
muksen n:o 108 hyväksymisestä. 

Mietintö n:o 1. 

Mietintö n:o 9. 

Mietintö n:o 4. 

Mietintö n:o 6. 

Mietintö n:o 5. 

Mietintö n:o 7. 

Mietintö n:o 14. 

Mietintö n:o 10. 

Mietintö n:o 26. 

Mietintö n:o 11. 

Mietintö n:o 12. 

Mietintö n:o 15. 

Mietintö n:o 17. 

Mietintö n:o 16. 
Mietintö n:o 18. 

Mietintö n:o 24. 



4130 Valiokuntien työt 1969. 

Asia 

Hallituksen esitys n:o 205 eräiden Suomen Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan 
kesken 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja 
holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän so
pimuksen 1, 2 ja 10 artiklan muuttamista koskevan sopimuksen sisältämien 
määräysten hyväksymisestä sekä laiksi ensiksi mainitun sopimuksen hyväksy
misestä ja täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 206 Pohjoismaiden neuvoston perussäännön muuttamiseksi. 
Hallituksen esitys n:o 207 Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sosialististen Neu

vostotasavaltain Liiton Hallituksen välillä kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä 
tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Hallituksen esitys n:o 208 Euroopan kulttuuriyleissopimuksen eräiden määräys
ten hyväksymisestä. 

Hallituksen esitys n:o 225 laiksi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskun
nasta annetun lain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 235 vuoden 1968 kansainvälisen sokerisopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä sekä laiksi kansainvälisen sokerisopimuksen eräi
den määräysten hyväksymisestä ja sokerin tuonnin säännöstelystä sanotun 
sopimuksen perusteella. 

Hallituksen esitys n:o 244 laiksi Islannin ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsen
valtioiden välisen sopimuksen, joka koskee Islannin liittymistä Euroopan 
vapaakauppaliiton perustamista koskevaan konventioon sekä Suomen Tasa
vallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välistä sopimussuhdetta 
koskevaan sopimukseen, eräiden määräysten soveltamisesta Suomen ja Islan
nin välisissä suhteissa. 

Hallituksen esitys n:o 245 Suomen Tasavallan hallituksen ja Puolan Kansantasa
vallan hallituksen välisen kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopi
muksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Hallituksen esitys n:o 258 laiksi Islantia varten perustettavan pohjoismaisen teol
listamisrahaston muodostamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hy
väksymisestä. 

II. Kertomukset. 

Toimenpide 

Mietintö n:o 19. 

Mietintö n:o 21. 
Mietintö n:o 22. 

Mietintö n:o 23. 

Mietintö n:o 25. 

Mietintö n:o 27. 

Mietintö n:o 28. 

Mietintö n:o 29. 

:Mietintö n:o 30. 

Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1967, mikäli se koskee suhteita ulko- Mietintö n:o 2. 
valtoihin ( 1968 vp.). 

Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1968, mikäli se koskee suhteita ulko- Mietintö n:o 20. 
valtoihin. 

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Pohjoismaiden neu- Mietintö n:o 8. 
voston toiminnasta vuodelta 1967. 

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Pohjoismaiden neu- Mietintö n:o 31. 
voston toiminnasta vuodelta 1968. 

III. Toivomusaloitteet. 

Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 46 ( 1966 vp.) esityksen antamisesta ulkoasiain
lautakunnan perustamiseksi. 

Ed. Tainion ym. toiv.al. n:o 47 (1966 vp.) toimenpiteistä maan ulkomaankaupan 
laajentamiseksi. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 48 (1966 vp.) kaupallisten sihteereiden lukumää
rän lisäämisestä. 

Ed. Kalavaisen ym. toiv.al. n:o 49 (1966 vp.) esityksen antamisesta Kansainväli
sen työkonferenssin työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä 
tapahtuvaa syrjintää koskevan sopimuksen ratifioimisesta. 

Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 50 (1966 vp.) Kansainvälisen Työjärjestön työaikojen Ei ehditty käsitellä. 
säännöstelemisestä maantiekuljetuksessa hyväksymän sopimuksen ratifioimi-
sesta. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 51 (1966 vp.) erillisen valtion elimen perus
tamisesta suunnittelemaan ja toteuttamaan kehitysapua. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.ru. n:o 52 ( 1966 vp.) suomalaisten kehitysjoukkojen pe
rustamisesta. 

Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 53 (1966 vp.) kehitysmaiden Suomessa opiskele
vien stipendiaattien lukumäärän lisäämisestä. 
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Asia Toimenpide 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 54 ( 1966 vp.) ohjelman laatimisesta Ruotsissa 
olevien suomalaisten sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen 
saattamiseksi asianmukaiseen kuntoon. 

Ed. Koppasen toiv.al. n:o 55 ( 1966 vp.) matkailureitin avaamisesta Suomesta 
Itämeren itäpuolitse Keski-Eurooppaan. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 50 ( 1967 vp.) ulkopoliittisten tapahtumien tiedotta
misesta eduskuntapuolueille. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 51 ( 1967 vp.) apulaisasiantuntijatoiminnan kehittä
misestä. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 52 ( 1967 vp.) kansainvälisen kehitysavun lisää
mistä koskevan ohjelman laatimisesta. 

Ed. Backlundin ym. toiv.al. n:o 53 ( 1967 vp.) Suomen osuuden lisäämisestä Ei ehditty käsitellä. 
kansainvälisessä kehitysavussa. 

Ed. Halmeen ym. toiv.al. n:o 54 ( 1967 vp.) maan turvallisuus- ja puolustuspoli
tiikan tutkimisen ja selvittämisen tehostamisesta. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 55 ( 1967 vp.) toimenpiteistä ulkomaankaupassa 
esiintyvien tuontienemmyyttä edistävien syiden poistamiseesta. 

Ed. Haarlan toiv.al. n:o 56 ( 1967 vp.) kahden kaupallisen keskuksen perustami
sesta ulkomaille. 

Ed. Tallgrenin ym. toiv.al. n:o 20 ( 1968 vp.) toimenpiteistä Suomen liittämiseksi 
Euroopan neuvostoon. 

Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 21 (1968 vp.) kehitysyhteistyön kokonaisohjelman 
aikaansaamisesta. 

Ed. Sirenin ym. toiv.al. n:o 22 (1968 vp.) määrärahasta valtionavustukseksi Poh-
jola-Norden r.y:lle. Mietintö n:o 3. 

Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 23 (1968 vp.) määrärahasta suomalais-norja
laisen kulttuurirahaston perustamiseksi. 

Ed. Knuutin toiv.al. n:o 24 ( 1968 vp.) toimenpiteistä muissa Pohjoismaissa työs
säolaajan lukemiseksi työntekijän hyväksi työeläkelakien mukaista eläketur
vaa laskettaessa. 

Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 25 (1968 vp.) Ruotsissa asuvia suomalaisia koske
vien yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 26 (1968 vp.) eduskuntapuolueiden kohtelemisesta 
tasapuolisesti ulkopoliittisissa asioissa. 

Ed. Melinin toiv.al. n:o 30 Suomen vastaisen aseman selvittämisestä EFTA:ssa. 
Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 31 toimenpiteistä normaalien diplomaattisten Ei ehditty käsitellä. 

suhteiden luomiseksi Saksan Liittotasavaltaan ja Saksan Demokraattiseen 
Tasavaltaan. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 32 matkailu- ja kauppayhteyden järjestämisestä 
Neuvostoliittoon Parikkalasta. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 33 Neuvostoliiton kanssa tehtävän maakaasusopi
muksen valmistelun kiirehtimisestä. 

Ed. Kekkosen ym. toiv.al. n:o 34 maamme kansainvälistä kehitysapua koskevan 
ohjelman valmistelemisesta. 

Ed. Sirenin ym. toiv.al. n:o 35 määrärahasta valtionavustukseksi Pohjola-Norden Mietintö n:o 13. 
r.y:lle. 

Valtiovarainvaliokunta. 

I. Lausunnot. 

a) Perustuslakivaliokunnalle: 

Kertomus niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset valtio- Lausunto n:o 1. 
varainhoidosta ja tilinpidosta vuonna 1966 ovat antaneet aihetta. 

b) Ulkoa sia in valiokuun alle: 

Hallituksen esitys n:o 129 Irlannin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen Lausunto n:o 3. 
verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden 
säännösten hyväksymisestä. 
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Hallituksen esitys n:o 153 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Ku- Lausunto n:o 4. 
ningaskunnan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ja ve-
ron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden säännösten hyväksy-
misestä. 

c) Maa- ja metsätalousvaliokunnalle: 

Hallituksen esitys n:o 86 laeiksi metsänparannuslain ja maatilatalouden tulovero- Lausunto n:o 2. 
lain muuttamisesta. 

II. Puhemiesneuvoston ehdotukset. 

Puhemiesneuvoston ehdotus Eduskunnan tilisäännöksi. 

III. Hallituksen esitykset. 

Hallituksen esitys n:o 102 (1967 vp.) laiksi valtion hankintakeskuksesta. 
Hallituksen esitys n:o 94 (1968 vp.) laiksi aluevaihdon suorittamisesta valtion 

ja Kalvolan kunnan välillä. 
Hallituksen esitys n:o 145 ( 1968 vp.) laiksi eräiden valtion varoista suoritetta

vien eläkkeiden järjestelystä ja laiksi virkamieseläkkeistä annetun lain muut
tamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 148 (1968 vp.) laiksi ennakkoperintälain ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 159 ( 1968 vp.) laiksi auto- ja moottoripyöräverosta anne
tun lain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 2 laiksi asuntotuotantolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 4 laiksi eräistä valtion varoista maksettavista eläkkeistä 

ja laiksi valtion eläkelain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 8 laiksi valtion vastuusta Teollistamisrahasto Oy:n ulko

maisen lainan kurssitappiosta annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 14 Interhotel Oy:n valtion takauksista. 
Hallituksen esitys n:o 17 laiksi maataloustuotteiden tuontimaksuista annetun 

lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 25 lisäyksestä ja muutoksesta vuoden 1969 tulo- ja meno

arvioon. 
Hallituksen esitys n:o 26 valtioneuvoston oikeuttamisesta antamaan valtion ta

kauksia ulkomaisista lainoista. 
Hallituksen esitys n:o 27 Rikkihappo Oy:n valtion takauksista. 
Hallituksen esitys n:o 33 laiksi aluevaihdosta valtion ja Mikkelin kaupungin 

välillä. 
Hallituksen esitys n:o 34 laiksi aluevaihdosta valtion ja Seinäjoen kaupungin 

välillä. 
Hallituksen esitys n:o 35 laiksi aluevaihdosta valtion ja Kouvolan kaupungin 

välillä. 
Hallituksen esitys n:o 37 laiksi erään Joensuun kaupungissa sijaitsevan alueen 

myymisestä Oy. Wilh. Schaumanille. 
Hallituksen esitys n:o 38 laiksi vientivarausrahastoista annetun lain muuttami

sesta. 
Hallituksen esitys n:o 39 laiksi valtion Rovaniemen kaupungissa omistaman tilan 

luovuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 43 laiksi ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa 

myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa. 
Hallituksen esitys n:o 48 Iisäyksistä ja muutoksista vuoden 1969 tulo- ja meno

arvioon. 
Hallituksen esitys n:o 49 eräiden jäsenmaksujen perimisestä valtion virkamiesten 

palkasta. 
Hallituksen esitys n:o 50 laiksi tullilain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 51 laiksi tullitariffin muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 52 laiksi maataloustuotteiden tuontimaksuista annetun 

lain muuttamisesta. 

Mietintö n:o 64. 

Ei käsitelty. 
Mietintö n:o 8. 

Mietintö n:o 29. 

Mietintö n:o 4. 

Mietintö n:o 15. 

Mietintö n:o 1. 
Mietintö n:o 11. 

Mietintö n:o 2. 

Mietintö n:o 9. 
Mietintö n:o 3. 

Mietintö n:o 10. 

Mietintö n:o 6. 

Mietintö n:o 5. 
Mietintö n:o 16. 

Mietintö n:o 12. 

Mietintö n:o 13. 

Mietintö n:o 14. 

Mietintö n:o 41. 

Mietintö n:o 17. 

Mietintö n:o 20. 

Mietintö n:o 18. 

Mietintö n:o 25. 

Mietintö n:o 21. 
Mietintö n:o 23. 
Mietintö n:o 24. 
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Hallituksen esitys n:o 54 laiksi vientimaksusta annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 57 lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainan

ottoon vuoden 1969 aikana. 
Hallituksen esitys n:o 58 Kemijoki Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion 

takauksista. 
Hallituksen esitys n:o 59 laiksi valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpäätöksen 

perusteista annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 60 laiksi talletusten veronhuojennuslain muuttamisesta ja 

laiksi obligaatiolainojen veronhuojennuksesta. 
Hallituksen esitys n:o 66 laiksi valtioneuvoston oikeuttamisesta luovuttamaan 

valtion oikeus Tyttönormaalilyseon koulukiinteistöön. 
Hallituksen esitys n:o 67 laiksi valtion lentoasemilla perittävien maksujen ylei

sistä perusteista. 
Hallituksen esitys n:o 72 laiksi asuntotuotantolain muuttamisesta. 
Hallitul(sen esitys n:o 73 lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1969 tulo- ja meno

arvioon. 
Hallituksen esitys n:o 74 Rautaruukki Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen vakuu

deksi annettavista valtion takaul(sista. 
Hallituksen esitys n:o 75 laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitvs n:o 85 arpaiaisverolaiksi ja laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 

sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta 
annettujen asetusten muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 87 laiksi Outokumpu Oy:n Nivalan nikkelikaivoksen 
aloittamisen tukemisesta. 

Hallituksen esitys n:o 88 laiksi vientitakuulain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 92 laiksi liiketoiminnan kehittämisrahaston käyttämisestä 

elinkeinoelämän kehitystä edistävien yritysten perustamiseen. 
Hallituksen esitys n:o 93 laiksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentä

misestä merimiesveroa suoritettaessa. 
Hallituksen esitys n:o 96 laiksi voin hinnanalennuskorvauksesta ja hinnanalennus-

maksusta. 
Hallituksen esitys n:o 97 laiksi maidon ia vehnän markkinoimismaksuista. 
Hallituksen esitys n:o 100 laiksi taloudellisesta suunnittelukeskuksesta. 
Hallituksen esitys n:o 101 laiksi talousneuvostosta annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 103 laiksi valtioneuvoston oikeuttamisesta myymään Rau-

man lyseon vanha kiinteistö. 
Hallituksen esitys n:o 108 laiksi aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin 

välillä. 
Hallituksen esitys n:o 111 valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1970. 

Hallituksen esitys n:o 112 valtioneuvoston lainanottovaltuuksista. 
Hallituksen esitys n:o 113 laiksi eräiden virkojen ja toimien perustamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 114 laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muutta-

misesta. 
Hallituksen esitys n:o 115 laiksi niistä yleisistä perusteista, joiden mukaan li

senssiviraston virkatoimista ia toimituskirjoista on suoritettava maksuja, an
netun lain voimassaolojan pitentämisestä. 

Hallituksen esitys n:o 116 laiksi obligaatiolainojen veronhuojennuksista annetun 
lain muuttamisesta. 

H1llituksen esitys n:o 117 laiksi verohallituksesta sekä siihen liittvviksi laeiksi 
Hallituksen esitys n:o 118 laiksi liikevaihtovero-oikeudesta sekä laiksi auto- ja 

moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi moottoriajoneuvo
verosta annetun lain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 126 laiksi puolustusministeriön ja puolustuslaitoksen vi
roista ja toimista annetun lain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 133 laiksi merimiesverolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 139 laiksi postisäästöpankin varoista myönnettävistä kor

kotukilainoista annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 143 lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1969 tulo- ja meno-

arvioon. 
Hallituksen esitys n:o 144 laiksi makeisvalmisteverosta. 
Hallituksen esitys n:o 145 laiksi eräiden elintarvikkeiden valmisteverosta. 
Hallituksen esitys n:o 146 laiksi virvoitusjuomaverosta. 
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Toimenpide 

Mietintö n:o 19. 
Mietintö n:o 22. 

Mietintö n:o 27. 

Mietintö n:o 28. 

Mietintö n:o 33. 

Mietintö n:o 34. 

Mietintö n:o 26. 

Mietintö n:o 38. 
Mietinnöt n:o 39 ja 

39 a. 
Mietintö n:o 30. 

Mietintö n:o 31. 
Mietintö n:o 89. 

Mietintö n:o 32. 

Mietintö n:o 40. 
Mietintö n:o 56. 

Mietintö n:o 35. 

Mietintö n:o 37. 

Mietintö n:o 36. 
Mietintö n:o 54. 
Mietintö n:o 55. 
Mietintö n:o 96. 

Mietintö n:o 63. 
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Mietinnöt n:o 80 ja 
80a. 

Mietintö n:o 74. 
Mietintö n:o 75. 
Mietintö n:o 81. 

Mietintö n:o 76. 

Mietintö n:o 43. 

Mietintö n:o 45. 
Mietintö n:o 44. 

Mietintö n:o 78. 

Mietintö n:o 42. 
Mietintö n:o 50. 

Mietintö n:o 49. 

Mietintö n:o 57. 
Mietintö n:o 83. 
Mietintö n:o 58. 
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Hallituksen esitys n:o 147 laiksi keskioluen ja vahvan oluen valmisteverosta 
annetun lain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 148 laiksi valmisteverokonttorin lakkauttamisesta ja sille 
kuuluvien tehtävien siirtämisestä tullihallitukselle. 

Hallituksen esitys n:o 149 laiksi tullilain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 155 Hotellikiinteistö Oy:n lainojen valtion takauksista. 
Hallituksen esitys n:o 156 Suomen Teollisuus-Hypoteek.ldpankki Oy:n, Suomen 

Kiinteistöpankki Oy:n sekä Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:n ulko
maisen kunnallisobligaatiolainan valtion takauksesta. 

Hallituksen esitys n:o 157 laiksi aluevaihdosta valtion ja Turun kaupungin välillä. 
Hallituksen esitys n:o 160 laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 161 Pekema Oy:n lainojen valtion takauksesta. 
Hallituksen esitys n:o 163 laiksi valtion varmuusvarastoista annetun lain väliai-

kaisesta muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 164 pienteollisuuden vuoden 1969 korkotukiluottolaiksi. 
Hallituksen esitys n:o 167 laiksi eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä vero

lakeihin. 
Hallituksen esitys n:o 168 laiksi eräistä palkkatuloista verotuksessa tehtävistä 

vähennyksistä annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 169 laiksi eräistä omaisuudenluovutuksista saadun voiton 

väliaikaisesta verovapaudesta annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 171 laeiksi kehitysalueiden talouden edistämisestä vuosina 

1970-1975 ja kehitysalueiden talouden edistämisestä annetun lain muutta
misesta. 

Hallituksen esitys n:o 173 laiksi kehitysalueiden tuotannollisen toiminnan edistä
miseksi myönnettävistä veronhuojennuksista ja laiksi leimaverolain muutta
misesta. 

Hallituksen esitys n:o 174 laiksi valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta 
annetun lain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 175 laiksi maataloustuotteiden tuontimaksuista annetun 
lain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 179 pienteollisuuden korkotukiluottolaiksi. 
Hallituksen esitys n:o 180 kehitysalueluottolaiksi. 
Hallituksen esitys n:o 181 laiksi kehitysalueiden teollisuuden sekä eräiden mui

den elinkeinoalojen investointiluotoista annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 188 laiksi tuontikaupparahastosta annetun lain voimassa

olaajan pitentämisestä. 
Hallituksen esitys n:o 192 laiksi lykkäyksen myöntämisestä maatilatalouden har

joittajille vuodelta 1968 toimitetun verotuksen veronkannossa. 
Hallituksen esitys n:o 194 laiksi valtion suhdannerahastosta, laiksi suhdannetalle

tusten verottamisesta ja laiksi investointirahastoista annetun lain muuttami
sesta. 

Hallituksen esitys n:o 195 laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muut
tamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 196 laiksi asuntotuotantolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 211 lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1969 tulo- ja meno

arvioon. 
Hallituksen esitys n:o 212 laiksi vientimaksusta annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 213 laiksi valtion perhe-eläkelain voimaanpanosta annetun 

lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 214 laiksi elokuvaverolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 215 laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 220 Finnair Oy:n ottamien ulko- ja kotimaisten lainojen 

valtiontakauksista. 
Hallituksen esitys n:o 221 laiksi oikeaksi todistamattomien jäljennösten vahvis

tamisesta valtiolle suoritettavien korvausten perusteista. 
Hallituksen esitys n:o 227 valtion vastuusta Imatran Voima Osakeyhtiön ydin

voimalaitoksen hankintaan liittyvistä luotoista. 
Hallituksen esitys n:o 229 Imatran Voima Osakeyhtiön ydinvoimalaitoksen han

kintaan liittyvälle Iuotolie annettavista valtion takauksista. 
Hallituksen esitys n:o 230 laiksi verotuslain muuttamisesta. 

Toimenpide 

Mietintö n:o 59. 

Mietintö n:o 46. 

Mietintö n:o 47. 
Mietintö n:o 97. 
Mietintö n:o 61. 

Mietintö n:o 94. 
Mietintö n:o 51. 
Mietintö n:o 52. 
Mietintö n:o 53. 

Mietintö n:o 66. 
Mietintö n:o 67. 

Mietintö n:o 62. 

Mietintö n:o 60. 

Mietintö n:o 77. 

Mietintö n:o 70. 

Mietintö n:o 65. 

Mietintö n:o 85. 

Mietintö n:o 71. 
Mietintö n:o 72. 
Mietintö n:o 73. 

Mietintö n:o 90. 

Mietintö n:o 68. 

Mietintö n:o 82. 

Mietintö n:o 69. 

Mietintö n:o 92. 
Mietintö n:o 91. 

Mietintö n:o 87. 
Mietintö n:o 86. 

Mietintö n:o 84. 
Mietintö n:o 79. 
Mietintö n:o 95. 

Mietintö n:o 88. 

Peruutettu. 

Mietintö n:o 93. 

Mietintö n:o 98. 
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Asia 

Hallituksen esitys n:o 231 Suomen Vientiluotto Oy-Finlands Exportkredit Ab:n 
ulkomaisen lainan valtion takauksesta. 

Hallituksen esitys n:o 239 laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 240 laiksi eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä vero

lakeihin annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 241 laiksi valtion vastuusta Imatran Voima Osakeyhtiön 

ulkomaisen lainan kurssitappiosta. 
Hallituksen esitys n:o 242 laiksi valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 

annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 247 laiksi kansanedustajain perhe-eläkelain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 253 Rautaruukki Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen va

kuudeksi annettavista valtion takauksista. 
Hallituksen esitys n:o 254 laiksi maidon ja vehnän markkinoimismaksusta anne

tun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 257 laiksi kaivostoiminnan aloittamisen tukemisesta Rauta-

ruukki Oy:n Kolarin Rautavaaran rautamalmiesiintymällä. 
Hallituksen esitys n:o 259 laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 262 lisäyksestä vuoden 1970 tulo- ja menoarvioon. 
Hallituksen esitys n:o 263 lisäyksistä vuoden 1970 tulo- ja menoarvioon. 

IV. Kertomukset. 

Antellin kokoelmien valtuuskunnan kertomus vuosilta 1964-1966. 
Kertomus valtiovarain tilasta vuonna 1967 ja valtiontilintarkastajain kertomus 

samalta vuodelta. 
Kertomus valtiovarain tilasta vuonna 1968. 

V. Lakialoitteet. 

Ed. V. A. Virtasen ym. lak.al. n:o 22 ( 1966 vp.) verolaiksi. 1 
Ed. Haarlan lak.al. n:o 27 ( 1966 vp.) laeksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 

kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Hamaran ym. lak.al. n:o 28 ( 1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Haran ym. lak.al. n:o 29 ( 1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Haran ym. lak.al. n:o 30 (1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Honkosen ym. lak.al. n:o 31 ( 1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 
sekä maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupugissa 
annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Ilaskiven ym. lak.al. n:o 32 ( 1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 

Toimenpide 

Mietintö n:o 103. 

Mietintö n:o 99. 
Mietintö n:o 100. 

Mietintö n:o 102. 

Mietintö n:o 101. 

Mietintö n:o 108. 
Mietintö n:o 104. 

Mietintö n:o 107. 

Mietintö n:o 105. 

Mietintö n:o 106. 
Mietintö n:o 109. 
Mietintö n:o 110. 

Mietintö n:o 7. 
Mietintö n:o 48. 

Ei ehditty käsitellä. 

sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta Ei ehditty käsitellä. 
annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 33 ( 1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 34 (1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Takin ym. lak.al. n:o 35 ( 1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Takin ym. lak.al. n:o 36 (1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekii 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Terästön ym. lak.al. n:o 37 (1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 
sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta 
annettujen asetusten muuttamisesta. 
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Asia 

Ed. Haapasen ym. lak.al. n:o 39 ( 1966 vp.) laiksi eräistä väliaikaisista poikkeus
säännöksistä verolakeihin. 

Ed. Haran ym. lak.al. n: o 40 ( 1966 vp.) laiksi eräistä väliaikaisista poikkeus
säännöksistä verolakeihin. 

Ed. Puhakan ym. lak.al. n:o 43 ( 1966 vp.) laiksi eräistä väliaikaisista poikkeus
säännöksistä verolakeihin. 

Ed. Asunnan ym. lak.al. n:o 46 ( 1966 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 
muuttamisesta. 

Ed. Borg-Sundmanin ym. lak.al. n:o 47 (1966 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusvero
lain muuttamisesta. 

Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 48 (1966 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 
muuttamisesta. 

Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 49 (1966 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muut
tamisesta. 

Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 50 (1966 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muut
tamisesta. 

Ed. Karvikon ym. lak.al. n:o 51 ( 1966 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 
muuttamisesta. 

Ed. Lähteenmäen ym. lak.al. n:o 52 ( 1966 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 
muuttamisesta. 

Ed. Mäen ym. lak.al. n:o 53 (1966 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muutta
misesta. 

Ed. Perheentuvan ym. lak.al. n:o 54 (1966 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 
muuttamisesta. 

Ed. Uotin ym. lak.al. n:o 56 ( 1966 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muut
tamisesta. 

Ed. Vahtisen ym. lak.al. n:o 57 ( 1966 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muut
tamisesta. 

Ed. Silanderin ym. lak.al. n:o 62 ( 1966 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väli-
aikaisesta muuttamisesta. 

Ed. Paavolan ym. lak.al. n:o 65 (1966 vp.) laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Ed. Eskmanin ym. lak.al. n:o 66 ( 1966 vp.) laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Ed. Haran ym. lak.al. n:o 67 (1966 vp.) laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Ed. Linkolan ym. lak.al. n:o 68 (1966 vp.) laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Ed. Sarialan ym. lak.al. n:o 69 (1966 vp.) laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 70 (1966 vp.) laiksi leimave~olain muuttamisesta. 
Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 71 (1966 vp.) laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Ed. Karpolan ym. lak.al. n:o 72 ( 1966 vp.) laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Ed. Melinin ym. lak.al. n:o 73 (1966 vp.) laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Ed. Paason ym. lak.al. n:o 74 (1966 vp.) laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 75 (1966 vp.) laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Ed. Sääskilahden ym. lak.al. n:o 76 ( 1966 vp.) laiksi leimaverolain muuttami-

sesta. 
Ed. R. Virtasen ym. lak.al. n:o 77 (1966 vp.) laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Ed. Uotin ym. lak.al. n:o 99 (1966 vp.) laiksi tupakkavalmisteverosta annetun 

lain muuttamisesta. 

Toimenpide 

} Ei ehditty käsitellä. 

Ed. Väyrysen ym. lilk.al. n:o 100 ( 1966 vp.) laiksi kaivosteollisuuden veronhuo-
jennuksista. J 

Ed. Antilan ym. lak.al. n:o 103 ( 1966 vp.) laiksi kehitysalueiden talouden edis
tämisestä annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Kiviahon ym. lak.al. n:o 104 ( 1966 vp.) laiksi kehitysalueiden talouden 
edistämisestä annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Pohjosen ym. lak.al. n:o 105 (1966 vp.) laiksi kehitysalueiden talouden edis
tämisestä annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Siiskosen lak.al. n:o 106 ( 1966 vp.) laiksi kehitysalueiden talouden edistä
misestä annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Laaksosen ym. lak.al. n:o 107 ( 1966 vp.) laiksi valtion viran tai toimen 
haltijain palkkauksesta annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Hietalan ym. lak.al. n:o 108 ( 1966 vp.) laiksi virkamieseläkkeistä annetun 
lain muuttamisesta. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 171 
yhteydessä; mietintö 
n:o 77. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 145 
yhteydessä; mietintö 
n:o 29. 
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Ed. Breilinin ym. lak.al. n:o 109 ( 1966 vp.) laiksi ammattikasvatushallituksesta 
annetun lain muuttamisesta. 

Ed. A. Saarisen ym. lak.al. n:o 110 ( 1966 vp.) laiksi asuntotuotantolain muutta-
misesta. 

Ed. Pakkasen ym. lak.al. n:o 111 ( 1966 vp.) laiksi asuntosäästöpalkkioista. 
Ed. Paavolan ym. lak.al. n:o 112 ( 1966 vp.) laiksi sotaveteraanien asuntolainoista. 
Ed. Hei1stenin ym. lak.al. n:o 113 ( 1966 vp.) laiksi ylioppilasasuntolalainoista. 
Ed. Paavolan ym. lak.al. n:o 114 ( 1966 vp.) laiksi valtionenemmistöisten osake-

yhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain muuttamisesta. 
Ed. V. Mattilan ym. lak.al. n:o 115 ( 1966 vp.) laiksi kotimaisten polttoaineiden 

käytön edistämisestä. 
Ed. Sillantauksen ym. lak.al. n:o 116 (1966 vp.) laiksi valtion tietokonekeskuk

sesta annetun lain muuttamisesta 
Ed. Kokkolan ym. lak.al. n:o 117 (1966 vp.) laiksi tullilain muuttamisesta. 
Ed. Haran ym. lak.al. n:o 12 ( 1967 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 

kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Honkosen ym. lak.al. n:o 13 ( 1967 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 
sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta 
annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. T. Salon lak.al. n:o 14 (1967 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettuien asetusten muuttamisesta. 

Ed. Gestrinin lak.al. n:o 15 ( 1967 vp.) laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Ed. Landströmin ym. lak.al. n:o 16 (1967 vp.) laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Ed. Lähteenmäen ym. lak.al. n:o 17 (1967 vp.) laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Ed. Landströmin ym. lak.al. n:o 24 (1967 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 

muuttamisesta. 
Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 25 (1967 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muut

tamisesta. 
Ed. Junnilan ym. lak.al. n:o 26 (1967 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väli

aikaisesta muuttamisesta. 
Ed. Mäkisen ym. lak.al. n :o 27 ( 1967 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väli

aikaisesta muuttamisesta. 
Ed. Haran ym. lak.al. n:o 30 (1967 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolani väli-

aikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 31 (1967 vp.) laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Ed. Hanhirovan ym. lak.al. n:o 154 ( 1967 vp.) laiksi vientimaksusta. 
Ed. Haran ym. lak.al. n:o 160 ( 1967 vp.) laiksi valtion hankintojen tehostami

sesta. 
Ed. Ehrnroothin ym. lak.al. n:o 164 (1967 vp.) laiksi auto- ja moottoripyörä

verosta. 
Ed. Ahosen ym. lak.al. n:o 24 ( 1968 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muut

tamisesta. 
Ed. Eskmanin ym. lak.al. n:o 25 ( 1968 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 

muuttamisesta. 
Ed. Eskmanin ym. lak.al. n:o 26 ( 1968 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 

muuttamisesta. 
Ed. Landströmin ym. lak.al. n:o 28 ( 1968 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 

muuttamisesta. 
Ed. Linkolan ym. lak.al. n:o 29 (1968 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muut

tamisesta. 
Ed. Mäkisen ym. lak.al. n:o 30 ( 1968 vp.) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väli

aikaisesta muuttamisesta. 
Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 32 ( 1968 vp.) laiksi eräistä väliaikaisista poikkeus

säännöksistä verolakeihin. 

Ed. Puhakan ym. lak.al. n:o 33 (1968 vp.) laiksi eräistä väliaikaisista poikkeus
säännöksistä verolakeihin. 

Ed. Salaman ym. lak.al. n:o 34 ( 1968 vp.) laiksi eräistä väliaikaisista poikkeus
säännöksistä verolakeihin. 
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Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 167 
yhteydessä; mietintö 
n:o 67. 

} Ei dulitty JW;teii< 
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Ed. Sandelinin ym. lak.al. n:o 35 (1968 vp.) laiksi eräistä väliaikaisista poikkeus
säännöksistä verolakeihin. 

Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 36 (1968 vp.) laiksi liikevaihtoverolain muuttami
sesta. 

Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 37 ( 1968 vp.) laiksi liikevaihtoverolain muuttami
sesta. 

Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 39 ( 1968 vp.) laiksi liikevaihtoverolain muuttami
sesta. 

Ed. Hamaran ym. lak.al. n:o 40 ( 1968 vp.) laiksi liikevaihtoverolain muuttami
sesta. 

Ed. Matilaisen ym. lak.al. n:o 41 ( 1968 vp.) laiksi liikevaihtoverolain muutta
misesta. 

Ed. Mäen ym. lak.al. n:o 42 (1968 vp.) laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta. 
Ed. Rihtniemen ym. lak.al. n:o 43 ( 1968 vp.) laiksi liikevaihtoverolain muutta

misesta. 
Ed. Rihtniemen ym. lak.al. n:o 44 (1968 vp.) laiksi liikevaihtoverolain muutta

misesta. 
Ed. Rihtniemen ym. lak.al. n:o 45 ( 1968 vp.) laiksi liikevaihtoverolain muutta

misesta. 
Ed. Sirenin ym. lak.al. n:o 46 ( 1968 vp.) laiksi liikevaihtoverolain muuttami

sesta. 
Ed. Sirenin ym. lak.al. n:o 47 (1968 vp.) laiksi liikevaihtoverolain muuttami

sesta. 
Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 50 ( 1968 vp.) laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Ed. Niinikosken ym. lak.al. n:o 52 ( 1968 vp.) laiksi moottoriajoneuvoverosta 

annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Ilaskiven ym. lak.al. n:o 53 ( 1968 vp.) laiksi auto- ja moottoripyöräverosta 

annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Karpolan ym. lak.al. n:o 54 (1968 vp.) laiksi vientimaksusta annetun lain 

muuttamisesta. 
Ed. Kosolan ym. lak.al. n:o 55 (1968 vp.) laiksi vientimaksusta annetun lain 

muuttamisesta. 
Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 56 (1968 vp.) laiksi matkustajaverosta annetun lain 

muuttamisesta. 
Ed. Ilaskiven ym. lak.al. n:o 57 ( 1968 vp.) laiksi matkustajaverosta annetun 

lain muuttamisesta. 
Ed. Niinikosken ym. lak.al. n:o 58 ( 1968 vp.) laiksi matkustajaverosta annetun 

lain muuttamisesta. 
Ed. Kull'in ym. lak.al. n:o 59 ( 1968 vp.) laiksi matkustajaverosta annetun lain 

kumoamisesta. 
Ed. Paavolan ym. lak.al. n:o 60 (1968 vp.) laiksi ylimääräisten toimenhaltijoiden 

ja tilapäisten toimihenkilöiden lakkautuspalkasta, kun virka, toimi tai teh
tävä lakkautetaan. 

Ed. Korsbäckin ym. lak.al. n:o 62 ( 1968 vp.) laiksi kehitysalueiden talouden 
edistämisestä annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Huurtamon ym. lak.al. n:o 63 ( 1968 vp.) laiksi asuntotuotantolain muutta
misesta. 

Ed. Haran ym. lak.al. n:o 64 ( 1968 vp.) rintamasotilaiden asuntolaiksi. 
Ed. Ilaskiven ym. lak.al. n:o 65 (1968 vp.) laiksi asuntosäästöpalkkioista. 
Ed. J. E. Partasen ym. lak.al. n:o 66 ( 1968 vp.) laiksi Pohjois- ja Itä-Suomen 

yritystoiminnan kehitysrahastosta. 
Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 67 ( 1968 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 

kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 68 (1968 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

J 

1 

Toimenpide 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 167 yhtey
dessä; mietintö n:o 
67. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 171 
yhteydessä; mietintö 
n:o 77. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 196 
yhteydessä; mietintö 
n:o 92. 

~ Ei ehditty käsitellä. 

1 
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Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 69 ( 1968 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Haran ym. lak.al. n:o 70 ( 1968 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Procopen ym. lak.al. n:o 71 ( 1968 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
· kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an

nettujen asetusten muuttamisesta. 
Ed. Sileäkankaan ym. lak.al. n:o 72 ( 1968 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 

sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta 
annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Vartian ym. lak.al. n:o 139 ( 1968 vp.) laiksi maatilatalouden tuloverolain 
muuttamisesta. 

Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 152 ( 1968 vp.) laiksi auto- ja moottoripyöräverosta. 

Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 15 laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamiseesta. 
Ed. Haran ym. lak.al. n:o 16 laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta. 
Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 17 laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta. 
Ed. Ilaskiven lak.al. n:o 18 laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muut-

tamisesta. 
Ed. Sinisalon ym. lak.al. n:o 19 laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta 

muuttamisesta. 

Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 20 laiksi eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä 
vero lakeihin. 

Ed. Eskmanin lak.al. n:o 21 laiksi eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä ve
rolakeihin. 

Ed. Haapasen ym. lak.al. n:o 22 laiksi eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä 
vero lakeihin. 

Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 23 laiksi eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä 
vero lakeihin. 

Ed. Lujan ym. lak.al. n:o 24 laiksi eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä ve
rolakeihin. 

Ed. Vilmin ym. lak.al. n:o 25 laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta. 
Ed. Karpolan ym. lak.al. n:o 26 laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttami

sesta. 
Ed. Karpolan ym. lak.al. n:o 27 laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttami

sesta. 
Ed. Raipalan ym. lak.al. n:o 28 laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta. 
Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 29 laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 

muuttamisesta. 
Ed. Ilaskiven lak.al. n:o 30 talletusten veronhuojennuslaiksi. 

Ed. Landströmin lak.al. n:o 31 laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Ed. Procopen ym. lak.al. n:o 32 laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Ed. Landströmin ym. lak.al. n:o 33 laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Ed. Jussilan ym. lak.al. n:o 34 laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 35 laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Ed. Hanhirovan ym. lak.al. n:o 36 laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Ed. Ilaskiven ym. lak.al. n:o 37 laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Ed. 0. Saarisen ym. lak.al. n:o 38 laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Ed. Jussilan ym. lak.al. n:o 39 laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta. 
Ed. Melinin ym. lak.al. n:o 40 laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta. 
Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 41 laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 

muuttamisesta. 
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Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsiteltv hallituksen esi
tyksen n:o 159 ( 1968 
vp. \ yhteydessä; mie
tintö n:o 15. 

} lli <hditty ""'tcllä 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o . 114 
yhteydessä; mietintö 
n:o 81. 

} 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 117 
yhteydessä; mietintö 
n:o 67. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 117 
yhteydessä, mietintö 
n:o 67. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty 
esityksen 
teydessä, 
n:o 33. 

hallituksen 
n:o 60 yh

mietintö 

[ lli ohditty lciiOtelLi. 
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Asia 

Ed. Sarjalan ym. lak.al. n:o 42 laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 
muuttamisesta. 

Ed. Burmanin ym. lak.al. n:o 43 laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun 
lain muuttamisesta. 

Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 44 laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 
muuttamisesta. 

Ed. Puhakan ym. lak.al. n:o 45 laiksi kehitysalueiden teollisuuden sekä eräiden 
muiden elinkeinoalojen investointiluotoista annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Karvikon ym. lak.al. n:o 135 laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta 
muuttamisesta. 

Ed. Voutilaisen ym. lak.al. n:o 138 laiksi virvoitusjuomaverosta. 

Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 139 laiksi eräistä palkkatuloista verotuksessa teh
tävistä vähennyksistä annetun lain muuttamisesta. 

Toimenpide. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 159 
(1968 vp.) yhteydes
sä; mietintö n:o 
15. 

} Ei ohditty kJWtdlä. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 181 
yhteydessä; mietintö 
n:o 73. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 114 
yhteydessä; mietintö 
n:o 81. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 146 
yhteydessä; mietintö 
n:o 58. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 168 
yhteydessä; mietintö 
n:o 62. 

Ed. Paason ym. lak.al. n:o 141 laiksi kehitysalueiden talouden edistämisestä vuo- l 
sina 1970-1975. 

Ed. Lagerroosin ym. lak.al. n:o 143 laiksi kehitysalueiden talouden edistämisestä 
vuosina 1970-1975. 

Ed. Vilponiemen ym. lak.al. n:o 144 laiksi kehitysalueiden talouden edistämisestä 
vuosina 1970-1975. 

Ed. Hjerppen ym. lak.al. n:o 145 laiksi kehitysalueiden talouden edistämisestä 
vuosina 1970-1975. 

Ed. Haukipuron ym. lak.al. n:o 146 laiksi kehitysalueiden talouden edistämisestä 
vuosina 1970-1975. 

Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 147 laiksi kehitysalueiden talouden edistämisestä 
vuosina 1970-1975. 

Ed. Sillantauksen ym. lak.al. n:o 148 laiksi kehitysalueiden tuotannollisen toi
minnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista. 

Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 150 laiksi kehitysalueiden talouden edistämisestä 
vuosina 1970-1975. 

Ed. Sandelinin ym. lak.al. n:o 151 laiksi kehitysalueiden talouden edistämisestä 
vuosina 1970-1975. 

Ed. Jämsenin ym. lak.al. n:o 153 kehitysalueluottolaiksi. 

Ed. H. Linnan ym. lak.al. n:o 154 laiksi kehitysalueiden talouden edistämisestä 
vuosina 1970-1975. 

Ed. Hanhirovan ym. lak.al. n:o 157 kehitysalueluottolaiksi. 

Ed. Pulkkisen ym. lak.al. n:o 159 laiksi lykkäyksen myöntämisestä maatilatalou
den harjoittajille vuodelta 1968 toimitetun verotuksen veronkannossa. 

Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 160 laiksi lykkäyksen myöntämisestä maatilatalouden 
harjoittajille vuodelta 1968 toimitetun verotuksen veronkannossa. 

Ed. Vilmin ym. lak.al. n:o 161 laiksi lykkäyksen myöntämisestä maatilatalouden 
harjoittajille vuodelta 1968 toimitetun verotuksen veronkannossa. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 171 
yhteydessä; mietintö 
n:o 77. 

J Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 173 
yhteydessä; mietintö 
n:o 70. 

l 
Käsitelty hallituksen 

esityksen n:o 171 
yhteydessä; mietintö 
n:o 77. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 180 
yhteydessä; mietintö 
n:o 72. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 171 
yhteydessä; mietintö 
n:o 77. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 180 
yhteydessä; mietintö 
n:o 72. 

1 
Käsitelty hallituksen 

esityksen n:o 192 
yhteydessä; mietintö 
n:o 68. 
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Asia 

Ed. Saarisen ym. lak.al. n:o 164 laeiksi suhdanneverosta ja eräistä väliaikaisista 
poikkeuksista verolakeihin. 

VI. Toivomusaloitteet. 

Ed. Junnilan ym. toiv.al. n:o 57 ( 1966 vp.) tutkimuksen toimittamisesta valtion
talouden laajenemisesta kansantuotteen kasvua nopeammin. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 58 ( 1966 vp.) vuosittaisen tulo- ja menoarvion 
laatimisesta pitkän ajan taloudellisen suunnittelun pohjalta. 

Ed. Lähteenmäen ym. toiv.al. n:o 59 ( 1966 vp.) useampivuotisen budjettisuun
nitelman aikaansaamisesta. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 60 ( 1966 vp.) valtion lainojen ehtojen tar
kemmasta määrittelemisestä ja epäedullisten lainojen konvertoimisesta. 

Ed. Aleniuksen ym. toiv.al. n:o 61 ( 1966 vp.) valtakunnansuunnittelutoimiston 
organisaation uudistamisesta. 

Ed. H. Linnan ym. toiv.al. n:o 62 ( 1966 vp.) tutkimuksesta kehitysalueiden 
talouden edistämiseksi annetun lain vyöhykejaoituksen tarkistamiseksi. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 63 ( 1966 vp.) erityisten elinten perustamisesta 
kehitysalueiden yhdyskuntasuunnittelua, koulutusta ja kulttuurityötä, elin
keinoelämää ja tuotteiden markkinointia varten. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 64 ( 1966 vp.) määrärahasta alue- ja perustutki
muksen suorittamiseksi Pohjois-Suomessa. 

Ed. Ilaskiven ym. toiv .al. n:o 66 ( 1966 vp.) verolainsäädännön yksinkertaista
misesta. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 67 ( 1966 vp.) palkansaajien verotuksen yksinker
taistamisesta. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al, n:o 68 (1966 vp.) veronhuojennuslakien koordi
noimisesta ja veronhuojennusten korvaamisesta muilla toimenpiteillä. 

Ed. af Heurlinin toiv.al. n:o 69 ( 1966 vp.) selvityksen suorittamisesta määrä
aikaisen verovapaus- ja -helpotuslainsäädännön vaikutuksista. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 70 ( 1966 vp.) esityksen antamisesta valmistevero
lakien koontamisesta. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 71 ( 1966 vp.) kuntien jakamisesta tulo- ja omaisuus
verotuksessa uutta kalleusluokitusta vastaaviin kalleusryhmiin. 

Ed. Sirenin ym. toiv.al. n:o 72 ( 1966 vp.) yhdistetystä verotusmenettelystä kun
nille aiheutuvan kustannusosuuden tarkistamisesta. 

Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 73 ( 1966 vp.) kiinteän omaisuuden myymisestä kun
nalle saadun voiton verovapaudesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 74 (1966 vp.) säätiöiden ym. verovapauksien ku
moamisesta. 

Ed. Suonpään ym. toiv.al. n:o 75 ( 1966 vp.) osaketulojen verotuksen uudistami
sesta. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 76 ( 1966 vp.) asunto-osakeyhtiöiden verotuksessa 
ilmenevien epäkohtien poistamisesta. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 77 (1966 vp.) oman asunnon tuottaman asunto
edun verottamisen poistamisesta. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 78 ( 1966 vp.) toimenpiteistä kauppavoittovero
tuksen tarkistamiseksi. 

Ed. Sileäkankaan ym. toiv.ala. n:o 79 ( 1966 vp.) työnantajan perustaman eläke
laitoksen tai eläkesäätiön kiinteistötulojen verovapauden poistamisesta tai 
rajoittamisesta. 

Ed. Suorttasen ym. toiv.al. n:o 80 ( 1966 vp.) pakkolunastuskorvauksen koron 
vapauttamisesta verotuksesta. 

Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 81 ( 1966 vp.) erikoisveron asettamisesta kasva
tus- ja kansalaisvastuun hengen vastaiselle kirjallisuudelle. 

Ed. Linkolan toiv.al. n:o 82 ( 1966 vp.) tonttien luovutuksessa asunto- ja so
siaalisiin tarkoituksiin sekä elinkeinoelämän tarpeisiin noudatetun verotuksen 
muuttamisesta. 

Ed. Raipalan toiv.al. n:o 83 (1966 vp.) asutusrahaston varojen käytön järjestä
misestä valtion tulo- ja menoarvion puitteissa tapahtuvaksi. 
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Toimenpide 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 194 
yhteydessä; mietintö 
n:o 82. 

} Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 171 
yhteydessä; mietintö 
n:o 77. 

Ei ehditty käsitellä. 
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A s i a Toimenpide 

Ed. Siltasen ym. toiv.al. n:o 85 ( 1966 vp.) sosiaaliavustuksien takaisinperimi
sestä varakkailta verotuksen yhteydessä. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 86 ( 1966 vp.) verotuslain 60 §:n täydentämi
sestä. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 89 ( 1966 vp.) verovelvollisten asiamiesten toimien 
perustamisesta. 

Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 90 (1966 vp.) aviopuolisoiden yhteisverotuk
sen poistamisesta. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 91 (1966 vp.) aviopuolisoiden yhteisvero
tuksen muuttamisesta valinnanvaraiseksi. 

Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 92 ( 1966 vp.) yhteis- ja erillisverotuksen välisen 
valintavapauden toteuttamisesta. 

Ed. Suorttasen ym. toiv.al. n:o 93 ( 1966 vp.) aviopuolisoiden yhteisverotuksen 
epäkohtien korjaamisesta. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 94 ( 1966 vp.) yksinäisten henkilöiden verorasi
tuksen lieventämisestä. 

Ed. Kaarlosen ym. toiv.al. n:o 95 ( 1966 vp.) huoltovelvollisen naisen verotuk
sen muuttamisesta sosiaalisemmaksi. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 96 (1966 vp.) vainajan kuolinvuotenaan saaman 
tulon verovapaudesta eräissä tapauksissa. 

Ed. Väyrysen ym. toiv.al. n:o 97 (1966 vp.) vanhuusvähennyksen myöntämi
sestä 60 vuotta täyttäneelle tulo- ja omaisuusverotuksessa. 

Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 98 (1966 vp.) todellisten opinto- ja jatkokoulu
tuskustannusten vähennysoikeudesta verotuksessa. 

Ed. M. Mattilan ym. toiv.al. n:o 99 ( 1966 vp.) verotuksessa sallittavia koulu
tus- ja opintovähennyksiä koskevien säännösten muuttamisesta. 

Ed. Linkolan toiv.al. n:o 100 (1966 vp.) oppi- ja kurssikirjojen hankkimisesta 
aiheutuneiden opintokustannusten vähennyskelpoisuuden toteuttamisesta val
tion ja kunnan verotuksessa. 

Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 108 ( 1966 vp.) maataloustraktoreissa käytetyn 
bensiinin hintaan sisältyvän veron palauttamisesta. 

Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 109 (1966 vp.) tiekustannusten saattamisesta 
vähennyskelpoisiksi verotuksessa. Ei ehditty käsitellä. 

Ed. Karpolan ym. toiv.al. n:o 110 ( 1966 vp.) yksityisteiden rakentamisesta ja 
kunnossapitämisestä aiheutuneiden kustannusten vähennyskelpoisuudesta val
tion ja kunnan verotuksessa. 

Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 111 (1966 vp.) oikeudesta vähentää verotuksessa 
tienpidosta aiheutuneet kustannukset. 

Ed. Poh1osen ym. toiv.al. n:o 113 ( 1966 vp.) perusteiden määräämisestä veron
vähennysten suorittamiseksi tie- ja katurasituksista. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 114 ( 1966 vp.) syrjäseutujen tiekustannusten 
saattamiseksi vähennyskelpoisiksi verotuksessa. 

Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 115 (1966 vo.) yksityistieluontoisten teiden korjaus
kustannusten ottamisesta vähennyksenä huomioon verotuksessa. 

Ed. Helistenin ym. toiv.al. n:o 120 ( 1966 vp.) toimenpiteistä leimaverolain 59 b 
~: n 2 kohdan poistamiseksi. 

Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 121 (1966 vp.) valtiolta tilan ostavan vapauttami
sesta leimaveron maksusta. 

Ed. Mäen toiv.al. n:o 122 (1966 vp.) holhousasioissa annettavien asiakirjain 
vapauttamisesta leimaverosta. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 123 (1966 vp.) opintolainojen leimaveron poistami
sesta. 

Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 124 ( 1966 vp.) ammattiautoilijain vapauttamisesta 
ajokortin lunastamiseen ja uudistamiseen liittyvästä leimaverosta. · 

Ed. Sandeliuin ym. toiv.al. n:o 125 ( 1966 vp.) ammattiajokortista perittävän 
leimaveron poistamisesta. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 136 (1966 vp.) lahjoittajan oikeuttamisesta valtion 
verotuksessa vähentämään valtionapua nauttivalle yksityisoppikoululle tai 
kansanopistolle annettu lahjoitus. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 137 (1966 vp.) yli- ja lisätöistä saatujen ansiotu~ 
lojen verovapaudesta. 

Ed. Lähteenmäen ym. toiv.al. n:o 138 ( 1966 vp.) yli- ja lisätöistä saatujen an
siotulojen vapauttamisesta verotuksesta. 
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Asia Toimenpide 

Ed. Borg-Sundmanin ym. toiv.al. n:o 139 (1966 vp.) verovähennyksen myöntä
misestä vanhempiaan tai muita läheisiä omaisiaan elättävälle henkilölle. 

Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 140 (1966 vp.) lasten päivähoitomaksun vähentämi
sestä ansioäidin, eronneen ja lesken verotuksessa. 

Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 141 ( 1966 vp.) kotiapulaiselle maksetun palkan vähen
nyskelpoisuudesta verotuksessa. 

Ed. Leinosen toiv.al. n:o 142 ( 1966 vp.) verolainsäädännön muuttamisesta opis
kelijain työtulovähennyksen osalta. 

Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 143 ( 1966 vp.) verovapauden myöntämisestä sti
pendejä ja lainoja opiskelijoille jakaville opintorahastoille ja säätiöille lah
joitetuista summista. 

Ed. Niemelän toiv.al. n:o 144 (1966 vp.) koulutus- ja opintovähennysten teke
mistä verotuksessa koskevien säännösten muuttamisesta. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 145 ( 1966 vp.) oppikirjojen hankintakustannusten 
saattamisesta verotuksessa vähennyskelpoisiksi. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 146 ( 1966 vp.) verotuksessa sallittavaa opinto
vähennystä koskevien säännösten muuttamisesta. 

Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 147 ( 1966 vp.) opiskelijain verotuksen helpotta
misesta. 

Ed. M. Mattilan ym. toiv.al. n:o 148 (1966 vp.) matkakustannusten vähennys
kelpoisuuden lisäämisestä verotuksessa. 

Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 149 (1966 vp.) tupakan mainoskulujen vähennys
kelpoisuuden poistamisesta verotuksessa. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 150 (1966 vp.) väkijuomien mainoskulujen vähen
nyskelpoisuuden poistamisesta verotuksessa. 

Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 151 ( 1966 vp.) työtapaturmasta johtuvien korvaus
ten vapauttamisesta veron alaisuudesta. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 152 (1966 vp.) oman maan kansalaisten ravinto
lassa esittämän ohjelman saattamisesta verottomaksi. 

Ed. Borg-Sundmanin ym. toiv.al. n:o 153 ( 1966 vp.) eläkkeiden verotuksen lie
ventämisestä. 

Ed. Karvikon ym. toiv.al. n:o 154 ( 1966 vp.) pienten eläkkeiden vapauttami-
sesta verosta. Ei ehditty käsitellä. 

Ed. Hostilan ym. toiv .al. n :o 155 ( 1966 vp.) määrärahasta yksitvisoikeudellisessa 
tvösopimussuhteessa valtioon olevien työntekiiäin perhe-eläkkeitä va,.ten. 

Ed. Aleniuksen ym. toiv.al. n:o 156 ( 1966 vp.) kauppa- ja teollisuusministerii.in 
uudelleen järjestämisestä. 

Ed. Paason ym. toiv.al. n:o 157 (1966 vp.) erityisen osaston perustamisesta 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön hoitamaan betoni- ja teräs
betonirakenteiden normaalimäärävsasioita. 

Ed. 0. Saarisen toiv.al. n:o 158 ( 1966 vp.) työtuomioistuimen virkojen vakinais
tamisesta. 

Ed. Haarlan toiv.al. n:o 159 ( 1966 vp.) uusien toimien perustamisesta työvoima
tutkimustoimistoon. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 160 (1966 vp.) rajavartiolaitoksen värvättyjen hen
kilöiden vakinaistamisesta. 

Ed. Leivo-Larssonin toiv.al. n:o 161 (1966 vp.) määrärahasta sähkösanomankan
tajain ylimääräisten toimien perustamista varten. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 162 ( 1966 vp.) virkamies-kansanedustajan palk
kausta koskevien säännösten muuttamisesta. 

Ed. Perheentuvan ym. toiv.al. n:o 163 (1966 vp.) vi•kamies-ka11sanedusta;ain 
palkkausta ja kansanedustajien eläkeoikeutta koskevien säännösten tarkista
misesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 164 (1966 vp.) kansanedustajien kuukausipalkan 
alentamisesta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 165 ( 1966 vp.) kalliinpaikanlisäjärjestelmän kumoa
misesta. 

Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 166 (1966 vp.) valtion virkamiespalkkausten tar
kistamisesta annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 167 (1966 vp.) viran ja toimen haltijain palkkaus
asetuksen 6 §:n epäoikeudenmukaisuuksien korjaamisesta. 

Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 168 (1966 vp.) valtion viran ja toimen halti
jain ikä- ja virkavuosisäännösten muuttamisesta. 
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Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 169 ( 1966 vp.) valtion palveluksessa olevien so
siaalihoitajien palkkaetujen parantamisesta. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 170 (1966 vp.) valtion viran ja toimen 
haltijain pukuavustus- ja virkapukuavustuskysymyksen järjestämisestä. 

Ed. Borg-Sundmanin ym. toiv.al. n:o 171 (1966 vp.) vanhimpien eläkeläisten 
aseman järjestämisestä. 

Ed. Borg-Sundmanin ym. toiv.al. n:o 172 ( 1966 vp.) vapaaehtoisessa palveluk
sessa sodan aikana puolustusvoimissa suoritetun työn lukemisesta palvelus
vuosiksi valtion eläkevuosia laskettaessa. 

Ed. Forsiuksen ym. toiv.al. n:o 173 (1966 vp.) naisten vapaaehtoisen sodanaikai
sen palveluksen lukemisesta eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi. 

Ed. Forsiuksen ym. toiv.al. n:o 174 (1966 vp.) sodan aiheuttaman erikoislain
säädännön johdosta erinäisiin virastoihin perustettujen erikoisosastojen hen
kilökunnan eläkkeensaantioikeudesta. 

Ed. Forsiuksen toiv.al. n:o 175 (1966 vp.) valtion viran ja toimen haltijain 
palkkauksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta. 

Ed. Forsiuksen toiv.al. n:o 176 ( 1966 vp.) toimenpiteistä puolustuslaitoksen 
siviilivirkailijain oikeuttamiseksi lukemaan palvelusvuosiksi eläkettä varten 
suojeluskuntajärjestössä palvelemansa aika. 

Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 177 (1966 vp.) perhe-eläkkeistä ja valtion virka
miesten hautausavuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta. 

Ed. Hamaran ym. toiv.al. n:o 178 (1966 vp.) eräiden ennalleen jätettyjen eläk
keiden korottamisesta. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 179 (1966 vp.) virkamieseläkkeitä koskevien sään
nösten muuttamisesta sotiin osallistuneiden osalta. 

Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 180 ( 1966 vp.) vaikeasti vammautuneiden työn
tekijäin ja virkamiesten oikeuttamisesta siirtymään eläkkeelle edellyttämättä 
täyttä työkyvyttömyyttä. 

Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 181 ( 1966 vp.) valtion viran ja toimen haltijain 
ikälisäjäriestelmän ulottamisesta koskemaan valtion työntekFöitä. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 182 (1966 vp.) valtion työvirastojen toimi
alaan kuuluvien töiden toteuttamisesta kokonaisohjelman puitteissa. 

Ed. Helteen ym. toiv.al. n:o 183 ( 1966 vp.) toimenpiteistä työllisyysnäkökohtien Ei ehditty käsitellä. 
huomioonottamiseksi valtion virastojen ja laitosten hankinnoissa. 

Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 184 (1966 vp.) valtion virastoissa ja laitoksissa 
olevien työturvallisuuslain vaatimuksia vastaamattomien työtilojen saattami
sesta asianmukaiseen kuntoon. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 185 (1966 vp.) virastojen ja laitosten työ
turvallisuuden tehostamisesta. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 186 ( 1966 vp.) valtion viran ja toimen haltijain 
sekä työntekijäin työoloissa olevien epäkohtien korjaamisesta. 

Ed. Leinosen toiv.al. n:o 187 ( 1966 vp.) valtion virkamiesten ulkomaisia opinto
matkoja koskevasta järjestelystä. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 188 ( 1966 vp.) virkamiesten omaan alaan kuulu
van liiketoiminnan kieltämisestä. 

Ed. Helteen ym. toiv.al. n:o 189 (1966 vp.) toimenpiteistä Keravan nuoriso
vankilan henkilökunnan asunto-olojen parantamiseksi. 

Ed. Junnilan ym. toiv.al. n:o 190 ( 1966 vp.) asunnonrakennustoiminnan elvyt
tämisestä valtion takaoksilla rakennus- ja asunnonhankintaluotoille. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 191 (1966 vp.) asunto-osakkeiden hankkimi
sesta valtion virastojen ja laitosten henkilökunnalle virka- ja vuokratalojen 
rakentamisen sijasta. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 192 (1966 vp.) toimenpiteistä vanhusten asunto
tuotannon tukemiseksi. 

Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 193 (1966 vp.) lainojen myöntämisestä kunnille 
kansaneläkettä nauttivien vähävaraisten vanhusten ja työkyvyttömien vuokra
asuntojen rakentamista varten. 

Ed. Uotin ym. toiv.al. n:o 194 (1966 vp.) määrärahasta !ainoiksi asuntotuotan
toa varten. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 195 (1966 vp.) ylioppilaiden asuntolahankkeiden 
rakennusvarojen myöntämisestä teknillisten opistojen oppilaiden asuntojen 
rakentamiseen. 
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Ed. Koppasen toiv.al. n:o 196 ( 1966 vp.) teknillisten oppilaitosten asuntokysy
myksen hoitamisesta. 

Ed. Koppasen toiv.al. n:o 197 (1966 vp.) riittävän opiskelija-asuntoloiden mää
rän perustamisesta uusille korkeakoulu- ja yliopistopaikkakunnille. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 198 ( 1966 vp.) käytännöllisen kielitaidon edis
tämisestä valtion laitoksissa. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 199 ( 1966 vp.) keskusvirastojen veivoittamisesta 
käyttämään asiantuntijatehtävissä maan eri osissa olevia elinkeinonharjoitta
jia. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 200 ( 1966 vp.) valtion rakennustoiminnan saatta
miseksi julkiseksi jo tarjousvaiheessa. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 201 ( 1966 vp.) valtion kuljetusten antamisesta 
entistä suuremmassa määrin yksityisille yrittäjille. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 202 ( 1966 vp.) Siilinjärven nimismiespiirin pe
rustamisesta. 

Ed. Leinosen toiv.al. n:o 203 ( 1966 vp.) Oulun kaupungin poliisivoimain lisää
misestä. 

Ed. Häikiön toiv.al. n:o 204 {1966 vp.) määrärahasta eräiden poliisilaitosten 
järjestysosastojen komisarioiden toimien muuttamiseksi ylemmiksi toimiksi. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 205 ( 1966 vp.) rikospoliisilisän maksamisperus
teiden muuttamisesta. 

Ed. Hamaran ym. toiv.al. n:o 206 (1966 vp.) poliisitoimen haltijain matkakustan
nusten korvaamisesta. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 208 (1966 vo.) ennakolta määrättävien vapaapäi
väin järjestämisestä maaseutupoliisimiehille. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 209 (1966 vp.) työaikalain ulkopuolella olevan 
poliisikunnan ylityökorvauksen järiestämisestä. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 210 (1966 vp.) määrärahasta korvaukseksi maa
seudun poliisimiehille asunnon käyttämisestä toim'stotiloina. 

Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 211 (1966 vp.) tutkimuk~en suorittamisesta 
pienipainoksisten maaseutupäivälehtien postinkuljetus- ja jakelumaksujen 
alentamisesta. 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 212 ( 1966 vp.) postilaitoksen henkilökunnan Ei ehditty käsitellä. 
vapaalipouoikeuden järiestämisestä. 

Ed. V. A. Virtasen ym. toiv.al. n:o 213 (1966 vp.) julkisoikeudellisPssa urakka
suhteessa posti- ja puhelinliikenteen palveluksessa olevien palkkauksen ja 
sosiaalisten etujen parantamisesta. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 214 (1966 vp.) nestemäisen polttoaineen hin
nan saattamisesta samansuuruiseksi koko maassa. 

Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 215 (1966 vp.) bensiinikäyttöisten traktoreiden 
ja leikkuupuimureiden polttoaineveron tarkistamisesta. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 216 ( 1966 vp.) moottoria'oneuvoissa käytet
tävän polttoaineen hinnan määräämisestä samaksi koko maassa. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 217 (1966 vp.) bensiinikäyttöisten traktorien käyttö
kustannusten alentamisesta. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 218 (1966 vp.) kuorma-autojen urakkataksojen 
korjaamisesta. 

Ed. Haarlan ym. toiv.al. n:o 219 (1966 vp.) EFTAn ulkopuolelta tuotuia raa
ka-aineita käyttävien kotimaisten tuottajien kilpailukyvyn parantamisesta 
EFT An piirissä tullitariffin muutoksin. 

Ed. Haarlan toiv.al. n:o 220 (1966 vp.) työllisyysvarojen ohjaamisesta teolli
suuden käyttöön halpakorkoisina lainoina. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 221 ( 1966 vp.) alihankintatoiminnan käyttömah
dollisuuksien tutkimisesta. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 222 (1966 vp.) toimenpiteistä Televan muodosta
miseksi osakeyhtiöksi. 

Ed. Helteen ym. toiv .al. n:o 223 ( 1966 vp.) maaseudun teollistamisohjelman 
valmistamisesta. 

Ed. A. Saarisen ym. toiv.al. n:o 224 ( 1966 vp.) valtiojohtoisen rakennus- ja 
rakennuselementtituotantoa harjoittavan yrityksen perustamisesta. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 225 (1966 vp.) Kymenlaakson talouselämän mo
nipuolistamisesta. 
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Ed. Hjerpen ym. toiv.al. n:o 226 (1966 vp.) Rautaruukki Oy:n tuottaman 
raaka-aineen varaan nojaavan laivateollisuuden aloittamisesta Pohjois-Suo
messa. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 227 ( 1966 vp.) tutkimuksen toimittamisesta Neste 
Oy:n varojen käytöstä. 

Ed. Kinnusen ym. toiv.al. n:o 228 ( 1966 vp.) Rautaruukin tuotannon laajen
tumiseen perustuvasta metalliteollisuuden laajentamisesta Pohjois-S..:omessa. 

Ed. Melinin toiv.al. n:o 229 (1966 vp.) Rikkihappo Oy:n valvonnan siirtämi
sestä kauppa- ja teollisuusministeriölle. 

Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 230 (1966 vp.) toimenpiteistä henkilöautojen val
mistuksen turvaamiseksi Valmet Oy:n toimesta. 

Ed. Backlundin toiv.al. n:o 231 ( 1966 vp.) kaivostoiminnan aloittamisesta Jur
van kunnassa. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 232 (1966 vp.) rautakaivostoiminnan aloittamisesta 
Kolarin Rautuvaarassa. 

Ed. Mustosen ym. toiv.al. n:o 233 ( 1966 vp.) kaivostoiminnan aloittamisesta 
Lahnaslammilla Sotkamon kunnassa. 

Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 234 ( 1966 vp.) kaivostoiminnan aloittamisesta 
Siilinjärven kunnassa sijaitsevalla apatiittialueella. 

Ed. Nevalaisen ym. toiv.al. n:o 235 ( 1966 vp.) teollisuuden perustamisesta Ki
teen Puhokseen. 

Ed. Puhakan ym. toiv.al. n:o 236 ( 1966 vp.) malmien etsimis- ja tutkimus
toiminnan tehostamisesta Pohjois-Karjalassa. 

Ed. Puhakan ym. toiv.al. n:o 237 ( 1966 vp.) toimenpiteistä metalliteollisuuden 
perustamiseksi Pohjois-Karjalaan. 

Ed. Tainion ym. toiv.al. n:o 238 (1966 vp.) maan malmivaroihln perustuvan 
korkealaatuista terästä tuottavan jalostuslaitoksen rakentamisesta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 239 ( 1966 vp.) Kolarin kaivostoiminnan laajentami
sesta ja malminetsinnän tehostamisesta. 

Ed. Backlundin ym. toiv.al. n:o 240 ( 1966 vp.) tutkimuksesta teollisuuslaitosten 
sijoittamiseksi Etelä-Pohjanmaalle. 

Toimenpide 

Ed. Karpolan ym. toiv.al. n:o 241 (1966 vp.) saha-, vaneri- ja lastulevyteolli-
suuden perustamiseesta Kiteen Puhokseen. Ei ehditty käsitellä. 

Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 242 ( 1966 vp.) toimenpiteistä jyrsinturpeen 
käytön lisäämiseksi. 

Ed. L. Koskisen ym. toiv.al. n:o 243 ( 1966 vp.) metalliteollisuuden sijoittami
sesta Mikkelin läänin alueelle. 

Ed. M. Linnan ym. toiv.al. n:o 244 ( 1966 vp.) puunjalostuslaitosten rakenta
misesta Haapajärven tai Pyhäjärven 01. kunnan alueelle. 

Ed. Mäki-Hakolan ym. toiv.al. n:o 245 (1966 vp.) toimenpiteistä pienteollisuus
talojen Arava-lainoituksen aikaansaamiseksi. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 246 ( 1966 vp.) pienyrittäjäkunnan luotonsaanti
mahdollisuuksien parantamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 247 ( 1966 vp.) halpakorkoisen perusluoton järjes
tämisestä pienyrittäjätoiminnan kehittämistä varten. 

Ed. Helteen ym. toiv.al. n:o 248 (1966 vp.) sosiaaliturvakustannusten kompen
soimisesta käsi- ja pienteollisuudelle. 

Ed. Hjerpen ym. toiv.al. n:o 249 ( 1966 vp.) pienteollisuuden tukemisesta Poh
jois-Suomessa. 

Ed. Mäki-Hakolan ym. toiv.al. n:o 250 (1966 vp.) halpakorkoisen lainan myön
tämisestä alle 10 000 kW:n pienvesivoimalaitoksille. 

Ed. Savelan ym. toiv.al. n:o 251 (1966 vp.) perunatärkkelyksen modifiointi
teollisuuden perustamisesta. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 252 (1966 vp.) maaseudun sähkön kulutuksen 
lisäämisestä ja sähkön hinnan alentamisesta. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 253 ( 1966 vp.) sähkön hintaerojen tasoittamisesta. 
Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 254 (1966 vp.) toimenpiteistä sähkönjakelupolitii

kan uudistamiseksi. 
Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 255 ( 1966 vp.) sähkövirran hinnan saattamisesta 

samaksi koko maassa. 
Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 256 ( 1966 vp.) sähkön saattamisesta oikeuden

mukaisesti palvelemaan tuotantoelämää. 



Valiokuntien työt 1969. 4147 

A s i a Toimenpide 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 257 ( 1966 vp.) syrjäseutujen sähköistyskustannusten 
alentamisesta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 258 ( 1966 vp.) korkeajännitelinjojen rakentamisesta 
valtion kustannuksella syrjäseuduilla. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 259 ( 1966 vp.) maaseudun sähköistämistä koskevan 
valtionavustuksen lisäämisestä. 

Ed. V. A. Virtasen toiv.al. n:o 260 (1966 vp.) sähköistämisen valtionavustuksen 
korottamisesta saaristoalueilla. 

Ed. V. A. Virtasen ym. toiv.al. n:o 261 (1966 vp.) dieselgeneraattoriyhdistelnJän 
avulla hankitun sähkön hankintakustannusten saattamisesta valtion lainaan 
ja avustukseen oikeuttavaksi. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 262 ( 1966 vp.) Kemijoen vesistön säännöstelyn 
yleissuunnitelman laatimisesta. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 263 (1966 vp.) Lokan ja Porttipahdan veden
säännöstelyaltaan rakentamisesta. 

Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 264 ( 1966 vp.) Turun sataman saattamisesta 
Hangon sataman kanssa samanlaiseen asemaan rahtitasoitusjärjestelmään näh
den. 

Ed. Backlundin toiv.al. n:o 265 (1966 vp.) öljysataman ja öljyvaraston perus
tamisesta Kaskisten Pukkisaareen. 

Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 266 ( 1966 vp.) öljyvaraston aikaansaamisesta 
Kaskisten kaupunkiin. 

Ed. Leinosen toiv.al. n:o 267 ( 1966 vp.) toimenpiteistä pientonnistokannan ke
hittämiseksi. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 268 ( 1966 vp.) valtion virastotalon rakentamisesta 
Muuramen kuntaan. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 269 (1966 vp.) määrärahasta virastotalon rakenta
mista varten Viitasaaren kuntaan. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 270 ( 1966 vp.) valtion virastotalon rakentamisesta 
Suolahden kauppalaan. 

Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 271 (1966 vp.) Lavian virastotalon suunnittelu
ja rakennustyön toteuttamisesta. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 272 (1966 vp.) virastotalon rakentamisesta Lau- Ei ehditty käsitellä. 
kaaseen. 

Ed. A. Koskisen ym. toiv.al. n:o 273 (1966 vp.) määrärahasta Karstulan virasto
talon rakentamiseen. 

Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 274 (1966 vp.) Muuramen virastotalon rakennus
suunnitelmien jatkamisesta ia rakennustöiden aloittamisesta. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 275 ( 1966 vp.) virastotalon rakentamisesta Kemi
järven kauppalaan. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 276 (1966 vp.) virastotalon rakentamisesta 
Ähtärin kuntaan. 

Ed. Niemelän toiv.al. n:o 277 (1966 vp.) Heinäveden virastotalon rakentami
sesta. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 278 (1966 vp.) Suonenjoen virastotalon raken· 
nustöiden aloittamisesta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 279 (1966 vp.) virastotalon rakentamisesta Jout
saan. 

Ed. Puhakan ym. toiv.al. n:o 280 (1966 vp.) virastotalon rakentamisesta Juuan 
kuntaan. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 281 (1966 vp.) valtion virastotalon rakenta
misesta Kaavin kuntaan. 

Ed. Sirenin ym. toiv.al. n:o 282 (1966 vp.) valtion virastotalon rakentamisesta 
Orimattilaan. 

Ed. Tiekson ym. toiv.al. n:o 283 (1966 vp.) valtion virastotalon rakentamisesta 
Kemijärven kauppalaan. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 284 (1966 vp.) valtion virastotalon rakentamisesta 
Ähtärin kuntaan. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 285 ( 1966 vp.) rautatieliikenteen nopeuttami
sesta ja tavaraliikenteen rahtien alentamisesta Oulun ja Helsingin välillä. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 286 ( 1966 vp.) selvityksen suorittamisesta 
siitä, miten valtion hallinnon henkilöliikennetarve voitaisiin taloudellisim
min tyydyttää. 
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Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 287 ( 1966 vp.) rautatielaitoksen sosiaalitoiminnassa 
vallitsevien puutteiden poistamisesta. 

Ed. Kekkosen toiv.al. n:o 288 (1966 vp.) valtion rautateiden rahtimaksujen 
saattamisesta yksinomaan kuljetuskustannuksiin perustuvaksi. 

Ed. Kemppaisen ym. toiv.al. n:o 289 ( 1966 vp.) valtionrautateiden kuljetus
tariffien perusteiden muuttamisesta. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 290 (1966 vp.) valmiiksi jalostettujen tuotteiden 
rahtikustannusten tasaamisesta. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 291 ( 1966 vp.) rautatierahtien uudelleen jär
jestämisestä. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 292 ( 1966 vp.) määrärahasta varastomiehen toi
mien perustamiseksi valtionrautateille. 

Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 293 (1966 vp.) mää·ahasta valtionrautateiden 
kaikkien asemamiesten siirtämiseksi A 10 palkkausluokkaan. 

Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 294 ( 1966 vp.) valtionrautateiden vetovoima
kaluston ja työkoneiden kuljettajien aseman järjestämisestä. 

Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 295 ( 1966 vp.) valtionrautateiden siivoustoi
minnan järjestelystä. 

Ed. Kekkosen ym. toiv .al. n:o 296 ( 1966 vp.) työntekijäin osuuden lisäämisestä 
yritysten omistuksessa, voitonjaossa ja päätösvallan käytössä. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al n:o 297 ( 1966 vp.) voiton- ja vastuunjakoa sekä työ
läisosakkeiden käyttöä koskevasta kokeilusta. 

Ed. Lähteenmäen ym. toiv.al. n:o 298 (1966 vp.) osakeomistuksen ja -säästä
misen edistämistä tarkoittavista toimenpiteistä. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 299 (1966 vp.) valtion yhtiöiden työläisten edus
taiien nimeämisestä yhtiöiden johtokuntiin. 

Ed. Tainion ym. toiv.al. n:o 300 (1966 vp.) geologisen tutkimustoiminnan 
t~hostamisesta. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 301 ( 1966 vp.) ulkomaanpassien hinnan alenta
misesta ja niiden voimassaotoajan pidentämisestä. 

Ed. Forsiuksen ym. toiv.al. n:o 302 ( 1966 vp.) tuoremehujen tuontimaksun pois
tamisesta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 303 (1966 vp.) toimenpiteistä Helsingin epäter-
veen kehityksen pysäyttämiseksi 1 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 304 (1966 vp.) pysyvien työpaikkojen lisäämisestä. J 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 57 ( 1967 vp.) kehitysalueiden elinkeinoelämän kai- Käsitelty hallituksen 
kenpuolisesta elvyttämisestä. esityksen n:o 171 

yhteydessä; mietintö 
n:o 77. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 58 (1967 vp.) toimenpiteistä maaseudulta irtau
tuvan väestön sijoittamiseksi omaan kuntaan. 

Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 59 ( 1967 vp.) kehitysalueisiin kohdistuvan tutki
mustoiminnan tehostamisesta. 

Ed. Hjerppen ym. toiv.al. n:o 60 (1967 vp.) Pohjois-Suomen pysyvän tutkimus
ia suunnitteluelimen asettamisesta. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 61 (1967 vp.) valtion suunnittelutehtävien jakami
sesta tasapuolisesti. 

Ed. A. Saarisen ym. toiv.al. n:o 62 ( 1967 vp.) eduskunnan valvonnassa olevan 
investointipankin perustamisesta. 

Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 63 ( 1967 vp.) verohallituksen perustamisesta. 

Ed. M. Mattilan ym. toiv.al. n:o 64 (1967 vp.) veroneuvontajärjestelmän aikaan
saamisesta. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 65 (1967 vp.) veron tarkastamista koskevien ve· 
rolainsäädännön säännösten tarkistamisesta. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 66 (1967 vp.) veroilmoitusten jättämisestä pankkien 
ja liikelaitosten tiloihin asetettaviin vaaliuurniin. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 67 ( 1967 vp.) vapaakirjeen käytön sallimisesta vero
ilmoitusten jättämisessä. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen 
esitvksen n:o 171 
yhteydessä; mietintö 
n:o 77. 

} Ei <hditty !Witelli. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 117 
yhteydessä; mietintö 
n:o 45. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 68 ( 1967 vp.) luonnollisten henkilöiden vero
tuksen yksinkertaistamisesta. 

Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 69 ( 1967 vp.) valinnanvapaudesta yhteis- ja erillis
verotuksen välillä. 

Ed. Teirin ym. toiv.al. n:o 70 ( 1967 vp.) toimenpiteistä aviopuolisoiden yhteis
verotuksen poistamiseksi. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 71 (1967 vp.) puolisoiden yhteisverotuksen, en
simmäisen veroluokan, asuntoedun verotuksen ja harkintaverotuksen pois
tamisesta. 

Ed. Mustosen ym. toiv .al. n: o 72 ( 1967 vp.) säätiöiden tulojen ja omaisuuksien 
verovapauksien poistamisesta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 73 (1967 vp.) säätiöiden maiden verovapauden 
poistamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 74 (1967 vp.) ihmisarvoiselle vähimmäistoimeentu
lolle tarpeellisten ansioiden vapauttamisesta kokonaan veroista. 

Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 75 (1967 vp.) toimenpiteistä oman asunnon 
edun jättämisestä veronalaisen tulon ulkopuolelle. 

Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:ö 76 ( 1967 vp.) vanhusten asuntoavustuste;1 iät· 
tämisestä verotettavan tulon ulkopuolelle. 

Ed. Lottasen ym. toiv.al. n:o 77 ( 1967 vp.) lasten koulumatkakustannusten vä
hennysoikeudesta verotuksessa. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 78 (1967 vp.) opiskelijain työtulon vapauttami
sesta veroista ja ammattiin valmistuneiden määräaikaisesta veronhuojennuk
sesta. 

Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 79 (1967 vp.) opintokustannusten vähennysoikeu
desta verotuksessa. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 80 (1967 vp.) vähävaraisten opiskelijain aseman 
helpottamisesta verotuksessa. 

Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 81 ( 1967 vp.) veronhuojennuksert aikaansaamisesta 
yksityiskotiin sijoitetun lapsen huoltamisesta. 

Ed. Helistenin ym. toiv.al. n:o 82 ( 1967 vp.) sairauskustannusten vähennys
oikeutta rajoittavan ylärajan poistamisesta verotuksessa. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 84 (1967 vp.) tiemaksujen vähentämisestä lyhen- Ei ehditty käsitellä. 
tämättöminä kunnallis- ja valtionverotuksessa. 

Ed. Leinosen toiv.al. n:o 86 (1967 vp.) asuntotuotannon veronhuojennuslain 
antamisesta. 

Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 87 (1967 vp.) asuntotuotannon veronhuojennus
lain muuttamisesta. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 88 (1967 vp.) asuntotuotannon veronhuojen
nuksia koskevien säännösten muuttamisesta. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 89 ( 1967 vp.) toimenpiteistä moottoriajoneuvo
veron perimiseksi vastaisuudessa polttoaineen hinnan yhteydessä. 

Ed. Haarlan toiv.al. n:o 97 ( 1967 vp.) tutkimuksesta välilliseen verotukseen 
kohdistuvan palautuksen käytäntöön ottamisesta vientiin tarkoitettujen tava
roiden osalta. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 98 ( 1967 vp.) posti- ja lennätinlaitoksen puhelin
virkailijain eläkeikärajan alentamisesta. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 99 ( 1967 vp.) valtiojohtoisten laitosten eroami
sesta yksityisten suuryhtymien hallitsemista järjestöistä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 100 ( 1967 vp.) atomivoimalaitoksen aikaansaamisesta. 
Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 101 (1967 vp.) suomalaisen autoteollisuuden ja 

sen vientipyrkimysten tukemisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 102 ( 1967 vp.) toimenpiteistä kotimaisen autoteh

taan rakentamiseksi. 
Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 103 (1967 vp.) kemianteollisuuden laajentami

sesta valtiojohtoisen keskityksen pohjalla. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 104 (1967 vp.) petrakemiallisen teollisuuden kehittä

misestä. 
Ed. Nimikosken ym. toiv.al. n:o 105 (1967 vp.) pien- ja keskisuuren teollisuu

den toimintaedellytysten turvaamisesta työllisyyslainoja ja -takauksia myön
tämällä. 

Ed. Helteen ym. toiv.al. n:o 106 ( 1967 vp.) käsi- ja pienteollisuuden neuvon
nan uudelleen organisoimisesta. 
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Ed. Niinikosken toiv.al. n:o 107 ( 1967 vp.) määrärahasta pienteollisuuden pai
kallistoimiston perustamiseksi Ylivieskaan. 

Ed. Hjerppen toiv.al. n:o 108 ( 1967 vp.) naistyövoimalle työtä tarjoavan teolli
suuden aikaansaamisesta Raahen seudulle. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 109 (1967 vp.) teollisen kehityksen jouduttamisesta 
erityisesti Raahen seudulla. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 110 (1967 vp.) erityisen lisäpoisto-oikeuden aikaan
saamisesta Pohjois-Suomen selluloosateollisuudelle jalostusasteen nostamista 
varten. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 111 (1967 vp.) Savon Sellun puunjalostuslaitoksen 
rakentamisen kiirehtimisestä. 

Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 112 (1967 vp.) Rikkihappo Oy:n uuden lannoite
tehtaan sijoittamisesta Pohjois-Savoon. 

Ed. Männistön ym. toiv .al. n:o 113 ( 1967 vp.) lannoitetehtaan sijoittamisesta 
Pohjois-Savoon. 

Ed. Hjerppen toiv.al. n:o 114 (1967 vp.) Oulu Oy:n Nuottasaaren tehtaan sel
luloosatuotantoon perustuvan paperitehtaan aikaansaamisesta Ouluun. 

Ed. Tainion ym. toiv.al. n:o 115 (1967 vp.) Kemi Oy:n, Kemijärvi Oy:n ja 
Veitsiluoto Oy:n yhdistämisestä. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 116 ( 1967 vp.) lastulevytuotantoa harjoittavan 
laitoksen rakentamisesta Inarin kuntaan. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 117 (1967 vp.) määrärahasta maan uumenissa pille
vien rikkauksien esille saamiseen. 

Ed. Volotisen ym. toiv.al. n:o 118 ( 1967 vp.) toimenpiteistä Ilomantsin malmi
esiintymän hyväksikäyttämiseksi. 

Ed. Helteen ym. toiv.al. n:o 119 (1967 vp.) yritysdemokratian toteuttamisesta 
tuotantoelämässä. 

Ed. Nevalaisen ym. toiv.al. n:o 120 ( 1967 vp.) työntekijäin hallinnollisen ja 
taloudellisen osallistumisen turvaamisesta valtion ja valtiojohtoisissa yrityk
sissä. 

Ed. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 121 ( 1967 vp.) toimenpiteistä maan voimatalou
den keskittämiseksi. 

Ed. Ilaskiven toiv.al. n:o 122 ( 1967 vp.) selvityksestä aravalainoituksen periaat- Ei ehditty käsitellä. 
teiden soveltamisesta pienteollisuustalojen rakentamisessa. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 123 (1967 vp.) toimenpiteistä arava-rakentamisen 
ajoittamiseksi nykyistä tarkoituksenmukaisemmin. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 124 (1967 vp.) aravalainojen koron korotuksen pe
ruuttamisesta. 

Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 125 (1967 vp.) asumispakon poistamisesta eräiltä 
virkamiesryhmiltä. 

Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 126 (1967 vp.) valtion asuntojen wokravastik
keen uudelleen määrittelystä. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 127 (1967 vp.) virka-asuntojen wokrien korotta
misen kompensoimisesta. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 128 ( 1967 vp.) vankiloista ja alkoholistiparanto
loista vapautuvien asuntoloita varten annettavien asuntolainojen saannin hel
pottamisesta. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 129 ( 1967 vp.) opiskelija-asuntoloiden kalusteiden 
lukemisesta asuntolainoituksen piiriin. 

Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 130 ( 1967 vp.) opiskelija-asuntoloiden lainamäärä
rahojen korottamisesta. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 131 (1967 vp.) vanhusten asuntotalohankkeiden 
tukitoimenpiteiden tehostamisesta. 

Ed. Laineen ym. toiv.al. n:o 132 ( 1967 vp.) erityisen asuntotuotantolain säätä
misestä Helsingin seudun kuntia varten. 

Ed. Paasiworen ym. toiv.al. n:o 133 (1967 vp.) Helsingin seudun wokralaisten 
vaikean aseman Iievittärnisestä. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 134 (1967 vp.) valtakunnalliset ja maakunnalliset 
kehitystekijät huomioon ottavan koerakennustoiminnan aloittamisesta. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 135 (1967 vp.) määrärahasta suomalaisen rakennus
urakointi- ja yrittäjätoiminnan tukemiseksi ulkomaille. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 136 ( 1967 vp.) liikenne- ja kuljetusalan tutkimus
ja koulutustoiminnan kehittämisestä. 
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Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 137 (1967 vp.) maaseudun poliisimiesten matka
kustannusten kotvausten tarkistamisesta. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 138 ( 1967 vp.) vanhojen hoitolaitosten henkilötur
vallisuuden parantamista tarkoittavista toimenpiteistä. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 139 ( 1967 vp.) kalastuslaivaston rakentamisen edis
tämisestä. 

Ed. Antilan ym. toiv.al. n:o 140 (1967 vp.) toimenpiteistä mehiläishoidon kan
nattavuuden parantamiseksi. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 141 (1967 vp.) lain aikaansaamisesta maaseudun 
sähköistämisavustuksesta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 142 (1967 vp.) sähkön hinnan saattamisesta samak
si koko maassa. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 143 ( 1967 vp.) pienyritysten sähkön hinnan alenta
misesta. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 144 (1967 vp.) sähkön käytön lisäämisestä 
asuntojen lämmityksessä. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 145 (1967 vp.) kaikkien pysyväisluonteisten tila
päisten toimien ylimääräistämisestä tai vakinaistamisesta. 

Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 146 ( 1967 vp.) määrärahasta valtion tilapäisten 
toimien muuttamiseksi ylirnääräisiksi toimiksi. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 147 ( 1967 vp.) maalaiskirjeenkantajien ansioiden ja 
aseman parantamisesta. 

Ed. Vaittisen ym. toiv.al. n:o 148 (1967 vp.) sähkösanoman kantajien toimien 
vakinaistamisesta. 

Ed. Silanderin ym. toiv.al. n:o 149 (1967 vp.) määrärahasta virastotalon raken
tamisen aloittamiseksi Raision kauppalaan. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 150 (1967 vp.) valtion virastotalon rakentamisesta 
Jätvenpään kaupunkiin. 

Ed. Helteen ym. toiv.al. n:o 151 ( 1967 vp.) määrärahasta virastotalon rakenta
miseksi Mäntsälän kirkonkylään. 

Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 152 (1967 vp.) määrärahasta Märitsälään rakennet
tavan valtion virastotalon rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Sirenin ym. toiv.al. n:o 153 (1967 vp.) virastotalon rakentamisesta Orimat- Ei ehditty käsitellä. 
tilaan. 

Ed. Helteen ym. toiv.al. n:o 154 ( 1967 vp.) Loviisan virastotalon rakentamisesta. 
Ed. Mäki-Hakolan toiv.al. n:o 155 ( 1967 vp.) virastotalon rakentamisesta Ala

vuden kuntaan. 
Ed. Pulkkisen ym. toiv.al. n:o 156 (1967 vp.) Pielaveden virastotalon rakennus

töiden aloittamisesta. 
Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 157 (1967 vp.) valtion virastotalon aikaansaami

sesta Sonkajärven kuntaan. 
Ed. ]. E. Partasen ym. toiv.al. n:o 158 (1967 vp.) valtion virastotalon rakenta

misesta Sotkamon kirkonkylään. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 159 ( 1967 vp.) valtionrautateiden tariffipolitiikassa 

esiintyvien q>äoikeudenmukaisuuksien poistamisesta. 
Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 160 ( 1967 vp.) tullivapaata kunnallista raja

kauppaa koskevan oikeuden palauttamisesta Enontekiön kuntalaisille. 
Ed. Kiviahon ym. toiv.al. n:o 162 ( 1967 vp.) määrärahasta Alajärven säännöstely

työn suorittamiseksi. 
Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 163 (1967 vp.) määrärahasta Kyrkösjärven altaan 

rakennustöiden aloittamiseksi. 
Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 164 (1967 vp.) Kiuruveden ja Kiurujoen vedensään

nöstelylaitteiden ottamisesta valtion hoitoon. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 165 (1967 vp.) tutkimuksesta yleisradion varojen 

käytöstä. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 166 (1967 vp.) ulkomaan valuuttojen tuhlailun lopet-

tamisesta. 
Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 167 (1967 vp.) Königstedtin kartanon myymisestä. 
Ed. M. Mattilan ym. toiv.al. n:o 27 (1968 vp.) verotuslain 13 S:n muuttamisesta. 
Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 28 (1968 vp.) kumotun tulo- ja omaisuusveroase-

tuksen 16 §:n 3 momentin saattamisesta uudelleen voimaan. 
Ed. Jå:ms6lin toiv.al. n:o 29 (1968 vp.) vientimaksun poistamisesta raakapuulta J 

ja puunjalostustuotteilta. 
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Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 30 (1968 vp.) vientimaksun poistamisesta raaka
puulta ja puunjalostustuotteilta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 31 (1968 vp.) pyöreän puutavaran viennin täydelli
sestä vapauttamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 32 ( 1968 vp.) vientimaksujen kumoamisesta. 
Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 33 ( 1968 vp.) vientimaksujen lopettamisesta Oulun 

ja Lapin läänin osalta. 
Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 34 (1968 vp.) maataloustuotteiden maailman· 

markkinahintojen selvittämisestä. 
Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 35 ( 1968 vp.) tutkimuksen toimittamisesta työl

lisyysveron perimisestä työnantajilta. 
Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 36 ( 1968 vp.) kiinteistöjen ja vuokrasopimusten siir

rosta suoritettavan veron siirtämisestä veron määräämisen, kantamisen ja val
vonnan osalta veroviranomaisten tehtäväksi. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 37 (1968 vp.) ylityön verotuksen lieventämi
sestä. 

Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 38 ( 1968 vp.) tutkimuksesta säätiöiden verovapau
den vaikutuksista. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 39 ( 1968 vp.) liikevaihtoveroprosentin alentamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 40 (1968 vp.) liikevaihtoverovelvollisuuden siirtämi

sestä vähittäisportaasta tukkuportaaseen. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 41 (1968 vp.) liikevaihtoveron poistamisesta välttä

mättömyystarvikkeilta. 
Ed. Westerlundin ym. toiv.al. n:o 42 ( 1968 vp.) esityksen antamisesta moottori

ajoneuvoverolain muuttamiseksi. 
Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 43 ( 1968 vp.) valtioneuvoston oikeuttamisesta 

myöntämään vapautus maanmittausinsinööreille ym. auto- ja moottoripyörä
verosta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 44 ( 1968 vp.) autoveron palauttamisesta ammatti· 
autoilijoille. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 45 ( 1968 vp.) kuljetustoimen alan verojen alentami
sesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 46 (1968 vp.) moottorikelkoissa käytettävän polttoai- Ei ehditty käsitellä. 
neen vapauttamisesta verorasituksesta. 

Ed. Nevalaisen ym. toiv.al. n:o 47 (1968 vp.) polttoaineveron poistamisesta moot
torisahoilta. 

Ed. Puhakan ym. toiv.al. n:o 50 (1968 vp.) vähintään 10 prosentin suuruisen 
vähennysoikeuden myöntämisestä metsä- ja uittotyömiehille tulon hankinnas· 
ta johtuvina kuluina. 

Ed. Haarlan ym. toiv.al. n:o 51 (1968 vp.) lasten- ja kodinhoidosta aiheutuvien 
todellisten menojen vähennyskelpoisuudesta verotuksessa. 

Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 52 ( 1968 vp.) invaliditeettivähennyksen enimmäis
määrän korottamisesta verotuksessa. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 55 ( 1968 vp.) koulutusvähennystä koskevien sään
nösten tarkistamisesta verotuksessa. 

Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 56 ( 1968 vp.) toisen henkilön puolesta suoritetun 
työnantajan sosiaaliturvamaksun vähennyskelpoisuudesta verotuksessa. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 57 (1968 vp.) tulon hankkimisesta aiheutuvien 
kustannusten vähennysoikeudesta porotalouden verotuksessa. 

Ed. Kaarlosen ym. toiv.al. n:o 58 ( 1968 vp.) matkakustannusvähennyksen ylära
jan korottamisesta verotuksessa. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 59 (1968 vp.) opettajien ulkomaanmatkakus
tannusten verovähennyskelpoisuudesta. 

Ed. Koppasen toiv.al. n:o 60 ( 1968 vp.) ulkomaille opiskelijoina matkustavien 
vapauttamisesta matkustajaveron suorittamisesta. 

Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 61 ( 1968 vp.) tutkimuksen suorittamisesta virvoi
tusjuomaveron korotuksen vaikutuksesta alkoholittomien juomien kulutuk
seen. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 62 ( 1968 vp.) asuntoedun veronalaisuutta kos
kevien säännösten poistamisesta. 

Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 63 (1968 vp.) manttaalimaksun ja koiraveron si
sällyttämisestä valtion verotoimistojen tehtäviin. 
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Ed. Vennamon toiv.al. n:o 64 ( 1968 vp.) kansalaisten ansiotason parantamisesta. 
Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 65 ( 1968 vp.) valtion työvirastojen suunnittelutoi

minnan nopeuttamisesta. 
Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 66 (1968 vp.) niiden edellytysten selvittämisestä, 

joiden puitteissa vankilahallinto harjoittaa teollista ja kaupallista toimintaa. 
Ed. Haarlan ym. toiv.al. n:o 67 ( 1968 vp.) uusien toimien perustamisesta työvoi

matutkimustoimistoon kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä. 
Ed. Haarlan ym. toiv.al. n:o 68 ( 1968 vp.) määtärahasta kulkulaitospolitiikkaa 

johtavan kulkulaitossihteerin viran perustamiseksi. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 69 ( 1968 vp.) julkista tehtävää suorittavien .työsken

telyn nykyaikaistamisesta. 
Ed. Haran toiv.al. n:o 70 (1968 vp.) valtion virastojen ja laitosten siirtymisestä 

käyttämään kuljetuksissaan ammattimaisen liikenteen kuorma-autoja. 
Ed. Huiman ym. toiv.al. n:o 71 (1968 vp.) valtion viran- ja toimenhaltijain palk

kausasetuksen ikälisien laskemisperusteita koskevien määräysten muuttami
sesta. 

Ed. Pennasen toiv.al. n:o 72 (1968 vp.) valtion virassa olevien, 30 vuotta palvel
leiden viran- ja toimenhaltijain palkkauksen korottamisesta yhdellä palkkaus
luokalla. 

Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 73 (1968 vp.) valtion viran ja toimen haltijain ikä 
lisäjärjestelmän ulottamisesta koskemaan valtion työntekijöitä. 

Ed. Halmeen toiv.al. n:o 74 ( 1968 vp.) valtion palveluksesta eläkettä saavien es
tämisestä sijoittumasta valtion, valtionjobtoisten yritysten ja valtionapua naut
tivien järjestöjen palvelukseen. 

Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 75 ( 1968 vp.) julkisista varoista samalle henkilölle 
suoritettavan usean palkan tai eläkkeen maksamisen estämisestä. 

Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 76 (1968 vp.) eläkkeen myöntämisestä puolustusvoi
missa sotien aikana palvelleille naisille. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 77 (1968 vp.) maatalousministeriön alaisten koulu· 
ien työnjohtajien saattamisesta virkamiessuhteeseen. 

Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 78 (1968 vp.) lautamiesten palkkioiden ja matka
kustannusten suorittamisesta valtion varoista. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 79 ( 1968 vp.) määrärahasta valtion laitoksissa palvele- Ei ehditty käsitellä. 
vien virkapukuavustuksen korottamisesta. 

Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 80 (1968 vp.) rikospoliisilisän maksamisesta kai
kille rikostutkimustyötä suorittaville vanhemmille konstaapeleille ja ylikons
taapeleille. 

Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 81 ( 1968 vp.) järjestyspoliisilisän maksamisessa 
esiintyvien epäkohtien poistamisesta. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 82 (1968 vp.) maaseudun poliisimiesten omassa 
piirissä suorittamien virkamatkojen korvausjärjestelmän muuttamisesta. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 83 ( 1968 vp.) radiosähköttäjälisän maksamisesta 
poliisiradion radiosähköttäjille. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 84 ( 1968 vp.) virka-asuntojen lämpökustannusten 
korvausten alentamisesta keskuslämmitystalojen osalta Oulun ja Lapin lää
nissä. 

Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 85 ( 1968 vp.) arkistonhoidon piirissä toimi
vien arkistonhoitajien ja toimistoapulaisten palkkaehtojen parantamisesta. 

Ed. L. Koskisen ym. toiv.al. n:o 86 (1968 vp.) TVH:n lossimiesten eläketurvan 
järjestämisestä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 87 (1968 vp.) puhelinvälittäjien palkkojen korottami
sesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 88 (1968 vp.) esityksen antamisesta suurituloisten 
palkkojen alentamisesta. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 89 (1968 vp.) pääoman muodostusta koskevasta 
selvityksestä. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 90 (1968 vp.) vientiturveteollisquden edistämi
sestä. 

Ed. Hjerppen ym. toiv.al. n:o 91 ( 1968 vp,) määrärahasta Pohjois- ja Itä-Suo
men investointirahaston alkupääomaksi. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al, n:o 92 (1968 vp.) Pohjois-Suomen kehitysrahaston ai
kaansaamisesta. 
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Ed. Knuutin toiv.al. n:o 93 ( 1968 vp.) lainajärjestelyistä Pohjois-Suomen yritys
toiminnan edistämiseksi. 

Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 94 ( 1%8 vp.) valtiontalouden ja erityisesti valtion
enemmistöisten yhtiöiden valvonta- ·ja tarkastustoiminnan tarkistamisesta. 

Ed. Sallan ym. toiv.al. n:o 95 (1968 vp.) Kemin kromiesiintymän tarjoamiin 
mahdollisuuksiin perustuvan erikoisterästehtaan rakentamisesta Pohjois-Suo
meen. 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o % (1968 vp.) tutkimuksesta kaivostoiminnan 
uudelleen aloittamisesta Pielisjärven kunnan Mätäsvaarassa. 

Ed. Pulkkisen ym. toiv.al. n:o 97 ( 1%8 vp.) kaivostoiminnan aloittamisesta Pie
laveden Säviällä. 

Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 98 ( 1968 vp.) malminetsinnän tehostamisesta Poh
jois-Suomessa työllisyystyönä. 

Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 99 ( 1968 vp.) lisäyksestä vuoden 1968 tulo- ja me
·noarvioon maaperätutkimuksien suorittamista varten Lapin läänissä. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 100 (1968 vp.) valtionenemmistöisen osakeyhtiön 
perustamisesta metalliteollisuustoiminnan aloittamiseksi Suolahden kauppa
lassa. 

Ed. Hjerppen ym. toiv.al. n:o 101 (1968 vp.) Rautaruukki Oy:n raudanjalostus
laitoksen kehittämisestä ohutlevytuotantoa silmällä pitäen. 

Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 102 (1%8 vp.) kemianteollisuuden aikaansaami
sesta Pohjois-Savoon. 

Ed. Tainion ym. toiv.al. n:o 103 (1968 vp.) kemiallisen puunjalostusteollisuuden 
jätteiden hyväksikäytön tutkimusten kiirehtimisestä. 

Ed. Puhakan ym. toiv.al. n:o 104 (1%8 vp.) Itä-Suomen teollisuuden laajennus
ohjelman tekemisestä. 

Ed. Knuuttilan toiv.al. n:o 105 ( 1968 vp.) valtionenemmistöisen osakeyhtiön 
perustamisesta elementtitalojen valmistamisen aloittamista varten Laukaan, 
Keuruun ja Korpilahden kunnissa. 

Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 106 (1968 vp.) valtiojohtoisen puuelementtitaloja 
valmistavan tehtaan perustamisesta Viitasaarelle. 

Ed. Honkosen ym. toiv.al. n:o 107 (1968 vp.) perustettavan autotehtaan sijoitta-
misesta Tampereen seudulle. · Ei ehditty käsitellä. 

Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 108 (1968 vp.) Etelä-Pohjanmaan ottamisesta 
huomioon autotehtaan perustamista selvitettäessä. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 109 ( 1968 vp.) perustettavaksi suunnitellun auto
tehtaan sijoittamisesta Pohjois-Suomeen. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 110 (1968 vp.) Lapin läänin mahdollisuUksien 
selvittämisestä autotehtaan sijoituspaikkana. 

Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 111 (1968 vp.) lisäyksestä vuoden 1968 tulo- ja 
menoarvioon !ainoiksi Huopanan Voima Oy:lle Huopanankosken vesivoima-
laitoksen rakennustöitä varten. · 

Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 112 (1968 vp.) lisäyksestä vuoden 1968 tulo- ja 
menoarvioon !ainoiksi Huopanan Voima Oy:lle Huopanankosken vesivoima
laitoksen laajennustöitä varten. 

Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 113 (1%8 vp.) valtion lainoituksen järjestämi
sestä Huopanan Voima Oy:lle Huopanankosken vesivoimalaitoksen rakennus
työn aloittamiseksi. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 114 (1968 vp.) työllisyysvarojen myöntämisestä 
kotiteollisen työn edistämiseksi Kuopion läänissä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 115 (1968 vp.) rautateiden tariffipolitiikan peruslin
jojen korjaamisesta. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 116 (1968 vp.) Pohjois-Suomen selluloosan tahti
kustannusten alentamisesta. 

Ed. Tainion ym. toiv.al. n:o 117 ( 1968 vp.) syrjäisempien seutujen teollisuustuot
teiden rahtiavustusten maksamisesta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 118 (1968 vp.) Oy Pohjolan Liikenne Ab:n toimin
nan lakkauttamisesta. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 119 ( 1%8 vp.) toimenpiteistä polttoturpeen 
tuotannon ja käytön lisäämiseksi. 

Ed. V. Mattilan toiv.al. n:o 120 ( 1%8 vp.) Etelä-Pohjanmaan turvevoimalaitos
hankkeen toteuttamisesta. 
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Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 121 (1968 vp.) määrärahasta kasvu- ja teollisuus
turve-esiintymien tutkimiseksi ja käyttösuunnitelmien laatimiseksi. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 122 (1968 vp.) Pohjois-Suomen polttoturpeen hyväksi 
käyttämisestä. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 123 ( 1968 vp.) selvityksestä asuntotuotannon ra
hoittamisesta erityisten holding-yhtiöiden avulla. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 124 ( 1968 vp.) ensisijaisen luoton saamisesta 
asunnon hankkimista varten. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 125 ( 1968 vp.) rakennusten halpakorkoisesta korjaus
lainoituksesta. 

Ed. Laineen ym. toiv.al. n:o 126 ( 1968 vp.) vuokra-asuntotuotannon lisäämisestä 
erityisesti Helsingissä ja sen ympäristökunnissa. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 127 ( 1968 vp.) rintamamiesten asettamisesta etu
sijalle asuntolainoja myönnettäessä. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 128 ( 1968 vp.) esityksen antamisesta laiksi rinta
mamiesten, sotaleskien ja -orpojen asuntokysymyksen järjestämisestä. 

Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 129 ( 1968 vp.) rintamamiehille annettavista helpotuk
sista asuntolainoja takaisin maksettaessa. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 130 ( 1968 vp.) lainoituksen järjestämisestä sotavete
raaneille oman asunnon rakentamiseksi. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 131 ( 1968 vp.) lisälainojen järjestämisestä nuorille 
pareille asunnon hankinnan tukemiseksi. 

Ed. Laihon ym. toiv.al. n:o 132 ( 1968 vp.) asutustilallisen ym. pankkilainojen 
muuttamisesta valtion halpakorkoisiksi !ainoiksi. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 133 (1968 vp.) tuontipolttoaineiden varmuusvaras
totilojen rakentamisesta Keski-Suomen lääniin. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 134 (1968 vp.) yhdistetyn asema- ja virastoraken
nuksen rakentamisesta Saloon. 

Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 135 ( 1968 vp.) Lavian virastotalon rakentamisesta. 
Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 136 ( 1968 vp.) virastotalon rakentamisesta Kau

salaan. 
Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 137 (1968 vp.) määrärahasta Limingan kuntaan 

rakennettavan valtion virastotalon rakennussuunnitelmien laatimiseksi. Ei ehditty käsitellä. 
Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 138 (1968 vp.) määrärahasta Mäntsälään rakennet

tavan valtion virastotalon rakennustöiden aloittamiseksi. 
Ed. Lintilän ym. toiv.al. n:o 139 (1%8 vp.) Kälviän virastotalon rakentamisesta. 
Ed. Lintilän ym. toiv.al. n:o 140 (1968 vp.) Kannuksen virastotalon rakentami

sesta. 
Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 141 ( 1968 vp.) valtion virastotalon rakentamisesta 

Siilinjärven kuntaan. 
Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 142 (1968 vp.) Nilsiän kuntaan rakennettavan val

tion virastotalon suunnitelmien laatimisesta. 
Ed. Silanderin ym. toiv.al. n:o 143 ( 1968 vp.) määrärahasta Raision virastotalon 

suunnittelua ja rakennustöiden aloittamista varten. 
Ed. Sirenin toiv.al. n:o 144 ( 1968 vp.) valtion virastotalon rakentamisesta· Ori

mattilaan. 
Ed. Vartian ym. toiv.al. n:o 145 ( 1968 vp.) määrärahasta virastotalon rakentami

seksi Loimaan kauppalaan. 
Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 146 (1968 vp.) Tampereen virastotalon raken

nustöiden aloittamisesta. 
Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 147 ( 1968 vp.) virastotalon rakentamisesta Tervo

laan. 
Ed. Pentin ym. toiv.al. n:o 582 ( 1968 vp.) kaksinkertaisen verotuksen estämisestä 

siirryttäessä uuteen maatilatalouden verotusjärjestelmään. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 583 (1968 vp.) maataloustuotteiden myynnistä saa

dun tulon kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemisestä. 
Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 584 (1968 vp.) metsäverotuksen uudistamisesta. 
Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o .585 ( 1968 vp.) metsäverohelpotuksen myöntämi

sestä vajaatuottoisille metsälöille. 
Ed. Kekkosen toiv.al. n:o 36 valtion viran ja toimen haltijain jatkokoulutuksen 

järjestämisestä. 
Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 37 ylimääräisten ja tilapäisten viran ja toimen halti

jain saattamisesta lakkautuspalkkalain perusteella samaan asemaan vakinaisten 
viran ja toimen haltijain kanssa. 
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Ed. Tenhiälän ym. toiv.al. n:o 38 yksityisillä työmarkkinoilla palvellun ajan otta
misesta huomioon valtion tai kunnan palvelukseen siirryttäessä ikälisiä myön
nettäessä. 

Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 39 ylimääräisten ja tilapäisten toimien perustami
sesta ylimääräisten virastotyöntekijäin hoitamia tehtäviä varten. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 40 naisten sodanaikaisen palveluksen laskemisesta 
valtion palvelukseksi eläkettä määrättäessä. 

Ed. Hostilan ym. toiv.al. n:o 41 eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden estämisestä 
kilpailemasta muun työvoiman kanssa vapaista työpaikoista. 

Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 42 lainsäädännön muuttamisesta siten, ettei julkisista 
varoista samanaikaisesti maksettaisi henkilölle eläkettä ja palkkaa. 

Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 43 palkkatuloa saavien valtion ym. eläkeläisten 
eläkkeiden vähentämisestä. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 44 tutkimuksesta sivuvirkojen hoitamisen ja eläk
keellä olevien virka~ ja työsopimussuhteisten tehtävien laajuudesta. 

Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 45 julkisista viroista tai toimista eläkkeelle siirtynei
den estämisestä pääsemästä täysipalkkaisiin toimiin eräissä tapauksissa. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 46 valtion eläkettä saavien estämisestä pääsemästä jul
kiseen tehtävään. 

Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 47 määrärahasta eläkeasioita valmistelemaan tar
vittavan lisähenkilökunnan palkkaamiseksi valtiokonttoriin. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 48 eräiden postilaitoksen sivutoimien muuttamisesta 
päätoimiksi. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 49 maalaiskirjeenkantajien ansioiden parantamisesta. 
Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 50 luotsien ruotsalaisissa kauppa-aluksissa suorittaman 

palvelun hyväksymisestä eläkkeitä laskettaessa. 
Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 51 valtion virastojen ja laitosten henkilökunnan yh

teisostojen ja tavaranjakelun kieltämisestä. 
Ed. Procopen toiv.al. n:o 52 virastotalon suunnittelua ja rakentamista varten 

Karjaan kauppalaan. 
Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 53 valtion virastotalon rakentamisesta Euraan. 
Ed. Landströmin toiv.al. n:o 54 valtion virastotalon rakentamisesta Noormarkun 

krmtaan. Ei ehditty käsitellä. 
Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 55 määrärahasta Joutsan virastotalon rakennustöiden 

aloittamiseksi. 
Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 56 määrärahasta valtion virastotalon rakentamiseksi 

Loimaan kaupunkiin. 
Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 57 Kristiinan virastotalon rakennustöiden aloitta

misesta. 
Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 58 Keski-Suomen läänin virastotalojen rakentamisen 

ohjelmoimisesta ja kiirehtimisestä. 
Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 59 määrärahasta virastotalon rakentamiseksi Ivaloon. 
Ed. Lindemanin ym. toiv.al. n:o 60 lisäyksestä vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon 

Paraisten kauppalan tulliasemaa varten. 
Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 61 voimakkaan väestönlisäyksen kokeneiden kuntien 

veropiirien verotoimistojen työvoiman tarpeen selvittämisestä. 
Ed. Ilaskiven ym. toiv.al. n:o 62 veronmaksajain oikeusturvan selvittämisestä. 
Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 63 verotarkastuksen tehostamisesta. 
Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 64 veroilmoitusten jättöajan siirtämisestä huhtikuun 

loppuun. 
Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 65 luonnollisten henkilöiden verotusta koskevien la-

kien uudistamisesta. 
Ed. Haapasalon ym. toiv.al. n:o 66 pienituloisten verotuksen lieventämisestä. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 67 kaikkien verovapauksien poistamisesta. 
Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 68 maan arvonnousun verottamista käsitelleen ko

mitean mietinnössä esitettyjen ehdotusten toteuttamisesta. 
Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 69 pienituloisten eläkkeiden verovapaudesta. 
Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 70 esityksen antamisesta tulo- ja omaisuusverolain 

24 §:n 9 kohdan muuttamisesta. 
Ed. Melinin ym. toiv.al. p.:o 71 aviopuolisoiden erillisverotuksen toteuttamismah

dollisuuksien tutkimisesta. 
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Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 72 tutkimuksesta muiden kuin omien alaikäisten l 

lasten huoltamisesta aiheutuvien kustannusten vähennysoikeudesta verotuk-

1 
sessa. 

Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 73 veronvähennysoikeuden myöntämisestä yksinäisille 
henkilöille sisarusten lasten hoidon ja elatuksen perusteella. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 74 eräiden huoltovelvollisten vapauttamisesta kunnan
ja valtionverosta. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 75 nuorten henkilöiden verotusepäkohtien korjaa
misesta. 

Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 76 opiskelijan ansiotulojen saattamisesta vero
vapaiksi. 

Ed. l'rocopen ym. toiv.al. n:o 77 opiskelijain oikeudesta vähentää eräitä välttä
mättömiä opiskelumenoja verotuksessa. 

Ed. E. Salon ym. toiv.al. n:o 78 verovähennysoikeuden laajentamisesta koulutus
ja opiskelukustannusten johdosta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 79 opiskelukustannusten verovähennystä koskevien 
säännösten tarkistamisesta. 

Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 80 opintolainojen lyhennysten vähentämisestä 
verotuksessa. 

Ed. Vartian ym. toiv.al. n:o 81 alivuokralaisena asuviita opiskelijoilta kannetta
van huoneenvuokran vapauttamisesta tuloverosta. 

Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 82 moottorisahavähennyksen porrastamisesta vero
tuksessa. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 83 moottorisahaa metsätöissä käyttävien verovä
hennysoikeuden korottamisesta. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 84 kuolinpesien ja maatalousyhtymien oikeuttami
sesta tekemään luonnollisille henkilöille myönnettävät verovähennykset. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 85 sairaus- ja hautausavustuskasso;en vapauttamisesta 
veroista. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 86 vuokramenojen vähennyskelpoisuudesta vero
tuksessa eräissä tapauksissa. 

Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 87 asunnon ja työpaikan välisten todellisten matka
kustannusten vähennyskelpoisuudesta verotuksessa. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 88 kotiapulaisen palkkauskulujen saattamisesta vähen
nyskelpoisiksi verotuksessa. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 89 palkanmaksajan oikeuttamisesta vähentämään 
verotettavista tuloistaan kotiapulaisen palkka. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 90 kieltenopettajien ulkomaisten opintomatkojen 
kustannusten vähennysoikeudesta verotuksessa. 

Ed. H. Linnan ym. toiv.al. n:o 91 alkoholijuomien ja tupakan mainoskulujen ve-
rovähennysoikeuden poistamisesta. 

Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 92 omaisuusveron asteittaisesta poistamisesta. 
Ed. Pentin ym. toiv.al. n:o 93 maatalouden omaisuusverotuksen muuttamisesta. 
Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 94 esityksen antamisesta maatalouden tuloverolain 

poikkeussäännöksiksi ylimenokautena. 
Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 95 maatilatalouden tuloverolain veroilmoitus

lomakkeiden yksinkertaistamisesta. 
Ed. Karpolan ym. toiv.al. n:o 96 uudistetun metsämaan verovapauden saannin 

helpottamisesta. 
Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 97 metsäverohelpotuksen myöntämisestä heikko

tuottoisille metsälöille. 
Ed. Tiitun ym. toiv.al. n:o 98 liikevaihtoveron poistamisesta pieniltä yrityksiltä. 
Ed. E. Laineen ym. toiv.al. n:o 99 liikevaihtoveron poistamisesta joukkokulutus

tarvikkeilta. 
Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 100 invilidien ja invalidityövoimaa pääasiallisesti 

käyttävien yritysten liikevaihtoverovapauden laajentamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 101 oppi- ja koulukirjojen vapauttamisesta liikevaihto

verosta. 
Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 102 ammattimaiseen liikenteesen käytettävien kuorma

autojen vapauttamisesta liikevaihtoverosta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 103 moottosahoihin kohdistuvan verotuksen poista-

misesta. 
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Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 168 
yhteydessä; mietintö 
n:o 62. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Vennamon toiv.al. n:o 104 moottorikelkkoihin kohdistuvan verotuksen pois
tamisesta. 

Ed. Häggblomin ym. toiv.al. n:o 105 kansainvälisillä vesillä käytettävän kalastus
välineistön vapauttamisesta tullista ja liikevaihtoverosta. 

Ed. Sarialan ym. toiv.al. n:o 106 toimenpiteistä autoverojärjestelmän uudistami
seksi. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 107 autoveron palauttamisesta kokonaisuudes
saan ammattiautoilijoille. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 108 ammattimaiseen liikenteeseen käytettävien 
kuorma-autojen ajoneuvoveron alentamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 109 ammattiautoilijain auto- ja bensiiniveron alenta
misesta. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 110 poromiesten moottorikeikkojen polttoaineen 
vapauttamisesta polttoaineverosta. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 111 vapaapalokuntien oikeuttamisesta käyttä
mään verovapaata polttoainetta paloautoissaan. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 112 laajennetun rajakauppaoikeuden säätämisestä 
Lapin kuntien asukkaille. 

Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 113 poronhoitotöitä varten ostetun moottorikelkan 
tullimaksun palauttamisesta. 

Ed. Pennasen toiv.al. n:o 114 rahalaitoksista velkakirjalla nostettujen opintolai
nojen vapauttamisesta leimaverosta. 

Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 115 toimenpiteistä vientimaksujen perinnän jatka
misen turvaamiseksi. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 116 vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta anne
tun lain kumoamisesta. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 117 vakauttam!stoimenpiteiden jatkamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 118 pääomavirtojen ohjaamisesta kansalaisten oma

toimisuuden hyväksi. 
Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 119 selvityksestä julkisuusperiaatteen sovelta

misesta laajemmin talouselämässä. 
Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 120 eräiden yleisön palveluun liittyviä tehtäviä 

hoitavien valtion laitosten muuttamisesta valtionjobtoisiksi osakeyhtiöiksi. 
Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 121 toimenpiteistä talouselämän keskityksen tor

jumiseksi. 
Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 122 kehitysaluelainsäädännön voimassaoloojan 

jatkamisesta. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 123 esityksen antamisesta kehitysalueiden elin
keinoelämän veronhuojennuksista. 

Ed. Hjerppen ym. toiv.al. n:o 124 valtiojohtoisten ja valtion tukea saavien lai
tosten sijoittamisesta maan eri osiin. 

Ed. Hjerppen ym. toiv.al. n:o 125 määrärahasta Pohjois-Suomen investointirahas
ton alkupääomaksi. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 126 toimenpiteistä Pohjois-Suomen elinkeinoelämän 
kehittämiseksi. 

Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 127 Lapin talouselämän ja luonnonkäytön yleissuun
nitelman laatimisesta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 128 Pohjois-Suomessa toimivien valtion yhtiöiden 
pääkonttorien siirtämisestä Helsingistä tuotantolaitosten yhteyteen. 

Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 129 pienteollisuuden työllistämismahdollisuuksien 
lisäämisestä luottoja lisäämällä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 130 maan uumenissa piilevien rikkauksien esille 
saamisesta. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 131 Itä-Suomen geologisen peruskartoituksen uudis-
tamisesta. . 

Ed. Tainion ym. toiv.al. n:o 132 toimenpiteistä geologisen tutkimustoiminnan 
parantamiseksi. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 133 toimenpiteistä Pohjois- ja Itä-Suomen maaperä
rikkauksien käyttämiseksi kansantaloutemme hyväksi. 

Ed. Sääskilahden toival. n:o 134 Pohjois·Suomen luonnonvarojen tutkimusase
man rakentamisesta Rovaniemelle. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 171 
yhteydessä; mietintö 
n:o 77. 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 173 
yhteydessä; mietintö 
n:o 70. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Asia 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 135 kaivostoiminnan aloittamisesta Nivalan Hitu
rassa. 

Ed. Sallan ym. toiv.al. n:o 136 Savukoskella olevan apatiittiesiintymän tutkimus
toiminnan tehostamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 137 Rautaruukki Oy:n laajennetun tuotannon sijoit-
tamisesta Pohjois·Suomeen. 

Ed. Balisen ym. toiv.al. n:o 138 metallisulaton aikaansaamisesta Itä-Suomeen. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 139 metallisulaton rakentamisesta Varkauteen. 
Ed. Vaittisen ym. toiv.al. n:o 140 tutkimuksesta metallisulattamon perustamisesta 

Pohjois-Karjalaan. 
Ed. Voiorisen ym. toiv.al. n:o 141 metallisulaton perustamisesta Pohjois-Karjalan 

lääniin. 
Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 142 energiataloudellisen elimen asettamisesta oh

jaamaan maamme energiahuollon kehitystä. 
Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 143 Porttipahdan tekojärven altaan pohjan raivaa

misesta. 
Ed. Kiviahon ym. toiv.al. n:o 144 määrärahasta Sykäräisten, Nurmon ja Alajär

ven voimalaitoksien rakentamiseksi. 
Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 145 Siikakosken ja Pudaskosken voimalaitosten 

rakentamisesta Pielisjärven kunnassa. 
Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 146 tutkimuksesta turveteollisuuden aikaansaa

misesta Karungin kunnassa. 
Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 147 lisäyksestä vuoden 1969 tulo- ja meno

arvioon Kemijärvi Oy:n osakkeiden lunastamiseksi yksityisiltä osakkeen
omistajilta. 
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Toimenpide 

Käsitelty 
esityksen 
yhteydessä; 
n:o 32. 

hallituksen 
n:o 87 
mietintö 

Ed. Volotisen ym. toiv.al. n:o 148 valtionapujen korottamisesta maaseudun säh
köistämiseen. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 149 yrityksien ja maatalouksien sähkökustannuksien ~Ei ehditty käsitellä. 
alentamisesta. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 150 sähkötariffien tasoittamisesta maan eri 
osissa. 

Ed. Korsbäckin · ym. toiv.al. n:o 151 sähkövirran kuluttajahintojen erilaisuuden 
poistamiseSta. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 152 sähkön hinnan saattamisesta samanlaiseksi 
koko valtakunnan alueella. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 153 polttoaineiden kuljetuskustannusten korvaami
sesta valtion varoista polttoaineiden hintojen alentamiseksi Pohjois-Suomessa 
ja Lapissa. 

Ed. Tikkasen ym. toiv.al. n:o 154 nestemäisten polttoaineiden hintojen saattami
sesta samansuuruisiksi koko maassa. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 155 asunto-obligaatiojärjestelmän aikaansaami
sesta vuokra-asuntotuotannon rahoitustarpeen tyydyttämisksi. 

Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 156 asuntolainan tarpeessa olevien kohtelemisesta 
tasapuolisesti asutus- ja asuntohallituksen lainoitustoiminnassa. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 157 asuntotuotantoon osoitettujen lainavarojen ohjaa
misesta omakotitalojen ja omistusasuntojen rakentamiseen. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 158 vähävaraisten perheenhuoltajien arava-asuntojen 
saannin turvaamisesta. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 159 teiden, rautateiden ja sähkölinjojen raken
tamisen johdosta siirrettäviä rakennuksia koskevan lainoituksen saattamisesta 
etuoikeutettuun asemaan. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 160 arava-lainojen siirtämisestä taloyhtiöiltä osak- J 
keenomistajille. 

VI. Raha-asia-aloitteet. 

Ed. Ahosen rah.al. n:o 1 määrärahan osoittamisesta tupajumien aiheuttamien 
vahinkojen korvaamiseen. 

Ed. Anttilan ym. rah.al. n:o 2 määrärahan osoittamisesta Kristiinankaupunkiin 
johtavan väylän oikaisemiseksi ns. Härkmeren mutkan kohdalla. 

} 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 111 
yhteydess.ä; mietinnöt 
n:o 80 Ja 80 a. 
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Asia 

Ed. Antilan ym. rah.al. n:o 3 määrärahan osoittamisesta tiesuunnan tutkimiseksi 
valtatie 16:sta Isonkyrön Orismalan kohdalta Koskenkorvan-Koskimäen tie
hen. 

Ed. Antilan ym. rah.al n:o 4 määrärahan osoittamisesta Etelä-Pohjanmaan karja
talouskoulun oppilasasuntolan ja opetustilojen suunnittelua varten. 

Ed. Antilan ym. rah.al. n:o 5 määrärahan osoittamisesta Peräseinäjoen kirkolta 
Luomankylän ja Juupakylän kautta Alavuden Sulkavan kylään johtavan tien 
suunnan tutkimista varten. 

Ed. Antilan ym. rah.al. n:o 6 määrärahan osoittamisesta Kurikan virastotalon 
rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Antilan ym. rah.al. n:o 7 määrärahan osoittamisesta pienteollisuuden tukemi
seen ja markkinoinnin edistämiseen Etelä-Pohjanmaalla. 

Ed. Apajalahden rah.al. n:o 8 määrärahan osoittamisesta lastenpsykiatrian pro
fessorin viran perustamiseksi Helsingin yliopistoon. 

Ed. Apajalahden ym. rah.al. n:o 9 määrärahan osoittamisesta Keravan nuoriso
vankilan ylimääräisen pastorin toimen palkkausmenoihin. 

Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 10 määrärahan osoittamisesta Uudenkaupungin
Rauman-Porin rautatiesuunnitelman tekemistä varten. 

Ed. Haarlan ym. rah.al. n:o 11 määrärahan osoittamisesta Tampereen-Punkalai
tumen-Turun maantien rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Hanhirovan ym. rah.al. n:o 12 määrärahan osoittamisesta Palojoensuun
Hetan-Peltovuoman maantien perusparannustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Hanhirovan ym. rah.al. n:o 13 määrärahan osoittamisesta TVH:n tukikohdan 
rakentamiseksi Kolariin. 

Ed. Hanhirovan ym. rah.al. n:o 14 määrärahan osoittamisesta ylimääräiseksi avus
tukseksi Ylitornion kunnansairaalan rakentamiseen. 

Ed. E. Laineen ym. rah.al. n:o 15 määrärahan osoittamisesta Taivassalon-Kus
tavin lossiyhteyden parantamiseksi Kaitaisten salmessa. 

Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 16 määrärahan osoittamisesta Pomarkun-Noor
markun-Lampaluodon maantien rakentamiseen. 

Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 17 määrärahan osoittamisesta kalatalousalan jär
jestöjen toiminnan avustamiseen. 

Ed. Leinosen rah.al. n:o 18 määrärahan osoittamisesta poliisitoimen haltijain toi
mien perustamiseksi Oulun kaupunkiin. 

Ed. Leinosen rah.al. n:o 19 määrärahan osoittamisesta valtionrautateiden Oulun 
konepajan rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 20 määrärahan osoittamisesta minkkinaaraiden os
tamista varten Mustasaaren maatalouskouluihin. 

Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 21 määrärahan osoittamisesta avustuksiksi kunnille 
ja järjestöille suojatyötoiminnan käyttökustannuksia varten. 

Ed. I. Linnan ym. rah.al. n:o 22 määrärahan osoittamisesta Etelä-Saimaan, Länsi
ja Keski-Uudenmaan sekä Kokemäenjoen vesiensuojelusuunnitelmien osittai
seen toteuttamiseen. 

Ed. I. Linnan ym. rah.al. n:o 23 määrärahan osoittamisesta ratasuunnan Espoo
Lohja-Salo tutkimisen alkuunpanemiseksi. 

Ed. A. Mattilan ym. rah.al. n:o 24 määrärahan osoittamisesta Tuusulantien raken
tamiseksi nelikaistaiseksi. 

Ed. Melinin ym. rah.al. n:o 25 määrärahan osoittamisesta keinomunuaiskeskusten 
suunnittelemista varten. 

Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 26 määrärahan osoittamisesta maatilatalouden kehit
tämisrahastoon pienviljelijäin halpakorkoisia lainoja varten. 

Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 27 määrärahan osoittamisesta virastotalon rakenta· 
miseksi Sotkamon kirkonkylään. 

Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 28 määrärahan osoittamisesta Hirvenniemen sillan 
rakentamiseen. 

Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 29 määrärahan osoittamisesta !ainoiksi pienviljeli
jöille tuorerehusäiliöitten rakentamista varten. 

Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 30 määrärahan osoittamisesta vihanneskeskusvaras
ton rakentamiseksi Kajaanin kaupunkiin. 

Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 31 määrärahan osoittamisesta Liekinvaaran-Veihti
vaaran paikallistien rakentamiseksi. 

Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 32 määrärahan osoittamisesta Eurajoeri-Lapin-Hin
nerjoen-Honkilahden-Yläneen maantien parantamiseen. 

Toimenpide 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 111 
yhteydessä; mietinnöt 
n:o 80 ja 80 a. 
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Asia 

Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 33 määrärahan osoittamisesta Rauman-Lauttakylän 
maantien parantamiseksi ja kestopäällystämiseksi osuudella Ehtamo-Raijala. 

Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 34 määrärahan osoittamisesta Köyliön varavankilan 
henkilökunnan asuinrakennuksen rakennustöiden aloittamiseen. 

Ed. Mäki-Hakolan rah.al. n:o 35 määrärahan osoittamisesta ilmavoimien lentotek
nilliselle henkilökunnalle maksettavan tilapäisen lentolisän maksuperusteiden 
muuttamisesta aiheutuviin menoihin. 

Ed. Paasivuoren ym. rah.al. n:o 36 määrärahan osoittamisesta eräiden sairauskulu
jen korvaamiseksi kansaneläkelain mukaista tukieläkettä taikka vanhuuden 
tukea saaville. 

Ed. Paasivuoren ym. rah.al. n:o 37 määrärahan osoittamisesta Teknillisen Korkea
koulun Ylioppilaskunnalle avustukseksi ja lainaksi Otaniemen ylioppilasravin
tolan rakennuskustannuksiin. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 38 määrärahan osoittamisesta Helsingin kaupungin 
poliisivoimien vahvistamiseksi. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 39 määrärahan osoittamisesta kirjastojen oppi• ja 
kurssikirjojen puutteen poistamiseksi. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 40 määrärahan osoittamisesta matkailun edistämi
seen. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 41 määrärahan osoittamisesta kotimaisen kirjallisuu
den tukemiseen. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 42 määrärahan osoittamisesta valtiontalouden tarkas
tusviraston käytettäväksi ulkomailla toimitettavista tarkastuksista aiheutuviin 
virkamatkoihin. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 43 määrärahan osoittamisesta vanhojen rakennusten 
uudenaikaistamiseen. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 44 määrärahan osoittamisesta villan tuotantopalkkioi
den maksamiseksi. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 45 määrärahan osoittamisesta lammastalouden neu
vonnan edistämiseksi. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 46 määrärahan osoittamisesta Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan kirjastoa varten. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 47 määrärahan osoittamisesta laboratorion rakenta
miseksi rakennusakustiikan ja meluntorjunnan tutkimista varten. 

Er. Pesolan ym. rah.al. n:o 48 määrärahan osoittamisesta valtion palokoulun laa
jentamista varten. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 49 määrärahan osoittamisesta Espoon kauppalaan ra
kennettavaa virastotaloa varten. 

Ed. Pesolan rah.al. n:o 50 määrärahan osoittamisesta Järvenpään nimismiespiirin 
poliisi- ja kansliahenkilökunnan lisäämiseen. 

Ed. Pesolan rah.al. n:o 51 määrärahan osoittamisesta Laaksolahden-Jupperin
Friherrsin maantien rakentamiseksi. 

Ed. Pesolan rah.al. n:o 52 määrärahan osoittamisesta poliisitoimien petustamiseksi 
Espoon ja Helsingin maalaiskunnan nimismiespiireihin. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 53 määrärahan osoittamisesta Espoon aluesairaalan 
rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 54 määrärahan osoittamisesta korotetun perhe-eläk
keen maksamiseksi eräiden puolustuslaitoksen palveluksessa olleiden viran ja 
toimen haltijain leskille. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 55 määrärahan osoittamisesta kansainvälisen aatekil
pailun järjestämiseksi Pohjois-Suomen matkailu- ja virkistysaluesuunnitelman 
laatimiseksi. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 56 määrärahan osoittamisesta kahden sähköveturin ti
laamiseksi kotimaisilta sähköveturinvalmistajilta. 

Ed. Saalastin ym. rah.al. n:o 57 määrärahan osoittamisesta Ylivieskan maamies
opiston rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 58 määrärahan osoittamisesta Muuramen-Säynätsa
lon tien tutkimista ja rakentamisen aloittamista varten. 

Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 59 määrärahan osoittamisesta Jyväskylään suunnitel
lun sokeainkoulun rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 60 määrärahan osoittamisesta Kangasalle ja Jyväs
kylään rakennettujen reumasairaiden kuntouttamislaitoksien perustamiskus· 
tannuksien peittämiseksi. 

4161 

Toimenpide 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 111 
yhteydessä; mietinnöt 
n:o 80 ja 80 a. 
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Asia 

Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 61 määrärahan osoittamisesta Kuhankosken opetusko
din rakennustöitä varten. 

Ed. E. Salon ym. rah.al. n:o 62 määrärahan osoittamisesta Järvenpään - Riihi
mäen - Hämeenlinnan - Hattulan maantien suunnitteluun. 

Ed. E. Salon ym. rah.al. n:o 63 määrärahan osoittamisesta Lammin - Asikkalan 
maantien parantamistyön aloittamiseksi välillä Lammi - Ronni. 

Ed. E. Salon ym. rah.al. n:o 64 määrärahan osoittamisesta Hämeenlinnan - Hau
hon maantien suunnitteluun. 

Ed. E. Salon ym. rah.al. n:o 65 määrärahan osoittamisesta vesihuoltosuunnitel
mien aikaansaamiseksi Vanajanselän ja siihen liittyvien vesistöjen saastumi
sen ehkäisemiseksi. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 66 määrärahan osoittamisesta turkiseläinkasvattajain 
keskusjärjestölle kuuden konsulentin palkkaamiseksi turkiseläinkasvatuksen 
neuvontatoimintaa varten. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 67 määrärahan osoittamisesta turkiseläinkasvattajain 
keskusjärjestölle turkiseläinkasvatuksen tutkimustoimintaan. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 68 määrärahan osoittamisesta Rovaniemen kaupun
kiin rakennettavan valtion virastotalon suunnittelua varten. 

Ed. Siltasen ym. rah.al. n:o 69 määrärahan osoittamisesta Raision kauppalaan 
rakennettavan virastotalon rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Sirenin ym. rah.al. n:o 70 määrärahan osoittamisesta Huopalahden- Vantaan 
sähköradan rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Sirenin rah.al. n:o 71 määrärahan osoittamisesta kantatien n:o 55 rakennus
työn alkuunsaattamiseksi välillä Mäntsälä - Hyvinkää. 

Ed. Sirenin rah.al. n:o 72 määrärahan osoittamisesta Keravan uuden asemaraken
nuksen suunnitteluun ja rakentamisen alullepanemiseen. 

Ed. Sirenin rah.al. n:o 73 määrärahan osoittamisesta Tuusulantien rakentamiseksi 
nelikaistaiseksi Hyrylään asti. 

Ed. Sirenin rah.al. n:o 74 määrärahan osoittamisesta Hyrylän - Järvenpään 
maantien parantamiseksi välillä Hytylä - Tuusula. 

Ed. Tikkasen ym. rah.al. n:o 75 määrärahan osoittamisesta Kainuun sairaanhoito
oppilaitoksen suunnittelua ja rakennustöiden aloittamista varten. 

Ed. Vaittisen rah.al. n:o 76 määrärahan osoittamisesta Yleisradio Oy:n toiminnan 
tutkimuslaitoksen perustamiseksi. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 77 määrärahan osoittamisesta rintamamieskortin jaka
miseksi rintamamiesveteraaneille. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 78 korotetun määrärahan osoittamisesta rintamavete
raanien eläkkeisiin. 

Ed. Westerlundin ym. rah.al. n:o 79 määrärahan osoittamisesta tie- ja siltayhtey
den rakentamiseksi Tirmosta Suur-Peilingin Österbyhyn. 

Ed. Vilponiemen ym. rah.al. n:o 80 määrärahan osoittamisesta Mäntyluodon sata
man edustalle rakennettavien aallonmurtajien rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Aallon rah.al. n:o 81 korotetun määrärahan osoittamisesta äitiysavustukseen. 
Ed. Aallon ym. rah.al. n:o 82 määrärahan osoittamisesta Helsingin Epilepsiayhdis

tys r.y:lle Pitäjänmäen Työklinikan toiminnan tukemiseksi. 
Ed. Aallon rah.al. n:o 83 määrärahan osoittamisesta perhelisän korottamista var

ten. 
Ed. Ahosen ym. rah.al. n:o 84 määrärahan osoittamisesta Multian-Pylkönmäen 

-Karstulan maantien rakennustöiden aloittamiseen. 
Ed. Ahosen ym. rah.al. n:o 85 määrärahan osoittamisesta Multian-Uuraisten 

maantien parannustöiden jatkamiseen Valkolanmäen kohdalla Multian kun
nassa. 

Ed. Ahosen ym. rah.al. n:o 86 määrärahan osoittamisesta siltatöiden aloittamiseksi 
Kärkistensalmessa Korpilahden kunnassa. 

Ed. Antilan ym. rah.al. n:o 87 määrärahan osoittamisesta jalostuseläinten vienti
toiminnan tehostamiseen. 

Ed. Aron ym. rah.al. n:o 88 määrärahan osoittamisesta Oulun lastentautien klini
kan aloittaman neuvolatutkimusprojektin rahoittamiseen. 

Ed. Aron rah.al. n:o 89 määrärahan osoittamisesta Suomen Poliohuolto r.y:n toi
pilas- ja huoltokodin toiminnan turvaamiseksi. 

Ed. Aron rah.al. n:o 90 määrärahan osoittamisesta Suomen Poliohuolto r.y:n toi
pilas- ja huoltokodin hoitopaikkojen lisäämiseksi. 

Ed. Aron ym. rah.al. n:o 91 määrärahan osoittamisesta samapalkkaisuutta valvo- J 
van toimikunnan perustamiseksi työvoimaministeriöön. 

Toimenpide 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 111 
yhteydessä; mietinnöt 
n:o 80 ja 80 a. 
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Asia 

Ed. Aron ym. rah.al. n:o 92 määrärahan osoittamisesta vapaan kokeilukoulun pe
rustamisen ja toiminnan tukemiseen. 

Ed. Aron rah.al. n:o 93 määrärahan osoittamisesta pedagogis-psykologisen kuntout
tamisen tutkijan viran perustamiseksi Jyväskylän yliopiston kasvatustieteelli
seen tutkimuslaitokseen. 

Ed. Aron ym. rah.al. n:o 94 määrärahan osoittamisesta hoivasairaalan rakentami
seksi Helsingin yliopistollisen keskussairaalan yhteyteen. 

Ed. Aron ym. rah.al. n:o 95 määrärahan osoittamisesta vaikeavammaisten invali
dien kulkuneuvojen hankinnan tukemiseen. 

Ed. Backlundin rah.al. n:o 96 määrärahan osoittamisesta kalastajalaiturin laajen
tamista varten Siipyyn Kilhamnissa. 

Ed. Backlundin rah.al. n:o 97 määrärahan osoittamisesta rakennustöiden jatkami
seksi Korsnäsin ja Teuvan välisellä tiellä. 

Ed. Backlundin rah.al. n:o 98 määrärahan osoittamisesta kalastussataman kuntoon 
saattamista ja laajentamista varten Pohjois-Vallgrundissa. 

Ed. Backlundin rah.al. n:o 99 määrärahan osoittamisesta Kaskisiin johtavan syvä
väylän syventämistä varten. 

Ed. Backlundin rah.al. n:o 100 määrärahan osoittamisesta tien kunnostamista var
ten Teuvan Peräiästä valtatielle n:o 8. 

Ed. Backlundin rah.al. n:o 101 määrärahan osoittamisesta Nixmossintien töitä 
varten Närpiössä. 

Ed. Backlundin rah.al. n:o 102 määrärahan osoittamisesta kalasatamaa varten 
Långvedanin luona Närpiön Nämpnäsissä. 

Ed. Backlundin rah.al. n:o 103 määrärahan osoittamisesta parannustöiden aloitta
mista varten kantatiellä 67 Jepuan ja Uudenkaarlepyyn välillä. 

Ed. Backlundin rah.al. n:o 104 määrärahan osoittamisesta parannustöitä varten 
öljyvarastotien ja Monäsin sataman välisellä tiellä. 

Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 105 määrärahan osoittamisesta Savitaipaleen-Taipal
saaren tien Savitaipaleen puolisen pään rakentamiseksi. 

Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 106 määrärahan osoittamisesta valtion kalanviljelylai
toksen perustamiseksi Uukuniemen kuntaan. 

Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 107 määrärahan osoittamisesta Saaren keskikoulun 
suunnittelua ja rakentamista varten. 

Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 108 määrärahan osoittamisesta Lappeenrannan-Vaa
limaan maantien rakennustöiden jatkamiseen. 

Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 109 määrärahan osoittamisesta Simpeleen ja Raut
järven hoitokeskuksen perustamis- ja käyttökustannuksiin. 

Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 110 määrärahan osoittamisesta ei-puoluepoliittisten 
nuorisojärjestöjen tukemiseen. 

Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 111 määrärahan osoittamisesta kehitysyhteistyöhön. 
Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 112 määrärahan osoittamisesta yksityisten iltaoppi

koulujen ja oppikoulujen iltalinjojen lukukausimaksujen alentamiseksi. 
Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 113 määrärahan osoittamisesta veronmaksajan oikeus

turvan lisäämiseen tehtäävien toimenpiteiden selvittämiseksi. 
Ed. Burmanin ym. rah.al. n:o 114 korotetun määrärahan osoittamisesta Suomen 

- Ruotsin Kummikuntatoiminnan Keskusliiton toiminnan tukemiseen. 
Ed. Burmanin ym. rah.al. n:o 115 määrärahan osoittamisesta sanoma- ja aikakaus

lehdentoimittajien opintomatka-apurahoja varten. 
Ed. Burmanin ym. rah.al. n:o 116 määrärahan osoittamisesta mielipidelehtien tu

kemiseksi. 
Ed. Burmanin ym. rah.al. n:o 117 korotetun määrärahan osoittamisesta kehitys

aputoiminnan tukemiseen. 
Ed. Eskelisen ym. rah.al. n:o 118 korotetun määrärahan osoittamisesta Postipan

kin vesihuoltolaitteiden rakentamiseen myöntämien lainojen korkohyvityk
siin. 

Ed. Eskelisen rah.al. n:o 119 määrärahan osoittamisesta Kuopion tie- ja vesiraken
nuspiirin alueen tieolojen parantamiseksi. 

Ed. Eskelisen ym. rah.al. n:o 120 määrärahan osoittamisesta Kuopion kotiteolli
suuskoulukeskuksen lisärakennuksen rakentamiseksi. 

Ed. Eskelisen ym. rah.al. n:o 121 määrärahan osoittamisesta avustuksiksi ja !ai
noiksi talousteiden rakentamiseen. 

Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 122 määrärahan osoittamisesta Mommolan eritaso
risteyksen rakentamista varten. 
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Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 123 määrärahan osoittamisesta Lavian ja Tampe
reen-Porin maantien välisen tien rakentamiseksi. 

Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 124 määrärahan osoittamisesta La'llian virastotalon 
suunnittelutyötä varten. 

Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 125 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toimit
tamiseksi öljyjohdon tai rautatien rakentamisesta Mäntyluodosta Reposaaren 
Tahkoluotoon. 

Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 126 määrärahan osoittamisesta valtatie 2:n rakenta· 
miseksi moottoritieksi välillä Pori-Nakkila. 

Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 127 määrärahan osoittamisesta Tampereen-Turun 
tieltä Ellivuoren kautta Häijään Vammalan tielle kulkevan Karkun paikallis
tien perusparannusta varten. 

Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 128 määrärahan osoittamisesta Karkun kunnassa si
jaitsevan Kiuralan salmen siltasuunnitelmaa varten. 

Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 129 määrärahan osoittamisesta ammattikurssikes
kuksen perustamiseksi Porin kaupunkiin. 

Ed. Eskmanin rah.al. n:o 130 määrärahan osoittamisesta Punkalaitumen runus
miespiirin toiminnan jatkamiseksi. 

Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 131 määrärahan osoittamisesta lääkintähoitajicm 
koulutuksen aloittamiseksi Porin sairaanhoito-opistossa. 

Ed. Eskmanin rah.al. n:o 132 korotetun määrärahan osoittamisesta kansansivistys
järjestöjen toiminnan tukemiseen. 

Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 133 määrärahan osoittamisesta kodinperustamislai
noja koskevan korkotukijärjestelmän toteuttamiseksi. 

Ed. Eskmannin ym. rah.al. n:o 134 määrärahan osoittamisesta kotityön saatta
mista työeläketurvan piiriin koskevan tutkimuksen suorittamiseksi. 

Ed. Frimanin ym. rah.al. n:o 135 määrärahan osoittamisesta Levisalmen sillan ra
kentamiseksi Kittilän-Könkään tiellä. 

Ed. Frimanin ym. rah.al. n:o 136 määrärahan osoittamisesta Kittiiän-Alakylän 
tieosan uudelleenrakentamiseks1. 

Ed. Frimanin ym. rah.al. n:o 137 määrärahan osoittamisesta Lapin maatalousoppi
laitoksen konehalli- ja työpajarakennuksen rakentamiseksi. 

Ed. Frimanin ym. rah.al. n:o 138 määrärahan osoittamisesta tien rakentamiseksi 
Simonkankaalta Ranuan-Pohjaslahden tiehen. 

Ed. Frimanin ym. rah.al. n:o 139 koroteron määrärahan osoittamisesta maaseudun 
sähköistämiseen. 

Ed. Frimanin ym. rah.al. n:o 140 määrärahan osoittamisesta kuntien auttamiseksi 
tvöttömyyden aiheuttamista vaikeuksista. 

Ed. Frimanin ym. rah.al. n:o 141 koroteron määrärahan osoittamisesta maanperä· 
tutkimustoiminnan tehostamiseksi. 

Ed. Gestrinin ym. rah.al. n:o 142 korotetun määrärahan osoittamisesta kriminaall
huoltotyön kehittämiseen. 

Ed. Gestrinin ym. rah.al. n:o 143 koroteron määrärahan osoittamisesta Suomen
linnan menoja varten. 

Ed. Granvikin ym. rah.al. n:o 144 määrärahan osoittamisesta Petsmon kalastus
sataman rakentamista varten. 

Ed. Granvikin ym. rah.al. n:o 145 määrärahan osoittamisesta Svensk-Finlands 
Vänner i Sverige nimiselle yhdistykselle. 

Ed. Granvikin ym. rah.al. n:o 146 määrärahan osoittamisesta metsämieskoulun 
suunnittelua varten Mustasaaren maatalouskoulujen yhteyteen. 

Ed. Granvikin ym. rah.al. n:o 147 määrärahan osoittamisesta Kaustisten ja Ora
vaisten välisen maantien suunnittelun loppuun saattamista varten. 

Ed. Granvikin ym. rah.al. n:o 148 määrärahan osoittamisesta töiden aloittamista 
varten Kruunupyyn lentokentälle johtavalla tiellä. 

Ed. Granvikin ym. rah.al. n:o 149 määrärahan osoittamisesta tienrakennustyön 
aloittamista varten Vöyrin keskustasta Hellnäsin tienhaaraan. 

Ed. Gröndahlin ym. rah.al. n:o 150 määrärahan osoittamisesta Porin-MäntyluO. 
don pikatien rakentamiseksi nelikaistaiseksi. 

Ed. Gröndahlin ym. rah.al. n:o 151 määrärahan osoittamisesta yhdystien raken• 
tamiseksi Porin-Tampereen maantieltä Laviaan. 

Ed. Gröndahlin ym. rah.al. n:o 152 määrärahan osoittamisesta tien rakennustöi
den aloittamiseksi Reposaaren tieltä Ahlaisten maantielle. 
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Asia 

Ed. Haapasen ym. rah.al. n:o 153 määrärahan osoittamisesta valtion vakuutuslai
toksen perustamista varten. 

Ed. Haapasalon ym. rah.al. n:o 154 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toi
mittamiseksi raskaissa ja vaarallisissa ammateissa työskentelevien eläkeiän 
alentamisesta. 

Ed. Halmeen rah.al. n:o 155 määrärahan osoittamisesta Hallinpenkin-Tynnyri
suon tien rakentamisen aloittamiseksi Kuoreveden kunnassa. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 156 korotetun määrärahan osoittamisesta maatilata
louden kehittämisrahastoon. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 157 määrärahan osoittamisesta avustukseksi poropalis
kunnille poronlihan vientiteurastamoiden rakentamisesta ja hankkimisesta ai
heutuvien kustannusten peittämiseen. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 158 määrärahan osoittamisesta polkutien rakentami
seen Näkkälän kylään Enontekiöllä. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 159 määrärahan osoittamisesta äidinpalkkajärjestelmän 
luomiseksi. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 160 määrärahan osoittamisesta lossiyhteyden aikaan
saamiseksi Ounasjoen yli Raattaman-Ketomellan polkutiellä. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 161 korotetua määrärahan osoittamisesta vaikeuksiin 
joutuneiden kuntien valtionapuun. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 162 korotetua määrärahan osoittamisesta yksityistei
den avustamiseen. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 163 määrärahan osoittamisesta pienteollisuuslainoja 
varten. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 164 määrärahan osoittamisesta kansainvälistä kauppa
politiikkaa koskettelevan tiedotustoiminnan lisäämiseksi yrittäjille. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 165 määrärahan osoittamisesta nuorisoasuntoJoiden 
perustamiseksi suurimpiin kaupunkeihin. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 166 määrärahan osoittamisesta sillan rakentamiseen 
Tengeliönjoen yli Ylitornion Kantomaanpään kylässä. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 167 määrärahan osoittamisesta Pessalompolon-Sirkka
kosken tiesuunnitelman tekemiseen. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 168 määrärahan osoittamisesta Tengeliönjoen tulvien 
aiheuttamien toimenpiteiden suunnitteluun. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 169 määrärahan osoittamisesta suunnittelutyötä var
ten matkailuhotellin rakentamiseksi Aavasaksan vaaralle. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 170 määrärahan osoittamisesta Kantomaanpään-Raa
nujärven tien perusparannussuunnitelman tekoon Ylitorniolla. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 171 määrärahan osoittamisesta Nuotiorannan-Porti
mojärven tiesuunnan tutkimiseen. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 172 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen suoritta
miseksi Liakanjoen sillan rakentamiseksi Alatornion kunnassa. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 173 määrärahan osoittamisesta Väylänvarren tien pe
ruskorjaukseen Pellon ja Kolarin kunnissa. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 174 määrärahan osoittamisesta puutavaran lastaus
paikkaa varten Pellon kuntaan. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 175 korotetun määrärahan osoittamisesta maankäyttö
lain ja maanhankintalain toimeenpanon yhteydessä rakennettavia yleisiä teitä 
varten. 

Ed. Hanhirovan ym. rah.al. n:o 176 korotetun määrärahan osoittamisesta metsä
kurssitoimintaan. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 177 määrärahan osoittamisesta oikeusavustajajärjestel
män tehostamiseksi koko maassa. 

Ed. Hanhirovan ym. rah.al. n:o 178 määrärahan osoittamisesta opintososiaalisen 
kokonaisohjelman laatimiseksi. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 179 määrärahan osoittamisesta tiesuunnan tutkimi
seksi Muonion kunnan Muotkavaarasta Tiurajärvelle. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 180 määrärahan osoittamisesta Kolarinsaaren silta
suunnitteluja varten. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 181 määrärahan osoittamisesta Nunnasen-Lisman
Repojoen tiesuunnan tutkimuksen loppuun suorittamista varten. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 182 määrärahan osoittamisesta Muurolan-Mellajärven J 
-Aavasaksan maantien parannustutkimusta varten. 
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Asia 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 183 määrärahan osoittamisesta Tornion Röyttän sata
ma-alueelle johtavan 9 metrin väylän rakentamiseksi. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 184 määrärahan osoittamisesta Nuotiorannan-Mar
timon maantien peruskorjauksen suorittamiseksi Ylitornion kunnassa. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 185 määrärahan osoittamiseksi Alkkulan-Tengeliön 
yksityistien rakentamiseen Ylitorniolla. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 186 määrärahan osoittamisesta Kuttasen-Kultiman 
polkutien rakentamista varten. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 187 määrärahan osoittamisesta Saukkoriipin-Kontta
järven maantien parannustöitä varten. 

Ed. Hanhirovan ym. rah.al. h:o 188 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toi
mittamiseksi lainvalmistelutoiminnan tehostamisesta. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 189 määrärahan osoittamisesta lapsilisien korottami
seksi. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 190 korotetun määrärahan osoittamisesta maankäyttö
lain mukaisia tientekotöitä varten. 

Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 191 määrärahan osoittamisesta kehitysapurahaston pe
rustamista varten. 

Ed. Hanhirovan ym. rah.al. n:o 192 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toi
mittamiseksi erityisten nuorisoasuntoloiden rakentamisesta. 

Ed. Haran ym. rah.al. n:o 193 määrärahan osoittamisesta helikopterin hankkimi
seksi meripelastustoimintaa varten. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 194 määrärahan osoittamisesta Alavieskan-Ta
luskylän-Yppärin maantien perusparannustöihin. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:ö 195 määrärahan osoittamisesta Kuusiniemen sil
lan rakentamiseksi Pyhäjoen kunnan Pirttikosken kylään. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 196 määrärahan osoittamisesta kuivatusmaksujen 
poistamiseksi Oulun ja Lapin lääneissä. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 197 korotetun määrärahan osoittamisesta vai
keuksiin joutuneiden kuntien valtionapua varten. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 198 määrärahan osoittamisesta kalasataman ra
kentamiseksi Pyhäjokisuuhun. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 199 määrärahan osoittamisesta avustuksiksi sala
oiituksiin. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 200 korotetun määrärahan osoittamisesta yli
määräisiä sotaeläkkeitä varten. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 201 määrärahan osoittamisesta Raahen virasto
talon suunnittelutyön aloittamista varten. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 202 määrärahan osoittamisesta Pyhäjoen tulva
suojelun täydennystöitä varten. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 203 määrärahan osoittamisesta Vallinkorvan 
metsäkoulun laajentamiseksi. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:ö 204 määrärahan osoittamisesta Oulaisten-Meri
järven maantien parannustyön aloittamista varten. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 205 määrärahan osoittamisesta rintamasotilaiden 
ilmaista terveystarkastusta varten. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 206 määrärahan osoittamisesta Pyhäjoen-Vilian
nin maantien perusparantamista varten. 

Ed. Haukiouron ym. rah.al. n:o 207 määrärahan osoittamisesta suunnitelman laa
timiseksi Kalajoen-Merijärven maantien perusparali.tamista varten. 

Ed. Hnukinuron ym. rah.al. n:o 208 määrärahan osoittamisesta Haapaveden
Pulkkilan maantien perusparantamista varten. 

Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 209 määrärAhan osoittamisesta matkailutien ra
kennustyön aloittamiseksi paikallistienä Kalajoen Hiekkasärkille. 

Ed. Haukipuron vm. rah.al. n:ö 210 korotetun määrärahan osoittamisesta maa
seudun sähköistiimisen tukemiseen. 

Ed. Heinosen ym. rah.al. n:o 211 korotetun tnäärärahart osoittamisesta opintolai
nojen myöntämiseen ulkomailla lääkärin- tai hammaslääkärintutkintoa suorit
taville opiskelijoille. 

Ed. Heinosen ym. rah.al. n:o 212 määrärahan osoittamisesta nuorille tarkoitettu
jen vuokra-asuntojen rakentamiseen. 

Ed. Helteen ym. rah.al. n:o 213 korotetun määrärahan osoittamisesta avustuk
seksi Helsingin yliopistolliselle keskussairaalaliitolle Allergiasairaalan ostoa 
varten. 
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Ed. Helistenin ym. rah.al. n:o 214 korotetun määrärahan osoittamisesta vähäva
raisten oppilaiden käyttöön annettavien oppikirjojen hankkimiseksi yksityis
oppikoulujen kirjastoihin. 

Ed. af Heurlinin ym. rah.al. n:o 215 määrärahan osoittamisesta yhden nykyvenä
jän apulaisprofessorin viran perustamiseksi Helsingin yliopistoon. 

Ed. Holopaisen ym. rah.al. n:o 216 määrärahan osoittamisesta Latvalammin
Ylämyllyn maantien parantamiseen välillä Onkisalmi-Siikasalmi. 

Ed. Holopaisen ym. rah.al. n:o 217 korotetun määrärahan osoittamisesta yleisten 
teiden kunnossapitoon. 

Ed. Holopaisen ym. rah.al. n:o 218 määrärahan osoittamisesta Kuopion-Nurmek
sen kantatien parantamiseksi välillä läänin raja-Nurmeksen mlk. 

Ed. Honkasen ym. rah.al. n:o 219 korotetun määrärahan osoittamisesta asutustei
den kuntoonpanoon ja kunnossapitoon. 

Ed. Honkasen ym. rah.al. n:o 220 korotetun määrärahan osoittamisesta avustuk
seksi kunnille kunnanlääkärien virka-asuntojen rakentamista varten. 

Ed. Honkasen ym. rah.al. n:o 221 määrärahan osoittamisesta kunnaneläinlääkä
rien virka-asuntojen rakentamisen avustamista varten. 

Ed. Honkasen ym. rah.al. n:o 222 määrärahan osoittamisesta Taivalkosken Ohta
ojaan rakennettavan keskuskalanviljelylaitoksen keskeneräisten rakennustöiden 
suorittamiseksi. 

Ed. Honkosen ym. rah.al. n:o 223 korotetun määrärahan osoittamisesta musiikki
oppilaitosten toiminnan tukemiseen. 

Ed. Honkosen ym. rah.al. n:o 224 määrärahan osoittamisesta Pirkanmaan maa
kuntakirjaston tehtävien antamiseksi Tampereen kaupunginkirjastolle. 

Ed. Honkosen ym. rah.al. n:o 225 määrärahan osoittamisesta Tampereen teknilli
sen korkeakoulun rakennusosaston rakennustyön aloittamiseksi. 

Ed. Honkosen ym. rah.al. n:o 226 määrärahan osoittamisesta Mänttään perustet
tavan ammatinvalinnanohjaustoimiston työvoiman palkkaamiseksi. 

Ed. Honkosen ym. rah.al. n:o 227 määrärahan osoittamisesta Kuoreveden yhteis
koulun ottamiseksi valtion haltuun. 

Ed. Hostilan ym. rah.al. n:o 228 määrärahan osoittamisesta ylimääräisen tukilisän 
suorittamista varten. 

Ed. Hostilan rah.al. n:o 229 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen suorittami
seksi Karhulan-Haminan maantien rakentamisesta nelikaistaiseksi. 

Ed. Hostilan rah.al. n:o 230 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toimittami
seksi Luumäen-Haminan-Tavastilan rautatien rakentamisesta. 

Ed. Hostilan rah.al. n:o 231 määrärahan osoittamisesta tiesuunnan tutkimiseksi 
Virolahden ja Vehkalahden kuntien rajan tienoilta maantieltä Vähäharvajan 
niemelle. 

Ed. Hostilan rah.al. n:o 232 määrärahan osoittamisesta Vehkalahden kunnan 
Tammion kylän aallonmurtajan korjaamiseksi. 

Ed. Hostilan rah.al. n:o 233 määrärahan osoittamisesta Haapasaaren saaristossa 
olevan Lupin kallioluodon vartio- ja kalastusmajan rakentamiseksi. 

Ed. Hostilan rah.al. n:o 234 määrärahan osoittamisesta Tavastilan-Kymin maan
tien rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Hykkäälän ym. rah.al. n:o 235 määrärahan osoittamisesta Iitin virastotalon 
rakennustöiden aloittamiseen. 

Ed. Häkkisen ym. rah.al. n:o 236 määrärahan osoittamisesta valtatien n:o 5 pa
rantamiseksi moottoritieksi välillä Särkilahti-Puijonrinne Kuopion kaupun
gissa. 

Ed. Häkkisen ym. rah.al. n:o 237 määrärahan osoittamisesta valtatien ll:o 5 pa
rantamiseksi välillä Koljonvirta-Sukeva. 

Ed. Häkkisen ym. rah.al. n:o 238 määrärahan osoittamisesta valtion omistaman 
ja ylläpitämän sokeain ammattikoulun suunnittelua varten. 

Ed. Häkkisen ym. rah.al. n:o 239 määrärahan osoittamisesta avustukseksi Sokeain 
Keskusliitolle vastasokeutuneille tarkoitettua sopeuttavaa kuntoutusboitoa 
varten. 

Ed. Häkkisen ym. rah.al. n:o 240 määrärahan osoittamisesta Muuruveden-Juan
kosken maantien parannustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Häppölän ym. rah.al. n:o 241 määrärahan osoittamisesta Turengin-Kilpa
ristin maantien korjaustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 242 määrärahan osoittamisesta Lavian virastotelon 
rakennustöiden aloittamista varten. 
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Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 243 määrärahan osoittamisesta Kantin-Sarvelan
Jalasjärven tien parannustöiden loppuunsuorittamista varten. 

Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 244 määrärahan osoittamisesta Karvian-Parkanon 
tien perusparannustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 245 määrärahan osoittamisesta Honkilahden-Mesti
län tien peruskorjaustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 246 määrärahan osoittamisesta Rauman satamaan 
suunnitellun talviväylän ruoppaustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 247 korotetun määrärahan osoittamisesta entisten rin
tamamiesten eläkkeitä varten. 

Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 248 määrärahan osoittamisesta järjestöjen ja kuntien 
suojatyötoiminnan tukemiseen. 

Ed. Juvelan rah.al. n:o 249 määrärahan osoittamisesta Luvalahden-Kepolan tien 
kestopäällystystöitä varten. 

Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 250 määrärahan osoittamisesta suojatyöpaikoissa ta
pahtuvaan vajaakuntoisten työpaikkakokeiluun. 

Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 251 määrärahan osoittamisesta lrjanteen-Panelian ja 
Saarenmaan-Hormiston-Nakkilan välisten tieyhteyksien korjaus- ja kesto
päällystystöitä varten. 

Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 252 määrärahan osoittamisesta Kankaanpään Honka
joen maantien kestopäällystämistä varten. 

Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 253 määrärahan osoittamisesta rintamasotilaskortin 
jakamista varten. 

Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 254 määrärahan osoittamisesta mielenterveystyön 
uudelleenorganisoinnin tutkimiseksi. 

Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 255 määrärahan osoittamisesta maamiesopiston pe
rustamiseksi Tarvaalan maatalousoppilaitoksen yhteyteen. 

Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 256 määrärahan osoittamisesta Pihtiputaan emäntä
koulun rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 257 määrärahan osoittamisesta karjanhoitotaitoisten 
lomaemäntien kurssien aikaansaamiseksi. 

Ed. Jämsenin rah.al. n:o 258 määrärahan osoittamisesta äidinpalkan maksamisen 
aloittamiseksi. 

Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 259 määrärahan osoittamisesta !ainoiksi Huopanan 
Voima Oy:lle Huopanankosken vesivoimalaitoksen laajennus- ja rakennustöi
tä varten. 

Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 260 määrärahan osoittamisesta suunnitelman laati
mista varten kalastuskoulun perustamiseksi Konneveden kunnan Siikakoskelle. 

Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 26i määrärahan osoittamisesta teologisen opetuksen 
aloittamiseksi Jyväskylän yliopistossa. 

Ed. Jämsenin rah.al. n:o 262 korotetun määrärahan osoittamisesta avustuksiksi 
vaikeuksiin joutuneille kunnille. , 

Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 263 määrärahan osoittamisesta !ainoiksi yksityisille 
kalanviljelylaitoksille. 

Ed. Kaarlosen ym. rah.al. n:o 264 määrärahan osoittamisesta kasvihuoneviljelyn 
tutkimuksissa tarvittavan työvoiman palkkaamiseksi. 

Ed. Kaarlosen ym. rah.al. n:o 265 määrärahan osoittamisesta naudanrehun tark
kailu- ja tutkimustoimintaa varten. 

Ed. Kaarnan ym. rah.al. n:o 266 määrärahan osoittamisesta tien rakentamiseen 
Pulsan asemalta Luumäelle. 

Ed. Kaarnan ym. rah.al. n:o 267 määrärahan osoittamisesta maantien rakentami
seksi Lemin kirkolta Iitiän kylän kautta valtatielle n:o 13. 

Ed. Kaarnan ym. rah.al. n:o 268 määrärahan osoittamisesta maantien rakentami
seksi Savitaipaleen kirkolta Taipalsaarelle. 

Ed. Kaarnan ym. rah.al. n:o 269 määrärahan osoittamisesta Vaalimaan-Simolan
Lappeenrannan maantien rakentamiseen. 

Ed. Kaarnan ym. rah.al. n:o 270 korotetun määrärahan osoittamisesta avustukseksi 
syöpäjärjestöille sädehoitolaitosten ylläpitämisestä aiheutuneiden tappioiden 
korvaamiseksi. 

Ed. Kalavaisen ym. rah.al. n:o 271 korotetun määrärahan osoittamisesta opinto
keskuksille niiden suorittaman kerhotoiminnan ohjausta varten. 

Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 272 määrärahan osoittamisesta turkistarhaustoimin
nan neuvontatyöhön Oulun ja Lapin läänissä. 
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Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 273 korotetun määrärahan osoittamisesta rintama
sotilaiden ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten. 

Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 274 määrärahan osoittamisesta äidinpalkkajärjestel
män toteuttamisen aloittamiseksi. 

Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 275 määrärahan osoittamisesta Litningan kuntaan 
rakennettavan valtion virastotalon rakennussuunnitelmia varten. 

Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 276 määrärahan osoittamisesta Piippolan kotiteolli
suuskoulun rakentamisen jatkamiseen. 

Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 277 korotetun määrärahan osoittamisesta avustuk
siksi vaikeuksiin joutuneille kunnille. 

Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 278 korotetun määrärahan osoittamisesta maaseudun 
sähköistämisen tukemiseen. 

Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 279 korotetun määrärahan osoittamisesta peruskui
vatusten yhteydessä suoritettavien yhteissalaojitustöiden tukemiseen. 

Ed. Kantolan ym. rah.al. n:o 280 määrärahan osoittamisesta oppi- ja ammattikou
lulaisten koulumatkakustannusten korvaamiseen. 

Ed. Kantolan ym. rah.al. n:o 281 korotetun määrärahan osoittamisesta aluesairaa
lain rakentamiseen. 

Ed. Kantolan ym. rah.al. n:o 282 korotetun määrärahan osoittamisesta geologisen 
tutkimustoiminnan edistämiseksi. 

Ed. Kantolan ym. rah.al. n:o 283 määrärahan osoittamisesta !ainoiksi Uudenmaan 
läänin kunnille koulu-, sairaala-, asunto- ja kunnallisteknillisten laitosten ra
kentamista varten. 

Ed. Kantolan ym. rah.al. n:o 284 määrärahan osoittamisesta Helsingin kehätieltä 
Espoon kauppalan Järvenperän kylästä Lahnukseen ja Porin pikatielle joh
tavan maantien peruskorjausten suorittamiseen. 

Ed. Kantolan ym. rah.al. n:o 285 määrärahan osoittamisesta Kolmperän-Salakos
ken maantieosan kestopäällystämiseksi. 

Ed. Karpolan ym. rah.al. n:o 286 määrärahan osoittamisesta pienteollisuuslainoja 
varten. 

Ed. Karpolan ym. rah.al. n:o 287 määrärahan osoittamisesta Rasivaaran-Tolosen
mäen tien rakentamiseksi. 

Ed. Karpolan ym. rah.al. n:o 288 määrärahan osoittamisesta Kiteen-Lepikon tien 
rakentamista varten. 

Ed. Karpolan ym. rah.al. n:o 289 märärahan osoittamisesta Pohjois- ja Sisä-Suo
men alueilla tuotetun rukiin tuotantopalkkion suorittamiseen. 

Ed. Karpolan ym. rah.al. n:o 290 korotetun määrärahan osoittamisesta siirtona 
maatilatalouden kehittämisrahastoon. 

Ed. Karvikon ym. rah.al. n:o 291 määrärahan osoittamisesta ylimääräisten kor
vausten suorittamiseen sotilasvammalain mukaisten elinkorkojen ja huolto
eläkkeiden jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi. 

Ed. Kekkosen rah.al. n:o 292 määrärahan osoittamisesta lastenhoitajien koulutus
ta varten. 

Ed. Kekkosen ym. rah.al. n:o 293 korotetun määrärahan osoittamisesta Kriminaa
lihuolto r.y:lle käytettäväksi lainsäädännön edellyttämään kriminaalihuoltoon. 

Ed. Kekkosen rah.al. n:o 294 määrärahan osoittamisesta Puolangan-Pudasjärven 
maantien parantamiseen. 

Ed. Kekkosen rah.al. n:o 295 määrärahan osoittamisesta Kuhmon-Suomussalmen 
maantien parantamiseen välillä Lentiira-Suomussalmi. 

Ed. Kekkosen rah.al. n:o 296 määrärahan osoittamisesta Juntusrannan-Teeriran
nan maantien parantamiseen. 

Ed. Kinnusen ym. rah.al. n:o 297 määrärahan osoittamisesta Satoisten yhteislyseon 
rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Kiviahon ym. rah.al. n:o 298 määrärahan osoittamisesta Kauhavan-Kortes
järven maantien parantamiseksi. 

Ed. Kiviahon ym. rah.al. n:o 299 määrärahan osoittamisesta Lappajärven-Kau
havan tien parantamiseksi. 

Ed. Kiviahon ym. rah.al. n:o 300 määrärahan osoittamisesta Alajärven ohikulku
tien rakentamiseen. 

Ed. Kiviahon ym. rah.al. n:o 301 määrärahan osoittamisesta Ähtärin-Töysän
Alavuden maantien rakentamiseksi. 

Ed. Knuutin rah.al. n:o 302 määrärahan osoittamisesta iltaoppikoulun perustami
seksi Kemiin. 
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Ed. Knuutin ym. rah.al. n:o 303 määrärahan osoittamisesta Kemin Ajokseen joh
tavan väylän valaisemiseen. 

Ed. Knuutin rah.al. n:o 304 määrärahan osoittamisesta Ylitornion kunnalle lisät
tynä valtionapuna kunnansairaalan rakennushankkeen toteuttamiseksi. 

Ed. Knuutin rah.al. n:o 305 määrärahan osoittamisesta ammattikoulunopettajain 
opiston ja kansakoulunopettajain jatkokoulutuskeskuksen perustamiseksi Tor
nion seminaarilta vapautuviin tiloihin. 

Ed. Knuutin ym. rah.al. n:o 306 määrärahan osoittamisesta Kemin kaupunkiin 
perustettavan kurssikeskuksen suunnittelua varten. 

Ed. Knuutin rah.al. n:o 307 määrärahan osoittamisesta sosiaalikasvattajia ja koti
avustajia valmistavan koulun perustamiseksi Tornion seminaarilta vapautu
viin tiloihin. 

Ed. Knuutin rah.al. n:o 308 määrärahan osoittamisesta valtion omistaman jääh
dyttämön rakentamiseksi Sodankylään. 

Ed. Knuutin ym. rah.al. n:o 309 korotetun määrärahan osoittamisesta huumaus
aineiden väärinkäyttäjien vapaaehtoiseen huoltotyöhön. 

Ed. Knuutin ym. rah.al. n:o 310 määrärahan osoittamisesta metsätyömiesten 
asunto-olojen kehittämiseksi luovutettavien rakennuspuiden hinnan alentami
seksi. 

Ed. Knuuttilan ym. rah.al. n:o 311 määrärahan osoittamisesta posti- ja lennätin
laitoksen Jyväskylän jakokaukokeskuksen huoneiston lisätilojen hankkimi
seksi. 

Ed. Knuuttilan ym. rah.al. n:o 312 määrärahan osoittamisesta ammattikoulujen 
opiskelija-asuntolain rakentamista varten. 

Ed. Knuuttilan ym. rah.al. n:o 313 määrärahan osoittamisesta yksityisopiskelija
komitean ehdottamien uusien valtion iltaoppikoulujen perustamiseksi. 

Ed. Kockin ym. rah.al. n:o 314 määrärahan osoittamisesta avustukseksi Kriminaa
lihuolto r.y:lle nuorisovalvontatoimiston perustamiseksi Lahden kaupunkiin. 

Ed. Kockin ym. rah.al. n:o 315 määrärahan osoittamisesta Lahden keskussairaa
lan suunnittelua varten. 

Ed. Koivusen ym. rah.al. n:o 316 korotetun määrärahan osoittamisesta Kaakkois
Suomen Sädehoitokodin ja Keski-Suomen Sädesairaalan rakennusaikaisten 
luottojen vuonna 1968 erääntyneiden korkojen korvaamiseksi.· 

Ed. Koivusen ym. rah.al. n:o 317 määräahan osoittamisesta Toljaanmäen tienpa
rannusohjelman suorittamiseen Keuruun-Multian maantiellä. 

Ed. Koivusen ym. rah.al. n:o 318 määrärahan osoittamisesta halpakorkoisia pien
teollisuuslainoja varten. 

Ed. Koivusen ym. rah.al. n:o 319 määrärahan osoittamisesta Jyväskylän yliopis
ton kirjasto-hallintorakennuksen suunnitteluun. 

Ed. Koivusen ym. rah.al. n:o 320 määrärahan osoittamisesta Jyväskylään raken
nettavan sokeain koulun rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Koivusen ym. rah.al. n:o 321 määrärahan osoittamisesta ammattikoulujen 
Jyväskylän opettajaopiston uudisrakennuksen suunnittelutyötä varten. 

Ed. Koivusen ym. rah.al. n:o 322 määrärahan osoittamisesta Kärkistensalmeen ra
kennettavan maantiesillan suunnittelutöiden suorittamiseen. 

Ed. Korsbäckin ym. rah.al. n:o 323 määrärahan osoittamisesta parannustöiden 
loppuun saattamista varten Korsnäsin-Närpiön-Teuvan maantiellä. 

Ed. Korsbäckin ym. rah.al. n:o 324 mälirärahari osoittamisesta ammatinvalinnan
ohjausta varten eteläisellä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. · 

Ed. Korsbäckin ym. rah.al. n:o ~25 määrärahan osoittamisesta Edsvikin-Yli
markun-Teuvan tien parantamista varten. 

Ed. Korsbäckin ym. rah.al. n:o 326 määrärahan osoittamisesta Petolahti-Kors
bäck-Korsnäsin tien rantatiehen yhdistämistä varten. 

Ed. Korsbäckin ym. rah.al. n:o 327 määrärahan osoittamisesta Martensin taiinitar. 
han säätiölle Ylimarkussa. 

Ed. Korsbäckin ym. rah.al. n:o 328 määrärahan osoittamisesta Storbron sillan 
parantamista varten Tiukan kunnassa. 

Ed. Korsbäckin ym. rah.al. n:o 329 määrärahan osoittamisesta turkiseläinkasvatuk· 
sen tutkimus- ja koetoimintaa varten. 

Ed. Koskisen ym. rah.al. n:o 330 määrärahan osoittamisesta· Keuruun-Multian
Karstulan maantien rakentamiseksi. 

Ed. Kosolan ym. rah.al. n:o 331 korotetun määrärahan osoittamisesta Lapuanjoen 
järjestelyn III ja IV vaihetta varten. 
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Ed. Kull'in rah.al. n:o 332 määrärahan osoi~~~a virastotalon ~uunnittc;lua 
varten Loviisaan. 

Ed. Kull'in rah.al. n:o 333 määrärahan osoittamisesta töiden jatkamista varten 
Loviisan ja V alkon välisellä tiellä. 

Ed. Kull'in rah.al. n:o 334 määrärahan osoittamisesta ammatinvalinnanohjaustoi
mistoa varten Porvoon kaupunkiin. 

Ed. Kull'in rah.al. n:o 335 määrärahan osoittamisesta ammatinvalinnanohjaustoi
mistoa varten Karjaan kauppalaan. 

Ed. Kull'in rah.al. n:o 336 määrärahan osoittamisesta tienparannustöiden aloitta
mista varten Loviisan ja valtatie n:o 6:n välillä. 

Ed. Kuusen ym. rah.al. n:o 337 korotetun määrärahan osoittamisesta Suomen 
YK-liiton toiminnan tukemiseen. 

Ed. Kuusisen ym. rah.al. n:o 338 määrärahan osoittamisesta varattomien kansan
eläkeläisten sairausmenojen kustantamiseen. 

Ed. Laaksosen rah.al. n:o 339 määrärahan osoittamisesta posti- ja lennätinlaitok
sen Helsingin autovarikon tonttia ja rakentamista varten. 

Ed. Laaksosen rah.al. n:o 340 korotetun määrärahan osoittamisesta ammattientar
kastustoiminnassa tarvittavien melu- ja ilmanvirtausmittareiden hankkimista 
varten. 

Ed. Laaksosen rah.al. n:o 341 määrärahan osoittamisesta työterveysalaan perehty
neen asiantuntijalääkärin palkkaamiseksi ammattientarkastustoimintaa varten. 

Ed. Lagerroosin ym. rah.al. n:o 342 määrärahan osoittamisesta opiskelija-asuntojen 
rakentamista varten. 

Ed. Laihon ym. rah.al. n:o 343 määrärahan osoittamisesta Uudenkaupungin
Kiukaisten rautatien rakennustyön aloittamiseksi. 

Ed. Laihon ym. rah.al. n:o 344 määrärahan osoittamisesta kansaneläkkeen tuki
lisän saajien erityistukea varten. 

Ed. E. Laineen ym. rah.al. n:o 345 korotetun määrärahan osoittamisesta vaikeuk
siin joutuneiden kuntien valtionapua varten. 

Ed. E. Laineen ym. rah.al. n:o 346 määrärahan osoittamisesta Turun-Naantalin 
moottoritien rakentamista varten. 

Ed. R Laineen ym. rah.al. n:o 347 määrärahan osoittamisesta Kustavin, Vuosnais
ten troolisataman rakentamista varten. 

Ed. E. Laineen ym; rah.al. n:o 348 määrärahan osoittamisesta keskiraskaan heli
kopterin hankkimiseksi Turunmaan saaristoalueen meripelastus· ja sairaskul
jetuksia varten. 

Ed. E. Laineen ym. rah.al. n:o 349 määrärahan osoittamisesta Turun sairaanhoito
oppilaitoksen rakentamista varten. 

Ed. Landströmin rah.al. n:o 350 määrärahan osoitta~sesta Kankaanpään-Vam
malan tien rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 351 määrärahan osoittamisesta Porin,_Friitalan 
maantien rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 352 määrärahqn osoittamisesta Pomarkun-Noor
markun-Lampaluodon maantien rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 353 määrärahan osoittamisesta Turun-Tampe
reen ja Porin-Helsingin valtateiden eritasoristeyksen rakentamiseksi Lautta
kylässä. 

Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 354 määrärahan osoittamisesta Parin-Mäntyluo
don pikatien leventämiseksi nelikaistaiseksi. 

Ed. Landströmin rah.al. n:o 355 määrärahan osoittamisesta väitöskirjojen painatus· 
kustannusten maksamiseksi valtion varoistq. 

Ed. Landströmin rah.al. n:o 356 määrärahan osoittamisesta Mäntyluodon aallon
murtajan rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 357 määrärahan osoittamisesta jalankulkijoille 
jaettavia heijastimia varten. 

Ed. Landströmin rah.al. n:o 358 määrärahan osoittamisesta Raumalle Rihtniemen 
editse rakennettavan uuden syväväylän tutkimustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Landströmin rah.al. n:o 359 määrärahan osoittamisesta Punkalaitumen nimis· 
miespiirin säilyttämisestä aiheutuvien menojen peittämiseksi. 

Ed. Landströmin rah.al. n:o 360 määrärahan osoitta~sesta kestopäällysteen ta· 
kentamiseksi Kyröskosken-Häijään tielle. 

Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 361 korotetun määrärahan osoittami~t<l urhei
lun ja liikuntakasvatuksen tukemiseen. 

Toimenpide 
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Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 362 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen suo
rittamiseksi ratasuuntien Uusikaupunki-Kiukainen ja Uusikaupunki-Rau
ma-Pori välillä. 

Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 363 määrärahan osoittamisesta Porin kirkkosillan 
suunnittelua varten. 

Ed. Landströmin rah.al. n:o 364 määrärahan osoittamisesta metsäntutkimuslaitok
sen Pohjois-Satakunnan metsäkoeaseman uudisrakennusten rakentamiseen. 

Ed. Landströmin rah.al. n:o 365 määrärahan osoittamisesta valtion virastotalon 
rakennustöiden aloittamiseksi Noormarkun kunnassa. 

Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 366 määrärahan osoittamisesta vapaa- ja laitos
palokuntien paloautojen pohtoaineista maksetun veron palauttamiseksi palo
kunnille. 

Ed. Lehmosen ym. rah.al. n:o 367 määrärahan osoittamisesta avustuksiksi kun
nille oppivelvollisten oppilaiden kuljetus- ja ruokailukustannuksiin. 

Ed. Leinosen rah.al. n:o 368 määrärahan osoittamisesta ammatinvalinnanohjauk
sen järjestämiseksi Pohjois-Karjalan alueella. 

Ed. Leinosen ym. rah.al. n:o 369 määrärahan osoittamisesta Pohjois-Suomen kehi
tysrahaston perustamista varten. 

Ed. Leinosen rah.al. n:o 370 määrärahan osoittamisesta valtionrautateiden Oulun 
konepajan konekannan uusimiseksi. 

Ed. Leinosen ym. rah.al. n:o 371 määrärahan osoittamisesta poronhoitokoulun 
perustamiseksi Pohjois-Suomeen. 

Ed. Leinosen rah.al. n:o 372 korotetun määrärahan osoittamisesta maatalouden 
tutkimuskeskuksen toiminnan lisäämiseksi. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. rah.al. n:o 373 määrärahan osoittamisesta ehkäisyneuvon
nan tehostamista varten. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. rah.al. n:o 374 määrärahan osoittamisesta koulunsa kes
keyttäneiden opiskelun jatkamismahdollisuuksien helpottamiseen. 

Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 375 määrärahan osoittamisesta helikopterin hank
kimiseksi meripelastustarkoituksiin. 

Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 376 määrärahan osoittamisesta Pietarsaaren ja 
Kokkolan välisen rannikkotien perusparannusta varten. 

Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 377 korotetun määrärahan osoittamisesta ruotsin
kieliselle ammattikasvatushallitukselle. 

Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 378 määrärahan osoittamisesta vajaakuntoisten suo
jatyötoiminnan tukemiseen. 

Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 379 määrärahan osoittamisesta väylän syventämis
tä varten Kackurs'ista Luodon kalastuspaikoille. 

Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 380 määrärahan osoittamisesta Sundbäck nimisen 
joen perkaustyön aloittamista varten. 

Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 381 määrärahan osoittamisesta meriturvallisuuden 
puutteiden tutkimista varten. 

Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 382 määrärahan osoittamisesta Pietarsaaren sata
maan johtavan tien tutkimista ja suunnittelemista varten. 

Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 383 määrärahan osoittamisesta Leppäluodon sata
maan johtavan uoman ruoppaustöiden aloittamiseen Pietarsaaressa. 

Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 384 määrärahan osoittamisesta Kuopion-Iisal
men ja Pietarsaaren-Kokkolan välisen tiesuunnitelman tutkimista varten. 

Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 385 määrärahan osoittamisesta varikkorakennusta 
varten Pietarsaaren tiemestaripiiriin. 

Ed. Linkolan ym. rah.al. n:o 386 määrärahan osoittamisesta kodinhoitoaputoimen 
tarkastajan viran perustamiseksi sosiaali- ja terveysministeriöön. 

Ed. Linkolan rah.al. n:o 387 määrärahan osoittamisesta naispoliisin toimen perus
tamiseksi Haminan kaupungin poliisipiiriin. 

Ed. Linkolan ym. rah.al. n:o 388 määrärahan osoittamisesta sähkötekniikan pro
fessorin viran perustamiseksi Teknilliseen korkeakouluun. 

Ed. Linkolan ym. rah.al. n:o 389 määrärahan osoittamisesta Kaakkois-Suomen 
aluetta palvelevan, Imatran kauppalaan sijoitettavan kurssikeskuksen suun
nittelua varten. 

Ed. Linkolan ym. rah.al. n:o 390 määrärahan osoittamisesta valtion audiovisuaa
lista laitosta varten. 

Ed. Linkolan rah.al. n:o 391 määrärahan osoittamisesta Kyminlinnan-Kotkan 
moottoritien töiden aloittamiseksi. 
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Ed. Linkolan rah.al. n:o 392 määrärahan osoittamisesta Miettilän-Rautjärven
Pirholan maantien peruskorjaamista varten. 

Ed. H. Linnan rah.al. n:o 393 korotetun määrärahan osoittamisesta maankuiva
tustöiden avustamiseen. 

Ed. H. Linnan rah.al. n:o 393 korotetun määrärahan osoittamisesta !ainoiksi pien
teollisuuden edistämiseen. 

Ed. H. Linnan ym. rah.al. n:o 395 korotetun määrärahan osoittamisesta kuntien 
vapauttamiseksi keskussairaaloiden perustamiskustannusosuuden suorittami
sesta. 

Ed. H. Linnan rah.al. n:o 396 korotetun määrärahan osoittamisesta !ainoiksi kui
vatustöiden rahoittamiseen. 

Ed. M. Linnan ym. rah.al. n:o 397 määrärahan osoittamisesta avustukseksi kun
nille asuntojen rakentamiseksi vähävaraisille vanhuksille. 

Ed. M. Linnan ym. rah.al. n:o 398 määrärahan osoittamisesta työllisyystöihin koti
seutunsa ulkopuolelle sijoitettujen päivärahan maksamista varten. 

Ed. Lintilän ym. rah.al. n:o 399 määrärahan osoittamisesta Kannuksen virastota
lon rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Lintilän ym. rah.al. n:o 400 määrärahan osoittamisesta Keski-Pohjanmaan 
maatalousoppilaitoksen maataloustuotantorakennuksen rakentamiseen. 

Ed. Lintilän ym. rah.al. n:o 401 määrärahan osoittamisesta Kälviän virastotalon 
suunnittelutöiden suorittamiseen. 

Ed. Lintilän ym. rah.al. n:o 402 määrärahan osoittamisesta turkistarhaustoimin
taan saatujen ulkomaisten luottojen kurssitappioiden korvaamiseen. 

Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 403 määrärahan osoittamisesta uusien iltaoppikoulu
jen perustamiseksi. 

Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 404 korotetun määrärahan osoittamisesta kotimaisen 
sokerintuotannon tukemiseen. 

Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 405 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toimit
tamiseksi korkeakoulujen pääsyvaatimusten uudistamisesta. 

Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 406 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toimit
tamiseksi katujen ja viemäreiden rakentamisesta ja kunnossapidosta kokonaan 
yhteiskunnan kustannuksella. 

Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 407 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toimit
tamiseksi valtion vastuusta korvausl,.-yvyttömien rikoksentekijäin aiheuttamista 
vahingoista. 

Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 408 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toimit
tamiseksi asuntotuotantomäärärahojen käyttämisestä vanhojen asuntojen sa
neeraamiseen. 

Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 409 korotetun määrärahan osoittamisesta karjan
jalostuksen edistämiseen. 

Ed. Lujan ym. rah.al. n:o 410 määrärahan osoittamisesta Laaksolahden-Jupperin 
-Friherrsin tien rakentamiseksi. 

Ed. Lujan ym. rah.al. n:o 411 määrärahan osoittamisesta Espoon aluesairaalan 
ensimmäisen rakennusvaiheen toteuttamiseen. 

Ed. Lujan ym. rah.al. n:o 412 määrärahan osoittamisesta äidinpalkkakysymyksen 
tutkimiseksi. 

Ed. Lukkarisen ym. rah.al. n:o 413 määrärahan osoittamisesta avustukseksi Kri
minaalihuolto r.y:lle nuorisovalvontatoimiston perustamiseksi Jyväskylään. 

Ed. Lukkarisen ym. rah.al. n:o 414 korotetun määrärahan osoittamisesta avustuk
seksi vaikeuksiin joutuneille kunnille. 

Ed. Lukkarisen ym. rah.al. n:o 415 määrärahan osoittamisesta kodinperustamis
lainoja varten. 

Ed. Läl1teenmäen ym. rah.al. n:o 416 korotetun määrärahan osoittamisesta rin
tamasotilaiden ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten. 

Ed. Mannisen ym. rah.al. n:o 417 määrärahan osoittamisesta Puutossalmen- Rä
sälän-Vehmersalmen maantien peruskorjauksiin. 

Ed. Mannisen ym. rah.al. n:o 418 määrärahan osoittamisesta Järvi-Suomen tien 
rakennustyön aloittamiseksi välillä Varkaus-Pieksämäki. 

Ed. Mannisen ym. rah.al. n:o 419 määrärahan osoittamisesta Varkauden-Sorsa
kosken maantien rakentamiseen. 

Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 420 korotetun määrärahan osoittamisesta karjan
tarkkailutoiminnan edistämiseen. 

Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 421 määrärahan osoittamisesta Karkkilan-Pu
sulan-Lohjan tiesuunnan tutkimiseen ja töiden aloittamiseen. 

523 1/69 

4173 

Toimenpide 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 111 
yhteydessä; mietinnöt 
n:o 80 ja 80 a. 



4174 Valiokuntien työt 1969. 

Asia 

Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 422 korotetun määrärahan osoittamisesta avus
tuksiksi ja !ainoiksi metsänparannustöitä varten. 

Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 423 määrärahan osoittamisesta Hyvinkään-Mänt
sälän-Porvoon kehätien rakennustöiden nopeuttamiseksi. 

Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 424 määrärahan osoittamisesta Lapinjärven
Loviisan tien kunnostamiseen. 

Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 425 määrärahan osoittamisesta Mäntsälän-Pukki
Jan yhdystien rakennustöiden aloittamiseen. 

Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 426 määrärahan osoittamisesta Ahvenkosken
Elimäen maantien parantamiseen välillä Ahvenkoski-Ruotsinpyhtää. 

Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 427 määrärahan osoittamisesta valtatiesuunni
telmien toteuttamiseksi Uudenmaan läänin kuntien alueella. 

Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 428 määrärahan osoittamisesta Uudenmaan maa
kunnallisen yhdystieverkoston parantamiseen. 

Ed. Melinin ym. rah.al. n:o 429 korotetun määrärahan osoittamisesta lapsilisien 
maksamiseen. 

Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 430 määrärahan osoittamisesta !ainoiksi lypsykar
jaa omistaville pienviljelijöille tuorerehusäiliöiden rakentamiseksi. 

Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 431 korotetun määrärahan osoittamisesta siirtona 
maatilatalouden kehittämisrahastoon. 

Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 432 määrärahan osoittamisesta virastotalon rakenta
miseksi Sotkamon kirkonkylään. 

Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 433 määrärahan osoittamisesta vihanneskeskusvaras
ton rakentamiseksi Kajaanin kaupunkiin. 

Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 434 määrärahan osoittamisesta tietyön aloittamiseksi 
Liekin vaaran-Veihtivaaran paikallistien rakentamiseksi. 

Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 435 korotetun määrärahan osoittamisesta invalidi
huoltolain mukaisia lainoja varten. 

Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 436 määrärahan osoittamisesta tilapäisten toimihen
kilöiden palkkaamiseksi ammatinvalinnanohjauksen Rauman toimistoon. 

Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 437 määrärahan osoittamisesta invaliidihuoltolain 
muk~isten viikkorahojen korottamiseksi. 

Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 438 korotetun määrärahan osoittamisesta Rauman 
merimiesammattikoulun opettajien palkkaukseen. 

Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 439 korotetun määrärahan osoittamisesta Rauman 
merimiesammattikoulun opetus- ja harjoitusvälinehankintoihin. 

Ed. Mäen rah.al. n:o 440 määrärahan osoittamisesta uuden Hauhon-Hämeen
linnan tien suunnitelmien valmistamista varten. 

Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 441 määrärahan osoittamisesta Hämeenlinnan ammatin
valinnanohjaustoimiston henkilökunnan lisäämiseksi. 

Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 442 määrärahan osoittamisesta korvauksen suorittami
seksi työaikalain ulkopuolella oleville poliisimiehille virkatehtävien hoitami
sesta yli yleisen työajan. 

Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 443 määrärahan osoittamisesta Hämeenlinnaan sijoitet
tavan maakunta-arkiston rakennuksen suunnittelua varten. 

Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 444 korotetun määrärahan osoittamisesta naisvankilan 
rakentamista varten. 

Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 445 määrärahan osoittamisesta Hämeenlinnan-Urjalan 
maantien suunnitteluun. 

Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 446 määrärahan osoittamisesta oikean nelostien raken
tamisen aloittamiseksi. 

Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 447 määrärahan osoittamisesta lapsilisien korottamiseen. 
Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 448 korotetun määrärahan osoittamisesta puolustuslai

toksen kuljetuskaluston uusintaan. 
Ed. Mäki-Hakolan rah.al. n:o 449 määrärahan osoittamisesta maanmittausalan 

täydennyskoulutusta varten. 
Ed. Mäki-Hakolan ym. rah.al. n:o 450 määrärahan osoittamisesta Seinäjoen sai

raanhoito-oppilaitoksen suunnittelutyötä varten. 
Ed. Mäki-Hakolan ym. rah.al. n:o 451 korotetun määrärahan osoittamisesta maan

mittaustoimistojen tilapäisten toimihenkilöiden palkkioita varten. 
Ed. Mäkisen ym. rah.al. n:o 452 määrärahan osoittamisesta limnologin ylimääräis

ten toimien perustamiseksi vesihallituksen alaiseen piirihallintoon. 
Ed. Mäkisen ym. rah.al. n:o 453 määrärahan osoittamisesta }uQnnonsuojelujärjes

tön toiminnan tuke111iseen. 
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Ed. Männistön ym. rah.al. n:o 454 määrärahan osoittamisesta ammatinvalinnan- l 
ohjaustoimiston perustamiseksi Iisalmeen ja Varkauteen. 

Ed. Männistön ym. rah.al. n:o 455 määrärahan osoittamisesta valtatien n:o 5 
rakentamiseksi moottoritieksi välillä Vuorela-Siilinjärvi. 

Ed. Männistön ym. rah.al. n:o 456 määrärahan osoittamisesta avustuksiksi kun
nallisten kokeiluterveyskeskusten rakentamiseksi. 

Ed. Männistön ym. rah.al. n:o 457 määrärahan osoittamisesta valtion virastotalon 
rakennustöiden aloittamiseksi Siilinjärven kunnassa. 

Ed. Männistön ym. rah.al. n:o 458 määrärahan osoittamisesta ammatinvalinnan
ohjaustoimistojen julkaisujen painatus- ja jakelukustannuksiin ohjaustoimis
tojen vaikutusalueen ulkopuolisia alueita varten. 

Ed. Nevalaisen ym. rah.al. n:o 459 määrärahan osoittamisesta rintamamiesten 
maksuuoman terveydenhoidon järjestämiseksi. 

Ed. Nevalaisen ym. rah.al. n:o 460 korotetun määrärahan osoittamisesta lammas
talouden neuvonnan edistämiseen. 

Ed. Niemelän ym. rah.al. n:o 461 korotetun määrärahan osoittamisesta maaseu
dun sähköistämisen tukemiseen. 

Ed. Niemelän ym. rah.al. n:o 462 korotetun määrärahan osoittamisesta kunnille 
paikallisteiden aiheuttamista menoista myönnettäviä valtionavustuksia varten. 

Ed. Niemelän ym. rah.al. n:o 463 korotetun määrärahan osoittamisesta vaikeuk
siin joutuneiden kuntien avustuksia varten. 

Ed. Niemelän ym. rah.al. n:o 464 määrärahan osoittamisesta Kerimäen virasto
talon rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Niemelän ym. rah.al. n:o 465 määrärahan osoittamisesta kaluston hankkimi
seen ja henkilökunnan kouluttamiseen Saimaan vesistön mahdollisten öljy
vahinkojen torjumiseksi. 

Ed. Niemelän rah.al. n:o 466 määrärahan osoittamisesta kunnallisista yleissairaa
loista annetun lain 39 §:n 2 momentin säätämään tarkoitukseen. 

Ed. Niemisen ym. rah.al. n:o 467 määrärahan osoittamisesta Kerimäen virastota
lon suunnittelua ja rakennustöiden aloittamista varten. 

Ed. Nimikosken ym. rah.al. n:o 468 määrärahan osoittamisesta pienteollisuus
yritysten markkinointiohjauksen tehostamiseksi Pohjois- ja Itä-Suomessa. 

Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 469 määrärahan osoittamisesta lapsilisien korot
tamiseen. 

Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 470 määrärahan osoittamisesta avustukseksi kun
nille kunnaneläinlääkärien virka-asuntoien rakentamiskustannuksiin. 

Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 471 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toi
mittamiseksi yritysten sosiaalikustannusten oikeudenmukaisemmasta jakami
sesta. 

Ed. Nimikosken ym. rah.al. n:o 472 korotetun määrärahan osoittamisesta vai
keuksiin joutuneiden kuntien valtionapuun. 

Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 473 korotetun määrärahan osoittamisesta maan
käyttö- ja maanhankintalain toimeenpanon yhteydessä rakennettavien yleisten 
teiden rakentamiseen. 

Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 474 korotetun määrärahan osoittamisesta Kala
joen keskiosan järjestelytöitä varten. 

Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 475 määrärahan osoittamisesta halpakorkoisia 
pienteollisuuslainoja varten. 

Ed. Nimikosken ym. rah.al. n:o 476 määrärahan osoittamisesta Oulun yliopiston 
käyttöön alue- ja perustutkimuksen suorittamiseksi Pohjois-Suomessa. 

Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 477 korotetun määrärahan osoittamisesta rintama-
mieseläkkeitä varten. · 

Ed. Nikkilän ym. rah.al. n:o 478 määrärahan osoittamisesta yhdystien rakentami
seksi Turun-Tampereen maantieltä Toijalan kauppalaan. 

Ed. Niskasen ym. rah.al. n:o 479 määrärahan osoittamisesta tilapäisten toimihen
kilöiden palkkaamiseksi ammatinvalinnanohjauksen Loimaan toimistoon. 

Ed. Nurmisen ym. rah.al. n:o 480 korotetun määrärahan osoittamisesta Kokkolan 
maanviljelysinsinööripiirin työsuunnitelmien toteuttamiseen. 

Ed. Paasion ym. rah.al. n:o 481 määrärahan osoittamisesta valtakunnallisen työ
väentalomuseon rakentamisesta aiheutuneiden kulujen korvaamiseen. 

Ed. Paasivuoren ym. rah.al. n:o 482 korotetun määrärah~tn osoittamisesta koti
avustajien palkkauksia varten. 
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Ed. Paasivuoren ym. rah.al. n:o 483 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen suo
rittamiseksi kansaneläkeläisten televisio- ja radiolupamaksujen alentamisesta. 

Ed. Paasivuoren ym. rah.al. n:o 484 määrärahan osoittamisesta eläkekaton mää
räämistä koskevan tutkimuksen suorittamiseksi. 

Ed. Paasivuoren ym. rah.al. n:o 485 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen suo
rittamiseksi huoltoavunsaajien avuntarpeen syistä. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 486 määrärahan osoittamisesta sotaveteraanien asun
totuotannon jouduttamiseksi. 

Ed. Paavolan rah.al. n:o 487 määrärahan osoittamisesta Polvijärven kirkonkylän 
ja Martonvaaran tienhaaran välisen tieosuuden kunnostustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 488 korotetun määrärahan osoittamisesta poliisitoin
ten perustamiseksi keskusrikospoliisin huumausainerikollisuuden torjuntaa var
ten. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 489 korotetun määrärahan osoittamisesta Helsingin 
lastenklinikan myrkytyskeskuksen toiminnan tukemiseen. 

Ed. Paavolan rah.al. n:o 490 määrärahan osoittamisesta Kivisalmen sillan raken
nustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Paavolan rah.al. n:o 491 määrärahan osoittamisesta Joensuun uuden tullin 
sunnittelu- ja rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 492 määrärahan osoittamisesta vankilaoikeuteen pal· 
kattavaa vankien oikeusavustajaa varten. 

Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 493 määrärahan osoittamisesta valtion teknillisen 
tutkimuslaitoksen graafiseen laboratorioon perustettavan sanomalehtiteknisen 
tutkimusryhmän kulujen peittämiseksi. 

Ed. Pakkasen ym. rah.al. n:o 494 määrärahan osoittamisesta lääkärikoulutuksen 
aloittamismahdollisuuksien tutkimiseksi Tampereella. 

Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 495 määrärahan osoittamisesta kivenraivauspalk
kioiden myöntämiseen. 

Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 496 korotetun määrärahan osoittamisesta siirtona 
maatilatalouden kehittämisrahastoon. 

Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 497 korotetun määrärahan osoittamisesta rintama
mieseläkkeitä varten. 

Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 498 korotetun määrärahan osoittamisesta yksityis· 
teiden avustamiseen. 

Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 499 määrärahan osoittamisesta pienteollisuuslainoja 
varten. 

Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 500 korotetun määrärahan osoittamisesta ns. pin
ta-alalisien maksamiseen. 

Ed. Pekkarisen rah.al. n:o 501 määrärahan osoittamisesta maantien rakennustöiden 
aloittamiseksi Tervon-Vesannon tieosuudella. 

Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 502 määrärahan osoittamisesta maantien rakennus
töiden aloittamiseksi välillä Halolanmäki-Käpysal~Tervo. 

Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 503 korotetun määrärahan osoittamisesta avustuk
seksi maankäyttölain mukaisiin tientekotöihin. 

Ed. Pekkarisen rah.al. n:o 504 määrärahan osoittamisesta kalatalouden tutkimus
aseman perustamiseksi Varkauden kaupunkiin. 

Ed. Pennasen ym. rah.al. n:o 505 määrärahan osoittamisesta ruumiinavauskustan
nusten suorittamiseksi valtion varoista. 

Ed. Pennasen ym. rah.al. n:o 506 korotetun määrärahan osoittamisesta maaseutu
poliisin matkakustannuksiin. 

Ed. Pennasen ym. rah.al. n:o 507 määrärahan osoittamisesta yhden työhönsijoit
tamisasiainneuvojan palkkaamiseksi Joensuun työnvälitystoimistoon. 

Ed. Pennasen ym. rah.al. n:o 508 korotetun määrärahan osoittamisesta poliisimies
ten jatkokoulutuksen järjestämistä varten. 

Ed. Pennasen ym. rah.al. n:o 509 määrärahan osoittamisesta ylimääräisten eläk
keiden myöntämiseksi ns. vanhoina eläkeläisinä oleville konstaapeleille. 

Ed. Pennasen rah.al. n:o 510 määrärahan osoittamisesta Pohjois-Karjalaan raken
nettavan öljyn varmuusvaraston rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Pennasen ym. rah.al. n:o 511 määrärahan osoittamisesta Joensuun kaupungin 
poliisilaitoksen henkilökunnan lisäämiseksi. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 512 määrärahan osoittamisesta tiesuunnitelman laa
timiseksi välillä Järvenpää-Askola-Koskenkylä. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 513 määrärahan osoittamisesta keinomunuaispotilai
den kotihoitotoiminnan tukemiseen. 

Toimenpide 
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Asia 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 514 määrärahan osoittamisesta avoterveydenhoitoon 
keskittyvän tutkimuslaitoksen perustamiseksi Espooseen. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 515 määrärahan osoittamisesta toimikuunali nimeämi
seksi valmistelemaan äidinpalkan laajentamista koskemaan koko maata. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 516 määrärahan osoittamisesta avustukseksi kunnille 
alle kouluikäisten lasten päivähoidon järjestämiseksi äidinpalkan avulla. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 517 korotetun määrärahan osoittamisesta puolustus
voimien perushankintojen jälkeenjääneisyyden poistamiseksi. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 518 määrärahan osoittamisesta Hangon yhteislyseon 
uuden koulurakennuksen rakentamiseksi. 

Ed. Pesolan rah.al. n:o 519 määrärahan osoittamisesta Mäntsälän työpajakoulun 
oppilasasuntolan rakentamista vatten. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 520 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen suoritta
miseksi halpojen asuntojen tuottamisesta. 

Ed. Pesolan rah.al. n:o 521 määrärahan osoittamisesta uuden sillan rakentami
seksi Porvoon joen yli Askolan kirkonkylän-V akkolan tieosuudella. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 522 määrärahan osoittamisesta työllisyystöihin osoi
tettujen matkakustannuksia varten. 

Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 523 määrärahan osoittamisesta luonnonsuojeluhallituk
sen perustamiseksi. 

Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 524 määrärahan osoittamisesta avustukseksi Krimi
naalihuolto r.y:lle nuorisovalvontatoimiston perustamiseksi Jyväskylään. 

Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 525 määrärahan osoittamisesta Kalmatin-Sapran 
paikallistien rakentamisen aloittamiseksi. 

Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 526 määrärahan osoittamisesta TVH:n tukikohdan 
rakentamiseksi Pylkönmäelle. 

Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 527 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen suorit
tamiseksi heikkokuntoisten rintamamiesten siirtämisestä eläkkeelle 55-vuo
tiaina. 

Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 528 korotetun määrärahan osoittamisesta yksityis
teiden avustamiseen. 

Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 529 määrärahan osoittamisesta tierakennustöiden 
aloittamiseksi kantatiellä n:o 69 välillä Kärkkäälä-Sunttila. 

Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 530 määrärahan osoittamisesta suunnitelman laati
miseksi sillan rakentamiseksi Kärkistensalmeen. 

Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 531 määrärahan osoittamisesta tutkimuksien toimit
tamiseksi työttömyysongelman selvittämiseksi. 

Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 532 korotetun määrärahan osoittamisesta maatalou
den tutkimuskeskusta vatten. 

Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 533 määrärahan osoittamisesta kaikkien vapaaehtoi
sena asepalvelukseen pyrkivien ottamiseksi palvelukseen. 

Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 534 korotetun määrärahan osoittamisesta maaseu
dun sähköistämisen tukemiseen. 

Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 535 määrärahan osoittamisesta maalaiskirjeenkanta
jien kantovuorojen lisäämiseksi syrjäseuduilla. 

Ed. Pousin ym. rah.al. n:o 536 korotetun määrärahan osoittamisesta asuntotuo
tantolain mukaisten opiskeliia-asuntoloiden lainoitukseen. 

Ed. Pousin rah.al. n:o 537 määrärahan osoittamisesta jalankulku- ja pyörätien 
rakentamiseksi tieosuudella Otsola-Kouvolan runkotien risteys. 

Ed. Pousin rah.al. n:o 538 määrärahan osoittamisesta asevelvollisten päivärahan 
korottamiseen. 

Ed. Pousin rah.al. n:o 539 määrärahan osoittamisesta tvöeläkelakien ulkopuolelle 
jääneiden vanhojen työntekijäin toimeentulomahdollisuuksien helpottamiseen. 

Ed. Procopen rah.al. n:o 540 määrärahan osoittamisesta öljyvahinkojen estämistä 
ia niiden torjumista vatten. 

Ed. Procopen rah.al. n:o 541 määrärahan osoittamisesta Porvoon tuomiokirkon 
kunnossapitoa varten. 

Ed. Procopen ym. rah.al. n:o 542 määrärahan osoittamisesta pienteollisuuden 
tukilainoja varten. 

Ed. Procopen rah.al. n:o 543 määrärahan osoittamisesta ylimääräisten toimihen
kilöiden palkkaamiseksi lääkintöhallitukseen järjestämään sotaveteraanien il- l 
maisia terveystatkastuksia. 

Ed. Procopen rah.al. n:o 544 korotetun määrärahan osoittamisesta ylimääräisiin 
sotaeläkkeisiin. 
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Ed. Puhakan ym. rah.al. n:o 545 määrärahan GSOi.ttami.sesta Kaltimon-Ilomant
sin maantien rakennustöiden jatkamiseen. 

Ed. Puhakan ym. rah.al. n:o 546 määrärahan osoittamisesta Nurmeksen-Kuopion 
maantien rakennustöiden jatkamiseen. 

Ed. Puhakan ym. rah.al. n:o 547 määrärahan osoittamisesta Juuan virastotalon 
rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Puhakan ym. rah.al. n:o 548 määrärahan osoittamisesta Itä-Suomen teolli
suuden laajennusohjelman tekemiseksi. 

Ed. Puhakan ym. rah.al. n:o 549 määrärahan osoittamisesta asevelvollisten päivä
rahan korottamiseksi. 

Ed. Puhakan ym. rah.al. n:o 550 määrärahan osoittamisesta TVH:n ja postilai
toksen yhteisen varikon rakennustöiden aloittamiseksi Joensuussa. 

Ed. Pulkkisen ym. rah.al. n:o 551 määrärahan osoittamisesta Kuopion eteläisen 
moottoritien rakennustöiden aloittamiseksi välillä Särkilahti-Puijonrinne. 

Ed. Pulkkisen ym. rah.al. n:o 552 määrärahan osoittamisesta maantien parannus
töiden aloittamiseksi välillä Vesannon kirkonkylä-Tervon Hautomäki. 

Ed. Puntilan ym. rah.al. n:o 553 korotetun määrärahan osoittamisesta asunto
tutkimuksen kehittämiseen. 

Ed. Puntilan ym. rah.al. n:o 554 korotetun määrärahan osoittamisesta kurssi
kirjallisuuden hankkimiseksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjastoon. 

Ed. Puntilan ym. rah.al. n:o 555 korotetun määrärahan osoittamisesta tieteellisen 
ja kurssikirjallisuuden hankkimiseksi yliopistoille ja korkeakouluille. 

Ed. Puntilan ym. rah.al. n:o 556 määrärahan osoittamisesta maatalouden piirissä 
suoritettavan tutkimustyön suuntaamiseksi palvelemaan maataloustuotannon 
sopeuttamista kulutusta vastaavaksi. 

Ed. Rosnellin ym. rah.al. n:o 557 määrärahan osoittamisesta perbelisien korotta
mista varten. 

Ed. Ruudun ym. rah.al. n:o 558 määrärahan osoittamisesta Karjalan tutkimus
laitoksen toiminnan aloittamiseksi Joensuun korkeakoulussa. 

Ed. Ruudun ym. rah.al. n:o 559 korotetun määrärahan osoittamisesta yksityis
ten kotiteollisuusoppilaitosten uudisrakennuksia varten. 

Ed. E. Räsäsen rah.al. n:o 560 määrärahan osoittamisesta valtatie 17:n perus
parannustöiden aloittamiseksi osuudella Melalahti-Ohtaansalmi. 

Ed. E. Räsäsen rah.al. n:o 561 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toimitta
mlseksi autokoulujen tilojen, opettajien ja kaluston käyttämisestä koululaisten 
liikenneopetukseen. 

Ed. E. Räsäsen rah.al. n:o 562 määrärahan osoittamisesta Mustanvirran sillan 
rakennustöiden aloittamiseksi Maaningan kunnassa. 

Ed. E. Räsäsen ym. rah.al. n:o 563 korotetun määrärahan osoittamisesta avus
tuksiksi vaikeuksiin joutuneille kunnille. 

Ed. E. Räsäsen ym. rah.al. n:o 564 korotetun määrärahan osoittamisesta vesitei
den tutkimusten ja suunnitelmien laatimista varten. 

Ed. E. Räsäsen rah.al. n:o 565 määrärahan osoittamisesta Kuopion moottoritien 
rakennustöiden aloittamiseksi välillä Rättimäki-Jynkkä. 

Ed. E. Räsäsen rah.al. n:o 566 määrärahan osoittamisesta maantierakennustöiden 
jatkamiseksi Tervon Hautomäestä Vesannolle. 

Ed. P. Räsäsen ym. rah.al. n:o 567 miiärämhan osoittamisesta valtionrautateiden 
Oulun konepajan konekannan uusimiseksi. 

Ed. P. Räsäsen ym. rah.al. n:o 568 korotetun määrärahan osoittamisesta Kotkan 
teknillisen oppilaitoksen keskeneräisten rakennustöiden jatkamiseksi. 

Ed. Rönkön ym. rah.al. n:o 569 määrärahan osoittamisesta Iisalmen-Nurmeksen 
maantien rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Rönkön ym. rah.al. n:o 570 määrärahan osoittamisesta nimismiehen ja nimis
miehen kanslian sijoittami~eksi Vieremän kuntaan. 

Ed. Rönkön ym. rah.al. n:o 571 määrärahan osoittamisesta metsäsienipoimijoiden 
kurssimuotoista koulutustoimintaa varten. 

Ed. Saalastin ym. rah.al. n:o 572 määrärahan osoittamisesta maatalouden neu
vontatyön avustamiseen. 

Ed. Saalastin ym. rah.al. n:o 573 määrärahan osoittamisesta äidinpalkkajärjestel
män aikaansaamiseksi. 

Ed. Saalastin ym. rah.al. n:o 574 määrärahan osoittamisesta Maatalouden tutki
muskeskukselle siantehujen tarkkailutoimintaa varten. 

Ed. A. Saarisen ym. rah.al. n:o 575 määrärahm 05oittamisesta valtiojohtoisen 
rakennusyrityksen olakkeiden merkitsemiseksi. 
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Ed. A. Saarisen ym. rah.al. n:o 576 kororerun määrärahan osoittamisesta asun
tolainoihin. 

Ed. 0. Saarisen ym. rah.al. n:o '>71 korotetun määrärahan osoittamisesta rintama
sotilaiden ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten. 

Ed. Saarron ym. rah.al. n:o 578 määrärahan osoittamisesta Helsingin ohikulku
tien tärkeimpien risteysten muuttamiseksi eritasoliittymiksi. 

Ed. Saarron ym. rah.al. n:o 579 korotetun määrärahan osoittamisesta poliisitoi
mien perustamiseksi Helsingin ja Espoon nimismiespiireihin. 

Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 580 määrärahan osoittamisesta äideiltä neuvolatoi
minnan yhteydessä otettavien irtosolunäytteiden tutkimuskustannuksien kor
vaamiseksi. 

Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 581 määrärahan osoittamisesta Keski-Suomen maan
viljelyskoeaseman toimintaedellytysten parantamiseksi. 

Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 582 määrärahan osoittamisesta avustukseksi kunnille 
naispuolisen väestön joukkotarkastuksen järjestämiseksi kohdun kaulaosan 
syövän varhaistoteamiseksi. 

Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 583 määrärahan osoittamisesta kantatien n:o 69 uusi
miseksi välillä Kärkkäälä-Kivisalmi. 

Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 584 määrärahan osoittamisesta Lievestuoreen-Kan
gasniemen tien rakentamista varten. 

Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 585 määrärahan osoittamisesta Laukaassa sijaitsevien 
valtion koulukotien muodostlli:niseksi tutkimus- ja koulutuskeskuksiksi. 

Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 586 määrärahan osoittamisesta Laukaan paikallissai
raalan muutos- ja laajennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 587 määrärahan osoittamisesta Yltiänmäen-Ahtaan
salmen maantien rakentamiseksi Keuruun kunnassa. 

Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 588 määrärahan osoittamisesta suunnittelutyön suo
rittamiseksi Säynätsalon-Muutamen oikotien aikaansaamiseksi. 

Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 589 määrärahan osoittamisesta Järvilinnasta ja Perna
saaresta yhdistämisen kautta muodostettavan tutkimus- ja koulutuskeskuksen 
toiminnan aloittamiseksi. 

Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 590 määrärahan osoittamisesta ammattikoulunopet
tajain ammatillis-teknis-pedagogisen jatkokoulutuskeskuksen suunnittelua 
varten Jyväskylään. 

Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 591 määrärahan osoittamisesta Kuhankosken opetus
kodin rakennustöiden jatkamisen suunnittelua varten. 

Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 592 määrärahan osoittamisesta avustukseksi Reuma
liitolle Kangasalle ja JyVäskylään rakennettujen kuntouttamislaitosten pe
rustamis- ja käyttökustannusten peittämiseksi. 

Ed. Sallan ym. rah.al. n:o 593 määrärahan osoittamisesta kantatien n:o 82 pe
rusparannustöitä varten välillä Lakijänkä-Salla. 

Ed. Sallan ym. rah.al. n:o 594 määrärahan osoittamisesta Kemijärven-Pelkosen
niemen maantien perusparannustöitä varten välillä Kemijärvi-Javaruksen 
tienhaara. 

Ed. A. Salon ym. rah.al. n:o 595 määrärahan osoittamisesta Suomen Sadankomi
tealiiton toiminnan tukemiseen. 

Ed. E. Salon ym. rah.al. n:o 596 koroteturt määrärahan osoittamisesta taloudelli- . 
sissa vaikeuksissa olevien rintamasotilaiden ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten. 

Ed. E. Salon ym. rah.al. n:o 597 määrärahan osoittamisesta taloudellisissa vai
keuksissa olevien leskien ylimääräisiä perhe-eläkkeitä varten. 

Ed. T. Sf\lon vm. rah.al. n:o 598 m~iirärahan osoittamisesta kahden käSuunin 
hankkimiseksi Perämeren syviiväylää varten. 

Ed. T. Salon vm. rah.al. n:o 599 miiärärahan osoittamisesta valtatre n:o 4:n 
rakennustöiden aloittamiseksi Kemin kaupungin alueella. 

Ed. T. Salon vm. rah.al. n:o 600 määrärahan osoittamisesta Lapin matkailuyri
tysten markkinoinnin tukemiseen. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 601 määrärahan osoittamisesta Ivalon virastotalon 
rakennustöiden aloittamista varten. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 602 määrärahan osoittamisesta Aavasaksan matkailu
hotellin rakentamistöiden aloittamiseksi. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o ii03 määrärahan osoittamisesta Joutsijärven-Sallan 
tien rakentamistöiden jatkamiseen. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 604 määrärahan osoittamisesta porotalouden tutki
mustoimintaan. 
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Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 605 määrärahan osoittamisesta Lapin maatalous
oppilaitoksen koulutilojen rakentamista varten. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 606 korotetun määrärahan osoittamisesta polkuteiden 
parantamiseen. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 607 määrärahan osoittamisesta Lapin lääniin sijoitet
tavan turkistathauskoeaseman suunnittelemista ja rakennustöiden aloittamista 
varten. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 608 määrärahan osoittamisesta Lapin sairaanhoitaja
koulun koulurakennuksen rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 609 korotetun määrärahan osoittamisesta maaseudun 
sähköistämisen tukemiseen. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 610 määrärahan osoittamisesta lapsilisien korottami
seen. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 611 määrärahan osoittamisesta avustuksiksi ja !ai
noiksi Lapin kalastuskunnille kalankasvatusaltaiden rakentamista varten. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 612 määrärahan osoittamisesta poromiesten moottori
keikkojen polttoaineiden veronpalautuksiin. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 613 määrärahan osoittamisesta Lapin geologisen 
perustutkimuksen tehostamiseksi. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 614 määrärahan osoittamisesta poropaliskunnille 
siirrettävien teurastamovaunujen hankkimiseen. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 615 korotetun määrärahan osoittamisesta rintama
miesten ylimääräisiä eläkkeitä varten. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 616 määrärahan osoittamisesta ylimääräisen eläk
keen myöntämiseksi kansaneläkeläisille. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 617 määrärahan osoittamisesta kodinperustamislai
noihin. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 618 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen aloit
tamiseksi luonnonmarjojen viljelymahdollisuuksista Lapissa. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 619 määrärahan osoittamisesta kolmen yritysneuvo
jan palkkaamiseksi Rovaniemen pienteollisuuspiiritoimistoon. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 620 määrärahan osoittamisesta Inarin-Utsjoen pai
kallissairaalan rakentamisen aloittamiseksi. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 621 määrärahan osoittamisesta Akujoen aukikai
vausta varten. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 622 määrärahan osoittamisesta varusmiesten päivä
rahojen kaksinkertaistamiseksi. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 623 määrärahan osoittamisesta pienteollisuudelle 
myönnettäviä lainoja varten. 

Ed. T. Salon rah.al. n:o 624 määrärahan osoittamisesta rintamasotilaiden valtion 
asuntolainojen korkojen alentamiseksi. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 625 määrärahan osoittamisesta Tenon sivujokien 
aukikaivamistöiden aloittamiseksi. 

Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 626 korotetun määrärahan osoittamisesta opinto
lainojen valtiontakauksiin ja korkotukeen. 

Ed. Salorannan rah.al. n:o 627 määrärahan osoittamisesta Kauhajoen-Merikar
vian maantien parantamiseksi välillä Päntäne-Kuvaskangas. 

Ed. Salorannan rah.al. n:o 628 määrärahan osoittamisesta Rahikan-Honkajoen
Kankaanpään maantien parantamiseksi. 

Ed. Salorannan rah.al. n:o 629 määrärahan osoittamisesta Rahikan-Karvian 
maantien päällystämiseksi öljysoralla. 

Ed. Salorannan rah.al. n:o 630 miiärärahan osoittamisesta Kauhajoen-Jalasjärven 
-Peräseinäjoen maantien päällvstämiseksi öljysoralla. 

Ed. Salorannan rah.al. n:o 631 määrärahan osoittamisesta Kauhajoen-Karijoen 
-Kristiinankaupungin maantien päällystämiseksi öljysoralla. 

Ed. Salorannan ym. rah.al. n:o 632 korotetun määrärahan osoittamisesta Kyrön
joen vesistötaloussuunnitelman toteuttamista varten. 

Ed. Salorannan rah.al. n:o 633 määrärahan osoittamisesta Valtion maitotalous
koelaitoksen meijerin peruskorjauksen suunnittelua ja rakennustöiden aloit
tamista varten. 

Ed. Sandeliuin ym. rah.al. n:o 634 määrärahan osoittamisesta rintamamiesten 
rakennuslainoja varten. 

Ed. Sandeliuin ym. rah.al. n:o 635 määrärahan osoittamisesta lääkärin palkkaa- J 
miseksi ammattientarkastuksen avuksi. 

Toimenf"lide 

Käsitelty hallituksen 
esityksen n:o 111 
yhteydessä; mietinnöt 
n:o 80 ja 80 a. 



Valiokuntiet) työt 1969. 

Asia 

Ed. Sandelinin ym. rah.al. n:o 636 korotetu,n määrärahan osoittamisesta. ylimää
räisenä harkinnanvaraisena valtionapuna Tampereen yliopistolle. 

Ed. Sandelinin ym. rah.al. n:o 637 määrärahan osoittamisesta ammattientarkastus
henkilöstön kouluttamiseen. 

Ed. Sandelinin ym. rah.al. n:o 638 määrärahan osoittamisesta rintamasotilaskortin 
jakoa varten. 

Ed. Savdan ym. rah.al. n:o 639 määrärahan osoittamisesta Alajärven kirkonky
län pääteiden parantamiseksi. 

Ed. Savelan ym. rah.al. n:o 640 määrärahan osoittamisesta Söyringin-Karvalan 
tien parantamiseksi Lappajärven kunnassa. 

Ed. Savdan ym. rah.al. n:o 641 määrärahan osoittamisesta Kukkolan sillan ra
kentamisen yhteydessä tapahtuvan tienparannustyön suorittamiseksi Kortes
järven-Pelkolan tiellä. 

Ed. Savelan ym. rah.al. n:o 642 määrärahan osoittamisesta maantien öljysoras
tusta varten välillä Pelkola-Karvala. 

Ed. Siiskosen ym. rah.al. n:o 643 määrärahan osoittamisesta lastenseimien ja 
päiväkotien avustamisen tehostamiseksi. 

Ed. Siiskosen ym. rah.al. n:o 644 määrärahan osoittamisesta huokeitten eri tyyp
pisten asuntojen rakentamiseksi vanhuksille. 

Ed. Siiskosen ym. rah.al. n:o 645 määrärahan osoittamisesta lapsilisien korotta
miseen. 

Ed. Siiskosen ym. rah.al. n:o 646 korotetun määrärahan osoittamisesta maaseu
dun sähköistämisen tukemiseen. 

Ed. Sileäkankaan ym. rah.al. n:o 647 määrärahan osoittamisesta puolustus- ja 
rajavartiolaitoksen virkamiehille maksettavan siirtorahan korottamista var
ten. 

Ed. Sillantauksen ym. rah.al. n:o 648 määrärahan osoittamisesta 10 Iironologin 
viran perustamiseksi vesipiireihin. 

Ed. Sillantauksen rah.al. n:o 649 korotetun määrärahan osoittamisesta Postipan
kista yksityisoppikouluille annettavien pitkäaikaisten rakennuslainojen korko
tukea varten. 

Ed. Sillantauksen ym. rah.al. n:o 650 määrärahan osoittamisesta opiskelijain las
ten päivähoidon tukemiseen. 

Ed. Siltasen ym. rah.al. n:o 651 määrärahan osoittamisesta lapsilisien korottami
seen. 

Ed. Siltasen ym. rah.al. n:o 652 määrärahan osoittamisesta perhesuunnittelu- ja 
ehkäisyneuvonnan sekä sukupuolivalistuksen aloittamiseksi. 

Ed. Sinisalon rah.al. n:o 653 määrärahan osoittamisesta Kyminlinnan-Kotkan 
moottoritien rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Sinisalon ym. rah.al. n:o 654 korotetun määrärahan osoittamisesta !ainoiksi 
vientisatamia ylläpitäville kunnille satamien rakentamista varten. 

Ed. Sinisalon ym. rah.al. n:o 655 määrärahan osoittamisesta Hirvikosken sillan 
rakentamiseksi Vastilan-Siltakylän maantiellä. 

Ed. Sinisalon ym. rah.al. n:o 656 määrärahan osoittamisesta avustuksiksi ja !ai
noiksi kuntien rakennustoimintaa varten. 

Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 657 määrärahan osoittamisesta Miettilän-Raut
järven-Pirholan maantien peruskorjaamista varten. 

Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 658 määrärahan osoittamisesta Poiksillan-Uuku
niemen ja Niukkalan-Tarnalan maantien kunnossapitotöitä varten. 

Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 659 korotetun määrärahan osoittamisesta maatalou
den neuvontatyön avustamiseen. 

Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 660 korotetun määrärahan osoittamisesta raja
kuntien tilusjärjestelylain mukaisia tie- ja kuivatustöitä varten. 

Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 661 määrärahan osoittamisesta Kiriolan-Pitkä
pohjan maantien peruskorjaukseen Parikkalan kunnassa. 

Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 662 määrärahan osoittamisesta Saaren keskikoulun 
rakentamista varten. 

Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 663 korotetun määrärahan osoittamisesta avustuk
siksi kunnille maantiealueiden lunastusta varten. 

Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 664 määrärahan osoittamisesta tietyön aloittami
seksi välillä Virmutjoki-Mikkelin läänin raja. 

Ed. Sirenin rah.al. n:o 665 korotetun määrärahan osoittamisesta ulkosuomalais
ten keskuudessa tapahtuvan toiminnan laajentamiseen. 
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Ed. Sääskilahden ym. ralul. n:o 666 määrärahan osoittamisesta Suomen Siviili
ja Asevelvollisuusinvalidien Liitto r.y:lle vaikeavammaisten henkilöiden työl
listämiseen. 

Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 667 määrärahan osoittamisesta sillanrakennustyön 
aloittamiseksi Ounasjoen yli Sirkan-Tepaston tiellä. 

Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 668 määrärahan osoittamisesta polkutien rakentami
seksi Kittilän Tepatosta Raattaman kylään. 

Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 669 määrärahan osoittamisesta sillan rakennustyön 
aloittamiseksi Kemijoen yli Auttin kylän kohdalla. 

Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 670 määrärahan osoittamisesta maantien rakentami
seksi Vanttauskoskelta Sierilään Kemijoen eteläpuolelle. 

Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 671 määrärahan osoittamisesta rehuviljavaraston ra
kentamiseksi Lapin lääniin. 

Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 672 määrärahan osoittamisesta sairaanhoitajakoulun 
rakennustöiden aloittamiseksi Rovaniemellä. 

Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 673 korotetun määrärahan osoittamisesta maaseudun 
sähköistämiseen. 

Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 674 määrärahan osoittamisesta metsämarjojen keinol
lisen viljelysmahdollisuuden tutkimista varten. 

Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 675 määrärahan osoittamisesta perheellisten työttö
mien avustaiDiseksi kuntien välityksellä. 

Ed. Sääskilahden ym. rah.al. n:o 676 määrärahan osoittamisesta ylimääräisten 
korvausten suorittamiseksi sotilasvammalain mukaista korvausta saaville. 

Ed. Tainion ym. rah.al. n:o 677 määrärahan osoittamisesta lisätyn valtionavun 
maksamiseksi Ylitornion kunnalle kunnansairaalan ja henkilökunnan asuin
rakennuksen kustannusten rahoittamiseksi. 

Ed. Tainion ym. rah.al. n:o 678 määrärahan osoittamisesta Kemin Ajoksen syvä
satamaan johtavan väylän ruoppaustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Tainion ym. rah.al. n:o 679 määrärahan osoittamisesta Havelasta Kolariin 
johtavan Väylänvarren tien peruskorjaustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Tainion ym. rah.al. n:o 680 määrärahan osoittamisesta erikoisteräksiä tuot
tavan teollisuuslaitoksen rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Tallgrenin ym. rah.al. n:o 681 korotetun määrärahan osoittamisesta Åbo Aka
demin perushankintoja varten. 

Ed. Tallgrenin rah.al. n:o 682 määrärahan osoittamisesta tulliaseman perustamista 
varten Paraisten kauppalaan. 

Ed. Tammisen ym. rah.al. n:o 683 määrärahan osoittamisesta Hämeenlinnan
Hauhon-Padasjoen maantien rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Tammisen ym. rah.al. n:o 684 määrärahan osoittamisesta Mallasveden yli 
johtavan Valkeakosken-Pälkäneen maantien rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Tammisen ym. rah.al. n:o 685 määrärahan osoittamisesta posti· ja lennätin
laitoksen Toijalan puhelinkeskuksen laajennustöiden suunnittelua ja rakennus
töiden aloittamista varten. 

Ed. Tammisen ym. rah.al. n:o 686 määrärahan osoittamiseksi tilapäisen työvoiman 
palkkaamiseksi Valkeakosken, Forssan ja Rauman ammatinvalinnanohjaustoi
mistoihin. 

Ed. Tammisen ym. rah.al. n:o 687 määrärahan osoittamisesta työkyvyttömien 
liikuntavammaisten avustamiseen. 

Ed. Terästön ym. rah.al. n:o 688 määrärahan osoittamisesta omistusasumistuen 
myöntämiseksi vähävaraisille ja suurille perheille. 

Ed. Terästön ym. rah.al. n:o 689 määrärahan osoittamisesta sairaalahallinnolliseen 
ja -taloudelliseen tutkimustoimintaan myönnettävää valtionapua varten. 

Ed. Ttkkasen ym. rah.al. n:o 690 määrärahan osoittamisesta Kajaanin sairaan
hoitajakoulun tilapäisten toimien muuttamiseksi ylimääräisiksi toimiksi. 

Ed. Tikkasen ym. rah.al. n:o 691 määrärahan osoittamisesta tilapäisten toimihen
kilöiden· palkkaamiseksi ammatinvalinnanohjauksen Kajaanin piiriin. 

Ed. Tikkasen ym. rah.al. n:o 692 määrärahan osoittamisesta Pohjois- ja Itä-Suo
men kehitysrahaston perustamista varten. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al; n:o 693 määrärahan osoittamisesta .Ähtärin-Lehtimäen 
maantien öljysorastamiseksi. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 694 määrärahan osoittamisesta Ähtärin-Töysän
Alavuden maantien parannustyön aloittamiseksi. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 69.5 miilirärahan osoittamisesta Alajärven kirkonky
län pääteiden rakentamista varten. 
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Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 696 mllärätahan osoittamisesta Karsinakosken silto
jen rakentamiseksi Mannisen-Virtalan maantiellä Alavuden kunnassa. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 697 määrärahan osoittamisesta virastotalon rakenta
miseksi Ähtärin kuntaan. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 698 määrärahan <~soittamisesta Ahtärin keskustan 
pääteiden rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:d 699 määrärahan osoittamisesta Mäyryn-Veneskos
ken tien parantamiseksi. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 700 määrärahan osoittamisesta Soinln-Karstulan 
maantien öljysorastamiseksi. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 701 korotetun .määrärahan osoittamisestll Lapuan
joen järjestelyn III ja IV vaihetta varten. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 702 korotetun määrärwn OS<Iittamisesta ylimääräi
siä sotaeläkkeitä varten. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 703 määrärahan osoittamist!$ta avustukseksi köyhille 
kunnille eläinlääkärien virka-asuntojen rakentllmista varten. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 704 korotetun määrärahan osoittamisesta teiden pa
rantamista ja kunnossapitoa varten. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 705 määrärahan osoittamisesta sairaalatoimesta kun
nille johtuvan rasituksen tasoittamiseksi. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 706 korotetun määrärahan osoittamisesta vapaaoppi
laspaikkojen lisäämiseen ja lukukausimaksujen alentamiseen yksityiwppikou
luissa. 

Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 707 määrärahan osoittamisesta avustukseksi kun
nille oppikoululaisten kyydityksen Järjestämistä 'Varten. 

Ed. Vaittisen ym. rah.al. n:o 708 määrärahan osoittamisesta pienteollisuudelle 
myönnettäviä lainoja varten. 

Ed. Vaittisen ym. rah.al. n:o 709 määrärahan osoittamisesta terveyskeskusten ko
keilutoiminnan aloittamiseksi. 

Ed. Valttisen ym. rah.al. n:o 710 määrärahan osoittamisesta Joensuun korkea
koulun kaikkien virkojen ja toimien palkkauslookkien nostamiseksi samalle 
tasolle kuin muissa korkeakouluissa. 

Ed. Vaittisen ym. rah.al. n:o 711 määrärahan osoittamisesta torjunta-ainelain edel
Iyttämien tehtävien hoitoa varten. 

Ed. Vaittisen yni. rah.al. n:o 712 määrärahan osoittamisesta Pohjois-Karjalaan si
joitettavan metallisulattamon suunnittelua varten. 

Ed. Weckmanin ym. rah.al. n:o 713 määrärahan osoittamist!sta lapsilisien korotta
miseen. 

Ed. Weckmanin ym. rah.al. n:o 714 määrärahan osoittamisesta Tampereen viras
totalon rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Weckmanin ym. rah.al. n:o 71; määrärahan osoittamisesta lastenseimieli ja 
päiväkotien avustamiseen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 716 korotetun määrärahan osoittamisesta Iai1101"ksi oma
kotitalojen ja omistusasuntojen rakentamiseen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 717 korotetun määrärahan osoittamisesta lapsiperheiden 
asumistukea varten. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 718 määrärahan osoittamisesta asuntojen hankkimi
seksi rintamaveteraaneille ja heidän perheilleen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 719 määrärahan osoittamisesta Sonkajärven ja Iisal
men nimismiespiirejä koskevia järjestelyjä varten. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 720 korotetun mllårlfrahan osoittamisesta vaikeuksiin 
joutuneiden kuntien valtionapua vartett. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 721 määrärahan osoittamisesta asevelvollisten päivära· 
hojen korottamiseen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 722 määrärahan osoittamisesta asevelvollisten kotiutta-
misrahaksi. · · 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 723 määrärahan osoittamisesta !ainoiksi opintotuen ul
kopuolelle jääneille opintoja harjoittaviile. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 724 määrärahan osoittamisesta kirjeopiskelun edistä• 
miseen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 725 korotetun määrärahan osoittamisesta erikoisavus
tukseksi maan köyhimmille kunnille yleisten amtrutttikoulujen peNstamist!en 
ja ylläpitämiseen. 
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Ed. Vennamon rah.al. n:o 726 korotetun määrärahan osoittamisesta vesiensuoje-
lun neuvottelukunnan tarkoituksiin. . 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 727 korotetun määrärahan osoittamisesta avustukseksi 
kuivatustöihin. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 728 korotetun määrärahan osoittamisesta !ainoiksi kui
vatustöihin. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 729 määrärahan osoittamisesta voin myymiseksi alen
nettuun hintaan taloudellisissa vaikeuksissa oleville. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 730 määrärahan osoittamisesta bensiinitraktorien ben
siinin hinnanalennuksiin. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 731 määrärahan osoittamisesta uudis- ja kivenraivaus
palkkioiksi. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 732 määrärahan osoittamisesta luonnonvoimien kasvul
lisuudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 733 määrärahan osoittamisesta peltojen paketoimisen 
yhteydessä vähennettävien lypsylehmien hintakorvaukseen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 734 määrärahan osoittamisesta Pohjois- ja Sisä-Suomen 
alueilla tuotetun rukiin tuotantopalkkioiden maksamiseksi. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 735 korotetun määrärahan osoittamisesta paikallisteiksi 
otettavien asutusteiden kuntoonpanoon. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 736 korotetun määrärahan osoittamisesta siirtona maa
tilatalouden kehittämisrahastoon. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 737 määrärahan osoittamisesta avustuksiksi salaojituk
seen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 738 määrärahan osoittamisesta palkkioiksi perhe- ja 
pienviljelmillä suoritettavia perusparannustöitä varten. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 739 korotetun määrärahan osoittamisesta metsätyömies
ten opinto- ja perheavustuksiin. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 740 korotetun määrärahan osoittamisesta kunnan- ja 
kyläteiden tekemiseen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 741 korotetun määrärahan osoittamisesta paikallisteiksi 
otettavien kunnan- ja kyläteiden kuntoonpanon tukemiseen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 742 korotetun määrärahan osoittamisesta avustuksiksi 
yksityisten teiden kunnossapitoon ja tekemiseen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 743 määrärahan osoittamisesta Kuopion eteläisen moot
toritien rakentamisen aloittamiseksi. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 744 määrärahan osoittamisesta Pietarsaaren-Pihti
putaan--Peltosalmen poikittaistien rakennustöiden jatkamiseksi. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 745 määrärahan osoittamisesta yksityisten läpikulku
teiden ottamiseksi valtion haltuun 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 746 määrärahan osoittamisesta Keiteleen-Päijänteen 
kanavan rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 747 määrärahan osoittamisesta kehitySalueiden rauta
tiemaksujen alentamiseen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 748 korotetun määrärahan osoittamisesta maan uume
nissa piilevien rikkauksien esille saamiseen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 749 korotetun määrärahan osoittamisesta syrjäseutujen 
sähköistämiseen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 750 määrärahan osoittamisesta koko Kuopion läänin 
saattamiseksi kehitySalueasioissa oikeudenmukaiseen asemaan. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 751 määrärahan osoittamisesta !ainoiksi pienyrityksille. 
Ed. Vennamon rah.al. n:o 752 määrärahan osoittamisesta ylimääräisen eläkkeen 

maksamiseksi perhe-eläkelain ulkopuolelle jääneille. 
Ed. Vennamon rah.al. n:o 753 korotetun määrärahan osoittamisesta sairaiden 

hyväksi sairausvakuutuslain periaatteiden mukaisesti. 
Ed. Vennamon rah.al. n:o 754 määrärahan osoittamisesta täydennyseläkkeiksi 

kansaneläkkeen saajille. 
Ed. Vennamon rah.al. n:o 755 määrärahan osoittamisesta erikoiskorvauksien suo

rittamiseksi invaliideille. 
Ed. Vennamon rah.al. n:o 756 korotetun määrärahan osoittamisesta rintamavete

raanien eläkkeitä varten. . 
Ed. Vennamon rah.al. n:o 757 määrärahan osoittamisesta ylimääräiseksi erikois

korvaukseksi 65 vuotta täyttäneille rintamaveteraaneille. 
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Ed. Vennamon rah.al. n:o 758 määrärahan osoittamisesta ylimääräisenä hoito
tukena kehitysvammaisille lapsille. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 759 määrärahan osoittamisesta hintavalvontaan ja hin
tojen alentamiseen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 760 määrärahan osoittamisesta erityisen täydennysrahan 
myöntämiseksi kaikille invaliidirahan saajille. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 761 määrärahan osoittamisesta perheiisien korottami-
seen. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 762 määrärahan osoittamisesta täydennyslisiksi erityis
lapisilisän saajille. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 763 määrärahan osoittamisesta täydennysrahaksi kai
kille lapsilisiä saaville. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 764 määrärahan osoittamisesta äidinpalkan toteuttami
sen aloittamiseksi. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 765 määrärahan osoittamisesta rintamamieskortin jaka
miseen rintamaveteraaneille. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 766 määrärahan osoittamisesta rintamaveteraanien il-
maisun terveydentarkastuksiin ja -hoitoon. · 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 767 korotetun määrärahan osoittamisesta sijoitusme
noihin työllisyyden turvaamiseksi. 

Ed. Vennamon rah.al. n:o 768 määrärahan osoittamisesta maalaiskirjeenkantajien 
ansioiden parantamiseen. 

Ed. Westerlundin rah.al. n:o 769 määrärahan osoittamisesta viljavaraston raken
tamista varten itäiselle Uudellemaalle. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 770 määrärahan osoittamisesta polkutien rakentami
seksi Harjuvaarasta Reponiemen kautta Harjuojaan Muonion kunnassa. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 771 määrärahan osoittamisesta rautatien ylikulkusillan 
ja siihen liittyvän ohitustien rakentamiseksi Simon asemakylään. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 772 määrärahan osoittamisesta Ranuan kirkonkylän-
Kuhan maantien peruskorjaamiseksi. · 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 773 määrärahan osoittamisesta maantien rakentami
seksi Simon kunnan Maksniemen kylästä Veitsiluotoon. 

Ed. Vilnlin ym. rah.al. n:o 774 määrärahan osoittamisesta maantien rakentami
seksi Ranuan kunnan Telkkälän kylästä Asmundin asutusalueen paikallistie-
hen.· . 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 775 määrärahan osoittamisesta Raanujärven-Kanto
maanpään maantien peruskorjaamista varten Ylitornion kunnassa. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 776 määrärahan osoittamisesta Pellon Havelasta Ko
larin kirkonkylään johtavan Väylänvarren maantien peruskorjaamista varten. 

Ed. VIlmin ym. rah.al. n:o 777 määrärahan osoittamisesta sillan rakentamiseksi 
Simojoen yli Tainijoen lassipaikan kohdalla Simon kunnassa. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 778 määrärahan osoittamisesta maantien rakentami
seksi Simojoen pohjoispuolelle Alaniemeltä Tainijoen tien kautta Hosioon. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 779 määrärahan osoittamisesta Vaattojärven-Ruoko
vaaran yhdystien rakentamiseksi Kolarin kunnassa. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 780 määrärahan osoittamisesta Kivirannan-Särkinärän 
-Liakan paikallistien rakentamiseksi Alatornion kunnassa. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 781 määrärahan osoittamisesta sillan rakentamiseksi 
Kemijoen yli Tervolan kirkonkylässä. · · 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 782 määrärahan osoittamisesta maantien rqkentami
seksi Sieppijärven rautatieasemalta Väylänvarren maantielle Kolarin kunnassa. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 783 mijärärahan osoittamisesta Veitsiluodon tien
haaran-Kemin valtatien perusparantamista varten. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 784 määrärahan osoittamisesta Ranuan kunnaneläin
lääkärin virka-asunnon ja vastaanottotilojen rakentamiseksi. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 785 määrärahan osoittamisesta valtion virastotalon 
rakentamiseksi Tervolaan. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 786 määrärahan osoittamisesta Posion lukion koulu-
tilojen rakentamista varten. · 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 787 määrärahaD oSoittamisesta Pohjois-Suomen kehitys-
rahastoa varten. · · · · 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 788 määrärahan osoittamisesta tuberkuloosilain mu
kaista lisättyä valtionapua varten. 
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Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 7S9 määrärahan osoittamiseata mielisairaslain mukaista 
lisättyä valtionapua varten. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 790 korotetun määrärahan osoittami.seata rintama
sot1laiden ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 791 määriirahlm osoittamisesta avustubebi veteraani• 
järjestöille niiden hallintomenoja varten. · · 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 792 määrärahan osoittamisesta oppi- i11 IUtUllltttikou
lulaisten koulumatkoista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 793 määrärahan osoittamisesta maaseudun vesihuolto
laitteiden rakentami$en avustamiseen. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. riio 794 korotetun määrärahan osoitwnisesta avustuksiksi 
maaseudun sähköistiimisen tukemiseen. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. tt:o 795 määrärahan osoittan!Uesta lapsilisien korottami
seen. 

Ed. Vilmin ym. rah.al .. n:o 796 kototetun määrärahan osoittamisesta siirtona 
maatilatalouden kehittämisrahastoon. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 797 korotetun määrärahan osoittamisesta kalankasva
tusaltaiden rakentamiseen ja kalavesien hoitoon. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. rt:o 798 korotetun määrärahan oSoittamisesta maankäyttö
ja maanhankintalain· toimeenpanon yhteydessä rakennettavien keskerieräisten 
tietöiden jatkamista varten. · 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 799 korotetun määrärahan osoittamisesta polkuteiden 
rakentamiseen ja parantamiseen Lapin läänissä. 

Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 800 korotetun määrärahan osoittamisesta polkuteiden 
kuntoonpanos ja kunnossapitoa varten. 

Ed. Vilponiemen ym. rah.al. n:o 801 määrärahan osoittamisesta valtion virasto
talon rakentamiseksi Noottnatkkulin. 

Ed. Vilponiemen ym. rah.al. n:o 802 määrärahan osoittamisesta Harjavallan kaup
palaan rakennettavan valtion virastotalon suunnittelemista varten. 

Ed. Vilponiemen ym. rah.al. n:o 803 määrärahan osoittamisesta Satakunnan tie-
ja vesirakennuspiirin perustarriista varten. ·· 

Ed, Vilponiemen ym. rah.al. n:o 804 määrärahan osoittamisesta Kankaanpäästä 
Siikaisten · · kautta Merikarvialle iohtavan maantien perusparantamista varten. 

:Ed. Vilporiiemen ym. rah.al. n:o 805· määrärahan osoittamisesta kodi.nperustamis
lainoja varten. 

Ed. Vilponiemen ym. rah.al; n:o 806 määrärahan osoittamisesta ·llvustukseksi 
nuorisotyötä tekeville järjestöille. · 

Ed. Vilponiemen ym. rah.al. n:o 8ö1 määrärahan osoittamisesta maantien raken
nustöiden aloittamiseksi Mäntyluodon-Reposaaren maantieltä Ahlaisten kir
konkvlään. 

Ed. R. Virtasen ym. rah.al. n:o 808 määrärahan osoittamisesta veden johtami
seksi Vesijärvestä Tuusulaniärveen sekä Tuusulan-, Vantaan·, Keravan- ja 
Espoonjokien vesimäärän lisäämiseksi. · 

Ed. R. Virtasen ym. rah.al. n:o 809 määrärahan osoittamisesta Helsin~n vesi
huoltoalueen raakaveden turvaamista koskevien suunnite1mien totetUttami
seksi. 

Ed. V. R. Virtasen ym. rah.al. n:o 810 määrärahan osOittamisesta erikoiskorvauk-
sien suorittamiseksi invalidirahan saajille. . . . 

Ed. V. R. Virtasen ym. rah.al. n:o 811 määrärahan osoittamisesta avustukseksi 
Sokeain Keskusliitolle jaettavaksi sokeille käsityöläisille heidän toimeentulo
mahdollisuuksiensa parantamiseksi. 

Ed. V. R. Virtasen ym. rah.al. n:o 812 määrärahan osoittamisesta moottoritien 
rakennustöiden aloittamiseksi Tampereen kaupungissa välillä Villilii-Pispala. 

Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 81,3 korotetun määrärahan osoittamisesta kasvatus-
neuvolain valtionapuja varten. · 

Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 814 määrärahan osoittamisesta Pohjois-Karjalan 
keskusammattikoulun Ilomantsin rinnakkaisluokkien opettajain palkkaukseen. 

Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 815 määtärahan osoittamisesta öljyn varmuusvaras
ton aikaansaamiseksi Pohjois-Karjalaan. 

Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 816 määrärahan 'osoittamisesta Koskutjoen~Kuus
ojan perkaustöiden ·$uorittamiseksi Kiihtelysvaaran kunnassa. 

Ed. Volotisen ym. rah.a[ n:o 817 miiätirahan osoittamisesta tutkimuksen toimit-
tamiseksi kuluttajavalistuksen tehostamisesta. . 
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Ed. Voiorisen ym. rah.al. n:o 818 määrärahan osoittamisesta Eimisjirven-Hoi· 
kan metsäautotien rakentamiseksi Tuupovaaran kunnassa, 

Ed. Voiorisen ym. rah.al. n:o 819 määrärahan osoittamisesta Riihijoen perkaus· 
hankkeen toteuttamiseen Ilomantsin kunnassa. 

Ed. Voiorisen ym. rah.al. n:o 820 määrärahan osoittamisesta Kaltimon-Ilomant· 
sin maantien parantamiseksi. 

Ed. Voiorisen ym. rah.al. n:o 821 määrärahan osoittamisesta valtakunnallisen 
markkinointijärjestön perustamiseksi. 

Ed. Voiorisen ym. rah.al. n:o 822 määrärahan osoittamisesta kiertävien kielten· 
opettajien matkakustannuksia varten. 

Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 823 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toimit
tamiseksi valtion ja säätiöiden maiden vuokraamisesta nykyistä suutemmassa 
maarm huvilatonteiksi. 

Ed. Voutilaisen ym. rah.al. n:o 824 määrärahan osoittamisesta Siikakosken ja 
Pudaskosken voimalaitostöiden aloittamiseksi Pielisjärven kunnassa. 

Ed. Voutilaisen ym. rah.al. n:o 825 määrärahan osoittamisesta riistanhoitokes
kuksen aikaansaamiseksi Pohjois-Karjalaan. 

Ed. Voutilaisen ym. rah.al. n:o 826 määrärahan osoittamisesta kehitysalueiden 
pienteollisuuslainoja varten. 

Ed. Voutilaisen ym. rah.al. n:o 827 korotetun määrärahan osoittamisesta metsä
miesten siirtokirjaston kirjastopalvelun tehostamiseen. 

Ed. Voutilaisen ym, rah.al. n:o 828 määrärahan osoittamisesta metsätyömiesten 
kuntouttamistoiminnan perustutkimuksiin. 

Pankkivaliokunta. 

I. Lausunnot. 
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Lausunto valtiovarainvaliokunnalle ed. Pakkasen ym. lak.al. n:o 111 laiksi asunto- Lausunto n:o 1. 
säästöpalkkioista. 

II. Hallituksen esitykset. 

. Hallituksen esitys n:o 53 liikepankkilaiksi, säästöpankkilaiksi, osuuspankkilaiksi, 
kiinnitysluottopankkilaiksi, luotto-osakeyhtiölaiksi, pankkitarkastuslaiksi ja 
laiksi osuuskuntalain, velkakirjalain, kaupparekisteristä sekä toiminimestä ja 
prokurasta annetun asetuksen sekä eräitä valtion varoilla lainaustoimintaa 
harjoittavia rahalaitoksia koskevista poikkeussäännöksistä annetun lain muut-

.. tamisesta • 
. Hallituksen esitys n:o 63 postipankkilaiksi. 

Hallituksen esitys n:o 84 laiksi obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista 
joukkovelkakirjalainoista ja laeiksi kirjanpitolain ja etuoikeusasetuksen muut
tamisesta. 

III. Kertomukset. 

Mietintö n:o 3 . 

Mietintö n:o 5. 
Mietintö n:o 4. 

: Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus Suomen Pankin hallinnosta ja tilasta Mietintö n:ö 2. 
1968. 

IV. Aloitteet. 

Ed. Ilaskiven ym. lak.al. n:o 43 ( 1966 vp.) nuorison talletustoiminnan edistä
misestä annetun lain muuttamisesta. 

Ed. af Heurlinin ym. lak.al. n:o 46 laiksi yleisistä säästöpalkkioista; 
Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 305 ( 1966 vp.) toimenpiteistä säästämisen 

edistämiseksi. 
Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 149 (1968 vp.) pankkien korkomarginaalin kaven

. tamisesta. 
·Ed. Vennamon toiv.al. n:o 161 lainakoron alentamisesta. 
. Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 162 säästämistoiminnan elvyttämisestä veronhuo

jenrtustilien käyttöön ottamisen avulla. 
· Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 163 investointipankin ja siihen liittyvän suhdan

nerahaston perustamisesta. 
·Ed. A. Saarisen ym. toiv.al. n:o 164 kahden liikepankin siirtämisestä valtion 

omistukseen. 

Mietintö 

Mietintö 
Mietmtö 

Mietintö 

Mietintö 
Mietintö 

Mietintö 

Mietintö 

n:o 6. 

n:o 7. 
n:·o 8. 

n:o· 10. 

n:o 11. 
n:o 9. 

n:o 12. 

n:o 13. 
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V. Pankkivaliokunnan ehdotukset. 
Ohjeiden antaminen aputahojen jakoa varten E. J. Längmanin testamenttirahas- Mietintö n:o l. 

tosta Litt. B. 
Suomen Pankin pankkivaltuusmies~en johtosäännön muuttaminen. Mietintö n:o 14. 

T alousvaliokunta. 

1. Hallituksen esitykset. 
Hallituksen esitys n:o 20 laiksi vähittäiskaupan llikeajasta. 
Hallituksen esitys n:o 21 laiksi liikkuvasta kaupasta annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 36 vajaamielislain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 45 laiksi yleisestä lääkärinhoidosta annetun lain muuttami

sesta. 
Hallituksen esitys n:o 47 laiksi valantehneistä kielenkääntäjistä annetun lain muut-

tamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 55 apteekkitavaralain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 69 laiksi kansanterveyslaboratoriosta. 
Hallituksen esitys n:o 5 laiksi terveyshoitajista. 

Hållituksen esitys n:o 104 laiksi raskauden keskeyttämisestä. 
Hallituksen esitys n:o 105 steriloimislaiksi. 
Hallituksen esitys n:o 106 kastroimislaiksi. 
Hallituksen esitys n:o 107 laiksi tuberkuloosin vastustamistyön järjestämisestä 

eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 261 laiksi vajaamielislain muuttamisesta. 

II. lAkialoitteet. 
Ed. V. Mattilan ym. lak.al. n:o 121 (1966 vp.) laiksi mielisairaanhoitajain koulu

tuksesta. 
Ed. Vilponiemen ym. lak.al. n:o 127 (1966 vp.) laeiksi raskauden keskeyttämi

sestä annetun lain ja sterilisoimislain muuttamisesta. 

Ed. Raipalan ym. lak.al. n:o .338 (1966 vp.) laiksi liikkeiden aukioloajoista. 

Ed. Käkelän ym. lak.al. n:o 44 (1967 vp.) laiksi kunnallisista yleissairaaloista 
annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Lehmosen ym. lak.al. n:o 45 ( 1967 vp.) laiksi kunnallisista yleissairaaloista 
annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Sileäkankaan. ym. lak.al. n:o 46 (1967 vp.) laiksi kunnallisista yleissairaa
loista annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Sileäkankaan ym. lak.al. n:o 47 (1967 vp.) laiksi tuberkuloosilain muutta
misesta. 

Ed. Sarjalan ym. lak.al. n:o 48 ( 1967 vp.) laiksi mielisairaslain muuttamisesta. 
Ed. Sileäkankaan ym. lak.al. n:o 49 · (1967 vp;) laiksi mielisairaslain muuttami

sesta. 
Ed. Hanhirovan ym. lak.al. n:o 50 ( 1967 vp.) laiksi yleisestä lääkärinhoidosta 

annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Tenhiälän ym. lak.al. n:o 51 ( 1967 vp.) laiksi yleisestä lääkärinhoidosta 

annetun lain muuttamisesta. 
Ed. LehmOsen ym. lak.al. n:o 55 ( 1967 vp.) laiksi perhesuunnittelusta ja ras

kauden keskeyttämisestä. 

Ed. E. Räsäsen ym. lak.al. n:o 57 ( 1967 vp.) laiksi apteekkitavaralain muutta
misesta. 

Ed. J. E. Partasen ym. lak.al. n:o 58 (1967 vp.) laiksi kansalaisten terveyttä 
ylläpitävään terveydenhoitotyöhön annettavasta valtion avusta. 

Mietintö n:o 4. 
:Mietintö n:o 5. 
Mietintö n:o 6. 
Mietintö n:o 10. 

·Mietintö n:o 9 .. 

Mietintö n:o 11. 
Mietintö n:o 14. 
Ei ehditty loppuun 

sitellä. 
kä-

Mietintö n:o 15. 
Mietintö n:o 16. 
Mietintö n:o 17. 
Mietintö n:o 13. 

Mietintö n:o 18. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 104 yh
teydessä; mietintö n:o 
15. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 20 yhtey
dessä; mietintö rt:o 
4. . 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 104 yhtey
dessä; mietintö n:o 
15. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 55 yhtey- · 
dessä; mietintö n:o 
11. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Linkolan lak.al. n:o 126 (1967 vp.) laiksi kauppaliikkeiden ja liiketoimisto
jen aukioloajasta. 

Ed. Sarjalan ym. lak.al. n:o 73 (1968 vp.) laiksi kunnallisista yleissairaaloista ) 
annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Sarjalan ym. lak.al. n:o 74 ( 1968 vp.) laiksi mielisairaslain muuttamisesta. 
Ed. Sarjalan ym. lak.al. n:o 75 (1968 vp.) laiksi tuberkuloosilain muuttamisesta. 
Ed. Uusitalon ym. lak.al. n:o 47 laeiksi kunnallisista yleissairaaloista ja yliopis-

tollisista keskussairaaloista annettujen lakien sekä mielisairaslain ja tuberku
loosilain muuttamisesta. 

Ed. Paanasen ym. lak.al. n:o 48 laiksi kunnallisista yleissairaaloista annetun 
lain muuttamisesta. 

Ed. Aallon lak.al. n:o 49 laiksi epilepsiaa sairastavien tutkimus- ja hoitolaitosten 
valtionavusta. 

Ed. Paavolan ym. lak.al. n:o 50 laiksi alkoholilain muuttamisesta. 
Ed. Sandelinin ym. lak.al. n:o 51 laiksi paineastioista. 
Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 129 laiksi apteekkitavaralain muuttamisesta. 

Ed. Aron ym. lak.al. n:o 136 laiksi raskauden keskeyttämisestä. 

II!. Toivomusaloitteet. 
Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 307 (1966 vp.) esityksen antamisesta laiksi kansan

terveystyöstä. 
Ed. Paasivuoren ym, toiv.al. n:o 308 ( 1966 vp.) pitkäaikaisesti sairaiden hoito

paikkatarpeen selvittämisestä. 
Ed. Sandelinin ym. toiv.al. n:o 309 (1966 vp.) avoterveydenhuoltoa koskevien 

uudistusten aikaansaamisesta. 
Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 310 (1966 vp.) toimenpiteistä sisäisen kannatta

vuuden tasausjärjestelmän aikaansaamiseksi apteekkilaitokseen. 
Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 311 (1966 vp.) eläkeiän määräämisestä apteekki

oikeuksien haltijoille. 
Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 312 (1966 vp.) lääketeollisuuden ja apteek

kien ottamisesta valtion haltuun. 
Ed. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 313 (1966 vp.) lääketeollisuuden, apteekkitava

rain maahantuonnin ja tukkumyynnin sekä apteekkilaitoksen ottamisesta val
tion haltuun. 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 314 (1966 vp.) apteekkitavarain tukkukaupan, 
lääketeollisuuden ja apteekkilaitoksen ottamisesta valtion omistukseen. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 315 ( 1966 vp.) toimenpiteistä sairaaloiden rakennus
kustannusten nousun estämiseksi. 

Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 316 (1966 vp.) komitean asettamisesta tutkimaan 
sairaalarakennustoiminnassa ilmeneviä epäkohtia. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 317 (1966 vp.) aluevarausten tekemisestä Hel
singin yliopistollisen keskussairaalan tarpeita varten. 

Ed. Uotin toiv.al. n:o 318 (1966 vp.) uuden keskussairaalarakennuksen aikaan
saamisesta Hämeenlinnan kaupunkiin. 

Ed. Vaitti~n ym, toiv.al. n:o 327 (1966 vp.) sairaanhoitajien korkeakouluopin
tojen kehittämisestä .. 

Ed. Helteen ym. toiv.al. n:o 328 (1966 vp.) toimenpiteistä sairaanhoitohenkilö
kunnan koulutuksen lisäämiseksi. 

Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 329 (1966 vp.) kätilöiden, apuhoitajien ja lasten
hoitajien kouluttamisesta sairaanhoitajiksi. 

Ed. l..agerroosin ym. toiv.al. n:o 330 (1966 vp.) .sairaanhoito-opiston perusta
misesta Kainuun keskussairaalan yhteyteen. 

Ed. Lintilän ym. toiv.al. n:o 331 (1966 vp.) sairaanhoitajakoulun perustamisesta 
Kokkolaan. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 332 (1966 vp.) Lapin sairaanhoitajakoulun ra
kennustyön aloittamisesta Rovaniemen kaupungissa. 

Ed. Linkolan toiv.al. n:o .H3 (1966 vp.) Kymenlaakson sairaanhoitajakoulun 
rakentamisesta. J 
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Toimenpide 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 20 yhtey
dessä; mietintö n:o 
4. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 55 yhtey
dessä; mietintö n:o 
11. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 104 yh
teydessä; mietintö n:o 
15. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Asia 

Ec1. Linkobn toiv.al. n:o 334 (1966 vp.) edkois- ja jatko-opintojen järjestämi· 
sesti Lappeenrannan sairaanhoitajakoulussa. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 335 (1966 vp.) lastenhoitajien koulutuksen laajen
tamisesta. 

Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 336 (1966 vp.) uuaien koulu- ja asuntolarakennus
ten aikaansaamisesta Kuopion sairaanhoitajaopistolle. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 337 (1%6 vp.) toimenpiteistä sairaanhoitajien 
asunto-olojen korjaamiseksi. . 

Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 338 ( 1966 vp,) esityksen antarnUc:sta laiksi lääkintä-
voimistelijoista. · 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 339 ( 1966 vp.) uusien lääkintävoimistelijakurssien 
perustamisesta. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 340 ( 1966 vp.) syrjäseutujen lääkärinhoidon pysy
västä järjestelemisestä. 

Ed. Kinnusen ym. toiv.al. n:o 341 (1966 vp.) tutkimuksen toimittamisesta maa
laiskuntien kunnanlääkäritilanteen korjaamiseksi. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 342 (1966 vp.) kunnanlääkäreiden virka.asun
tojen pinta-alojen yhdenmukaistamisesta. 

Ed. Lähteenmäen ym. toiv.al. n:o 343 (1966 vp.) hammaslääkinnän organisaation 
kehittämisestä. 

Ed. Paanasen ym. toiv.al. n:o 344 (1966 vp.) toimenpiteistä hammashoidon jär
jestämiseksi avohuollossa oleville vajaamielisille. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 345 (1966 vp.) esikouluikäisten 6-vuotiaiden 
saattamisesta ilmaisen hammashoidon piiriin. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 346 (1966 vp.) lääninhammaslääkärin virkojen 
perustamisesta. 

Ed. Siltasen ym. toiv.al. n:o 347 ( 1966 vp.) ehkäisevän hammastaitotoiminnan 
toteuttamisesta. 

Ed. Forsiuksen ym. toiv.al. n:o 348 ( 1966 vp.) eläinsuojelulain puutteellisuuksien 
poistamisesta. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 349 (1966 vp.) maakunnallisten eläinlääketieteellis
ten laboratorioiden perustamisesta. 

Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 351 (1966 vl,).) tutkimuksen toimittamisesta 
alle kouluikäisten lasten maksuttomasta terveydentilan tarkkailusta. 

Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 352 ( 1966 vp.) alle 16-vuotiaiden lasten sairaala-
hoitopäivämaksun alentamisesta. . 

Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 353 (1966 vp.) lasten sairaalahoitopäivämaksun 
määräämisestä puoleksi aikuisten maksusta. 

Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 354 (1966 vp.) toimenpiteistä sydän- ja reumasai
rauksien ehkäisemiseksi ja niiden hoidon tehostamiseksi. 

Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 356 (1966 vp.) reumasairauksien ennakolta eh-
käisevistä toimenpiteistä. . 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 357 (1966 vp.) pysyvien kuntouttamiskeskusten 
perustamisesta eri puolille maata. 

Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 364 ( 1966 vp.) mielisairaalahoidon järjestämisestä 
maksuttomaksi. · 

Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 365 ( 1966 vp.) mielisairaalaln hoitomaksujen 
· korottamisesta. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 366 (1966 vp.) vajaamielishuollon järjestämisestä 
Kuopion läänissä. 

Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 367 ( 1966 vp.) yksityisten vajaamielislaitosten 
taloushenkilökunnan palkkaukseen annettavan· valtionavun perusteiden tar
kistamisesta. 

Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 369 (1966 vp.) tutkimuksen toimittamisesta 
vajaamielislaitosten hoitopäivämaksuja koskevien säännösten tarkistamisesta. 

Ed. Vaittisen ym. toiv.al. n:o ~70 (1966 vp.) vajaaliikkeisten aivovauriolasten 
tutkimuksen, hoidon, opetuksen ja tvöhönsijoittamisen järjestämisestä. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 371 (1966 vp.) kaatumatautisten hoitopaikkojen 
lisäämisestä. · 

. Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 372 (1966 vp.) raskauden keskeyttätnistä koske
van lainsäädännön uudistamisesta. 

Ed. Honkosen ym. toiv.al. n:o 373 (1966 vp.) tupakkateollisuuden ottamisesta 
valtion haltuun. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 3. 

Mietintö n:o 2. 

Ei ehditty käsitellä. 

J M' . .. 3 1etmto n:o . 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 7. 

Ei ·ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 104 yhtey
dessä; mietintö n:o 
15. 

Ei ehditty käsitellä. 



A s i a Toimenpide 

Ed. Jämsenin ym. toiv.al.. n:o J74 (1966 vp.) tupakkateollisuuden ottamisesta 
valtion haltuun. 

Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o J75 ( 1966 vp.) toimenpiteistä tupakoinnin kiel
tiimiKksi yWisissä huonetiloissa. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 376 (1966 vp.) savukelaatikkojen varustamisesta 
savukkeenpolton terveydellisiä haittoja osoittavalla merkinnällä. 

Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 377 ( 1966 vp.) tutkimuksen toimittamisesta tupa
koinnin aiheuttamista kansanterveydellisista vaaroista ja kansantaloudellisista 
tappioista. 

Ed; Vilmin ym. toiv.al. n:o 378 ( 1966 vp.) tupakkatuotteiden mainonnan rajoit
tamisesta. 

Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 379 (1966 vp.) ilmansa81ltumisen estämistä ja poista
mista tarkoittavan lainsäädännön valmistelemisesta. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 380 (1966 vp.) matkailuhotellin rakentamisesta 
Aavasaksan vaaralle Ylitornion kunnassa. 

Ed. Koppasen toiv.al. n:o 381 ( 1966 vp.) toimenpiteistä kotimaanmatkailun 
edistämiseksi. 

Ed. Koppasen toiv.al. n:o 382 (1966 vp.) leirintäasetuksen aikaansaamisesta. 
Ed. Koppasen toiv.al. n:o 383 ( 1966 vp.) ulkoilupuistojätjestelmän luomista 

koskevan kokonaissuunnitelman laatimisesta Lapin osalta. 
Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 384 ( 1966 vp.) maalaistalolomailun kehittämisestä 

Lapin läänissä ja Inarin matkailukeskuksen rakentamisesta. 
Ed: Lillqvistin toiv.al. n:o 396 ( 1966 vp.) kuluttajavalistuksen keskuselimen 

muodostamisesta. 
Ed. Kemppaisen ym. toiv.al. n:o 397 ( 1966 vp.) televisiomainonnan rajoittami

sesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 398 (1966 vp.) syrjinnän estämisestä radio- ja tele~ 

visiotoiminnassa. 
Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 399 ( 1966 vp.) kuluttajaio suojaamisesta tervey

delle vahingolliselta mainonnalta. 
Ed. Perheentuvan ym. toiv.al. n:o 400 (1966 vp.) alkuperää koskevan merkin

nän liittämisestä vähittäiskaupassa myytäviin tuontitavarolhin. 
Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 402 ( 1966 vp.) juomaveden saannin turvaamisesta Ei ehditty käsitellä. 

Haapasaaressa. 
Ed. Raipalan toiv.al. n:o 403 (1966 vp.) kirveellä tapahtuvan saha-, vaneri- ja 

paperipuun leimauksen kieltämisestä. 
Ed. Hatmeen ym. toiv.al. n:o 170 (1967 vp.) toimenpiteistä maksuttomaan 

sairaanhoitoon siirtymiseksi. 
Ed. Karvikon ym. toiv.al. n:o 171 (1967 vp.) yliopistollisten keskussairaalain 

käyttötalousmenojen valtionavun korottamisesta ja ulkokuntalaisten netto
tappion korvaamisesta valtion varoista. 

Ed . .Tuvelan ym. toiv.al. n:o 172 ( 1967 vp.) lääkärikoulutuksen tehostamisesta. 
Ed, Vaittisen ym. toiv.al. n:o 173 ( 1967 vp.) kunnanlääkäripulan l'lQistamisesta. 
:ed, Uusitalon ym. toiv.al. n:o 174 (1967 vp.) toimenpiteistä lääkärikunn~n saat-

tamiseksi tarkoituksenmukaisesti palvelemaan maan eri osien väestöä. 
Ed. Vaittisen ym. toiv.al. n:o 175 (11}67 vp.) maaseudun lääkärien tutkimus

ja hoitomahdollisuuksien parantamisesta. 
Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 176 ( 1967 vp.) maaseudun lääkäritilanteen 

korjaamisesta erityistoimenpitein. 
Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 177 (1967 vp.) syrjäseutujen vaikean lääkäritilan

teen helpottamisesta, 
Ed. Vahtisen ym. toiv.al. n:o 178 (1967 vp.) kunnanlääkäreiksi aikovien lääke· 

tieteen kandidaattien opiskelun tukemisesta. 
Ed. Vaittisen ym. toiv.al. n:o 179 ( 1967 vp.) Joensuun kaupunginsairaalan ra

kentamisesta. 
Ed. Tenhiälän ym. toiv.al. n:o 183 ( 1967 vp.) Perttulan keskuslaitoksen laajen

tamisesta vajaamielishuoltotehtäviin tarvittavan henkilöstön koulutusopistoksi. 
Ed. Uotin ym. toiv.al. n:o 184 ( 1967 vp.) apteekkitoimen siirtämisestä Helsin

gin Yliopiston Apteekille. 
Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 185 (1967 vp.) apteekkioikeuden menettämisestä 

apteekkarin tultua määräikään. 
Ed. Uotin ym. toiv.al. n:o 186 ( 1967 vp.) lääkeaineiden maahantuonnin keskit

tämisestä valtion omistamalle osakeyhtiölle. 
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Asia 

Ed. Nevalaisen ym. toiv.al. n:o 187 (1967 vp.) komitean asettamisesta selvittä
mään a-klinikkatoiminnan ja muun vapaaehtoisen alkoholistihuollon toimin
nallisia ja taloudellisia mahdollisuuksia. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 188 ( 1967 vp.) juopumuksesta pidätettyjen lasten 
ia nuorten käsittelyn uudistamisesta. · · 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 189 ( 1967 vp.) juopumuksesta pidätettyjen kä
sittelyn siirtämisestä selviämisasemilla tapahtuvaksi. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 191 (1967 vp.) sukupuolineuvonnan ja eh
käisyvälineitten käytön neuvonnan ottamisesta koulujen ohjelmaan. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al, n:o 192 (1967 vp.) toimenpiteistä reumasai
rauksien hoitomahdollisuuksien lisäämiseksi. 

Ed. Vaittisen ym. toiv.al. n:o 194 (1967 vp.) kunnallisen. kuntouttajaverkoston 
aikaansaamisesta. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 197 ( 1967 vp.) tupakan mainonnan kiel
tämisestä ja tupakkateollisuuden ottamisesta valtion haltuun. 

Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 198 (1967 vp.) lomanvietto- ja matkailupalvelu
kapasiteetin lisäämisestä käyttämällä hyväksi yksityisten maanomistajien mah
dollisuuksia. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 487 (1967 vp.) työntekijäin työolosuhteiden huomioon 
ottamisesta kauppaliikkeiden ja liiketoimistojen aukioloaikaa koskevaa esi
tystä valmisteltaessa. 

Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 154 ( 1968 vp.) esityksen antamisesta sairaala
toimen valtionapujen säätämisestä nykyistä oikeudeumukaisemmiksi. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 155 ( 1968 vp.) kuntien terveyden- ja sairaan
hoitomenojen valtionavustusten porrastamisesta. 

Ed. H. Linnan ym. toiv.al. n:o 156 (1968 vp.) lisäyksestä vuoden 1968 tulo- ja 
menoarvioon lisätyn valtionavun myöntämiseksi kunnille sairaalahoidon jär
jestämistä varten. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 157 ( 1968 vp.) keskussairaslain siirtämisestä 
valtion omistukseen ja ylläpitämiksi. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 158 ( 1968 vp.) Satakunnan keskussairaalan 
saneeraustöiden aloittamisesta. 

Ed. Pesolan toiv.al. n:o 159 ( 1968 vp.) Espoon aluesairaalan rakennustöiden 
aloittamisesta. 

Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 162 ( 1968 vp.) laitoshoidossa olevien hoitopäivä
maksujen muuttamisesta vastaamaan sosiaalivakuutuksen antamia etuja. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 163 (1968 vp.) ·esityksen antamisesta laiksi 
apuhoitajakoulutuksesta. 

Ed. Paasivuoren ym_ toiv.al. n:o 164 (1968 vp.) kunnallisissa äitiys- ja lasten
neuvoloissa suoritettavan valistustyön laajentamisesta. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 165 ( 1968 vp.) lääkintävoimistelijain koulutuk
sen lisäämisestä tarvetta vastaavaksi. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 166 (1968 vp.) kodinhoitajakoulun perustamisesta 
Runnin emäntäkouluun. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 167 ( 1968 vp.) terveydenhuoltokeskusten aikaan
saamisesta. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 168 (1968 vp.) terveyskeskusten perustamisesta 
kokeilutarkoituksessa Oulun ja Lapin lääniin. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 169 (1968 vp.) sotaveteraanien terveydentilan 
toteamiseksi vuosittain järjestettävien ilmaisten yleistarkastusten suorittami
sesta. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 173 (1968 vp.) odottavista äideistä otettavien näyttei
den tutkimusten kustantamisesta valtion varoista. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 174 (1968 vp.) alkoholisairauksien klini
kan perustamisesta. 

Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 175 ( 1968 vp.) vahvasti denaturoitujen väkijuomien 
myynnin valvonnan tehostamisesta. 

Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 176 ( 1968 vp.) väkijuomayhtiön asettamisesta 
välittömästi vastuuseen yhteiskunnalle väkijuomahaitoista ja -vaurioista aiheu
tuvien kustannusten suorittamisesta. 

Toimenpide 

IE~i~ ~~~· 
Käsitelty hallituksen esi

tyksen n:o 104 yhtey
dessä; mietintö n:o 
15. 

Ei ehditty käsitellä.· 

Mietintö n:o 3. 

} E ohdiuy ~tdJii. · 
Käsitelty hallituksen esi

tyksen n:o 20 yhtey
dessä; mietintö rt:o 
4. 

} E <hditty ~
Mietintö n:o 1. 

1 

1 Ei <hditty k;Wtdli. 

j K·· ' 1 halli kse.· . · 
astte ty tu n est
tyksen n:o 104 yhtey
dessä; mietintö. n:o 
15. 

Mietintö n:o 2. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Asia 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 177 (1968 vp.) päihdyttävien aineiden nais- l 
puolisten väärinkäyttäjien hoidon järjestämisestä. . . 

Ed. Hallsen ym. toiv.al. n:o 178 (1968 vp.) päihtyneiden nuorten etsivän ensi
huollon tehostamisesta. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 179 (1968 vp.) nuorisoasemien perustamisesta 
väestökeskuksiin päihtyneinä tavattujen nuorten ensihuoltoa varten. 

Ed. Mäkisen toiv.al. n:o 180 (1968 vp.) alkoholistihuoltolan perustamisesta en
tisen Ryttylän koulukodin tiloihin. 

Ed. Granvikin ym. toiv.al. n:o 181 (1968 vp.) huumausaineiden väärinkäyttäjien 
vapaaehtoisen hoidon mahdollisuuksien parantamisesta. 

Ed. Teirin ym. toiv.al. n:o 182 (1968 vp.) sairaankuljetusten parantamista ja 
yhdenmukaistamista koskevasta selvityksestä. 

Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 183 ( 1968 vp.) henkisesti tai ruumiillisesti sai
raiden kuntouttamishoidon aikaansaamisesta. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 185 (1968 vp.) selvityksestä toipilashoidon ja 
kuntoutuksen järjestämisestä lämpimässä ilmastossa ulkomailla. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 186 (1968 vp.) maaseudun hammashoidon järjes
tämisestä. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 187 ( 1968 vp.) reseptilääkkeiden määrääruis
oikeuden myöntämisestä terveyssisarille. 

Ed. Sallan ym. toiv.al. n:o 189 (1968 vp.) Lapin matkailukohteiden palvelumuo
tojen kehittämisestä kansainväliselle tasolle. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 190 (1968 vp.) myymäläautokaupan kieltämisestä 
eräissä tapauksissa. 

Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 165 sairaalahallinnon uudelleenjärjestämisestä. 
Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 166 sairaalain potilaspaikkojen käyttöä koskevasta 

kokonaistutkimuksesta. 
Ed. Heinosen ym_ toiv.al. n:o 167 vapaiden tuberkuloosihoitopaikkojen käyttä

misestä muiden sairauksien hoitamiseen. 

Ed. Tainion ym. toiv.al. n:o 168 toimenpiteistä kuntien sairaalamenojen pienen
tämiseksi. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 169 sairaalalakien valtionapusäännösten muuttami
sesta. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 170 yhteispohjoismaisten sairaalahoitomahdolli
suuksien selvittämisestä Tornionlaaksossa. 

Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 171 kunnallisten lääkärien tarjonnan varmista
misesta. 

Ed. Vaittisen toiv.al. n:o 172 sairaanhoitohenkilöstön työnvälitystoiminnan laa
jentamisesta. 

Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 173 selvityksestä lääkärille kuuluvien hoito
ja tutkimustehtävien siirtämisestä sairaanhoitajien suoritettavaksi. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 174 lääkintäassistenttien koulutuksen aloittami
sesta. 

Ed. Vaittisen toiv.al. n:o 175 terveyssisarkoulutuksen muuttamisesta terveyden
huoltajakoulutukseksi. 

Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 176 lakisääteisen valtakunnallisen sairaankuljetus
järjestelmän aikaansaamisesta. 

Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 177 tehokasta terveyden- ja sairaanhoidon avo- l 
hoitoa koskevien selvitysten loppuunsaattamisesta. 

Ed. Karkisen ym. toiv.al. n:o 178 avokentän kuntoutustyön tehostamisesta. 
Ed. Lehmosen ym_ toiv.al. n:o 179 tutkimuksesta terveydenhoitotyön paranta

misesta terveydenhoitokeskuksia perustamalla. 
Ed. Lintilän ym. toiv.al. n:o 180 terveyden- ja sairaanhoidon avohoitokeskusten 

rakentamisen lainoittamisesta. 
Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 181 avosairaanhoidon tehostamisesta terveyskes

kuksia perustamalla. 
Ed. Siltasen ym. toiv.al. n:o 182 määrärahasta Turun terveydenhuolto-opiston 

rakennustyön aloittamiseksi. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 8. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 107 yhtey
dessä; mietintö n:o 
13. 

Ei ehditty käsitellä. 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

Mietintö n:o 8. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 12. 

Ed. Vaittisen toiv.al. n:o 183 kuntien yhteisten kokeiluterveysasemien perusta
misesta. 

Ed. Volotisen ym. toiv.al. n:o 184 terveysasemapiirien mitoittarnisesta pohjoisilla 
ja itäisillä alueilla. 

} Ei dulitty kWtellä. 



Asia 

Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 185 toimenpiteistä kuftnallisista kodinhoitoavusta 
annetun lain muuttamiseksi. 

Ed. Kaarlosen ym. toiv.al. n:o 186 lt6dinhoitajakoulut\l$ta koskevien siännöstett 
yhdenmukaistamisesta, 

Ed. Vennamon tQiv al. n:o 187 hoitoavun ja kodinhoitrljan kustannusten korvaa
misesta vanhuksille. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 188 kotiawstajatoiminnan saattamisesta valtion
avun piiriin. 

Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 189 ennalta ehkäisevän mielenterveydenhoidon 
henkilökunnan ja taloudellisten voimavarojen vahvistamisesta. 

Ed. P. Räsiisetl ym. toiv.al. n:o 190 reumasairauksien tutkimus- ja hoitomahdolli
suuksien sekä erikoislääkäreiden koulutuksen lisäämisestä. 

Ed. P, Räsäsen ym. toiv.al. n:o 191 huuli- ja suulakihalkiopotilaiden hoitokus
tannusten korvausmenettelyn järjestämisestä joustavaksi. 

Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 192 naisten kohdunkaulasyövän tutkimuksista kun
nille aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 193 kuulokeskusten perustamista koskevan selvi
tyksen laatimisesta. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 194 Suojapirttien Säätiön piiriin kuuluvien ra
kennusyritysten rahoituksen järjestämisestä. 

Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 191 rintamamieskortin omaavien oikeuttamisesta 
ilmaiseen lääkärinhoitoon ja lääkehuoltoon. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 196 yleisten uimapaikkojen luokittelusta. 
Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 197 PCB:n luontoon leviämisen estämisestä. 
Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 198 eläinlääketieteellisten kliinisten laboratorioiden 

perustamisesta Kuopion, Oulun ja Vaasan lälineihin. 
Ed. Vilmin ym, toiv.al. n:o 199 määrärahasta Rannan kunnaneläinlääkärin virka

asunnon ja vastaanottotilojen rakentami$eksi. 
Ed. Honko$en ym. toiv.al. n:o 200 tupakoinnin terveydelle aiheuttaman vahin

gollisuuden selvittämisestä nuorisolle ja lapsille. 
Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 201 eräiden lääkeaineiden käytön tilastoinnista. 
Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 202 henkilöstön kouluttamisesta alkoholistien ja 

huumausaineiden käyttäjien huoltotyöhön. 
Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 20J poliisivoiman lisäämisestä huumausaine

rikollisuuden torjuntaan. 
Ed. Nevalaisen ym. toiv.al. n:o 204 kuluttajien oikeusturvaa koskevan lainsää

dännön aikaansaamisesta. 
Ed. Kockin ym. toiv.al. n:o 205 kilpailurajoitusten valvonnan tehostamisesta. 
Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 206 yksityisen voitontavoittelun poistamisesta oluen 

valmistuksesta ja kaupasta. 
Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 207 matkatoimistoalan ottamisesta yhteiskunnan 

hoitoon. 
Ed. Borg-Sundmanin ym. toiv.al. n:o 208 puolueettoman tutkijaelimen asettami

sesta seuraamaan television ja radion ohjelmia. 
Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 209 toimenpiteistä Oy Yleisradio Ab:n hallin

non muuttamiteksi. 
Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 210 valtioiohtoisen ja muun ohjelmatoiminnan 

erottamisesta radiolainsääd'åntöä valmisteltaessa. 
Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 211 vhteiskuntaa säilyttävän asenteen huo

mioonottamisesta yleisradiolainsäädäntöä valmisteltaessa. 

Lafd... fa talousvaliokuata. 

1. Lausunnot valtiovarainvaliokunnalte. 

Ed. Haarlan lak.al. n:o 27 ( 1%6 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an-

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

J 
Mietintö n:o 12. 

Ei ehditty kä5itelli. 

Ed. V. A. Virtasen ym. lak.al. n:o 22 ( 1966 vp.) verolaiksi. 1 
nettujen asetusten muuttamisesta. Ei ehditty käiitellä. 

Ed. Hanwm ym. lak.al. n:o 28 ( 1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain' 
sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta 
annettujen asetusten muuttamisesta. 
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A s i a Toimenpide 

Ed. Haran ym. lak.al. n:o 29 (1966 vp.) laeiksi tulo. ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalai&kuntain kunna.lliaballinnosta an-
nettujen asetusten muuttamisesta. · 

Ed. Haran ym. lak.al. n:o 30 (1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Honkosen ym. lak.al. n:o 31 (1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 
sekä maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa 
annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. llaskiven ym. lak.al. n:o 32 (1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 
sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallin
nosta annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 33 ( 1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 34 (1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 
sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallin· 
nosta annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Takin ym. lak.al. n:o 35 (1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Takin ym. lak.al. n:o 36 ( 1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Terästön ym. lak.al. n:o 37 (1966 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 
sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallin-
nosta annettujen asetusten muuttamisesta. Ei ehditty käsitellä. 

Ed. Haran ym. lak.al.n:o 12 ( 1967 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Honkosen ym. lak.al. n:o 13 ( 1967 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 
sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta 
annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. T. Salon lak.al. n:o 14 (1967 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 67 ( 1968 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 
sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta 
annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 68 ( 1968 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain. 
sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta 
annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 69 (1968 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 
sekä maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupun
gissa annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Haran ym. lak.al. n:o 70 (1968 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Procooen ym. lak.al. n:o 71 ( 1968 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 
sekä kunnallishallituksesta kauoungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta 
annettuien asetusten muuttamisesta. 

Ed. SilP.äkankaan vm. lak.al. n:o 72 (1968 vp.) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain 
sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta 
annettujen asetusten muuttamisesta. 

II. Hallituksen esitykset. 
Hallituksen esitys n:o 21 ( 1967 vp.) rannansuojelulaiksi ja siihen liittyViksi 

laeiksi kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 22 ( 1967 vp.) tilojen osittamisen rajoittamisesta sekä tilo-

jen ja tilanosien yhdistämistä koskevaksi lainsäädännöksi. 
Hallituksen esitys n:o 135 (1968 vp.) laiksi kalastuslain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 1 laiksi kunnallislain muuttamisesta. 
Hallituksen esi~ n:o 3 laiksi rakennuslain muuttamisesta ja laiksi yksityisistä 

teistä annetun lain muuttamisesta. 

Peruutettu. 

Ei ehditty loppuun kä-
sitellä. 

Mietintö n:o 2. 
Mietintö n:o 3. 
Mietintö n:o 34. 
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Hallituksen esitys n:o 16 laiksi arpajaislain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 18 laiksi ortodoksisesta. kirkkokUllnasta. 
Hallituksen esitys n:o 102 laiksi metsästyslain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 109 laiksi kUllnallislain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 130 laiksi pysäköintivithemaksusta.. . 
Hallituksen esitys n:o 142 laiksi tuulaakimaksun perusteesta vuosina 1970-1972. 
Hallituksen esitys n:o 151 eräistä muutoksista evankelis-luterilaisten seurakun-

tien vitkataloista ja rahastoista annettuun lakiin. 
Hallituksen esitys n:o 162 eräistä muutoksista evankelis-luterilaisen kirkon palk

kauslakiin. 
Hallituksen esitys n:o 170 laiksi irtolaislain muuttamisesta sekä eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi. 
Hallituksen esitys n:o 177 laiksi kirkkolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 185 laiksi vesihallinnosta. _ 
Hallituksen esitys n:o 193 laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalais

kuntain kUllnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 197 laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttami

sesta. 
Hallituksen esitys n:o 198 laiksi evankelis-luterilaisten seurakuntien myöntämien 

eräiden eläkkeiden tarkistamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 199 evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaiksi. 
Hallituksen esitys n:o 200 laiksi kirkkolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 201 laiksi kirkkolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 202 laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttami-

sesta. 
Hallituksen esitys n:o 209 ulkoilulaiksi ja laiksi palolain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 219 laiksi valtion palo-opistosta. 
Hallituksen esitys n:o 251 laiksi huoltoapulain muuttamisesta. 

III. Lakialoitteet. 
Ed. Aallon ym. lak.al. n:o 130 ( 1966 vp.) laiksi kunnallislain muuttamisesta. 

Ed. Helteen ym_ lak.al. n:o 132 ( 1966 vp.) laiksi kUllnallislain muuttamisesta. 

Ed. Niskasen ym. lak.al. n:o 135 (1966 vp.) laiksi kunnallislain 57 §:n kumoa
misesta. 

Ed. Sinisalon ym. lak.al. n:o 136 (1966 vp.) laiksi kunnallislain 107 §:n kumoa
misesta. 

Ed. L. Koskisen ym. lak.al. n:o 137 (1966 vp.) laeiksi kunnallishallituksesta 
kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muut
tamisesta. 

Ed. Lukkarisen ym. lak.al. n:o 138 (1966 vp.) laeiksi kunnallishallituksesta kau
pungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muut
tamisesta. 

Ed. Vartian ym. lak.al. n:o 139 (1966 vp.) laeiksi kunnallishallituksesta kaupun
gissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttami
sesta. 

Ed. Vartian ym. lak.al. n:o 140 ( 1966 vp.) laeiksi kunnallishallituksesta kaupun
gissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttami
sesta. 

Ed. R. Virtasen ym. lak.al. n:o 141 (1966 vp.) laeiksi kunnallishallituksesta kau
pungissa ja maalaiskuntain. kunnallishallinnosta annettujen asetusten muutta
misesta. 

Ed. R. Vittasen ym. lak.al. n:o 142 ( 1966 vp.) laeiksi kunnallishallituksesta kau
pungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muutta
misesta. 

1 
1 

Toinlenpide 

Mietintö n:o 56. 
Mietintö n:o 21. 
Mietintö n:o 38. 
Mietintö n:o 41. 
Mietintö n:o 55. 
Mietintö n:o 39. · 
Mietintö n:o 40. 

Mietintö n:o 43. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 44. 
Mietintö n:o 45. 
Mietintö n:o 46. 

Mietintö n:o 49. 

Mietintö n:o 52. 

Mietintö n:o 50. 
Mietintö n:o 53. 
Mietintö n:o 54. 
Mietintö n:o 51. 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

Mietintö n:o 48. 
Mietintö n:o 57. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 1 yhtey
dessä; mietintö n:o 
3. 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n::o 1 yhtey
dessä; mietintö n:o 3. 

Mietintö n:o 29. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 193 yhtey
dessä; mietintö n:o 
46. 

r 
ehditty käsitellä. 

Ed. Frimanin ym. lak.al. n:o 143 (1966 vp.) laiksi kUllnan hallinnon lisätystä Mietintö n:o 22. 
valvonnasta annetun lain kumoamisesta. 
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Ed. Aallon ym. lak.al. n:o 145 (1966 vp.) laiksi ennakkotiedon antamisesta 
kunnan yleistä toimialaa koskevista kysymyksistä. 

Ed. Käkelän ym. lak.al. n:o 146 (1966 vp.) laiksi kunnallisten viranhaltijain ja 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta. 

Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 147 ( 1966 vp.) laiksi manttaalikunnan lakkaut
tamisesta. 

Ed. Laihon ym. lak.al. n:o 148 (1966 vp.) laiksi manttaalikunnan lakkauttami
sesta. 

Ed. V. A. Virtasen ym. lak.al. n:o 149 (1966 vp.) laiksi arpajaislain muuttami· 
sesta. 

Ed. Sinisalon ym. lak.al. n:o 150 ( 1966 vp.) laiksi evankelisluterilaisten seura-
kuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Kull'in ym. lak.al. n:o 151 ( 1966 vp.) laiksi huoltoapulain muuttamisesta. 
Ed. Matilaisen ym. lak.al. n:o 152 ( 1966 vp.) laiksi huoltoapulain muuttamisesta. 
Ed. Weckmanin ym. lak.al. n:o 153 ( 1966 vp.) laiksi huoltoapulain muuttami-

sesta. 
Ed. V. R. Virtasen ym. lak.al. n:o 154 ( 1966 vp.) laiksi huoltoapulain muutta

misesta. 
Ed. Haapasalon ym, lak.al. n:o 155 ( 1966 vp.) laiksi kalastuslain muuttami-

sesta. 
Ed. Suonpään ym. lak.al. n:o 156 (1966 vp.) laiksi kalastuslain muuttamisesta. 
Ed. Aallon ym. lak.al. n:o 157 (1966 vp.) laiksi rakennuslain muuttamisesta. 
Ed. Kekkosen ym. lak.al. n:o 158 ( 1966 vp.) laiksi rakennuslain muuttamisesta. 
Ed. Sinisalon ym. lak.al. n:o 159 (1966 vp.) laiksi rakennuslain muuttamisesta. 
Ed. Suonpään ym. lak.al. n:o 160 ( 1966 vp.) laiksi rakennuslain muuttamisesta. 
Ed. Koppasen ym. lak.al. n:o 161 (1966 vp.) laiksi luonnonsuojelulain muutta-

misesta. 
Ed. Sinisalon ym. lak.al. n:o 162 ( 1966 vp.) laiksi tuulaakin lakkauttamisesta 

ja sen kanto-oikeuden perusteella kaupunkien suoritettavana olevien valtion
tehtävien aiheuttamien menojen suorittamisesta valtion varoista. 

Ed. Forsiuksen lak.al. n:o 165 ( 1966 vp.) laiksi vuokra-alueiden järjestelystä 
kaupungeissa ja kauppalaissa annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Suonpään ym. lak.al. n:o 166 ( 1966 vp.) laiksi vuokra-alueiden järjestelystä 
kaupungeissa ja kauppalaissa annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Aallon ym. lak.al. n:o 171 (1966 vp.) laiksi pysäköintivalvontamaksusta. 

Ed. Mäen ym. lak.al. n:o 59 ( 1967 vp.) laiksi kunnallislain muuttamisesta. 
Ed. Gestrinin ym. lak.al. n:o 60 ( 1967 vp.) laeiksi kunnallishallituksesta kau

pungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muutta
misesta. 

Ed. Jussilan ym, lak.al. n:o 61 (1967 vp.) laeiksi kunnallishallituksesta kaupun
gissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttami
sesta. 

Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 62 (1967 vo.) laeiksi kunnallishallituksesta kaupun
gissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttami
sesta. 

Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 63 (1967 vp.) laeiksi kunnallishallituksesta kaupun
gissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttami
sesta. 

Ed. Sinisalon ym. lak.al. n:o 65 (1967 vp.) laiksi poliisilain muuttamisesta. 
Ed. Uotin vm. lak.al. n:o 70 (1967 vo.) laiksi kalastuslain muuttamisesta. 
Ed. Gestrinin ym. lak.al. n:o 137 (19117 vp.) rannarmtoielulaiksi ja siihen liitty-

väksi laiksi kaavoitusalueiden iakolain muuttamisesta. 
Ed. Pennasen vm. lak al. n:o 76 ( 1968 vo.) laiksi kunnallislain muuttamisesta. 
Rd. s:;;;skilahden ym. lak.al. n:o 77 (1968 vp.) laiksi kunnalli·l~in muuttnmisesta. 
Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 78 (1968 vo.) laeiksi kunnallishallituksesta bm-

pungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muutta
misesta. 

Ed. Honkasen ym. lak.al. n:o 79 ( 1968 vp.) laeiksi kunnallishallituksesta kau
pungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muutta
misesta. 
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Toimenpide 

l Ei ehditty käsitellä. 

J 

llli .:r.~ IDpp= li

j 
Mietintö n:o 36. 

J 

1 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 35. 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 130 yhtey
dessä; mietintö n:o 
55. 

Mietintö n:o 23. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 35. 
Ei ehditty loppuun kä

sitellä. 

} Mietintö n:o 24. 
Käsitelty hallituksen esi

tyksen n:o 193 yhtey
dessä; mietintö n:o 
46. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Saarron ym. lak.al. n:o 80 (1968 vp.) laeiksi kunnallishallituksesta kaupun
gissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttami
sesta. 

Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 81 (1968 vp.) laiksi kunnallispankista. 
Ed. Sileäkankaan ym. lak.al. n:o 82 ( 1968 vp.) laiksi yleisistä teistä annetun 

lain muuttamisesta. 
Ed. Uusitalon ym. lak.al. n:o 83 (1968 vp.) laiksi yksityisistä teistä annetun 

lain muuttamisesta. 
Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 84 ( 1968 vp.) laiksi tieliikennelain muuttamisesta. 
Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 52 laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa ja maa

laiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 53 laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa ja maa
laiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Sirenin ym. lak.al. n:o 54 laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta 
annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 55 laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Ed. Melinin ym. lak.al. n:o 56 laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Ed. Apajalahden lak.al. n:o 57 laiksi koiraveron suorittamisesta annetun asetuk-

sen kumoamisesta. 
Ed. Sinisalon ym. lak.al. n:o 58 laiksi uskonnonvapauslain muuttamisesta. 
Ed. M. Mattilan ym. lak.al. n:o 59 laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta. 
Ed. Helteen ym. lak.al. n:o 60 rannansuojelulaiksi ja laiksi kaavoitusalueiden 

jakolain muuttamisesta. 
Ed. Mäkisen ym. lak.al. n:o 61 laiksi kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta 

yleiseen tarpeeseen annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Sirenin lak.al. n:o 62 laiksi sähkölaitoksista annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Knuuttilan ym. lak.al. n:o 63 laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttami-

sesta. 
Ed. A. Salon ym. lak.al. n:o 64 laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Pesolan lak.al. n:o 65 laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Mäki-Hakolan lak.al. n:o 66 laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttami-

sesta. 
Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 67 laiksi kalastuslain muuttamisesta. 
Ed. Helistenin ym. lak.al. n:o 68 laiksi kalastuslain muuttamisesta. 
Ed. Sandeliuin ym. lak.al. n:o 69 laiksi kalastuslain muuttamisesta. 
Ed. Sallan ym. lak.al. n:o 70 laiksi kalastuslain muuttamisesta. 
Ed. Pennasen lak.al. n:o 71 laiksi kalastuslain muuttamisesta. 
Ed. Niskasen ym. lak.al. n:o 140 laiksi irtolaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen 

lii ttyviksi laeiksi. 
Ed. Gestrinin ym. lak.al. n:o 149 laiksi irtolaislain muuttamisesta. 
Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 155 laiksi vesihallinnosta. 
Ed. Mäkisen ym. lak.al. n:o 156 laiksi vesihallinnosta. 

Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 162 laeiksi kunnallishallinnosta kauoun~issa ja maa
laiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ed. H. Linnan ym. lak.al. n:o 163 laeiksi kunnallishallituksesta kauoun~ssa ja 
maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muutta'llisest<~. 

Ed. Mäkisen ym. lak.al. n:o 165 ulkoilulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

IV. Toivomusaloitteet. 
Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 404 (1966 vp.) toimenpiteistä terveen yhdys

kuntamuodostuksen turvaamiseksi. 
Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 405 ( 1966 vp.) nykyaikaisen yhdyskuntasuunnitte

lun saattamisesta yhdyskuntien rakentamisen perustaksi. 
Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 406 ( 1966 vp.) elinvoimaisten taajamien aikaan

saamisesta maaseutualueille. 
Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 407 ( 1966 vp.) selvityksen suorittamisesta kolmen 

kuntamuodon säilyttämisen tarpeellisuudesta. 
Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 408 (1966 vp.) Uudenmaan läänin seutukaavan 

aikaansaamisesta. 

Toimenpide 

Mietintö n:o 47. 

Ei ehditty käsitellä. 
Mietintö n:o 42. 

} Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 193 yhtey
dessä; mietintö n:o 
46. 

1 
t Ei <hditty lliitellli. 

J Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

1 
~ Ei ehditty käsitellä. 

1 Mietintö "'" 35 

Mietintö n:o 32. 
Mietintö n:o 33. 

} Ei ehditty käsitellä. 

} 
Käsitelty hallituksen esi

tyksen n:o 185 yhtey
dessä; mietintö n:o 
45. 

} 

Käsitelty hallituksen esi
tyk~en n:o 193 yh
teydP-ssä; mietintö n:o 
46. 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

ehditty käsitellä. 
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A s i a Toimenpide 

Ed. Laineen ym. toiv.al. n:o 409 ( 1966 vp.) kunnan sisäisen rajoitetun paikalli
sen itsehallinnon toteuttamisesta. 

Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 410 (1966 vp.) kuntien yhteistoimintaa koske
vien säännösten tarkistamisesta. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 411 (1966 vp.) selvityksen laatimisesta uusien 
kaupunkien tarpeesta. 

Ed. Pulkkisen ym. toiv.al. n:o 412 (1966 vp.) valtion ja kuntien kustannus
jaon uudistamisesta. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 414 (1966 vp.) kuntainliittojen laitoksiin osal
listumisesta aiheutuvan rasituksen jakamisesta kuntien kesken taloudellisen 
kantokyvyn mukaan. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 415 (1966 vp.) toimenpiteistä kuntien luotan
saantivaikeuksien helpottamiseksi. 

Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 416 ( 1966 vp.) kuntien luotonsaantiarpeen tyydyt
tämisestä. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 419 (1966 vp.) paikkakuntakalleusluokituksen 
poistamisesta tai muuttamisesta oikeudenmukaisemmaksi. 

Ed. Raipalan ym. toiv.al. n:o 420 ( 1966 vp.) maaseudun kuntien saattamisesta 
veronsaajina tasapuoliseen asemaan kaupunkikuntien kanssa. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 421 (1966 vp.) kuntien verotasauksen aikaansaami
sesta. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al, n:o 422 ( 1966 vp.) kunnallisen verorasituksen ta
soittamisesta. 

Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 423 (1966 vp.) aineellisen verolainsäädännön 
uudistamisesta kunnallisverotuksessa. 

Ed. Salorannan ym. toiv.al. n:o 424 ( 1966 vp.) kunnallisverotuksen muuttami
sesta liike- ja ammattitulojen osalta. 

Ed. Tallgrenin ym_ toiv.al. n:o 425 (1966 vp.) harkintaverotuksen poistamisesta 
kunnallisverotuksessa. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 426 ( 1966 vp.) harkintaverotusjärjestelmän rajoitta
misesta tai poistamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 427 (1966 vp.) perus- ja lapsivähennysten korotta-
misesta maalaiskuntain kunnallisverotuksessa. Ei ehditty käsitellä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 428 ( 1966 vp.) hakkuupaikkaperiaatteen voimaan
saattamisesta verotuksessa. 

Ed. V. A. Virtasen ym. toiv.al. n:o 429 (1966 vp.) kunnan oikeuttamisesta 
saamaan leimaveron muodossa kunnallisveroa metsänmyyntituloista. 

Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 430 ( 1966 vp.) kiinnitettyjen velkain korkojen vä
hentämisestä täysimääräisinä kunnallisverotuksessa. 

Ed. Väyrysen ym. toiv.al. n:o 431 (1966 vp.) aravavuokrataloyritysten oikeutta
misesta kunnallisverotuksessa kokonaan tulostaan vähentämään. kiinnitettyjen 
velkojen korot. 

Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 432 (1966 vp.) tutkimuksen toimittamisesta kau
punkien ja kauppalain asuntotarkoituksiin käytettävän maan ottamisesta yh
teiskunnan haltuun. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 433 (1966 vp.} yleisen edun kannalta välttämät
tömän rakennusmaan ottamisesta yhteiskunnan haltuun. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 434 (1966 vp.) pakkolunastuskorvausten suorit
tamisen nopeuttamisesta. 

Ed. Tallgrenin ym. toiv.al. n:o 435 ( 1966 vp.) kiinteän omaisuuden pakkolunas
tusta yleiseen tarpeeseen koskevan lain muuttamisesta. 

Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 436 (1966 vp.) kunnan oikeuttamisesta luovuttamaan 
kiinteätä omaisuutta alihinnasta tai korvauksetta eräisiin tarkoituksiin. 

Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 437 (1966 vp.) maanomistajien veivoittamisesta il
moittamaan kunnalle kiinteän omaisuuden myynnistä. 

Ed. Raipalan toiv.al. n:o 438 (1966 vp.) kuljetusteiden alueeksi jäävän maa
alan pienentämisestä. 

Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 439 ( 1966 vp.) valtion tonttilainarahaston perusta
mismahdollisuuksien selvittämisestä. 

Ed. Kosolan ym. toiv.al. n:o 440 ( 1966 vp.) tonttihintojen nousun selvittämi
sestä. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 441 (1966 vp.) tonttikeinottelun estämisestä. 
Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 442 ( 1966 vp.) asemakaavan laadinta-ajan rajoittami

sesta. 
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Ed. Hamaran ym. toiv.al. n:o 443 (1966 vp.) maanhankintatoiminnan yhteydessä 
kartoittamatta jääneiden tilojen kartoittamisesta myöhemmin valtion kustan
nuksella. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 444 (1966 vp.) esityksen antamisesta rakennuslain 
muuttamisesta. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 445 (1966 vp.) rakennusmääräysten suunnittelu- ja 
valvontaelimen perustamisesta. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 446 ( 1966 vp.) ohjeiden antamisesta julkisten raken
nusten ja niiden rakennusosien standardisoimisesta. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 447 ( 1966 vp.) toimenpiteistä betoni- ja teräs
betonirakenteiden normaalimääräysten 48 §:n 1 kohdan muuttamiseksi. 

Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 448 ( 1966 vp.) toimenpiteistä kirkon erottami
seksi valtiosta. 

Ed. Volotisen ym. toiv.al. n:o 449 (1966 vp.) yhtymiltä kannettavien kirkollis
verojen jakamisesta kirkkokuntien kesken komitean ehdottamalla tavalla. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 454 (1966 vp.) vaaliluettelojen ym. laatimista 
helpottavista muutoksista maarekisterin tai henkikirjan pidossa. 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 460 (1966 vp.) ulkoilulain aikaansaamisesta. 
Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 461 (1966 vp.) ranta-alueiden rauhoittamisesta ra

kentamiselta suuren yleisön käyttöön. 
Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 462 ( 1966 vp.) rantalainsäädännön aikaansaami

sesta. 
Ed. I. Linnan ym. toiv.al. n:o 465 (1966 vp.) Helsingin seudun vesihuoltoon liit

tyvän Päijännesuunnitelman laatimisen kiirehtimisestä. 
Ed. Tainion ym. toiv.al. n:o 468 (1966 vp.) tuonti- ja vientimaksun kantamisesta 

kuntien satamien kehittämistä ja kunnossapitämistä varten. 
Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 469 ( 1966 vp.) kunnallisten virkojen täyttämi~ 

sestä määräajaksi. 
Ed. Laaksosen toiv.al. n:o 470 (1966 vp.) kunnallisten viranhaltijain ja työnteki~ 

jäin eläkelain soveltamisalan laajentamisesta koskemaan kuntain omistamien 
osakeyhtiömuotoisten laitosten henkilökuntaa. 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 471 (1966 vp.) pakollisen tapaturmavakuutuk
sen aikaansaamisesta kunnallisille luottamustointen hoitajille. 

Ed. Karpolan ym. toiv.al. n:o 472 (1966 vp.) entisten kunnanteiden kunnossa
pitokustannuksiin annettavan valtionavun suurentamisesta. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 479 ( 1966 vp.) yksityistielain muuttamisesta. 
Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 480 (1966 vp.) kunnan-, kylä- ja asutusteiden 

muuttamisesta yksityisteiksi lohtuvien kustannusten järjestämisestä. 
Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 487 (1966 vp.) kuorma-autoien akselipainorajojen 

saattamisesta tiestömme laatua ja muiden maiden kävtäntöä vastaavaksi. 
Ed. Helistenin ym. toiv.al. n:o 488 (1966 vp.) tavaraliikennettä hoitavien auton

kuliettajien vapauttamisesta vastaamasta kuormituksessa tapahtuneista rikko
muksista. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 492 (1966 vp.) tieliikennelain muuttamisesta väki
juomien vaikutuksen alaisena taoahtuneen ajoneuvon kuljettamisen rankaise
mista koskevien säännösten osalta. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 493 (1966 vp.) asosiaalisen aineksen estämisestä 
osallistumasta moottoriajoneuvoliikenteeseen. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 494 ( 1966 vo.) avatun, alkoholia sisältävän pullon 
tai muun astian auton ohjaamossa oitämisen kieltämisestä. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 495 (1966 vp.) henkilöautojen alustalle raken
nettujen pakettiautojen nopeusraioituksen tarkistamisesta. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 496 (1966 VP.) moottoriajoneuvon ajoluvan 
peruuttamista koskevien säännösten muuttamisesta. 

Ed. Niinikosken toiv.al. n:o 4()7 (1966 vo.) järjestysoikeuksien toimialan laajen
tamisesta koskemaan autotiikenneasioita. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 498 (1966 vp.) traktorien varusteita koskevien mää
rävsten saattamisesta liikenneturv'l1Hsuutta pare'llmin vastaavalle tasolle. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 4()9 (1966 vp.) traktorien saattamisesta uusinta
katsastusvelvollisuuden alaisiksi. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 500 ( 1966 vp.) traktorien ja niiden perävaunu
jen varustamisesta taka- ja jarruvaloin. 

Ed. Rodenin ym. toiv.al. n:o 501 ( 1966 vp.) traktorien ja niiden perävaunujen 
varustamisesta asianmukaisin valolaittein. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

} 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

} Ei <hdiuy khitellä. 

Mietintö n:o 25. 

1 I Ei """'"" kä•iteUä. 

Mietintö n:o 18. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 15. 

Mietintö n:o 19. 

Mietintö n:o 4. 

Mietintö n:o 5. 

Mietintö n:o 20. 

} Ei ohdiuy ki•itellli. 

Mietintö n:o 6. 

} Mietintö .,. 7. 



Valiokuntien työt 1969. 

Asia 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 502 (1966 vp.) traktoreita ja niiden käyttöä 
koskevien määräysten uudistamisesta. 

Ed. Tikkasen ym. toiv.al. n:o 503 (1966 vp.) taksiautoilijain vapauttamisesta 
suurten setelien vaihtamisvelvollisuudesta. 

Ed. Väyrysen ym. toiv.al. n:o 504 (1966 vp.) tuulaakimaksun poistamisesta ja 
kaupunkien vapauttamisesta niitä vastaavista valtionhallinnon rasituksista. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 505 ( 1966 vp.) manttaalikuntalaitoksen lakkauttami
sesta. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 506 ( 1966 vp.) sodan uhrien huollon tukemisen lisää
misestä raha-automaattiasetuksessa lueteltulliin toimialoihin. 

Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 507 ( 1966 vp.) huoltoapua tarvitsevien henkilöi
den sairaalaan tai muuhun hoitolaitokseen pääsyn nopeuttamisesta. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 508 (1966 vp.) sosiaaliturvan laajentamisesta 
koko katsastusmieskuntaa koskevaksi. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 509 ( 1966 vp.) toimenpiteistä huoltopoliisiosas
ton saamiseksi Poriin. 

Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 510 (1966 vp.) raha-automaattivarojen jakamisesta 
sodan uhrien huollon tukemiseen. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 511 ( 1966 vp.) kuntien oikeuttamisesta saamaan 
kuolleen hoidokin laitoshoidon korvaus kansaneläkevaroista. 

Ed. Sirenin ym. toiv.al. n:o 512 ( 1966 vp.) kuntien ja kuntainliittojen työlaitos
ten siirtämisestä valtion omistukseen. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 513 ( 1966 vp.) kansalaisten yhdenvertaisuuden 
turvaamisesta kaupunkien vuokra-asuntojen jakelussa. 

Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 514 ( 1966 vp.) koiraveron yhdistämisestä varsinai
seen verotusmenettelyyn. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 199 ( 1967 vp.) hallinnollisen päätäntävallan siir
tämisestä maakunnallisille viranomaisille. 

Ed. V. E. Partasen ym. toiv.al. n:o 200 ( 1967 vp.) kuntien yhteistoimintamuoto
jen kehittämisestä maakunnallisen itsehallinnon luomiseksi. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 201 ( 1967 vp.) toimenpiteistä tarkoituksenmu
kaisen väliasteen hallinnon toteuttamiseksi. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 202 (1967 vp.) kaupungin-, kauppalan- ja kun
nanjohtajan erottamista ja toimikautta koskevien säännösten muuttamisesta. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 203 ( 1967 vp.) kunnallisten kotitalouslautakuntien 
saattamisesta lakisääteisiksi lautakunniksi. 

Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 204 ( 1967 vp.) kunnallispankin perustamisesta. 
Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 205 (1967 vp.) lainojen myöntämisestä valtion va

roista kuntien investointiluontoisten tehtävien rahoittamiseen. 
Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 206 ( 1967 vp.) kansalaismielipiteen huomioonotta

misesta yhdyskuntasuunnittelussa. 
Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 207 (1967 vp.) seutukaavoituksen tehostamisesta. 
Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 208 ( 1967 vp.) aatteellisten yhdistysten liiketulon 

kunnallisverotuksen lieventämisestä. 
Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 209 (1967 vp.) alaikäisen saaman perhe-eläkkeen 

vapauttamisesta kunnallisverosta. 
Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 210 ( 1967 vp.) kiinnitettyjen velkain korkojen täy

simääräisestä vähennysoikeudesta kunnallisverotuksessa. 
Ed. A. Salon toiv.al. n:o 211 ( 1967 vp.) kirkkoon kuulumattomien omistamien 

yhtiöiden vapauttamisesta kirkollisverosta. 
Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 212 (1967 vp.) kunnan asukkaita koskevien 

todistusten antamisen uudelleen järjestelystä. 
Ed. Karkisen toiv.al. n:o 213 ( 1967 vp.) vastasyntyneitä lapsia koskevan rekis

teröinnin aikaansaamisesta. 
Ed. J. E. Partasen ym. toiv.al. n:o 214 ( 1967 vp.) rakennuslain muuttamisesta 

seutusuunnittelutoiminnan laajentamiseksi. 
Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 215 ( 1967 vp.) rakennuslain 34 §:n toteuttamisen 

valvonnasta. 
Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 216 ( 1967 vp.) korttelikaavaa koskevien säännösten 

sisällyttämisestä rakennuslakiin. 
Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 221 ( 1967 vp.) poliisimiesten jatkokoulutuksen 

järjestämisestä. 
Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 224 ( 1967 vp.) moottoriajoneuvojen katsastustoi

minnan organisaation kehittämisestä. 
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Toimenpide 

} Ei ohdi<ty k;wtellä. 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 26. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 225 (1967 vp.) moottoriajoneuvojen katsastus- Ei ehditty käsitellä. 
toiminnan organisaation kehittämisestä. 

Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 226 (1967 vp.) tien laadun ja liikenteen huomioon Mietintö n:o 8. 
ottamisesta tilapäisiä liikenteen nopeusraJoituksia määtättäessä. 

Ed. Koppasen ym. toiv.al. n:o 227 (1967 vp.) autossa matkustavien turvallisuut- Mietintö n:o 9. 
ta lisäävistä toimenpiteistä. 

Ed. Borg-Sundmanin toiv.al. n:o 228 (1967 vp.) ilman ajokorttia ajaneen ajokor- Mietintö n:o 10. 
tin saantia koskevien säännösten muuttamisesta. 

Ed. M. Linnan ym. toiv.al. n:o 229 (1967 vp.) rattijuoppoutta koskevien sään- Mietintö n:o 15. 
nösten tiukentamisesta. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 230 (1967 vp.) liikenneraittiuden tehostamisesta Mietintö n:o 11. 
autokoulujen opetuksessa ja kuljettajatutkinnossa. 

Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 231 (1967 vp.) Alkotest-ampullien hankkimisesta Mietintö n:o 14. 
poliisin käyttöön. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 232 (1967 vp.) autovuokraamojen autojen merkit- Mietintö n:o 16. 
semisestä erikoistunnuksin. 

Ed. Koppasen ym. toiv.al. n:o 233 (1967 vp.) heijastinlevyn määtäämisestä pa- Mietintö n:o 12. 
kolliseksi jalankulkijoille. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 234 (1967 vp.) autojen akselipainorajoitusten Mietintö n:o 18. 
korottamisesta. 

Ed. Koppasen ym. toiv.al. n:o 235 ( 1967 vp.) talvirenkaiden määräämisestä pa- Mietintö n:o 13. 
kolliseksi henkilö- ja pakettiautoihin marras-huhtikuun välisenä aikana. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 236 ( 1967 vp.) komitean asetttamisesta pakkolu
nastuskorvausten maksamismenettelyn tarkistamiseksi. 

Ed. Westerlundin ym. toiv.al. n:o 237 ( 1967 vp.) rautatien omistajan velvolli
suudesta rakentaa riittävän leveitä ja syviä viemäriojia ja siltarumpuja. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 241 (1967 vp.) koiraveron kantoa koskevien 
säännösten yksinkertaistamisesta. 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 242 ( 1967 vp.) ulkomainonnan rajoittamisesta. 
Ed. Pentin ym. toiv.al. n:o 243 (1967 vp.) väestönsuojelulain uusimisesta rauhan Ei ehditty käsitellä. 

ajan pelastuspalvelun tarpeita ja maan turvallisuuspolitiikan vaatimuksia vas-
taavaksi. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 244 (1967 vp.) toimenpiteistä kunnallisen satama
laitoksen kannattavuuden turvaamiseksi. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 248 (1967 vp.) vähävaraisten kaupunkien ja 
kauppalain oikeuttamisesta saamaan valtion lainoja ja avustuksia vesihuolto
töiden suorittamiseen. 

Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 250 (1967 vp.) yleisissä vesistöissä sijaitsevien Mietintö n:o 31. 
säännöstelypatojen kunnossapitokustannusten suorittamisesta valtion varoista. 

Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 191 ( 1968 vp.) esityksen antamisesta maakunta- Ei ehditty käsitellä. 
itsehallinnon perustamisesta. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 192 (1968 vp.) kunnallisvaltuustojen jäsenten lu- Mietintö n:o 27. 
kumäärän lisäämisestä nykyisestään. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 193 ( 1968 vp.) harhauttavien vaaliliittonimitysten Ei ehditty käsitellä. 
käytön estämisestä. 

Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 194 (1968 vp.) kunnallisen kansanäänestyksen käyt- Mietintö n:o 28. 
töönottomahdollisuuksien selvittämisestä. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 195 (1968 vp.) kuntainliittomenojen oikeuden
mukaisesta tasaamisesta kuntien, kuntainliittojen ja valtion kesken. 

Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 196 ( 1968 vp.) kuntien yhteisestä laitoksesta 
tai virasta saatavan hyödyn jakamisesta tasapuolisesti yhteistoiminnassa ole
vien kuntien kesken. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 197 ( 1968 vp.) uusien yhdyskuntien suunnittelua 
ja rakentamista koskevan lainsäädännön valmistelemisesta. 

Ed. Paason ym. toiv.al. n:o 198 (1968 vp.) kuntien kannanottojen ottamisesta 
huomioon kuntien liitoshankkeita toteutettaessa. Ei ehditty käsitellä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 199 (1968 vp.) pienkuntien tarpeettoman yhdistämi
sen estämisestä. 

Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 200 (1968 vp.) Keiteleen kunnan liittämisestä 
Viitasaaren kuntaan. 

Ed. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 201 (1968 vp.) kunnallisverojärjestelmän muut
tamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 202 ( 1968 vp.) kiinnitettyjen velkojen korkojen vä
hentämisestä täysimääräisinä kunnallisverotuksessa. 
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Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 203 (1968 vp.) sairaus- ja hautausavustuskassojen 
vapauttamisesta kunnallisverotuksesta. 

Ed. Pohjosen ym. ~oiv.al. n:o 204 (1968 vp.) pienituloisten perusvähennyksen 
korottamisesta kunnallisverotuksessa. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 205 ( 1968 vp.) yhtymäin kirkollisverotuksen pois
tamisesta. 

Ed. Sirenin ym. toiv.al. n:o 206 ( 1968 vp.) kunnallispankin perustamisesta. 
Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 207 ( 1968 vp.) ennen vuotta 1960 perustettujen 

kaupunkien erityisrasitusten siirtämisestä valtiolle. 
Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 209 ( 1968 vp.) lisäyksestä vuoden 1968 tulo- ja 

menoarvioon kuntien pelastamiseksi pahimmista taloudellisista vaikeuksista. 
Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 210 ( 1968 vp.) lisäyksestä vuoden 1968 tulo- ja 

menoarvioon avustuksiksi vaikeuksiin joutuneille kunnille. 
Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 212 ( 1968 vp.) varsinaista huoltoapua koskevan 

korvausvelvollisuuden rajoittamisesta. 
Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 213 ( 1968 vp.) rakennusalan määräysten yh

denmukaistamista koskevan tutkimuksen suorittamisesta. 
Ed. A. Saarisen ym. toiv.al. n:o 214 (1968 vp.) asuntokiinteistöjen ja niiden 

asukkaiden vapauttamisesta väestönsuojien rakentamisesta aiheutuvista kus
tannuksista. 

Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 215 ( 1968 vp.) rakennustoimintaa haittaavien väes
tönsuojelusäännösten muuttamisesta. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 216 ( 1968 vp.) talviongintaa koskevien säännösten 
muuttamisesta. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 219 (1968 vp.) maantieliikennevalvonnan tehosta
misesta. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 220 ( 1968 vp.) sivutieltä valtatielle saapuvan 
ajoneuvon kuljettajan veivoittamisesta pysähtymään ennen valtatielle ajamista. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 221 ( 1968 vp.) kuorma-autojen sallittujen ak
selipainojen korottamisesta. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 222 ( 1968 vp.) toimenpiteistä ajoneuvoyhdistelmien 
suurimman sallitun pituuden lisäämiseksi. 

Ed. Tikkasen ym. toiv.al. n:o 223 ( 1968 vp.) traktoriliikenteen epäkohdista suo
ritettavien tutkimusten kiirehtimisestä. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 224 ( 1968 vp.) suljettujen alueiden liikenteen 
erivapauksien poistamisesta. 

Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 225 ( 1968 vp.) koko luonnonhoidon kentän sisäl
lyttämisestä luonnonsuojelukeskuksen toimialaan. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 226 (1968 vp.) keskitetyn johdon järjestämisestä luon
non ja vesien suojelemiseksi. 

Ed. L. Koskisen ym. toiv.al. n:o 227 ( 1968 vp.) vesiensuojelumaksujärjestelmän 
kehittämisestä varojen keräämiseksi vesiin laskettavia teollisuusjäteaineita 
talteen ottavien ja jalostavien laitosten perustamiseksi. 

Ed. I. Linnan ym. toiv.al. n:o 228 ( 1968 vp.) toimenpiteistä Länsi-Uudenmaan 
vesivarojen kokonaiskäyttöä koskevan suunnitelman aikaansaamiseksi. 

Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 229 (1968 vp.) Onkiveden ym. järvien sekä Kiuru
joen säännöstelypatojen ja -laitteiden kunnossapitokustannusten suorittami
sesta valtion varoista. 

Ed. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 230 (1968 vp.) suunnitelman toteuttamisesta 
veden johtamiseksi Vesijärvestä Tuusulan järveen sekä Tuusulan-, Vantaan-, 
Keravan- ja Espoon jokiin. 

Ed. Tallgrenin ym. toiv.al. n:o 232 ( 1968 vp.) valmiusjärjestelmän luomisesta 
rannikoilla sattuvien öljyvahinkojen varalta. · 

Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 233 ( 1968 vp.) lisäyksistä vuoden 1968 tulo
ja menoarvioon paikallisteiksi otettavien kunnan- ja kyläteiden kuntoonpanon 
valtionavun suorittamista varten. 

Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 234 (1968 vp.) lisäyksestä vuoden 1968 tulo
ja menoarvioon yksityisten teiden kunnossapidon ja tekemisen valtionavun 
suorittamista varten. 

Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 237 ( 1968 vp.) työntutkimuksen suorittamisesta 
Helsingin poliisilaitoksesta. 
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Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 1. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty lak.al. n:o 155 
(1966 vp.) yhteydes
sä; mietintö n:o 35. 

} Ei cl.ditty khltcllä. 

Mietintö n:o 18. 

Mietintö n:o 17. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 30. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 31. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 1. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 238 (1968 vp.) ulkomaan kansalaiselta vaadittavan 
oleskeluluvan poistamisesta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 212 selvityksestä päätäntävallan siirtämisestä valtion 
keskusvirastoista piiri- ja paikallishallintoon. 

Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 213 yhdyskuntasuunnittelun ja kunnallishallinnon 
julkisuuden lisäämisestä. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 214 manttaalikuntalainsäädännön kumoamisesta. 

Ed. Pesolan toiv.al. n:o 215 kunnallisvaltuutettujen varajäseniä koskevien mää
räysten muuttamisesta. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 216 äänestyslippua koskevien kunnallisvaali
lain säännösten tarkistamisesta. 

Ed. Puhakan ym. toiv.al. n:o 217 työnantajien veivoittamisesta maksamaan työn
tekijöille kunnallisiin luottamustehtäviin osallistumisen vuoksi menetetystä 
työajasta palkka. 

Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 218 kaupungin- ja kauppalanjohtajien vaikutusvallan 
vähentämisestä kunnallishallituksessa. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 219 kaupunginjohtajien äänioikeuden rajoittamisesta 
kaupunginhallituksessa. 

Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 220 kunnallista nuorisotyötä koskevan lainsäädän
nön uudistamisesta. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 221 satamatöiden kunnallistamista koskevan selvi
tyksen suorittamisesta. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 222 kunnallisten obligaatioiden käyttöönotta
misesta kuntien maanostotoiminnan rahoitustarpeen tyydyttämiseksi. 

Ed. Sirenin toiv.al. n:o 223 kuntien ja kuntainliittojen Iuotousaannin varmista
misesta. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 224 lisäyksestä vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon 
avustuksiksi vaikeuksiin joutuneille kunnille. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 225 määrärahasta taloudellisiin vaikeuksiin joutu
neiden kuntien avustamiseksi. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 226 vaikeuksiin joutuneiden kuntien avustamismäärä
rahan korottamisesta. 

Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 227 määrärahasta !ainoiksi Uudenmaan kunnille 
koulu-, sairaala-, asunto- ja kunnallisteknillisten laitosten rakentamiseksi. 

Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 228 kunnille suoritettavien valtionavustusten enna
koiden täsmällisestä maksattamisesta. 

Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 229 ylimääräisen valtionavustuksen myöntämisestä 
eräiden seutukaavaliittojen kustannusten tasoittamiseen. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 230 määrärahasta avustukseksi kunnille maantie
korvausten maksamista varten. 

Toimenpide 

1 r 
Ei ehditty loppuun kä-

ehditty käsitellä. 

sitellä. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 37. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 37. 

} Ei ""''"' khi<ellii. 

Mietintö n:o 37. 

Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 231 lisäyksestä vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon l 
avustukseksi kunnille maantiealueiden lunastusta varten. 

Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 232 kantokykyluokituksesta kunnille aiheutuneiden 
kohtuuttomuuksien oikaisemisesta. 

Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 233 kuntien kantokykyluokituksen kohtuutto
muuksien oikaisemisesta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 234 kaikkien Lapin läänin kuntien määräämisestä 
kuntien yleistä kalleusluokitusta koskevassa laissa tarkoitettuun ensimmäi
seen kalleusluokkaan. 

Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 235 Uudenkaupungin nostamisesta toiseen kalleus
ryhmään. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 236 katon asettamisesta kunnan veroäyrin hinnan nou
sulle. 

Ed. E. "Räsäsen ym. toiv.al. n:o 237 liiketulosta suoritettavan veron maksamisesta 
tuotantopaikkakunnalle. 

Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 238 oman asunnnon hankkimiseen kohdistuvien 
korkokulujen vähennysoikeudesta kunnallisverotuksessa tulolähteestä riippu
matta. 

Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 239 lapsivähennyksen myöntämisestä kunnallisvero
tuksessa lapsen saamasta orvoneläkkeestä riippumatta. 

Ed. Gröndahlin ym. toiv.al. n:o 240 määrärahasta aallonmurtajien rakentamiseksi 
Mäntyluodon sataman edustalle. 

Ed. Viltnin ym. toiv.al. n:o 241 vesijättöjä ja vesialueita koskevien jakolain sään
nösten muuttamisesta. 

Ei ehditty käsitellä. 

J Mietintö n:o 37. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 242 viljelijäin lainansaantimahdollisuuksien tur
vaamisesta maanmittaustoimitusten aiheuttaman rakennusten uudelleenraken
tamisen johdosta. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 243 asemakaavan vahvistamismenettelyn siirtämisestä 
sisäasiainministeriöitä lääninhallituksille. 

Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 244 rakennuslansäädännön tarkistamisesta kiinnittä
mällä ensisijainen huomio ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseen. 

Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 245 laajemman lunastusoikeuden myöntämisestä kun
nille maan saamiseksi asuntorakennustoimintaa varten. 

Ed. Nikkilän ym. toiv.al. n:o 246 maanhankintalakia toteutettaessa valtiolle han
kittujen asemakaavassa katumaaksi määrättyjen alueiden luovuttamisesta kor
vauksetta kaupungille ja kauppalalle. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 247 asemakaavan vahvistamisen yhteydessä esille 
tulevan maanhinnan tasoittamisesta maanomistajien kesken. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 248 kadun liittämisestä asemakaava-alueella ylei
seen tiehen ilman erityisjärjestelyitä. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 249 rakennuslain 75 §:n kumoamisesta. 
Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 250 rakennusmääräysten ylimitoituksen kustannus

vaikutusten selvittämisestä. 
Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 251 Helsingin kaupunkiseutua koskevan maanjär

jestelylain aikaansaamisesta. 
Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 252 luonnontieteilijän saamisesta vesioikeuksien 

asiantuntijajäseneksi. 
Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 253 ympäristön suojelun ja hoidon biologista asian

tuntemusta edustavan työvoiman tarpeen selvittämisestä. 
Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 254 rahaston perustamisesta luonnonalueiden lunas

tamiseksi yleiseen virkistyskäyttöön. 
Ed. 0. Laineen ym. toiv.al. n:o 255 Santahaminan ja Suomenlinnan saarien saat

tamisesta Helsingin kaupungin hallintaan virkistystarkoituksia varten. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 256 metsästystä koskevien säännösten tarkistamisesta. 
Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 257 valtion maiden vuokraamisessa metsästys- ja 

kalastusseuroille noudatetun menettelyn uudistamisesta. 
Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 258 yksityisten mailla kaadettujen hirvien kaato

lupamaksujen käyttämisestä sa!llojen alueiden riistanhoitoon. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 259 metsästysaseen kuljettamista moottorikelkassa kos

kevien säännösten muuttamisesta. 
Ed. Haapasalon ym. toiv.al. n:o 260 virkistyskalastuksen harjoittamisen edellytys

ten parantamisesta. 
Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 261 pilkkionginnan rinnastamisesta tavalliseen on

kimiseen. 
Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 262 mato- ja pilkkionginnan sallimisesta ilman 

kalastuslupaa. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 263 koko maata koskevan kalastuskortin aikaansaa

misesta. 
Ed. Landströmin toiv.al. n:o 264 hauen kutukalastuksen kieltämisestä. 
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Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty lak.al. n:o 155 
(1966 vp.) yhteydes
sä; mietintö n:o 35. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 265 poliisien työaika- ja autonkäyttökysymysten Ei ehditty käsitellä. 
järjestämisestä. 

Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 266 Espoon nimismiespiirin toimintatilojen parantami
sesta. 

Ed. Linkolan toiv.al. n:o 267 määrärahasta naispoliisin toimen perustamiseksi Mietintö n:o 37. 
Haminan kaupungin poliisipiiriin. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 269 väestönsuojelulain uusimisesta. 
Ed. Leinosen toiv.al. n:o 268 Oulun kaupungin poliisivoimain lisäämisestä. 1 
Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 270 väestönsuojelua koskevan valistustoiminnan 

tehostamisesta. Ei ehditty käSitellä. 
Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 271 väestönsuojelukoulutuksen tehostamisesta. 
Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 272 väestönsuojelun johtamis-, hälytys- ja viestitoi- · 

minnan tehostamisesta. 

Sivistysvaliokunta. 

1. Hallituksen esitykset. 
Hallituksen esitys n:o 5 laiksi kansanopistojen valtionavusta. 
Hallituksen esitys n:o 6 laiksi psykologeista. 
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Mietintö n:o 4. 
Mietintö n:o 3. 
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Hallituksen esitys n:o 65 laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija
apurahoista. 

Hallituksen esitys n:o 68 laiksi Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta. 
Hallituksen esitys n:o 70 laiksi kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta 

ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 64 laiksi tieteellisen tutkimuksen järjestelystä ja laiksi 

Suomen Akatemiasta ja valtion apurahoista korkeimman hengenviljelyn edis
tämiseksi annetun lain kumoamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 76 laiksi Joensuun korkeakoulusta. 
Hallituksen esitys n:o 77 laiksi ammattiopintojen avustuslain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 78 laiksi kansakoululain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 121 laiksi korkeakoulustipendeistä annetun lain muutta

misesta. 
Hallituksen esitys n:o 122 laiksi ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa ja am

mattikursseilla opiskelevien henkilöiden opintolainojen valtiontakauksesta ja 
korkotuesta sekä laiksi korkeakouluissa ja eräissä muissa oppilaitoksissa 
opiskelevien henkilöiden opintolainojen valtiontakauksesta ja korkotuesta an
netun lain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 123 laiksi eräiden kansakoulunopettajaseminaarien lakkaut
tamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. 

Hallituksen esitys n:o 124 laiksi koulutoimen johtajista ja sihteereistä ja laiksi 
koulujärjestelmän perusteista annetun lain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 125 laiksi rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta. 
Hallituksen esitys n:o 176 laiksi kehitysalueiden ammattikoulutuksen edistämi

sestä. 
Hallituksen esitys n:o 216 laiksi vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun 

lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 222 laiksi kunnallisista ja yksityisistä kauppaoppilaitok

sista. 
Hallituksen esitys n:o 223 laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon perusteista. 
Hallituksen esitys n:o 232 laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon kokeilutoi

minnasta. 
Hallituksen esitys n:o 243 laiksi kansakoululain muuttamisesta. 

II. Kertomukset. 
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 1968. 
Kertomus suomalaisen kirjallisuuden edistämisvarojen valtuuskunnan toiminnasta 

vuonna 1968. 
Kertomus ruotsalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston valtuuskunnan toiminnas

ta vuonna 1968. 

III. Eduskunnan kirioston ohiesaäntö. 
Eduskunnan kirjaston hallituksen ehdotus muutokseksi Eduskunnan kirjaston 

ohjesääntöön. 
Eduskunnan kirjaston hallituksen ehdotus muutokseksi Eduskunnan kirjaston 

ohjesääntöön. 

IV. Lakialoitteet. 
Ed. Breilinin ym. lak.al. n:o 174 (1966 vp.) laiksi kansakoululain muuttami

sesta. 
Ed. Hvkkäälän ym. lak.al. n:o 175 (1966 vp.) laiksi kansakoululain muuttami

sesta. 
Ed. Kalavaisen ym. lak.al. n:o 176 (1966 vp.) laiksi kansakoululain muuttami-

sesta. 
Ed. Kull'in ym. lak.al. n:o 177 (1966 vp.) laiksi kansakoululain muuttamisesta. 
Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 178 (1966 vp.) laiksi kansakoululain muuttamisesta. 
Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 179 (1966 vp.) laiksi kansakoululain muuttami-

sesta. 
Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 181 (1966 vp.) laiksi kansakoululain muuttami-

sesta. 
Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 182 (1966 vp.) laiksi kansakoululain muuttami-

sesta. 

Toimenpide 

Mietintö n:o 12. 

Mietintö n:o 7. 
Mietintö n:o 6. 

Mietintö n:o 11. 

Mietintö n:o 8. 
Mietintö n:o 9. 
Mietintö n:o 10. 
Mietintö n:o 14. 

Mietintö n:o 16. 

Mietintö n:o 15. 

Mietintö n:o 13. 

Mietintö n:o 18. 
Mietintö n:o 17. 

Mietintö n:o 19. 

Mietintö n:o 22. 

Mietintö n:o 23. 
Mietintö n:o 24. 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

Mietintö n:o 2. 
Mietintö n:o 5. 

Mietintö n:o 20. 

Mietintö n:o 1. 

Mietintö n:o 21. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 184 (1966 vp.) laiksi kansakoululain muuttami-
sesta. 

Ed. Savelan ym. lak.al. n:o 186 ( 1966 vp.) laiksi kansakoululain muuttamisesta. 
Ed. Savelan ym. lak.al. n:o 187 (1966 vp.) laiksi kansakoululain muuttamisesta. 
Ed. Sillantauksen ym. lak.al. n:o 188 ( 1966 vp.) laiksi kansakoululain muutta-

misesta. 
Ed. Voutilaisen ym. lak.al. n:o 189 ( 1966 vp.) laiksi kansakoululain muuttami

sesta. 
Ed. Leinosen lak.al. n:o 190 (1966 vp.) laiksi lukioluokkien järjestämisestä kan

sakoululaitokseen. 
Ed. Kull'in ym. lak.al. n:o 192 ( 1966 vp.) laiksi kansakoululaitoksen viranhal

tijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Leinosen lak.al. n:o 194 (1966 vp.) laiksi kansakoululaitoksen viranhalti

jain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Leinosen lak.al. n:o 195 ( 1966 vp.) laiksi kansakoululaitoksen viranhaltijain 

palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Sandelinin ym. lak.al. n:o 198 ( 1966 vp.) laiksi kansakoululaitoksen viran

haltijain perhe-eläkkeistä ja hautausavuista annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 199 ( 1966 vp.) laiksi vanhaan palkkaukseen jää

neiden kansakoulunopettajien ja oppilasasuntolanhoitajien eläkkeiden ja elin
kautisten apurahojen järjestämisestä. 

Ed. Linkolan lak.al. n:o 201 (1966 vp.) laiksi yksityisoppikoulujen valtionavus
ta annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Linkolan lak.al. n:o 202 ( 1966 vp.) laiksi yksityisoppikoulujen valtionavusta 
annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Siltasen ym. lak.al. n:o 204 ( 1966 vp.) laiksi oppikoulun oppilaiden koulun
käynnin avustamisesta annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 205 (1966 vp.) laiksi valtion oppikoulujen keski
kouluasteen lukukausimaksujen poistamisesta. 

Ed. Haukipuron ym. lak.al. n:o 206 ( 1966 vp.) laiksi keskikoulun oppilaiden 
koulumatkojen ja -ateriain kustannuksista. 

Ed. Vaittisen ym. lak.al. n:o 207 (1966 vp.) laiksi oppi- ja ammattikoulujen ter
veyssisarista. 

Ed. Linkolan lak.al. n:o 208 ( 1966 vp.) laiksi kesäyliopistoista ja niille myönnet
tävästä valtionavustuksesta. 

Ed. Lintilän ym. lak.al. n:o 214 ( 1966 vp.) laiksi Kokkolan maakuntakorkea
koulusta. 

Ed. Aallon ym. lak.al. n:o 215 (1966 vp.) laiksi ammattioppilaitoksista annetun 
lain muuttamisesta. 

Ed. Kantolan ym. lak.al. n:o 216 (1966 vp.) laiksi ammattioppilaitoksista anne
tun lain muuttamisesta. 

Ed. Kockin ym. lak.al. n:o 217 (1966 vp.) laiksi ammattioppilaitoksista annetun 
lain muuttamisesta. 

Ed. Linkolan lak.al. n:o 218 (1966 vp.) laiksi ammattioppilaitoksista annetun 
lain muuttamisesta. 

Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 219 (1966 vp.) laiksi kansaopistojen valtionavusta 
annetun lain muuttamisesta. 

Ed. V. Mattilan ym. lak.al. n:o 220 ( 1966 vp.) laiksi kirjastolain muuttamisesta. 
Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 221 ( 1966 vp.) laiksi kirjeopistoista. 
Ed. Kalavaisen ym. lak.al. n:o 222 ( 1966 vp.) laiksi opintokerhotoiminnan val

tionavusta annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Saalastin ym. lak.al. n:o 223 ( 1966 vp.) laiksi opintokerhotoiminnan valtion

avusta annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 224 (1966 vp.) laiksi nuorisotyön edistämisestä ja 

tukemisesta. 
Ed. Burmanin ym. lak.al. n:o 225 (1966 vp.) laiksi kotimaisen elokuvan tuotan

non turvaamisesta. 
Ed. E. Räsäsen ym. lak.al. n:o 226 (1966 vp.) laiksi puukemian perustutkimuk-

sen laitoksesta. 
Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 227 (1966 vp.) laiksi vesientutkimuslaitoksesta. 
Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 73 ( 1967 vp.) laiksi kansakoululain muuttamisesta. 
Ed. Linkolan ym. lak.al. n:o 74 ( 1967 vp.) laiksi kansakoululain muuttamisesta. 
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Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 70 ( 1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 6. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 5 ( 1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 4. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. J. E. Partasen ym. lak.al. n:o 75 ( 1967 vp.) laiksi kansakoululain muutta· 
misesta. 

Ed. A. Salon ym. lak.al. n:o 76 ( 1967 vp.) laiksi kansakoululain muuttamisesta. 
Ed. V. E. Partasen ym. lak.al. n:o 84 ( 1967 vp.) laiksi yksityisoppikoulujen val

tionavusta annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Ahosen ym. lak.al. n:o 85 ( 1967 vp.) laiksi oppivelvollisten oppilaiden so-

siaalisista eduista yksityisoppikouluissa. 
Ed. Sileäkankaan ym. lak.al. n:o 89 (1967 vp.) laiksi Kankaanpään taidekoulusta. 
Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 85 ( 1968 vp.) kansakoululain muuttamisesta. 
Ed. Hanhirovan ym. lak.al. n:o 86 ( 1968 vp.) laiksi kansakoululain muuttami

sesta. 
Ed. Leinosen lak.al. n:o 87 ( 1968 vp.) laiksi kansakoululain muuttamisesta. 
Ed. Niinikosken ym. lak.al. n:o 88 ( 1968 vp.) laiksi kansakoululain muuttami-

sesta. 
Ed. Ruudun ym. lak.al. n:o 89 (1968 vp.) laiksi kansakoululain muuttamisesta. 
Ed. Tenhiälän ym. lak.al. n:o 90 (1968 vp.) laiksi kansakoululain muuttamisesta. 
Ed. Uusitalon ym. lak.al. n:o 91 (1968 vp.) laiksi kansakoululain muuttami-

sesta. 
Ed. Uusitalon ym. lak.al. n:o 92 ( 1968 vp.) laiksi kansakoululain muuttamisesta. 
Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 93 (1968 vp.) laiksi kansakoululaitoksen viranhalti

jain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 94 ( 1968 vp.) laiksi kansakoululaitoksen viranhalti

jain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 95 ( 1968 vp.) laiksi kansakoululaitoksen viranhal

tijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Salaman ym. lak.al. n:o 96 ( 1968 vp.) laiksi kansakoululaitoksen viranhalti

jain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta. 
Ed. A. Salon ym. lak.al. n:o 97 ( 1968 vp.) laiksi yksityisoppikoulujen valtion

avusta annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Lahtelan ym. lak.al. n:o 98 (1968 vp.) laiksi kehitysalueiden ammattikoulu

tuksen edistämisestä. 
Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 99 ( 1968 vp.) laiksi kehitysalueiden ammattikoulu

tuksen edistämisestä. 
Ed. Männistön ym. lak.al. n:o 100 ( 1968 vp.) laiksi kirjastolain muuttamisesta. 
Ed. Uusitalon ym. lak.al. n:o 72 laiksi koulujärjestelmän perusteista annetun lain 

muuttamisesta. 
Ed. Sillantauksen ym. lak.al. n:o 73 laiksi koulujärjestelmän perusteista annetun 

lain muuttamisesta. 
Ed. Kankaan ym. lak.al. n:o 74 laiksi kunnallisesta yhtenäiskoulukokeilusta. 
Ed. Ruudun ym. lak.al. n:o 75 laiksi kansakoululain muuttamisesta. 
Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 76 laiksi kansakoululaitoksen viranhaltijain palk

kauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Honkosen ym. lak.al. n:o 77 laiksi kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihal

linnosta annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 78 laiksi kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihal

linnosta annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Savelan ym. lak.al. n:o 79 laiksi kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihal

linnosta annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Honkosen ym. lak.al. n:o 80 laiksi korkeakoulustipendeistä annetun lain 

muuttamisesta. 

Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 81 laiksi korkeakouluissa ja eräissä muissa oppilai
toksissa opiskelevien henkilöiden opintolainojen valtiontakauksesta ja korko
tuesta annetun lain muuttamisesta. 

Ed. A. Salon ym. lak.al. n:o 82 laiksi kirjastolain muuttamisesta. 
Ed. Gestrinin ym. lak.al. n:o 130 laiksi tieteellisen tutkimuksen järjestelystä. 

Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 166 laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon perus
teista. 

Ed. Lähteenmäen ym. lak.al. n:o 167 laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon 
perusteista. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 70 ( 1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 6. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 176 ( 1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 17. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 121 yhtey
dessä; mietintö n:o 
14. 

} Ei <hditty klWtelli. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 64 yhtey
dessä; mietintö n:o 
11. 

} 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 223 yhtey
dessä; mietintö n:o 
23. 
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Ed. Tallgrenin ym. lak.al. n:o 168 laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon perus
teista. 

Ed. Puntilan ym. lak.al. n:o 169 laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon perus
teista. 

Ed. Sillantauksen ym. lak.al. n:o 171 laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon 
kokeilutoiminnasta. 

Ed. Puntilan ym. lak.al. n:o 173 laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon kokeilu
toiminnasta. 

V. Toivomusaloitteet. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 516 (1966 vp.) opetushallinnon keskittämisestä 1 
opetusministeriön ja yhden yhteisen keskusviraston alaiseksi. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 518 ( 1966 vp.) ammattikoulun, teknillisen koulun 
ja teknillisen opiston aseman selvittämisestä yleisessä koulujärjestelmässä. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 519 (1966 vp.) valtion liikuntatieteellisen tutki
mustoiminnan keskittämisestä. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 520 ( 1966 vp.) yliopiston perustamisesta Seinä
joelle. 

Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 521 (1966 vp.) muiden yliopistojen pääsemi
sestä osallisiksi Helsingin yliopistolle annetuista erikoisoikeuksista. 

Ed. Volotisen ym. toiv.al. n:o 522 ( 1966 vp.) ortodoksisen teologisen osaston pe
rustamisesta Helsingin yliopistoon tai Joensuun korkeakouluun. 

Ed. Forsiuksen ym. toiv.al. n:o 523 ( 1966 vp.) kodin teknologian professorin
viran perustamisesta Helsingin yliopistoon. 

Ed. Halisen ym. toiv.al. n:o 524 ( 1966 vp.) kotitalouden työtieteen professorin
viran perustamisesta Helsingin yliopistoon. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 525 ( 1966 vp.) kodin teknologian kiinteän yli
määräisen professorinviran perustamisesta Helsingin yliopiston maatalous
metsätieteelliseen tiedekuntaan. 

Ed. Lahtelan ym. toiv .al. n:o 527 ( 1966 vp.) yhteiskuntasuunnitelun tai asutus
tieteen professuurin ja laitoksen perustamisesta johonkin korkeakouluun. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 528 ( 1966 vp.) metsäentomologian ja metsäpato
logian professorin viran perustamisesta metsäntutkimuslaitokseen. 

Ed. Leinosen toiv.al. n:o 529 ( 1966 vp.) teologisen tiedekunnan perustamisesta 
Oulun yliopistoon. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 530 ( 1966 vp.) pysyvän teknillisen kesäyliopiston 
perustamisesta Oulun yliopiston yhteyteen. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 531 (1966 vp.) erätalouden tiedekunnan pe~ 
rustamisesta Oulun yliopistoon. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 533 (1966 vp.) teologisen koulutuksen aloittami
sesta Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 534 ( 1966 vp.) rauhan ja konfliktintutkimuksen 
professuurin ja kahden assistentin toimen perustamisesta Jyväskylän kasva
tusopilliseen korkeakouluun. 

Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 535 ( 1966 vp.) musiikin ja kuvaamataiteiden 
tiedekuntaopetuksen aloittamisesta Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakou
lussa. 

Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 536 ( 1966 vp.) kesämusiikkiopistojen asettamisesta 
yhdenvertaiseen asemaan muiden musiikkiopistojen kanssa. 

Ed. Nevalaisen ym. toiv.al. n:o 537 (1966 vp.) tutkimuksen toimittamisesta 
korkeamman metsäopetuksen keskittämisestä Joensuun korkeakouluun. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 539 (1966 vp.) korkeakoulujen työajan pitentämi
sestä ja niiden opetustoimen tehostamisesta. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 540 ( 1966 vp.) kauppakorkeakoulun perustami
sesta Kotkan kaupunkiin. 

Ed. Kuusisen ym. toiv.al. n:o 541 ( 1966 vp.) tieteellisen tutkimustyön edistä
misestä kansainvälisen politiikan alalla. 
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Toimenpide 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 229 yhtey
des.~ä; mietintö n:o 
23. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 232 yhtey
dessä; mietintö n:o 
24. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 125 ( 1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 18. Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 542 ( 1966 vp.) toimenpiteistä tieteellisen tavoite

tutkimuksen edistämiseksi. 
Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 543 (1966 vp.) tieteelliseen julkaisutoimintaan tar

koitettujen määrärahojen korottamisesta. 
} Ei <hdi <ty kW<clli. 
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Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 545 (1966 vp.) asemanhoitajan viran perustami
sesta Saaristomeren tutkimuslaitokseen ::ieilin saareen. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 546 (1966 vp.) väitöskirjojen painatuskustan
nusten suorittamisesta valtion varoista. 

Ed. Koppasen toiv.al. n:o 547 (1966 vp.) nuorille tieteenharjoittajille annetta
vien stipendien korottamisesta. 

Ed. Hamaran ym. toiv.al. n:o 522 (1966 vp.) kasvatusopillisen instituutin perus
tamisesta. 

Ed. N1emelän ym. toiv.al. n:o 553 (1966 vp.) kieli-instituutin perustamisesta 
Savonlinnaan. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 555 (1966 vp.) erillisten lukioiden vaikeuksien 
selvittämisestä. 

Ed. Forsiuksen ym. toiv.al. n:o 556 (1966 vp.) vanhemman ja nuoremman leh
torin virkojen perustamisesta oppikouluihin tarvetta vastaavasti. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 557 (1966 vp.) lisäpalkkauksen suorittamisesta 
koulukokeilutoimintaan Osallistuvalle opettajalle. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 558 (1966 vp.) valtion oppikoulujen rehtorikun
nan palkkauksen yhtenäistämisestä. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 559 (1966 vp.) poikien käsityönopettajan virko
jen tai toimien perustamisesta valtion oppikouluihin. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 560 ( 1966 vp.) koulun ulkopuolella suoritettavasta 
työstä opettajalle maksettavan palkkion määräämisestä työmäärän mukaan. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 561 ( 1966 vp.) toimenpiteistä poikien käsityön
opettajan ylimääräisen toimen perustamiseksi eräisiin lyseoihin. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 563 ( 1966 vp.) valtion iltaoppikoulun perusta
misesta Jyväskylään. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 564 ( 1966 vp.) yhteiskunnallisten aineiden ope
tuksen saattamisesta pakolliseksi oppikouluissa. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 565 ( 1966 vp.) valtion ja kunnan osallistumisesta 
oppivelvollisuusiässä oppi- ja ammattikouluihin siirtyneiden oppilaiden koulu
kustannuksiin. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 566 ( 1966 vp.) oppikouluissa opiskelevien tervey
dentilan tarkkailun järjestämisestä. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 567 (1966 vp.) oppi- ja ammattikoululaisten 
terveydenhoidon järjestämisestä. 

Ed. Siltasen ym. toiv.al. n:o 568 ( 1966 vp.) järjestelmällisen kouluhammashoidon 
ulottamisesta kaikkia oppivelvollisuusikäisiä koskevaksi. 

Ed. Westerlundin ym. toiv.al. n:o 569 (1966 vp.) oppikoulujen lukukausimak
sujen poistamisesta tai niiden alentamisesta. 

Ed. Huiman ym. toiv.al. n:o 570 (1966 vp.) vapaan koulukuljetuksen järjestä
misestä keskikouluissa käyville oppivelvollisille lapsille. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 571 ( 1966 vp.) matkakustannusten suorittami
sesta kaikille oppivelvollisuusikäisille. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 572 ( 1966 vp.) oppikoulua vieraalla paikkakun
nalla käyvien oppilaiden matka- ja asumiskustannusten korvaamisesta valtion 
varoista. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 573 (1966 vp.) oppi- ja ammattikoululaisten koulu
matkoista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. 

Ed. Linkolan toiv.al. n:o 574 ( 1966 vp.) kouluruokailun järjestämisestä valtion 
oppikouluissa. 

Ed. I. Linnan ym. toiv.al. n:o 575 (1966 vo.) kouluhammashoidon ulottami
sesta koskemaan kaikkia opoivelvollisuusikäisiä. 

Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 576 ( 1966 vp.) kerhotyön järjestämisestä kunnal
lisiin keskikouluihin. 

Ed. Konnasen toiv.al. n:o 577 ( 1966 vp. asumistuen järjestämisestä vähävaraisille 
opiskelijoille. 

Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 578 (1966 vp.) Viitasaaren yhteiskoulun ottami
sesta valtion haltuun. 

Ed. Linkolan toiv.al. n:o 579 (1966 vp.) Karhulan yhteiskoulun ottamisesta val
tion haltuun. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 580 (1966 vp.) Outokummun yhteiskoulun otta
misesta valtion haltuun. 

Toimenpide 

} Ei d>ditty kiWtellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 64 ( 1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 11. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 581 (1966 vp.) Joutsan yhteiskoulun ottamisesta 
valtion haltuun. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 582 (1966 vp.) Porvoossa olevan Strömborgska 
läroverket nimisen oppikoulun ottamisesta valtion haltuun. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 583 (1966 vp.) määrärahasta Espoon yhteis
lyseon koulurakennuksen töiden aloittamista varten. 

Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 584 (1966 vp.) Rauman lyseon rakennussunnitelman 
toteuttamisesta. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 587 (1966 vp.) valtion lukion perustamisesta 
Tuusniemen kuntaan. 

Ed. Vahtisen ym. toiv.al. n:o 589 (1966 vp.) Joensuun lyseon uuden koulutalon 
rakentamisesta. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 590 ( 1966 vp.) Vähärauman yhteiskoulun uudis
rakennuksen rakentamisesta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 591 (1966 vp.) toimenpiteistä uinnin ja hengen
pelastuksen opetustilojen saamiseksi kansa-, oppi- ja ammattikouluihin ja 
-opistoihin. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 592 (1966 vp.) liikealan erikoiskoulujen asettamisesta 
valtionavun osalta tasavertaiseen asemaan kauppaoppilaitosten kanssa. 

Ed. Kaarlosen ym. toiv.al. n:o 593 ( 1966 vp.) toimenpiteistä varsinaisen kansa
koulun piirijaosta luopumiseksi maalaiskunnissa. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 594 ( 1966 vp.) joidenkin opettajainvalmistuslaitos
ten muuttamisesta jatko-opinto-opistoiksi tai -korkeakouluiksi. 

Ed. Lähteenmäen ym. toiv.al. n:o 595 (1966 vp.) kansakoulun kielten tunti
opettajakoulutuksen järjestämisestä pidentämällä koulutusaikaa opettajainval
mistuslaitoksissa. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 597 (1966 vp.) kansakouluasetuksen 18 §:n 1 mo
mentin muuttamisesta. 

Ed. Nimikosken ym. toiv.al. n:o 598 (1966 vp.) kansakoulunopettajien palk
kaukseen annettavan valtionavun edellytyksenä olevien oppilasmäärien alen
tamisesta. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 599 (1966 vp.) kansakoululaitoksen viranhaltijoiden 
palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lainsäädännön tarkistamisesta. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 600 ( 1966 vp.) kansakoulunopettajan palkkaukseen 
annettavan valtionavun ehtona olevan oppilasluvun alentamisesta. 

Ed. Salaman toiv.al. n:o 601 ( 1966 vp.) kansakoululainsäädännön tarkistamisesta 
suurten opetusryhmien jakamisoikeutta koskevien säännösten osalta. 

Ed. Häggblomin ym. toiv.al. n:o 602 ( 1966 vp.) kansakouluasetuksen yhteis
opetuksessa olevia ryhmiä koskevien säännösten muuttamisesta. 

Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 603 ( 1966 vp.) kansakoulun johtajan tehtä
västä maksettavan palkkion korjaamisesta. 

Ed. Kockin ym. toiv.al. n:o 604 ( 1966 vp.) kansakoulurakennusten normaali
hintojen korottamisesta. 

Ed. Kull'in toiv.al. n:o 605 (1966 vp.) valtionapua koskevien kansakouluasetuk
sen säännösten muuttamisesta. 

Ed. Leinosen toiv.al. n:o 606 ( 1966 vp.) kansakoulurakennusten normaalihinta
päätöksen muuttamisesta. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 607 (1966 vp.) kansakoulurakennusten valtion
osuusperusteiden uudistamisesta. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 608 (1966 vp.) kansakoulurakennukselle ase
tettujen vaatimusten helpottamisesta tilapäiseen käyttöön tarkoitettujen kan
sakoulurakennusten osalta. 

Ed. Balisen ym. toiv.al. n:o 609 (1966 vp.) kansakouluruokailun aluetarkastuk
sen aikaansaamisesta. 

Ed. Balisen ym. toiv.al. n:o 610 (1966 vp.) valtion avustuksen suorittamisesta 
koulukeittäjien palkkausmenoihin. 

Ed. Kalavaisen ym. toiv.al. n:o 611 ( 1966 vp.) määrärahasta avustukseksi Raaja
rikkoisten koulusäätiölle Cp-lasten kansakoulun rakentamiseksi Helsinkiin. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 612 ( 1966 vp.) raajarikkojen koulusäätiön kansa
koulun toimihenkilöiden eläkekysymyksen järjestämisestä. 
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Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 222 (1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 22. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 70 (1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 6. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Asia Toimenpide 

Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 613 (1966 vp.) valtionavun antamisesta kansa
koulujen yhteyteen opetustarkoituksiin rakennettavia kasvihuoneita varten. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 614 ( 1966 vp.) toimenpiteistä maaseudun opetta
jien virka-asuntokysymyksen järjestämiseksi. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 615 (1966 vp.) aputyövoiman hankkimisesta oppi
lasasuntolanhoitajille. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 617 ( 1966 vp.) esityksen antamisesta yleisestä 
ammattioppivelvollisuudesta. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 618 ( 1966 vp.) yleisen ammattioppivelvolli
suuden aikaansaamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 619 (1966 vp.) kansalaisten ammatti- ja muun koulu
tuksen tehostamisesta. 

Ed. Haapasalon ym. toiv.al. n:o 620 ( 1966 vp.) ammattikasvatuksen kokonais
suunnitelman laatimisesta sekä ammattikasvatuslainsäädännön ja -hallinnon 
yhtenäistämisestä. 

Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 621 ( 1966 vp.) ammattiopetustoiminnalle tar
peellisen kasvatustieteellisen tutkimus- ja kokeilutoiminnan aloittamisesta. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 622 ( 1966 vp.) ylioppilaspohjaisen ammattikoulu
tuksen lisäämisestä. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 623 (1966 vp.) ammattikouluihin hakeutumista 
estävien taloudellisten ja sosiaalisten seikkojen poistamisesta. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 624 (1966 vp.) nuorison ammattikoulutuksen 
tehostamisesta iltakurssien avulla. 

Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 625 ( 1966 vp.) ammattiopintoavustuksia koske
vien säännösten muuttamisesta. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 626 ( 1966 vp.) ammattikoulujen työpiirustusten 
malliston aikaansaamisesta. 

Ed. Salorannan toiv.al. n:o 627 ( 1966 vp.) valtion tuen saannin varmistamisesta 
yleisten ammattikoulujen oppilaskotien ja opettajien asuntojen osalta. 

Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 628 (1966 vp.) toimenpiteistä riittävän määrärahan 
osoittamiseksi avustuksina kuntien ja kuntainliittojen ammattioppilaitosten 
oppilasasuntojen rakentamiseen. 

Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 629 (1966 vp.) sokeain ammattikoululain aikaan- Ei ehditty käsitellä. 
saamisesta. 

Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 630 ( 1966 vp.) kuurojen ruotsinkielisestä ammatti
opetuksesta ja oppikouluopinnoista. 

Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 631 (1966 vp.) ammattikoulun perustamisesta Suo
nenioen kuntaan. 

Ed. V. E. Partasen ym. toiv.al. n:o 632 (1966 vp.) keskikoulun pohjalle raken
tuvan 4-vuotisen ammatillisen oppilaitoksen oppimäärän suorittaneen oikeut
tamisesta suorittaa ylioppilastutkinto. 

Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 633 (1966 vp.) toimenpiteistä valtakunnallisten 
opintolinjojen perustamiseksi Pohiois-Savon ammattioPpilaitokseen. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 634 ( 1966 vp.) malminetsijäkurssin järjestämisestä 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ammattikouluihin. 

Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 635 ( 1966 vp.) Jyväskylässä toimivan ammatti
koulujen opettajaopiston koulurakennuksen suunnittelemisesta ja rakentami
sesta. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 636 ( 1966 vp.) ammattioppilaitoksissa opiskele
vien saattamisesta tapaturmavakuutuksen piiriin. 

Ed. Rvtkösen ym. toiv.al. n:o 637 ( 1966 vp.) valtakunnallisten opintolinjojen 
perustamisesta Pohjois-Savon ammattioppilaitokseen. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 639 (1966 vp.) korkeakoulun ja teknillisen opiston 
arkkitehtuuriopintosuunnalla suoritettujen tutkintojen muuttamisesta diplomi
arkkitehdin ja arkkitehdin tutkinnoksi. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 640 (1966 vp.) arkkitehtuurin ja sisustusarkkiteh
tuurin opintosuuntien perustamisesta teknillisiin kouluihin. 

Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 641 ( 1966 vp.) teknillisiä oppilaitoksia koskevan 
lain muuttamisesta. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 642 (1966 vp.) teknillisten oppilaitosten opettajien 
opetusvelvollisuuden ja aseman järjestämisestä. 

Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 643 ( 1966 vp.) opiskelun vuorottaisjärjestel
män käytäntöönottamisesta teknillisissä oppilaitoksissa. 
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Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 644 ( 1966 vp.) teknillisen oppilaitoksen kurssin 
suorittaneiden jatko-opintojen helpottamisesta. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 645 ( 1966 vp.) teknillisen koulun perustamisesta 
Saloon. 

Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 646 (1966 vp.) Helsingin teknillisen oppilaitoksen 
ruotsinkielisen osaston muodostamisesta itsenäiseksi valtion teknilliseksi kou-
luksi. . 

Ed. Hamaran ym. toiv.al. n:o 647 (1966 vp.) teknillisen koulun perustamisesta 
Savonlinnaan. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 648 (1966 vp.) teknillisen opiston ja teknillisen 
koulun perustamisesta Espoon kauppalaan. 

Ed. Laaksosen toiv.al. n:o 649 ( 1966 vp.) uusien opetustilojen osoittamisesta 
Helsingin teknilliselle oppilaitokselle. 

Ed. Linkolan toiv.al. n:o 650 ( 1966 vp.) Pohjois-t:ymenlaakson teknillisen kou
lun aikaansaamisesta. 

Ed. V. A. Virtasen ym. toiv.al. n:o 651 (1966 vp.) teknillisen koulun aikaan
saamisesta Savonlinnaan. 

Ed. Piinekin ym. toiv.al. n:o 652 ( 1966 vp.) erityiskansanopiston perustami
sesta erityiskansakoulua käyneiden oppilaiden jatko-opetusta varten. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 653 ( 1966 vp.) työväen- ja kansalaisopistojen 
oikeuttamisesta antamaan keskikoulutodistuksia. 

Ed. Burmanin ym. toiv.al. n:o 655 ( 1966 vp.) vapaata kansansivistystyötä kos
kevan kokonaissuunnitelman tehostamisesta. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 656 ( 1966 vp.) kansansivistysmäärärahojen korot
tamisesta. 

Ed. Burmanin ym. toiv.al. n:o 657 ( 1966 vp.) kirjeellisen opiskelun kehittämi
sestä. 

Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 658 ( 1966 vp.) Aitoon kotitalouskeskikoulun otta
misesta valtion haltuun. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 659 (1966 vp.) kotitalouskeskikoulun perus
tamisesta Alatornion kuntaan. 

Ed~ Procopen toiv.al. n:o 662 ( 1966 vp.) merimieskoulun perustamisesta Han-

Tofmenpide 

. koon. Ei ehditty käsitellä. 
Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 663 (1966 vp.) perhekasvatuksen, sukupuoliva

listuksen ja ehkäisyvälinetoiminnan edistämisestä. 
Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 664 ( 1966 vp.) toimenpiteistä perhekasvatuksen 

saamiseksi eräisiin oppilaitoksiin. 
Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 665 (1966 vp.) maakuntakirjastoverkoston nopeasta 

luomisesta. 
Ed. Halisen ym. toiv.al. n:o 666 ( 1966 vp.) uusien maakuntakirjastojen aikaan

saamisesta. 
Ed. Hjerppen ym. toiv.al. n:o 667 (1966 vp.) Oulun kaupungin kirjaston muo

dostamisesta maakuntakirjastoksi. 
Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 668 (1966 vp.) Pohjois-Karjalan maakunta-arkis

ton perustamisesta Joensuun kaupunkiin. 
Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 669 (1966 vp.) Kuopion kaupunginkirjaston 

muuttamisesta maakuntakirjastoksi. 
Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 671 (1966 vp.) halpakorkoisten lainojen järjestä

misestä juhla- ja kokoushuoneistoja ylläpitäville yhdistyksille ja järjestöille. 
Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 672 (1966 vp.) selvityksen hankkimisesta 

yleishyödylliseen harrastustoimintaan soveltuvista tiloista. 
Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 673 ( 1966 vp.) koulutilojen saamisesta nuoriso

järjestöjen käyttöön. 
Ed. Sirenin ym. toiv.al. n:o 674 ( 1966 vp.) maalaiskunnan oikeuttamisesta saa

maan 2/3 valtionapua vuokrahuoneistoihin sijoitettujen koulutilojen kus
tannuksista. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 675 ( 1966 vp.) kurssimuotoisen maatalousope
tuksen lisäämisestä. 

Ed. V. E. Partasen ym. toiv.al. n:o 676 (1966 vp.) harjoittelijain välityksen 
·keskittämisestä yhteisen elimen alaisuuteen nykyisen harjoittelijavaihtotoimis
ton yhteydessä. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 677 ( 1966 vp.) lastentarhaseminaarien saattamisesta 
lakisääteiselle pohjalle. 
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Ed. Kemppaisen ym. toiv.al. n:o 679 (1966 vp.) lehdistön taloudellisen aseman 
kohentamisesta. 

Ed. A. Koskisen ym. toiv.al. n:o 680 (1966 vp.) lehdistön taloudellisen aseman 
kohentamisesta. 

Ed. Pitsingin ym. toiv.al. rt:o 681 (1966 vp.) puolueiden valistus- ja tiedotus
toiminnan, lähinnä sanomalehdistön tukemisesta. 

Ed. Helistenin ym. toiv.al. n:o 682 ( 1966 vp.) vapaakappaleoikeutta nauttivan 
valtion elokuva-arkiston aikaansaamisesta. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 683 (1966 vp.) julkisten kaitaelokuvanäytäntöjen 
esittämiseen oikeuttavan todistUksen antamista koskevien määräysten muut
tamisesta. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 684 ( 1966 vp.) taloudellisen tuen antamisesta 
kasvatuksellisesti arvokkaiden lastenelokuvien tuottamista varten. 

Ed. Kalavaisen ym. toiv.al. n:o 685 ( 1966 vp.) valtion kustannusliikkeen aikaan
saamisesta oppikirjojen kustantamiseksi. 

Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 686 (1966 vp.) vuoden 1918 sisällissodassa sur
mansa saaneiden punaisten hautapaikkojen kuntoon saattamisesta. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 25 ( 1967 vp.) kansainvälisen kasvatuksen ylitar
kastajan toimen perustamisesta. 

Ed. Karvikon ym. toiv.al. n:o 254 ( 1967 vp.) koulutuspolitiikan tutkimuslai
toksen perustamisesta. 

Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 260 (1967 vp.) toimertpiteistä kansakoulun V ja 
VI luokan opetusohjelman muuttamisesta eräissä tapauksissa oppikoulun 
I ja II luokan opetusohjelman mukaiseksi. 

Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 261 ( 1967 vp.) poliittisten puolueiden esittelyn 
sisällyttämisestä koulujen yhteiskunnalliseen opetukseen. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 266 ( 1967 vp.) yhteisten opettajien käyttämi
sestä kunnallisessa keskikoulussa ja kunnan omistamassa lukiossa. 

Ed. Leinosen toiv.al. n:o 268 ( 1967 vp.) kansakoululuokkien jakamisesta opetus
ryhmiksi entistä laajemmin, 

Ed. Leinosen toiv.al. n:o 269 ( 1967 vp.) kansakoulun luokkien supistamisesta 
kieltenopetuksessa. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 270 ( 1967 vp.) toimenpiteistä kansakoulujen lak
kauttamisen lopettamiseksi. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 271 ( 1967 vp.) kansakoululaitoksen viranhaltijain 
palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 272 (1967 vp.) kansakoululaitoksen viranhaitijoille 
luokan ulkopuolella suoritettavasta työstä maksettavien korvausten tarkista
misesta. 

Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 27 ( 1967 vp.) vapaakirkkoseurakuntaan kuuluvan 
opettajan oikeudesta antaa uskonnonopetusta kansakoulussa. 

Ed. Tiekson ym. toiv.al. n:o 274 ( 1967 vp.) korkeakouluopiskelun tekemisestä 
mahdolliseksi ilman ylioppilastutkintoa. 

Ed. Tiekson ym. toiv.al. n:o 275 ( 1967 vp.) toimenpiteistä oppikoulututkintojen 
suorittamismahdollisuuksien lisäämiseksi tavallisen oppikoulun ulkopuolella. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 276 ( 1967 vp.) ylioppilaskirjoitusten poistamisesta. 
Ed. Honkosen ym. toiv.al. n:o 277 ( 1967 vp.) korkeakoulujen sisäisen hallinnon 

uudistamisesta. 

Ed. Kaarlosen ym. toiv.al. n:o 278 ( 1967 vp.) kesäyliopistojen taloudellisten 
toimintamahdollisuuksien turvaaliiisesta. 

Ed. V. E. Partasen-ym. toiv.al. n:o 279 ( 1967 vp.) korkeamman opetuksen si
joittamisesta Lahdessa toimivaan korkeakouluun. 

Ed. Lähteenmäen ym. toiv.al. n:o 284 (1967 vp.) valtion opintorahaston aikaan
saamisesta yhtenäistä stipendi-, opinto-, laina- ja takausjärjestelmää varten. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 286 (1967 Vp.) ylioppilaiden opintolainarahas
ton pääoman kartuttamisesta. 

Ed. Teirin ym. toiv.al. n:o 287 ( 1967 vp.) ehdotuksen laå\:imise5ta opiskelijain 
sosiaalisia kysymyksiä koskevaksi kokonaisratkaisuksi. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 78 (1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 10. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi~ 
tyksen n:o 70 (1%9 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 6. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 223 ( 1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 23. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 288 (1967 vp.) toimenpiteistä oppikoululaisten so
siaalisten ja mielenterveydellisten ongelmien poistamiseksi. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 289 ( 1967 vp.) toimenpiteistä koulujen tyttöoppi
laiden hygienian edistämiseksi. 

Ed. Sallan ym. toiv.al. n:o 290 (1967 vp.) kouluhammashoidon tehostamisesta 
maaseutukunnissa. 

Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 291 ( 1967 vp.) kouluhammashoidon ulottami
sesta oppi- ja ammattikoululaisia koskevaksi. 

Ed. Salaman ym. toiv .al. n:o 292 ( 1967 vp.) koululaiskuljetuksia · koskevien 
kansakoululain säännösten tatkistamisesta. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 293 ( 1967 vp.) kuljetusta odottavien oppilaiden 
valvonnan antamisesta opettajille palkattuina ylitunteina. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n~o 294 (1967 vp.) kouluruokailussa ihrienevien epä· 
kohtien korjaamisesta. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 296 (1967 vp.) Tornion seminaarin toiminnan 
jatkamisesta. 

Ed. Honkosen ym. toiv.al. n:o 297 ( 1967 vp.) yhtenäisten oppikirjojen julkaise
misesta valtion toimesta. 

Ed. Pekkatisen ym. toiv.al. ri:o 298 (1967 vp.) valtion osallistumisesta oppi
kirjojen kustantamiseen. 

Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 300 (1967 vp.) kansaoopistonopettajien perhe-eläk
keistä. 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 301 (1967 vp.) esityksen antamisesta kehitys
alueiden ammattikoulutuksen edistämisestä. 

Ed. Siltasen ym. toiv.al. n:o 302 ( 1967 vp.) ammattiopintojen avustuslaiit muut
tamisesta. 

Ed. V. A. Virtasen ym. toiv.al. n:o 303 (1967 vp.) toimenpiteistä valtion am
matikoulukodin asuntolatakennuksen aikaansaamiseksi. 

Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 304 (1967 vp.) Jyväskylän ammattikoulun opetta
jaopiston suunnittelu- ja rakennustöiden aloittamisesta. 

Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 305 ( 1967 vp.) ammattikoulun aikaansaamisesta 
Koillis-Savoon. 

Ed. Kull'in ym. toiv.al. w.o 307 (1967 vp.) opintolainojen valtiontakauksen saa
vien opiskelijoiden piirin laajentamisesta. 

Ed. Backlundin ym. toiv.al. n:o 308 ( 1967 vp.) komitean asettamisesta kirje
opistojen aseman selvittämiseksi. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 309 ( 1967 vp.) tutkimuksen toimittamisesta lehdistön 
toimittajakoulutuksen tatpeesta. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 310 ( 1967 vp.) kaivosteollisuuden ja puunjalostus
alan teknikoiden koulutuksen lisäämisestä Pohjois-Suomessa. 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 311 ( 1967 vp.) ravintolaopiston perustamisesta 
Joensuuhun. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 312 ( 1967 vp.) huonokuuloisten lasten koulu
tuksen järjestämisestä. 

Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 313 (1967 vp.) toimenpiteistä huonokuuloisten 
oppilaiden opiskelumahdollisuuksien tehostamiseksi. 

Ed. Paavolan ym. toiv.al. nto 314 ( 1967 vp.) vajaakuuloisten lasten kansakoulu
opetuksen järjestämisestä. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 315 (1967 vp.) luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsi
vien lasten erityisopetuksen tehostamisesta. 

Ed. Forsiuksen ym. toiv.al. n:o 316 ( 1967 vp.) erityiskoulujärjestelmän aikaan
saamisesta vajaamielisiä lapsia varten. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 318 ( 1967 vp.) kuntien oikeuttamisesta saamaan 
valtionapua kansakoululautakuntien sihteerlert palkkioihin. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 319 ( 1967 vp.) Halikon kansalaiskoulun rakenta
misesta. 

4215 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 123 (1969 
vp;) yhteydessä; mie
tintö n:o 15. 

} Ei ehditty "'"''"'· 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 5 (1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 4. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 176 (1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 17. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 122 (1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 16. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Asia 

Ed. Westerlundin ym. toiv.al. n:o 320 (1967 vp.) lisätilojen rakentamisesta 
Borgå lyceum nimiselle koululle. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 322 (1967 vp.) Peräseinäjoen keskikoulun raken
nustöiden aloittamisesta. 

Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 323 (1967 vp.) Pielaveden yhteiskoulun ottamisesta 
valtion haltuun. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 324 (1967 vp.) maakunnallisen kulttuurihallinnon 
toteuttamisesta. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 325 (1967 vp.) toimenpiteistä yhteiskuntatieteellisen 
tutkimuksen kehittämiseksi. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 326 (1967 vp.) vapaan kansansivistystyön talou
dellisten toimintaedellytysten turvaamisesta. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 329 (1967 vp.) nuorten tieteenharjoittajien aseman 
kehittämisestä. 

Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 333 (1967 vp.) toimenpiteistä koulu- ja kenttä
tilojen saamiseksi nuoriso- ja urheilujärjestöjen harjoitus- ja kokoontumis· 
käyttöön. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 334 (1967 vp.) liikenneteknillisen koulutuksen 
ja tutkimustoiminnan kehittämisestä. 

Ed. Borg-Sundmanin ym. toiv.al. n:o 335 (1967 vp.) liikenneopetuksen järjes
tämisestä kaikissa koulumuodoissa. 

Ed. Lahden ym. toiv.al. n:o 337 ( 1967 vp.) kotiseutututkimustoiminnan koordi
noimisesta. 

Ed. Silantauksen toiv.al. n:o 338 ( 1967 vp.) museoesineistön siirtämisestä alue
museoitten käytettäväksi. 

Ed. J. E. Partasen ym. toiv.al. n:o 339 (1967 vp.) teknillisen koulun aloitta
misesta Kajaanin kaupungissa. 

Ed. Rosnellin ym. toiv.al. n:o 340 (1967 vp.) valtion elokuva-, äänite- ja valo .. 
kuva-arkiston perustamisesta. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 341 (1967 vp.) musiikkikorkeakoulun perusta
misesta Oulun kaupunkiin. 

Ed. Sillantauksen toiv.al. n:o 342 ( 1967 vp.) valtion laitosten taidehankintojen 
lisäämisestä. 

Ed. Tenhiälän ym. toiv.al. n:o 343 ( 1967 vp.) taidepoliittisen kokonaisohjelman 
laatimisesta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 344 (1967 vp.) vesientutkimuslaitoksen perusta
misesta. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 345 ( 1967 vp.) Porvoon tuomiokirkon entistämi-. 
sestä. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 239 ( 1968 vp.) Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksen 
aikaansaamisesta Oulun yliopiston yhteyteen. 

Ed. Pohjosen ym. toiv .al. n: o 240 ( 1968 vp.) teologisen koulutuksen aloittami~ 
sesta Jyväskylän yliopistossa. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 241 (1968 vp.) työllisyyspoliittisen tutkimustoimin
nan aloittamisesta Jyväskylän yliopistossa. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 242 (1968 vp.) tutkimuksesta ylioppilaspsykologin 
virkojen perustamisesta yliopistoihin ja korkeakouluihin. 

Ed. Honkosen ym. toiv.al. n:o 244 (1968 vp.) tilojen ja ohjaajien saamisesta 
korkeakouluopiskelijoiden liikunnan järjestämistä varten. 

Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 245 ( 1968 vp.) rehtorin ja sihteerinviran perus
tamisesta Kuopion korkeakouluun. 

Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 246 ( 1968 vp.) toimenpiteistä kesäyliopistojen 
aseman järjestämiseksi. 

Ed. Pesolan ym. toiv .al. n :o 247 ( 1968 vp.) määrärahojen varaamisesta yliopis
tollisten kurssikirjojen käyttöönsaannin tehostamiseen. 

Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 248 ( 1968 vp.) laboratoriokojeiden sekä harjoitus
ja havaintovälineistön hankkimisesta valtion teknillisiin oppilaitoksiin. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 249 ( 1968 vp.) talonrakennuksen opintosuunnan 
talonsuunnittelulinjan perustamisesta Jyväskylän teknilliseen oppilaitokseen. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 250 ( 1968 vp.) säännöksistä arkkitehdin ja dip
lomiarkkitehdin tutkintojen suorittamisesta. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 64 (1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 11. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Asia 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 251 (1968 vp.) tutkimuksen toimittamisesta Tek
nillisen korkeakoulun eri osastoilla annettavasta teknilliskaupallisesta koulu
tuksesta. 

Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 252 (1968 vp.) toimenpiteistä tieteellisen perus
tutkimuksen kehittämiseksi. 

Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 253 (1968 vp.) tilapäisten dosentinvirkojen perus
tamisesta. 

Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 254 (1968 vp.) toimenpiteistä tutkijastipendien 
lukumäärän lisäämiseksi. 

Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 255 ( 1968 vp.) toimenpiteistä dosentinstipendien 
uudelleen järjstämiseksi. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 256 (1968 vp.) kansakoulujen lakkauttamisen estä
misestä. 

Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 257 (1968 vp.) kuntien oikeuttamisesta käyttäc 
mään tyhjillään olevia koulurakennuksia nykyistä joustavammin. 

Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 258 (1968 vp.) kuntainliittojen koulujen vuokraa
mista koskevien määräysten muuttamisesta. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 259 ( 1968 vp.) kansakoululaitoksen viranhaltijain 
eläkeikäsaannösten muuttamisesta. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 260 (1968 vp.) kansakoulunopettajain palkkauk" 
seen tulevan valtionavun ehtona olevien oppilasmäärien alentamisesta. 

Ed. Pesolan toiv.al. n:o 261 (1968 vp.) palkan maksamisesta harjoituskouluissa' 
opetusharjoitteluaan suorittaville auskultanteille. 

Ed. Leinosen toiv.al. n:o 262 ( 1968 vp.) kotityökorvausten maksamisesta kokeilu~ 
peruskoulujen yläasteen opettajille samojen perusteiden mukaan kuin valtion 
oppikoulujen opettajille. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 263 (1968 vp.) opettajien työllisyyden turvaami" 
sesta. 

Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 264 (1968 vp.) toimenpiteistä kansakoululain ja 
kansakouluasetuksen muuttamiseksi. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 265 (1968 vp.) kansa- ja kansalaiskoulujen luok! 
kien oppilaiden enimmäismäärien alentamisesta. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 266 ( 1968 vp.) yhtenäisen opintotukijärjestelmän 
aikaansaamisesta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 267 (1968 vp.) opintotuen maksamisesta 16 vuotta· 
vanhemmille lapsille. 

Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 268 ( 1968 vp.) toimenpiteistä oppikoulun oppilai" 
den koulunkäynnin avustamista koskevan lain muuttamiseksi. 

Ed. Kaarlosen ym. toiv.al. n:o 269 ( 1968 vp.) keskikoululaisten matka-avustusJ 
ten sisällyttämisestä valtionavun piiriin. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 270 ( 1968 vp.) komitean asettamisesta tutkimaan 
kesälukiotoiminnan tavoitteita ja järjestysmuotoa. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 271 ( 1968 vp.) ammattiopintojen avustuslain tarkoit-· 
tamien apurahojen ja lainojen lisäämisestä. 

Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 272 (1968 vp.) ammattikoulupaikkojen lisäämi-' 
sestä kehitysalueilla. 

Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 273 (1968 vp.) korkeamman ammattitaidon 
hankkimismahdollisuuksien järjestämisestä vähävaraisille kansalaisille. 

Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 274 ( 1968 vp.) kuntien Kainuun keskusammatti
koulusta varaamien paikkojen lunastamisesta valtiolle. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 275 ( 1968 vp.) kansalais- ja työväenopistojen 
opintoryhmän osanottajien vähimmäismäärän alentamisesta. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 276 ( 1968 vp.) opetuksen järjestämisestä kansalais
ia työväenopistoissa työkauden ulkopuolella. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 277 (1968 vp.) opiskelijain ikärajaa ja ryhmä
opetusta koskevien määräysten tarkistamisesta kansalais- ja työväenopistojen 
musiikinopetuksen osalta. . · 

Ed. Knu•Jttilan ym. toiv.al. n:o 278 ( 1968 vp.) tutkimuksesta iltaopiskelumah
dollisuuksien parantamisesta. 

Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 279 ( 1968 vp.) yli 50 vuotiaine tarkoitettujen 
erikoiskurssien järjestämisestä kansanopistoihin. 

Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 280 (1968 vp.) opiskelumahdollisuuksien järjestä
misestä nuorille työttömille. 
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Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 64 ( 1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 11. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 122 ( 1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 16. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Asia 

Ed. Tiekson ym. toiv.al. n:o 281 ( 1968 vp.) esityksen antamisesta lai!.tsi valtion 
taiteilija-apurahoista. 

Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 282 (1968 vp.) alueteatteritoiminnan järjestä
misestä. 

Ed. Leinosen toiv.al. n:o 283 (1968 vp.) Pohjois-Suomen musiikkioppikoulun 
· perustamisesta Ouluun. 

Ed. Harat} ym. toiv.al. n:o 284 (1968 vp.) kahvila-ravintola-alan !.toulutukseri 
tehost~misesta. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:() 285 (1968 yp.) Karhulan yhteiskoulu.n llttamisesta 
valtion haltuun. · 

Ed. Burmanin ym. toiv.al. n:o 289 (1968 yp.) kilpaurheilun ja ~ harjoittajien 
taloudellisten toimintaedellytysten Parant~isesta. · · 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 290 (1968 vp.) äänen- ja puheenhuollon alalla 
vallitsevien puutteellisuuksien korjaamisesta. ' 

Ed. Leivo-Larssonin toiv.al. n:o 291 ( 1968 yp.) esperanton. sisällyttänl.i$estä Jrieli
opetukseen. 

Ed. Pekkarinen ym. toiv.al. n:o 273 uusien. korl!:eakoulujen toiminnan kehittämi-
sestä. 1 

Ed. Puntilan ym. toiv.al. n:o 274 tutkijakoulutukseen liittyvien. kysymysten sel
vittämisestä. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 275 puhetaidon opetuksen järjestämisestä. 
Ed. Savelan ym. toiv.al. n:o 276 korkeakoulutasoisen matkailtJalan koulutuksen 

aloittamisesta. 
Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 277 luovan kirjoittamisen lehtorin. toimien perus

tamisesta yliopistoihin. 
Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n.:o 278 professuurien perustamisesta yliopistojen filo

sofisten sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisten tiedekuntien yhteyteen mar
~ilaisuuden ja siihen liittyvän tieteen opetusta varten. 

Ed, A. Salon ym. toiv.al. n:o 279 määrärahasta kirjasto-opin professorin viran pe
rustamiseksi Tampereen yliopistoon. 

Ed. Gestrinip ym. toiv.al. n:o 280 ruotsinkielisen kieliopiston perustamiseksi 
kääntäjille. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 281 betoniteknillisen laboratorion perustamisesta 
Keski- ja Itä-Suomen rakennusalan tarpeita varten. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 282 yhtenäisen opintotukilain säätämisestä. 
Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 283 yhtenäisen opintotukilain säätämisestä. 
Ed. Vennamon toiv.al. n.:o 284 valtion takauksen ja korkotuen myöntämisestä 

kaikille opiskelijoille. 
Ed. Rosnellin ym. toiv.al. n:o 285 ammattiopintojen avustuslain mtJuttamisesta. 

Ed. Kalavaisen ym. toiv.al. n:o 286 ammattiopintojen avustuslain mukaisten lai
nojen myöntämisestä yksinomaan niille opis~lijolile, jotka eivät kuulu val
tiontakauslakien piiriin. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 287 teknillisissä ja ammattikoultJissa opiskelevien 
saattamisesta valtion takaustoimitman piiriin. 

Ed. Honkosen ym. toiv.al. n:o 288 taloudellisen tuen järjestämilitlstä ammatillisis
sa oppilaitoksissa opiskeleville. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 289 opiskelija-asuntoloiden kalustehankintojen lainoit-
tamisesta. · 

Ed. Ruudun ym. toiv.al. n:o 290 toimenpiteistä opiskelijoiden ja koululaisten 
oikeuttamiseksi osallistumaan oppilaitoksen sisäiseen hallintoon sekä oikeus
turvan takaamiseksi heille.· 

Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n.:o 291 työttömän. huollettavien. las~n. vapauttami
sesta koulu- ja ruokailumaksuista. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o ;292 koulumati!:ojen ki.JStllnnqj;ten iiiriestelyn aii!:aan- J 
saamisesta. 

Toimenpide 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 65 (1969 
vp.) yhteydessä; mie
tintö p:o U. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hamtuksen esi
tyksc:n n:o 64 yhtey
dessä; mietintö n:o 
11. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 122 yh
teydessä; mietintö 
n:o 16. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 77 yhtey
dessä; mil!tintö n:o 
9. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallittJltst!Jl esi
cyksen n:Q l22 yh
teyqessä; mietintö 
n:o 16.. 

Ei ehditty käsit~:~llä. 
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A s i a Toimenpide 

Ed. Saarron ym. toiv,al. n:o 293 lmul\ll~sten valiu\lttiUllisestll koulmsa ja lfoqlu
matkalla sattuvien tapaturmien varalta. 

:&1. Saarron ym. toiv.al. n:o 294 autonaj9-0~ sisiillytt!imi&!!stij ko1lluje11 
9petusohjelmaan. 

Eq. Salaman ym. toiv.al. n:o 295 yhtenäisen ohjelman aikaansaamisesta koulujen 
l.iikenneopetu&tll varten. 

Ed. Ruudun ym. toiv.al. n:o 296 oppikouluje11 opett11iien oikeU&turv~tn yhtäläistä
misestä. 

Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 297 oppikoulujen opettajien eläkeiän alentamisesta. 
Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 298 voimi~telunopettajien eläkeikärajan alenta

misesta. 
Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 299 normaalikoul"!lissa tai vastaavissa opetusharjoit

teluaan suorittavien aseman selvittämisestä ja heidän palkkauksensa järjestä
misestä. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 300 valtionavun suorittamisesta opettajan henkilö
kohtaiseen palkanlisään yksityisoppikoulun mm,Itutt\la kunnall.iseksi kouluksi. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 301 oppikoulun pääsytutkintoaikojell muuttamisesta. 
Ed. Kaarlosen ym. toiv.al. n:o 302 oppikoululaisten kpuluruokailun järjestämisestä 

yhdenmukaiseksi kunnallisen koululaitoksen kanss11. 
Ed. Vahtisen ym. toiv.al. n:o 303 määrärahasta terveyssisarten palkkaamiseksi 

oppi- ja ammattikotJluihin. 
Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 304 yksityisten iltaopp~oulujen jll oppi}tpulujen 

iltalinjojen luukausimaksujen alentamisesta. 
Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 305 Pietarsaaren yhteislyseon englanniq- ja ruot

sinkielen lehtorinviran jakamisesta. 
Ed. Leinosen toiv.al. n:o 306 Oulun musiikkioppikoulun ottamisesta valtian hal

tuun. 
Ed. E. Räsäsen toiv.al. n:o 307 määrärahllsta Maaningan keskikoulun raken

nustöiden aloittamiseksi. 
Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 308 lisäyksestä vwxlen 1969 t\llo- ja lllf!noarvioan 

Peräseinäjoen keskikoulun rakennustöide11 aloittamiseen. 
Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 309 teknillisen koulun perustamisesta Pohjois-

Kymenlaaksoon. Ei ehc:li.ny k~i.tellä. 
Ed. Linkolan toiv.al. n:o 310 määrärahasta Kotkan teknillisen oppilaitoksen ra

kennustöiden jatkamiseksi. 
Ed. Linkolan toiv.al. n:o 311 määrärahasta Kotk!ln merenkulkukoulull jll meri

miesammattikoulun suunnittelutöiden loppuunsaattamiseksi. 
Ed. Vilooniemen ym. toiv.al. n:o 312 yhtenäiseen :koulujärje&telmään johtavan 

koulunuudistuksen valmistelusta. 
Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 313 koulukokeilulainsäädännön aikaansaamisesta. 
Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 314 kansako\lll.Jn muuttamisesta koko maassa yh

deksänvuotiseksi. 
Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 315 kansakoulun muuttamisesta koko maassa yh

deksänvuotiseksi. 
Ed. Kalavaisen ym. toiv.al. n:o 316 kunnallisten lukioiden liittämisestä kiinteästi 

peruskouluun. 
Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 317 kansakoululain nojalla muodostettujen kun

nallisten keskikoulujen ja niiden läheisyydessä toimivien lukioiden välisen 
yhteistoiminnan parantamisesta. 

Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 318 kouluhuoneistojen käyttämisestä poliittisiin 
tarkoituksiin. 

Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 319 toimenpiteistä lastentarha- tai sitä vastaavien 
esiluokkien liittämiseksi kansakouluun. 

Ed. Tenhiälän ym. toiv.al. n:o 320 3-6-vuotiaiden opetussuunnittelun aloittami-
sesta. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 321 opettajien jatkokoulutuksen järjestämisestä. 
Ed. Vaittisen ym, toiv.al. n:o 322 opettajien edelleet'lltol!lutuksen järjestämisestä. 
Ed. T. Salan ym. toiv.al. n:o 323 eräiden opettajien aseman turvaamisesta perus-

koulu-uudistuksen yhteydessä. 
Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 324 opettajien työttömyyden poistamisesta. 
Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 325 opettlliien työtti,imyyden poistamisesta. 
Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 326 kansako\11\llaitoksell asuntolanhoitajien työolo

jen parantamisesta. 
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Asia 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 327 kansakoululautakunnan sihteerin palkkauk
sen saattamisesta valtionavun piiriin. 

Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 328 pysyvän kurssikeskuksen aikaansaamisesta Tor
nion seminaarin vapautuviin tiloihin. 

Ed. Paarmanin ym. toiv.al. n:o 329 lisäyksestä vuoden 1969 tulo- ja menoar
vioon Lapin kansanopiston jälleenrakennuksesta aiheutuneiden velkojen 
maksamiseen. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 330 kansalaisopistojen oppilaskuljeruksien saatta
misesta valtionavun • piiriin. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 331 ammattikasvatusalan rutkimustoiminnan aloitta
misesta. 

Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 332 valtion keskusammattikoulun aikaansaamisesta 
Kuopion lääniin. 

Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 333 huonetilojen rakentamisesta Jyväskylän am-
mattikoulujen opettajaopistolle ja paikalliselle ammattikurssitoiminnalle. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 334 kauppaopistojen Opiskeluajan pitentämisestä. 
Ed. Kekkosen toiv.al. n:o 335 yrittäjäkoulun perustamisesta Pohjois-Suomeen. 
Ed. Karkisen ym. toiv.al. n:o 336 erityiskoulutuksen järjestämisestä lastentarhan-

opettajille häiriytyneiden lasten operusta varten. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 337 kirjeopiskelun edistämisestä. 
Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 338 ravintolakoulun perustamisesta Keski-Suomeen. 
Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 339 Paasikiven nimeä kantavan stipendijärjes-

telmän luomisesta. 
Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 340 erityisen Uudenmaan maakunta-arkiston pe

rustamisesta. 
Ed. E. Laineen ym. toiv.al. n:o 341 lisähenkilökunnan paikkaamisesta operusmi-

nisteriön taidetoimistoon. 
Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 342 taiteenharjoittajien eläkelain aikaansaamisesta. 
Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 343 määrärahasta taiteilijaeläkkeitä varten. 
Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 344 valtakunnanteatterin perustamisesta ar

vokkaan teatteritaiteen esittämistä varten maaseudulla. 
Ed. V. E. Partasen ym. toiv.al. n:o 345 suomalaisen musiikin levytyksen järjes

tämisestä. 
Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 346 määrärahasta jaettavaksi apurahoina suomalai

sille keksijöille heidän työnsä rukemiseen. 
Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 347 lainsäädäntötoimenpiteistä urheilu- ja lii

kuntakasvaruksen osuuden määräämiseksi vähintään 60 prosentiksi jaettavista 
veikkausvoittovaroista. 

Ed. H. Linnan ym. toiv.al. n:o 348 esityksen antamisesta laiksi veikkausvoitto
varojen jakoperusteista. 

Maa- ja · metsätalousvaliokunta. 

I. Lausunto sosiaalivaliokunnaUe. 

Halliruksen esitys n:o 44 maatalouden. työaikalaiksi. 

II. Hallituksen esitykset. 

Hallituksen esitys n:o 151 ( 1968 vp.) yhteismetsälaiksi sekä laeiksi ulosottolain 
ja jakolain muuttamisesta. 

Halliruksen esitys n:o 161 ( 1968 vp.) laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 167 (1968 vp.) porotilalaiksi ja eräiksi kolttien asutta
mista koskeviksi laeiksi. 

Hallituksen esitys n:o 9 laiksi pellon käytön rajoittamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 10 laiksi maatalouden perusluotosta annetun lain muutta

misesta. 
Hallituksen esitys n:o 11 laeiksi maankäyttölain ja eräiden siihen liittyvien lakien 

muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 19 laiksi kalastuselinkeinon harjoittamisen tukemisesta. 
Hallituksen esityS n:o 28 laiksi viljanrutkimustoimikunnan rutkimuslaboratorion 

tarkastusmaksuista. 

Toimenpide 

Ei · ehditty käsitella. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 123 yh-
-teydessä; mietintö _ 
n:o 15. 

Ei ehditty käsitellä. 

Lausunto n:o 1. 

Mietintö n:o 5. 

Ei ehditty loppuun kä
sitellä. 

Mietintö n:o 6. 

Mietintö n:o 3. 
Mietintö n:o 1. 

Mietintö n:o 2. 

Mietintö n:o 23. 
Mietintö n:o 4. 
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Hallituksen esitys n:o 71 laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 79 laiksi kylvösiementuotannon edistämisestä. 
Hallituksen esitys n:o 86 laeiksi metsänparannuslain ja maatilatalouden tulovero

lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 98 laiksi maataloustulon vakaannuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 134 laiksi maatalouden hintapoliittisen tuen jakamiseen 

liittyvien tehtävien hoitamisesta annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 152 laiksi pienviljelijäin karjantarkkailuyhdistysten ja son

ninpitoyhtymien valtionavustuksista annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 178 laiksi pellon käytön rajoittamisesta annetun lain 

muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 203 laeiksi eräiden asutusluottojen korkoa koskevien la

kien soveltamisajan pidentämisestä. 
Hallituksen esitys n:o 256 laiksi lypsylehmien määrän vähentämisestä maksetta

vista palkkioista. 
Hallituksen esitys n:o 260 laiksi kotimaisen sokerintuotannon edistämisestä. 

III. Lakialoitteet. 
Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 243 ( 1966 vp.) laiksi maankäyttölain muuttami

sesta. 
Ed. Rönkön lak.al. n:o 246 ( 1966 vp.) laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 
Ed. Sääskilahden ym. lak.al. n:o 253 ( 1966 vp.) laiksi maanhankkimisen rajoit-

tamisesta. 
Ed. Kankaan ym. lak.al. n:o 90 (1967 vp.) laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 
Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 94 ( 1967 vp.) laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 
Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 95 ( 1967 vp.) laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 
Ed. Haukipuron ym. lak.al. n:o 98 ( 1967 vp.) laiksi metsänparannuslain muut-

tamisesta . 
. Ed. Honkasen ym. lak.al. n:o 101 (1968 vp.) laiksi maankäyttölain muuttami

sesta. 
Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 102 ( 1968 vp.) laiksi maankäyttölain muuttami

sesta. 
Ed. Niemelän ym. lak.al. n:o 103 (1968 vp.) laiksi maankäyttölain osittaisesta 

kumoamisesta. 
Ed. Haapasen ym. lak.al. n:o 109 ( 1968 vp.) laiksi metsänhoitoyhdistyksistä an

netun lain muuttamisesta. 
Ed. Sääskilahden ym. lak.al. n:o 1 laiksi pellon käytön rajoittamisesta. 

Ed. Gestrinin ym. lak.al. n:o 2 laiksi kalastuselinkeinon harjoittamisen tukemi
sesta. 

Ed. Kaasalaisen ym. lak.al. n:o 83 laiksi maataloustuotteiden hintatasosta. 
Ed. Korsbäckin ym. lak.al. n:o 84 laiksi maataloustuotteiden hintatasosta. 

Ed. Lottasen ym. lak.al. n:o 85 laiksi kotimaisen sokerintuotannon turvaamisesta. 

Ed. Jussilan ym. lak.al. n:o 86 laiksi kylvösiementuotannon edistämisestä. 

Ed. Jussilan ym. lak.al. n:o 87 laiksi viljan, perunan ja puutarhatuotteiden varas-
toimisen edistämisestä. 

Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 88 laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 
Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 89 laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 
Ed. Kiviahon ym. lak.al. n:o 90 laiksi maankuivatuslainan osaksi tai kokonaan 

perimättä jättämisestä eräissä tapauksissa. 
Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 91 laiksi pienviljelijäin karjantarkkailuyhdistysten ja 

sonninpitoyhtymien valtionavustuksista annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 92 laiksi pienviljelijäin karjantarkkailuyhdistysten ja 

sonninpitoyhtymien valtionavustuksista annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Ahosen ym. lak.al. n:o 93 laiksi metsänhoitoyhdisty1csistä. annetun lain muut

tamisesta. 
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Toimenpide 

Mietintö n:o 21. 
Mietintö n:o 36. 
Mietintö n:o 34. 

l'vfietintö n:o 35. 
Mietintö n:o 37. 

l'vfietin tö n:o 38. 

l'vfietintö n:o 73. 

Mietintö n:o 68. 

Mietintö n:o 75. 

Mietintö n:o 76. 

Mietintö n:o 12. 

Mietintö n:o 13. 
Ei ehditty loppuun kä-

sitellä. 
Mietintö n:o 39. 
Mietintö n:o 15. 
Mietintö n:o 14. 
Mietintö n:o 42. 

Ei ehditty käsitellä. 

l'vfietintö n:o 15. 

l'vfietintö n:o 16. 

l'vfietintö n:o 9. 

Käsitelty HE:n n:o 9 
yhteydessä; mietintö 
n:o 3. 

Käsitelty HE:n n:o 19 
yhteydessä; mietintö 
n:o 23. 

} 
Käsitelty HE:n n:o 98 

yhteydessä; mietintö 
n:o 35. 

Käsitelty HE:n n:o 260 
yhteydessä; mietintö 
n:o 76. 

Käsitelty HE:n n:o 79 
yhtevdessä, mietintö 
n:o 36. 

l'vfietintö n:o 61. 

l'vfietintö n:o 29. 
l'vfietintö n:o 30. 
Ei ehditty loppuun kä-

sitellä. 

] 

Käsitelty HE:n n:o 152 
yhteydessä; mietintö 
n:o 38. 

Mietintö n:o 43. 
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Ed. Vilmin ym. lak.al. n:o 148 laiksi pello!l käytön rajoittamisesta annetun lain 
muuttamisesta. 

Ed. Raipalllll ym. lak.al. n:o 158 laiksi pellon. käytön rajoittamisesta annetut:\ 
lain muuttamisesta. 

IV. T oivomt,t~aloitteet. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 688 (1966 vp.) maankäyttölainsäädännön kokonais
uudistUksen aikaansaamisesta. 

Ed. H. Linnan ym. toiv.al. n:o 691 (1966 vp.) maa- ja metsätalot~sväestön pää
omatarpeen helpottamisesta. 

Ed. I. Linnan ym. toiv.al. n:o 692 (1966 vp.) tilojen osittamisen rajoittamisesta. 
Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 693 ( 1966 vp.) sotaveteraanien oikeuttamisesta 

maan taikka lisämaan saantiin. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 694 (1966 vp.) asutustoiminnan tehostamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 696 (1966 vp.) oikeudenmukaisen hinnan määrää

misestä asutushallituksen ostaessa perhe- ja pienviljelmiä. 
Ed. Mustosen ym. toiv.al. n:o 697 ( 1966 vp.) toimenpiteistä maatalouden tuen 

ohjaamiseksi vaikeuksissa oleville pienviljelijöille. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 698 (1966 vp.) maataloustulon tarkistamisesta 

samanaikaisesti palkkojen korotuksen kanssa. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 699 (1966 vp.) oikeudenmukaisen maataloustulolain 

aikaansaamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 701 (1966 vp.) maatalouden tuotantokustannusten 

alentamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 702 (1966 vp.) maatalot~den perustuottolain mukais

ten luottojen myöntämisestä perhe- ja pienviljelmille. 
Ed. Kinnusen ym. toiv.al. n:o 703 (1966 vp.) Pohjois-St~omen elinkelvottomien 

pientilojen muodostamisesta elinkelpoisiksi. 
Ed. M. Mattilan ym. toiv.al. n:o 705 ( 1966 vp.) tutkimuksen toimittamisesta 

kotimaisen rukiin kulutuksen lisäämisestä. 
Ed. H. Linnan ym. toiv.al. n:o 706 (1966 vp.) halla-alueiden rehuviljakaupan 

uudelleen järjestämisestä. 
Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 712 (1966 vp.) toimenpiteistä hirvien aiheutta

mien vahinkojen torjumiseksi. 
Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 713 (1966 vp.) toimenpiteistä Pohjois-Suomen 

karjatalouden tuotannon turvaamiseksi. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 714 ( 1966 vp.) teuraskarjan hinnoitteluperusteiden 

vahvistamisesta. 
Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 717 ( 1966 vp.) asutus- ja pientilallisten laitumien 

suunnittelutyön tehostamisesta. 
Ed. Niemelän toiv.al. n:o 719 (1966 vp.) Enonkosken, Kangaslammin, Savon

rannan. ja Heinäveden alueiden ottamisesta maidontuotantotukialueen piiriin. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 720 (1966 vp.) tasokorotuksen järjestämisestä 

maidon tuottajahintaan. · 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 721 (1966 vp.) eräiden Pohjois-Savon kuntien 

liittämisestä Pohjois-Suomen maidontuotantotukialueeseen. 
Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 722 ( 1966 vp.) maidon tuotanto- ja kuljetusavustuk

sen korott~isesta Lapin ja Oulun läänin alueella. 
Ed. Lottasen ym. toiv.al. n:o 723 ( 1966 vp.) toimenpiteistä työajan lyhentämi

sestä maidontuottajille aiheutuvan ylityökorvauksen maksamiseksi. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 724 (1966 vp.) voin kotimaisten markkinain 

varmistamisesta voin ja margariinin hintasuhdetta muuttamalla. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 725 ( 1966 vp.) kotivoin valmistajien aseman paranta

misesta. 
Ed. AsunnaQ ym. toiv.al. n:o 726 (1966 vp.) Pohjois-Hämeen Osuusmdjerille 

suoritettavista tuotanto- ja kuljetusavustuksista. 
Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 727 ( 1966 vp.) ttlotantotuen maksamisesta oh

ran viljelystä Kaavin ja Säyneisteti. kunnissa. 
Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 729 ( 1966 vp.) laajan. pohjoissuomalaisen metsän

istutuliohjelman toteuttamisesta. 
Ed. Kosolan ym. toiv.al. n:o 730 ( 1966 vp.) metsänparannusohjelman laatimi

sesta. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 731 (1966 vp.) metsätilojen perustamisen teke

misestä mahdolliseksi maankäyttölain nojalla. 

Toimenpide 

} 

Käsitelt·y· EE:n n:o 1. 78 
yhteydejlsä; miedn.tö 
n:o 73. 

Mietintö n:o 18. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty HE:n n:o 98 
yll.teyd~sä; mietintö 
n:o 35. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 45. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 733 ( 1966 vp.) metsänsuojelun tehostamisesta. 
Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 737 (1966 vp.) uuden metsänparannuspiirin perus

tamisesta Siika-Pyhäjoki-alueelle. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 740 ( 1966 vp.) metsäviranomaisten estämisestä tar

peettomasti k()mentelemasta metsänomistajia. 
Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 750 (1966 vp.) työllisyysvarojen käyttämisestä 

pientilallisväestöön kuuluvan nuorison maatalousammattikoulutuksen järjestä
miseksi. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 754 (1966 vp.) maatalouskoulutuksen ohjaamisesta 
perhe- ja pienviljelmien tarpeita silmälläpitäen. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 759 (1966 vp.) maanrakennuskoneiden kuljet
tajien koulutuksen järjestämisestä. 

Ed. Halisen ym. toiv.al. n:o 763 ( 1966 vp.) maatalouskerhoneuvojia valmistavan 
opintosuunnan aikaansaamisesta jonkin Itä-Suomessa toimivan maataloushal
lituksen alaisen oppilaitoksen yhteyteen. 

Ed. Paason ym. toiv.al. n:o 765 ( 1966 vp.) poronhoitajien koulutuksen järjestä
misestä Sodankylään perustettavan kuntainliiton ammattikoulun yhteyteen. 

Ed. Hamaran ym. toiv.al. n:o 766 ( 1966 vp.) maataloushallituksen alaisten am
mattikoulujen emännöitsijöiden palkkauksen parantamisesta. 

Ed. Niemelän toiv.al. n:o 767 (1966 vp.) määrärahasta maatilatalouden työn hel
pottamiseksi tehtyjen konekeksintöjen edistämiseksi. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 769 ( 1966 vp.) valtion avun myöntämisestä maa
seudun perheenäitien työtaakkaa helpottavien laitteiden hankkimista varten. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 770 ( 1966 vp.) työllisyystöinä tehtyjen kuiva
tustöiden aiheuttamien lainojen järjestelystä. 

Ed. Lintilän ym. toiv.al. n:o 777 (1966 vp.) Isonevan suoalueen kuivatuksesta 
Toholammin, Kälviän ja Lestijärven kunnissa. 

Ed. Backlundin toiv.al. n:o 778 ( 1966 vp.) Närpiössä sijaitsevan Nämpnäsin 
Suursuon kuivattamisesta. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 779 (1966 vp.) Siikajärven ja Ala-Luostajärven 
vedenpinnan alentamis- ja tulvavesisäännöstelytöiden aloittamisesta. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 780 (1966 vp.) Suonenjoen kunnassa olevan 
Suontien järven vedenpinnan alentamisesta. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 787 (1966 vp.) kalatalouskoulun perustamisesta 
Lapin lääniin. 

Ed. Väyrysen ym. toiv.al. n:o 788 ( 1966 vp.) eräiden vesistöjen rauhoittamisesta 
"'oimalaitosrakentamiselta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 789 (1966 vp.) kalanpoikasten kasvatustoiminnan 
tukemisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 791 (1966 vp.) kalanviljelyn tehostamisesta. 
Ed. Halisen ym. toiv.al. n:o 792 (1966 vp.) arvokalojen kasvatuksen lisäämisestä. 
Ed. Suorttasen ym. toiv.al. n:o 794 (1966 vp.) kalatalousselvityksen aikaansaa-

misesta Kymijoen vesistön Kymen läänissä olevassa osassa. 
Ed. Jäms~nin ym. toiv.al. n:o 795 (1966 vp.) Peurunkajärven keskuskalanviljely

laitoksen kehittämisestä kalanviljelvalan tutkimus- ja koelaitokseksi. 
Ed. Mustosen ym. toiv.al. n:o 796 ( 1966 vp.) keskuskalanviljely- ja koeaseman 

rakentamisesta Kainuuseen. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 798 ( 1966 vp.) kalatalouden tutkimusaseman 

perustamisesta Varkauteen. 
Ed. Frimanin ym. toiv.al n:o 799 ( 1966 vp) kalanpoikasten kasvatuslaitoksen ra

kentamisesta Sulaojaan. 
Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 800 ( 1966 vp.) lohen ja taimenen kasvatuslaitok

sen perustamisesta Kiiminkijoen varteen. 
Ed. Laihon ym. toiv.al. n:o 801 (1966 vp.) asutusvarojen myöntämisestä am

mattikalastajille kalaveden hankintaa varten. 
Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 803 (1966 vp.) pysyvän puutarhanhoidon koe

aseman perustamisesta eteläiselle Pohjanmaalle. 
Ed. Vartian ym. toiv.al. n:o 804 ( 1966 vp.) kasvinjalostajain oikeudet suojaavaa 

lainsäädännön aikaansaamisesta. 
Ed. Lottasen ym. toiv.al. n:o 805 (1966 vp.) toimenpiteistä juurikasvien viljelyn 

tehostamiseksi. 
Ed. Pelckarisen ym. toiv.al. n:o 806 (1966 vp.) marjanjalostuslaitoksen perustami

sesta Suonenjoelle. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 
Mietintö n:o 58. 

Ei ehditty kiisitellä. 

Mietintö n:o 53. 

Ei ehditty käsitdlä. 

Mietintö n:o 7. 

Mietintö n:o 8. 

Mietintö n:o 24. 

Ei ehditty käsitellä. 

} Miotlot<; .,. x;. 

Mietintö n:o 26. 

lMi<tint<! .,. 27. 

} Mictin<ö .,. 28. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Granvikin ym. toiv.al. n:o 808 (1966 vp.) turkiseläinhoitajakoulun perustami
sesta Mustasaaren kouluihin. 

Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 809 ( 1966 vp.) turkiseläinhoidon neuvonta- ja 
koetoiminnan tehostamisesta. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 811 (1966 vp.) turkistarhauksen edellytysten 
parantamisesta. 

Ed. Forsiuksen toiv.al. n:o 820 (1966 vp.) Uudenmaan vesihuollon yleissuunnitel
man laatimisesta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 824 ( 1966 vp.) valtion viljavaraston alaisen peruna
varaston rakentamisesta Tervolan kuntaan. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 825 (1966 vp.) sipulikuivarunon ja varaston rakenta
misesta Ranuan kuntaan. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 827 (1966 vp.) halpakorkoisten lainojen myön
tämisestä ojituskaluston hankintaan. 

Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 828 ( 1966 vp.) Pohjois-Satakunnan liittämi
sestä alueisiin, joissa erityismenettelyä soiden ojittamiseksi sovelletaan. 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 829 ( 1966 vp.) Ilomantsin, Tuupovaaran ja Kiih
telysvaaran kuntien suoalueiden hyväksikäyttämisestä. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 830 ( 1966 vp.) kuivatustöiden yhteydessä teh
tävien maatilatalouden kannalta tarpeellisten teiden rakennustöiden rahoit
tamisesta, 

Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 832 ( 1966 vp.) EsaJan austustien jatkamisesta 
Selkoskylän-Hossan tiehen. 

Ed. Karpolan ym. toiv.al. n:o 346 ( 1967 vp.) toimenpiteistä metsätilojen muo
dostamiseksi maankäyttölain nojalla. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 347 (1967 vp.) Kemijärven maankäyttötoimikun
nan muuttamisesta Kemijärven asutuspiiriksi. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 348 (1967 vp.) asutuslainojen koron korottamisen 
peruuttamisesta. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 349 ( 1967 vp.) Pohjois- ja Itä-Suomen asutustilojen 
aseman parantamisesta. 

Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 350 ( 1967 vp.) neuvotteluelimen asettamisesta 
valtiovallan ja maataloustuottajajärjestöjen välisiä neuvotteluja varten. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 351 (1967 vp.) maataloudellisen neuvontatoimin
nan nivellyttämisestä alan tieteelliseen tutkimustyöhön. 

Ed. Laihon ym. toiv.al. n:o 352 ( 1967 vp.) kurssiluontoisen maatalousopetuksen 
järjestämisestä pienviljelijöille. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 353 (1967 vp.) maataloudellisen koulukeskuk
sen luomisesta Tornionlaaksoon. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 354 (1967 vp.) Muutuveden maatalouskoulujen 
lisärakennuksen rakentamisesta. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 355 (1967 vp.) Pohjois-Suomeen sijoitettavan maa
talousopiston sijoittamisesta Koivikon koulutilalle Muhoksen kuntaan. 

Ed. Halisen ym. toiv.al. n:o 357 ( 1967 vp.) maataloudellisten oppilaitosten kou
luruokailun kustannusten suorittamisesta valtion varoista. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 358 (1967 vp.) metalli- ja konekorjausosaston pe
rustamisesta Joutsan mieskotiteollisuuskouluun. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 359 ( 1967 vp.) lisäyksestä vuoden 1967 tulo- ja 
menoarvioon Perä-Pohjolan I kiertävän mieskotiteollisuuskoulun yhdistämises
tä Ylitornion mieskotiteollisuuskouluun aiheutuvia menoja varten. 

Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 360 (1967 vp.) Peltosalmen kotitalouskoulun otta
misesta valtion haltuun. 

Ed. Pentin ym. toiv.al. n:o 361 ( 1967 vp.) metsänhoitomaksujärjestelmän muut
tamisesta oikeudenmukaisemmaksi. 

Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 362 ( 1967 vp.) metsänhoitolautakunnan perustami
sesta Ylä-Savoon. 

Ed. Sarjalan ym. toiv.al. n:o 364 (1967 vp.) määrärahasta lainaksi Etelä-Savon 
metsäkoulun lisärakennustöihin. 

Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 367 (1967 vp.) peruskuivatusten, salaojitusten, vil
jelys- ja metsäteiden rakentamisen, peruskalkituksen ja -lannoituksen sekä 
metsänkuivatusten toteuttamisesta yhtenäisinä perusparannustöinä. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 368 (1967 vp.) yksityismetsänomistajien tukemi
sesta metsien lannoittamisessa. 

Toimenpide 

Mietintö n:o 55. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 22. 

Ei ehditty käsitellä. 

J 
Mietintö n:o 46. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 70. 

Mietintö n:o 40. 

Mietintö n:o 41. 

Mietintö n:o 52. 

Mietintö n:o 71. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 59. 

} Ei ohditty kMitdlli. 

Mietintö n:o 47. 



Valiokuntien työt 1969. 

Asia 

Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 371 ( 1967 vp.) tutkimuksen toimittamisesta metsä
ojituksesta viljelysmaaojituksille aiheutuvista haitoista. 

Ed. Antilan ym. toiv.al. n:o 372 ( 1967 vp.) valtaojien kuivatustöiden jatkami
sesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 373 ( 1967 vp.) toimenpiteistä kuivatustöiden lisää
miseksi työllisyyden edistämistä silmällä pitäen. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 377 ( 1967 vp.) Pyhäjokisuun ruoppaussuunni
telman laatimisesta ja toteuttamisesta. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 379 (1967 vp.) toimenpiteistä uuden pienvalta
ojalain voimaansaattamiseksi. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 380 (1967 vp.) pienvaltaojapalkkioiden maksamises
ta Pohjois-Suomessa. 

Ed. Lahden ym. toiv.al. n:o 381 (1967 vp.) Virolahden ja Miehikkälän kunnan 
liittämisestä rajaseututoiminnan piiriin. 

Ed. Pousin toiv.al. n:o 383 ( 1967 vp.) Kymijoen kalatalouskatselmuksen suorit
tamisesta valtion varoilla. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 384 (1967 vp.) määrärahasta Pohjois-Suomen 
katastrofirahaston perustamiseksi. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 386 (1967 vp.) raesadevahinkojen korvaamises
ta täysimääräisinä. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 387 (1967 vp.) lisäyksestä vuoden 1967 tulo'! 
ja menoarvioon raesadevahinkojen korvaamiseen. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 388 (1967 vp.) kolmanteen tuotantoavustus
alueeseen kuuluvien Oulun läänin kuntien siirtämisestä neljänteen tuotanto
avustusalueeseen. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 389 (1967 vp.) lainojen järjestämisestä siementen ja 
apulantojen ostamista varten. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 390 (1967 vp.) uudisraivauspalkkioiden mak
samisesta Oulujoen pohjoispuolella olevissa kunnissa täysimääräisenä. 

Ed. Nevalaisen ym. toiv.al. n:o 391 (1967 vp.) lammastalouden edistämisestä. 
Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 392 ( 1967 vp.) suunnitelman laatimisesta porojen• 

joukkokuoleman estämiseksi. 
Ed. H. Linnan toiv.al. n:o 393 (1967 vp.) turkistarhauksessa tarvittavan ammat-· 

titaidon lisäämisestä. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 395 (1967 vp.) väkirehujen ja muiden maataloustar-' 

vikkeiden hintojen alentamisesta. 
Ed. Mustosen ym. toiv.al. n:o 396 (1967 vp.) toimenpiteistä Pohjois-Suomen vä

kirehujen saannin turvaamiseksi. 
Ed. Paason ym. toiv.al. n:o 292 (1968 vp.) esityksen antamisesta maankäyttölain' 

11 luvun tarkoittamien rajoitusten poistamisesta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 293 ( 1968 vp.) maankäyttölain mukaan asukkaille 
ylihinnalla myytyjen metsälöiden hinnan alentamisesta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 295 ( 1968 vp.) maankäyttölain 78 §:ssä tarkoitettu· 
jen rakentamisavustusten ja palkkioiden markkamäärien korottamisesta. 

Ed. J. E. Partasen ym. toiv.al. n:o 296 ( 1968 vp.) Pohjois-Suomen maatilatalous
ohjelman laatimisesta. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 297 (1968 vp.) ohjelman laatimisesta Lapin maa
tilataloutta varten. 

Ed. Pulkkisen ym. toiv.al. n:o 298 (1968 vp.) halpakorkoisten lainojen saannin 
turvaamisesta pientiloille maatilatalouden kehittämisrahastosta. 

Ed. Niittikosken ym. toiv.al. n:o 299 (1968 vp.) pinta-alalisän saannin edelly
tvksenä olevan verotettavien tulojen ylärajan korottamisesta. 

Ed. Westerlundin vm. toiv.al. n:o 300 ( 1968 vp.) pysyvän selvityselimen asetta
misesta maataloustuotteiden hintakehitystä varten. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 301 (1968 vp.) maatalouden tuotantokustannusten 
alentamisesta. 

Ed. Mustosen ym. toiv.al. n:o 302 (1968 vp.) maan keinottelutarkoituksiin osta
misen estämisestä. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 303 (1968 vp.) asutusmetsien vuotuismaksujen 
alentamisesta. 

Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 304 (1968 vp.) asutustilallisten metsänmyyntira
joitusten poistamisesta. 

Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 305 (1968 vp.) asutustilallisten vapauttamisesta 
metsänmyyntirajoituksista. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 62. 

Mietintö n:o 26. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 17. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Käsitelty lak.al. n:o 103 
(1968 vp.) yhteydes
sä; mietintö n:o 16. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 19. 

} Mi'tintö n'o 20. 

} E <hditty ""itellä. 

Mietintö n:o 10. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty lak.al. n:o 103 
( 1968 vp.) yhteydes
sä; mietintö n:o 16. 



VallokUhtiefi työt 1969. 

Asia 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. h:o 306 (1968 vp.) metsänpatannustöiden suoritta
misesta alityöllisyysalueilla kokonaan valtion avustusvaroilla. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 307 (1968 'Vp.) kokeilualueen hankkimisesta 
Metsäntutkimuslaitokselle Järvi-Suomen alueelta. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. Ii:o 308 ( 1968 vp.) metsäntutkimuslaitoksen ja sen 
kenttätutkimusorganisaation kehittämisestä. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.a1. n:o 311 ( 1968 vp.) työllisyysvarojen myöntämisestä• 
maatilatalouden tilakohtaisiin töihin. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 312 ( 1968 vp.) Kemin talousalueella olevien suo
alueiden kuivattamisesta. 

Ed. L. Koskisen ym. toiv.al. ti:o 314 ( 1968 vp.) uudis- ja kivenraivaustoiminnan 
avustamisen saattamisesta lakisääteiseksi koko maassa. 

Ed. Kosolan ym. toiv.al. n:o 316 (1968 vp.) määrärahasta vuosien 1969-1971 
tulo- ja menoarvioesityksiin Etelä-Pohjanmaan pääjokien Lapuanjoen ja Ky
rönjoen järjestelyjä varten. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 318 (1968 vp.) maidon tuottajahinnan korottami
sesta. 

Ed. Teirin ym. toiv.al. n:o 320 ( 1968 vp.) laboratorion perustamisesta eteläiselle 
Pohjanmaalle kasvihuone- ja puutarhaviljelyn tarpeisiin. 

Ed. Kaarlosen ym. toiv.al. n:o 322 ( 1968 vp.) vertailevien kokeiden suorittami
sesta rehuseosten käyttöarvosta kotieläimille. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 323 ( 1968 vp.) väkirehujen saannin turvaamisesta 
Pohjois-Suomeen nykyistä alemmalla hinnalla. 

Ed. Mustosen ym. toiv.al. n:o 324 (1968 vp.) toimenpiteistä lainojen ja avus
tuksien antamiseksi lypsykarjan omistajille tuorerehusäiliöitten rakentamiseen. 

Ed. Korsbäckin toiv.al. n:o 325 ( 1968 vp.) toimenpiteistä perusedellytysten luo
miseksi minkinhoitoelinkeinon jatkuvuudelle. 

Ed. Granvikin ym. toiv.al. n:o 326 (1968 vp.) kokeiluminkkitarhojen perusta
misesta Pohjanmaalle. 

Ed. Granvikin ym. toiv..al. n:o 327 ( 1968 vp.) turkiseläinkasvatuksen neuvojan
toimien perustamisesta. 

Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 329 (1968 vp.) junan alle jääneiden porojen kor
vaamisesta. 

Ed. Kiviahon ym. toiv.al. n:o 330 (1968 vp.) maanviljelysinsinööri- sekä tie- ja 
vesirakennuspiirien oikeuttamisesta vuokraamaan koneita kuntien käyttöön. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 332 ( 1968 vp.) keskeneräisten asutusteiden ja silto
jen rakentamisesta valmiiksi. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 333 ( 1968 vp.) maanvilieli jäin maataloustuo
tannon turvaamista varten hankkiman pohtonesteen jättämisestä ktiisitilan
teissakin heidän omaan käyttöönsä. 

:&!. Granvikin ym. toiv.al. n:o 334 (1968 vp.) katastrofirahaston muodostamises
ta luonnon aiheuttamien vahinkojen varalta. 

Ed. Pohiosen ym. toiv.al. n:o 335 (1968 vp.) kalanviljelyn tutkimus- ja koulu
tustoiminnan keskittämisestä Laukaan Peurunkajärvelle rakennettavaan kes
kuskalanviljelylaitokseen. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 336 (1968 vp.) toimenpiteistä Simojoen vesistön 
kalakannan lisäämiseksi. 

Ed. Häpnölän ym. toiv.al. n:o 337 (1968 vp.) Ypäjällä olevien maataloudellisten 
onnilaitosten asuntotilojen lisäämisestä. 

Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 339 ( 1968 vp.) Ylivieskan maamiesopiston raken
nusvaiheen toteuttamisesta. 

Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 340 (1968 vp.) maamiesopiston perustamisesta 
Muhoksen kunnassa olevalle Koivikon koulutilalle. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 341 ( 1968 vp.) metalli- ja koneenkorjausosaston 
perustamisesta J outsan mieskotiteollisuuskouluun. 

Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 342 ( 1968 vp.) valtion viljavaraston rakentami
sesta Keski-Suomen lääniin. 

Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 343 (1968 vp.) ruokaperunan varasto- ja käsit
telylaitoksen rakentamisesta Pohjois-Karjalan viljanvarastointipisteen yhtyteen. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 349 ohjelmointitoimikunnan perustamisesta maaJ 
talousministetiöön. 

Ed. Nikkilän ym. toiv.al. n:o 350 maatalousministeriön kansainvälisten asiain 
toitnistt>li nimen muuttåmisesta maatalousminisi:etiön kansairtvälisten maaat
lous- ja metsäasiain toimistoksi. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitelia. 

Mietintö n:o 56. 

Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 48. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö rt:o 27. 

Mietintö n:o 11. 

Ei ehditty käsitellä. 

} Mi<tintö "'0 52 

Ei ehditty käsitellä. 

} Mietintö "'0 22. 

Mietintö n:o 63. 

Ei ehditty käsitellä. 



V alioktirltiert työt 1969. 

Asia 

Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:ö 351 tilastollisessa päätoimistossa pidettävän kulut
taja- ja tuottajahintarekisterin aikaansaamisesta. 

Ed. Pulkkisen ym. toiv.al. n:o 352 viljelijäin tukemisesta osuuskunta- tai osake
yhtiömuotoisten tuotantoyksiköiden muodostamiseksi. 

Ed. La.ihon ym. toiv.al. n:o 353 maatalousväestön tulotason turvaavan maatalou
den hintatasolain aikaansaamisesta. 

Ed. Volotisen ym. toiv.al. n:o 354 tilakoon suurentamisesta. 
Ed. H. Linnan ym. toiv.al. n:o 355 varojen osoitamisesta maatalouden perus

luottelain mukaisen lainoituksen peruspääomaksi Pohjois- ja Itä-Suomessa. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 356 määrärahasta maankäyttölain mukaisia lai

noja varten. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 357 pinta-alatisien maksattamisesta saman vuo

den aikana. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 358 asutustilojen hallinta- ja omistusoikeutta rajoit

tavien säännösten kumoamisesta. 
Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 359 maankäyttölain alaisten tilojen metsänmyynti

rajoitusten poistamisesta. 
Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 360 asuntolainojen myöntämisestä asuntovil

jely-, kalastus- ja viljelystilojen osalta asuntohallituksen toimesta asuntora
hastosta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 361 kahden vapaavuoden järjestämisestä Pohjois
ja Koillis-Suomen asutusluotan saajille. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 362 määrärahasta avustuksiksi maankäyttölain 
mukaisia perusparannus-, tienteko- sekä tien kuntoonpano- ja kunnossapito
töitä varten. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 363 tilojen pakkohuutokauppojen estärnisestä. 
Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 364 sotaveteraanien maan- ja lainansaanuin tur

vaamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 365 karjataloudesta ansioita saavien toimeentulon 

parantamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 366 katokorvauksia koskevan lain aikaansaamisesta. 
Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 367 kemistin ja laborantin virkojen perustamisesta 

Pohjois-Savon koeasemalle Halolaan. 
Ed. Lottasen ym. toiv.al. n:o 368 ylityökorvauksen maksamisesta maidontuotta

jille. 
Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 369 ammatti- ja erikoiskoulutuksen sekä kurssi

ja koetoiminnan tarpeen selvittämisestä maatalouden piirissä. 
Ed. Lintilän ym. toiv.al. n:o 370 lisäyksestä vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon 

Keski-Pohjanmaan maatalousoppilaitoksen koulutilan maataloustuotantoraken
nuksen rakentamiseen. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 371 määrärahasta Tervolan kotitalous- ja karjan
hoitokoulun sekä asuinrakennusten rakentamiseksi. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 372 poronhoitokoulun perustamisesta Pohjois-Suo
meen. 

Ed. Hjerppen ym. toiv.al. n:o 373 maataloustuotteiden välitystä ja jalostusta har
joittavien liikkeiden välityspalkkioiden pienentämisestä. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 374 määrärahasta maatalouskoneiden hankinta
avustusten myöntämiseen pienviljelijäväestölle. 

Ed. Karpolan ym. toiv.al. n:o 375 piirimetsälautakuntien menojen rahoittamisesta. 
Ed. Vaittisen ym. toiv.al. n:o 376 piirimetsälautakuntien metsäkoulujen raha

vaikeuksien poistamisesta. 
Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 377 maankävttölain mukaan annettujen ja myy

tyjen metsien ylihinnoittelun oikaisemisesta. 
Ed. Karpolan ym. toiv.al. n:o 378 tutkimuksen suorittamisesta metsänviljelykus

tannuksista ja kantohintatasosta. 
Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 379 määrärahasta metsäntutkimuslaitoksen Pohjois

Satakunnan koeaseman rakennustöiden aloittamiseksi. 
Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 380 puutarhatuotannon markkinoinnin ja hinta

turvallisuuden takaamisesta. 
Ed. Kosolan ym. toiv.al. n:o 381 talousteiden ja salaojitusten rahoittamisesta 

laajojen peruskuivatusten yhteydessä. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 382 kwvatusten tehostamisesta ja kuivatusmaksujen 

alentamisesta. 

Toimenpide 
> > 

Mietintö ri.:o 64. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty HE:n n:o 98 
yhteydessä; mietintö 
n:o 35. 

Mietintö n:o 31. 
Mietintö n:o 32. 

Mietintö n:o 74. 

Ei ehditty loppuilll kä-
sitellä. 

} 

Käsitelty lak.al. n:o 103 
( 1968 vp.) yhteydes
sä; mietintö n:o 16. 

} Ei d>ditty Jcii,imllä. 

Mietintö n:o 74. 

Mietintq n:o 33. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 77. 

Mietintö n:o 74. 

Mietintö n:o 72. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 74. 

} Ei d>ditty k"imllä. 

Mietintö h:o 60. 

Mietintö n:o 74. 

} Ei d>illtty lciiOtdlä. 



4228 Valiokuntien työt 1969. 

Asia 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 383 palkkioista pienvaltaojien kaivamista, viljelys
teiden rakentamista ja maanparannusaineiden ajoa varten. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 384 salaojituspalkkioiden myöntämisestä ja salaoji
tuslainojen lisäämisestä. 

Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 385 määrärahasta Vahojärven joen perkauksen suun
nittelemista varten. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 386 määrärahasta Pengerjoen perkausta varten 
Petäjäveden kunnassa. 

Ed. Paason ym. toiv.al. n:o 387 Olhavanjoen perkaamisesta. 
Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 388 maaseudun vesihuoltolaitteiden rakentamisen 

avustamisesta. 
Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 389 määrärahasta avustuksiksi ja !ainoiksi veden

hankinta- ja viemäröintilaitteiden rakentamiseen. 
Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 390 kalataloushallinnon piiriorganisaation luo

misesta. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 391 määrärahasta kalanviljelylaitoksen rakenta

seksi Harinkaankosken alapuolelle Tervon kunnassa. 
Ed. Hanhirovan toiv.al. n:o 392 kalanviljelylaitoksen perustamisesta Tornionjoen 

vesistöalueelle. 
Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 393 Muonion kunnassa olevan Särkijärven 

kalanviljelylaitoksen laajentamisesta. 
Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 394 kalanviljelylaitoksen perustamisesta Enon

tekiön kunnan alueelle. 
Ed. Haapasalon ym. toiv.al. n:o 395 istutustarkoitukseen ja kauppaan kasvatetta

vien kalojen kansainväliset vaatimukset täyttävän tautitarkkailun järjestämi
sestä. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 396 silakan luokittelun pakollistamisesta. 
Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 397 määrärahasta turkistarhauksen edellytysten 

luomiseksi kehitysalueilla. 
Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 398 turkiseläintarhausta koskevan neuvonta-, 

tutkimus- ja koetoiminnan tehostamisesta. 
Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 399 turkiseläinkasvattajien keskusjärjestön suunnit

teleman koetarhan hankinnan avustamisesta. 
Ed. Granvikin ym. toiv.al. n:o 400 harjoitustarhan ja käytännön tilojen aikaan

saamisesta Mustasaaren maatalouskoulujen minkinhoitajalinjaa varten. 
Ed. Forsiuksen ym. toiv.al. n:o 401 määrärahasta viljavaraston rakentamista var

ten Selin seisakkeelle Vihdin kunnan alueella. 
Ed. Westerlundin ym. toiv.al. n:o 402 viljavaraston rakentamisesta Itä

Uudellemaalle. 
Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 403 valtion rehuviljavaraston perustamisesta Kemiin. 
Ed. Kaarlosen ym. toiv.al. n:o 404 rehuviljavarmuusvarastojen aikaansaamisesta 

Salon talousalueelle. 
Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 405 metsäsienisadon talteen ottamisesta. 
Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 406 metsäsienisadon korjaamisesta ~yödylliseen käyt

töön. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 407 petojen eläintaloudelle aiheuttamien vahinkojen 

korvaamisesta. 

Sosiaalivaliokun ta. 

1. Lausunnot. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 74. 

Mietintö n:o 44. 
Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 74. 

Mietintö n:o 50. 

Mietintö n:o 74. 

Mietintö n:o 65. 

Mietintö n:o 66. 

Mietintö n:o 67. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 69. 
Mietintö n:o 74. 

} Ei ohditty IWitdlä. 

Mietintö n:o 54. 

Mietintö n:o 74. 

Mietintö n:o 22. 

Mietintö n:o 49. 

Ei ehditty käsitellä. 

Lausunto ulkoasiainvaliokunnalle hallituksen esityksestä n:o 15 Kansainvälisen Lausunto n:o 2. 
työkonferenssin 50. istuntokaudellaan vuonna 1966 hyväksymistä yleissopi-
muksista ja suosituksista. 

Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä n:o 20 laiksi vähittäiskaupan Lausunto n:o 1. 
liikeajasta. 

Lausunto ulkoasiainvaliokunnalle hallituksen esityksestä n:o 94 Kansainvälisen Lausunto n:o 3. 
työkonferenssin vuonna 1958 hyväksymän työmarkkinoilla ja ammatin har-
joittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää koskevan yleissopimuksen n:o 
111 hyväksymisestä. 

Lausunto ulkoasiainvaliokunnalle hallituksen esityksestä n:o 182 Kansainvälisen Lausunto n:o 4. 
työkonferenssin vuonna 1958 hyväksymän merenkulkijain kansallisia henkilölli-
syystodistuksia koskevan yleissopimuksen n:o 108 hyväksymisestä. 
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II. Hallituksen esitykset. 
Hallituksen esitys n:o 166 ( 1968 vp.) laeiksi työntekijäin eläkelain, kunnallisten 

viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain ja merimieseläkelain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 32 laeiksi työntekijäin eläkelain, valtion pethe-eläkelain, 

kansanedustajain pethe-eläkelain, tapaturmavakuutuslain ja merimieseläkelain 
muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 41 laiksi kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä an-
netun lain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys n:o 42 laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 4 maatalouden työaikalaiksi. 
Hallituksen esitys n:o 56 laiksi invaliidihuoltolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 61 laiksi työllisyyslain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 80 laeiksi lapsen hoitotuesta ja erityislapsilisälain muutta

misesta. 
Hallituksen esitys n:o 81 laiksi kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä ja 

asumistuesta sekä laeiksi perhe-eläkelain ja kansaneläkelain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 82 laiksi äitiysavustuslain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 83 maatalousyrittäjien eläkelaiksi ja yrittäjien eläkelaiksi 

sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. 
Hallituksen esitys n:o 127 laiksi vuodelta 1970 suoritettavan vakuutetun sairaus

vakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun määrästä. 
Hallituksen esitys n:o 128 laiksi eräistä poikkeuksista valtakunnallisista työttö

myyskassoista ja työttömyyskorvauksesta annettuihin lakeihin. 
Hallituksen esitys n:o 135 laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 

muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 136 laiksi perhe-eläkelain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 165 laiksi sotilasvammalain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 183 laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 184 laiksi lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n :o 190 laiksi erityislapsilisälain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 191 laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta ja 

eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauk
sissa. 

Hallituksen esitys n:o 204 laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 210 laiksi työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruu

desta vuonna 1970. 
Hallituksen esitys n:o 217 laiksi työllisyyttä edistävästä ammattikurssitoimin

nasta annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 224 laiksi perhe-eläkelain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 228 työsopimuslaiksi ja laiksi huoneenvuokralain muutta

misesta. 
Hallituksen esitys n:o 233 talonmiesten työaikalaiksi. 
Hallituksen esitys n:o 234 laiksi merimieslain 26 §:n 1 momentin muuttami-

sesta. 
Hallituksen esitys n:o 237 laiksi asumiserorahasta. 
Hallituksen esitys n:o 238 laiksi työntekiiäin erorahasta. 
Hallituksen esitys n:o 248 laiksi invaliidihuoltolain muuttamisesta. 
Hallituksen esitvs n:o 249 laiksi maatalousyrittäjien eläkelain ja yrittäjien eläkelain 

muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 250 laiksi kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä 

ja asumistuesta annetun lain muuttamisesta. 

III. Kertomukset. 

Valtioneuvoston kertomus eduskunnalle toimenpiteistä työllisyyslain soveltami
sessa vuonna 1967 (1968 vp.). 

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 1968. 
Valtioneuvoston kertomus eduskunnalle toimenpiteistä työllisyyslain soveltami

sessa vuonna 1968. 

IV. Lakialoitteet. 

Toimenpide 

Mietintö n:o 1. 

Mietintö n:o 3. 

Mietintö n:o 4. 

Mietintö n:o 5. 
Mietintö n:o 17. 
Mietintö n:o 6. 
Mietintö n:o 7. 
Mietintö n:o 9. 

Mietintö n:o 10. 

Mietintö n:o 8. 
Mietintö n:o 11. 

Mietintö n:o 12. 

Mietintö n:o 13. 

Mietintö n:o 14. 

Mietintö n:o 15. 
Mietintö n:o 18. 
Mietintö n:o 22. 
Mietintö n:o 19. 
Mietintö n:o 21. 
Mietintö n:o 20. 

Mietintö n:o 23. 
Mietintö n:o 24. 

Mietintö n:o 25. 

Mietintö n:o 26. 
Mietintö n:o 33. 

Mietintö n:o 31. 
Mietintö n:o 29. 

Mietintö n:o 27. 
Mietintö n:o 34. 
Mietintö n:o 32. 
Mietintö n:o 28. 

Mietintö n:o 30. 

Mietintö n:o 2. 

Mietintö n:o 16. 
Mietintö n:o 35. 

Ed. ]. E. Partasen ym. lak.al. n:o 273 ( 1966 vp.) sosiaalivakuutuslaiksi ja eräiksi Ei ehditty käsitellä. 
siihen liittyviksi laeiksi. 
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Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 274 (1966 vp.) laiksi työntekijäin eläkelain muut
tamisesta. 

Ed. R. Virtasen ym. lak.al. n:o 275 ( 1966 vp.) laiksi työntekijäin eläkelain 
muuttamisesta. 

Ed. Hostilan ym. lak.al. n:o 277 ( 1966 vp.) laeiksi työntekijäin eläkelain ja 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta. 

Ed. Kokkolan ym. lak.al. n:o 280 ( 1966 vp.) maatalousyrittäjien eläkelaiksi, 
yrittäjien eläkelaiksi ja laiksi työntekijäin eläkelain muuttamisesta. 

Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 281 (1966 vp.) yrittäjäeläkelaiksi ja laiksi työn
tekijäin eläkelain muuttamisesta. 

Ed. Ehrnroothin ym. lak.al. n:o 282 ( 1966 vp.) laiksi kansaneläkelain muutta
misesta. 

Ed. Kankaan ym. lak.al. n:o 284 (1966 vp.) laiksi kansaneläkelain muuttami
sesta. 

Ed. Rytkösen ym. lak.al. n:o 288 (1966 vp.) laiksi kansaneläkelain muuttami
sesta. 

Ed. Sukselaisen ym. lak.al. n:o 289 (1966 vp.) laiksi kansaneläkelain muuttami
sesta. 

Ed. Uusitalon ym. lak.al. n:o 290 (1966 vp.) laiksi kansaneläkelain muuttami
sesta. 

Ed. V. R. Virtasen ym. lak.al. n:o 291 ( 1966 vp.) laiksi kansanelåK:elain muutta
misesta. 

Ed. V. R. Virtasen ym. lak.al. n:o 292 ( 1966 vp.) laiksi kansaneläkelain muuttami
sesta. 

Ed. Voutilaisen ym. lak.al. n:o 293 ( 1966 vp.) laiksi kansaneläkelain muuttami
sesta. 

Ed. Suorttasen ym. lak.al. n:o 294 (1966 vp.) laiksi kansaneläkelain muuttami
sesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Ed. V. R. Virtasen ym. lak.al. n:o 295 ( 1966 vp.) laiksi kansaneläkelain muut
tamisesta ja laiksi kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten 
korottamisesta maan yleisen palkkatason kohoamisen perusteella. 

Ed. Salaman ym. lak.al. n:o 296 ( 1966 vp.) laiksi kansaneläkelaissa säädettyjen 
eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin. 

Ed. Suonpään ym. lak.al. n:o 297 (1966 vp.) laiksi kansaneläkkeensaajien asumis
tuesta. 

Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 298 ( 1966 vp.) laiksi perhelisälain muuttamisesta. 
Ed. Siltasen ym. lak.al. n:o 299 ( 1966 vp.) laiksi perhelisälain muuttamisesta. 
Ed. L. Koskisen ym. lak.al. n:o 300 (1966 vp.) laiksi lapsiperheiden asumistuesta 

annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Vilponiemen ym. lak.al. n:o 301 (1966 vp.) laiksi lapsiperheiden asumis

tuesta annetun lain muuttamisesta. 
Ed. V. A. Virtasen lak.al. n:o 302 (1966 vp.) laiksi lapsiperheiden asumistuesta 

annetun lain muuttamisesta. 
Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 303 (1966 vp.) laiksi lapsiperheiden asumistuesta. 
Ed. Rosnellin ym. lak.al. n:o 304 ( 1966 vp.) laiksi kodinperustamislainalain 

muuttamisesta. 
Ed. Uotin ym. lak.al. n:o 305 ( 1966 vp.) laiksi kodinpetustamislainalain muut-

tamisesta. 
Ed. Rosnellin ym. lak.al. n:o 306 (1966 vp.) laiksi lapsilisälain muuttamisesta. 
Ed. Siltasen ym. lak.al. n:o 307 ( 1966 vp.) laiksi lapsilisälain muuttamisesta. 
Ed. Uotin ym. lak.al. n:o 308 ( 1966 vp.) laiksi lapsilisälain muuttamisesta. 
Ed. Lehmosen ym. lak.al. n:o 309 ( 1966 vp.) laiksi erityislapsilisälain muuttami

sesta. 
Ed. Perheentuvan ym. lak.al. n:o 310 (1966 vp.) laiksi erityislapsilisälain muui 

tamisesta. 
Ed. Weckmanin ym. lak.al. n:o 311 (1966 vp.) laiksi erityislapsilisälain muutta

misesta. 

Toimenpide 

llli -~ ~-. 
Käsitelty hallituksen esi

tyk.<en n:o 83 yhtey
dessä; mietintö n:o 
11. 

J 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 83 yhtey
dessä; mietintö n:o 
11. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Matilaisen ym. lak.al. n:o 312 (1966 vp.) laiksi invaliidihuoltolain muutta
misesta. 

Ed. Häkkisen ym. lak.al. n:o 313 (1966 vp.) laiksi invaliidirahalain muuttami
sesta. 

Ed. Juvelan ym. lak.al. n:o 314 (1966 vp.) laiksi invalidirahalain muuttamisesta. 
Ed. Paasivuoren ym. lak.al. n:o 315 (1966 vp.) laiksi invaliidirahalain muutta

misesta. 
Ed. Hostilan ym. lak.al. n:o 318 ( 1966 vp.) laiksi sotilasvammalain muuttamisesta. 
Ed. Hostilan ym. lak.al. n:o 319 (1966 vp.) laiksi sotilasvammalain muuttami

sesta. 
Ed. 0. Saarisen ym. lak.al. n:o 321 (1966 vp.) laiksi sotilasvammalain muutta-

misesta. . 
Ed. Sääskilahden ym. lak.al. n:o 322 (1966 vp.) laiksi sotilasvammalain muutta

misesta. 
Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 323 ( 1966 vp.) laiksi sotilasvammalain mukaisen 

elinkoron uudelleen suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttami
sesta. 

Ed. Kuusisen ym. lak.al. n:o 324 ( 1966 vp.) laiksi sairausvakuutuslain muutta
misesta. 

Ed. Männistön ym. lak.al. n:o 325 ( 1966 vp.) laiksi sairausvakuutuslain muut
tamisesta. 

Ed. Männistön ym. lak.al. n:o 326 (1966 vp.) laiksi sairausvakuutuslain muut
tamisesta. 

Ed. Männistön ym. lak.al. n:o 327 (1966 vp.) laiksi sairausvakuutuslain muut-
tamisesta. . 

Ed. Rosnellin ym. lak.al. n:o 328 ( 1966 vp.) laiksi sairausvakuutuslain muutta
misesta. 

Ed. Uotin ym. lak.al. n :o 329 ( 1966 vp.) laiksi sairausvakuutuslain muuttami
sesta. 

Ed. Lillqvistin ym. lak.al. n:o 330 ( 1966 vp.) laiksi tapaturmavakuutuslain 
muuttamisesta. 

Ed. Hostilan ym. lak.al. n:o 331 (1966 vp.) laiksi tapaturmakorvausten korot
tamisesta annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Hykkäälän ym. lak.al. n:o 332 (1966 vp.) laiksi työnantajan sosiaaliturva
maksusta annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Mäkelän ym. lak.al. n:o 333 (1966 vp.) laiksi työnantajan sosiaaliturvamak
susta annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Lagerroosin ym. lak.al. n:o 334 (1966 vp.) laiksi työaikalain muuttamisesta. 
Ed. Väyrysen ym. lak.al. n:o 335 (1966 vp.) laiksi työajasta metsä- ja uitto

töissä. 
Ed. Laihon ym. lak.al. n:o 336 (1966 vp.) maatalouden työaikalaiksi. 

Ed. Lagerroosin ym. lak.al. n:o 337 ( 1966 vp.) laiksi talonmiesten työajasta. 

Ed. Raipalan ym. lak.al. n:o 338 (1966 vp.) laiksi liikkeiden aukioloajasta. 

Ed. Niinikosken ym. lak.al. n:o 339 ( 1966 vp.) laiksi työllisyyslain muuttami-
sesta. 

Ed. Paanasen ym. lak.al. n:o 340 (1966 vp.) laiksi työllisyyslain muuttamisesta. 

Ed. 0. Saarisen ym. lak.al. n:o 341 (1966 vp.) laiksi työllisyyslain muuttamisesta. 
Ed. Terästön ym. lak.al. n:o 342 ( 1966 vp.) laiksi työllisyyslain muuttamisesta. 
Ed. Lagerroosin ym. lak.al. n:o 343 (1966 vp.) työllisyyslaiksi ja laiksi työttö-

myyskorvauksesta. 
Ed. Hykkäälän ym. lak.al. n:o 348 ( 1966 vp.) laiksi työsuojelun valvonnasta. 
Ed. Silanderin ym. lak.al. n:o 349 (1966 vp.) laiksi työsuojelun valvonnasta. 
Ed. Weckmanin ym. lak.al. n:o 350 ( 1966 vp.) laiksi työsääntölain muuttami-

sesta. 
Ed. 0. Saarisen ym. lak.al. n:o 352 ( 1966 vp.) laiksi maataloustöissä suoritetta

vasta palkkauksesta. 
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Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 44 yhtey
dessä; mietintö n:o 
17. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 233 yhtey
dessä; mietintö n:o 
31. 

Siirretty talousvaliokun-
taan. 

} 

Käsitelty haiiituksen esi
tyksen n:o 61 yhtey
dessä; mietintö n:o 
7. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Puhakan ym. lak.al. n:o 353 ( 1%6 vp.) laiksi metsä- ja uittotyössä suori
tettavasta palkkauksesta. 

Ed. R. Virtasen ym. lak.al. n:o 354 ( 1966 vp.) laiksi vähimmäispalkoista maa
talouden ja puutarha-alan töissä. 

Ed. Sääskilahden ym. lak.al. n:o 355 (1966 vp.) vähimmäispalkkalaiksi. 
Ed. Hostilan ym. lak.al. n:o 356 (1966 vp.) laiksi työntekijäin vuosilomasta 

annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Lujan ym. lak.al. n:o 357 (1966 vp.) laiksi työntekijäin vuosilomasta anne

tun lain muuttamisesta. 
Ed. Pousin ym. lak.al. n:o 358 (1966 vp.) laiksi työntekijäin vuosilomasta anne

tun lain muuttamisesta. 
Ed. 0. Saarisen ym. lak.al. n:o 359 (1966 vp.) laiksi työntekijäin vuosilomasta 

annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Weckmanin ym. lak.al. n:o 360 (1966 vp.) laiksi työntekijäin vuosilomasta 

annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Väyrysen ym. ldk.al. n:o 361 (1966 vp.) laiksi työntekijäin vuosilomasta 

annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Halmeen ym. lak.al. n: o 362 ( 1966 vp.) laiksi vapunpäivän järjestämisestä 

työntekijäin vapaapäiväksi eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Weckmanin ym. lak.al. n:o 363 ( 1966 vp.) laiksi vapunpäivän viettämisestä 

yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. 
Ed. Uotin ym. lak.al. n:o 364 ( 1966 vp.) laiksi tuotantokemiteoista ja tuotanto

neuvostoista. 
Ed. Kockin ym. lak.al. n:o 365 (1966 vp.) laiksi työntekijäin luottamusmiehistä. 
Ed. Siiskosen ym. lak.al. n:o 366 ( 1966 vp.) laiksi vanhuksille myönnettävästä 

asumis tuesta. 
Ed. Paasivuoren ym. lak.al. n:o 367 (1966 vp.) laiksi valtion osallistumisesta 

vanhuksille myönnettävän asumistuen kustannuksiin. 
Ed. Heinosen ym. lak.al. n:o 369 (1966 vp.) laiksi lastenseimien ja päiväkotien 

valtionavusta. 
Ed. Linkolan ym. lak.al. n:o 102 (1967 vp.) laiksi työntekijäin eläkelain muutta

misesta. 
Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 103 (1967 vp.) rintamieseläkelaiksi ja laiksi kan

saneläkelain muuttamisesta. 
Ed. Karkisen ym. lak.al. n:o 104 (1967 vp.) laiksi kansaneläkelain muuttami

sesta. 
Ed. Siiskosen ym. lak.al. n:o 105 ( 1967 vp.) laiksi kansaneläkelain muuttami

sesta. 
Ed. Sukselaisen ym. lak.al. n:o 106 ( 1967 vp.) laeiksi kansaneläkelain muutta

misesta ja kansaneläkevakuutukseen liittyVästä vanhuudentuesta ja tukili
sästä. 

Ed. Sääskilahden ym. lak.al. n:o 107 ( 1967 vp.) laiksi kansaneläkelain muutta-
misesta. 

Ed. Lahtelan ym. lak.al. n:o 108 (1967 vp.) laiksi lapsilisälain muuttamiseesta. 
Ed. Aallon ym. lak.al. n:o 109 ( 1967 vp.) laiksi erityislapsilisälain muuttamisesta. 
Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 111 ( 1967 vp.) laiksi sairausvakuutuslain muutta-

misesta. 
Ed. Karkisen lak.al. n:o 112 ( 1967 vp.) laiksi sairausvakuutuslain muuttami

sesta. 

Ed. Männistön ym. lak.al. n:o 113 ( 1967 vp.) laiksi sairausvakuutuslain muut
tamisesta. 

Ed. Männistön ym. lak.al. n:o 114 ( 1967 vp.) laiksi sairausvakuutuslain muut
tamisesta. 

Ed. Sääskilahden ym. lak.al. n:o 115 ( 1967 vp.) laiksi sairausvakuutuslain muut
tamisesta. 

Ed. V. R. Virtasen ym. lak.Al. n:o 116 (1967 vp.) laiksi sairausvakuutuslain 
muuttamisesta. 

Ed. Paasivuoren ym. lak.al. n:o 117 (1967 vp.) laiksi työnantajan sosiaaliturva
maksusta annetun lain muuttamisesta. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 42 yhtey
dessä; mietintö n:o 
5. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 42 yhtey
dessä; mietintö n:o 
5. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Terästön ym. lak.al. n:o 118 (1967 vp.) laiksi invallidihuoltolain muuttami
sesta. 

Ed. Mäkelän ym. lak.al. n:o 119 (1967 vp.) laiksi invaliidirahalain muuttami
sesta. 

Ed. Heinosen ym. lakal. n:o 120 (1967 vp.) laiksi sotilasvammalain muuttami
sesta. 

Ed. 1. Linnan ym. lak.al. n:o 121 ( 1967 vp.) laiksi sotilasvammalain muuttami
sesta. 

Ed. Rosnellin ym. lak.al. n:o 123 ( 1967 vp.) laiksi lastenseimien, päiväkotien 
ja lastentarhain valtionavusta. 

Ed. Vilponiemen ym. lak.al. n:o 125 (1967 vp.) autoliikenteen työaikalaiksi. 
Ed. Linkolan lak.al. n:o 126 ( 1967 vp.) laiksi kauppaliikkeiden ja liiketoimisto

jen aukioloajasta. 
Ed. Knuutin ym. lak.al. n:o 127 ( 1967 vp.) laiksi työntekijäin vuosilomalain 

muuttamisesta. 
Ed. Weckmanin ym. lak.al. n:o 128 (1967 vp.) laiksi työntekijäin vuosilomasta 

annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Flinckin ym. lak.al. n:o 112 ( 1968 vp.) laiksi kansaneläkelain muuttamisesta. 
Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 113 (1968 vp.) laiksi kansaneläkelain muuttamisesta. 
Ed. Vilmin ym. lak.al. n:o 114 ( 1968 vp.) laiksi kansaneläkelain muuttamisesta. 
Ed. Leivo-Larssonin ym. lak.al. n:o 115 ( 1968 vp.) laiksi sairausvakuutuslain 

muuttamisesta. 
Ed. Männistön ym. lak.al. n:o 116 ( 1968 vp.) laiksi sairausvakuutuslain muutta

misesta. 
Ed. Weckmanin ym. lak.al. n:o 117 (1968 vp.) laiksi sairausvakuutuslain muut

tamisesta. 
Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 118 (1968 vp.) laiksi sotilasvammalain muuttami

sesta. 
Ed. 1. Linnan ym. lak.al. n:o 119 (1968 vp.) laiksi sotilasvammalain muuttami

sesta. 
Ed. Mäen ym. lak.al. n:o 120 (1968 vp.) laiksi sotilasvammalain muuttamisesta. 
Ed. Rytkösen ym. lak.al. n:o 121 (1968 vp.) laiksi sotilasvammalain muuttami

sesta. 
Ed. 0. Saarisen ym. lak.al. n:o 122 ( 1968 vp.) laiksi sotilasvammalain muutta

misesta. 
Ed. Sääskilahden ym. lak.al. n:o 123 (1968 vp.) laiksi sotilasvammalain muutta

misesta. 
Ed. Voutilaisen ym. lak.al. n:o 124 (1968 vp.) laiksi sotilasvammalain muuttami

sesta. 
Ed. Lagerroosin ym. lak.al. n:o 125 ( 1968 vp.) laiksi sotilasvammalain sovelta

misalan laajentamisesta annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Sääskilahden ym. lak.al. n:o 126 (1968 vp.) laiksi sotilasvammalain sovelta

misalan laajentamisesta annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 127 (1968 vp.} laiksi lapsilisälain muuttamisesta. 
Ed. Sääskilahden ym. lak.al. n:o 128 (1968 vp.) laeiksi kalliinajaniisien maksa

misesta tapaturmakorvauksiin ja liikennevahinkokorvauksiin annettujen la
kien muuttamisesta. 

Ed. Salaman ym. lak.al. n:o 129 ( 1968 vp.) laiksi työllisyyslain muuttamisesta. 
Ed. Tammisen ym. lak.al. n:o 130 (1968 vp.) laiksi työttömyyskorvauksesta 

annetun lain muuttamisesta. 
Ed. V. R. Virtasen ym. lak.al. n:o 131 ( 1968 vp.) laiksi työsopimuslain muutta

misesta. 

Ed. Lillqvistin ym. lak.al. n:o 132 ( 1968 vp.) laiksi oppisopimuslain muuttami
sesta. 

Ed. Helteen ym. lak.al. n:o 133 (1968 vp.) laiksi työaikalain muuttamisesta. 
Ed. Sirenin ym. lak.al. n:o 134 (1968 vp.) laiksi työntekijäin vuosilomasta an

netun lain muuttamisesta. 

4233 

Toimenpide 

Käsitelty hallituksen esi· 
tyksen n:o 248 yh
teydessä; mietintö 
n:o 32. 

} Ei dulltty kibitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 165 yh
teydessä; mietintö 
n:o 18. 

} Ei ehditty käsitellä. 

Siirretty talousvaliokun
taan. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 165 yh
dessä; mietintö n:o 
18. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 165 yhtey
dessä; mietintö n:o 
18. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 228 yhtey
dessä; mietintö n:o 
33. 

} Ei ohditty IWitdlä. 
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Ed. Weckmanin ym. lak.al. n:o 135 (1968 vp.) laiksi työturvallisuuslain muut
tamisesta. 

Ed. Puhakan ym. lak.al. n:o 136 (1968 vp.) laiksi metsä- ja uittotyöläisten työ-: 
ajasta. 

Ed. Voutilaisen ym. lak.al. n:o 137 (1968 VP·) laiksi metsätyöläisten työkalu
korvauksesta. 

Ed. 0. Laineen ym. lak.al. n:o 94 laiksi työsopimuslain muuttamisesta. 

Ed. Gröndahlin ym. lak.al. n:o 95 laiksi työehtosopimuslain muuttamisesta. 
Ed. Helteen ym. lak.al. n:o 96 laiksi tuotantokomiteoista. 
Ed. A. Saarisen ym. lak.al. n:o 97 laiksi työaikalain muuttamisesta. 
Ed. 0. Laineen ym. lak.al. n:o 98 laiksi talonmiesten työajasta. 

Ed. Sallan ym. lak.al. n:o 99 laiksi työntekijäin vuosilomasta annetun lain muut
tamisesta. 

Ed. Laaksosen ym. lak.al. n:o 100 laiksi työllisyyslain muuttamisesta. 
Ed. Jämsenin ym. lak.al. n:o 101 laiksi työllisyyslain muuttamisesta. 

Ed. Puhakan ym. lak.al. n:o 102 laiksi valtakunnallisista työttömyyskassoista 
annetun lain muuttamisesta. 

Ed. I. Linnan ym. lak.al. n:o 103 laiksi valtakunnallisiSta työttömyyskassoista 
annetun lain muuttamisesta. 

Ed. Weckmanin ym. lak.al. n:o 104 laiksi palkkavakuusrahastosta. 
Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 105 laiksi työntekijäin eläkelain muuttamisesta. 
Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 106 laiksi työntekijäin eläkelain muuttamisesta. 
Ed. Aron ym. lak.al. n:o 107 yrittäjien eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi. 
Ed. Tenhiälän ym. lak.al. n:o 108 yrittäjien eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi. 
Ed. Pennasen ym. lak.al. n:o 109 laiksi perhe-eläkelain muuttamisesta. 
Ed. Tammisen ym. lak.al. n:o 110 laiksi perhe-eläkelain muuttamisesta. 
Ed. Procopen ym. lak.al. n:o 111 laiksi kansaneläkelain muuttamisesta. 
Ed. Karkisen ym. lak.al. n:o 112 laiksi kansaneläkelain muuttamisesta. 

Ed. Lujan ym. lak.al. n:o 113 laiksi kansaneläkelain muuttamisesta. 
Ed. Rodenin ym. lak.al. n:o 114 laiksi kansaneläkelain muuttamisesta. 

Ed. Männistön ym. lak.al. n:o 115 · laiksi kansaneläkelain muuttamisesta. 
Ed. Kuusisen ym. lak.al. n:o 116 laiksi kansaneläkelain muuttamisesta. 
Ed. Karkisen ym. lak.al. n:o 117 laiksi kansaneläkkeeseen suoritettavasta tuki

lisästä annetun lain muuttamisesta ja laiksi valtioneuvoston oikeudesta ko
rottaa kansaneläkkeeseen suoritettiwasta tukilisästä annetussa laissa mainit
tuja markkamääriä. 

Ed. Paanasen ym. lak.al. n:o 118 laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. 
Ed. Kuusisen ym. lak.al. n:o 119 laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. 

Ed. Jämsenin ym. lak.al. n:o 120 laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. 
Ed. Kiviahön ym. lak.al. n:o 121 laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. 
Ed. Nevalaisen ym, lak.al. n:o · 122 laiksi lapsilisälain muuttamiSesta. 
Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 123 laiksi perhelisälain muuttamisesta. 

Toimenpide 

} Ei dulitty )cl,iteiJi. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 228 yhtey
dessä; mietintö n:o 
33. 

} Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 233 yhtey
dessä; mietintö n:o 
31. 

} Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 61 yhtey
dessä; mietintö n:o 
7. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 83 yhtey
dessä; mietintö n:o 
11. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

Ei ehditty käsitellä. 
Käsitelty hallituksen esi

tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

} Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

Ei ehditty käsitellä. 
Käsitelty hallituksen esi

tyksen n:o 42 yhtey
dessä; mietintö n:o 
5. 

} Ei <hditty UOtelli. 
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Ed. Frimanin ym. lak.al. n:o 124 laiksi kehitysvammaisen lapsen hoitotuesta. 

Ed. Antilan ym. lak.al. n:o 125 laiksi sotilasvammalain muuttamisesta. 
Ed. Sandelinin ym. lak.al. n:o 152 laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. 

Ed. Pesolan lak.al. n:o 172 laiksi asumiserorahasta. 
Ed. Ehrnroothin lak.al. n:o 174 laiksi kansaneläkkeeseen suoritettavasta tuki

lisästä ja asumistuesta annetun lain muuttamisesta. 
Ed. Pesolan lak.al. n:o 175 laiksi kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä 

ja asumistuesta annetun lain muuttamisesta. 

V. T oivomusaloitteet. 

Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 834 (1966 vp.) sosiaaliturvaa koskevan lainsää
dännön koontamisesta. 

Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 835 (1966 vp.) sosiaalisen lainsäädännön koot· 
dinoimisesta. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 836 (1966 vp.) tutkimuksen suorittamisesta työ
markkinoiden ja työvoimatarpeen kehityksestä 1970- ja 1980-luvulla. 

Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 837 ( 1966 vp.) alueittaisen työtilaisuustutkimuksen 
suorittamisesta. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 838 ( 1966 vp.) valtakunnallisen työllisyyssuunni
telman laatimisesta. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 839 ( 1966 vp.) työmarkkinahallituksen perus
. tamisesta. 

Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 840 (1966 vp.) luotettavan palkkatilaston aikaan
saamisesta. 

Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 841 ( 1966 vp.) työlainsäädännön soveltamisessa 
esiintyvien epäkohtien korjaamisesta. 

Ed. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 842 ( 1966 vp.) toimenpiteistä vakuutustoimin
nan siirtämiseksi valtion hallintaan. 

Ed. Halisen ym. toiv.al. n:o 843 (1966 vp.) sosiaalivakuutusjärjestelmien saat
tamisesta saman toimeenpano-organisation alaisuuteen. 

Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 844 (1966 vp.) ammatinvalinnanohjauksen tarkoi
tuksenmukaisesta laajentamisesta. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 845 (1966 vp.) ammatinvalinnanohjaustoimiston 
perustamisesta Saloon. 

Ed. 0. Saarisen toiv.al. n:o 846 ( 1966 vp.) ammattientarkastusta koskevien 
säännösten uudistamisesta. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 848 ( 1966 vp.) osa-aikatyön tarpeen selvittämisestä. 
Ed. Borg-Sundmanin ym. toiv.al. n:o 849 (1966 vp.) osa-aikatyötä koskevan 

kysymyksen tutkimisesta ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. 
Ed. Forsiuksen ym. toiv.al. n:o 850 ( 1966 vp.) osa-aikatyössä toimivien sosiaalis

ten olosuhteiden järjestämisestä. 
Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 851 (1966 vp.) tekstiiliteollisuuden työntekijäin 

työllisyyden turvaamisesta. 
Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 852 ( 1966 vp.) Porin työvoimapiirin perusta

misesta. 
Ed. Karvikon ym. toiv.al. n:o 854 ( 1966 vp.) kansaneläkejärjestelmän uudista

misesta. 
Ed. Uotin ym. toiv.al. n:o 855 ( 1966 vp.) kansaneläkkeiden korottamisesta. 
Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 856 (1966 vp.) kansaneläkkeiden sitomisesta 

kulutustutkimuksen tuloksiin perustuvaan indeksiin. 
Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 857 ( 1966 vp.) erityislisästä kansaneläkeläisille, 

jotka eivät saa työeläkettä. 
Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 859 ( 1966 vp.) kansaneläkeläisten tilanteen hel

pottamisesta sairauden kohdatessa. 
Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 860 (1966 vp.) asumistuen antamisesta kansan

eläkkeen tukiosaa saaville henkilöille. 
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Toimenpide 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 80 yhtey
dessä; mietintö n:o 
9. 

Ei ehditty käsitellä. 
Käsitelty hallituksen esi

tyksen n:o 183 yhtey-

} 

~rsä; mietintö n:o 

Ei ehditty käsitellä. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 228 yhtey
dessä; mietintö n:o 
33. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 
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Ed. A. ~skisen ym. toiv.al. n:o 861 (1966 vp.) kansaneläkelain mukaiseen 
vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan ikärajan alentamisesta sotapalveluksessa ol
leiden osalta. 

Ed. Kuusisen ym. toiv.al. n:o 862 (1966 vp.) esityksen antamisesta kansaneläke
lain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen sekä vanhuudentukeen oikeuttavien ikä-
rajain alentamisesta. . . 

Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 863 (1966 vp.) kansaneläkelain mukaisen vanhuus
eläkkeen ikärajan alentamisesta eräissä tapauksissa. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 864 ( 1966 vp.) kansaneläkkeen saamisen edellyttä
män ikärajan alentamisesta sotaveteraanien osalta. 

Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 865 (1966 vp.) rintamamiesten eläkeikää kos
kevien kansaneläkelain säännösten muuttamisesta. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 866 (1966 vp.) määrärahasta kansaneläkkeen 
perusosan myöntämisestä sotaveteraaneille 55 ikävuodesta lähtien. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 867 ( 1966 vp.) kansaneläkelain muuttamisesta 
rintamamiesten aseman parantamiseksi. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 868 ( 1966 vp.) rintamaveteraanien kansaneläkeikä
rajan alentamisesta. 

Ed. Volotisen ym. toiv.al. n:o 869 (1966 vp.) sota-aikaisten ikäluokkien eläkeiän 
alentamisesta. 

Ed. Nevalaisen ym. toiv.al. n:o 870 (1966 vp.) työn rasittavuuden ja kulutta
vuuden sekä terveyttä vaaraotavien tekijäin huomioon ottamisesta eläkeikää 
määrättäessä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 872 (1966 vp.) kansan- ja muiden eläkkeiden korot
tamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 873 ( 1966 vp.) henkisessä kehityksessä jälkeenjää
neiden saattamisesta kansaneläketurvan alaisiksi. 

Ed. Salorannan ym. toiv.al. n:o 874 (1966 vp.) kuntien vapauttamisesta kansan
eläkkeen tukiosien kustannuusosuudesta. 

Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 875 ( 1966 vp.) komitean asettamisesta valmistele
maan yleistä llsäeläkelakia. 

Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 876 (1966 vp.) naisten eläkeiän alentamisesta 
työsuhde-eläkejärjestelmässä. 

Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 878 (1966 vp.) huoltoapulain 5 §:n mukaista 
elatusta saavien työntekijäin saattamisesta työntekijäin eläkelakien piiriin. 

Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 879 ( 1966 vp.) yhden rintamapalveluvuoden 
laskemisesta kahdeksi normaaliksi työvuodeksi työsuhde-eläkelakien vanhuus
ja työkyvyttömyyseläkkeitä määrättäessä. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 880 ( 1966 vp.) työntekijäin eläkelaissa tarkoitetun 
lisäeläkevakuutuksen ehtojen tarkistamisesta. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 882 (1966 vp.) määrärahasta eräiden sotaveteraanien 
sekä heidän leskiensä ja lastensa ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten. 

Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 883 ( 1966 vp.) sotaveteraanien terveydentilatutki
muksen ja eläkekysymyksen järjestämisestä. 

Ed. M. Linnan ym. toiv.al. n:o 884 (1966 vp.) sotiin osallistuneiden eläketurvan 
parantamisesta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 885 ( 1966 vp.) määrärahasta ylimääräisiä sota
eläkkeitä varten. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 886 ( 1966 vp.) eläkkeen järjestämisestä enti-
sille rintamamiehi1le ja heidän leskilleen. · 

Ed. Nikkilän ym. toiv.al. n:o 890 (1966 vp.) yrittäjien lakisääteisen eläketurvan 
järjestämisestä. 

Ed. Westerlundin ym. toiv.al. n:o 891 (1966 vp.) vapaiden yrittäjien eläketur
van järjestämisestä. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 892 (1966 vp.) esityksen antamisesta perheenäitien 
eläketurvan vapaaehtoiseksi järjestämiseksi. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 893 ( 1966 vp.) meripäällystöön kuuluvien henki
löiden eläkeiän alentamisesta. 

Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 894 ( 1966 vp.) eläkelakien muuttamisesta niin, 
että vähimmäiseläke olisi 66 % palkkatyöläisten keskimääräisestä ansiota
sosta. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 80 yhtey
dessä; mietintö n:o 
9. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 83 yhtey
dessä; mietintö n:o 
11. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Vennamon toiv.al. n:o 895 (1966 vp.) kohtuullisen vähimmäiseläkkeen tur- l 
vaamisesta eläkkeentarvitsijalle. 

Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 896 (1966 vp.) perhekustannuksia koskevan 
lainsäädännön uudistamisesta. 

Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 897 ( 1966 vp.) esityksen antamisesta perheloma
laiksi. 

Ed. Siltasen ym. toiv.al. n:o 898 ( 1966 vp.) perhesuunnittelu- ja seksuaalineu
vonnan järjestämisestä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 899 ( 1966 vp.) perhelisälaista johtuvien epäoikeuden
mukaisuuksien poistamisesta. 

Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 900 (1966 vp.) lapsilisäjärjestelmän uudistamisesta. 
Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 901 (1966 vp.J lapsilisien määrän sitomisesta 

elinkustannusindeksiin. 
Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 902 ( 1966 vp.) lapsilisän maksamisesta opintojaan 

jatkavista alle 20-vuoden iän olevista lapsista. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 903 ( 1966 vp.) lapsilisien korottamisesta ja niiden 

poistamisesta suurituloisilta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 904 ( 1966 vp.) lapsilisävarojen käyttämisestä lasten 

ja lapsiperheiden edun mukaisesti. 
Ed. Vilmin m. toiv.al. n:o 905 ( 1966 vp.) lapsilisien korottamisesta. 
Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 906 (1966 vp.) erityislapsilisään oikeuttavan vero

äyrien vähimmäismäärän korottamisesta. 
Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 907 ( 1966 vp.) erityislapsilisän suorittamisesta 

sairausvakuutuslain mukaan päivärahaan oikeutetulle. 
Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 908 ( 1966 vp.) erityislapsilisälain 1 §:n 2 mo

mentissa säädetyn rajoituksen poistamisesta. 

Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 909 ( 1966 vp.) lastenvalvojien toiminnan laajen
tamisesta koskemaan kaikkia elatusapua saavia lapsia. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 910 ( 1966 vp.) ansioäitien lasten päivähoidon 
järjestämisestä. 

Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 911 (1966 vp.) lasten päivähoitokotien tarkastus
toiminnan aikaansaamisesta. 

Ed. Borg-Sundmanin ym. toiv.al. n:o 912 ( 1966 vp.) keski-ikäisten ja sitä van
hempien naisten työnsaantimahdollisuuksien edistämisestä uudelleen- ja jat
kokoulutuksen avulla. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 913 ( 1966 vp.) toimenpiteistä maatilatalouk
sien emäntien sosiaalisen aseman parantamiseksi. 

Ed. Siltasen ym. toiv.al. n:o 914 ( 1966 vp.) naisten asemaa koskevan tutkimuk
sen suorittamisesta. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 915 (1966 vp.) äidinpalkkaa koskevan tutkimuksen 
suorittamisesta. 

Ed. Lintilän ym. toiv.al. n:o 916 ( 1966 vp.) määrärahasta äidinpalkkion suorit
tamiseen. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 917 (1966 vp.) äitiysrahan maksamisesta sa
mansuuruisena kaikille synnyttäville äideille. 

Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 918 ( 1966 vp.) toimenpiteistä äidinpalkan mää
rittämiseksi. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 919 (1966 vp.) korvauksen suorittamisesta lasten 
vuoksi ansiotyöstä luopuville perheenhuoltajille. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 920 (1966 vp.) perheenäitien sosiaalisen aseman 
selvittämisestä. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 921 (1966 vp.) sairausvakuutuksen päivärahan 
yhdenmukaistamisesta. 

Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 922 ( 1966 vp.) sairausvakuutuslain saattamisesta 
ensisijaiseksi sairaudesta, viasta tai vammasta suoritettaviin korvauksiin näh
den. 
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Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 190 yhtey
dessä; mietintö n:o 
21. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 42 yhtey
dessä; mietintö n:o 5. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 923 ( 1966 vp.) sairausvakuutuslain mukaan koko
naan korvattavien lääkkeiden piirin laajentamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 924 (1966 vp.) sairausvakuutuksen korvausperustei
den muuttamisesta. 

} Ei <hditty ktiitellli. 
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Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 925 (1966 vp.) tapaturmavakuutusmaksujen osit
taisesta käyttämisestä työtapaturmia ennakolta ehkäisevään valistustoimin
taan. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 927 (1966 vp.) invalidien koulutustoiminnan kehittä
misestä. 

Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 928 (1966 vp.) erikoisammattioppilaitoksissa ammat
tiopetusta saavien invalidien viikkorahan korottamisesta. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 929 (1966 vp.) korvauksen suorittamisesta 
sotainvalidin jälkeen jääneille omaisille. 

Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 930 (1966 vp.) invalidihuoltolain soveltamisessa 
esiintyneiden epäkohtien poistamisesta. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 931 (1966 vp.) invalidihuoltoa saavien 
sairausinvalidien piirin laajentamisesta. 

Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 932 ( 1966 vp.) toimenpiteistä invalidien asuntokysy
myksen järjestämiseksi. 

Ed. M. Mattilan ym. toiv.al. n:o 933 ( 1966 vp.) lisäyksestä vuoden 1966 tulo
ja menoarvioon taannehtivien korvausten myöntämiseksi sotainvalideille. 

Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 934 (1966 vp.) tarpeellisten ajoneuvojen hankki
misesta vaikeavammaisille sotainvalideille. 

Ed. Rodenin ym. toiv.al. n:o 935 ( 1966 vp.) invalidien asuntojen erikoisraken
teista aiheutuvien kustannusten suorittamisesta yhteiskunnan varoista. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 936 ( 1966 vp.) invaliidirahan korottamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 937 (1966 vp.) invaliidikorvauksen pysyttämisestä 

hintatason kehityksen tasolla. 
Ed. Halmeen ym. toiv.al. n:o 939 (1966 vp.) sotilasvammalain mukaisen elin

koron uudelleen suorittamisesta eräissä tapauksissa annetussa laissa sääde
tyn elinkoron palautustaulukon tarkistamisesta. 

Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 941 (1966 vp.) liikenne- ja tapaturmavakuutus
lain mukaan maksettavien korvausten saattamisesta yhdenmukaisiksi sotilas
vammalaissa säädettyjen korvausten kanssa. 

Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 943 ( 1966 vp.) sotilasvammalaissa säädettyjen kor
vausten korottamisesta. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 944 (1966 vp.) sotilasvammalain muuttamisesta. 
Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 945 (1966 vp.) valtion osallistumisesta vähävarai

sille vanhuksille suoritettavan asumistuen kustannuksiin. 

Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 946 (1966 vp.) rintamamiesten asuntokomitean 
ja rintamamiesten sosiaalikomitean tehtävän laajentamisesta. 

Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 947 ( 1966 vp.) sotaveteraanien, -leskien- ja -orpo
jen sosiaalisen aseman selvittämisestä. 

Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 948 ( 1966 vp.) rintamamiesten yleisen maksutto
man lääkärintarkastuksen toteuttamisesta. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 949 (1966 vp.) rintamamiesten asuntokomitean ja 
rintamamiesten sosiaalikomitean toimeksiannon laajentamisesta. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 950 ( 1966 vp.) neuvonta-asemien aikaansaamisesta 
vanhuksia varten. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 951 (1966 vp.) vanhusten asumistuen aikaansaa
misesta. 

Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 952 (1966 vp.) asunnonvälitystoiminnan saattami
sesta valtion ja kuntien hoidettavaksi. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 953 (1966 vp.) nuorten asuntokysymykseen 
liittyvien epäkohtien poistamisesta. 

Ed. Apajalahden toiv.al. n:o 954 ( 1966 vp.) avioliittoa ja perhe-elämää koske
van koulutuksen järjestämisestä. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 955 (1966 vp.) toimenpiteistä ammatillisen koulu
tuksen järjestämiseksi työttömiksi joutuneille työntekijöille. 

Ed. Lähteenmäen ym. toiv.al. n:o 956 (1966 vp.) aivovauriolasten koulutusmah
dollisuuksien, hoidon, huollon ja kuntoutuksen turvaamisesta. 

Toimenpide 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 183 yhtey
dessä; mietintö n:o 
22. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

} Ei <hditty kiioitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 217 yhtey
dessä; mietintö n:o 
25. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. E. Räsäsen toiv.al. n:o 957 (1966 vp.) määrärahasta ammattiopetuksen 
järjestämiseksi kaatumatautisten hoitolaitoksessa oleville toipilaille ja poti
laille. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 958 (1966 vp.) aikuisväestön uudestikoulutuksen 
tehostamisesta. 

Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 959 (1966 vp.) työläis- ja pienviljelijäperheiden 
äitien vuosiloman lakisääteisestä turvaamisesta. 

Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 960 (1966 vp.) vuosilomalain lomapalkkaa koske
vien säännösten muuttamisesta. 

Ed. Lintilän ym. toiv.al. n:o 961 ( 1966 vp.) itsenäisen yrittäjän ja hänen per
heenjäsentensä lakisääteisestä vuosilomasta. 

Ed. Sandeliuin ym. toiv.al. n:o 962 (1966 vp.) äitiysloman pitämistä estävien 
säännösten poistamisesta kauppaliikkeiden ja toimistojen työoloista annetun 
lain 9 §: stä. 

Ed. Sandeliuin ym. toiv.al. n:o 963 ( 1966 vp.) äitiysloman pitämistä estävien 
säännösten poistamisesta työstä teollisuus- ynnä eräissä muissa ammateissa 
annetun asetuksen 17 §:stä. 

Ed. Sandeliuin ym. toiv.al. n:o 964 (1966 vp.) toimenpiteitä työntekijäin vuosi
lomalain 8 §:n muuttamiseksi. 

Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 965 ( 1966 vp.) perhelomalain säätämistä koske
vasta tutkimuksesta. 

Ed. Volotisen ym. toiv.al. n:o 966 (1966 vp.) valtiovallan osallistumisesta omaa 
työtään tekevän väestön vuosiloman järjestämiseen. 

Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 967 ( 1966 vp.) toimenpiteistä 40 tunnin työviikon 
soveltamiseksi talonmiehiin. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 968 (1966 vp.) metsätyönjohtajien ja aliupsee
rien ym. saattamisesta työaikalain piiriin. 

Ed. 0. Saarisen toiv.al. n:o 969 (1966 vp.) työaikalain ulkopuoleLla olevien 
työntekijäryhmien saattamisesta työaikalain piiriin. 

Ed. 0. Saarisen toiv.al. n:o 970 (1966 vp.) talonmiesten 40 tunnin työviikkoon 
siirtymisen toteuttamisesta. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 971 ( 1966 vp.) työllisyystöissä maksettavien 
palkkojen korottamisesta ja päivärahan suorittamisesta majoitustyömailla. 

Ed. ]. E. Partasen ym. toiv.al. n:o 972 (1966 vp.) valtion työllisyysmäärärahojen 
käyttämisestä korkosubventioiksi rahalaitoksille kunnille työllisyyttä edistäviin 
talonrakennustöihin luottoa annettaessa. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 973 ( 1966 vp.) paikallistyökohteitten luomisesta 
työllisyysvaroin. 

Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 974 ( 1966 vp.) päivärahan suorittamisesta kotipaik
kakuntansa ulkopuolelle työllisYVstöihin osoitettaville työntekijöille. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 975 (1966 vp.) huoltotuen suorittamisesta valtion 
varoista vieraalla paikkakunnalla ansiotöissä olevan työntekijän taloudellisiin 
vaikeuksiin joutuneelle perheelle. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 976 ( 1966 vp.) työllisysvarojen käytön muuttamisesta. 
Ed. Kekkosen toiv.al. n:o 977 (1966 vp.) ammatillisen järjestön edustajan va

litsemisesta kyseisen tuotantoalan osakeyhtiön hallitukseen. 
Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 978 (1966 vp.) tuotantokomiteain valtuuksien 

ja toimialan laajentamisesta. 
Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 979 (1966 vp.) työntekijäin vuosittaisen lää

kärintarkastuksen toteuttamisesta. 
Ed. Honkosen ym. toiv.al. n:o 980 (1966 vp.) liikeapulaisten vähimmäispalkka

lain aikaansaamisesta. 
Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 981 (1966 vp.) kotiapulaisten työolojen paranta

misesta. 
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Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 217 yhtey
dessä; mietintö n:o 
25. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 228 yhtey
dessä; mietintö n:o 
33. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 233 yhtey
dessä; mietintö n:o 
31. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 44 yhtey
dessä; mietintö n:o 
17. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 233 yhtey
dessä; mietintö n:o 
31. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 237 yhtey
dessä; mietintö n:o 
27. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 237 yhtey
dessä; mietintö n:o 
27. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. L. Koskisen ym. toiv.al. n:o 982 (1966 vp.) lassimiehistön saattamisesta 
työsopimussuhteeseen. 

Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 983 (1966 vp.) kemiallisen teollisuuden työnte
kijäin terveydelle vaarallisten haittatekijäin poistamisesta. 

Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 984 (1966 vp.) metsä- ja uittotyöläisten sosiaalisten 
olosuhteiden parantamisesta. 

Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 985 (1966 vp.) valimoiden ja erityisesti sulattojen 
työolosuhteissa havaittujen epäkohtien korjaamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 986 (1966 vp.) ansiotason korottamisesta maaseudun 
töissä. 

Ed. Venamon toiv.al. n:o 987 ( 1966 vp.) prosenttikorotuslinjan hylkäämisestä 
palkkauksissa ja vähimmäispalkkalainsäädännön aikaansaamisesta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 988 ( 1967 vp.) kansaneläkelaitoksen vanhainkotien 
rakentamiseen myöntämien lainojen koron alentamisesta. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 989 (1966 vp.) eri alojen harjoittelijain palk
kausten yhtenäistämisestä. 

Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 990 ( 1966 vp.) työntekijäin oikeuttamisesta 
vapaasti valitsemaan hänen palkkansa välittävä rahalaitos. 

Ed. Hietalan ym. toiv.al. n:o 991 (1966 vp.) alkoholiliikkeen henkilökunnan 
rakennustoiminnasta johtuvista toimenpiteistä. 

Ed. Sallan ym. toiv.al. n:o 992 (1966 vp.) omalla traktorillaan työnantajalle 
puutavara-ajoja suorittavien saattamisesta työsopimussuhteen alaisiksi työn
tekijöiksi. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 993 (1966 vp.) maataloustraktorilla metsätöitä 
suorittavan työntekijän sosiaalisten etujen turvaamisesta. 

Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 994 ( 1966 vp.) puutavaran mittaussäännösten 
uudistamisesta. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 995 ( 1966 vp.) puutavaran mittaussäännösten 
muuttamisesta. 

Ed. Puhakan ym. toiv.al. n:o 996 (1966 vp.) havupuun mittausta koskevien 
säännösten muuttamisesta . 

. Ed. Vennamon toiv.al. n:o 997 ( 1966 vp.) puutavaran mittausta koskevan lain 
muuttamisesta. 

Ed. A. Koskisen ym. toiv.al. n:o 399 (1967 vp.) eläkkeiden yhteensovittamista 
koskevien työntekijäin eläkelain säännösten muuttamisesta. 

Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 400 (1967 vp.) sodanaikaisen reservipalveluksen 
lukemisesta hyväksi eläkeaikana eri eläkejärjestelmissä. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 401 ( 1967 vp.) rintamiesten eläkeasiain järjestä
misestä. 

Ed. Lähteenmäen ym. toiv.al. n:o 402 ( 1967 vp.) yrittäjien lakisääteisen lisä
eläketurvan järjestämisestä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 403 (1967 vp.) lisäyksestä vuoden 1967 tulo- ja 
menoarvioon rintamaveteraanien eläkkeitä varten. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 404 (1967 vp.) metsätyössä käyvien ansioiden ja elä
ke-etujen parantamisesta. 

Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 406 ( 1967 vp.) kalliinajaniisien suorittamisesta vuo
den 1948 jälkeen sattuneista alle 30% haitta-asteen aiheuttaneista tapatur
mista maksettaviin elinkorkoihin. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 407 ( 1967 vp.) kansaneläkkeiden ikärajan alentami
sesta. 

Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 408 ( 1967 vp.) kansaneläkkeen tukiosan saan
nin edellytysten tarkistamisesta. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 409 ( 1967 vp.) kansaneläkelain vanhuudentukea koske
vien säännösten muuttamisesta. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 410 (1967 vp.) kansaneläkelain 22 §:n työkyvyttö
myyskäsitteen täsmentämisestä ottaen huomioon perheenemännät. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 411 ( 1967 vp.) pathe-eläkelainsäädännön muuttami
sesta perheen pääasiallisena elättäjänä toimivan naishenkilön osalta. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 228 yhtey
dessä; mietintö n:o 
33. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 83 yhtey
dessä; mietintö n:o 
11. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 83 yhtey
dessä; mietintö n:o 
11. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

} Ei ohdi Uy IWi tdli 
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Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 412 ( 1967 vp.) perhelisän määrän korottamisesta. 
Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 413 ( 1967 vp.) lapsiavustuksia koskevan lainsää

dännön yhtenäistämisestä. 
Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 414 ( 1967 vp.) lapsilisään oikeuttavan ikärajan 

korottamisesta. 
Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 415 (1967 vp.) erityislapsilisälain muuttamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 416 ( 1967 vp.) erityislapsilisien korottamisesta ja nii
den myöntämisen laajentamisesta. 

Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 417 (1967 vp.) opiskelutapaturman korvaamisesta 
annetun asetuksen muuttamisesta. 

Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 418 (1967 vp.) esityksen antamisesta invaliidi
huoltolain 12 §:n muuttamisesta. 

Ed. Juvelan toiv.al. n:o 419 (1967 vp.) määrärahasta invaliidihuoltolain 22 §:n 
mukaisia tarkoituksia varten. 
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Toimenpide 

} m d>ditty k;;,ttcllä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 190 yhtey
dessä; mietintö n:o 
21. 

1m <hditty lWitdlii. 

J K" . 1 hall' k · asrte ty ltu sen _esi-
tyksen n:o 248 yhtey
dessä; mietintö n:o 
32. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 420 (1967 vp.) invaliidihuoltolain mukaisen l 
viikko- ja huoltorahan korottamisesta. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 421 (1967 vp.) invaliidihuoltolain mukaisen 
opintoavustuksen laajentamisesta ja korottamisesta ylemmän asteisissa oppi
laitoksissa opiskeleville invalideille. 

Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 422 ( 1967 vp.) invaliidihuoltolain muuttamisesta 
huoltorahan myöntämisperusteiden osalta. 

Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 423 (1967 vp.) invaliidihuoltolain edellyttämän 
työhuolto- ja opintolainoituksen tehostamisesta. 

Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 424 (1967 vp.) invaliidihuoltoasetuksen 27 §:n 
invalidien erityishuoltolaitoksen asemaa koskevan säännöksen kumoamisesta. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 425 ( 1967 vp.) invalidihuollon uudistamistyön kii
rehtimisestä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 426 ( 1967 vp.) invaliidien asioissa esiintyvien puut
teiden korjaamisesta. 

Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 427 ( 1967 vp.) invaliditeettimääritysten muuttami
sestä syöpäinvalidien osalta. 

Ed. Rodenin ym. toiv.al. n:o 428 ( 1967 vp.) tutkimuksesta invaliditeettimää
räyksien muuttamiseksi syöpäinvalideille edullisemmiksi. 

Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 429 ( 1967 vp.) invalidin ammattikoulutuksen takia 
hänen huollettavilleen maksettavan huoltorahan sitomisesta elinkustannusin
deksiin. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 430 (1967 vp.) sairausvakuutuslaissa säädettyjen 
matkakustannusten korvausta koskevien säännösten tarkistamisesta. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 431 (1967 vp.) astmaa sairastavien oikeuttamisesta 
lääkkeiden osalta täysimääräiseen sairausvakuutuskorvaukseen. 

Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 432 (1967 vp.) syöpäpotilaiden sosiaalisen aseman 
helpottamisesta. 

Ed. Apajalahden ym. toiv.al. n:o 433 ( 1967 vp.) toimenpiteistä kroonisten syö
päsairaiden aseman helpottamiseksi. 

Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 434 ( 1967 vp.) tapaturmavakuutustoiminnan kes
kittämisestä sairausvakuutusjärjestelmän puitteisiin. 

Ed. Halmeen toiv.al. n:o 436 ( 1967 vp.) työntekijäin tapaturmavakuutuslain 
mukaan ammattitaudeista maksettavien korvausten saamisessa ilmenneiden 
epäkohtien poistamisesta. 

Ed. Borg-Sundmanin toiv.al. n:o 437 (1967 vp.) työantajan sosiaaliturva
maksuvelvollisuuden poistamisesta kansaneläkeikäisten työntekijäin osalta. 

Ed. Perheentuvan ym. toiv.al. n:o 438 ( 1967 vp.) suunnitelman laatimisesta so
siaalihuollon hallinnon kehittämisestä. 

Ed. V. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 439 (1967 vp.) tutkimuksesta huoltoavun
saajien elintasosta. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 56 yhtey
dessä; mietintö n:o 6. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 248 yhtey
dessä; mietintö n:o 
32. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 440 (1967 vp.) toimenpiteistä vanhusten olojen 
kehittämiseksi. 

Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 441 ( 1967 vp.) metsätyöläisten sosiaalisten etujen 
parantamisesta. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 442 (1967 vp.) satamatyöläisten työolosuhteiden 
parantamisesta. 

Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 443 (1967 vp.) tutkimuksen toimittamisesta 
vajaatyökykyisten henkilöiden asemasta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 444 (1967 vp.) ammattikurssien järjestämisestä työn
tarvitsijoille. 

Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 445 (1967 vp.) keski-ikäisten naisten työllisyyttä 
edistävän ammattikurssitoiminnan kehittämisestä. 

Ed. Volotisen ym. toiv.al. n:o 446 (1967 vp.) koko maata käsittävän ammatin
valinnanohjausorganisaation luomisesta. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 447 ( 1967 vp.) lisäyksestä vuoden 1967 tulo- ja1 
menoarvioon ammatinvalinnanohjaustoimiston perustamiseksi Saloon. 

Ed. V. A. Virtasen toiv.al. n:o 448 ( 1967 vp.) toimenpiteistä ammatinvalinnan
ohjaustoimiston aikaansaamiseksi Savonlinnaan. 

Ed. Helistenin ym. toiv.al. n:o 449 ( 1967 vp.) ammattimaisen maantieliikenteen 
ammattientarkastajan virkojen perustamisesta. 

Ed. Melinin toiv.al. n:o 450 (1967 vp.) työehtosopimuslain nykyaikaistamisesta. 
Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 452 (1967 vp.) työllisyyslainsäädännön tarkista

misesta. 
Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 453 (1967 vp.) selvityksestä työllisyyslain valtion 

ja kuntien suhteita koskevien säännösten tarkoituksenmukaisuudesta. 

Ed. Karpolan ym. toiv.al. n:o 455 (1967 vp.) pysyvien työpaikkojen rakentami- 1 
sesta kehitysalueille työllisyysvaroilla. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 456 ( 1967 vp.) pienviljelijäin oikeuttamisesta 
suorittamaan risusavottatöitä omissa metsissään työllisyysvaroin. 

Ed. L. Koskisen ym. toiv.al. n:o 457 (1967 vp.) Mikkelin läänin muodostami
sesta omaksi työvoimapiiriksi. 

Ed. Sarialan ym. toiv.al. n:o 458 (1967 vp.) Mikkelin läänin työvoimapiirin pe
rustamisesta. 

Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 459 (1967 vp.) toimenpiteistä Pohjois-Suomen ra
kenteelliseksi muodostuneen työttömyyden torjumiseksi. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 460 (1967 vp.) työnvälityslainsäädännön muuttami
sesta. 

Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 461 ( 1967 vp.) vuosilomalain vapaapäivätyötä 
koskevien säännösten muuttamisesta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 462 (1967 vp.) lyhennetyn työajan antaman edun 
korvaamisesta siitä osattomiksi jääneille. 

Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 463 (1967 vp.) vajaatyökykyisten työllistämiseksi 
järjestettävän elinkeinoneuvonta- ja suojatyötoiminnan kehittämisestä. 

Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 464 (1967 vp.) tutkimuksesta vähimmäispalkka
lain tarpeellisuudesta. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 465 ( 1967 vp.) työllisyyslainojen myöntämisestä 
asuntotuotantoon. 

Ed. L. Koskisen ym. toiv.al. n:o 466 (1967 vp.) toimenpiteistä vanhusten ja 
muiden vähävaraisten asunnon saannin turvaamiseksi. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 217 yhtey
dessä; mietintö n:o 
25. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 61 yhtey
dessä; mietintö n:o 7. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 248 yhtey
dessä; mietintö n:o 
32. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 228 yhtey
dessä; mietintö n:o 
33. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 467 ( 1967 vp.) lapsiperheiden asumistuesta anne
tun lain muuttamisesta. 

Ed. Honkosen ym. toiv.al. n:o 468 (1967 vp.) asumistuen myöntämisestä yksi
lapsisille opiskelijaperheille. 

Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 469 (1967 vp.) asumistuen maksamisesta kansan
eläkkeen ja pienen työeläkkeen varassa eläville vuokralla asuville vanhuksille. 

} Ei ohditty .... -

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 
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Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 470 ( 1967 vp.) toimenpiteistä vanhojen asuntojen l 
nykyaikaistamiseksi. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 471 (1967 vp.) katastrofirahaston aikaansaamisesta 
onnettomuuksien takia turvattomiksi jääneiden perheiden avustamiseksi. 

Ed. Siltasen ym. toiv.al. n:o 472 ( 1967 vp.) perhesuunnittelu- ja ehkäisyneu
vontatoiminnan kehittämisestä. 

Ed. Aron toiv.al. n:o 473 ( 1967 vp.) toimenpiteistä lasten päivähoidon ke
hittämiseksi. 

Ed. Karkisen ym. toiv.al. n:o 474 (1967 vp.) äitiyssuojelua koskevan lainsää
dännön uudistamisesta. 

Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 475 (1967 vp.) toimenpiteistä kuulovikaisten las
ten kuntoutuskodin aikaansaamiseksi. 

Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 476 ( 1967 vp.) Helsingin Polio Huolto r.y:n 
omistaman Kaislarannan toipilaskodin käyttömahdollisuuksien tutkimisesta. 

Ed. Antilan ym. toiv.al. n:o 477 ( 1967 vp.) määrärahasta Ilmajoen työlaitoksen 
asuntolarakennuksien rakennustyön aloittamiseksi. 

Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 478 (1967 vp.) riittävän taloudellisen tuen anta
misesta epäsosiaalisille valvottaville tarkoitettujen huoltokotien perustamiseen 
ja ylläpitämiseen. 

Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 479 (1967 vp.) lastentarhanopettajaseminaarien 
kustannusten suorittamisesta kokonaan valtion varoista. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 480 ( 1967 vp.) kasvatusneuvolatoiminnan kehittä
misestä. 

Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 481 (1967 vp.) määrärahasta elinkeinoneuvonta
ja suojatyötoimintaa järjestäville kunnille. 

Ed. Laineen ym. toiv.al. n:o 482 ( 1967 vp.) korvauksen suorittamisesta vuoden 
1918 kansalaissotaan osallistuneille punakaartilaisille. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 483 ( 1967 vp.) korvauksen järjestämisestä kaikille 
sodan johdosta leskiksi jääneille. 

Ed. M. Mattilan ym. toiv.al. n:o 484 (1967 vp.) varusmiespalveluksen huomioon 
ottamisesta vuosiloman pituutta määrättäessä. 

Ed. Lahden ym. toiv.al. n:o 485 ( 1967 vp.) tutkimuksesta ilmaisten lomamatko
jen järjestämisestä suuriperheisille äideille. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 486 ( 1967 vp.) tutkimuksen suorittamisesta 
vapaa-ajan viettoon liittyvistä ongelmista. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 487 (1967 vp.) työntekijäin työolosuhteiden huomioon 
ottamisesta kauppaliikkeiden ja liiketoimistojen aukioloaikaa koskevaa esi
tystä valmisteltaessa. 

4243 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 248 yhtey
dessä; mietintö n:o 
32. 

Ei ehditty käsitellä. 

Siirretty talousvaliokun
taan. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 488 ( 1967 vp.) palveluelinkeinoissa työskente
levän avustavan henkilökunnan polkkauksen korjaamisesta. 

Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 489 (1967 vp.) rotuerottelun estämisestä yleisöä 
palvelevissa liikkeissä. 

Ed. Backlundin ym. toiv.al. n:o 490 (1967 vp.) komitean asettamisesta musta
laisten ongelmien ratkaisaisemiseksi ja määrärahasta käytännön toimenpiteitä 
varten. 

Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 344 ( 1968 vp.) kansaneläkelain eläketurvaa 
koskevien säännösten muuttamisesta. 

1 Ei ohditty kJWtellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

Ed. Granvikin ym. toiv.al. n:o 345 (1968 vp.) kansaneläkkeen aikaisemmasta 
maksamisesta rintamamiehille. 

Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 346 (1968 vp.) kansaneläkkeen myöntämisestä 
molemmille eläkkeeseen oikeutetuille aviopuolisoille yhtä suurena kuin yk
sinäiselle henkilölle. 

Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 347 ( 1968 vp.) esityksen antamisesta kansan
eläkkeiden tukilisien korottamisesta. 

Ed. V. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 348 (1968 vp.) kansaneläkkeen tukiosaan 
oikeuttavien tulorajojen korottamisesta kaksinkertaiseksi työtulojen osalta. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 349 (1968 vp.) kansaneläkelainsäädännön tukiosaa 
ja tukilisää koskevien perusteiden muuttamisesta. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 350 (1968 vp.) kansaneläkelain täydentämisestä 
asuntolisän myöntämistä koskevilla säännöksillä. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 
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Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 351 (1968 vp.) kansaneläkelain mukaisen kan- l 
saneläkkeen myöntämistä pitkäaikaiseksi todetussa sairaustapauksessa kos
kevien säännösten muuttamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 352 (1968 vp.) kansaneläkkeen ikärajan alentamista 
koskevan kysymyksen selvittämisestä. 

Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 353 (1968 vp.) laitoshoitoa saavien kansaneläk
keiden käyttämisestä nykyistä tarkoituksenmukaisemmin. 

Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 354 (1968 vp.) tutkimuksesta valtion yhtiön pe
rustamiseksi lakisääteisiä vakuutuksia varten. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 355 ( 1968 vp.) yrittäjien eläketurvajärjestelmän 
aikaansaamisesta. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 356 (1968 vp.) rintamamiesten eläkelainsäädännön 
aikaansaamisesta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 357 (1968 vp.) esityksen antamisesta sotaveteraa
nien eläkelaiksi. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 358 (1968 vp.) kuukautisen eläkkeen myöntämisestä 
50 vuotta täyttäneille rintamaveteraaneille. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 359 ( 1968 vp.) määrärahasta ylimääräisiä sotaeläk
keitä varten. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 360 (1968 vp.) lisäyksestä vuoden 1968 tulo- ja 
menoarvioon ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten. 

Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 361 ( 1968 vp.) eräiden palveluaikojen lukemisesta 
eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi eläkejärjestelmiä kehitettäessä. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 362 (1968 vp.) varusmieskauden lukemisesta työn
tekijäin eläkelain mukaiseksi eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi. 

Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 363 (1968 vp.) yhden sodanaikaisen sotapalve
lusvuoden laskemisesta kahdeksi normaalivuodeksi työsuhde-eläkelakien van
huus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä määrättäessä. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 364 ( 1968 vp.) sodan aikana maanpuolustustehtä
vissä palvellun ajan lukemisesta kolminkertaisena työntekijän hyväksi TEL:n 
mukaista eläkeaikaa laskettaessa. 

Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 365 (1968 vp.) eläkkeelle siirtymisen helpottamisesta 
raskaissa ammateissa. 

Ed. Borg-Sundmanin ym. toiv.al. n:o 366 (1968 vp.) vanhimpien työntekijäryh
mien saattamisesta työntekijäin eläkelain piiriin. 

Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 367 (1968 vp.) eläke-etujen ulottamisesta koskemaan 
työttömäksi joutuvaa vanhenevaa työvoimaa. 

Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 369 ( 1968 vp.) toimenpiteistä sairausvakuutuslain 
muuttamiseksi. 

Ed. Tallgrenin ym. toiv.al. n:o 370 ( 1968 vp.) sairausvakuutusasetuksen muutta
misesta. 

Ed. Tiitun toiv.al. n:o 371 (1968 vp.) samansuuruisen päivärahan suorittamisesta 
sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden johdosta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 372 ( 1968 vp.) perheenäitien saattamisesta samaan 
asemaan ansiotyössä käyvien kanssa ammattisairaudesta korvausta myönnet
täessä. 

Ed. Vahtisen ym. toiv.al. n:o 373 ( 1968 vp.) palkattoman virkavapauden myön
tämisestä äitiysloman päätyttyä. 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 374 ( 1968 vp.) tutkimuksesta metsätyöntekijöi
den keskuudessa esiintyvistä ammattisairauksista. 

Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 375 ( 1968 vp.) sotilasvammalain epäkohtien kor-.· 
jaamisesta. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 83 yhtey
dessä; mietintö n:o 
11. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 42 yhtey
dessä; mietintö n:o 5. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 165 yhtey
dessä; mietintö n:o 
18. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 377 ( 1968 vp.) sotilasvammakorvauksiin oikeutettu- Ei ehditty käsitellä. 

Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 376 (1968 vp.) työkyvyttömyysasteen arviointipe- } 
rusteiden tarkistamisesta sotilasvamma-asioissa. 

jen aseman korjaamisesta. 
Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 378 ( 1968 vp.) lisäkorvauksen myöntämisestä työ

tapaturmissa loukkaantuneille, korvauksensa kertakaikkisena nostaneille. 
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Ed. Karpolan ym. toiv.al. n:o 379 (1968 vp.) lisäkorvauksen maksamisesta en
nen vuotta 1959 elinkorkonsa kertakaikkiseen pääomasuoritukseen vaihta
neille vammautuneille. 

Ed. Backlundin ym. toiv.al. n:o 380 (1968 vp.) muutoksista tapaturmavakuutus-. 
lakiin. . .. _ ..... ~"""'~ 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 381 (1968 vp.) invalidien asioissa esiintyvien puuttei
den selvittämisestä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 382 (1968 vp.) halpakorkoisten lainojen myöntämises
tä työllisyysvaroista sotaveteraaneille. 

Ed. ·Backlundin ym. toiv.al. n:o 383 (1968 vp.) uudelleenkoulutuskurssien jär
jestämisestä astma- ja heihin verrattaville invalideille. 

Ed. Siltasen ym. toiv.al. n:o 384 ( 1968 vp.) toimenpiteistä vaikeavammaisten si
joittamiseksi valtion ja kuntien palvelukseen . 

.Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 385 ( 1968 vp.) kodinperustamislainajärjestel
män uudelleen käyttöönottamisesta. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 386 (1968 vp.) määrärahasta kodinperustamislainoja 
varten. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 387 (1968 vp.) määrärahasta kodinperustamislaino
ja varten. 

Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 388 (1968 vp.) asumistuen maksamisesta vähävarai
sille suuriperheisille omakotitalon omistajille. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 389 (1968 vp.) toimenpiteistä sen estämiseksi, 
etteivät lapsilisämaksut ylittäisi lapsilisien määrää. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 390 (1968 vp.) rikkaitten ja suurituloisten lapsilisien 
poistamisesta. 

·Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 391 (1968 vp.) erityislapsilisän myöntämisestä 
ilman harkintaa vajaaliikuntakykyisille aivovauriolapsille. 

Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 392 ( 1968 vp.) pysyvän elimen perustamisesta aka
teemisten työmarkkinain tutkimista varten. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 393 (1968 vp.) akateemisten alojen työmarkkinatutki
musten ja -ennusteiden laatimisesta. 

· Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 394 (1968 vp.) ammatinvalinnanohjauksen jatku
vasta laajentamisesta. 

Ed. Haapasalon ym. toiv.al. n:o 395 (1968 vp.) ammatinvalinnanohjaustoimiston 
sijoittamisesta Mikkeliin. 

Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 396 (1968vp.) lastentarhanopettajain koulutuksen 
yhtenäistämisestä. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 397 (1968 vp.) kotiapulaiskoulutuksen järjes
tämisestä. 

Ed. Aition ym. toiv.al. n:o 398 ( 1968 vp.) esityksen antamisesta laiksi yleisestä 
työttömyysvakuutuksesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 399 (1968 vp.) kaikkia kansalaisia koskevasta työttö
myysvakuutuksesta. 

Ed. Puhakan ym. toiv.al. n:o 400 (1968 vp.) työttömyyskassalain mukaisen avus
tuksen maksamisesta pienviljelijöille. 

Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 401 ( 1968 vp.) tutkimuksesta työllisyysvarojen 
käyttämisestä uusien tuotannollisten työpaikkojen luomiseksi. 

Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 402 ( 1968 vp.) tutkimuksesta työllisyysvarojen 
ohjaamisesta pysyvien työpaikkojen luomiseen. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 403 (1968 vp.) sotaveteraanien työllisyyden tur
vaamista koskevan lainsäädännön akiaansaamisesta. 

Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 404 ( 1968 vp.) tutkimuksen toimittamisesta työt
tömäksi joutuvan naistyövoiman uudelleen kouluttamisen tehostamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 405 (1968 vp.) ansioiden korottamisesta työllisyys
töissä. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 406 (1968 vp.) valtion työmailla noudatettavan 
päivärahojen maksujärjestelmän muuttamisesta. 

Ed. M. Linnan ym. toiv.al. n:o 407 ( 1968 vp.) lisäyksestä vuoden 1968 tulo- ja 
menoarvioon työllisyystöihin kotiseutunsa ulkopuolelle sijoitettujen päivära
han maksamiseksi. 
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Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 183 yhtey
dessä; mietintö n:o 
22. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 217 yhtey
dessä; mietintö n:o 
25. 

Ei ehditty käsitellä. 

J 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 237 yhtey
dessä; mietintö n:o 
27. 
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Ed. Vennamon toiv.al. n:o 408 (1%8 vp.) päivärahan maksamisesta työllisyystöis
sä siirtotyömailla. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 409 ( 1968 vp.) lainojen myöntämisestä yrittäjille työl
lisyysvaroista. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 410 ( 1968 vp.) korkotuen myöntämisestä työllisyys
varoista lisätyövoimaa ottaville yrittäjille. 

Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 411 (1968 vp.) yksityisten työnantajain majoitus
työmaiden majoitusolosuhteiden parantamisesta. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 412 ( 1968 vp.) hehtaarirajoituksen poistamisesta 
työttömyyskortistoon pääsyn ehtona. 

Ed. Burmanin ym. toiv.al. n:o 413 ( 1968 vp.) yritysdemokratiakomitean työn kii
rehtimisestä. 

Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 414 ( 1968 vp.) lainsäädäntöuudistuksista oikeus
turvan varmistamiseksi ryhdyttäessä pakkotoimiin sosiaalihuollon alalla. 

Ed. M. Mattilan ym. toiv.al. n:o 415 (1968 vp.) korvauksen suorittamisesta viisi
päiväisen työviikon etuisuuksista osattomiksi jääneille pienyrittäjille. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 416 ( 1968 vp.) itsenäisenä yrittäjänä metsätöitä 
suorittavan traktorimiehen saattamisesta apulaisineen työsopimussuhteessa 
olevaksi puutavarayhtiön työntekijäksi. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 417 (1968 vp.) vanhusten työhuoltokomitean mietin
nössä esitettyjen ehdotusten toteuttamisesta. 

Ed. Backlundin ym. toiv.al. n:o 418 (1968 vp.) esityksen antamisesta lisäykseksi 
vuoden 1968 tulo- ja menoarvioon mustalaisten asuntoja ja asuntoavustuksia 
varten. 

Ed. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 408 työvoimapolitiikkaa tutkivan ja ohjaavan eli
men perustamisesta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 409 yritysdemokratiaan tähtäävän kokeilutoiminnan 
aloittamisesta valtiojohtoisissa yrityksissä. 

Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 410 edellytysten luomisesta työpaikkademokratian 
aikaansaamiselle. 

Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 411 työntekijäin luottamusmiesten aseman lain
säädännöllisestä järjestämisestä. 

Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 412 työsopimuslain ja työsääntölain uudistamista 
tutkimaan asetetun komitean työn kiirehtimisestä. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 413 työntekijäin aseman parantamisesta irtisanomis
tilanteessa. 

Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 414 työsuhdekäsitteen määrittelyn muuttamisesta 
traktorien ja muiden työkoneiden käytön osalta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 415 pääurakoitsijan palveluksessa olevien kuorma
autonkuljettajien ym. aseman turvaamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 416 vähätuloisten ansioiden parantamisesta. 
Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 417 toimikunnan asettamisesta valvomaan samapalkkai

suuden toteuttamista. 
Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 418 lyhentyvän työajan korvaamisesta yksityisil

le omaa työtään tekeville yrittäjille. 
Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 419 työntekijäin palkkojen maksamisen turvaami

sesta keskeytysvakuutusjärjestelmää laajentamalla. 
Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 420 liikeapulaisten minimipalkkalain säätämisestä. 
Ed. Puhakan ym. toiv.al. n:o 421 työnantajain veivoittamisesta maksamaan met

sätyömiehille omien työvälineiden käytöstä korvaus. 
Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 422 työntekijäin erityisen vuosilomapalkan aikaan

saamisesta. 
Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 423 työntekijän oikeuttamisesta vuosilomaa var

ten lukemaan hyväkseen eri työnantajien palveluksessa olemansa ajat. 
Ed. Hamaran ym. toiv.al. n:o 424 työntekijäin lomakauden muuttamisesta. 
Ed. Flinckin ym. toiv.al. n:o 425 lauantaipäivän saattamisesta vapaapäiväksi arki

pyhäviikollakin. 

Toimenpide 

Käsitelty hallituksen esi
tyk~en n:o 237 yhtey
dessä mietintö; n:o 
27. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 83 yhtey
dessä; mietintö n:o 
11. 

l Ei d•ditty lWhcllii. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 228 yhtey
dessä; mietintö n:o 
33. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 238 yhtey
dessä; mietintö n:o 
34. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 83 yhtey
dessä; mietintö n:o 
11. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Asia 

Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 426 ammattientarkastustoiminnan kehittämisestä. 
Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 427 työpaikkojen terveydenhuollon järjestämi

sestä. 
Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 428 vakuutusyhtiöille kertyvien tapaturmavakuu

tustulojen käyttämisestä myös työntekijäin ennakolta ehkäisevään terveyden
huoltoon ja tapaturmantorjuntaan. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 429 lakisääteisen työpaikkojen terveydenhuolto
järjestelmän aikaansaamisesta. 

Ed. Nevalaisen ym. toiv.al. n:o 430 a=attitautilainsäädännön tarkistamisesta. 
Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 431 ammattitauteihin sairastuneiden työntekijäin 

korvausten ja huollon saannin turvaamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 432 työn ja toimeentulon saannin turvaamisesta jokai

selle kansalaiselle. 
Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 433 ohjeiden antamisesta työkykyisten invalidien 

sijoittamisesta valtion palvelukseen. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 434 pysyvän työpaikan järjestämisestä sotainvalideille 

ja rintamaveteraaneille. 
Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 435 toimihenkilöalan työttömyyden turvan järjes

tämisestä. 
Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 436 Itä- ja Pohjois-Suomen nuorisotyöttömyyden 

poistamisesta. 
Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 437 työvoimatoimikuntia koskevien työllisyyslain 

määräysten tarkistamisesta. 
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1 Toimenpide 

} Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 183 yhtey
dessä; mietintö n:o 
22. 

Ei ehditty . käsitellä. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 438 kuntien vapauttamisesta työhönsijoitusvelvolli~ · 
suudesta. · 

Ed. E. Laineen ym. toiv.al. n:o 439 kuntien työhönsijoitusosuuksien määrittele
misen muuttamisesta. 

Ed. Sarialan ym. toiv.al. n:o 440 kuntien työhönsijoitusvelvollisuutta koskevien 
säännösten muuttamisesta. · 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 441 työttömyydestä aiheutuvien rasitusten jaka-
misesta työttömyyskassojen ·kesken nykyistä oikeudenmukaisemmin. · 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 442 työllisyystöiden ansioiden parantamisesta: ja päivä
rahan maksamisesta työttömyystyömailla kotiseudun ulkopuolella. 

Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 443 työttömyyskassa-avustuksen saannin edellytysten 
lieventämisestä. 

Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 444 työttömyyskortistoon pääsyn rajoitusten poista-
misesta. · 

Ed. Vennanion toiv.al. n:o 445 työttömyyskortistoon pääsyn kohtuuttomien rajoi
tusten kumoamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 446 työttömyyskorvausten katt()rajan nostamisesta. 

Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 447 päivärahan maksamisesta siirtotyömailla. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 448 risusavottatöitä koskevien työllisyysmääräysten 
uudistamisesta. · · 

Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 449 lausunnon pyytämisestä a=atillisilta järjes
töiltä työllisyysammattikursseja järjestettäessä. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 450 työllisyyttä ·edistävässli ammattikurssitoimin
nassa havaittujen epäkohtien poistamisesta. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 451 työttömyysajan eHiketurvaa heikentävän vaiku
tuksen poistamisesta. 

Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 452 esityksen anti!misesta laiksi yleisestä työttömyys-
vakuutuksesta. · · ' 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 453 työttömyysvakuutusta koskevan lainsäädännön· ai
kaansaamisesta. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 454 ammatinvalinnan ohjauksen, ammattikou-
lutuksen ja työnvälityksen yhteensovittamisesta. · 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 61 yhtey
dessä; mietintö n:o 7. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 237 yhtey
dessä; mietintö n:o 
27. 

} E <hdluy lliitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
. tykseli ti:6 128 yhtey

dessä; · mietintö n:o 
13. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 237 yhtey
dessä; mietintö n:o 
27. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hitllituksen esi
tYksen n;o217 yhtey

. .dessä; mietintö n:o 
·25. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 455 määrärahasta ammatinvalinnanohjauksen pai
kallistoimistoja varten. 

Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 456 määrärahasta Vammalan ja Kankaanpään am
matinvalinnanohjaustoimistojen toiminnan aloittamiseksi. 

Ed. Backlundin toiv.al. n:o 457 ammatinvalinnanohjaustoimiston perustamisesta 
Närpiöön. 

Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 458 ammatinvalinnanohjaustoimiston avaamisesta 
Närpiöön. 

Ed. Mannisen ym. toiv.al. n:o 459 ammatinvalinnanohjaustoimiston sijoittamisesta 
Varkauden kaupunkiin. 

Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 460 ammatinvalinnanohjaustoimistojen perustami
sesta Varkauteen, Suonenjoelle ja Iisalmelle. 

Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 461 maatalousalan asiantuntijan viran perustamisesta 
sosiaalihallitukseen. 

Ed. Junnilan ym. toiv.al. n:o 462 verojen huomioon ottamisesta elinkustannus
indeksiä laskettaessa. 

Ed. Laihon ym. toiv.al. n:o 463 yrittäjiä ja maatalousväestöä koskevien eläkela
kien antamisesta. 

Ed. Tiitun ym. toiv.al. n:o 464 maanviljelijä- ja pienyrittäjäväestön saattamisesta 
yleisten eläkelakien piiriin. 

Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 465 opiskelijain saattamisesta eläketurvan piiriin. 
Ed. Halmeen ym. toiv.al. n:o 466 eläkeiän alentamista koskevan tutkimuksen 

suorittamisesta. 
Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 467 vähimmäiseläkkeiden korottamisesta ja ylä

rajan säätämisestä eläkkeille. 
Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 468 työeläkemaksujen rahastoinnin lopettami

sesta. 
Ed. Lindemanin ym. toiv.al. n:o 469 työntekijäin siirtymisestä eläkkeelle säädet

tyä eläkeikää aikaisemmin. 
Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 470 raskaissa ammateissa työskentelevien eläke

ikärajan alentamisesta. 
Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 471 pitemmän ajanjakson palkkatulojen huomioon 

ottamisesta työeläkkeen perusteena. 
Ed. Halmeen ym. toiv.al. n:o 472 työntekijäin eläkelain mukaisten vakuutusmak

sujen määräämisperusteissa ilmenevien epäkohtien poistamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 473 metsätyömiesten sosiaaliturvan ja eläkeoikeuden 

parantamisesta. 
Ed. Karkisen ym. toiv.al. n:o 474 työntekijäin eläkelain 1 §:ssä mainitun ka

renssiajan lyhentämisestä. 
Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 475 huo1tajakorotuksen liittämisestä työkyvyttö

myyseläkkeisiin. 
Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 476 eläkkeeseen oikeutettujen lasten yläikärajan korot

tamisesta. 
Ed. Apajalahden ym. toiv.al. n:o 477 rintamasotilaiden kansaneläkeoikeuden pa

rantamisesta. 
Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 478 rintamamiesten kansaneläkeikärajan alentami

sesta. 
Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 479 rintamasotilaiden kansaneläkeoikeuden paranta

misesta. 
Ed. 0. Saarisen toiv.al. n:o 480 kansaneläkkeiden eläkeikärajan alentamisesta 

raskaissa ammateissa työskentelevien, vuosien 1939-45 sotiin osallistuneiden 
kohdalta. 

Ed. E. Salon ym. toiv.al. n:o 481 rintamaveteraanien kansaneläkeikärajan alenta
misesta 55 vuoteen ja rintamalisän järjestämisestä työkyvyttömyys- tai van
huuseläkettä saaville. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 482 kansaneläkeikärajan alentamisesta vuosien 1939 
-45 sotiin osallistuneiden kohdalta. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 483 kansaneläkkeen perusosan korottamisesta ja 
tukiosan saantiehtojen helpottamisesta. 

Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 484 kansaneläkkeen tukiosaan vaikuttavan raja
tulon määrän korottamisesta. 

Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 485 työtulon saattamisesta tasavertaisesti eläketulon 
kanssa etuoikeutetuksi tuloksi kansaneläkkeen tukiosaa määrättäessä. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 83 yhtey
dessä; mietintö n:o 
11. 

Ei ehditty käsitellä. 

} 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 
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Ed. Vennamon toiv.al. n:o 486 kansaneläkkeiden työtulon kattorajan korottami
sesta. 

Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 487 huoltoapulain 5 §:n mukaisten eläkkeiden 
saattamisesta kokonaan etuoikeutetuksi tuloksi kansaneläkkeen tukiosaa mää
rättäessä. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 488 puolison tulojen jättämisestä huomiotta kan
saneläkkeen tukiosaa myönnettäessä. 

Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 489 kansaneläkelain 27 §:n muuttamisesta. 
Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 490 henkivakuutuksen yhteydessä otetun työ

kyvyttömyysvakuutuksen jättämisestä huomioon ottamatta kansaneläkkeen 
tukiosaa määrättäessä. 

Ed. Tammisen ym. toiv.al. n:o 491 kansaneläkkeen tukiosan korottamisesta. 

Ed. Pesolan toiv.al. n:o 492 kotihoidossa olevien kansaneläkeläisten oikeuttami
sesta saamaan hoitolisää. 

Ed. V. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 493 tukilisälain muuttamisesta. 

Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 494 kansaneläkelaitoksen kuntoutustoimintaa koske
vien säännösten uudistamisesta. 

Ed. Pesolan toiv.al. n:o 495 asumistuen myöntämisestä kansaneläkkeen varassa elä
ville vanhuksille vuokrakustannusten tasaamiseksi. 

Ed. Siltasen ym. toiv.al. n:o 496 asumislisän suorittamisesta kansaneläkkeensaa
jille. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 497 rintamamiesten eläkeikärajan alentamisesta. 
Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 498 vaikeaan asemaan joutuneiden sotainvalidien 

tukemisesta ylimääräisin rintamasotilaseläkkein. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 499 perhe-eläkelain ulottamisesta koskemaan kaikkia 

kansalaisia. 
Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 500 mies- ja naisleskien saattamisesta samanarvoiseen 

asemaan eläkelainsäädännössä. 
Ed. Tammisen ym. toiv.al. n:o 501 perhe-eläkelain täydentämisestä oikeuttamaila 

miesleski leskeneläkkeeseen. 
Ed. V. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 502 perhe-eläketurvan saattamisesta koske

maan kaikkia leskeytyneitä. 
Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 503 rintamasotilaskortin jakamisen aloittamisesta. 
Ed. Huiman ym. toiv.al. n:o 504 rintamasotilaskortin jakamisesta siihen oikeute

tuille. 
Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 505 sairausvakuutuksen päivärahan korottami

sesta. 
Ed. Borg-Sundmanin ym. toiv.al. n:o 506 tutkimuksesta sairauspäivärahan suorit

tamisesta 65 vuotta täyttäneille. 
Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 507 vanhuuseläkkeensaajien oikeudesta sairaus

vakuutuslain mukaiseen päivärahaan työtulojen menetyksen osalta. 
Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 508 sairausvakuutuslain mukaisen äitiyspäivärahan 

korottamisesta. 
Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 509 sairausvakuutuslain mukaisen äitiyspäivärahan 

suorittamisesta nykyistä pitemmältä ajalta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 510 sairauspäivärahan alarajan korottamisesta. 
Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 511 lasten sairaanhoidosta aiheutuvien maksujen 

korvaamisesta kokonaan sairausvakuutuslain perusteella. 
Ed. Mustosen ym. toiv.al. n:o 512 asuinpaikan ulkopuolella suoritettavista sai

raanhoidosta ja tutkimuksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta. 
Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 513 sepelvaltimovian lisäämisestä vaikeina ja pitkäai

kaisina sairauksina pidettävien sairauksien luetteloon sairausvakuutuksessa. 
Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 514 sairausvakuutuslain mukaan kuntoutukseen 

osoitettujen varojen käyttämisestä perheenemäntien kuntoutuslomatoimintaan. 
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Toimenpide 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

} Ei ohditty kii•itellii. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 81 yhtey
dessä; mietintö n:o 
10. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Mäkelän ·ym. toiv.al. n:o 515 invallidihuoltolain mukaisen huollon myöntä
misen perusteiden väljentämisestä. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 516 sotainvalidien sosiaaliturvan parantami
sesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 517 invalidien ja heidän perheittensä aseman turvaa
misesta. 

Ed. Tammisen ym. toiv.al. n:o 518 invalidivaunujen ja pyörätuolien hankkimi
sesta liikuntavammaisille invalideille. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. · n:o 519 reumasairaille tarkoitetun invalidirahan saanti
mahdollisuuksien lisäämisestä. 

Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 520 kuulovammaisten apuvälinehankinnan ja -huol
lon edistämisestä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 521 kehitysvammaisia koskevan kokonaisratkaisun ai
kaansaamisesta. 

Ed. Perheentuv·an ym. toiv.al. n:o 522 sosiaalineuvojatoiminnan aloittamisesta 
vaikeasti liikuntavammaisten auttamiseksi. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al: n:o 523 vaikeavammaisille lapsille suoritettavaa hoito
tukea koskevan lain aikaansaamisesta. 

Ed. Matilaisen ym. toiv.al. n:o 524 kuntoutusta ja suojatyötoimintaa koskevien 
säännösten tarkistamisesta. 

Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 525 erityisen vanhustenhuoltolain tarpeen selvittämi-
sestä. . 

Ed. Westerlundin ym. toiv.al. n:o 526 toimenpiteistä valtion tuen ja valtionlaino
jen myöntämiseksi vanhusten ja eläkeläisten kunnallisten asuntojen rakenta
mista varten. 

Ed. L. Koskisen ym. toiv.al. n:o 527 avustusten myöntämisestä kunnille halpa
vuokraisten asuntojen rakentamiseen vähävaraisille vanhuksille. 

Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 528 lapsiperheiden asumistuesta annetun lain 
muuttamisesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 529 lainojen myöntämisestä rintamaveteraaneille 
asuntojen rakentamista varten. 

Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 530 lapsiperheiden asumistukea koskevain säännös
ten muuttamisesta. 

Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 531 asumispalvelutoimintojen luomisesta asuntojen 
yhteyteen. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 532 asumistuen laajentamisesta omistusasuntoihin. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 533 kodinperustamislainojen myöntämisestä. 
Ed. Salorannan ym. toiv.al. n:o 534 kuntien sosiaaliturvalaitoksen perustamisesta. 
Ed. E. Salon ym. toiv.al. n:o 535 äitiyssuojelulain aikaansaamisesta. 
Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 536 äitiyslomaa koskevan lainsäädännön yhtenäistämi

sestä. 
Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 537 perhekustannustasausjärjestelmän täydentämisestä. 
Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 538 toimenpiteistä perhekustannuksien tasaami

seksi. 
Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 539 tutkimuksesta kotiavustajien palkkauksen 

saattamisesta valtionavun piiriin. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 540 virallisten lomasijaisten järjestämisestä kyliin. 
Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 541 maatilatalouksien lomaemäntätoiminnan järjestä· 

misestä. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 542 äidinpalkan järjestämiseStä. 
Ed. Karkisen ym. toiv.al. n:o 543 yksinäisten perheenhuoltajien aseman helpotta-

misesta. · 
Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o .544 avioerosta aiheutuvien vaikeuksien su-

pistamisesta. · 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 5<15 taloudellisissa vaikeuksissa olevien leski- ja yksi

näisten äitien aseman parantamisesta. 
Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 546 .lapsilisien tiukemmas.ta porrastamisesta ja 

lapsilisämaksujen käyttämisestä kokonaan lapsilisiin. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 547 kerättyjen lapsilisävarojen käyttämisestä lapsilisiin. 
Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 548 lapsilisien korottamisesta:. · 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 165 yhtey
dessä; mietintö n:o 
18. 

Ei ehditty käsitellä. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 248 yhtey
dessä; mietintö n:o 
32. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Asia Toimenpide 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 549 lapsilisäjärjestelmään liittyvän äidinpalkka
järjestelmän toteuttamisesta. 

Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 550 erityislapsilisän myöntämisestä työttömän 
huoltajan lapsiperheelle. 

Ed. Rosnellin ym. toiv.al. n:o 551 pienistä lapsista maksettavan erityisen hoitoli
sän liittämisestä lapsilisäjärjestelmään. 

Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 552 nuorison asemaa yhteiskunnassa koskevan sel
vityksen suorittamisesta. 

Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 553 suojelukasvatuksellisten erityislastenkotien 
saattamisesta valtionavun piiriin. 

Ed. Karkisen ym. toiv.al. n:o 554 koulukodeista vapautuvien nuorten jälkihuol
lon järjestämisestä. 

Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 555 Kotiniemen koulukodin lopettamisesta ja luo-
vuttamisesta maatalousoppilaitokseksi. Ei ehditty käsitellä. 

Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 556 lasten päivähoitoa koskevan lainsäädännön ai
kaansaamisesta. 

Ed. Rosnellin ym. toiv.al. n:o 557 lasten päivähoidon järjestämisestä. 
Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 558 eronneen lastenhuoltajan taloudellisten ja so

siaalisten vaikeuksien lieventämisestä. 
Ed. Heinosen yni. toiv.al. n:o 559 esityksen antamisesta uudeksi laiksi lastentar

han ja -seimien valtionavusta. 
Ed. E. Salon ym. toiv.al. n:o 560 lastenseimien ja valvotun perhepäivähoidon 

saattamisesta valtionavun piiriin. 
Ed. Kalavaisen ym. toiv.al. n:o 561 porrastettuun ruokamaksujärjestelmään siirty-. 

misestä lastentarhoissa ja lasten päivähoitolaitoksissa. 
Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 562 pakollisen tapaturmavakuutuksen siirtämises-

tä valtion hoidettavaksi. · 

Kulkulaitosvaliokunta. 

I. Hallituksen esitykset. 

Hallituksen esitys n:o 153 (1968 vp.) laiksi tieliikennelain 5 S:n muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 40 laiksi tieliikenteen turvaamisesta liikennemerkein eräis

sä tapauksissa. 

II. Lakialoitteet. 
Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 370 ( 1966 vp.) laiksi Heinolan-'--Savonradan 

rakentamisesta. 
Ed. L. Koskisen ym. lak.al. n:o 371 (1966 vp.) laiksi Heinolan-Savon yhdysra· 

dan rakentamisesta. 
Ed. Jämsenin ym. lak.al. n:o 372 (1966 vp.) laiksi Kaskisten-Härmän-La.ppa· 

järven-Keitelepohjan-Siilinjärven radan rakentamisesta. 
Ed. Ahosen ym. lak.al. n:o 373 (1966 vp.) laiksi Haapamäen-Saarijärven yhdys

radan rakentamisesta. 
Ed. Leinosen lak.al. n:o 374 (1966 vp.) laiksi Oulun seudun-Kuusamon radan 

rakentamisesta. 
Ed. Lahtelan ym. lak.al. n:o 375 (1966 vp.) laiksi Taivalkosken-Kemijärven 

radan rakentamisesta. 
Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 138 (1968 vp.) laiksi Mäntyharjun-Ristiinan~ 

Yöveden satamaradan rakentamisesta. 
Ed. Tikkasen ym. lak.al. n:o 149 ( 1968 vp.) tieliikennelain muuttamisesta. 
Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 150 ( 1968 vp.) tieliikennelain muuttamisesta. 

Ed. Tikkasen ym. Iak.al. n:o 126 laiksi tieliikennelain muuttamisesta. 

III. Toivomusaloitteet. 

Ed. Hamaran ym. toiv.al. n:o 998 (1966 vp.) toimenpiteistä eri kuljetusmuotojen 
kehittämiseksi Mikkelin läänissä. 

Ed. Koppasen ym. toiv.al. n:o 999 ( 1966 vp.) matkustusajan lyhentämisestä Käsi
varren Lappiin. 

Mietintö n:o 5. 
Mietintö n:o 140. 

Ei ehditty käsitellä. · 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o U3 (1968 
vp.) yhteydessä; mie
tintö n:o 5. 

Ei ehditty käsitellä. 

} Ei d>ditty ... tclli. 



4252 Valiokuntien työt 1969. 

Asia 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 1000 (1966 vp.) TVH:n Turun piirin tiera
kennusalan suunnitteluvoimien lisäämisestä. 

Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 1006 (1966 vp.) Uudenkaupungin-Rauman-Porin 
rautatien rakentamisesta. 

Ed. Laihon ym. toiv.al. n:o 1007 (1966 vp.) rautatien rakentamisesta Uudesta
kaupungista Kiukaisiin. 

Ed. Helteen ym. toiv.al. n:o 1008 (1966 vp.) lisäraiteiden rakentamisesta Helsin
gin-Riihimäen rataosalle. 

Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 1009 (1966 vp.) Helsingin-Riihimäen rataosuu
den sähköistämisestä. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 1010 (1966 vp.) Heinolan-Jyväskylän rataosuuden 
tutkimisesta. 

Ed. Sarjalan ym. toiv.al. n:o 1012 ( 1966 vp.) täyskoneellisen tutkimuksen suo
rittamisesta ratasuunnalla Naarajärvi-Heinola. 

Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 1013 (1966 vp.) Saimaan-Suomenlahden oikora
dan suunnan tutkimisesta. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 1014 (1966 vp.) Saarijärven-Multian-Haapamäen 
rautatiesuunnan tutkimisesta. 

Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 1015 (1966 vp.) Saarijärveltä Multian kautta Haa
pajärvelle rakennettavaa rataa koskevan tutkimuksen suorittamisesta. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 1016 (1966 vp.) tutkimuksen toimittamisesta 
Myllymäen-Saarijärven radan rakentamisesta. 

Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 1017 (1966 vp.) Pohjanmaan radalta Tuomiojan 
asemalta Otanmäen kautta Savon radalle suuntautuvan ratasuunnan tutkimi
sesta. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 1018 (1966 vp.) Siilinjärven-Maaningan-Piela-
veden-Keiteleen-Keitelepohjan-Lappajärven-Härmän-Kaskisten rauta-
tien suunnittelemisesta. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 1019 (1966 vp.) tutkimuksesta rautatien rakenta
miseksi Siilinjärveltä Seinäjoelle. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 1020 ( 1966 vp.) tutkimuksen toimittamisesta rauta
tien rakentamiseksi Kannonkoskelta Viitasaarelle. 

Ed. M. Linnan ym. toiv.al. n:o 1021 (1966 vp.) Ylivieskan kauppalan-Kainuun 
(Rahian) rautatien rakentamista koskevasta tutkimuksesta. 

Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 1022 (1966 vp.) toimenpiteistä Ylivieskan-Rah
ian rautatien aikaansaamiseksi. 

Ed. Väyrysen ym. toiv.al. n:o 1023 (1966 vp.) rautatien rakentamisesta Kellon 
asemalta Virpiniemen satamaan. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 1024 (1966 vp.) Tornion Röyttän satamaradan 
vahvistamisesta raskasta liikennettä varten. 

Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 1025 (1966 vp.) tutkimuksen suorittamisesta 
rautatien rakentamiseksi Luikonlahdesta Sysmäjärvelle. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 1026 (1966 vp.) toimenpiteistä Sysmäjärven-Lui
konlahden oikoradan rakentamiseksi. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 1027 (1966 vp.) tutkimuksesta Luikonlahden 
-Svsmäiärven rautatien kannattavuudesta. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 1028 (1966 vp.) tutkimuksen toimittamisesta 
rautatien rakentamiseksi Rovaniemeltä Sodankylään siihen liittyvine haara
ratoineen. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 1029 (1966 vp.) ratasuunnan tutkimisesta Koiarista 
Kittilän Sirkan kautta Perkoseen. 

Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 1040 (1966 vp.) Keiteleen-Päijänteen kanavoimis
suunnitelman toteuttamisesta. 

Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 1041 (1966 vp.) Varkauden-Kuopion syväväylän 
rakentamisesta. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 1042 (1966 vp.) Varkauden-Iisveden, Kuopion 
-Iisalmen, Kuopion-Juankosken ja Suvasveden.:_ Juojärven-Rikkaveden 
vesireittien tutkimisesta. 

Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 1043 (1966 vp.) Kuopion-Iisalmen laivaväylää kos
kevan tutkimuksen suorittamisesta. 

Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 1045 (1966 vp.) Korsnäsin Töjbyn sataman tut
kimisesta ja parantamisesta. 

Ed. Helistenin ym. toiv.al. n:o 1048 (1966 vp.) lentokoneiden laskeutumispaik
kojen raivaamisesta Turun saaristoon. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 124. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 125. 

l E; <hditty !Witellii. 

Mietintö n:o 126. 

} Ei dulitty kli>itdlii. 

Mietintö n:o 127. 

} E; dxlitty !Witdlii. 

Mietintö n:o 128. 

Mietintö n:o 129. 

l Miotintö .,. !JO 

Mietintö n:o 131. 

Mietintö n:o 132. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 137. 

} Mi<tintö .,. 138. 

} E; <hditty kli.ite!Ui. 
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Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 1050 ( 1966 vp.) lentokentän rakentamisesta 
Haapajärvelle ns. Pitkänkankaan maastoon. 

Ed. Hanhirovan toiv.al. n:o 1052 (1966 vp.) lentokentän rakentamisesta Muo
nion kunnassa olevaan Aavahelukkaan. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 1053 ( 1966 vp.) määrärahasta teiden suunnitte
lemista varten. 

Ed. Väyrysen ym. toiv.al. n:o 1290 (1966 vp.) puhelinlaitoksen ottamisesta val
tion omistukseen. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 1292 (1966 vp.) puhelinverkon tilaajavalintaisen 
kaukoliikenteen parantamisesta. 

Ed. Ehrnroothin ym. toival. n:o 1295 (1966 vp.) eräiden vanhusten ja invalidien 
vapauttamisesta radiolupamaksujen suorittamisesta. 

Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 1296 ( 1966 vp.) toimenpiteistä maksuuoman tele
visioluvan myöntämiseksi liikuntakyvyttömille henkilöille. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 1297 ( 1966 vp.) radiolupamaksun poistamisesta 
televisoluvan lunastaneilta. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 1298 (1966 vp.) yleisradion käyttämisestä pelas
tuspalveluvälineenä. 

Ed. 1. Linnan ym. toiv.al. n:o 491 (1967 vp.) Helsingin-Espoon-Lohjan
Salon-Turun ratasuunnan tutkimisen ottamisesta ratatutkimusohjelmaan. 

Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 492 (1967 vp.) toimenpiteistä Riihimäen-Turun 
ratasuunnan tutkimiseksi. 

Ed. Teirin ym. toiv.al. n:o 494 (1967 vp.) raskaammasta kiskotuksesta Seinä
joelta Kaskisiin ja Kristiinankaupunkiin. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 495 ( 1967 vp.) Kolarin-Kittilän rautatieraken
nussuunnitelman laatimisesta. 

Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 505 (1967 vp.) luokkajaon poistamisesta 
valtionrauta teillä. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 506 (1967 vp.) rintamamiesveteraanien oikeut
tamisesta vapaisiin matkoihin valtionrautateillä. 

Ed. Helteen ym. toiv.al. n:o 515 (1967 vp.) Itä-Uudenmaan jälkeenjääneiden 
tieolojen parantamisesta. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 516 (1967 vp.) Sipoon Kalkkitehtaantien jatka
misesta rantaan. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 574 (1967 vp.) Puljun-Nunnasen tierakennustyön 
aloittamisesta. 

Ed. Tainion ym. toiv.al. n:o 599 (1967 vp.) Pohjanlahden satamien aukiolaajan 
pitentämisestä. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 602 (1967 vp.) Loviisan satamaan johtavan väy
län syventämisestä. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 604 (1967 vp.) Parhalahden kalasataman ja 
sinne johtavan tien rakentamisesta. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 606 (1967 vp.) tutkimuksesta Saimaan syväväylän 
ulottamisesta Varkaudesta Iisveden kautta Sisä-Suomen järvialueelle. 

Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 607 (1967 vp.) laivaväylätutkimuksen ja suunni
telman laatimisesta välillä Kuopio-Iisalmi. 

Ed. Mäki-Hakolan toiv.al. n:o 608 (1967 vp.) Kauhavan lentoaseman auto-, 
suoja- ja huoltokeskusrakennuksen rakentamisesta. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 609 (1967 vp.) suurten kuljetushelikopterien 
hankkimisesta Suomenlahden merivartiostolle. 

Ed. Pennasen toiv.al. n:o 610 ( 1967 vp.) Joensuun postiautovarikon rakentami
sesta. 

Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 611 (1967 vp.) postiautovarikon aikaansaamisesta 
Iisalmeen. 

Ed. Honkosen ym. toiv.al. n:o 612 (1967 vp.) kansaneläkkeen varassa elävien 
vanhusten ja invalidien vapauttamisesta tv- ja radiovastaanottimien lupamak
susta. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 613 (1967 vp.) kansaneläkkeen varassa elävien 
vanhusten ja invalidien vapauttamisesta radio- ja televisiolupamaksujen suo
rittamisesta. 

Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 614 (1967 vp.) maaseudun ja syrjäseutujen 
puhelinolojen kehittämisestä. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 615 (1967 vp.) toimenpiteistä syrjäseutujen puhe
linolojen parantamiseksi. 
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Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 136. 

Mietintö n:o 132. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 90. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 138. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Nordströmin ym. toiv.al. n:o 616 (1967 vp.) suorien puhelinyhteyksien. 
aikaansaamisesta Merenkurkun yli. 

Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 617 (1967 vp.) Pohjois-Karjalan kaukopuhelin
yhteyksien parantamisesta. 

Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 218 ( 1968 vp.) liikennepolitiikan kehittämisestä. 
Ed. Pousin toiv.al. n:o 419 (1968 vp.) henkilöliikenteen jatkamisesta Inkerois

ten-Haminan rataosalla. 
Ed. Sirenin toiv.al. n:o 421 ( 1968 vp.) ylikulkusillan rakentamisesta Helsingin 

ohikulkutien yli Tikkurilan maantien ja sanotun ohikulkutien risteykseen 
Helsingin pitäjän kirkonkylässä. 

Ed. Pentin ym. toiv.al. n:o 426 ( 1968 vp.) eritasoristeyksen aikaansaamisesta 
Huittisten kunnan Mommolaan. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 427 (1968 vp.) valtateiden eritasoristeyksen 
rakennustöiden aloittamisesta Lautakylässä. 

Ed. Sinisalon toiv.al. n:o 429 (1968 vp.) uuden asemarakennuksen rakentamisesta 
Vainikkalaan. 

Ed. Paanasen ym. toiv.al. n:o 430 (1968 vp.) Pieksämäen rautatieaseman uuden 
asemarakennuksen rakentamisesta. 

Ed. Tikkasen ym. toiv.al. n:o 432 (1968 vp.) varoituslaitteiden rakentamisesta 
Kajaanin kaupungissa sijaitsevalle valtatien n:o 5 ja Tihisenniemen teolli
suusraiteen tasoristeykselle. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 433 (1968 vp.) TVH:n tukikohdan rakentamisesta 
Pylkönmäelle. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 434 (1968 vp.) tiemestaritukikohdan perustami
sesta Multian kuntaan. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 436 (1968 vp.) syrjäseutuja koskevan tienrakennus
ohjelman laatimisesta. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 437 ( 1968 vp.) toimenpiteistä eräiden vanhojen 
tieosuuksien pitämiseksi liikennöitävässä kunnossa. 

Ed. Procopen toiv.al. n:o 440 ( 1968 vp.) Jorvaksentien Inkoon-Karjaan väli
sen osuuden rakennustöiden aloittamisesta. 

Ed. Sirenin toiv.al. n:o 441 ( 1968 vp.) yhdystien rakentamisesta Helsingin 
lentoasemalta Ylästön kautta uudelle Nurmijärventielle. 

Ed. af Heurlinin toiv.al. n:o 442 ( 1968 vp.) yhdystien rakentamisesta Helsingin 
lentoasemalta uudelle Nurmijärventielle. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 443 (1968 vp.) kehätien liikenneturvallisuuden 
lisäämisestä Helsingin maalaiskunnassa ja Espoossa. 

Ed. Jussilan ym. toiv.al. n:o 446 (1968 vp.) Uudenkaupungin-Lokalahden
Vehmaan ja Lokalahden-Taivassalan maantien rakennustöiden aloittami
sesta. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 447 (1968 vp.) Salon ohikulkutien rakentamistyön 
aloittamisesta. 

Ed. Häppölän ym. toiv.al. n:o 449 (1968 vp.) Lopen-Hunsalan-Karkkilan 
tien parantamisesta. 

Ed. Häppölän ym. toiv.al. n:o 450 (1968 vp.) suunnitelman laatimisesta Hämeen
linnan-Hauhontaustan-Hauhon yhdystien rakentamiseksi. 

Ed. Häppölän ym. toiv.al. n:o 451 (1968 vp.) entisen nelostien rakentamisesta 
välille Tommola-Taulu Lammin ja Padasjoen kunnissa. 

Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 452 ( 1968 vp.) Mäntsälän-Riihimäen tien raken
tamisesta. 

Ed. M. Mattilan ym. toiv.al. n:o 453 (1968 vp.) tutkimuksen suorittamisesta 
Artjärven-Järvenpään yhdystien suunnasta. 

Ed. Häppölän ym. toiv.al. n:o 456 (1968 vp.) suunnitelman laatimisesta Vääk
syn-Lammin tien rakentamiseksi. 

Ed. Sinkkosen ym. toiv.al. n:o 457 (1968 vp.) Joutsenon kunnassa olevan Hon
kalahdentien · parantamistöitten aloittamisesta. 

Ed. Pentin toiv.al. n:o 459 (1968 vp.) Suodenniemen-Putajan-Vammalan tien 
korjaamisesta. 

Ed. Pentin toiv.al. n:o 460 (1968 vp.) yhdystien rakentamisesta Tampereen
Turun tieltä Karkusta Ellivuoren kautta Krouviin V ammalan-Häjään tielle. 

Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 461 (1968 vp.) Porin-MäntyJuodon pikatien 
rakentamisesta nelikaistaiseksi. 

Ed. Landströmin ym. toiv .al. n:o 462 ( 1968 vp.) Noormarkun-Lassilan-Riihon 
-Susikosken tien rakentamisesta. 

Toimenpide 

} Ei <hditty IWitdlli. 

Mietintö n:o .16. 
Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 141. 

} Ei <hditty kli>itdlli. 

Mietintö n:o 133. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 134. 

Mietintö n:o 97. 

Mietintö n:o 98. 

} Ei <hditty IWitdlli. 

Mietintö n:o 1. 

} Miotintö n'n 2. 

Mietintö n:o 3. 

Mietintö n:o 4. 

Mietintö n:o 6. 

Mietintö n:o 7. 

Mietintö n:o 8. 

Mietintö n:o 9. 

Mietintö n:o 10. 

Mietintö n:o 11. 

Mietintö n:o 12. 

Mietintö n:o 17. 

Mietintö n:o 14. 

Mietintö n:o 13. 

Mietintö n:o 15. 

Mietintö n:o 19. 
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Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 463 (1968 vp.) yhdystien rakentamisesta Porin
Tampereen maantieltä Laviaan ja Kankaanpään kauppalaan. 

Ed. Raipalan ym. toiv.al. n:o 464 ( 1968 vp.) yhdystien rakentamisesta Lavian 
kirkonkylästä Tampereen-Porin tielle. 

Ed. Raipalan ym. toiv.al. n:o 465 (1968 vP·) Kyröskosken-Viljakkalan-Kurun 
tien rakentamisesta. 

Ed. Pentin ym. toiv.al. n:o 466 (1968 vP·) Kankaanpään-Lavian-Kiikoisten 
tien peruskorjaamisesta. 

Ed. Raipalan ym. toiv.al. n:o 467 (1968 vp.) Kankaanpään-Honkajoen tien 
parantamisesta. 

Ed. Pentin ym. toiv.al. n:o 468 ( 1968 vp.) tutkimuksen toimittamisesta tien 
rakentamiseksi Tampereen-Vaasan valtatieltä Hämeenkyröön. 

Ed. Nikkilän ym. toiv.al. n:o 469 ( 1968 vp.) yhdystien rakentamisesta Turun 
-Tampereen maantieltä Toijalan Kurjenkallioon. 

Ed. Tammisen ym. toiv.al. n:o 470 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Valkea
koskelta Mallasveden yli Pälkäneelle. 

Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 471 ( 1968 vp.) tutkimuksesta yhdystien rakenta
miseksi Ruoveden kunnan Muroleen kylästä Teiskon kunnan Kapeen kylään. 

Ed. Sinkkosen ym. toiv.al. n:o 472 ( 1968 vp.) Miettiiän ja valtatien n:o 6 väli
sen maantien parantamisesta Rautjärven kunnassa. 

Ed. Sinkkosen ym. toiv.al. n:o 474 ( 1968 vp.) maantien rakentamisesta Simpe· 
leeitä Säämingin kautta Särkilahteen. 

Ed. Sinkkosen ym. toiv.al. n:o 475 ( 1968 vp.) maantien rakentamisesta Saaren 
rautatieasemalta Punkaharjun-Kissalan maantielle. 

Ed. Backlundin toiv.al. n:o 477 ( 1968 vp.) esityksen antamisesta lisäykseksi 
vuoden 1968 tulo- ja menoarvioon Korsnäsin-Teuvan tienrakennustyön 
jatkamista varten. 

Ed. V. Mattilan toiv.al. n:o 478 (1968 vp.) Nurmon-Lapuan maantien perus
parantamisesta. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 480 (1968 vp.) suunnitelman laatimisesta Kol
hon--Haapamäen maantien rakentamiseksi. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 481 (1968 vp.) Keuruun-Ähtärin maantien 
parantamisesta Keuruun kunnan alueella. 

Ed. Mäki-Hakolan ym. toiv.al. n:o 482 ( 1968 vp.) Alavuden-Virtain maantien 
rakentamisesta. 

Ed. Pulkkisen ym. toiv.al. n:o 484 (1968 vp.) Vesannon kirkakylän ohitustien 
rakennustöiden aloittamisesta. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 485 (1968 vP.) maantien rakentamisesta Vesan
nolta Pängätsalon, Patasalon ja Iitsalon saarten kautta Konginkankaalle. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 486 ( 1968 vp.) maantien rakentamisesta Vesan
nolta Pängätsalon saaren kautta Sumiaisiin. 

Ed. Pulkkisen ym. toiv.al. n:o 487 (1968 vp.) tien rakennustöiden aloittamisesta 
Keiteleen Vuonamon salmen· ja Pielaveden Pajuskylän välisellä osuudella. 

Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 488 ( 1968 vp.) tien rakentamisesta Sorsakoskelta 
Varkauteen. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 489 (1968 vP·) Rautalammin-Hankamäen
Säkinmäen-Hankasalmen maantien perusparantamisesta. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 490 ( 1968 vp.) maantien rakentamisesta Törmä
lästä Myhinpäähän Rautalammin kunnassa. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 491 (1968 vP·) yhdysmaantien rakentamisesta 
Jalkalan maantien päätepisteestä Jäppilän maantiehen. 

Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 492 ( 1968 vp.) tien rakentamisesta Lievestuoreen 
-Saarilammin tieltä Hänniskylän Hytölän tielle. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 493 (1968 vP·) Vehmersalmen lossin-Ritoky
län-Puutosmäen maantien rakentamisesta. 

Ed. Pulkkisen ym. toiv.al. n:o 494 ( 1968 vp.) viitostien rakennustöiden aloitta
misesta Särkilahden-Puijonrinteen osuudella. 

Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 495 (1968 vp.) valtatien n:o 5 parantamisesta 
moottoritieksi välillä Särkilahti-Puijonrinne Kuopion kaupungissa. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 496 (1968 vp.) lisäyksestä vuoden 1968 tulo
ja menoarvioon Kuopion ohiajotien rakennustöiden aloittamiseksi. 

Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 497 ( 1968 vP.) maantien parantamisesta Liperin 
kirkonkylän ja Liperin aseman välillä. 

Toimenpide 

} Mktinro "'" 20. 

Mietintö n:o 21. 

Mietintö n:o 20. 

Mietintö n:o 22. 

Mietintö n:o 23. 

Mietintö n:o 24. 

Mietintö n:o 25. 

Mietintö n:o 26. 

Mietintö n:o 27. 

Mietintö n:o 28. 

Mietintö n:o 29. 

Mietintö n:o 18. 

Mietintö n:o 30. 

Mietintö n:o 66. 

Mietintö n:o 67. 

Mietintö n:o 65. 

Mietintö n:o .31. 

Mietintö n:o 32. 

Mietintö n:o .33. 

Mietintö n:o .34. 

Mietintö n:o 123. 

Mietintö n:o .35. 

Mietintö n:o .36. 

Mietintö n:o .37. 

Mietintö n:o .38. 

Mietintö n:o .39. 

}Mi<tintö "'" 40. 

Mietintö n:o 18. 

Mietintö n:o 41. 
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Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 499 (1968 vp.) Soisalon poikkitiehankkeen 
toteuttamisesta. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 500 (1968 vp.) valtatie 17 peruskorjauksen 
suorittamisesta välillä V artiala-Ohtaansalmi. 

Ed. V. Mattilan toiv.al. n:o 501 (1968 vp.) Ylihätmän-Viemätön tien perus
parantamisesta. 

Ed. Backlundin toiv.al. n:o 502 (1968 vp.) parannus- ja päällystetöiden lop
puunsaattamisesta tiellä n:o 67 Jepualla. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 503 (1968 vp.) Peltosalmen-Pihtiputaan-Pietar
saaren maantien rakentamisesta. 

Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 504 (1968 vp.) valtatie n:o 5 rakentamisesta 
moottoritieksi Vuorelan ja Siilinjärven välillä. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 505 (1968 vp.) Juankosken-Riistaveden maan
tien rakentamisesta. 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 506 (1968 vp.) Herajoen-Kolin tieosuuden 
rakennussuunnitelmien laatimisesta. 

Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 507 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Nur
meksen maalaskunnan Höljäkän kylästä Viensuun paikallistiehen. 

Ed. Ruudun toiv.al. n:o 508 ( 1968 vp.) Vuonislahden ja Kolin laiturien sekä 
Kelvän-Vuonislahden-Tiensuun maantieltä Vuonislahden laiturille johtavan 
tien rakentamisesta. 

Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 509 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Rantsilasta 
Utajärvelle. 

Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 510 (1968 vp.) Vilmingon-Pelkoperän tien ra
kentamisesta. 

Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 511 (1968 vp.) Siika-Pyhäjokilaakson maanteiden 
parantamisesta. 

Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 512 (1968 vp.) tien rakentamisesta Vornasta Pih
kalaan Pulkkilan ja Kestiiän kunnissa. 

Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 513 (1968 vp.) Iisalmen-Nurmeksen maantiesuun
nitelmien aikaansaamisesta. 

Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 514 (1968 vp.) Iisalmen-Nurmeksen maantien 
perusparannustöiden aloittamisesta. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 515 (1968 vp.) suunnitelman laatimisesta Lapin 
sivu- ja yhdysteiden rakentamista varten. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 516 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Kemin 
maalaiskunnan Puukkokummusta Pömiön asutusalueen maantiehen. 

Ed. Paason ym. toiv.al. n:o 517 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Yli-Iin 
kunnasta Iijoen eteläpuolta Pudasjärven Kipinään. 

Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 518 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Pudas
järven Ruottisenharjulta Olvasjärven kautta Utajärven Juorkunaan. 

Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 519 ( 1968 vp.) maantien rakentamisesta Pudas
järven Sarakylästä Lehmisuon kautta Ranuan Saarelaan. 

Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 520 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Pudas
järven Kouvalta Kylmälän kautta Taivalkosken Sampilaan Kariniemen-Po
sion maantielle. 

Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 521 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Pudas
järven Sätkivaarasta Taivalkosken Virkkuseen. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 522 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Kuusikon 
paikallistieltä Arpelan-Sihtunan maantielle. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 523 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Simojoen 
pohjoispuolelle Alaniemen lossilta Tainijoen tien kautta Hosioon. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 524 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Ranuan 
1.'1llltlan Telkkälän kylästä Asmundin asutusalueen paikallistiehen. 

Ed. Paason ym. toiv.al. n:o 525 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Kuivaniemen 
kunnan Oijärven kylästä Ranuan kuntaan. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 526 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Ranuan
järven itäpuolelle Pohjaslahden maantieltä Pudasjärven maantielle. 

Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 527 (1968 vp.) maantien petuskorjaamisesta Rova
niemen maalaiskunnan Juotaksesta Posion kunnan Aholaan. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 528 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Posion 
maantieltä Impiön ja Piilolan kautta Länsirannan maantielle. 

Toimenpide 

Mietintö n:o 42. 

Mietintö n:o 43. 

Mietintö n:o 49. 

Mietintö n:o 50. 

Mietintö n:o 51. 

Mietintö n:o 52. 

Mietintö n:o 53. 

Mietintö n:o 54. 

Mietintö n:o 55. 

Mietintö n:o 56. 

Mietintö n:o 58. 

Mietintö n:o 59. 

Mietintö n:o 60. 

Mietintö n:o 61. 

} Mietintönoo 62 

Mietintö n:o 63. 

Mietintö n:o 64. 

Mietintö n:o 68. 

Mietintö n:o 69. 

Mietintö n:o 70. 

Mietintö n:o 71. 

Mietintö n:o 72. 

Mietintö n:o 73. 

Mietintö n:o 75. 

Mietintö n:o 74. 

Mietintö n:o 76. 

Mietintö n:o 77. 

Mietintö n:o 78. 

Mietintö n:o 79. 
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Asia Toimenpide 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 529 ( 1968 vp.) yhdystien rakentamisesta Kilkilön- Mietintö n:o 80. 
salmen-Mourunsalmen ja Aholan-Maaninkavaaran teiden välille Posion 
kunnassa. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 5.30 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Kuusa- Mietintö n:o 81. 
mosta Posion ja AhoJan kautta Kemijärvelle. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 531 ( 1968 vp.) yhdystien rakentamisesta Perä- Mietintö n:o 82. 
Posion-Pekkalan tieltä Suorsan kylän kautta Pekkalan-Kemijärven tielle. 

Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 532 ( 1968 vp.) tien rakentamisesta Soppelasta Mietintö n:o 83. 
Räisälään koskevan tutkimuksen loppuun saattamisesta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 533 (1968 vp.) Vaattojärven-Ruokovaaran yhdys- Mietintö n:o 84. 
tien rakentamisesta Kolarin kunnassa. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 534 ( 1968 vp.) maantien rakentamisesta Sieppijär- Mietintö n:o 85. 
ven-Lohinivan tieltä Nuottavaaran asutusalueen tiehen. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 535 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Sieppijärven Mietintö n:o 86. 
rautatieasemalta Väylänvarren maantielle Kolarin kunnassa. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 536 (1968 vp.) Kurtakosta Ylläsjärvelle johtavan Mietintö n:o 87. 
tien peruskorjauksen suorittamisesta Kolarin kunnassa. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 537 ( 1968 vp.) Pellon Havelasta Kolarin kirkon- Mietintö n:o 88. 
kylään johtavan Väylänvarren tien peruskorjaamisesta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 538 (1968 vp.) Pellon-Raanujärven maantien kun- Mietintö n:o 89. 
nostustöiden suorittamisesta Pellon ja Ylitornion kunnassa. 

Ed. Knuutin toiv.al. n:o 539 (1968 vp.) lisäyksestä vuoden 1968 tulo- ja meno- Mietintö n:o 18. 
arvioon Kelujärven-Härkävaaran maantien rakentamiseksi. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 540 (1968 vp.) Kittilän kunnan Puljusta Enon- Mietintö n:o 90. 
tekiön kunnan Nunnaseen suunnitellun tien rakennustöiden aloittamisesta. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 541 ( 1968 vp.) tien rakentamisesta Lintulasta Mietintö n:o 91. 
Hanhimaahan. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 542 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Muonion Mietintö n:o 92. 
kunnan Muotkavaarasta Tiurajärvelle. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 544 (1968 vp.) maantien rakentamisesta Enontekiön Mietintö n:o 93. 
kunnan Suouttajärven kylään. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 545 (1968 vp.) Kaamasen-Sevettijärven-Kirak- Mietintö n:o 94. 
kajärven-Norjan rajan tien rakentamisesta. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 546 (1968 vp.) toimenpiteistä Kaamasen-Sevetin Mietintö n:o 94. 
-Norjan Näätämön maantieyhteyden rakentamiseksi. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 547 (1968 vp.) Kalmarin-Sapran paikallistien Mietintö n:o 95. 
rakentamisesta. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 548 (1968 vp.) Vehmersalmen-Vuorisalon- Mietintö n:o 96. 
Litmaniemen paikallistien ottamisesta valtion haltuun. 

Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 549 (1968 vp.) paikallistien rakentamisesta Pu- Mietintö n:o 99. 
dasjärven Korpiselta Puolan~an Siikajärvelle. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 550 (1968 vp.) Kivirannan-Särkinärän-Liakan Mietintö n:o 100. 
paikallistien rakentamisen aloittamisesta Alatornion kunnassa. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 551 (1968 vp.) paikallistien ja sillan rakentamisesta Mietintö n:o 101. 
Louesaareen Tervolan kunnassa. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 552 (1968 vp.) paikallistien rakentamisesta Jolan- Mietintö n:o 102. 
gista Lampsiiärvelle Pellon kunnassa. 

Ed. Pentin toiv.al. n:o 554 (1968 vp.) Salmen sillan uudelleen rakentamisesta Mietintö n:o 103. 
Suodenniemen-Lavian tiellä. 

Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 555 (1968 vp.) Sahijoen sillan uudelleen rakenta- Mietintö n:o 104. 
misesta Joutsan kunnassa. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 556 (1968 vp.) suunnitelman laatimisesta Kärkis- Mietintö n:o 105. 
tensalmen lossin korvaamiseksi sillalla. 

Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 557 (1968 vp.) sillan rakentamisesta Arvinsal- Mietintö n:o 106. 
men Iossipaikalle Liperin-Rääkkylän maantiellä. 

Ed. Ruudun toiv.al. n:o 559 (1968 vp.) sillan rakentamisesta Naarajoen yli Mietintö n:o 107. 
Anttosen-Ruunaan tieosuudella. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 560 (1968 vp.) tutkimuksen suorittamisesta Mietintö n:o 108. 
Pol,"timonkosken sillan rakentamiseksi Ylitorniossa. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 561 ( 1968 vp.) tutkimuksen suorittamisesta Mietintö n:o 109. 
sillan rakentamiseksi Tengeliönjoen yli Kantomaanpään-Törmäsjärven tiellä. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 562 (1968 vp.) Levisalmen sillan rakentamisesta Mietintö n:o 110. 
Kittilän-Könkään tiellä. 
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Ed. Westerlundin ym. toiv.al. n:o 565 ( 1968 vp.) Kroksnäsin salmen ja Seit
lahden selän välisen väylän ruoppauksesta. 

Ed. Backlundin ym. toiv.al. n:o 567 (1968 vp.) esityksen antamisesta lisäyksestä 
vuoden 1968 tulo- ja menoarvioon Siipyyn Kilhamnissa sijaitsevan kalastaja
laiturin laajentamiseksi. 

Ed. Backlundin toiv.al. n:o 568 ( 1968 vp.) esityksen antamisesta lisäykseksi vuo
den 1968 tulo- ja menoarvioon Närpiössä olevan Långvedanin kalastussa
taman ruoppausta ja kunnostamista varten. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 572 (1968 vp.) Kuopion-Varkauden syväväylän 
rakentamisesta työllisyysvaroilla. 

Ed. Pentin toiv.al. n:o 573 (1968 vp.) Satakunnassa valtion hallussa olevan 
puhelinliikenteen automatisoimisesta. 

Ed. V. E. Partasen ym. toiv.al. n:o 574 ( 1968 vp.) 50 prosentin alennuksen 
-myöntämisestä kansaneläkeläisille radio- ja televisiolupamaksuista. 

Ed. Matilaisen ym. toiv.al. n:o 575 ( 1968 vp.) eläkkeensaajien vapauttamisesta 
televisioluvan ohella suoritettavasta radiolupamaksusta. 

Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 563 kaupunkiseutujen liikenteen kehittämistä kos
kevan lainsäädännön aikaansaamisesta. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 564 suljettujen alueiden liikenteestä voimassa ole
vien erivapauksien poistamisesta. 

Ed. Hamaran ym. toiv.al. n:o 565 määrärahasta Mikkelin läänin eri kuljetus
muotojen kehittämistarpeen tutkimusta varten. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 566 lisätystä määrärahasta teiden parantamista ja 
kunnossapitoa varten. 

Ed. Pesolan toiv.al. n:o 567 valtion veivoittamisesta huolehtimaan valtion- ja 
yksityisteiden risteysalueiden kunnosta ja turvallisuudesta. 

Ed. 1. Linnan ym. toiv.al. n:o 568 toimenpiteistä läänien liikennelupa-asioiden 
keskittämiseksi lääninhallitusten hoitoon. 

Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 569 tutkimuksesta valtion kuljetusten siirtämisestä 
ammattiautoilijoille. 

Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 570 ensiaputaidon lisäämisestä autonkuljettajaope
tukseen ja kuljettajatutkintovaatimuksiin. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 571 kuorma-autoilijain asettamisesta etuoikeutettuun 
asemaan valtion töiden saannissa. 

Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 572 toimikunnan asettamisesta valtion auto
kuljetusten kokonaissuunnittelua varten. 

Ed. Pohiosen ym. toiv.al. n:o 573 kuorma-autojen kuormitusmääräysten uudis
tamisesta akselipainorajoja korottamalla. 

Ed. Rodenin ym. toiv.al. n:o 574 yksityisen kuorma-autoliikenteen saattamisesta 
toimiluvasta riippuvaksi. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 575 taksilupien oikeudenmukaisesta myöntämisestä. 
Ed. Granvikin ym. toiv.al. n:o 576 langettavan verenalkoholirajan käyttöönoton 

tutkimisesta. 
Ed. Ku1l'in ym. toiv.al. n:o 577 koululaiskuljetusten turvallisuuskysymyksen sel

vittämisestä. 
Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 578 rautatieliikenteessä yli 65-vuotiaille tulevien 

etuien myöntämisestä valtion linja-autoliikenteessä. 
Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 579 bensiinikäyttöisten ajoneuvojen pakokaasujen 

nuhdistamista koskevien säännösten aikaansaamisesta. 
Ed. Haran vm. toiv.al. n:o 580 autojen ajoturvallisuutta edistävien määräysten 

säätämisestä. 
Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 581 jalankulkijoiden turvallisuuden tehosta

misesta. 
Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 582 tiesuolan käytön vähentämisestä. 
Ed. Saarron toiv.al. n:o 583 lumilingon käyttämistä koskevien säännösten täs

mentämisestä. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 584 määrärahasta metsäautoteiden rakentamiseen. 
Ed. Haarlan toiv.al. n:o 585 määrärahasta lentoturvallisuuden parantamiseksi Tam

pereen lentokentällä. 
Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 586 kolmen helikopterin hankkimisesta meripelastus

toimintaa varten. 
Ed. Lindemanin toiv.al. n:o 587 tutkimuksesta maanpäällisten putkistojen käyt

tömahdollisuuksista johdettaessa jätevesiä mereen. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

} MietintD noo 18 

Mietintö n:o 137. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 57. 

Mietintö n:o 44. 

Ei ehditty käsitellä. 

l Miorintö .,. 57 

Ei ehditty käsitellä. 
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Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 588 Urpalanjokisuunnitelman toteuttamisesta Ete· 
lä-Saimaan vapauttamiseksi jätevesistä. 

Ed. Backlundin toiv.al. n:o 589 määrärahasta kalastajalaiturin laajentamisesta 
ja parantamista varten Siipyyn Kilhamnissa. 

Ed. Backlundin toiv.al. n:o 590 määrärahasta Långvedanin kalasataman ruop
pausta varten Nämpnäsissä. 

Ed. Linkolan toiv.al. n:o 591 Suomelahden saaristoväylän ruoppaamisesta. 
Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 592 Keiteleen-Päijänteen kanavaväylän raken

tamisesta. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 593 Kuopion-Varkauden syväväylän rakentamisen 

kiirehtimisestä. 
Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 594 kiskotuksen vaihtamisesta Karjaan ja Hangon 

välisellä radalla. 
Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 595 vertailevan suuntatutkimuksen suorittami

sesta rautatien rakentamisesta välille Uusikaupunki-Rauma. 
Ed. Sirenin toiv.al. n:o 596 määrärahasta rautatiealikulkutunnelin rakentamiseksi 

Tikkurilan asema-alueelle. 
Ed. Sirenin toiv.al. n:o 597 määrärahasta rautatieylikulkusillan rakentamiseksi 

Hiekkaharjun rautatieseisakealueella. 
Ed. Sirenin toiv.al. n:o 598 määrärahasta rautatiealikulkutunnelin rakentamiseksi 

Rekolan rautatieseisakealueelle. 
Ed. Sirenin toiv.al. n:o 599 määrärahasta rautatieylikulkusillan ja alikulkutunnelin 

rakentamiseksi Korson asema-alueella. 
Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 600 rautatien ylikulkusillan ja siihen liittyvän ohi

tusten rakennustöiden aloittamisesta Simon asemakylässä. 
Ed. Vennamon toiv.al. n:o 601 kehitysalueiden rautatiemaksujen alentamisesta. 
Ed. Mustosen ym. toiv.al. n:o 602 Pohjois-Suomessa jalostettujen teollisuustuot

teiden rautatiekuljetusmaksujen alentamisesta. 
Ed. E. Salon ym. toiv.al. n:o 603 alennuksien myöntämisestä vaikeasti liikunta

vammaisille invalideille rautatielippujen hinnoista. 
Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 604 invalidieläkkeen saajien alennuksista rauta

teillä. 
Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 605 ulkomailla opiskelevien suomalaisten nuorten 

lento- ja rautatiealennusten saattamisesta samaksi kotimaassa opiskelevien 
kanssa. 

Ed. Pennasen toiv.al. n:o 606 Joensuun postiautovarikon rakentamisesta. 
Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 607 puhelinliikenteen keskittämisestä valtion hal

tuun. 
Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 608 määrärahasta Jyväskylän kaukokeskuksen huo

neistolisätilojen hankkimiseksi. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

1 
Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 137. 

Mietintö n:o 135. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty käsitellä. 

JMi. .. 57 etmto n:o . 

Ed. Pennasen toiv.al. n:o 609 Pohjois-Karjalan kaukopuhelinyhteyksien paranta- l 
misesta. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 610 radion ja television lupamaksujen poistamisesta 
vähävaraisilta kansaneläkeläisiltä. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 611 varsinaisesta liikennekäytöstä pois jäävien tei
den saamisesta kehitysalueilla paikallisteiksi. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 612 korjauksen aikaansaamisesta paikallis- ja sitä 
pienempien teiden osalta. 

Ed. Pohiosen ym. toiv.al. n:o 613 Pylkönmäen-Kolkanlahden paikallistien perus
parantamisesta. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 614 Hautomäen-.Ä.yskosken th. välisen entisen 
maantien muuttamisesta paikallistieksi. · 

Ed. Pohiosen ym. toiv.al. n:o 615 Kalmarin-Sapran paikallistien rakentamisesta 
S<tariiärven ja Karstulan kunnissa. 

Ed. Pohiosen vm. toiv.al. n:o 616 Hänniskylän-Simulan paikallistien rakenta
misesta Konneveden ja Laukaan kunnissa. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 617 polkutien rakentamisesta Harjuvaarasta Reponie
men kautta Harjunojaan Muonion kunnassa. 

Ed. Mäki-Hakolan toiv.al. n:o 618 tielautakunnan oikeudesta tieyksikköjaon 
muuttamiseen ja tarkistamiseen. 

Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 619 yksityistien käsitettä koskevien säännösten tar
kistamisesta. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 620 tutkimuksesta yksityisteiden rakentamisen ja 
kunnossapidon siirtämisestä valtion tehtäväksi. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Asia 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 621 yksityisten läpikulkuteiden ottamisesta valtion 
haltuun. 

Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 622 lisäyksstä vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon 
yksityisten teiden rakentamisen avustamista varten. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 623 määrärahasta yksityisteiden kunnossapitoon 
ja tekemiseen. 

Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 624 tutkimuksesta yksityisten teiden auraamisesta 
valtion toimesta. 

Ed. Gröndahlin ym. toiv.al. n:o 625 määrärahasta Satakunnan tie- ja vesiraken
nuspiirin perustamista varten. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 626 TVH:n tukikohdan rakentamisesta Pylkön
mäelle. 

Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 627 tiemestarin tukikohdan rakentamisesta Multian 
kuntaan. 

Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 628 TVL:n tukikohdan rakentamisesta Kinnulan 
kuntaan. 

Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 629 Putikon-Kirjavalan tien peruparannuksen 
suorittamisesta. 

Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 630 Kultakiven-Särkilahden tien perusparannuk
sen suorittamisesta. 

Ed. Backlundin toiv.al. n:o 631 määrärahasta Korsnäsin-Teuvan tien valmiiksi 
rakentamista varten Norrnäsin ja Kalaxin välillä. 

Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 632 Korsnäsin-Närpiön maantien rakennustöi
den loppuunsaattamisesta. 

Ed. Backlundin toiv.al. n:o 633 määrärahasta Jepuan ja Uudenkaarlepyyn välisen 
vanhan runkotien n:o 67 parantamiseksi. 

Ed. Granvikin ym. toiv.al. n:o 634 Kruunupyyn-Merijärven tienrakennuksen 
aloittamisesta. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 635 tieyhteyden aikaansaamisesta Hangosta Bro
marvin kautta Kemiöön. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 636 Pappilan-Vestlaxin tien rakentamisesta Ke
miön saaressa. 

Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 637 määrärahasta Inkoossa olevan Barönsalmentien 
saattamiseksi valmiiksi. 

Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 638 uuden tien rakentamisesta välille Laaksolahti
Jupperi-Friherrs. 

Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 639 määrärahasta Kolmperän-Siikajärven maantien 
kunnostamiseksi Espoon kauppalassa. 

Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 640 määrärahasta Tuusulan moottoritien liittymien 
rakentamiseksi eri tasoon. 

Ed. Procopen toiv.al. n:o 641 määrärahasta tienrakennustyötä varten Tattarisuon 
-Massbyn välisellä osuudella. 

Ed. Häppölän ym. toiv.al. n:o 642 korjaustöiden aloittamisesta entisellä nelos
tiellä Hyvinkään ja Padasjoen välisellä osuudella. 

Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 643 Loviisan ja valtatie n:o 6:n välisen tien paran
nustöiden aloittamisesta. 

Ed. Linkolan toiv.al. n:o 644 määrärahasta Kyminlinnan-Kotkan moottoritien 
töiden aloittamiseksi. 

Ed. Linkolan toiv.al. n:o 645 määrärahasta Kotkan pohjoisen sisääntulotien ra
kentamiseksi. 

Ed. Helteen ym. toiv.al. n:o 646 määrärahasta Ahvenkosken-Elimäen maantien 
parannustöitä varten välillä Ruotsinpyhtää-Elimäki. 

Ed. Lottasen ym. toiv.al. n:o 647 yhdvstien rakentamisesta Lahden-Jyväskylän 
tieltä Uitonsalmen ja Kalkkisten kautta Lahden-Sysmän tielle. 

Ed. Hvkkäälän ym. toiv.al. n:o 648 määrärahasta Kouvolan-Heinolan maantien 
rakennustöiden aloittamiseen. 

Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 649 nk. itäisen sisääntulotien rakentamisesta 
Kouvolan-Heinolan maantieltä Kuusankoskelle. 

Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 650 Porvoon-Stensbölen-Sondbyn tien parantami
sesta ja kestopäällystämisestä. 

Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 651 Stensbölen-Ebbon-Sunisundin tien perusparan
nusten toteuttamisesta. 

Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 652 Porvoon-Sannäsin-Isnäsin tien kunnostamisesta 
ja kestopäällystämisestä. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 139. 

Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 57. 

Mietintö n:o 97. 

Mietintö n:o 98. 

} Ei <hditty ki>itellä. 

Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 57. 

} Ei dulitty ki>itdlä. 

Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty käsitellä. 

} Mktintö 000 51. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 57. 

Mietintö n:o 46. 

} Mietintö 000 57. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 47. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Asia 

Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 653 määrärahasta Lepäisten.;_Lyökin suaristotien 
rakentamiseksi Uudenkaupungin alueella. 

Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 654 eritasoristeyksen rakentamisesta Huittisten Mom
molaan. 

Ed. Häppölän ym. toiv.al. n:o 655 yhdystien suunnan määräämisestä välillä Hä
meelinna-Hauho. 

Ed. Nikkilän ym. toiv.al. n:o 656 yhdystien rakentamisesta Turun-Tampereen 
maantieltä Toijalan Kurjenkallioon. 

Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 657 Peipohjan-Kiukaisten-Rauman maantien ra
kennussuunnitelmien laatimisesta. 

Ed. Gröndahlin ym. toiv.al. n:o 658 määrärahasta tien rakentamiseksi Reposaa
ren tieltä Ahlaisten kirkolle. 

Ed. Lottasen ym. toiv.al. n:o 659 Viralan-Hyvikkälän-Suonpään yksityistien 
muuttamisesta paikallistieksi Janakkalan kunnassa. 

Ed. Lottasen ym. toiv.al. n:o 660 Paiston-Piilonsuon yksityistien muuttamisesta 
paikallistieksi Janakkalan kunnassa. 

Ed. Gröndahlin ym. toiv.al. n:o 661 maantien rakentamisesta Merikarvialta Sii
kaisten kautta Kankaanpäähän. 

Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 662 Honkilahden-Mannilan-Mestilän tien raken
tamisesta. 

Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 663 Marttilan-Kyrön-Niitynpään maantien raken
tamisesta. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 664 Välikylän-Savitaipaleen kirkonkylän-Peijon
mäen paikallistien parantamisesta. 

Ed. Nurmisen ym. toiv.al. n:o 665 määrärahasta TVL:n Vaasan ja Keski-Pohjan
maan piirien tiesuunnitelmien toteuttamiseen. 

Ed. Mäki-Hakolan toiv.al. n:o 666 Halkosaaren-Kitinojan-Liipantönkän maan
tien parantamisesta. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 667 määrärahasta Seinäjoen-Jalasjärven maan-
tien rakentamista varten. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 668 Alajärven-Soinin maantien parantamisesta. 
Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 669 Soinio-Karstulan maantien parantamisesta. 
Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 670 määrärahasta Alajärven kirkonkylän pääteiden 

rakentamista varten. 
Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 671 Ähtärin keskustan teitten rakennustöiden 

aloittamisesta. 
Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 672 määrärahasta Alavuden-Ähtärin maantien 

rakentamiseksi. 
Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o" 673 Virtain-Ähtärin maantien parantamisesta. 
Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 674 määrärahasta Ähtärin-Töysän-Alavuden 

maantien parannustöihin. 
Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 675 Ähtärin-Virtain maantien parantamisesta. 
Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 676 Lehtimäen-Töysän maantien kunnostamisesta. 
Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 677 Mäyryn-Veneskosken tien parantamisesta. 
Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 678 Jyväskylän-Vaajakosken moottoritien ra-

kentamisesta. 
Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 679 Kankaanpään-Siikaisten-Merikarvian 

maantien perusparantamisesta. 
Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 680 Jämsänkosken-Juokslahden maantien rakenta

misesta. 
Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 681 Parkunmäen-Osikonmäen-Rantasalmen kk 

maantien rakentamisesta. 
Ed. L. Koskisen ym. toiv.al. n:o 682 määrärahasta Virmutjoen-Vekaran maan

tien rakentamiseen. 
Ed. Matilaisen ym. toiv.al. n:o 683 määrärahasta tien rakentamiseksi Simpeleen 

kirkonkylästä Särkilahteen. 
Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 684 maantien rakentamisesta Pihlajaveden-Virtain 

maantieltä Yltiän pysäkille. 
Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 685 määrärahasta Kelion-Kanavuoren maantien 

suunnitelman laatimista varten. 
Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 686 Lievestuoreen-Toivakan maantien paranta

misesta. 
Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 687 tien rakentamisesta Lievestuoreen-Saarilammin 

tieltä Hänniskylän-Hytölän tielle. 

534 1/69 

Toimenpide 

Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 57; 

} Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty käsitellä. 
Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty ·käsitellä. 

Mietintö n:o 57. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 38. 
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Ed. Ahosen ym. tQiv.al. n:o 688 Keuruun-Multian maantien rakentamisesta. 
Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 689 Keuruun-.Ähtärin maantien patantamisesta 

läänin rajan ja Pihtisulun paikallistien risteyksen välillä. 
Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 6~0 Vesannon-Uuraisten maantien öljysorastami

sesta. 
Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 691 Vesannon-Viitasaaren-Kyyjärven tien ra· 

kentamisesta. 
Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 692 Keitelepohjan-Viitajärven maantien rakenta

misesta. 
Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 693 Kärkkäälän-Sunttilan tieosan pataunustöiden 

suorittamisesta Konneveden kunnassa. 
Ed. Pekkatisen ym. toiv.al. n:o 694 Vatkauden-Sorsakosken maantien rakenta

misesta. 
Ed. Mannisen ym. toiv.al. n:o 695 ns. Järvi-Suomen tien Varkauden-Pieksä

mäen tieosan rakentamisesta. 
Ed. Pekkatisen ym. toiv.al. n:o 696 Sorsakosken-Kalmalahden maantien perus

patantamisesta. 
Ed. Mannisen ym. toiv.al. n:o 697 Vatkauden kaupungin ja Sorsakosken teolli

suusalueen välisen maantien rakentamisesta. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 698 Palokankaan-Rengon-Mustansalon maan

tien rakentamisesta. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 699 Saviputaan-Mäntymäen maantien perus

parantamisesta. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 700 Soisalon saaren poikkitiehankkeen toteutta· 

misesta. 
Ed. E. Räsäsen toiv.al. n:o 701 lisäyksestä vuoden 1969 tulo- ja menoatVioon 

. Kuopion ohiajotien rakennustöiden aloittamiseksi. 
Ed. Pekkatisen ym. toiv.al. n:o 702 peruskorjauksen suorittamisesta Länsirannan 

maantiellä. 
Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 703 Käärmelahden-Koivusaaren-Hamulan yksi-· 

tyistien muuttamisesta paikallistieksi. 
Ed. Pulkkisen ym. toiv.al. n:o 704 paikallistien rakentamisesta Pielaveden Tai

paleen kylästä Tervon kirkonkylään. 
Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 705 maantien rakentamisesta rakenteilla olevalta 

Kuopion-Jyväskylän valtatieltä Rautalammin kirkonkylään. 
Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 706 Rautalammin-Säkinmäen-Hankasalmen 

maantien peruspatantamisesta. 
Ed. Karpolan ym. toiv.al. n:o 707 Rasivaaran-Tolosenmäen tien rakentamisesta. 
Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 708 sinisen tien rakentamisesta Hautamäeltä Ve-

sannon kautta Sumiaisiin. . . 
Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 709 tiesuunnittelumäärärahojen lisäämisestii 

TVH:n Keski-Pohjanmaan ja Oulun piirien alueella. 
Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 710 Rantsilan-Utajärven maantien rakentami

sesta. 
Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 711 maantien rakentamisesta Simon kunnan Maks

niemen kylästä Veitsiluotoon. 
Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 712 Röyttän satamaan johtavan Tornion kaupun

gin ohitustien aikaansaamisesta. 
Ed. Paason ym. toiv.al. n:o 713 maantien rakentamisesta Iin kunnan Olhavan 

kylästä Luolanaapan maantiehen. 
Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 714 Niskaluoman-Inkeen maantien rakentami

sesta Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa. 
Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 715 määrärahasta maantien rakentamiseksi Pudas

järven Kutenkylästä Taivalkosken Jurmunkylän Parviaiseen. 
Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 716 Karungin-Aapajoen-Raumon paikallistien 

peruskorjauksen suorittamisesta. 
Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 717 ylikulkumahdollisuuden järjestämisestä moot

toriajoneuvoille Tornionjoen yli Juoksengin kylän kohdalla. 
Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 718 Nuasjärven-Mäntyjärven maantien raken

tamisesta. 
Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 719 Korpijärven-Raanujärven-Ylipään maan

tien rakentamisesta. 
Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 720 maantien rakentamisesta Vanttauskoskelta Sieri

lään Kemijoen eteläpuolella. 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 1)9 . 

Ei . ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 35. 

Ei ehditty käsitellä. 
Mietintö n:o 33. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 57. 
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Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 721 maantien peruskorjauksen suorittamisesta vä
lillä Juotas-Ahola. 

Ed. Paarmanin ym. toiv.al. n:o 722 Kemijärven-Sodankylän maantien peruspa
rantamisesta. 

Ed. Paarmanin ym. t{)iv.al. n:o 723 Sodankylän-Savukosken maantien perus
parantamisesta. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 724 maantien rakentamisesta Javarusvastuulta 
Pelkosenniemelle. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 725 maantien rakentamisesta Ylläsjärven maantieltä 
Luosun kylään Kolarin kunnassa. 

Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 726 Muonion-Kittilän maantien perusparannus
töiden suorittamisesta. 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 727 polkutien rakentamisesta Hetasta Näkkälään 
Enontekiön kunnassa. 

Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 728 maantien rakennustyön aloittamisesta Ina
rin kunnan Virtaniemestä Elletjärvelle. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 729 Riutulan-Tirron-Närrijärven-Angelin maan
tien rakentamisesta. 

Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 730 Tenon varren tien rakentamisesta Karigasnie
mestä Utsjoelle. 

Ed. E. Räsäsen toiv.al. n:o 731 lisäyksestä vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon 
maantien rakennustöiden jatkamiseksi Tervon Hautomäen ja Vesannon vä
lillä. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 732 Halolanmäen..,..-Käpysalon-Tervon maantien 
rakentamisesta. . 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 733 Vehmersalmen lossin-Ritokylän-Puutos
mäen maantien rakentamisesta. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv,al. n:o 734 Hiponsalmen-Pelonniemen maantien raken
tamisesta Muuruveden kunnassa. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 735 yhdysmaantien rakentamisesta Jalkalan maan
tieltä Jäppilän maantielle. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 736 Muuruveden-Juankosken maantien rakenta
misesta. 

Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 737 uuden sillan rakentamisesta Korian sillan ti
lalle. 

Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 738 määrärahasta sillan rakentamiseksi Kymijoen -
yli palvelemaan valtatien n:o 6 liikennettä. 

Ed. Hostilan toiv.al. n:o 739 määrärahasta Karhulan maanteiden ja siltojen ra
kentamiseksi valmiiksi yhtäjaksoisesti. 

Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 740 Karsinakosken siltojen rakentamisesta ja Man
nisen-Virtalan maantien parantamisesta. 

Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 741 sillan rakentamisesta Syvinkisalmen yli Ruove
den kunnassa. 

Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 742 toimenpiteistä Åhtärin kaava-alueen ohitus
tien ja siihen liittyvän Ouluveden sillan rakentamiseksi. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 743 Puutossalmen sillan rakennustöiden aloit
tamisesta. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 744 tutkimuksesta sillan rakentamisesta Kärkis
tensalmen lossipaikalle. 

Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 745 Mustanvirran sillan rakentamisesta Maaningan 
kunnassa. 

Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 746 Mustanvirran sillan rakentamisesta Maaningan 
kunnassa. 

Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 747 Takalan-Leppärannan paikallistien ja sii· 
· hen liittyvän Pyhäjoen yli johtavan sillan rakentamisesta Oulaisten kauppa

lassa. 
Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 748 Pyhäjoen yli johtavan paikallistien ja sillan 

rakentamisesta Pyhäjoen Pirttikoskelle. 
Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 749 sillan rakentamisesta Simojoen yli Tainijoen 

lassipaikan kohdalla Simon kunnassa. 
Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 750 Alatornion kunnassa olevan Liakanjoen 

sillan rakentamisesta. 
Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 751 Eurooppa 4-tien sillan rakentamisesta Tor-

nionjoen yli Torniossa. · 

Toimenpide 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 139. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 39. 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 37. 

Ei ehditty 'käsitellä. 

Mietintö n:o 111. 

Mietintö n:o 48. 

Mietintö n:o .112. 

Mietintö n:o 113. 

Mietintö n:o 114. 

Mietintö n:o 57. 

Mietintö n:o 115. 

Mietintö n:o 105. 

} Mretintö .,. 116. 

Mietintö n:o '117. 

Mietintö n:o 118. 

Mietintö n:o -119. 

Mietintö n:o 120. 

Ei ehditty käsitellä. 
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Asia Toimenpide 

Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 752 sillan rakennustöiden aloittamisesta Kemijoen Mietintö n:o 121. 
yli Tervolan kirkonkylässä. 

Ed. Paatmanin ym. toiv.al. n:o 753 sillan rakentamisesta Luirojoen yli Tanhuan Mietintö n:o 122. 
lassipaikalla Sodankylän-Savukosken maantiellä. 

Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 754 määrärahasta Levisalmen sillan rakentamiseksi Mietintö n:o 57. 
Kittilän-Könkään tiellä. 

Ed. Vennamon toiv.al. n:o 755 sillan rakentamisesta Levisalmeen Kittilän kun- Mietintö n:o 110. · 
nassa. 

Puolustusasiainvaliokun ta. 

I. Hallituksen esitykset. 

Hallituksen esitys n:o 91 laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys n:o 236 laiksi puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta. 

Ed. Forsiuksen ym. toiv.al. 
kunnan lisäämisestä. 

II. Toivomusaloiteet. 
n:o 581 (1968 vp.) sotilasruokaloiden naishenkilö-

Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 580 (1968 vp.) sotilassoittokunnan perustamisesta 
Lapin lääniin. 

Ed. A. Salon toiv.al. n:o 576 (1968 vp.) asevelvollisten palvelusajan lyhentämi
sestä. 

Ed. Sääskilahden toiv .. al. n:o 577 (1968 vp.) sOtavankeudessa olleiden sotilaiden 
korvauskysymyksen selvittämisestä. 

Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 756 puolustusvoimien perushankintaohjelman jäl
keenjääneisyyden poistamisesta. 

Ed. Backlundin ym. toiv.al. n:o 759 uuden lainsäädännön aikaansaamisesta oman
tunnonarkoja asevelvollisuudesta kieltäytyviä varten. 

Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 760 aseettomasta ja siviilipalveluksesta annetun 
lain tatkistamisesta. 

Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 761 Dragsvikin kasarmialueen harjoituskentän ja 
teiden päällystämisestä asfaltilla ja soralla. 

Ed. Mäki-Hakolan toiv.al. n:o 763 Seinäjoen sotilaspiirin henkilökunnan asunto
talon rakentamisesta. 

Ed. V. E. Partasen ym. toiv.al. n:o 762 määrärahasta Keskussotilassairaala 2:n 
eräiden virkojen järjestelyä vatten. 

Ed. Hjerppen ym. toiv.al. n:o 757 varusmiesten päivärahan korottamisesta. 
Ed. T. Salon toiv.al. n:o 758 aliupseerien upseeriuralle siirtymisen helpottami-

sesta. 

Toinen lakivaliokunta. 

Hallituksen esitykset. 

Mietintö n:o 8. 
Mietintö n:o 10. 

Mietintö n:o 2. 

Mietintö n:o 1. 

Mietintö n:o 3. 

Mietintö n:o 4. 

} 

Ei ehditty käsitellä. 

Mietintö n:o 5. 

Mietintö n:o 6. 

Mietintö n:o 7. 

Mietintö n:o 9. 
Mietintö n:o 11. 

Hallituksen esitys n:o 15 (1968 vp.) uudeksi sotilasrikoslaiksi sekä eräiksi siihen Mietintö n:o 1. 
liittyvi!tsi laeiksi. 

Halltuksen esitys n:o 75 (1968 vp.) sotilastuomioistuinlaiksi sekä eräiksi siihen Mietintö n:o 2. 
liittyviksi laeiksi. 

Halltuksen esitys n:o 138 eräiden rikoslain 16 luvun säännösten muuttamisesta. Mietintö n:o 3. 

Lakialoite. 

Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 137, joka sisältää ehdotuksen laiksi rikoslain 
16 luvun muuttamisesta. 

Suuri valiokunta. 
Talousvaliokunnan mietintö n:o 16 (1968 vp.) hallituksen esityksen n:o 56 joh

dosta myrkkylaiksi (1968 vp.) 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 35 ( 1968 vp.) hallituksen esityksen 

n:o 57 (1968 vp.) johdosta torjunta-ainelaiksi. 
Lakivaliokunnan mietintö n:o 16 (1968 vp.) ed. Ehrnroothin ym. lak.al. n:o 22 

(1968 vp.) laiksi yhdistyksistä annetun lain muuttamisesta. 

Käsitelty hallituksen esi
tyksen n:o 138 yhtey
dessä; mietintö n:o 
3. 

Mietintö n:o 9. 

Mietintö n:o 10. 

Mietintö n:o 1. 
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Lakivaliokunnan mietintö n:o 20 (1968 vp.) ed. Mäen ym. lak.al. n:o 23 (1968 Mietintö n:o 2. 
vp.) johdosta laiksi maakaaren muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 31 (1968 vp.) lak.al. n:ot Kangas Mietintö n:o 3. 
ym. 232 (1966 vp.), Pekkarinen ym. 240 (1966 vp.), Sääskilahti ym. 
247 (1966 vp.) Jämsen ym. 255 (1966 VP·) ja Karpola ym. 105 (1968 vp.) 
johdosta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 32 (1968 vp.) lak.al. n:ot 265 ja Mietintö n:o 4. 
266 ( 1966 vp.) johdosta laiksi eräistä toimenpiteistä vajaatuottoisten met-
sien uudistamisesta annetun lain muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 1 hallituksen esityksen n:o 10 Mietintö n:o 5. 
johdosta laiksi maatalouden perustuotosta annetun lain muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 2 hallituksen esityksen johdosta Mietintö n:o 6. 
laeiksi maankäyttölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 2 hallituksen esityksen n:o 135 ( 1968 Mietintö n:o 7. 
VP·) johdosta laiksi kalastuslain muuttamisesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 1 hallituksen esityksen n:o 166 (1968 VP·) Mietintö n:o 8. 
johdosta laeiksi työntekijäin eläkelain, kunnallisten viranhaltijain eläkelain 
ja merimieseläkelain muuttamisesta. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 1 hallituksen esityksen n:o 7 johdosta laiksi keski- Mietintö n:o 11. 
näisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 3 hallituksen esityksen n:o 1 ja lak.al. Mietintö n:o 12. 
n:ot 130 ja 135 ( 1966 VP·) johdosta laiksi kunnallislain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 1 hallituksen esityksen n:o 2 johdosta Mietintö n:o 13. 
laiksi asuntotuotantolain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 2 hallituksen esityksen n:o 8 johdosta Mietintö n:o 14. 
laiksi valtion vastuusta Teollistamisrahasto Oy:n ulkomaisen lainan kurssi-
tappioista annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 hallituksen esityksen n:o 17 johdosta Mietintö n:o 15. 
laiksi maataloustuotteiden tuontimaksuista annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 4 hallituksen esityksen n:o 148 (1968 vp.) Mietintö n:o 16. 
johdosta laiksi ennakkoperintälain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta anne-
tun lain muuttamisesta. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 3 ed. Gestrinin ym. lakialoitteen n:o 2 Mietintö n:o 17. 
(1966 vp.) johdosta laiksi hallitusmuodon 49 §:n muuttamisesta. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 1 hallituksen esityksen n:o 12 johdosta laiksi Mietintö n:o 18. 
sairaanhoitajien yhteispohjoismaisia työmarkkinoita koskeva sopimuksen 
eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 4 hallituksen esityksen n:o 28 Mietintö n:o 19. 
johdosta laiksi viljantutkimustoimikunnan tutkimuslaboratorion tarkastus-
maksuista. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 4 lakialoitteiden n:ot 1 (1966 VP.), 1 ja 2 Mietintö n:o 21. 
(1967 vp.) sekä 17 ja 18 (1968 VP·) johdosta laiksi hallitusmuodon 23 §:n 
muuttamisesta ja laiksi tasavallan presidentin vaalista. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 3 hallituksen esityksen n:o 9 johdosta Mietintö n:o 20. 
laiksi pellon käytön rajoittamisesta. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 6 hallituksen esityksen n:o 13 johdosta laiksi Mietintö n:o 22. 
kihlakunnanoikeuden lautakunnasta ja laiksi oikeudenkäymiskaaren muutta-
misesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 8 hallituksen esityksen n:o 94 (1968 vp.) Mietintö n:o 23. 
johdosta laiksi aluevaihdon suorittamisesta valtion ja Kalvolan kunnan 
välillä. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 11 hallituksen esityksen n:o 4 johdosta Mietintö n:o 24. 
laiksi eräistä valtion varoista maksettavista eläkkeistä ja laiksi valtion eläke-
lain muuttamisesta. -

Lakivaliokunnan mietintö n:o 2 lak.al. n:o 8 ~1967 VP·) johdosta laiksi rangais- Mietintö n:o 27. 
tusten täytäntöönpanosta •annetun asetuksen 2 luvun 13 §:n muuttamisesta. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 9 hallituksen esityksen n:o 158 ·(1968 VP·) joh- Mietintö n:o 25. 
dosta laiksi avioliittolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 4 hallituksen esityksen n:o 22 johdosta Mietintö n:o 26. 
laiksi Suomen ja Ruotsin välisen atomienergian rauhanomaista käyttöä koske-
van yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Kulkulaitosvaliokunnan mietintö n:o 5 hallituksen esityksen n:o 153 (1%8 VP·) Mietintö n:o 48. 
sekä lak.al. n:ot 149 ja 150 (1968 VP·) johdosta laiksi tieliikennelain muut-
tamisesta. 
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Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 5 hallituksen esityksen n:o 30 johdosta laiksi Mietintö n:o 28 •. 
Norjan kanssa tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen eräiden· määräysten hy
väksymisestä. 

Talousvaliokunnan mietintö n:o 4 hallituksen esityksen n:o 20 sekä lakialoitteiden Mietintö n:o 45. 
n:ot 338 ( 1966 VP·) ja 126 ( 1967 vp.) johdosta laiksi vähittäiskaupan lii-: 
keajasta. 

Talousvaliokunnan mietintö n:o 5 hallituksen esityksen n:o 21 johdosta laiksi Mietintö n:o 29. 
liikkuvasta kaupasta annetun lain muuttamisesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 3 hallituksen esityksen n:o 32 johdosta laeiksi Mietintö n:o 77. 
työntekijäin eläkelain, valtion perhe-eläkelain, kansanedustajan perhe-eläke-
lain, tapaturmavakuutuslain ja merimieseläkelain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 12 hallituksen esityksen n:o 34 johdosta Mietintö n:o 30. 
laiksi aluevaihdosta valtion ja Seinäjoen kaupungin välillä. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 13 hallituksen esityksen n:o 35 johdosta Mietintö n:o 31. 
laiksi aluevaihdosta valtion ja Kouvolan kaupungin välillä. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 14 hallituksen esityksen n:o 37 johdosta Mietintö n:o 32. 
laiksi erään Joensuun kaupungissa sijaitsevan alueen myynnistä Oy Wilh. 
Schauman Ab:lle. 

Talousvaliokunnan mietintö n:o 6 hallituksen esityksen n:o 36 johdosta laiksi Mietintö n:o 33. 
vajaamielislain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö rt:o 15 hallituksen esityksen rt:o 159 ( 1968 Mietintö n:o 34. 
VP·) sekä lakialoitteiden n:ot 152 ( 1968 VP·) ja 42 johdosta laiksi auto- ja 
moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 16 hallituksen esitvksen n:o 33 johdosta Mietintö n:o 35, 
laiksi aluevaihdosta valtion ja Mikkelin kaupungin välillä. 

Maa· ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 5 hallituksen esityksen n:o 151 Mietintö n:o 36. 
(1968 VP·) johdosta yhteismetsälaiksi sekä laeiksi ulosottolain ja jakolain 
muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 17 hallituksen esityksen n:o 39 johdosta Mietintö n:o 49. 
laiksi valtion Rovaniemen kaupungissa olevan tilan luovuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 21 hallituksen esityksen n:o 18 johdosta Mietintö n:o 42. 
laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 4 hallituksen esityksen n:o 41 johdosta laiksi Mietintö n:o 38. 
kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä annetun lain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 22 ed. Frimanin ym. lakialoitteen n:ol Mietintö n:o 39. 
143 (( 1966 vp.) johdosta laiksi kunnan hallinnon lisätystä valvonnasta an· 
netun lain kumoamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 23 ed. Mäen ym. lakialoitteen n:o 59 Mietintö n:o 40. 
(1967 VP·) johdosta kunnallislain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 24 lakialoitteiden n:ot 76 ja 77 (1968 Mietintö n:o 41. 
VP·) johdosta laiksi ktinnallislain muuttamisesta. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 8 hallituksen esityksen n:o 23 sekä laki- Mietintö n:o 50. 
aloitteiden n:ot 6-8 ( 1966 vp.) ja 20 ( 1968 vp.) johdosta laiksi valtio· 
päiväjärjestyksen muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 6 hallituksen esityksen n:o 29 johdosta laiksi Mietintö n:o 43. 
Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välisessä liikenteessä olevien matkus
taja-alusten muonittamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväk
symisestä. 

Valtiovarahivaliokunnan mietintö n:o 19 hallituksen esityksen n:o 54 johdosta Mietintö n:o 37. 
laiksi vientimaksusta annetun lain muuttamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o· 3 hallituksen esityksen n:o 6 johdosta laiksi Mietintö n:o 44. 
psykologeista. 

Talousvaliokunnan mietintö n:o 9 hallituksen esityksen n:o 47 johdosta laiksi Mietintö n:o 46. 
valantehneistä kielenkääntäjistä annetun lain muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 6 hallitUksen esityksen n:o 167 Mietintö n:o 47. 
(1968 vp.) johdosta porotilalaiksi ja eräiksi kolttien asuttamista koskeviksi 
laeiksi. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 7 hallituksen esityksen Ii:o 46 johdosta laiksi Mietintö n:o 51. 
diplomaattisia suhteita k<>skevan Wienin yleissopimuksen eräiden määräysten 
hyväksymisestä. . -

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 20 hallituksen esityksen n:o 43 johdosta Mietintö n:o 52. 
laiksi ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden 
verottamisesta eräissä tapauksissa. 
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Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 9 ed. Haapasen ym. lakialoitteen 
n:o 109 (1968 vp.) johdosta laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 
muuttamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 4 hallituksen esityksen n:o 5 sekä ed. Leinosen 
ym. lak.al. n:o 219 ( 1%6 vp.) johdosta laiksi kansanopistojen valtionavusta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 5 hallituksen esityksen n:o 42 sekä lakialoittei
den n:ot 112, 115 ja 116 (kaikki 1967 vp.) sekä 119, johdosta laiksi sai
rausvakuutuslain muuttamisesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 6 hallituksen esityksen n:o 56 johdosta invaliidi
huoltolain muuttamisesta. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 9 hallituksen esityksen n:o 24 sekä laki· 
aloitteiden n:ot 5, 6 ja 127 johdosta laiksi valtiopäiväjärjestyksen muutta· 
misesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 21 hallituksen esityksen n:o 50 johdosta 
tullilain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 22 hallituksen esityksen n:o 57 johdosta 
lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon v. 1969 aikana. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 2.3 hallituksen esityksen n:o 51 johdosta 
laiksi tullitariffin muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 24 hallituksen esityksen n:o 52 johdosta 
laiksi maataloustuotteiden tuontimaksuista annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 25 hallituksen esityksen n:o 49 johdosta 
laiksi eräiden jäsenmaksujen perimisestä valtion virkamiesten palkasta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 29 ed. Sinisalon ym lakialoitteen n:o 
136 ( 1966 vp.) johdosta laiksi kunnallislain 107 S:n kumoamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 26 hallituksen esityksen n:o 67 johdosta 
laiksi valtion lentoasemilla perittävien maksujen yleisistä perusteista. 

Talousvaliokunnan mietintö n:o 10 hallituksen esityksen n:o 45 johdosta laiksi 
yleisestä lääkärinhoidosta annetun lain muuttamisesta. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 10 lakialoitteiden n:ot 9 ja 10 ( 1967 vp.) johdosta 
laiksi oikeudenkäymiskaaren ja mielisairaslain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokulman mietintö n:o 32 ed. Sallan ym. lakialoitteen n:o 7(}; 
johdosta laiksi kalastuslain muuttamisesta. · 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 33 ed. Pennasen lakialoitteen n:o 71 
johdosta laiksi kalastuslain muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 12 ed. Pekkarisen ym. lakialoitteen 
n:o 243 ( 1966 vp.) johdosta laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 13 ed. Rönkön lakialoitteen n:o 
246 ( 1966 vp.) johdosta laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 14 ed. Pekkarisen ym. lakialoitteen 
n:o 95 ( 1967 vp.) johdosta laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 15 lakialoitteiden n:ot 94 (1967 vp.) 
ja 102 ( 1968 vp.) johdi:>sta laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 16 ed. Niemelän ym. lakialoitteen 
n:o 103 (1968 vp.) johdosta laiksi maankäyttölain osittaisesta kumoamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 28 hallituksen eaityksen n:o 59 johdosta 
laiksi valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpäätöksen perusteista annetun lain 
muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 21 hallituksen esityksen n:o 71 
johdosta laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 34 hallituksen esityksen n:o 3 johdosta 
laiksi rakennuslain muuttamisesta ja laiksi yksityisistä teistä annetun lain 
muuttamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 6 hallituksen esityksen n:o 70 sekä lakialoit
teiden n:ot 192 ja 194 (1966 vp.) sekä 94 ja" (1968 vp.) johdosta laiksi 
kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja e!äkkeistä annetun lain 
muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 23 hlillituksen esityksen ja ed. Gest
rinin ym. lakialoitteen n:o 3 johdosta laiksi kalastuselinkeinon harjoittamisen 
tukemisesta. 

Sosiaali-.aliokunnan mietintö n:o 7 hallituksen esityksen n:o 61 ja lakialoitteiden 
n:ot 339 ja 340 ( 1966 vp.) sekä 101 johdosta laiksi työllisyyslain muutta
misesta. 

Toimenpide 

Mietintö n:o ''· 

Mietintö 11:0 64. 

Mietintö n:o 54. 

Mietintö n:o 55. 

Mietintö n:o 65. 

Mietintö n:o 56. 

Mietintö n:o 57. 

Mietintö n:o 58. 

Mietintö n:o 59. 

Mietintö n:o 60. 

Mietintö n:o 61. 

Mietintö n:o 62. 

Mietintö n:o 63. 

Mietintö n:o 66. 

Mietiilta tt:o 67. 

Mietintö n:o 68. 

Mietintö n:o (/). 

Mietintö tl:o 70. 

Mietintö n:o 71. 

Mietintö n:o 72. 

Mietintö n:o 73. 

Mietintö n:o 74. 

Mietintö n:o 75. 

Mietintö n:o 78. 

Mietintö n:o 76. 

Mietintö n:o 79. 

Mietintö n:o 80. 
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Lakivaliok:tuman mietintö n:o 11 hallituksen esityksen n:o 68 (1966 VP·) ja ed. 
Gestrinin ym. lakialoitteen n:o 377 ( 1966 VP·) johdosta laiksi rikoslain 
muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 29 hallituksen esityksen n:o 145 ( 1968 
vp.) ja ed. Hietalan ym. lakialoitteen n:o 108 (1966 vp.) johdosta laiksi 
eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä ja laiksi virka
mieseläkkeistä annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 31 hallituksen esityksen n:o 75 johdosta 
laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 7 hallituksen esityksen n:o 68 johdosta laiksi 
Lappeentannan teknillisestä korkeakoulusta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 8 hallituksen esityksen n:o 76 johdosta laiksi 
Joensuun korkeakoulusta. 

Talousvaliokunnan mietintö n:o 11 hallituksen esityksen n:o 55 ja lakialoitteiden 
n:ot 57 ( 1967 vp.) ja 129 johdosta laiksi apteekkitavaralain muuttamisesta. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 13 hallituksen esityksen n:o 62 johdosta laiksi 
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 8 hallituksen esityksen n:o 82 johdosta laiksi 
äitiysavustuslain muuttamisesta. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 10 hallituksen esityksen n:o 90 johdosta 
laiksi Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välisen 
atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen eräiden 
määräysten hyv~symisestä. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 32 hallituksen esityksen n:o 87 johdosta 
laiksi Outokumpu Oy:n Nivalan nikkelikaivoksen aloittamisen tukemisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 9 hallituksen esityksen n:o 77 johdosta laiksi 
ammattiopintojen avustuslain muuttamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 10 hallituksen esityksen n:o 78 johdosta laiksi 
kanskoululain muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 34 hallituksen esityksen n:o 34 
johdosta laeiksi metsänparannuslain ja maatilatalouden tuloverolain muutta
misesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 35 hallituksen esityksen n:o 98 
sekä lakialoitteiden n:ot 83 ja 84 johdosta laiksi maataloustulon vakaannut-
tamisesta: · · 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 79 hallituksen esityksen n:o 79 ja 
ed. Jussilan ym. lakialoitteen n:o 86 johdosta laiksi kylvösiementuotannon 
edistämisestä. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 9 hallituksen esityksen n:o 80 ja ed. Frimanin 
ym. lakialoitteen n:o 124 johdosta laiksi lapsen hoitotuesta ja laiksi erityis
lapsilisälain muuttamisesta~ 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 10 Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteen 
n:o 1 johdosta laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 33 hallituksen esityksen n:o 60 ja ed. Ilas
kiven lakialoitteen n:o 30 johdosta laiksi talletusten veronhuojennuslain 
muuttamisesta ja laiksi obligaatiolainojen· veronhuojennuksista. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 34 hallituksen esityksen n:o 66 johdosta 
laiksi valtioneuvoston oikeuttamisesta luovuttamaan valtion oikeus tyttönor
maalilyseon koulukiinteistöön. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 35 hallituksen esityksen n:o 93 johdosta 
laiksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentämisestä merimiesveroa 
suoritettaessa. 

Pankkivaliokunnan mietintö n:o 3 hallituksen esityksen n:o 53 johdosta liike
pankkilaiksi, säästöpankkilaiksi, osuuspankkilaiksi, kiinnitysluottopankkilaiksi, 
luotto-osakeyhtiölaiksi, pankkitarkastuslaiksi ja laiksi osuuskuntalain, velka
kirjalain, kaupparekisteristä sekä toiminimestä ja prokurasta annetun asetuk
sen sekä eräitä valtion varoilla lainaustoimintaa harjoittavia rahalaitoksia 
koskevista poikkeussäännöksistä annetun lain muuttamisesta. 

Pankkivaliokunnan mietintö n:o 4 hallituksen esityksen n:o 84 johdosta obligaa
tio- ja debentuurilainoista sekä uusista joukkovelkakirjalainoista ja laeiksi 
kirjanpitolain ja etuoikeusasetuksen muuttamisesta. 

Toimenpide 

Mietintö n:o 81. 

Mietintö n:o 82. 

Mietintö n:o 83. 

Mietintö n:o 84. 

Mietintö n:o 85. 

Mietintö n:o 88. 

Mietinnöt n:o 86 ja 
86a. 

Mietintö n:o 87. 

Mietintö n:o 89. 

Mietintö n:o 90. 

Mietintö n:o 91. 

Mietintö n:o 92. 

Mietintö n:o 93. 

Mietintö n:o 108. 

Mietintö n:o 94. 

Mietintö n:o 95. 

Mietintö n:o 96. 

Mietintö n:o 97. 

Mietintö n:o 98. 

Mietintö n:o 99. 

Mietintö n:o 106. 

Mietintö n:o 100. . 



Valiokuntien työt 1969. 

Asia 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 10 hallituksen esityksen n:o 81 sekä lakialoit
teiden n:ot 297, 366 ja 367 (1966 vp.) sekä 112, 114 ja 117 johdosta laiksi 
kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä ja asumistuesta sekä laiksi per
he-eläkelain ja kansaneläkelain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 36 hallituksen esityksen n:o 97 johdosta 
laiksi maidon ja vehnän markkinoimismaksusta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 37 hallituksen esityksen n:o 96 johdosta 
laiksi voin hinnanalenuskorvauksesta ja hinnanalennusmaksusta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 38 hallituksen esityksen n:o 72 johdosta 
laiksi asuntotuotantolain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 40 hallituksen esityksen n:o 88 johdosta 
laiksi vientitakuulain muuttamisesta. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 11 hallituksen esityksen n:o 99 sekä laki- .. 
aloitteiden n:ot 131 ja 132 johdosta laiksi kansanedustajain vaaleista ja laiksi 
tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleista. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 11 hallituksen esityksen n:o 83 sekä lakialoit
teiden n:ot 280 ja 281 (1966 vp.), 107 ja 108 johdosta maatalousyrittäjien 
eläkelaiksi ja yrittäjien eläkelaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. 

Pankkivaliokunnan mietintö n:o 5 hallituksen esityksen n:o 63 johdosta posti
pankkilaiksi. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 11 hallituksen esityksen n:o 119 johdosta 
laiksi Kansainvälistä valuuttarahastoa koskevan sopimuksen eräiden määräys
ten muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41 hallituksen esityksen n:o 38 johdosta 
laiksi vientivarausrahastoista annetun lain muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 37 hallituksen esityksen n:o 37 
johdosta laiksi maatalouden hintapoliittisen. tuen jakamiseen liittyvien tehtä-
vien hoitamisesta annetun lain muuttamlSesta. . 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 12 hallituksen esityksen n:o 127 johdosta laiksi 
vuodelta 1970 suoritettavan vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnanta
jan sairausvakuutusmaksun määrästä. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 13 hallituksen esityksen n:o 128 johdosta, joka 
sisältää ehdotuksen laiksi eräistä poikkeuksista valtakunnallisista työttömyys
kassoista ja työttömyyskorvauksesta annettuihin lakeihin. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 14 hallituksen esityksen n:o 135 johdosta laiksi 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksen n:o 136 johdosta laiksi 
perhe-eläkelain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 42 hallituksen esityksen n:o 133 johdosta 
laiksi merimiesverolain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 43 hallituksen esityksen n:o 116 johdosta 
laiksi oblagaatiolainojen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 45 hallituksen esityksen n:o 117 johdosta 
laiksi verohallituksesta ja siihen liittyviksi laeiksi. · 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 44 hallituksen esityksen n:o 118 johdosta 
laiksi liikevaihtovero-oikeudesta sekä laiksi auto- ja moottoripyöräverosta 
annetun lain muuttamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 11 hallituksen esityksen n:o 64 ja ed. Gestri
nin ym. lak.al. n:o 130 johdosta laiksi tieteellisen tutkimuksen järjestelystä 
ja laiksi Suomen Ak!ltemiasta ja valtion apurahoista korkeimman hengenvil
jelyn edistämiseksi annetun lain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 36 ed. Kull'in ym. lak.al. n:o 151 ( 1966 
vp.) johdosta laiksi huoltoapulain muuttamisesta. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 16 hallituksen esityksen n:o 132 johdosta 
laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 12 hallituksen esityksen n:o 120 johdosta 
laiksi Suomen ja Tanskan kesken maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopi
muksen muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 46 hallituksen esityksen n:o 148 johdosta 
laiksi valmisteverokonttorin lakkauttamisesta ja sille kuuluvien tehtävien siir
tämisestä tullihallitukselle. 

Valtovarainvaliokunnan mietintö n:o 47 hallituksen esityksen n:o 149 johdosta 
laiksi tullilain muuttamisesta. 
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Toimenpide 

Mietintö n:o 103. 

Mietintö n:o 109. 

Mietintö n:o 110. 

Mietintö n:o 101. 

Mietintö n:o 102. 

Mietintö n:o 105. 

Mietintö n:o 104. 
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Mietinnöt n:ot 107 ja 
107a. 

Mietintö n:o 111. 

Mietintö n:o 123. 

Mietintö n:o 112. 

Mietintö n:o 117. 

Mietintö n:o 113. 

Mietintö n:o 114. 

Mietintö n:o 115. 

Mietintö n:o 116. 

Mietintö n:o 118. 

Mietintö n:o 119. 

Mietintö n:o 120. 

Mietintö n:o 121. 

Mietintö n:o 122. 

Mietintö n:o 124. 

Mietintö n:o 125. 

Mietintö n:o 126. 

Mietintö n:o 127. 
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Laki· ja talousvaliokunnan mietintö n:o 38 hallituksen esityksen n:o 102 joh
dosta laiksi metsästyslain muuttamisesta. 

Maa· ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 38 hallituksen esityksen n:o 152 
sekä lakialoitteiden n:ot 91 ja 92 johdosta laiksi pienviljelijäin karjantark· 
kailuyhdistysten ja sonninpitoyhtymien valtionavustuksista annetun lain muut· 
tamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 12 hallituksen esityksen n:o 65 johdosta laiksi 
taiteilija-professorin viroista ja valtion taite1ija-apurahoista. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 14 hallituksen esityksen n:o 89 johdosta 
laiksi Suomen aluevesien rajoista annetun lain muuttamisesta. 

Maa· ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 29 ed. Pekkarisen ym. lakialoitteen 
n:o 88 johdosta laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 30 ed. Pekkarisen ym. lakialoitteen 
n:o 89 johdosta laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 21 hallituksen esityksen n:o 31 ja ed. Kockin ym. 
lakialoitteen n:o 128 johdosta rangaistusmääräyslaiksi ja eräiksi siihen liitty
viksi laeiksi. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksen n:o 129 johdosta 
laiksi Irlannin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ja 
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden säännösten hyväk
symisestä. 

Laki· ja talousvaliokunnan mietintö n:o 39 hallituksen esityksen n:o 142 joh
dosta laiksi tuulaakimaksun perusteesta vuosina 1970-1972. 

Puolustusasiainvaliokunnan mietintö n:o 8 hallituksen esityksen n:o 91 johdosta 
laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 39 ed. Kankaan ym. lakialoitteen 
n:o 90 (1967 vp.) johdosta laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 18 hallituksen esityksen n:o 150 johdosta 
laiksi uskonnonvapauslain muuttamisesta. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 72 hallituksen esityksen n:o 137 ja lakialoitteiden 
n:o 12 ja 13 johdosta laiksi elatusavun ennakosta annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 50 hallituksen esityksen n:o 139 johdosta 
laiksi postisäästöpankin varoista myönnettävistä korkotukilainoista annetun 
lain muuttamisesta. 

Talousvaliokunnan mietintö n:o 13 hallituksen esityksen n:o 107 johdosta laiksi 
tuberkuloosin vastustamistyön järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 
muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 42 ed. Haukipuron ym. lak.al. n:o 
98 ( 1967 vp.) johdosta laiksi metsänparannuslain muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 43 ed. Ahosen ym. lakialoitteen 
n:o 93 johdosta laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 40 hallituksen esityksen n:o 151 joh· 
dosta laiksi evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista 
annetun lain muuttamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 13 hallituksen esityksen n:o 124 johdosta laiksi 
koulutoimen johtajista ja sihteereistä ja laiksi koulujärjestelmän perusteista 
annetun lain muuttamisesta. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 23. ed. 0. Laineen ym. lak.al. n:o 21 (1966 vp.) 
johdosta laiksi vuokrakiskonnan estämisestä. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 17 hallituksen esityksen n:o 44 ja ed. Laihonl 
ym. lak.al. n:o 336 (1966 vp.) johdosta maatalouden työaikalaiksi. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 19 hallituksen esityksen n:o 54 johdosta 
laiksi maan ulkomaankaupan turvaamisesta annetun lain muuttamisesta. · 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 51 hallituksen esityksen n:o 160 johdosta 
laiksi leimaverolain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 53 hallituksen esityksen n:o 163 johdosta 
laiksi valtion varmuusvarastoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. 

Valtovarainvaliokunnan mietintö n:o 54 hallituksen esityksen n:o 100 johdosta 
laiksi taloudellisesta suunnittelukeskuksesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 55 hallituksen estiyksen n:o 101 johdosta 
laiksi talousneuvostosta annetun lain muuttamisesta. 

Toimenpide 

Mietintö n:o 128. 

Mietintö n:o 129. 

Mietintö n:o 130. 

Mietintö n:o 131. 

Mietintö n:o 1J2. 

Mietintö n:o 133. 

Mietintö n:o 144. 

Mietintö n:o 134. 

Mietintö n:o 135. 

Mietintö n:o 136. 

Mietintö n:o 137. 

Mietintö n:o 138. 

Mietintö n:o 139. 

Mietintö n:o 140. 

Mietintö n:o 152. 

Mietintö n:o 141. 

Mietintö n:o 142. 

Mietintö n:o 143. 

Mietintö n:o 145. 

Mietintö n:o 146. 

Mietinnöt n:ot 153 ja 
· 153a. 
Mietintö n:o 147. 

Mietintö n:o 148. 

Mietintö n:o 149. 

Mietintö n:o 150. 

Mietintö n:o 151. 
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ValtiOvarainvaliokunnan mietintö n:o 56 hallituksen esityksen n:o 92 johdosta Mietintö n:o 202. 
laiksi liiketoiminnan kehittämisrahaston käyttämisestä elinkeinoelämän kehi-
tystä edistävien yritysten perustamiseen. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 24 hallituksen esityksen n:o 159 johdosta, joka Mietintö n:o 155. 
sisältää ehdotuksen laiksi korkeimman hallinto-oikeuden jäsenmäärän väli-
aikaisesta muuttamisesta. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 16 hallituksen esityksen n:o 141 johdosta Mietintö n:o 156. 
laiksi kansainvälisistä kehitysluotoista. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 17 hallituksen esityksen n:o 140 johdosta Mietintö n:o 157. 
laiksi SNTL:n kanssa tavaranvaihdosta ja maksuista v. 1971-1975 tehdyn 
sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 57 hallituksen esityksen n:o 144 johdosta Mietintö n:o 158. 
laiksi makeisvalmisteverosta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 58 hallituksen esityksen n:o 146 ja ed. Mietintö n:o 159. 
Voutilaisen ym. lakialoitteen n:o 138 johdosta laiksi virvoitusjuomaverosta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 59 hallituksen esityksen n:o 147 johdosta Mietintö n:o 160. 
laiksi keskioluen ja vahvan oluen valmisteverosta annetun lain muuttami-
sesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 18 hallituksen esityksen n:o 165 sekä lakialoit- Mietintö n:o 161. 
teiden n:ot 121 (1967 vp.), 118-120, 123 ja 124 (1968 vp.) johdosta 
laiksi sotilasvammalain muuttamisesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 19 hallituksen esityksen n:o 184 johdosta laiksi Mietintö n:o 162. 
lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta. 

Talousvaliokunnan mietintö n:o 14 hallituksen esityksen n:o 69 johdosta laiksi Mietintö n:o 172. 
kansanterveyslaboratoriosta. 

ValtiovarainValiokunnan mietintö n:o 60 hallituksen esityksen n:o 169 johdosta Mietintö n:o 163. 
laiksi eräistä omaisuuden luovutuksista saadun voiton väliaikaisesta vero-
vapaudesta annetun lain muuttamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 14 hallituksen esityksen n:o 121 ja ed. Honko- Mietintö n:o 164. 
sen ym. lakialoitteen n:o 80 johdosta laiksi korkeakoulustipendeistä annetun 
lain muuttamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksen n:o 123 johdosta laiksi Mietintö n:o 165. 
eräiden kansakoulunopettajaseminaarien lakkauttamisesta ja siihen liittyvistä 
toimenpiteistä. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 20 hallituksen esityksen n:o 186 johdosta Mietintö n:o 154. 
laiksi taloudellisen kasvun turvaamisesta vuonna 1970. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 41 hallituksen esityksen n:o 109 johdosta Mietintö n:o 171. 
laiksi kunnallislain muuttamisesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 20 hallituksen esityksen n:o 191 johdosta laiksi Mietintö n:o 166. 
kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi eläkeoikeuden valintaa 
koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 61 ed. Jussilan ym. lakialoitteen Mietintö n:o 167. 
n:o 87 johdosta laiksi viljan, perunan ja puutarhatuotteiden varastoimisen 
edistämisestä. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 21 hallituksen esityksen n:o 187 johdosta Mietintö n:o 168. 
lai'ksi huoneenvuokrien sovittelusta Helsingin kaupungissa ja eräissä muissa 
kunnissa annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 62 hallituksen esityksen n:o 168 ja ed. Mietintö n:o 173. 
Pekkarisen ym. lakialoitteen n:o 139 johdosta, laiksi eräistä palkkatuloista 
verotuksessa tehtävistä vähennyksistä annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 63 hallituksen esityksen n:o 108 johdosta Mietintö n:o 169. 
laiksi aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 19 hallituksen esityksen n:o 205 johdosta Mietintö n:o 170. 
eräiden Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 6 päivänä 
helmikuuta 1931 tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia 
kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen 1, 2 ja 
10 artiklan muuttamista koskevan sopimuksen sisältämien määräysten hy-
väksymisestä sekä laiksi ensiksi mainitun sopimuksen hyväksymisestä ja täy-
täntöönpanosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 18 hallituksen esityksen n:o 153 johdosta Mietintö n:o 174. 
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tu
lon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen estämi
seksi tehdyn sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä. 



4272 Valiokuntien työt 1969. 

Asia 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 65 hallituksen esityksen n:o 174 johdosta 
laiksi valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta annetun lain muuttami
sesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 66 hallituksen esityksen n:o 164 johdosta 
laiksi pienteollisuuden vuoden 1969 korkotukiluottolaiksi. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 64 puhemiesneuvoston ehdotuksen johdosta 
eduskunnan tilisäännöksi. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 67 hallituksen esityksen n:o 167 sekä laki
aloitteiden n:o 32 ja 35 (1968 vp.) ja 20-22, 24 johdosta laiksi eräistä. 
väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 68 hallituksen esityksen n:o 192 sekä laki
aloitteiden n:ot 159-161 johdosta laiksi lykkäyksen myöntämisestä maatila
talouden harjoittajille vuodelta 1968 toimitetun verotuksen veronkannossa. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 68 hallituksen esityksen n:o 203 
johdosta eräiden asutusluottojen korkoa koskevien lakien soveltamisajan pi
tentämisestä. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 21 hallituksen esityksen n:o 190 johdosta laiksi 
erityislapsilisälain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 42 ed. Sileäkankaan ym. lakialoitteen 
n:o 82 (1968 vp.) johdosta laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 22 hallituksen esityksen n:o 183 ja ed. Sande
linin ym. lakialoitteen n:o 152 johdosta laiksi tapaturmavakuutuslain muut
tamisesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 23 hallituksen esityksen n:o 204 johdosta laiksi 
sairausvakuutuslain muuttamisesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 24 hallituksen esityksen n:o 210 johdosta laiksi 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1970. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 25 hallituksen esityksen n:o 172 johdosta laiksi 
holhouslain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 69 hallituksen esityksen n:o 195 johdosta 
laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 43 hallituksen esityksen n:o 162 johdosta 
laiksi evankelis-luterilaisen kirkon palkkauslain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 44 hallituksen esityksen n:o 177 johdosta 
laiksi kirkkolain muuttamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 16 hallituksen esityksen n:o 122 johdosta laiksi 
ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa ja ammattikursseilla opiskelevien hen
kilöiden opintolainojen valtiontakauksesta ja korkotuesta sekä laiksi ·korkea
kouluissa ja eräissä muissa oppilaitoksissa opiskelevien henkilöiden opinto
lainojen valtiontakauksesta ja korkotuesta annetun lain muuttamisesta. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 26 hallituksen esityksen n:o 189 johdosta laiksi 
luottoehdoista osamaksukaupassa annetun lain muuttamisesta. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 23 hallituksen esityksen n:o 158 johdosta 
laiksi valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimivallasta 
annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 77 hallituksen esityksen n:o 171 ja laki
aloitteiden n:ot 103-106 (1966 vp.), 62 (1968 vp.), 141, 143-147, 150, 
151 ja 154 johdosta laeiksi kehitysalueiden talouden edistämisestä vuosina 
1970-1975 ja kehitysalueiden talouden edistämisestä annetun lain muutta
misesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 70 hallituksen esityksen n:o 173 ja ed. Sil
lantauksen ym. lakialoitteen n:o 148 johdosta laiksi kehitysalueiden tuotan
nollisen toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista ja laiksi 
leimaverolain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 72 hallituksen esityksen n:o 180 sekä laki
aloitteiden n:ot 153 ja 157 johdosta kehitysaluelaiksi. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 73 hallituksen esityksen n:o 181 ja ed. 
Puhakan ym. lakialoitteen n:o 45 johdosta laiksi kehitysalueiden teollisuu
den sekä eräiden muiden elinkeinoalojen investointiluotoista annetun lain 
muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 71 hallituksen esityksen n:o 179 johdosta 
pienteollisuuden korkotukiluottolaiksi. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 74 hallituksen esityksen n:o 112 johdosta 
valtioneuvoston lainanottovaltuuksista. 

Toimenpide 

Mietinnöt n:ot 175 ja 
175 a. 

Mietintö n:o 176. 

Mietintö n:o 177. 

Mietintö n:o 178. 

Mietintö n:o 179. 

Mietintö n:o 180. 

Mietintö n:o 181. 

Mietintö n:o 182. 

Mietintö n:o 183. · 

Mietintö n:o 184. 

Mietintö n:o 185. 

Mietintö n:o 186. 

Mietintö n:o 201.. 

Mietintö n:o 189. 

Mietintö n:o 190. 

Mietintö n:o 187. 

Mietintö n:o 188. · 

.Mietintö n:o 207. 

Mietintö n:o 191. 

Mietintö n:o 192. 

Mietintö n:o 193. · 

Mietintö n:o 19'4.< 

Mietintö n:o 195. 

Mietintö n:o 211. · 
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A s i a Toimenpide 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 75 hallituksen esityksen n:o 113 johdosta Mietintö n:o 196. 
laiksi eräiden virkojen ja toimien perustamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 76 hallituksen esityksen n:o 115 johdosta Mietintö .n:o 197. 
laiksi niistä yleisistä perusteista, joiden mukaan lisenssiviraston virkatoimista 
ja toimituskirjoista on suoritettava maksuja annetun lain Voimassaoloajan 
pitentämisestä. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 78 hallituksen esityksen n:o 126 johdosta Mietintö n:o 198. 
laiksi puolustusministeriön ja puolustuslaitoksen viroista ja toimista annetun 
lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 79 hallituksen esityksen n:o 215 johdosta Mietintö n:o 199. 
laiksi leimaverolain murtamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 18 hallituksen esityksen n:o 125 johdosta laiksi Mietintö n:o 200. 
rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 84 hallituksen esityksen n:o 214 johdosta Mietintö n:o 20.3. 
laiksi elokuvaverolain muuttamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 17 hallituksen esityksen n:o 176 sekä lakialoit- Mietintö n:o 204. 
teiden n:ot 98, 99 ( 1968 vp.) johdosta laiksi kehitysalueiden ammattikoulu-
tuksen edistämisestä. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 25 hallituksen esityksen n:o 217 johdosta laiksi Mietintö n:o 205. 
työllisyyttää edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun lain muuttami-
sesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 45 hallituksen esityksen n:o 185 sekä; Mietintö n:o 208. 
lakialoitteiden n:ot 155 ja 156 johdosta laiksi vesihallinnosta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 81 hallituksen esityksen n:o 114 sekä laki- Mietintö n:o 206. 
aloitteiden n:ot 19 ja 135 johdosta laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikai-
sesta muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietinö n:o 82 hallituksen esityksen n:o 194 ja ed. Mietintö n:o 202. ' 
Saarisen ym. lakialoitteen n:o 164 johdosta laiksi valtion suhdannerahas-
tosta, laiksi suhdannetalletusten verottamisesta ja laiksi investointirahastoista 
annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 87 hallituksen esityksen n:o 212 johdosta Mietintö n:o 213. 
laiksi vientimaksuista annetun lain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 46 hallituksen esityksen n:o 19.3 ja laki- Mietintö n:o 209. 
aloitteiden n:ot 1.38 (1966 vp.), 78 (1968 vp.), 52, 162 ja 163 johdosta 
laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallin-
nosta annettujen asetusten muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 7.3 hallituksen esityksen n:o 178 Mietintö n:o 211. 
ja lakialoitteiden n:ot 142 ja 158 johdosta laiksi pellon käytön rajoittamisesta 
annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 83 hallituksen esityksen n:o 145 johdosta Mietintö n:o 214. 
laiksi eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 85 hallituksen esityksen n:o 175 johdosta Mietintö n:o 215. 
laiksi maataloustuotteiden tuontimaksuista annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 86 hallituksen esityksen n:o 213 johdosta Mietintö n:o 216. 
laiksi valtion perhe-eläkelain voimaanpanelain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 88 hallituksen esityksen n:o 221 johdosta Mietintö n:o 217. 
laiksi oikeaksi todistamattomien jäljennösten valmistamisesta valtiolle suori-
tettavien korvausten perusteista. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 89 hallituksen esityksen n:o 85 johdosta Mietintö n:o 218. 
arpajaislaiksi ja laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta 
kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muut-
tamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 19 hallituksen esityksen n:o 216 johdosta laiksi Mietintö n:o 219. 
vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 90 hallituksen esityksen n:o 188 johdosta Mietintö n:o 220. 
laiksi tuontikaupparahastosta annetun lain voimassaoleajan pitentämisestä. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 26 hallituksen esityksen n:o 224 johdosta laiksi Mietintö n:o 221. 
perhe-eläkelain muuttamisesta. 

Pankkivaliokunnan mietintö n:o 6 ed. Ilaskiven ym. lakialoitteen n:o 43 (1967 Mietintö n:o 222. 
vp.) johdosta laiksi nuorison talletustoiminnan edistämisestä annetun lain 
muuttamisesta. 

Pankkivaliokunnan mietintö n:o 7 ed. af Heurlinin ym. lakialoitteen n:o 46 Mietintö n:o 223. 
johdosta laiksi yleisistä säästöpalkkioista. 
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Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 92 hallituksen esityksen n:o 196 ja ed. 
Huurtamon ym. lakialoitteen n:o 63 (1968 vp.) johdosta laiksi asuntotuo
tantolain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 94 hallituksen esityksen n:o 157 johdost!l 
laiksi aluevaihdosta valtion ja Turun kaupungin välillä. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 47 ed. Saarisen ym. lakialoitteen n:o 80 
( 1968 vp.) johdosta laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalais
kuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 25 hallituksen esityksen n:o 225 johdosta 
laiksi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain muut· 
tamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 96 hallituksen esityksen n:o 103 johdosta 
laiksi valtioneuvoston oikeuttamisesta myymään Rauman lyseon vanha kiin
teistö. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 27 hallituksen esityksen n:o 237 johdosta laiksi 
asumisero rahasta. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 27 hallituksen esityksen n:o 226 johdosta laiksi 
rikoslain 15 luvun 4 §:n muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 99 hallituksen esityksen n:o 239 johdosta 
laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta. . 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 100 hallituksen esityksen n:o 240 johdosta 
laiksi eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin annetun lain 
muuttamisesta. 

Kulkulaitosvaliokunnan mietintö n:o 140 hallituksen esityksen n:o 40 johdosta 
laiksi tieliikenteen turvaamisesta liikennemerkein eräissä tapauksissa. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 98 hallituksen esityksen n:o 230 johdosta 
laiksi verotuslain muuttamisesta. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 29 hallituksen esityksen n:o 110 .johdosta 
laiksi väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaamisesta poikkeukselli
sissa oloissa. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 32 hallituksen esityksen n:o 218 johdosta 
laiksi eräiden asioiden ratkaisemisesta oikeusministeriön istunnossa. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 101 hallituksen esityksen n:o 242 johdosta 
laiksi valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun lain muutta
misesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 48 hallituksen esityksen n:o 219 joh
dosta laiksi valtion palo-opistosta. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 27 hallituksen esitvksen n:o 235 johdosta 
vuoden 1968 kansainvälisen sokerisopimuksen eräiden määräysten hyväksy
misestä sekä laiksi kansainvälisen sokerisopimuksen eräiden määräysten hy
väksymisestä ja sokerin tuonnin säännöstelystä sanotun sopimuksen perus
teella. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 28 hallituksen esityksen n:o 249 johdosta laeiksi 
maatalousyrittäiien eläkelain ja yrittäiien eläkelain muuttamisesta. 

Laki- ia talousvaliokunnan mietintö n:o 49 hallituksen esityksen n:o 197 johdosta 
laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 50 hallituksen esityksen n:o 199 johdosta 
laiksi evankelis-luterilaisen kirkon perh.e-eläkelaiksi. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 51 hallituksen esityksen n:o 202 joh
dosta laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 52 hallituksen esityksen n:o 198 joh
dosta laiksi evankelis-luterilaisten seurakuntien myöntämien eräiden eläkkeiden 
tarkistamisesta. 

Talousvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksen n:o 104 ja lakialoittei
den n:ot 127 (1966 vp.), 55 (1967 vp.) ja 136 johdosta laiksi raskauden 
keskeyttämisestä. 

Talousvaliokunnan mietintö n:o 16 hallituksen esityksen n:o 105 johdosta ste· 
riloimislaiksi. 

Talousvaliokunnan mietintö n:o 17 hallituksen esityksen n:o 106 johdosta kast
roimislaiksi. 

Laki-ja talousvaliokunnan mietintö n:o 53 hallituksen esityksen n:o .200 johdosta 
laiksi kirkkolain muuttamisesta. -

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 54 hallituksen esityksen n:o 201 johdosta 
laiksi kirkkolain muuttamisesta. 

Toimenpide 

Mietintö n:o 224. 

Mietintö n:o 225. 

Mietintö n:o 226. 

Mietintö n:o 227. 

Mietintö n:o 22&\ 

Mietintö n:o 229. 

Mietintö n:o 231. 

Mietintö n:o 232. 

Mietintö n:o 233. 

Mietintö n:o 234. 

Mietintö n:o 230. 

Mietintö n:o 244. 

Mietintö n:o 235. 

Mietintö n:o 236. 

Mietintö n:o 237. 

Mietintö n:o 238. 

Mietintö n:o 239. 

Mietintö n:o 240. 

Mietintö n:o 241. 

Mietintö n:o 242. 

Mietintö n:.o 243. 

Mietintö n:o 255. 

Mietintö n:o 256. 

Mietintö n:o 257. 

Mietintö n:o 253. 

Mietintö n:o 254. 
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Asia Toimenpide 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 29 ed. Perheentuvan ym. lakialoinen n:o 8 joh- Mietintö n:o 24.5. 
dosta lae1ksi rikoslain ja -vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun 
lain muuttamisesta. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 28 hallituksen esityksen n:o 244 johdosta Mietintö n:o 246. 
laiksi Islannin ja Euroopan vapaakauppailiton jäsenvaltioiden välisen sopi-
muksen, joka koskee Islannin liittymistä .Euroopan vapaakauppaliiton perus-
tamista koskevaan konventioon sekä Suomen Tasavallan ja .Euroopan va-
paakauppaliiton jäsenvaltioiden välistä sopimussuhdetta koskevaan sopimuk· 
seen, eräiden määräysten soveltamisesta Suomen ja .Islannin välisissä suh-
teissa. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 29 hallituksen esityksen n:o 245 johdosta Mietintö n:o 247. 
Suomen 'fasavailan hallituksen ja Puolan kansantasavallan hallituksen välisen 
kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen eräiden määräysten 
hyväksymisestä. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 102 hallituksen esityksen n:o 241 johdosta Mietintö n:o 248. 
laiksi valtion vastuusta Imatran Voima Oy:n ulkomaisen lainan kurssitap-
pioista. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 29 hallituksen esityksen n:o 234 johdosta laiksi 1\.fietintö n:o 249. 
merimieslain 26 §:n 1 momentin muuttamisesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 30 hallituksen esityksen n:o 250 johdosta laiksi Mietintö n:o 258. 
kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä ja asumistuesta annetun lain 
muuttamisesta. 

Pankkivaliokunnan mietintö n:o 14 ja siinä tehty ehdotus eduskunnan pankki- Mietintö n:o 252. 
valtuusmiesten johtosäännön muuttamisesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 31 hallituksen esityksen n:o 233 ja lakialoit- Mietintö n:o 250. 
teen n:o 337 (1966 vp.) ja 98 johdosta talonmiesten työaikalaiksi. 

Puolustusasiainvaliokunnan mietintö n:o 10 hallituksen esityksen n:o 236 joh- Mietintö n:o 251. 
dosta laiksi puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 33 hallituksen esityksen n:o 252 johdosta Mietintö n:o 259. 
laiksi kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 30 hallituksen esityksen n:o 258 johdosta Mietintö n:o 260. 
laiksi Islantia varten perustettavan pohjoismaisen teollistamisrahaston muo-
dostamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 105 hallituksen esityksen n:o 257 johdosta Mietintö n:o 261. 
laiksi kaivostoiminnan aloittamisen tukemisesta Rautaruukki Oy:n Kolarin 
Rautuvaaran rautamalmiesiintymällä. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 106 hallituksen esityksen n:o 259 johdosta Mietintö n:o 262. 
laiksi leimaverolain muuttamisesta. 

Talousvaliokunnan mietintö n:o 18 hallituksen esityksen n:o 261 johdosta laiksi Mietintö n:o 263. 
vajaamielislain muuttamisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 22 hallituksen esityksen n:o 222 johdosta laiksi Mietintö n:o 264. 
kunnallisista ja yksityisistä kauppaoppilaitoksista. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 75 hallituksen esityksen n:o 256• Mietintö n:o 265. 
johdosta !aksi lypsylehmien määrän vähentämisestä maksettavista palkkioista. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 76 hallituksen esityksen n:o 260 Mietintö n:o 266. 
ja ed. Lottasen ym. lakialoitteen n:o 85 johdosta laiksi kotimaisen sokerin-
tuotannon turvaamisesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 32 hallituksen esityksen n:o 248 ja ed. Teräs- Mietintö n:o 267. 
tön ym. lakialoitteen n:o 118 (1967 vp.) johdosta laiksi invaliidihuoltolain 
muuttamisesta. 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 34 hallituksen esityksen n:o 238 johdosta laiksi Mietintö n:o 268. 
työntekijäin erorahasta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 108 hallituksen esityksen n:o 247 johdosta Mietintö n:o 269. 
laiksi kansanedustajain perhe-eläkelain muuttamisesta. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 33 hallituksen esityksen n:o 246 johdosta laiksi Mietintö n:o 270. 
huoneenvuokralain muuttamisesta. 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 107 hallituksen esityksen n:o 254 johdosta Mietintö n:o 271. 
laiksi maidon ja vehnän markkinoimismaksusta annetun lain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 55 hallituksen esityksen n:o 130 ja ed. Mietintö n:o 272. 
Aallon ym. lakialoitteen n:o 171 ( 1966 vp.) johdosta laiksi pysäköintivirhe
maksusta ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 56 hallituksen esityksen n:o 16 johdosta Mietintö n:o 273. 
laiksi arpajaislain muuttamisesta. 
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A s i a Toimenpide 

Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 33 hallituksen esityksen n:o 228 ja lakialoittei- Mietintö n:o 274. 
den n:ot 131 ( 1968 vp.) ja 94 .johdosta työsopimuslaiksi ja laiksi huoneen-
vuokralain muuttamisesta. 

Toisen lakivaliokunnan rriietintö n:o 3 hallituksen esityksen n:o 138 ja ed. Haa- Mietintö n:o 275. 
pasalon ym. lakialoitteen n:o 137 johdosta laiksi rikoslain 16 luvun muut-
tamisesta. 

Lakivaliokunnan mietintö n:o 13 ed. Niinikosken ym. lakialoitteen n:o 11 joh- Mietintö n:o 276. 
dosta laiksi kiinnityksestä kuorma-autoon. 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 57 hallituksen esityksen n:o 251 joh-. Mietintö n:o 277. 
dosta laiksi huoltoapulain muuttamisesta. 
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II 

NIMILUETTELO 



L YHENNYKSIEN SELITYS. 

A. = asiakirjat. 
A. K. = ainoa käsittely. 
ed. = edustaja. 
Edk. = eduskunta. 
hall. esit. = hallituksen esitys. 
HM = hallitusmuoto. 
jatk. = jatkettu. 
K. = käsitJtely. 
1. 2, 3 K. = ensimmäinen, toinen ja kolmas käsittely. 
Ks. =katso. 
ksm. = kysymys. 
Kulkv. = kulkulaitosvaliokunta. 
lak.al. = lakialoite. 
L. = lähetetty. 
Lk. = lähetekeskustelu. 
Ltv. = laki- ja talousvaliokunta. 
Lv. = (valiokunnan nimeä osoitrtavan lyhennyksen pe

rässä = mietintö. Siis: Lvm. = lakivaliokunnan 
mietintö). 

Mmv. =maa -ja metsätalousvaliokunta. 
OA = oikeusasiamies. 
OK = oikeuskansleri. 
Os. = osasto (budjettikäsittelyssä). 

Pl. = pääluokka (budjettikäsittelyssä). 
Pp. = pöydällepano. 
Prv. = perustuslakivaliokunta. 
Puolv. = puolustusasiainvaliokunta. 
Pv. = pankkivaliokunta. 
rah.al. = raha-asia-aloite. 
s:n =samoin (viittaa edelliseen asiaan). 
Siv. = sivistysvaliokunta. 
Sosv. = sosiaalivaliokunta. 
Suurv. = suuri valiokunta. 
TJ. = työjärjestys. 
toiv.al. = toivomusaloite. 
Tv. = talousvaliokunta. 
II Lv. = toinen lakivaliokunta. 
Ulkv. = ulkoasiainvaliokunta. 
VJ = valtiopiiiväjärjestys. 
vlksm. = välikysymys. 
Vnt. = valtioneuvoston tiedonanto. 
Vp. = valtiopäivät. 
Vv. = valtiovarainvaliokunta. 
Verolv. = verolakivaliokunta. 
Yk. = yleiskeskustelu (budjettikäsittelyssä). 
Yp. = yleisperuSitelut (budjettikäsittelyssä). 



Hallituksen jäsenten lausunnot. 
(Numerot viittaavat pöytäkirjan sivuihin.) 

Pääministeri Koivisto: 

Lausunnot. 
94 (vaalilait, Lk.); 1278 (lisäbudjetti, Jatk. A.K.); 

1815, 1999 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.). 

Vastaukset (A.V:3): 

Vast. Ed. Sinisalon ym. kirj. ksm:een n:o 41 selvityksen 
suorittamisesta yksityiskapitalistisessa talouselä
mässä vallitsevasta keskityksestä. 

, ed. Paavolan ym. kirj. ksm:een n:o 179 luonnon
hoidon ja -suojelun kokonaisjärjestelyn toteutta. 
misesta. 

, ed. Sinisalon kirj. ksm:een n:o 210 selonteon an
tamisesta Eduskunnalle Nordek-suunnitelmasta. 

, ed. Junnilan kirj. ksm:een n:o 278 hallituksen 
Nordek-suunnitelman hoitamistavasta. 

Vast. ed. Junnilan suull. ksm:een n:o 6 työttömien 
määrästä, 40. . 

, ed. Landströmin suull. ksm:een n:o 25 esityksen 
antamisesta asuntotuotannon veronhuo;ennus
laiksi, 84. 

, ed. Ehrnroothin suull. ksm:een n:o 28 taloudelli
sen valtalain Voimassaoloajan pitentämisestä, 85. 

, ed. Junnilan suull. ksm:een n:o 52 viimeaikai
sesta talous- ja työllisyyspolitiikasta, 298. 

, ed. Junnilan suull. ksm:een n:o 88 margariini
teollisuuden scsialisoimisesta, 497. 

, ed. Knuuttilan suull. ksm:een n:o 117 perustetta. 
vaksi suunnitellun vesihallituksen toimialasta, 667. 

, ed. Procopen suull. ksm:een n:o 322 Nordek
suunnitelman valmistelua varten sovitun Turun 
pääministerikokouksen peruuttamisen syistä, 
2726. 

, ed. Junnilan suull. ksm:een n:o 331 Nordek-ky
symyksestä julkaistujen tietojen ristiriitaisuudesta, 
3083 .. 

, ed. Ehrnroothin suull. ksm:een n:o 417 päämi
nisteritason neuvottelujen aikaansaamisesta Ruot
sin suomalaisten asemasta, 3289. 

, ed. Ehrnroothin suull. ksm:een n:o 421 Nor
dekra koskevan esityksen antamisesta eduskun-

. · nalle, 3290, 
ed. A. Salon suull. ksm:een n:o 431 lehdistössä 
julkaistujen, Suomen kaupunkien osoittamista 
Yhdysvaltain pommituskohteiksi koskevien tieto
jen todenperäisyydestä, 3527. 

Vast. ed. A. Salon suull. ksm:een n:o 432 V. I. Leni
nin muistomerkin aikaansaamisesta Helsinkiin, 
3527. 

Ministeri Linnamo: 

Vastaukset (AV: .3): 

Vast. ed. Tikkasen ym. kirj. ksm:een n:o 22 Pohjois
ja Itä-Suomen kehitysrahaston perustamisesta. 

, ed. Karpolan ym. kirj. ksm:een n:o 207 kehitys
aluerahaston perustamisesta. 

Vast. ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 135 työa;an (y
hentymisedun korvaamista pienyrittäjille koske
vasta selvityksestä, 836. 

, ed. Antilan suull. ksm:een n:o 138 Vaasan läänin 
ottamisesta kokonaisuudessaan kehitysaluelainsää-
dännön piiriin, 838. · · . 

, ed. Junnilan suull. ksm:een n:o ·184 sähkövetu
rien hankkimisesta, 1203. 

, ed. Vartian suull. ksm:een n:o 241 palkan mak
samisesta opettajien siirtyessä koulumuodosta toi
seen, 1806. 

, ed. Ehrnroothin suull. ksm:een n:o 248 eläinsuo
ielulainsäädännön uudistamisesta, 1806. 

, ed. Gestrinin suull. ksm:een n:o 252 hallinto
uudistusta koskevasta äänestyksestä korkeakou
luissa, 1807. 

, ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 254 koululaitok
sen viisipiiiviiisen työviikon aikaan$aamise$ta, 1809. 
ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 302 saastumis
ongelman selvittämisestä koko laajuudessaan, 
2234. 

, ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 335 kehitys
alueen neuvottelukunnan kokoonpanosta, 3117. 

Ulkoasiainministeri Karjalainen: 

Lausunnot: 

.315, 317 (hallituksen kertomus v. -67, A.K.); 1790, 
1792-3-4-5, 1797-8-9 (valtiopäiväjärjestys, 3 K.); 2679, 
2681, 2683, 2685-6-7, 2690, 2692, 2695, 2697 (budjetti, 
Pl. 24.). 

VHtaukset (A. V: 3): 

Vast. ed. Sinisalon ym. kirj. ksm:een n:o 6 Suomen ja 
Neuvostoliiton välisen uuden kalastussopimuksen 
aikaansaamisesta. 
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Vas:t. ed. Melinin ym. kirj. ksm:een n:o 220 taloudel
lista yhdentymispolitiikkaa koskevan toimintaoh
jelman laatimisesta. 

, ed. Sinisalon kirj. ksm:een n:o 268 suomalaisen 
rakennustyövoiman käyttämisestä Svetogorskin 
puunjalostustehtaan laajennustyössä. 

Vast. ed. Pesolan suull. ksm:een n:o 4 toimenpiteistl 
aselevon aikaansaamiseksi Biafrassa, 39. 

, ed. Apajalahden suull. ksm:een n:o 8 eräästä 
"Uutisia Kiinasta" nimisessä monisteessa olleesta 
lausumasta, 42. 

, ed. Melinin suull: ksm:een n:o 38 Suomen esit
tämisestä Euroopan turvallisuuskokouksen isäntä
maaksi, 155. 

, ed. Juvelan suull. ksm:een n:o 47 Eurovision lau
lukilpailuun lähetettävien suomalaisten turvalli
suudesta, 201. · 

, ed. Leivo-Larssonin suull. ksm:een n:o 57 suo
malaispo;an palauttamisesta kotimaahan taiteilija 
Jospehine Baker'in kansainvälisestä lapsiper
heestä, 368. 

, ed. Melinin suull. ksm:een n:o 101 OECD:n 
suurlähettilään nimittämisestä, 561. 

, ed. Junnilan suull. ksm:een n:o 157 hallituksen 
jäsenen ottamisesta mukaan Tasavallan Presidentin 
ulkomaisille neuvottelumatkoille, 1027. 

, ed. Borg-Sundmanin suull. ksm:een n:o 160 
oikeusministeri Simosen ns. herätyspuheen perus
teista, 1029. 

, ed. Junnilan suull. ksm:een n:o 231 Euroopan 
turvallisuuskonferenssin ohjelmaa koskevista lau
sunnoista, 1693. 

, ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 268 tiedo
tustoiminnan edistämisestä Suomen ja Neuvosto-
liiton välillä, 2043. · 

, ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 307 Suomen jää
misesta Euroopan Talousyhteisön piirissä tapah
tuvan seitsemän teknologian alan yhteistyön kehit
tämisen ulkopuolelle, 2292. 

, ed. Melinin suull. ksm:een n:o 312 Suomen osal
listumismahdol!isuuksista Euroopan T alousyhtei
sön järjestämään tieteelliseen yhteistyöhön, 2294. 

, ed. Ehrnroothin suull. ksm:een n:o 340 Biafrasstl 
asuvan väestön avustamisesta, 3120. 

Oikeusministeri Simonen: 

Lausunto: 

92 ( vaalilait, Lk.). 

Vastaukset (A. V: 3): 

Vast. ed. Paason ym. kirj. ksm:een n:o 122 vesivoima
laitosten rakennuslupien käsittelystä. 

, ed. Landströmin kirj. ksm:een n:o 129 oikeudesta 
lapsen tapaamiseen avioerotapauksessa. 

, ed. Pohjosen kirj. ksm:een n:o 144 todistajan
palkkioiden pienuudesta. 

, ed. Tikkasen ym. kirj. ksm:een n:o 157 esityksen 
antamisesta laiksi kiinnityksestä kuorma-autoihin. 

Vast. ed. Mäen suull. ksm:een n:o 12 poliittisten puo
lueiden ohjelmien jakoperusteista, 52. 

, ed. Mäen suull. ksm:een n:o 127 huumausaine
rikoksien rangaistuksista, 758. 

, ed. Melinin suull. ksm:een n:o 142 ulosottolain
säädännön yhdenmukaistamisesta pohjoismaissa, 
840. 

, ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 180 ulko
suomalaisten äänestämisoikeuden laajentamista 
koskevan esityksen antamisesta, 1200. 

, ed. Melinin suull. ksm:een n:o 217 esityksen an
tamisesta tasavallan presidentin vaalitavan uudista
misesta, 1684. 
ed. Apajalahden suull. ksm:een n:o 261 vankien 
mahdollisuudesta äänestää seuraavissa eduskunta
vaaleissa, 1812. 

, ed. Vilponiemen suull. ksm:een n:o 262 esityk
sen antamisesta asunto-osakeyhtiölain uudistami
seksi, 1812. 

, ed. Kaarnan suull. ksm:een n:o 296 margariinin 
käyttämisestä voin asemesta vankiloissa, 2232. 

, ed. Holopaisen suull. ksm:een n:o 320 valtiollis
ten vaalien järjestelyistä kunnille aiheutuvien kus
tannusten korvaamisesta, 2373. 

Vt. oikeusministeri Suorttanen: 

Vastaus (A. V: 3): 

Vast. ed. Mäkelän ym. kirj. ksm:een n:o 64 omaisuus
rikoksia koskevien rikoslain säännösten uudista
misesta. 

Sisäasiainministeri Väyrynen: 

Lausunnot: 

210-11 (kunnallislaki, 3 K.); 1157 (lisäbudjetti, 
A.K.); 1912 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 
2032-3-4 (tuulaaki, 2 K.); 2050-1 (s:n, 3 K.); 
2277, 2279 ( huoneenvuokra, 3 K.). 

Vastaukset (A. V: 3): 

Vast. ed. Sinisalon ym. kirj. ksm:een n:o 59 satama
töiden kunnallistamisesta. 

, ed. Breilinin kirj. ksm:een n:o 62 asuntojen läm
mityskysymyksen selvittämisestä. 

, ed. Sinisalon ym. kirj. ksm:een n:o 84 toimen
piteistä yhteiskunnan maankäyttöoikeuden laajen
tamiseksi. 

, ed. Koivusen ym. kirj. ksm:een n:o 108 omakoti
tonttien omistajien vapauttamisesta kattlien ku,_ 
nossapitovelvoitteista. 

, ed. Vahtisen ym. kirj. ksm:een n:o 145 nuohoo
jien aseman parantamisesta. 

, ed. Sandelinin ym. kirj. ksm:een n:o 152 asui,_ 
huoneistojen ostajien oikeuksien turvaamisesta. 

, ed. Uusitalon ym. kirj. ksm:een n:o 171 kuntien 
yhteistoiminta-alueiden järjestysmuotokysymyksen 
selvittämisestä. 

, ed. Sarjalan ym. kirj. ksm:een n:o 190 kuntien 
vapauttamisesta metsäpalojen sammutuskustannuk
sista. 

, ed. Saimon kirj. ksm:een n:o 193 liikkuvien as
falttiasemien aiheuttamista terveydellisistä hai
toista. 
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Vast. ed. Kekkosen kirj. ksm:een n:o 197 asemakaava
määräysten vaikutuksesta rakennusmateriaalin ja 
tekotavan valintaan. 

,. ed. Kaarlosen ym. kirj. ksm:een n:o 224 Pöytyän 
paikallissairaala- ja kunnanlääkäripiirin kuntainlii
ton perussäännön uudistamisesta. 

, ed. T. Salon ym. kirj. ksm:een n:o 279 väestön
suoielun toimintavalmiuden tehostamisesta. 

,. ed. Lindemanin kirj. ksm:een n:o 292 vanhojen 
kaupunkien erityisrasitteiden poistamisesta. 

Vast. ed. Mäki-Hakolan suull. ksm:een n:o 40 Vaas.an 
lääniä koskevan seutukaavamääräyksen antami
sesta, 156. 

,. ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 129 suurten kun
tien yhdistämisestä, 759. 

, ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 188 esityksen 
antamisesta laiksi kuntien yhteistoiminnan järjes.. 
tysmuodosta, 1563. 

" ed. M. Linnan suull. ksm:een n:o 197 metsäpa
loien tor;umisesta kunnille aiheutuneiden kus
tannusten korvaamisesta, 1567. 

, ed. Pesolan suull. ksm:een n:o 238 Espoon ja 
Kauniaisten kauppalain sekä Helsingin maalais
kunnan perustamisesta kaupungeiksi, 1680 . 

., ed. Vilponiemen suull. ksm:een n:o 267 lapsi
perheiden asumistuen laajentamista koskevan esi
tyksen antamisesta, 2043. 

,. ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 269 kuntien 
oikeudesta pakkolunastaa tonttimaata vuokra
asuntotuotantoa varten, 2045. 

, ed. Tallgrenin suull. ksm:een n:o 295 rannoille 
rakentamista koskevan kiellon aikaansaamisesta 
Turunmaan saatistossa, 2236. 

, ed. Pesolan suull. ksm:een n:o 358 maanomista
jien asemasta asemakaavaa täytäntöönpantaessa, 
3174. 

, ed. Knuutin suull. ksm:een n:o 370 "Avaimet ki
teen" periaatteen mukaisesti rakennuttavien oi
keusturvan takaamisesta, 3240. 

Puolustusministeri Suorttanen: 

Lausunnot: 

290 (hallituksen kertomus v. -67, A.K.); 1501, 1515 
(budjetti, Lk.); 1611 (valtiovarainhoito, v. -66, A.K.); 
2719 (budjetti, Pl. 25); 2734 (s:n, 26 Pl.); 2763 (s:n, 
Pl. 27); 3140 (OK:n kertomus v. -68, A.K.). 

Vastaukset (A. V: 3): 

Vast. ed. Gestrinin ym. kirj. ksm:een n:o 26 Helsingin 
poliisilaitoksen toimintamahdollisuuksien paran
tamisesta. 

. , ed. Melinin ym. kirj. ksm:een n:o 54 laittomien 
aseiden vapaaehtoisten luovutustilaisuuksien jär-
jestämisestä. · 

,. · ed. Melinin ym. kirj. ksm:een n:o 78 Suomessa 
oleville vaitiottomille henkilöille myönnettävän 
kansalaisuuden saannin helpottamisesta. 

., ed. Pesolan ym. kirj. ksm:een n:o 97 puolutus
voimien perushankintojen jälkeenjääneisyyden 
poistamisesta. 

Vast. ed. Ilaskiven ym. kirj. ksm:een n:o 128 iäriestys" 
poliisitisien maksamisesta. 

,. ed. Saimon kirj. ksm:een n:o 139 maaseudulla 
toimivien poliisimiesten työolosuhteissa ja palk
kauksessa olevien epäkohtien korjaamisesta. 

, ed. E. Laineen ym. kirj. ksm:een n:o 141 asevel
vollisten oikeusturvaa heikentävien toimenpitei
den estämisestä puolustusvoimissa. 

, ed. Suonpään kirj. ksm:een n:o 147 suo;eluskun
täiäriestön jatkuvan toiminnan estämisestä. 

, ed. Lujan ym. kirj. ksm:een n:o 166 Espoon ja 
Kaupiaisten kauppalan sekä Helsingin maalaiskun
nan poliisivoimien lisäämisestä. 

,. ed. Haran ym. kirj. ksm:een n:o 206 ;uopunei
den pidätyskäytännön muuttumisesta. 

,. ed. E. Laineen ym. kirj. ksm:een n:o 213 heli
kopterin hankkimisesta Turunmaan saaristomeren 
alueelle. 

,. ed. Karpolan ym. kir.j ksm:een n:o 214 poliisi
miesten työturvallisuuden lisäämistä tutkivan toi
mikunnan asettamisesta. 

, ed. E. Laineen ym. kirj. ksm:een n:o 238 veik
kausvoittovaro;en jakoperusteiden muuttamisesta. 

, ed. Westerlundin kirj. ksm:een n:o 244 ruotsin
kielisten alokas- ja jatkokoulutuskurssien järjestll
misestä valtion poliisiopistossa. 

Vast. ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 7 huumausaine-
kaupan ja -käytön torjumisesta, 41. . 

, ed. Vaittisen suull. ksm:eeri n:o 27 naiskonstaa
pelien lukumäärän lisäämisestä, 78. 

, ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 60 Pihtiputaalla 
murhattuien poliisien omaisten taloudellisen ase
man turvaamisesta, 370. 

, ed. Kockin suull. ksm:een n:o 71 aseenkantolu
pien saattamisesta määräaikaisiksi, 462. 

, ed. Rytkösen suull. ksm:een n:o 79 sotilasvalan 
sanamuodon uudistamisesta, 492. 

, ed. Ehrnroothin suull. ksm:een· n:o 106 puolus
tusvoimien komentaian eroanomuksen aiheutta
mista toimenpiteistä, 586. 

, ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 126 huumaus
aineiden toriuntahenkilökunnan lisäämisestä, 757. 

,. ed. Ahosen suull. ksm:een n:o 146 suomalaisten 
ravintolamuusikko;en työnsaantimahdollisuuk-
sista, 1022. 
ed. Mäen suull. ksm:een n:o 213 nuorimpien ali
upseerien siioittamisesta kentän koulutustehtä-
viin, 1682. . 

,. ed. Kockin suull. ksm:een n:o 233 uusnatsilaisen 
toiminnan estämisestä, 1746. 

,. ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 235 esityksen 
antamisesta maalaispoliisin työaikalaiksi, 1746. 

,. ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 242 poliisimies
ten työa;an järjestämisestä, 1749. 

,. ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 246 entisen 
puolustusvoimien komenta;an rakennustoimenpi
teiden hyväksymisestä, 1752. 

,. ed. Juvelan suull. ksm:een n:o 285 ulkomaisten 
muusikoiden välittämisestä maahamme, 2230. 

, ed. Westerlundin suull. ksm:een n:o 309 ruot
sinkielisten aiokaskurssien aikaansaamisesta Val
tion poliisiopistossa, 2293. · . 

, ed. Paavolan suull. ksm:een n,:o 349 poliisin va
rustamisesta teknisin laittein, .3126. 
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Vast. ed. Procopen suull. ksm:een n:o 384 pahoinpite· 
lytapausten estämisestä;3245. _ 

, ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 415 esityk· 
sen antamisesta sotilasasiain käsittelemisestä rau
han aikana yleisissä tuomioistuimissa, 3352. 

, ed. Ehrnroothin ·suull. ksm:een n:o 418 pohjois· 
maissa olevien Suomen kansalaisten osallistumis
mahdollisuudesota eduskuntavaaleihin, 3353. 

, ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 425 perus
tuslakien uudistamista valmistelevan komitean 
asettamisesta, 3524. 

Valtiovarainministeri Raunio: 

Lausunnot: 
441 (lisåöudjetti, Lk.); 716--7 (valtion lainat, 2 K.); 

993, 995 ( tiemäärärahat, A.K.); 1078 (talletusten ve
ronhuojennukset, 2 K.); 1141, 1143 (postipankkilaki, 
1 K.); 1124, 1185 (lisäbudjetti, A.K.); 1174 (posti
pankkilaki, 2 K.); 1219 (joukkovelkakirjat,3.K); 1344 
(budjetti, Lk.); 1872 (hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm.) ; 2083, 2088 ( veronkannon lykkäärrunen, Lk.) ; 
2358 (pienteollisuuden korkotukiluotot, 3 K.); 2466 
veronkannon lykkääminen, 3. K.) ; 2490 (budjetti, 
Yk.); 2637 (tulo. ja omaisuusvero, 2 K.); 2648 (vesi
hallinto, 2 K.); 2662 ( pellonvaraus, 2 K.); 2916 ( bud
jetti, Pl. 33); 3295 (asumistuki, 1 K.), 3392 (lehmien 
teurastuspalkkiot, 2 K.). 

Vastaukset (A. V: 3): 

Vast. ed. Ilaskiven ym. kirj. ksm:een n:o 1 autoveron 
alentamisesta. 

" 

" 

, 

ed. Ilaskiven yin. kirj. ksm:een n:o 7 fyysillis
ten henkilöiden verotuksen uudistamisesta; 
ed. Laaksosen ym. kirj. ksm:een n:o 19 valtion 
virastoihin otettavan henkilökunnan paikkaamista 
koskevien budjettiohjeiden muuttamisesta. . 
ed. Pekkarisen ym. kirj. ksm:een n:o 47 kunnal
listen harkintaverotusoikeuden poistamisesta. 
ed. Puhakan ym~ kirj. ksm:een n:o 49 metsätöissä 
hevosen kanssa käyviin pienviljelijöihin kohdistu· 
vasta maatilatalouden tuloverolain tulkinnasta. 
ed. Nevalaisen kirj. ksm:een n:o 52 vesialusten 
liikevaihtoverovapauden perusteista. · · 
ed. Laaksosen ym. kirj. ksm:een n:o 94 valtion 
palveluksessa olevien henkilöiden vahingonvas
tuusta eräissä tapauksissa. 

, ed. Haapasalon ym. kirj. ksm:een n:o 119 am
mattiajokortin vapauttamisesta leimaverosta. 

" 

, 

ed. Sillantauksen ym. kirj. ksm:een n:o 125 har
kintaverotusjärjestelmän poistamisesta. 
ed: Sääskilahden ym. kirj. ksm:een n:o 130 mar
jan- ja sienenpoimintatulojen saattamisesta verova
paiksi. 
ed. Puhakan ym. kirj. ksm:een n:o 140 maata
louden tuloverolain pienviljelijöille aiheuttaman 
verotaakan kaswn estämisestä. 
ed. Vilmin ym. kirj. ksm:een n:o 142 maatalou
den tuloverolain aiheuttaman verorasituksen li-
sääntyinisen estäinisestä. · 
ed. E. Laineen ym. kirj. ksm:een n:o 158 perus
vähennyksestä -kunnallisverotukseSsa. 
ed. Vilponiemen kirj. ksm:een n:o 168 ammatti
maisessa lii}{enteeSsä käytettävien autojen verorasi-
tuksesta. -- · : · · · · -

Vast. ed. Vaittisen ym. kirj. ksm:een 186 taksiautoi~ 
lijain taloudellisen aseman parantamisesta. 

, ed. Karpolan ym. kirj. ksm:een n:o 202 kiven
raivauskustannusten saattamisesta vähennyskel
poiseksi verotuksessa. 
ed. Tikkasen ym. · kirj. ksm:een n:o 205 neste
mäisten polttoaineiden hintojen saattamisesta sa
mansuuruisiksi koko maassa. 

, ed. Hasun ym. kirj. ksm:een n:o 217 metsän
myyntiverohuhujen torjumisesta._ 

, ed. Häggblomin ym. kirj. ksm:een n:o 257 meri
miesverotuksesta kunnille aiheutuvien tulonmene
tysten korvaamisesta. 
ed. Niemelän ym. kirj. ksm:een n:o 260 maata
louden omaisuusverorasituken lieventämisestä. 

, ed. Häggblomin ym. kirj. ksm:een n:o 262 kan. 
sainvälisillä vesillä käytettäviin kalastusvälineisiin 
kohdistuvan tullin ja liikevaihtoveron poistami
sesta. 

, 

, 

, 

" 

ed. Sileäkankaan ym. kirj. ksm:een n:o 265 oman 
asunnon hankkimiseen käytettyjen lainojen korko
jen vähennyskelpoisuudesta kunnallisverotuksessa. 
ed. Pekkarisen kirj. ksm:een n:o 272 maatalou
denharjoittajien ja muiden yrittäjien prosenttivä-
hennyksestä verotuksessa. -
ed. Häggblomin ym. kirj. ksm:een n:o 280 mat
kustajaverosta annetun lain kumoamisesta. 
ed. Vilponiemen kirj. ksm:een n:o 284 verosään
nöSiten muuttamisesta asumiskustannusten alenta-
miseksi. 

Vast. ed. Bernerin suull. ksm:een n:o 49 yrittäjiin koh
. distuvan harkintaverotuksen soveltamisen valvon

nasta, 296. 
, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 54 asuntovero

tuksesta, 299. 
ed. Mäen suull. ksm:een n:o 55 kiinteistötulon 
veroennakon korottamisesta, 300. 

, ed. Ehrnroothin suull. ksm:een n:o 78 vakautta-
- misen jatkotoimeripiteistä, 465. 
ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 99 yksityismet
sälain 2 §:n mukaisten uudistusalueitten verova
paudesta, 583. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 122 kiinteisö
kaupoista suoritettavan leimaveron poistamisesta, 
668. 
ed. Tiitun suull. ksm:een n:o 130 pienten pien
teollisuusyritysten vapauttamisesta liikevaihtove.
rosta, 760. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 141 veronkoro-
tusten estämisestä, 840. · 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 150 kuljetus-
toimen alan verojen alentamisesta, 1024. .-

, ed. Nevalaisen suull. ksm:een n:o 154 kirjanpito
velvollisten veron kiertämisen estämisestä, 1026. 
ed. Koppasen suull. ksm:een n:o 168 tiemäärä
rahojen supistamisesta, 1032. 

, .ed. Uusitalon suull. ksm:een n:o 187 kuntien ve
roäyrin hinnan pysyttämisestä ennallaan, 1582. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 202 kunnan
veroäyrin hinnan nousun estämisestä, 1585. 
ed. Mäen suull. ksm:een n:o 212 harkintavero
tuksen poistamisesta, 1682. 

,, ed. Venrialilon suull, ksm:een n:o 226 pankkien 
lainoituksen supistamisesta, 1690. ·- · 
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Vast. ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 237 maatalou
den tuloverolain aiheuttamista lisäveroista, 1747. 

, ed. Landströmin suull. ksm:een n:o 240 verohel
potuksien myöntämisestä ulkomaisen autoteollisuu
den sijoittamiseksi Suomeen, 1749. 
ed. Ehrnroothin suull. ksm:een n:o 243 korko
menojen väheilillysoikeutta verotuksessa koskevan 
esityksen antamisesta, 1750. 

, ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 247 kunnallis
veron kantamisesta metsänostajalta, 1753. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 251 vapaa- ja 
loma-ajan töiden vapauttamisesta veroista maata
loudessa, 1807. 

, ed. H. Linnan suull. ksm:een n:o 264 lapsivä
hennyksistä kunnallisverotuksessa, 1813. 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 287 verotuk
sessa myönnettävän moottorisahavähennyksen 
määrästä, 2143. 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 288 maatila
talouden harjoittajan työtulovähennyksestä vero
tuksessa, 2143. 
ed. Mäen suull. ksm:een n:o 303 ensi vuoden 
budjettiesityksen väljyydestä, 2290. 

, ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 306 yksityisten 
oppikoulujen mahdollisuudesta siirtää valtionapu
varoja postisiirtotileiltä talletustileille, 2292. 

, ed. Eskmanin suull. ksm:een n:o 308 yrittäjiä ja 
.maatalousyrittäjiä koskevissa eläkelaeissa tarkoi
tettujen vakuutusmaksujen vähennysoikeudesta 
verotuksessa, 2292. 

, ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 310 kunnallis
verotuksen keventämistä koskevasta kokonaissel
vityksestä, 2369. 
ed. Lintilän suull. ksm:een n:o 317 matkakus
tannusten vähennysoikeuden ylärajan korottami
sesta verotuksessa, 2372. 

, ed. H. Linnan suull, ksm:een n:o 326 veroilmoi
tuksen jättöajan jatkamisesta pysyvästi maatilta
louden harjoittajien osalta, 2728. 

, ed. Koppasen suull. ksm:een n:o 328 esityksen 
antAmisesta puolustusvoimien perushankintalaiksi, 
3082. 

, , ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 329 karjatilojen 
verottamisesta, 3082. 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 344 maatalou
den tuloverolain perhe- ja pienviljelmiin kohdis
tamasta verotuksesta, 3123. 

, ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 426 eräiden met
sänuudistusalueiden · veronhuojennuksista, 3525. 

Ministeri Alenius: 

Vastaukset (A. V: 3): 

Vast. ed. Juvelan ym. kirj. ksm:een n:o 4 useamman 
kuin yhden palkan tai eläkkeen maksamisesta 
julkisista varoista samoille henkilöille. 
ed. E. Räsäsen ym. kirj. ksm:een n:o 20 liike
tulosta useammalle kunnalle suoritettavan veron 
jakamisesta. 
ed. Häikiön kirj: ksm:een n:o 35 rikospoliisilisän 
ottamisesta huomioon poliisimiehen tuntipalkkaa 
laskettaessa. 
ed. Antilan ym. kirj. ksm:een n:o 37 maatilatalou
den tuloverolain mukaisten veroilmoitusten yk
sinkertaistamisesta ja niiden jättöajan jatkami
sesta. 

Vast. ed. Sillantauksen ym. kirj. ksm:een 44 kiinteistö
jen verotusarvojen korottamisesta. 

, ed. Pesolan ym. kirj. ksm:een n:o 65 verotuskau
den siirtämisestä. 

, ed. Halmeen ym. kirj. ksm:een n:o 159 sairaus
vakuutuslain mukaiseen työpaikkakassaan · kohdis
tuvasta kunnallisverotuksesta. 

, ed. Sinisalon ym. kirj. ksm:een n:o 161 julki
sista viroista eläkettä saavien siirtymisestä muihin 
toimiin. 
ed. Westerlundin ym. kirj. ksm:een n:o 189 työ
välineenä käytettävien moottorikeikkojen han
kinta- ja käyttökustannusten · alentamisesta. 

, ed. Knuuttilan ym. kirj. ksm:een n:o 199 virka
mies-kansanedustajien kaksinkertaisesta palkkauk
sesta. 

, ed. Kekkosen kirj. ksm:een n:o 200 virkamiesten 
sivutehråvien rajoittamisesta. 

, ed. Laaksosen ym. kirj. ksm:een n:o 209 valtion 
työkyvyttömyyseläkettä saavien asemassa olevien 
epäkohtien korjaamisesta. 

, ed. Vilponiemen kirj. ksm:een n:o 234 työllisyys
kurssien henkilökunnan eläketurvan järjestämi
sestä. 
ed. Paavolan ym. kirj. ksm:een n:o 245 verovel
vollisten oikeusturvan vahvistamisesta. 

, ed. E. Laineen ym. kirj. ksm. n:o 269 korvauksen 
maksamisesta kansalaissotaan osallistuneille puna
kaartitaisille. 

, ed. E. Räsäsen ym. kirj. ksm:een n:o 288 matka
ja päivärahan erilaisista maksuperusteista valtion 
keskusvirastojen työmailla. 

, ed. T. Salon ym. kirj. ksm:een n:o 290 virkanimi
tysjärjestelmän uudistamisesta. 

Vast. ed. Junnilan suull. ksm:een n:o 18 talletusten 
verovapauden poistamisesta, 59. 
ed. R. Virtanen suull. ksm:een · n:o 19 talletus
koron alentamisen estämisestä, 60. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 20 talletusko
ron alentamisen estämisestä, 60. 

, · ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 32 maatilatalou
den veroilmoitusmenettelyn yksinkertaistamisesta, 
86. 
ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 33 verotuksen ki
ristämisestä ensi vuonna, 87. 
ed. Laaksosen suull. ksm:een n:o 58 Helsingin 
tullikamarin auto-osaston henkilökunnan työsken
telyolosuhteista, 368. 
ed. Tallgrenin suull. ksm:een n:o 176 itsenäisen 
tulliaseman perustamisesta Paraisiin, 1197. 

, ed. Aron suull. ksm:een n:o 234 kansakoululai
toksen leski- ja orpokassan osakkaiksi jääneiden 
opettajien omaisten eläkkeestä, 1804. 
ed. Sääskilahden suull. ksm:een n:o 255 sotavan· 
kien korvauskysymyksen hoitamisesta, 1809. 
ed. Ilaskiven suull. ksm:een n:o 256 liikevaihto
veron perimisestä sotainvaliidien viljakeräyksestä. 
ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 278 virka.. 
ehtolainsäädäntöä koskevan esityksen antamisesta, 
2097. 
ed. Paavolan stiull. ksm:een n:o 286 maatalous
tuotteiden keräyksiin kohdistuvan liikevaihtove
ron perimisestä, 2142. · 
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Vast. ed. Junnilan suull. ksm:een n:o 314 ratkaisujen 
viivästymisestä valtion eläkeasioissa, 2725. 

, ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 324 johtavien 
virkamiesten työaikasäädöksistä, 2727. 

, ed. Gestrinin suull. ksm:een n:o 339 eräiden vero
ilmoituslomakkeiden puuttumisesta, 3119. 

, ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 342 virka
ehtosopimuslainsäädännön aikaansaamista koske
van esityksen antamisesta, 3122. 

, ed. Haran suull. ksm:een n:o 345 veroilmoituksen 
laatimisen yksinkertaistamisesta, 3123. · . 

, ed. Holopaisen suull. ksm:een n:o 352 virkamies
ten virkapuhelimien käyttöoikeuden rajoittamis
toimenpiteistä, 3171. 

, ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 378 yrittä
jille verotuksessa hyväksyttävän päivärahan mää
rästä, 3242. 

, ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 388 helpotuksien 
aikaansaamisesta ulosottotoimin tapahtuvien vero
jen ja maksujen perimiseen, 3246. 

, ed. Asunnan suull. ksm:een n:o 395 virkamatka
korvauksien maksamisesta maalaispoliiseille, 3284. 

, ed. Asunnan suull. ksm:een n:o 405 oppikoulu
jen tuntiopettajien palkkauksesta, 3288. 

, ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 416 eläkehake
musten käsittelyn viivästymisen estämisestä, 3352. 

, ed. Ilaskiven suull. ksm:een n:o 424 ennakko
verolipuin tapahtuvan veronperinnän laillisuu
desta, 3355. 

, ed. Salaman suull. ksm:een n:o 430 invalidivähen
nyksen alenemisesta verovelvollisen saavutettua 
vanhuusvähennykseen oikeuttavan iän, 3526. 

, ed. Hamaran suull. ksm:een n:o 436 eräiden leski
eläkkeiden maksamisesta korottamattomana, 3529. 

, ed. Mäkelän suull. ksm:een n:o 445 devalvaation 
vaikutuksesta invalidille palautettavaan autoveron 
määrään, 3835. 

Opetusministeri Virolainen: 

Lausunnot: 

95 ( vaalilait, Lk.); 272 ( pellonvaraus, 1 K.); 506, 
511 ( lisäbudjetti, A.K.); 615 ( vaalioikeusikäraja, 2 K.); 
795 ( maankäyttölain osittainen kumoaminen, 3 K.); 
827, 830-1 (kansanopistojen valtionapu, 2 K.) ; 928, 
932 ( edustajanvaalit, Lk.); 1124 (lisäbudjetti, A.K.); 
1243-4 (apteekkitavaralaki, lep. jätt.); 1277, 1281 (lisä
budjetti, Jatk. A.K.); 1729, 1732 (Suomen Akatemia, 3 
K.); 2195-6-7-8-9, 2200 (korkeakoulustipendit, 2 K.); 
2323-4 (seminaarien lakkauttaminen, 3 K.); 2380, 
2382 (veronkannon lykkääminen, 2 K.); 2394, 2419, 
2422-3 (korkeakouluhallinto, Lk.); 2432 (opintolaino
jen valtiontakaukset, 2 K.); 2639, 2640 (tulo- ja omai
suusvero, 2 K.); 2773 (budjetti, Pl. 29); 2995-6 (kor
keakouluhallinto, Lk.); 3548-9 (markkinoimismaksut, 
3 K.); 3831 (istuntojen keskeyttäminen); 3633, 3640-1, 
3841 (korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Vastaukset (A. V: 3): 

Vast. ed. Vahtisen kirj. ksm:een n:o 16 sairaanhoitajien 
korkeakouluopetuksen järjestämisestä. 

, ed. Uusitalon ym. kirj. ksm:een n:o 18 opinto
demokratiasta invaliidien ammattioppilaitoksissa. 

Vast. ed. Sillantauksen ym. kirj. ksm:een n:o 29 ope
tusharjoittelua suorittavien auskultanttien toi
meentulon turvaamisesta. 

, ed. Paavolan ym. kirj. ksm:een n:o 36 yksityisten 
oppilaitosten taloudellisen aseman parantamisesta. 

, ed. Halmeen ym. kirj. ksm:een n:o 50 ylioppilas
tutkintoa suorittamattomien opiskelijain pääsemi
sestä Tampereen yliopistoon. 
ed. Vahtisen kirj. ksm:een n:o 61 peruskoulun 
kotitalousopetuksesta. 
ed. Sillantauksen ym. kirj. ksm:een n:o 63 poliit
tisten nuoriso- ja raittiusjärjestöjen tukemisesta. 
ed. Paasivuoren ym. kirj. ksm:een n:o 71 am
mattikoulutuksen järjestämisestä työvoiman tar
vetta vastaavasti. 

, ed. Vahtisen kirj. ksm:een n:o 89 sairaanhoitaja
opettajiksi opiskelevien oikeuttamisesta saamaan 
opintolainojen valtiontakausta ja korkotukea. 

, ed. A. Salon kirj. ksm:een n:o 101 toimenpiteistä 
erään Jyväskylän yliopiston opiskelijan opinto
oikeuden epäämisen johdosta. 

" ed. Mäkelän ym. kirj. ksm:een ~:o 102 käytän
nöllis-teknisestä opetuksesta peruskoulun ylä
asteella. 
ed. Kull'in ym. kirj. ksm:een n:o 104 koululais
kuljetuksia koskevien määräysten aikaansaami
sesta. 
ed. Honkosen ym. kirj. ksm:een n:o 109 venäjän 
kielen opiskelun tehostamisesta. 
ed. Eskmanin ym. kirj. ksm:een n:o 110 yksityis
oppilaiden vaikeuksista suorittaa tutkintoja kaup
paoppilaitoksissa. 

, ed. Sillantauksen ym. kirj. ksm:een n:o 112 ko
keilukoulujen lisäpalkkioiden määrän ja perustei
den muuttamisesta. 
ed. Pohjosen ym. kirj. ksm:een n:o 113 kuntien 
nuorisotyöntekijöiden asemasta. 
ed. Ilaskiven kirj. ksm:een n:o 118 Tampereen 
yliopiston kanslerin vaalin vahvistamatta jättämi
sestä. 

, ed. Vahtisen ym. kirj. ksm:een n:o 123 Suomen 
T aiteiliiat ry:n toiminnan tukemisesta. 

, Ed. Pohjosen ym. kirj. ksm:een n:o 127 opisto
asteisten teknillisten oppilaitosten hallinnollisten 
elimien kokoonpanosta. 
ed. Männistön ym. kirj. ksm:een n:o 150 Kuopion 
korkeakoulun sijoituspaikan ratkaisemisesta. 

, ed. Sinisalon ym. kirj. ksm:een n:o 177 nuorison 
asemaa yhteiskunnassa koskevan selvityksen suo
rittamisesta. 

, ed. Hanhirovan ym. kirj. ksm:een n:o 184 Ruot
sissa asuvien ulkosuomalaisten aseman parantami
sesta. 

, ed. Salaman ym. kirj. ksm:een n:o 194 opetuksen 
antamisesta sairaalahoitoon joutuneille oppikoulu
laisille. 

, ed. Mäkelän ym. kirj. ksm:een n:o 204 turvatto
mien nuorten ammattiopetuksen tehostamisesta. 
ed. Vilponiemen ym. kirj. ksm:een n:o 216 tar
koituksenmukaisen vapaa-aikapolitiikan aikaan
saanlisesta. 

, ed. Weckmanin kirj. ksm:een n:o 223 valtion 
kustannusliikkeen perustamisesta. 
ed. E. Laineen ym. kirj. ksm:een n:o 228 Turun 
sairaanhoito-oppilaitoksen rakennustöiden aloitta
misesta. 
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Vast. ed. Laaksosen kirj. ksm:een n:o 232 iltaopiskeli
jain jatko-opintomahdollisuuksien parantamisesta. 

, ed. Perheentuvan ym. kirj. ksm:een n:o 250 kor
keakoulujen opettajien virkojen täyttämisestä. 
ed. Procopen ym. kirj. ksm:een n:o 274 merimies
ammattikoulun rakentamisesta Hankoon. 

, ed. Vilmin ym. kirj. ksm:een n:o 281 peruskoulun 
uskonnonopetuksen järjestämisestä. 

" ed. Lähteenmäen kirj. ksm:een n:o 294 oppisopi
muslain säännösten käytäntöön soveltamisesta. 

Vast. ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 11 yliopistojen 
ja korkeakoulujen kurssikirjapulan poistamisesta, 
43. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

ed. Melinin suull. ksm:een n:o 13 yksityisissä kor
keakouluissa opiskelevien opintotuen suuruudesta, 
44. 
ed. Gestrinin suull. ksm:een n:o 21 yksityisten 
iltaoppikoulujen taloudellisesta asemasta, 61. 
ed. Honkosen suull. ksm:een n:o 26 koulun
uudistuksen suunnittelutöiden nykyvaiheesta, 61. 
ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 41 nykyvenä
jän opiskelun edistämisestä, 157. 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 50 oppi- ja 
ammattikoulua käyvien kyydityskustannustell 
korvaamisesta, 296. 
ed. Ahosen suull. ksm:een n:o 76 Yliopiston Ap
teekin tulon käyttämisestä Jyväskylän yliopiston 
tukemiseen, 465. 
ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 82 esityksen an
tamisesta uudelleenkoulutuslaiksi, 494. 
ed. Procopen suull. ksm:een n:o 86 ruotsinkieli
sen merimieskoulun rakentamisesta Hankoon, 
496. 

, ed. Asunnan suull. ksm:een n:o 87 Tampereen 
yliopiston tutkintojen tuottamaa kelpoisuutta tut
kivan komitean työn valmistumisesta, 497. 

, ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 95 toimenpiteistä 
Heimolan talon purkamisen estämiseksi, .560. 

, ed. Knuutin suull. ksm:een n:o 98 tilapäisesti 
kansalaiskoulun opettajan virkaa hoitavan kansa
koulunopettajan palkkauksesta, 560. 

, ed. Aron suull. ksm:een n:o 103 kauppaoppilai
toksia koskevan esityksen antamisesta, .58.5. 

•• ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 119 kotiapulais
koulutuksen aikaansaamisesta, 668. 

, ed. Borg-Sundmanin suull. ksm:een n:o 131 ruot
salais-suomalaisen kulttuurikeskuksen si;oittami
sesta Suomenlinnaan, 671. 

, ed. Laaksosen suull. ksm:een n:o 132 kansallis
teatterin palveluksessa olevien henkilöiden jouk
koirtisanomisesta, 671. 
ed. Vilmin suull. ksm:een n:o 133 kansakoulu
toimen ylläpitämiseen annettavien valtionapujen 
viivästymisestä, 83.5. 

, ed. Salaman suull. ksm:een n:o 137 kansakoulu
luokkien oppilasmäärien pienentämisestä, 837. 

, ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 143 koulu
luokkien oppilasmäärien alentamisesta, 841. 

, ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 144 koulu
toimen aluehallinnosta, 841. 

, ed. Sirenin suull. ksm:een n:o 148 kansakoulu
ja kirjastotoimen valtionaputilityksien viivästymi
sestä, 1023. 
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Vast. ed. Apajalahden suull. ksm:een n:o 1.5.5 esikoulun 
liittämisestä yleiseen koulujärjestelmään, 1026. 

, ed. Mäki-Hakolan suull. ksm:een n:o 156 kansa
lais- ja työväenopistojen valtionapujen viivästymi
sestä, 1026. 

,. ed. Aron suull. ksm:een n:o 173 ylioppilastutkin
non poistamisesta, 1195. 

, ed. Westerlundin suull. ksm:een n:o 179 viime 
satovuoteen kuuluvan vehnän markkinoimisesta, 
1199. 

, ed. Ehrnroothin suull. ksm:een n:o 189 vieraan 
armeijan taisteluasuisten sotilaiden esiintymisestä 
Helsingissä poliittisessa kokouksessa, 1.564. 

, ed. Ehrnroothin suull. ksm:een n:o 190 neuvoa
antavan äänestyksen toimeenpanemisesta korkea
kouluissa hallintouudistusasiassa, 1.564. 

, ed. Ahosen suull. ksm:een n:o 196 Keski-Suomen 
maanviljelysinsinööripiirin työntekijäin työllisyy
den turvaamisesta, 1584. 

, ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 198 koulu
hallituksen osastopäällikön nimittämisestä, 1.568. 

, ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 216 koulutus
rakennekomitean koulutussuunnittelun toimeenpa
nemisesta, 1.583. 

, ed. Mäkelän suull. ksm:een n:o 227 Rauman se
minaarin työpaikkarakennuksen rakennustöiden 
aloittamisesta, 1691. 

, ed. Haran suull. ksm:een n:o 232 valtion urheilu
määrärahojen myöntämisestä Helsingin kaupun
gille, 1693. 

, ed. Raipalan suull. ksm:een n:o 273 lakkautetun 
Karvian työlaitoksen omaisuuden tulevasta käy
töstä, 2094. 

, ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 27.5 luonnon 
kertakäyttöpakkauksista aiheutuvan roskaantumi
sen estämisestä, 2095. 

, ed. Perheentuvan suull. ksm:een n:o 291 Suomen 
valtion Nigerian ja Biafran välisen sodan uhreille 
myöntämän avun perille toimittamisesta, 2144. 

, ed. Honkosen suull. ksm:een n:o 293 tupakoinnin 
vastustamiskampanjasta, 2231. 

, ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 30.5 nuori
son kokoontumistilojen rakentamista tukevan lai
noitusjärjestelmän luomisesta, 2291. 

, ed. Juvelan suull. ksm:een n:o 318 venäjänkielen 
opiskelumahdollisuuksien parantamisesta koulu
laitoksen piirissä, 3081. 

, ed. Ehrnroothin suull. ksm:een n:o 357 Tasaval
lan Presidentin tehtävien hoittamisesta Pohjois
maiden neuvoston Reykjavikin istunnon aikana, 
3180. 
ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 361 tupakanpalt
toon kohdistuvista toimenpiteistä kouluissa, 317.5. 

, ed. Tikkasen suull. ksm:een n:o 367 Kainuun 
keskusammattikoulun toiminnan laajentamisesta, 
3178. 
ed. Voutilaisen suull. ksm:een n:o 394 toimen
piteistä nuorisotyölain aikaansaamiseksi, 3284. 

, ed. Melinin suull. ksm:een n:o 401 suomalais
ruotsalaisen kulttuurikeskuksen sijaintipaikan 
uudelleen harkinnasta, 3286. 

, ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 402 Hanasaaren 
kulttuurikeskuksen rakentamissuunnitelman tilaa
misesta ulkomailta, 3287. 

, ed. Vilmin suull. ksm:een n:o 410 peruskoulun 
uskonnonopetuksen järjestämisestä, 33.50. 
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Vast. ed. Saimon suull. ksm:een n:o 411 ·uskonnon· 
opetuksesta uuteen koulujärjestelmään siirryt
täessä, 3350. 

, ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 414 Helsin
gin teknillisen oppilaitoksen sijaintipaikasta, 
3351. 
ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 437 urheilu
ja liikuntakasvatusjärjestöjä uhkaavan rahoitus
kriisin estämisestä, 3832. 

, ed. af Heurlinin suull. ksm:een 444 kouluraken
nuksia koskevien uusien määräyksien vahvistami
sesta, 3835. 

Vt. opetusministeri Linnamo: 

Vastaukset (A.V:3): 

Vast. ed. Pennasen kirj. ksm:een n:o 114 kauppala
kunnille kansakoululain nojalla kertakaikkisena 
valtionapuna oppilasluvun perusteella maksetta
van valtionavun korottamisesta. 

, ed. Sinisalon kirj. ksm:een n:o 143. Kotkan tek
nillisen oppilaitoksen toimintamahdollisuuksien 
parantamisesta. 

Maatalousministeri Miettunen: 

Lausunnot: 

129 ( maankäyttölaki, 2 K.); 261 (pellon varaus, 
1 K.); 470-1-2 (voin alennusmyynti, A.K.); 873, 876 
( maataloustulon vakaannuttaminen, Lk.) ; 885 ( kalas
tuselinkeinon tukeminen, 2 K.); 1457 (budjetti, Lk.); 
1860 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 2809 ( bud
jetti, Pl. 30). 

Vastau.kset (A.V:3): 

Vast. ed. Pohjosen ym. kirj. ksm:een n:o 3 eräiden kun
tien epäoikeudenmukaisesta asemasta metsänpa
rannusavustuksiin nähden. 

, ed. Vilmin ym. kirj. ksm:een n:o 33 metsähalli
tuksen· mailla olevien vuokratilojen muodostami
sesta itsenäisiksi viljelystiloiksi. 

, ed. Vaittisen ym. kirj. ksm:een n:o 45 voin käyt
tämisestä margariinin valmistukseen. 
ed. Sileäkankaan ym. kirj. ksm:een n:o 55 maa
talouden harjoittamisen turvaamisesta siitä toi
meentulonsa saaville väestöryhmille. 

, ed. Linkolan ym. kirj. ksm:een ti:o 57 maan
käyttöasetukseen sisältyvien vapaavuosisäännök
sien tarkistamisesta. 

, ed. Haukipuron ym. kirj. ksm:een n:o 67 metsän
parannuslain peruslannoitusta koskevien · laina· 
ehtojen muuttamisesta. 
ed. E. Räsäsen ym. kirj. ksm:een n:o 79 Pohjois
Savon vesiensiiännöstelytöiden loppuunsaattami
·sesta. 

, ed. Haukipuron ym. kirj. ksm:een n:o 80 metsän-
tutkimuslaitoksen· työskentelymahdollisuuksien 
kehittämisestä. · 
ed. Pesolan kirj. ksm:een n:o 83 yhtiöiden, sää
tiöiden ja yhteisöjen maanostoa estävän lainsää
dännön kumoamisesta. 

Vast. ed. Karpolan ym. kirj. ksm:een n:o 88 satoa koh
danneiden lumivahinkojen korvaamisesta. 

, ed. Sääskilahden kirj. ksm:een n:o 91 kalastus
oikeuden palauttamisesta paikalliselle väestölle Lo
kan allasalueella. 

, ed. Uusitalon ym, kirj. ksm:een n:o 103 metsän
hoita;ien irtisanoutumisuhkan poistamisesta. 

, ed. Sinisalon kirj. ksm:een n:o 116 teollisuuden 
vesiensuojelutoimenpiteiden tehostamisesta. 

, ed. Vilmin ym. kirj. ksm:een n:o 121 eräiden 
maankäyttölain mukaisten asuntolainahakemusten 
käsittelystä asutushallituksessa. 

, ed. Vilmin ym. kirj. ksm:een n:o 124 uudis- ja 
kivenraivauspalkkion myöntämisestä uudistilan pe
rustamispalkkiota saaneille henkilöille. 

, ed. T. Salon ym. kirj. ksm:een n:o 148 toimen
piteistä maatalouspolitiikan muuttamiseksi. 

, ed. Pohjosen ym. kirj. ksm:een n:o 149 Penget
joen perkaamisesta Petäjäveden kunnassa. 

, ed. Paason ym. kirj. ksm:een n:o 153 Perämeren 
kalojen saastumisesta. 

, ed. Haukipuron ym. kirj. ksm:een n:o 160 viime 
kesän hallavahinkojen korvaamisesta. 

, ed. Paasivuoren ym. kirj. ksm:een n:o 162 so
siaalialennu.woin myynnin ulottamisesta kansan
eläkkeen täyttä tukiosaa ja elatusavun ennakkoa 

. saaville. · 
ed. Vilmin kirj. ksm:een n:o 170 esityksen anta
misesta kalakannan ja kalastuksen turvaamiseksi. 

, ed. Sinisalon kirj. ksm:een n:o 174 Kymen läänin 
teollisuuden jätevesien laskemisesta Suomenlah
teen. 

, ed. Vilmin ym. kirj. ksm:een n:o 176 uusien 
luonnonsuojelualueiden muodostamisesta Lappiin. 

, ed. Vilmin ym. kirj. ksm:een n:o 178 maatila
talouden kehittämisrahaston säästyneiden varojen 
käyttämisestä maatalouden rakennustoiminnan 
lainoittamiseen. 

, ed. Saimon ym. kirj. ksm. n:o 181 metsäautatei
den valtiolle lunastamista koskevien säännösten 
helpottamisesta. 

, ed. Juvelan ym. kirj. ksm:een n:o 192 Noormar
kun joen ruoppaamisesta aiheutuneiden vahinko
jen korvaamisesta. 

, ed. Sääskilahden ym. kirj. ksm:een n:o 196 toi
menpiteistä maatilojen elinkelpoistamiseksi. 
ed. Melinin ym. kirj. ksm:een n:o 203 suden täy-
dellisestä rauhoittamisesta. · 

,. ed. Sääskilahden kirj. ksm:een n:o 222 villimink
kien hävittämisestä. 
ed. Linkolan kirj. ksm:een n:o 237 maankäytt(j. 
lainoja saaneiden maksuvaikeuksien helpottami
sesta. 

, ed. Vilmin kirj. ksm:een n:o 249 Ranuan kuntaan 
kuuluvan Piittisjärven alueen käyttösuunnitelmaa 
koskevan toimituksen kiirehtimisesta. 
ed. Pesolan kirj. ksm:een n:o 255 maataloudellis
ten tutkimustulosten julkaisu- ja tiedotustoimin
nan tehostamisesta. 

, ed. Mäkisen ym. kirj. ksm:een n:o 259 PCB
yhdisteiden aiheuttamien vaarojen torjumisesta. 
ed. Uusitalon ym. kirj. ksm:een n:o 263 voin ja 
margariinin hintasuhteen muuttamisesta. 
ed. Kankaanpään kirj. ksm:een n:o 270 maatalou
den perustuottolainoituksen hyväksikäytön edistä
misestä. 
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Vast. ed. Kankaanpään kirj. ksm. n:o 271 maatilatalou
den kehittämisrahaston käyttösuunnitelman vah
vistamisesta. 

, ed. Niemelän kirj. ksm:een n:o 275 Säämingin 
kunnassa sijaitsevan Savonlinnan kaupungin kaa
topaikan aiheuttaman saastuttamisen estämisestä. 
ed. Vilmin ym. kirj. ksm:een n:o 277 tavallisten 
maanostolainojen myöntämisedellytyksiä koske
vien ohjeiden tarkistamisesta. 

Vast. ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 2 maidontuo
tannon vähentämisestä, .38. 

, ed. Sääskilahden suull. ksm:een n:o .37 porojen 
kuolleisuudesta aiheutuvien vahinkojen korvaa
misesta, 127. 

, ed. Sääskilahden suull. ksm:een n:o 62 puutava
ran kuljettamisesta metsätraktoreita käyttäen, 405. 

, ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 64 kotimaisen 
voin mainoskampanjasuunnitelman laskelmista, 
407. 

, ed. H. Linnan suull. ksm:een n:o 65 esityksen 
antamisesta laiksi satovahinkojen korvausjärjes
telmästä, 407. 

, ed. Westerlundin suull. ksm:een n:o 67 leipä
viljakaupassa esiintyvistä epäkohdista, 408. 
ed. Kiviahon suull. · ksm:een n:o 72 voin kulut
tajakunnan pysyväisestä alentamisesta, 408. 

, ed. Vennamon suull. ksrri:een n:o 81 valtion lai
tosten jätevesien laskemisesta Kuoreveden Suinu
selkään, 49.3. 

, .ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 85 maidon pe
semisen lopettamisesta, 495. 

., ed. Asunnan suull. ksm:een n:o 96 Enso-Gutzeit 
Oy:n suurnavettahanketta koskevien tietojen to
denperäisyydestä, 66.3. 
ed. Asunnan suull. ksm:een n:o 97 ulkomaisen 
nautakarjan maahantuonnista, 560. 
ed. Nikkilän suull. ksm:een n:o 104 maatalous
tuotannon rajoittamisesta valtion koulutiloilla, 
561. 

, ed. Raipalan suull. ksm:een n:o 107 esityksen an
tamisesta laiksi kylvösiementuotannon edistämi
sestä, 586. 

, ed. Raipalan suull. ksm:een n:o 108 esityksen 
antamisesta laiksi maataloustuotteiden hinta
tasosta, 587. 

, ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 11.3 ensiluok
kaisen kulutusmaidon saannin ·turvaamisesta ku
lutuskeskuksissa, 665. 

, ed. Saimon suull. ksm:een n:o 120 margariini
pakkauksien varustamisesta tavaraselosteella, 668. 
ed. Voutilaisen suull. ksm:een n:o 123 yksityis
metsätalouden metsänparannus- ja viljelystöiden 
jatkumisen turvaamisesta, 669. 
ed. Lindemanin suull. ksm:een n:o 153 luonnon
suojelulain uusimisesta, 1025. 

, ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 162 Outokumpu 
.Oy:n Tornion tehtaan jätevesien johtamisesta me
reen, 1029. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een 166 Outokumpu 
Oy:n Tornion tehtaan jätevesien laskemisesta me
reen, 10.31. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 185 kotivoi
korvausten myöntämisestä, 1317. 

Vast. ed. ·Asunnan suull. ksm:een n:o 214 pehmeän 
margariinin valmistuksen aloittamisesta valtion 
margariinitehtaassa, 1618. 

, ed. Kiviahon suull. ksm:een n:o 220 Vaasan Höy
rymyllyn noudattamasta viljan hinnoittelusta, 
1686. 

, 

ed. Raipalan suull. ksm:een n:o 222 leipäviljan 
ostamisesta varastoon, 1687. 
ed. Westerlundin suull. ksm:een n:o 225 maan
viljelijäin leipäviljan myyntimahdollisuuksista, 
1689. 

, ed. Ahosen suull. ksm:een n:o 2.36 tupajumien 
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta, 1747. 

, ed. Pesolan suull. ksm:een n:o 2.39 Lohjan ve
sistön saastumisen estämisestä, 17 48. 

, ed. Asunnan suull. ksm:een n:o 244 Pohjois~ ja 
Sisä-Suomessa tuotetun rukiin tuotantopalkkion 
poistamista koskevan esityksen antamisajankoh
dasta, 1750. 

, ed. Vartian suull. ksm:een n:o 259 valtion viija
varaston viljaliikkeille maksamasta leipäviljan hin
nasta, 1811. 

. , ed. E. Laineen suull. ksm:een n:o 26.3 oluttölk
kien aiheuttamasta jäteongelmasta, 181.3. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 266 Lokan kei
noaltaan puuston jäämisestä veden alle, 2042 . 

. . , ed. Raipalan suull. ksm:een n:o 298 mehiläishoi
don taloudellisten vaikeuksien poistamisesta, 
22.35. 

, ed. Raipalan suull. ksm:een n:o .316 Näsijärven 
saastumisen ehkäisemisestä, 2.372. 

··, · ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o .3.37 pinta-ala
lisään oikeuttavan tulorajan korottamisesta, .3118. 

, ed. Granvikin suull. ksm:een .350 maitotalous
tuotteiden alennusmyynnistä minkinkasvattajille, 
3124. 

, ed. Kaarnan suull. ksm:een n:o .351 Etelä-Saimaan 
vesiensuojelun yleissuunnitelman toteuttamisesta, 
.3124. 

, 

, 

, 

, 

,, 

ed. Kankaan suull. ksm:een n:o .356 vaikeuksiin 
joutuneiden:.· kuntien avustamisesta eläinlääkintä
huoltokustannuksien osalta, .3173. 
ed. Junnilan suull. ksm:een n:o .360 ministeri Si
mosen antamasta haastattelulausunnosta, .32.38. 
ed. Lottasen suull. ksm:een n:o .371 vientituen 
rajoittamisesta liikemiespiirien omiSitamien suursi
kaloiden osalta, 3179. 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 37.3 rehupulan 
poistamisesta, 3241. 
ed. Asunnan suull. ksm:een n:o 377 kevyen mai
don myynnin vaikutuksista, 42.32. 
ed. Kankaanpään suull. ksm:een n:o 389 maa
talouden perustuottolainoituksen hyväksikäytön 
edistämisestä, .3247. 
ed. Kankaanpään suull. ksm:een n:o 390 maatila
talouden kehittämisrahaston käyttösuoonitelmm 
vahvistamisesta, 3248. 
ed. Raipalan suull. ksm:een n:o 396 rehuohran 
ja -kauran viljelyssopimuksien hintatasosta, 3248. 
ed. Vennamon. suull. ksm:een n:o 399 viime kesän 
katovahinkojen korvaamisesta, 3248. 
ed. Landströmin suull. ksm:een n:o 400 rintama
miesasuntolainojen muuttamisesta henkilökohtai
siksi, 3286. 
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Vast. ed. Kankaanpään suull. ksm:een n:o 406 Etelä
Pohjanmaan koeaseman työsuhdepalkkamäärära
han supistamisesta, 3288. 

, ed. Juvelan suull. ksm:een n:o 409 kloorattuja hii
livetyjä sisältävien torjunta-aineiden käytön kiel
tämisestä, 3289. 

, ed. Vartian suull. ksm:een n:o 441 lehmien tuon
tilisenssin perusteista, 383 3. 

, ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 443 maatalou
den hintakysymysten ratkaisemisesta, 3834. 

Vt. maatalousministeri Virolainen: 

V a s t a u k s e t ( A. V: 3): 

Vast. ed. Lindemanin kirj. ksm:een n:o 163 luonnon
suojelulainsäädännön uudistamisesta. 

Vast. ed. Juvelan suull. ksm:een n:o 77 kotimaisen 
ohran käytön lisäämisestä oluen valmistuksessa, 
465. 

,. ed. Kankaan suull. ksm:een n:o 177 vesihuolto
toiminnan laajentamisesta, 1198. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri; liikeru» 
ministeri Aitio: 

Lausunnot: 

353 (tieliikennelaki, 1 K.); 678 (s:n, 2 K.); 2988 
(budjetti, Pl. 36). 

Vastaukset (A.V:3)· 

Vast. ed. Pohjosen ym. kirj. ksm:een n:o 2 kuorma
autojen kuormausmääräyksistä TVH:n kuljetuk
sissa. 

, ed. Pennasen ym. kirj. ksm:een n:o 9 tie- ja vesi
rakennuslaitoksen toimihenkilöiden matkakustan
nusten ja päivärahojen suorittamisesta. 

, ed. Paasivuoren ym. kirj. ksm:een n:o 11 tele
visio-ohjelmien sisällöstä ja valvonnasta. 

, ed. Sinisalon kirj. ksm:een n:o 27 Kotkan Mus
salon rautatien rakennussuunnitelmien toteutta
misesta. 

" 
, 

, 

, 

, 

, 

" 

ed. Pohjosen ym. kirj. ksm:een n:o 30 TVH:n 
tie- ja rakennussoran hinnoitteluperusteista. 
ed. Niinikosken ym. kirj. ksm:een n:o 42 lii
kuntaesteisien Iiikkumis- ja toimintamahdollisuuk-
sien parantamisesta. 
ed. Lujan ym. kirj. ksm:een n:o 51 alennusten 
myöntämisestä eläkkeensaajille valtionrautateillä. 
ed. Voutilaisen ym. kirj. ksm:een n:o 56 lassin
kuljettajien sosiaaliturvaan liittyvistä eduista. 
ed. Eskmanin ym. kirj. ksm:een n:o 58 ratatutki
muksen suorilttamisesta suunnalla Uusikaupunki 
-Rauma-Pori. 
ed. Sääskilahden ym. kirj. ksm:een n:o 60 Oulun 
-Ylivieskan ohikulkutien rakentamiseen käytet
tyjen maiden korvaamisesta Oulaisten kauppalan 
alueella. 
ed. Sääskilahden kirj. ksm:een n:o 68 linja-auto
liikenteen aloittamisesta Saarenkylän ja Meltauk
sen välillä. 

Vast. ed. Pennasen kirj. ksm:een n:o 69 Saimaan kana
van luotsaus- ja kanavamaksujen tarkistamisesta. 

, ed. E. Laineen kirj. ksm:een n:o 74 Taivassalon
Kustavin lassiyhteyden parantamisesta. 

, ed. Holopaisen ym. kirj. ksm:een n:o 75 rauta
teiden rakentamisesta johtuvien pakkolunastus
korvauksien perimisestä. 

, ed. Pekkarisen kirj. ksm:een n:o 76 Suonenjoen 
Puhelinyhdistyksen lunastamisesta valtiolle. 

,. ed. Leinosen kirj. ksm:een n:o 81 valtionrautatei
den Oulun konepajan toimintaedellytysten paranta
misesta. 

, ed. Sääskilahden kirj. ksm:een n:o 92 Rovanie
men maalaiskunnan kuorma-autoilijain oikeuksien 
turvaamisesta. 

, ed. Koivusen ym. kirj. ksm:seen n:o 93 Suolahden 
-Haapajärven rautatien rakentamiseen otetun 
maan pakkolunastuskorvauksista. 

, ed. Sinisalon kirj. ksm:een n:o 106 Kymenlaakson 
pohjoisosan tieyhteydestä muuhun Kymenlaak
soon. 

, ed. Haarlan kirj. ksm:een n:o 115 Kar-Air Oy:n 
yksityisten osakkeiden omistajien aseman turvaa
misesta. 

, ed. Saimon ym. kirj. ksm:een n:o 117 maanomis
tajan aseman turvaamisesta tienpitoviranomaisten 
ottaessa soranottopaikkoja haltuunsa. 

, ed. Pohjosen ym. kirj. ksm:een n:o 132 määrä
rahasta tienhoitokunnille jääneiden velkojen mak
samiseksi. 

, ed. Ilaskiven ym. kirj. ksm:een n:o 133 valtion 
Helsingin kaupungissa omistamien maa-alueiden 
saattamisesta nykyistä tarkoituksenmukaisempaan 
käyttöön. 

, ed. Vilponiemen kirj. ksm:een n:o 137 Satakun
nan tietolojen kehittämisestä. 

, ed. Paavolan ym. kirj. ksm:een n:o 146 junatur
vallisuudesta vastaavan henkilökunnan koulutus
tason alentamisesta. 

, ed. Voutilaisen ym. kirj. ksm:een n:o 151 Lieksan 
automaattikeskuksen rakentamisesta. 

, ed. Perheentuvan kirj. ksm:een n:o 154 posti- ja 
lennätinlaitoksen kuljetustoiminnassa esiintyvien 
epäkohtien korjaamisesta. 

, ed. Perheentuvan kirj. ksm:een n:o 155 posti- ja 
lennätinhallituksen toimenpiteistä postin auto
tallikysymyksiä hoidettaessa. 
ed. Sandelinin ym. kirj. ksm:een n:o 165 maalais
kirjeenkantajien sairausajan palkkaa koskevien 
määräysten tarkistamisesta. 

,. ed. E. Laineen ym. kirj. ksm:een n:o 167 tie- ja 
vesirakennuslaitoksen solmimista työkoneiden 
vuokrasopimuksista. 

, ed. Holopaisen ym. kirj. ksm:een n:o 172 valtion
rautateiden veturihankinnoista. 

, ed. Pohjosen ym. kirj. ksm:een n:o 175 autojen 
pakokaasujen puhdistamisesta. 
ed. Bernerin ym. kirj. ksm:een n:o 185 Oy Yleis
radio Ab:n toimiluvan ehtojen noudattamisen val
vonnasta. 

, ed. E. Laineen kirj. ksm:een n:o 208 Salon ohi· 
kulkutien rakentamisen nopeuttamisesta. 
ed. Volotisen kirj. ksm:een n:o 218 televisiossa 
esitetystä ortodoksista kirkkokuntaa koskeneesta 
ohjelmasta. 



Hallituksen jäsenet 1969. 4289 

Vast. ed. Knuutin ym. kirj. ksm:een n:o 221 tie- ja vesi
rakennuspiirien palveluksessa olevien toimihenki
löiden laajamittaisesta irtisanomisesta. 

, ed. Niemelän kirj. ksm:een n:o 227 lassinhoita
jien sosiaalisen aseman parantamisesta. 

,. ed. Koivusen ym. kirj. ksm:een n:o 231 valtion
rautateiden paikallisen henkilöliikenteen supistus
suunnitelmista Keski-Suomessa. 

•• ed. Honkosen ym. kirj. ksm:een n:o 240 kansan
eläkkeen varassa elävien vapauttamisesta radio- ja 
televisiolupamaksuista. 

,. ed. E. Räsäsen ym. kirj. ksm:een n:o 243 suliet
tu;en alueiden liikenteessä havaittujen epäkohtien 
korjaamisesta. 

, ed. Asunnan kirj. ksm:een n:o 253 viestiiohto;en 
ja -laitteiden rakentamisoikeutta koskevan lain
säädännön uuisimsesta. 

,. ed. Vilmin ym. kirj. ksm:een n:o 264 TVL:n 
työnjohtotehtävissä työskentelevien palkkojen ko
rottamisesta. 

,. ed. Holopaisen ym. kirj. ksm:een n:o 267 Joen
suusta Kunnasniemen ja Huhmarisen kautta Pol
vijärvelle rakennettavan tien aikaansaamisesta. 

, ed. Nevalaisen kirj. ksm:een n:o 273 epäkohdista 
kuorma-1zutoliikenteessä. 

., ed. Vilmin kirj. ksm:een n:o 285maantie-ja sora
alueiden korvaussuoritusten maksatusten nopeutta
misesta. 

, ed. Halmeen kirj. ksm:een n:o 286 valtionrauta
teiden paikallisliikenteen supistamisesta Tampereen 
alueella. 

, ed. M. Linnan ym. kirj. ksm:een n:o 287 valtion
rautateiden Oulun ja Vaasan konepajan toiminnan 
jatkamisesta. 

Vast. ed. Landströmin suull. ksm:een n:o 14 Yleisra
dion lupamaksu;en perimiskorvausten nostami
sesta, 52. 

,. ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 16 taksinkuljet· 
tajiin kohdistuvien väkivallantekoien estämisestä, 
54. 

, e~. Pousin suull. ksm:een n:o 30 liikenneyhteyk
szen parantamisesta Inkeroisten ja Haminan vä
lillä, 86. 

,. ed. Tallgrenin suull. ksm:een n:o 39 kahden Tu
runmaan sa.aren asukkaiden eristyneisyydestä, 155. 

,. ed. Knuuttilan suull. ksm:een n:o 42 valtion ko
nekor;aamoiden töiden keskinäisestä J·är,·estelystä 
198. ' 

,. ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 43 hengenpe
lastustyötä edistävien merkintöien tekemisestä 
autona;okorttiin, 199. 

, ed. A. Salon suull. ksm:een n:o 46 henkilötilafh'. 
liikennelupien jaottelusta, 201. 

, ed. Breilinin suull. ksm:een n:o 48 Salon ohikul
kutien rakentamisesta, 295. 

, ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 51 hallituk
s~n .~uhtautum_isesta televisioteatterin johtajan esit· 
tanutn teattenn tehtävää koskeviin mielipiteisiin 
297. • 

,. ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 56 aiokortin voi
massaoloa;asta, 367. 

Vast. ed. Bernerin suull. ksm:een n:o 59 erään tele
visiossa esitetyn sarjaohjelman Yleisradion toimi
luvanmukaisuudesta, 369. 

, ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 68 valtion maan 
käyttämisestä Helsingissä asuntotuotantoon, 460. 

,. ed. Knuutin suull. ksm:een n:o 69 alueliikenne
lupien myöntämisestä, 460. 

, ed. Vartian suull. ksm:een n:o 70 liikennepoliit
tisen tutkimuksen suorittamisesta, 461. 

, ed. Tallgrenin suull. ksm:een n:o 74 lassimies
ten kanssa tehtävistä urakkasopimuksista, 463. 

, ed. Breilinin suull. ksm:een n:o 84 uusien oppi
laiden ottamisesta VR:n konepajakouluihin, 495. 

, ed. Hostilan suull. ksm:een n:o 89 TV-2:n näky
vyysalueen laajentamisesta Kymen läänin alueelle 
~& ' 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 93 VR:n Oulun 
konepajan toiminnan lopettamisen aiheuttamasta 
työttömyydestä, 559. 

, ed. Hostilan suull. ksm:een n:o 109 Luumäen
Tavastilan teollisuusradan rakentamisesta, 587. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 140 Sorsakor
ken-Varkauden tieyhteydestä, 838. 

, ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 158 työmark
kinahallituksen perustamisesta, 1028. 

, ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 164 työminis
teriön perustamisesta, 1030. 

, ed. Mäkelän suull. ksm:een n:o 165 kansanelä
keläisten matkustusoikeudesta valtion postiau
toissa alennettuun hintaan, 1033. 

, ed. Granvikin suull. ksm:een n:o 170 suihkuko
neiden äänivallin murtamisen estämisestä turkis
eläintarh.ojen yläpuolella penikoismiaikana, 1034. 

, ed. Uusitalon suull. ksm:een n:o 172 suihkuko
neiden lentämisen estämisestä minkkitarhojen ylä
puolella penikoimisaikana, 1034. 

, ed. Mäkelän suull. ksm:een n:o 175 kunnille 
maa:ztiealu;iden lun_astusta varten myönnettäviä 
valtionapuja koskevien hakemuksien käsittelerni
sestä, 1196. 

, ed. Laaksosen suull. ksm:een n:o 181 palkkaus
luokkatiedustelusta valtionrautateillä, 1201. 

, ed. Junnilan suull. ksm:een n:o 191 vastakkai
sista käs_ityksistä veturikysymyksessä, 1583. 

, ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 205 valtatie n:o 
4;·n .suunna~ ratkaisemisesta Jyväskylän kaupun
gm ja maalatskunnan kohdalla, 1587. 

, ed. Burmanin suull. ksm:een n:o 210 lehtien kul
ietusavustusten julkistamisesta, 1617. 
ed. S.aarron suull. ksm:een n:o 218 Helsingin 
maalaiskunnan Korsossa sijaitsevan tasoristeyksen 
saattamiseksi nykyistä turvallisemmaksi, 1685. 
e~. Sirenin suull. ksm:een n:o 228 paikallisjuna
lzzkenteen nopeuttamisesta Helsingin-Riihimäen 
rataosalla, 1691. 
ed. Honkosen suull. ksm:een n:o 230 Tampereen 
lentokentän rakentamisista, 1691. 

, ed. Niskasen suull. ksm:een n:o 271 sanoma- ja 
aikakauslehtien kulietusmaksuavustusten salassa
pitoperusteista, 2094. 

, e<!· A~nan s~ull. ksm:een n:o 280 ;unien myö
hastymzsen vaikutuksesta rautateiden kannatta
mattomuuteen, 2098. 
ed. Backlundin suull. ksm:een n:o 284 Vaasan ja 
Seinäjoen välillä liikennöivien työläisiunien poista
misesta, 2229. 
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Vast. ed. Knuuttilan suull. ksm:een n:o 289 valtion ra
kennustöiden kokonaisurakointi;ärfestelmässä esiin
tyvistä epäkohdista, 2230. 

, ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 300 autojen tar
peettoman tyhjäkäynnin kieltämisestä, 2234. 

, ed. Melinin suull. ksm:een n:o 325 uusien auto
jen pakollisesta varustamisesta turvavöin, 2728. 

, ed. Hanhirovan suull. ksm:een n:o 327 työnte
kijäin irtisanomisesta TVH:n Lapin piirissä, 2728. 

, ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 330 tie- ja 
vesirakennuspiirien palveluksessa olevien rakennus
mestarien irtisanomisesta, 3082. 

, ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 334 tieliikenteen 
turvallisuuden parantamisesta, 3116. 

, ed. Juvelan suull. ksm:een n:o 336 tiepohjan 
lunastusmaksujen kunnille aiheuttamasta tilan
teesta, 3117. 
ed. Pesolan suull. ksm:een n:o 341 Lahden 
moottoritien itäisen linjausvaihtoehdon tutkitut
tamisesta, 3121. 

, ed. Raipalan suull. ksm:een n:o 363 muuttolii
kettä hillitsevien TV :n ja radion ohjelmien 
aikaansaamisesta, 3176. 

, ed. Asunnan suull. ksm:een n:o 364 entisten 
yleisten · teiden siirtämisestä yksityisten kunnossa
pidettäviksi, 3176. 

, ed. Kantolan suull. ksm:een n:o 372 tiekorvaus
maksujen suorittamisen nopeuttamisesta, 3344. 

, ed. R. Virtasen suull ksm:een n:o 375 VR:n Hy
vinkään konepajan saattamisesta täysitehoiseen 
käyttöön, 3345. 

, ed. Pesolan suull. ksm:een n:o 376 Loviisan ohi
kulkutien rakentamisesta, 3346. 

, ed. Bernerin suull. ksm:een n:o 383 taksiautoili
jain liikenneluvan ja asemapaikan säilymisen tur
vaamisesta kuntainliitosten yhteydessä, 3 347. 

, ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 385 puhelunvä
littäjien työllistämisestä, 3348. 

, ed. Niemelän suull. ksm:een n:o 393 tutkimuk
sesta kuntien vapauttamisesta paikallisteiden raken
tamis- ja kunnossapitokustannuksista, 3284, 3348. 

, ed. Kankaanpään suull. ksm:een n:o 407 Jalas
järven-Seinäjoen maantien rakentamisesta, 3289, 
3349. 

, 

, 

, 

ed. Sääskilahden suull. ksm:een n:o 427 liiken
teestä Pekkalan lossilla Rovaniemen-Kuusamon 
maantiellä, 3525. 
ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 428 talvella suo
ritettavan maanteiden suolauksen lopettamisesta, 
3525. 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 439 valtion
rautateiden paikallisliikenteen supistamisesta, 
3530. 
ed. A. Salon suull. ksm:een n:o 440 liikenneneu
voston kokoonpanosta, 3531. 

Ministeri Virtanen: 

Lausunnot: 

521 (lisäbudjetti, A.K.); 937 ( työllisyyslaki, 2 K.); 
1036 ( edustajanvaalit, 1 K.); 1068 (Nivalan nikkeli
kaivoksen tukeminen, 2 K.); 1416, 1455 (budjetti, 
Lk.); 1604, 1606 (työttömyyskassat, 1 K.); 1892 (hal-

lituksen talouspolitiikka, vlksm.); 2559 ( ammattikurs
sitoiminta, 2 K.); 2635, 2638 (tulo- ja omaisuusvero, 
2 K.); 2651 (kunnallisverotus, 2 K.); 2854, 2857 
(budjetti, Pl. 31). 

V a s t a u k se t: 

Vast. ed. Haapasalon ym. kirj. ksm:een n:o 14 amma
tinvalinnanohjaustoimiston perustamisesta Mikke
liin. 

, ed. Niinikosken ym. kirj. ksm:een n:o 32 Poh
jois-Suomessa työllisyyskohteiksi soveltuvien töiden 
suunnittelutoiminnan lisäämisestä. 
ed. E. Laineen ym. kirj. ksm:een n:o 43 kuntien 
työhönsijoitusosuuksien tarkistamisesta. 

, ed. Lujan ym. kirj. ksm:een n:o 66 ammatinva
linnanohjaustoimistojen perustamisesta Espoon 
kauppalaan ja Helsingin maalaiskuntaan. 

, ed. Sillantauksen ym. kirj. ksm:een n:o 87 osa
päivätyöntekijäin ottamisesta valtion terveyden- ja 
sairaanhoitosäännöksien piiriin. 

, ed. Sinisalon ym. kirj. ksm:een n:o 99 K11usalan 
virastotalon rakennustöiden aloittamisesta. 

, ed. E. Laineen ym. kirj. ksm:een n:o 111 eräi
den talonrakennustöiden keskeyttämisestä Turussa. 

Vast. ed. Ehrnroothin suull. ksm:een n:o 9 työllisyys
asiain hoitamisesta voimakeinoin, 42. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 34 erityisesti 
kehitysalueilla esiintyvän työttömyyden poistami
sesta, 125. 

, ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 44 työvoimapii
rien tilastointimenetelmistä, 200. 

, ed. Hanhirovan suull. ksm:een n:o 61 Pohjois
Suomen työllisyyttä ja taloudellista kehittämistä 
koskevasta vastuusta, 371. 

, ed. V. R. Virtasen suull. ksm:een n:o 75 työlli
syyden hoitamista koskevan eduskunnan lausu
man täytäntöön panemisesta, 464. 

., ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 102 toimihen
kilöiden työttömyyden torjumisesta, 584. 

, ed. Saarron suull. ksm:een n:o 116 valtion siirto
työmaiden majoituspaikkojen järjestystoimenpi
teistä, 670. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 121 työttömyys
korvausten kattorajan nostamisesta, 670. 

, ed. Perheentuvan suull. ksm:een n:o 159 siirto
ja majoitustyömaiden yhteisasuntoloissa asumista 
koskevien säännöksien tarkistamisesta, 1028. 

, ed. Weckmanin suull. ksm:een n:o 174 työpaik
kansa menettäneiden keski-ikäisten työntekijäin 
toimeentulon turvaamisesta, 1196. 

, ed. Salaman suull. ksm:een n:o 215 esityksen an
tamisesta kurssi- ja koulutuskeskuslaiksi, 1683, 

, ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 219 työttömyys
työ- ja työttömyyskorvausjärjestelmien ulkopuolella 
olevien työntekijäin saattamisesta näiden järjestel
mien piiriin, 1685. 

, ed. Weckmanin suull. ksm:een n:o 272 yli 35-
vuotiaiden, työttömiksi joutuneiden mahdollisuu
desta päästä työllisyyskursseille, 2141. 

, ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 304 Joutsan 
virastotalon rakentamisesta, 2291. 
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Työvoimaministeri Helle: 

Lausunnot: 
3078-9 ( asumiseroraha, Lk.). 

V a s ta u k s et: 
Vast. ed. Raipalan suull. ksm:een n:o 362 ulkomaille 

suuntautuvan muuttoliikkeen vähentämisestä, 
3239. 

, ed. Ahosen suull. ksm:een n:o 382 ammattimai
sen kuorma-autoliikenteen harjoittajien työllisyy
den turvaamisesta Keski-Suomessa, 3244. 

, ed. Hanhirovan suull. ksm:een n:o 397 Tornion
laakson työllisyystilanteen parantamisesta, 3285. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 420 työttömien 
sijoittamisesta luonnonsuojelun tehtäviin, 3353. 

, ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 433 Keski
Suomen työllisyystilanteen hoitamisesta, 3527. 

Kauppa- ja teollisuusministeri Teir: 

Lausunto: 
2681 (budjetti, Pl. 24 ). 

Vastaukset (A. V: 3) 

Vast. ed. Nurmisen ym. kirj. ksm:een n:o 21 pohjois
ten satamien aiheettomien sulkemisten peruutta
misesta. 

" 

" 
, 

, 

, 

, 

ed. Tenhiälän ym. kirj. ksm:een n:o 39 yksityis
ten vähittäiskauppiaiden ostopaikan valinnanva-
paudesta. 
ed. Volotisen ym. kirj. ksm:een n:o 85 Enso
Guszeit Oy:n suurnavettahankkeen estämisestä. 
ed. Ilaskiven kirj. ksm:een n:o 96 mereen jou
tuneen öljyn aiheuttamien tuhojen estämisestä. 
ed. Häggblomin kirj. ksm:een n:o 105 toimenpi
teistä öljyvahinkojen estämiseksi. 
ed. Linkolan kirj. ksm:een n:o 136 Lappeenran
nan teknillisen korkeakoulun huonetilaohjelman 
hyväksymisestä. 
ed. Sandeliuin kirj. ksm:een n:o 169 opistoinsi
nöörien jatkokoulutuksesta. 
ed. Sinisalon ym. kirj. ksm:een n:o 187 kilpai
lurajoitusten valvontajärjestelmään sisältyvistä 
puutteista. 

Vast. ed. Tallgrenin suull. ksm:een n:o 115 saaristossa 
tapahtuvien öljykatastrofien estämisestä, 666. 

, ed. Gestrinin suull. ksm:een n:o 134 merenkulku
hallituksen öljyvahinkoja koskevan tiedon paikkan
sapitävyydestä, 761. 

, ed. Sandeliuin suull. ksm:een n:o 136 paineas
tiain valvontaa ja tarkastusta koskevan lakiehdo
tuksen antamisesta, 837. 

, ed. Lottasen suull. ksm:een n:o 139 jäteöljyn 
uudelleenpuhdistamisesta, 838. 

, ed. Gestrinin suull. ksm:een n:o 200 varmuus
toimenpiteistä suurimman vesillämme liikkuneen 
säiliöaluksen käydessä Sköldvikin öljysatamassa, 
1581. 

Vast. ed. Lindemanin suull. ksm:een n:o 253 sykla~ 
11zaatin käytön kieltämisestä elintarviketeollisuu
dessa, 1808. 

, ed. Lottasen suull. ksm:een n:o 346 synteettisten 
pesuaineiden valmistuksen ja kaupan kieltämi
sestä, 3125. 

, ed. Lottasen suull. ksm:een n:o 404 voin myr
kyllisyyttä koskevista lausunnoista, 3287. 

, ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 434 öljyn kä-
sittelyyn liittyvistä turvallisuustoimenpiteistä, 
3528. 

Ministeri Leskinen: 

Lausunnot: 

1967, 1969, 1970 (hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm.); 

Vastaukset (A. V: 3): 
Vast. ed. Sandeliuin ym. kirj. ksm:een n:o 23 sähkö

alan työturvallisuuden järjestämisestä. 
, ed. Niinikosken ym. kirj. ksm:een n:o 28 sosiaa

likustannusten pienyritteliäisyydelle aiheuttamista 
vaikeuksista. 

, ed. Pesolan ym. kirj. ksm:een n:o 40 kaivostoi
minnan aloittamisesta Nivalan Hiturassa. 

, ed. Karvikon ym. kirj. ksm:een n:o 53 tulenar
kojen tekokuitujen vaarallisuudesta. 

, ed. Volotisen ym. kirj. ksm:een n:o 156 Outo
kummussa sijaitsevan Outokumpu Oy:n malmin
etsintäosaston siirtämisestä. 

, ed. Volotisen ym. kirj. ksm:een n:o 173 puun
jalostusteollisuuden sijoittamisesta kehitysalueille. 

, ed. Sinisalon ym. kirj. ksm:een n:o 188 toimen
piteistä valtiojohtoisten yhtiöiden eroarniseksi kar
tellisopimuksista. 

, .ed. Volotisen ym. kirj. ksm:een n:o 201 metalli
sulaton perustamisesta Pohjois-Karjalan lääniin. 

, ed. Nurmisen ym. kirj. ksm:een n:o 246 Outo
kumpu Oy Kokkolan tehtailla harjoitettavan työn
tekijäin poliittisen kortistoinnin lopettamisesta. 

, ed. T. Salon kirj. ksm:een n:o 248 Kemijärvi 
Oy:n osakkaille aiheutuneiden tappioiden korvaa
misesta. 

, ed. Mäkisen ym. kirj. ksm:een n:o 258 nestemäi
siin polttoaineisiin sisältyvän rikin aiheuttamien 
haittojen poistamisesta. 

Vast. ed. Kankaan suull. ksm:een n:o 10 hallituksen 
Rautaruukki Oy:n laajentamista koskevista tie
doista kuluvan vuoden budjettiesitystä annettaessa, 
43. 

, ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 31 pienteollisuus
piiritoimistojen neuvojain toimien vakinaistarni
sesta, 125. 

, ed. Siiskosen suull. ksm:een n:o 53 matkailutoi
mikunnan kokoonpanosta, 298. 

, ed. Landströmin suull. ksm:een n:o 73 atomivoi
mala-asiain ratkaisun ajankohdasta, 462. 

, ed. Saarron suull. ksm:een n:o 100 Fiskars yh
tymän toiminnan lopettamisen aiheuttamasta työt
tömyydestä, 584, 664. 
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Vast. ed. Koivusen suull. ksm:een n:o 149 pienteolli
suuslainojen myöntämisestä korkosubventioiden 
puitteissa, 1023. 

, ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 152 kiinteis
tövälittäiien asiakkaiden aseman turvaamisesta, 
1025. 
ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 163 valtio
johtoisten matkatoimistojen tappiosta, 1030. 

, ed. Melinin suull. ksm:een n:o 171 Neste Oy:n 
tilaamien 100 000 tonnia suurempien tankkialus
ten käyttämisestä, 1033. 

, ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 201 Outokumpu 
Oy:n Tornion tehtaan jätevesien johtamisesta me
reen, 1680. 

, ed. Vilmin suull. ksm:een n:o 206 raakasähkön 
hinnassa olevan Lapin alennuksen poistamisen es
tämisestä, 1681. 

, ed. Haarlan suull. ksm:een n:o 209 kotimaisen 
lentokonevalmistuksen aloittamisesta, 1681. 

, ed. Asunnan suull. ksm:een n:o 245 muoviraaka
aineen suojatullihankkeista, 1751. 

, ed. Sillantauksen suull. ksm:een n:o 257 Lieves
tuoreen teollisuuskeskuksen ongelmia selvittävän 
työryhmän työn edistymisestä, 1810. 

, ed. Nevalaisen suull. ksm:een n:o 274 Ilomantsin 
kaivostoiminnan alullesaamisesta, 2095. 

, ed. Tuvelan suull. ksm:een n:o 281 valtionenem
mistÖisten yhtiöiden toiminnasta työnantajaliittojen 
jäseninä, 2099. 

, ed. Sandelinin suull. ksm:een n:o 282 lausunto
jen antamisesta jäteöljytoimikunnan keskeneräi
sestä työstä, 2142. 

, ed. Breilinin suull. ksm:een n:o 319 energiahal
lituksen aikaansaamisesta, 2373. 

, ed. Kiviahon suull. ksm:een n:o 333 poliittisen 
syrjinnän lopettamisesta Outokumpu Oy:n Kok
kolan tehtaalla, 3170. 

, ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 348 hallituksen 
kannanotosta Ruovedelle sijoitettavaksi suunnitel
lusta räjäytystehtaasta, 3171. 

, ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 408 pysyvän 
työpaikan muodostamiskustannuksista eri aloilla, 
3349. 

Sosiaali- ja terveysministeri Tiekso: 

Lausunnot: 

615 (vaalioikeusikäraja, 2 K.); 830 (kansanopisto
jen valtionapu, 2 K.); 869, 871 (Kansainvälinen työ 
konferenssi, Lk.); 1391 (budjetti, Lk.); 1866 (halli
tuksen talouspolitiikka, vlksm.); 2402 (tuberkuloosin 
vastustaminen, 3 K.); 3336 (abortti, 2 K.). 

Vastaukset (A. V: 3): 

Vast. ed. H. Linnan ym. kirj. ksm:een n:o 5 metsän
arvon määräämisestä maatalouskiinteistön omista
jan hakiessa kansaneläkettä. 

, ed. Weckmanin kirj. ksm:een n:o 8 työpaikko
jen terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön 
aikaansaamisesta. 

, ed. Sinisalon ym. kirj. ksm:een n:o 12 eläkeiän 
alentamista koskevien selvitysten valmistumisesta. 

Vast. ed. Vaittisen kirj. ksm:een n:o 15 kaupunkien 
ja kauppaloiden terveyssisar/en palkkauksen ko
rottamisesta. 
ed. Salaman ym. kirj. ksm:een n:o 24 koululais
ten saattamisesta tapaturmavakuutuksen piiriin. 
ed. Männistön ym. kirj. ksm:een n:o 25 sairaus
vakuutuslain toissijaisuuden aiheuttamasta viiväs
tymisestä korvauksien maksamisessa. 

, ed. Paavolan ym. kirj. ksm:een n:o 34 yksityis
ten sairaanhoitolaitosten taloudellisen aseman pa
rantamisesta. 

, ed. Pesolan ym. kirj. ksm:een n:o 70 keinomu
nuaispotilaiden hoitomahdollisuuksien lisäämi
sestä. 

, ed. Sandelinin ym. kirj. ksm:een n:o 73 korvaus
menettelyn yksinkertaistamisesta sairausvakuutus
lain mukaan korvattavien lääkärinpalkkioiden 
sekä laboratorio- ja röntgenmaksujen osalta. 

, ed. Pekkarisen ym. kirj. ksm:een n:o 86 kun
tien kalleusluokitusjärjestelmän uusimisesta. 

, ed. Gestrinin ym. kirj. ksm:een n:o 95 koululais
ten tapaturmasuojan parantamisesta. 

, ed. Saarron ym. kirj. ksm:een n:o 100 sairauden 
tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyysajan 
eläketurvasta. 

, ed. M. Linnan ym. kirj. ksm:een n:o 120 jäkä
lännostajien mahdollisuudesta saada työkyvyttö
myyskassalain mukaista avustusta. 

, ed. Melinin ym. kirj. ksm:een n:o 135 lääkintö
hallituksen organisaatiouudistuksen siirtämisestä. 

, ed. Lähteenmäen ym. kirj. ksm:een n:o 164 kan
saneläkejärjestelmän työtuloa koskevien säännös
ten tarkistamisesta. 

, ed. V. R. Virtasen kirj. ksm:een n:o 180 sairaus
vakuutuslain mukaisten päivä- ja äitiysrahojen jäl
keenjääneisyydestä. 

, ed. Männistön kirj. ksm:een n:o 182 sairausva
kuutuslain mukaisen äitiyspalkan suoritusajasta ja 
suuruudesta. 

, ed. Haukipuron ym. kirj. ksm:een n:o 198 kan
saneläke- ja sairausvakuutusjärjestelmien yhdistä
misestä. 

, ed. Voutilaisen ym. kirj. ksm:een n:o 215 talous
spriin väärinkäytön ehkäisemisestä. 

, ed. Gestrinin ym. kirj. ksm:een n:o 225 ruot· 
sinkielisten potilaiden kielivaikeuksista maan kak
sikielisten alueiden sairaaloissa. 

, ed. Linkolan ym. kirj. ksm:een n:o 226 työky
vyttömyyskäsitteen yhdenmukaistamisesta sosiaa
liturvajärjestelmässämme. 

, ed. Paasivuoren kirj. ksm:een n:o 230 kansanelä
keläisten uuden asumistutkijajärjestelmän aiheut
tamista epäkohdista suurissa väestökeskuksissa. 

, ed. Niinikosken ym. kirj. ksm:een n:o 233 yhte
näisen sosiaaliturvajärjestelmän aikaansaamisesta. 

, ed. Rodenin kirj. ksm:een n:o 235 kroonisten 
syöpäpotilaiden aseman helpottamisesta. 

, ed. Rodenin kiri. ksm:een n:o 236 syöpäjärjestö
jen taloudellisesta tukemisesta. 

, ed. Sinisalon kirj. ksm:een n:o 242 vähimmäis
eläketurvan lisäämisestä. 
ed. Hostilan ym. kirj. ksm:een n:o 247 keino
munuaispotilaiden hoidon tehostamisesta. 

, ed. Gestrinin ym. kirj. ksm:een n:o 251 lääke
aineiden kulutustilaston laajentamisesta. 
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Vast. ed. Saimon kirj. ksm:een n:o 256 yksinäisten 
tuUsleskien aseman parantamisesta. 

, ed. Paasivuoren ym. kirj. ksm:een n:o 261 työ
eläkelakien ulkopuolelle jääneiden utmhusten toi
meentulon parantamisesta. 

, ed. Rönkön kirj. ksm:een n:o 266 eliikelainsää
åiimlön yhteensovitussäännösten epäjohdonm.u
kaisuudesta. 
ed. Lillqvistin ym. kirj. ksm:een n:o 298 amma
tin mukaisesti määräytyvän eläkeiän käytäntöön 
ottamisesta. 

Vast. ed. Haran suull. ksm:een n:o 3 lääketeollisuus
ja llpteekkilaitoskomitean täydentämisestä, 39. 

, ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 15 kokonaisval
taisen terveydenhuollon järjestämisestä, .53. 
ed. Voutilaisen suull. ksm:een n:o 17 sairausva
kuutuslain toissijaisuuden aiheuttamien epäkoh
tien korjaamisesta, .54. 

, ed. Sääskilahden suull. ksm:een n:o 24 kansan
eläkelaitoksen päätöksistä tehtyjen valitusten kä
sittelyn viivästymisestä, 78. 

, ed. Leivo-Larss<>nin suull. ksm:een n:o 29 kan
saneläkkeen ;a työeläkkeen yhdistämisen seurauk
sista, 8.5. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 35 työttömyys
kassalain korjaamisesta, 126. 

, ed. Granvikin suull. ksm:een n:o 63 alkoholi
yhtiön voittovarojen jakamisesta, 406. 

, ed. Asunnan suull. ksm:een n:o 66 raittiusmää
rärahojen jaosta, 4.59. 
ed. Uusitalon suull. ksm:een n:o 80 slliraalain 
käyttökustannusten valtionavustusten porrasta
mista koskevan esityksen antamisesta, 493. 

,; ed. Sandelinin suull. ksm:een n:o 90 lääkärin
palkkioista sekä röntgen- ja laboratoriomaksuista, 
557. 
ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 92 toimenpiteistä 
irtolaisalkoholistien kouluttamiseksi työelämään, 
558. 
ed. Juvelan suull. · ksm:een n:o 105 työtuomio
istuinlain uudistamista koskevan esityksen anta
miSesta, 585. 
ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 110 Helsingin 
Lastenlinnan aseman järjestämisestä, .588. 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 112 kansan
eläkeikärajan alentamisesta ja kansaneläkkeiden 
korottamisesta, 66.5. 

, ed. H. Linnan suull. ksm:een n:o 124 lääkäri
koulutuksen lisäämisestä, 755. 
ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 147 toimenpi
teistä Kansainvälisen Työjärjestön sopimuksen n:o 
111 ratifioimiseksi, 1023. 

, ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 161 myrkky
asiain neuvottelukunnan ja torjunta-ainelauta
kunnan kokoonpanosta, 1029. 

, ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 204 aluesai
raalan rakentamista Jorviin, 1586. 
ed. Ehrnroothin suull. ksm:een n:o 207 kansan
eläkeläisten tulojen kehityksestä palkansaajien tu
loihin verrattuna, 1587. 
ed. Vaittisen suull, ksm:een n:o 208 kansaneläk
keen indeksikorotuksen riittävyydestä, 1619. 

, ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 221 esityksen an
tamisesta laiksi kansanterveystyöstä, 1687. 
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Vast. ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 224 Nztwm.. 
eläke-etujen parantamisesta, 1689. 

, ed. Granvikin suull. ksm:een n:o 229 ilmaisen 
ht~mpaiJenboidon järjestämisestä kaikille oppivel
vollisuusikäisille, 1745. 

, ed. Knuutin suull. ksm:een n:o 250 Kolarin ja 
Inarin kunnan smraa/llolojen parantamisesta, 
1807. 

, ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 270 sosilllllitur
uaa koskevan neuvonnan tehostamisesta, 2093. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 276 Slliraus
päivärahan korottamisesta, 2096, 

, ed. Sirenin suull. ksm:een n:o 283 alue- ja pai
kallissairaaloille tulevan kuntakohtaisen valtion
llvun porrastamisesta tasaviilein, 2099. 

, ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 294 sosilllllitur
vajäriestelmän yhtenäistämisestä, 2232. 
ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 299 astmapoti
laiden tuvitsemien lääkkeiden korvaamisesta koko
naan, 2233. 

, ed. Gestrinin suull. ksm:een n:o 338 Helsingin 
ja Turun radium~tien toiminnan varmistami
sesta, 3118. 
ed. Vennamon suull. kam:een n:o 343 pienitu
loisten ansioiå~n korott«milesttl, 3170. 
ed. Uusitalon suull. ksm:een n:o .353 kuntien 
sairaalakustannusten valtionavustusten porrasta
misesta, 3172. 
ed. Puhakan suun. ksm:een n:o 354 raja-asemilla 
siirtokuormaustöissä työskentelevien saattami
sesta työeläkelakien piiriin, .317.3. 

, ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o .3'9 ylimääräis
ten kunnallisten terveyssisarten lukumllärln supis
tamisesta, 3175. 

, ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 365 erllistä toi
menpiteistä lääkäripulan lieventämiseksi, 3177. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o .374 suulliseen 
kysymykseen n:o 343 annettavan vastauksen vii-
västymisestä, 3241. · 

, ed. Asunnan suull. ksm:een n:o .386 mutalous
yrittäiän sosiaaliturva- ja tapaturmavakuutus
eduista vieraan työnantajan palveluksessa ollessaan, 
3246. 
ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 387 keskimää
räistä kmsaneläkettä vastaavan summan vähentä
misestä TEL:n vanhuuseläkkeestä, 3246. ·. 

, . ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 398 syöpäsai
raiden radiumhoitomahdollisuuksien parantami
sesta 3285. 
ed. Haran suull. ksm:een n:o 413 kruisaneläk
keeri lisänä suoritettavan asumistuen määrän korot
tamisesta Helsingissä, 3351. 

" 

·" 

" 

ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 422 lääketehtait
ten valtaamista valtiolle koskevista suunnitelmista, 
3354. 
ed. Mäen suull. ksm:een n:o 423 valtion lääke
teollisuuden aikaansaamista koskevista tiedoista, 
3355. 
ed. Pekkarisen suull. ksm:een n:o 429 aikeista 
ottaa lääketehdas Orion valtion hallintaan, 3.526. 
ed. Vaittisen suull. ksm:een n:o 435 liiätrinter
veystarkasta#en nimittämättä jättämisestä, 3529. 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 438 eläkkeiden 
korottamisesta, 3)29. 
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Ministeri Partanen: 

Lausunnot: 

402 (maatalouden työaikalaki, Lk.) ; 70'5 (yrittäjä
eläkkeet, Lk.); 1118 (s:n, 2 K.); 19'58, 1960 (halli
tuksen talouspolitiikka, vlksm.); 20'56 ( elatusapu, 2 
K.); 3'563 ( työsopimuslald, 3 K.). 

Vas-taukset (A. V: 3): 

Vast. ed. Honkosen ym. kirj. ksm:een n:o 10 liike- ja 
toimistoaloilla havaittujen palkka- ja sosiaalisten 
epäkohtien poistamisesta. . . . 

, ed. Lillqvisdn ym. kirj. ksm:een n:o 13 mvalidien 
kuntouttamistoiminnassa olevien epäkohtien kor
jaamisesta. 

, ed. Linkolan ym. kirj. ksm:een n:o 17 elatusavun 
ennakon korottamisesta. 

, ed. Pesolan ym. kirj. ksm:een n:o 31 liikenne
vahinkojen korvauskysymyksiä käsittelevän eri
koistuomioistuimen perustamisesta. 

, ed. E. Salon ym. kirj. ksm:een n:o 38 eräitä 
keuhkosairauksia potevien invalidien sisällyttämi
sestä invalidihuoltoa saavien piiriin. 

, ed. Aron kirj. ksm:een n:o 46 holhottavien ta
loudellisen aseman heikkenemisestä. 

, ed. Linkolan ym. kirj. ksm:een n:o 48 kotiapu
laisten aseman parantamisesta. 

, ed. Savelan ym. kirj. ksm:een n:o 72 metsätyön
tekijöiden erikoissairauksien ennaltaehkäiserni
sestä. 

, ed. Mäkelän ym. kirj. ksm:een n:o 77 kasvatus
neuvolatoimintaa koskevan lainsäädännän aikaan
saamisesta. 

, ed. Vilponiemen kirj. ksm:een n:o 82 itsenäisyys
päivän- palkan turvaamisesta työntekijöille viisi
päiväiseen työviikkoon siirryttäessä. 

, ed. Honkosen ym. kirj. ksm:een n:o 90 määrä
rahasta kodinperustamislainoja varten. 

, ed. E. Laineen ym. kirj. ksm:een 111:0 98 arki
pyhäviikkojen lauantai- ja aattopäivien työa;n 
lyhentämisestä. 

, ed. Linkolan ym. kirj. ksm:een n:o 107 vanhusten 
työmahdollisuuksien lisäämisestä. 

, ed. Kull'in kirj. ksm:een n:o 126 mielentervey
dellisen neuvontatoiminnan tehostamisesta. 
ed. Juvelan ym. kirj. ksm:een n:o 131 piirinuo
boojien sosiaalisen aseman parantamisesta. 

, ed. Weckmanin kirj. ksm:een n:o 134 vapunpäi
vän saattamisesta paikalliseksi juhlapäiväksi. 

, ed. Lujan kirj. ksm:een n:o 138 Suomen Polio
huolto ry:n huolto- ja toipilaskoti Kaislarannan 
toiminnan tukemisesta. 

, ed. Saarron ym. kirj. ksm:een n:o 183 hoitokotei
hin sijoitettujen lasten poisottamisen estämisestä. 

, ed. Voutilaisen ym. kirj. ksm:een 111:0 191 hal
kojen hinnan vakauttamisesta. 
ed. Paavolan ym. kirj. ksm:een n:o 19'5 ylimää
räisiin sotaeläkkeisiin varatun määrärahan jakami
sesta kokonaisuudessaan. 

, ed. Vilmin ym. kirj. ksm:een n:o 211 rintama
mieseläkkeiden maksattamisesta. 
ed. Sinisalon ym. kirj. ksm:een n:o 212 hinta
valvontatoimenpiteiden tehostamisesta. 

, ed. Salaman ym. kirj. ksm:een n:o 219 maksettu
jen elatusapuennakkoien takaisinperinnästä. 

Vast. ed. Lillqvistin ym. kirj. ksm:een n:o 229 -invali
dien suojatyötoimintaa koskevan . esityksen anta-
misesta. · 

, ed. Honkosen ym. kirj. ksm:een n:o 239 palvelus
elinkeinojen piirissä työskentelevien aseman pa
rantamisesta. 

, ed. E. Laineen kirj. ksm:een n:o 241 sähköasen
nustarvikkeiden hintojen kohoamisesta. 
ed. Lujan ym. ksm:een n:o 252 pakollisen äitiys-
loman pitentämisestä. . 

, ed. Pesolan kirj. ksm:een n:o 254 rakennustarvtk
keiden hinnankorotuksista. 

, ed. Sinisalon kirj. ksm:een n:o 282 merimies
kotien aikaansaamisesta suurimpiin satamakau-
punkeihin. _ _ 

, ed. Aron ym. kirj. ksm:een n:o 283 opiskelijain 
lasten päivähoitotoiminnan tukemisesta. 

Vast. ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 1 rintamavete
raanieläkkeen korottamisesta, 38. 

, ed. Landströmin suull. ksm:een n:o 4'5 esityksen 
antamisesta yrittäjäeläkelaiksi, 201. _ 

, ed. Weckmanin suull. ksm:een n:o 83 vähimmäis
palkkalain säätämisestä, 495, 530. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 91 rintamavete
raanieläkkeiden käsittelemisestä sosiaali- ja ter
veysministeriössä, '558. 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 111 pienipalk
kaisten ansioiden parantamisesta, 664. 
ed. Haran suull. ksm:een n:o 125 huumausaine
ongelman selvittämisestä, 756. 

, ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 128 huumaus
aineiden käytön seurauksien selvittämisestä, 758. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 1'51 äidinpalkan 
toteuttamisesta, 1024. . 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 167 lisävarojen 
myöntämisestä rintamaveteraanien eläkkeitä var
ten, 1031. 

, ed. Karvikon suull. ksm:een n:o 169 sotainvali
dien elinkorkojen jälkeenjääneisyydestä ja täyden
nyskorkojen m:ääräämisperusteista, 1032. 

, ed. Linkolan suull. ksm:een n:o 178 kuluttaja
neuvoston kokoonpanosta, 1199. 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 182 sairaankul
jetusjärjestelmän edistämisestä, 1201. 

, ed. Salaman suull. ksm:een n:o 183 lapsen huos
taanoton päättymistä tarkoittavan ikärajan korot
tamisesta, 1202. 

, ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 193 rintamamies
ten eläkeikärajan alentamisesta, 1'56'5. 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 194 rintama
veteraanieläkkeiden myöntämisestä, 1'566. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 195 esityksen 
antamisesta pienituloisten vähimmäispalkkalaiksi, 
1'566. 

, ed. Juvelan suull. ksm:een n:o 199 ty(Jehtosopi
muksen mukaisen palkan turvaamisesta kaikille 
työntekijöille, 1584. 

, ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 203 työmark
kinajärjestöjen sopimusten ulkopuolelle jäävien 
työntekijäin ansioiden parantamisesta, 1'586. 

, ed. Pohjosen suull. ksm:een n:o 211 omaa työtään 
tekevien pienyrittäjien lomamahdollisuuksien to
teuttamisesta, 1619. 
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Vast. ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 223 invalidien 
korvausten jälkeenjääneisyyden poistamisesta, 
1688. 

, ed. Vahtisen suull. ksm:een n:o 249 sotainvali
dien korvausten tason korottamisesta, 1754. 

, ed. Paavolan suull. ksm:een n:o 258 metsäalan 
toimihenkilöiden työajasta, 1811. 

, ed. Honkosen suull. ksm:een n:o 260 kodinperus
tamislainajärjestelmän muuttamisesta, 1812. 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o ,265 rintama
veteraanien asiain kuntoon saattamisesta, 1813. 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 277 perheen
huoltajana olevien äitien taloudellisen aseman pa
rantamisesta, 2096. 

, ed. Haran suull. ksm:een n:o 279 rappioalkoho
listiongelman ratkaisemisesta, 2097. 
ed. Granvikin suull. ksm:een n:o 292 sotilas
vammalain mukaisten elinkorkohakemusten käsit
telystä, 2144. 

, ed; Lujan suull. ksm:een n:o 297 lastentarhain 
valtionapulain uusimisesta. 2233. 

, ed. Ehrnroothin suull. ksm:een n:o 301 törkeistä 
huumausainerikoksista · seuraavan enimmäisran
gaistuksen korottamisesta, 2289. 

, ed. Paavolan suull. ksm. n:o 311, aikakauslehtien 
tilaus- ja ilmoitushintojen säännöstelystä, 2370. 
ed. Männistön suull. ksm:een n:o 313 mielisai
raalan potilaiden äänestysoikeuden tasapuolisesta 
turvaamisesta, 2371. 

, ed., P. Räsäsen suull. ksm:een n:o 315 palkka
tason parantamisesta metsä- ja uittotöissii, 2371. 
ed. af Heurlinin suull. ksm:een n:o 323 esityksen 
lll;ltamisesta talonmiesten työaikalaiksi, 2727. 

, ed: Kiviahon suull. ksm:een n:o 332 rintamamies
ten kansaneläkeikärajan alentamisesta, 3116. 

Vast. ed. Hanhirovan suull. ksm:een 347 porotalou
den harjoittajien saattamisesta yrittäjäeläkelain
säädännön piiriin, 3124. 
ed. Häkkisen suull. ksm:een n:o 355 rintama
mieseläkkeisiin varatun määrärahan jakamisesta, 
3172. 
ed. H. Linnan suull. ksm:een n:o 366 ylimääräis
ten sotaeläkkeiden jakoperusteiden tarkistami
sesta pienviljelijöiden osalta, 3178. 
ed. Knuutin suull. ksm:een n:o 369 esityksen an
tamisesta uudeksi vuosilomalaiksi, 3180. 
ed. Paasivuoren suull. ksm:een n:o 380 sosiaali
työntekijäin koulutuksen yhdenmukaistamisesta, 

'3243". 
ed. Vennamon suull. ksm:een n:o 419 rintama
veteraanien eläkehakemusten hylkäyspäätösten il
moittamatta jättämisestä, 3523. 
ed. P. Räsäsen suull. ksm:een n:o 442 mustalaisiin 
kohdistuvan rotusyrjinnän lopettamisesta, 3833. 

Ministeri Eskman: 

Vastaukset (A. V: 3): 

Vast. ed. A. Salon ym. kirj. ksm:een n:o 276 ·kerta
käyttöpakkauksen markkinoinnin kieltävän laki
esityksen antamisesta. · 

Vast. ed. Aron suull. ksm:een n:o 381 nuorten Euroo
pan turvallisuuskonferenssin järjestelypohjasta, 
3244. 



Eduskunnan jäsenet ja sen asettamat toimi

ym. henkilöt. 
(Numerot viittaavat pöytäkirjan sivuihin.) 

Puhemies. 

Sukselainen, Vieno Johannes (Jussi), filosofian tohtori, 
pääjohtaja, professori. 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu puhemieheksi 12. 
- juhlallinen vakuutus 12. 
-'- tervehdyspuhe eduskunnalle 13. 
- valittu jäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 30. 
- puhe valtiopäivien avajaisissa 20. 
- huomauttaa ettei esitetty lisäkysymys ole kysymys 

" 

" 

" 

" 
" 

44. 
että lisäkysymyksessä oli useita kysy
myksiä 60, 3239. 
esilläolevasta asiasta 245, 2377, 2662, 
3059, 3108, 3136, 3205, 3412. 
että suullisen kysymyksen tulee olla 
lyhyt 299. 
käsittelyn pohjasta 413. 
TJ:n 43 §:n 3 mom. säännöksestä 451, 
3109. 
yleiskeskustelun päättyneen 609, 1183, 
2614, 2768. 

- kieltäytyy esittämästä ed. Koppasen ehdotusta 
äänestettäväksi 657. 

- huomauttaa että ehdotukset on tehtävä yksityiskoh
taisessa käsittelyssä 678, 1129, 3029. 

" 
käsillä olevasta asiasta 696. 
ettei lippuäänestystä voida toimittaa 
825. 

- kieltäytyy esittelemästä ed. Vennamon aloitetta va-
liokuntaan lähettämistä varten 948. 

" 

" 

esittelemästä Sivm:n n:o 8 neljättä kap
paletta 959. 
esittelemästä ed. Mäkisen ehdotusta 
äänestettäväksi 1000. 

- huomauttaa että ehdotus on vastoin eduskunnan te
kemää päätöstä 1066. 
ehdotuksen tekoajasta 1085, 1172. 
lakialoitteen edustajille jakamisesta 
1089. 

- selittää budjettiesityksen perusteluja 1184. 
- huomauttaa ettei esityksen perusteluja voida poistaa 

1184-5 
, muutosehdotuksen tekemisestä 1185. 

- kieltäytyy esittelemästä ed. Paavolan ehdotusta 
äänestettäväksi 1250. 

- huomauttaa ettei voi kannattaa toisilleen vastakkai
sia ehdotuksia 1595. 

- huomauttaa ettei lisäkysymys kuulunut samaan 
asiaan 1681, 1688. 

- kehottaa palaamaan asiaan 1732, 1796, 2663. 
- huomauttaa ettei ehdotusta käsittelyn pohjasta 

voida tehdä ensimmäisessä käsittelyssä 
2061. 

- kehottaa välttämään sopimattomia sanontoja 2088. 
- toteaa toisen lisäkysymyksen tulleen esitetyksi 2143. 
- kieltäytyy alistamasta ed. Sinisalon ehdotUSta äänes-

" 

" 

tettäväksi 2162. 
asettamasta ed. Pesolan ehdotuSta äänes
tettäväksi 2187. 
alistamasta ed. Vennamon ehdotusta 
äänestettäväksi 2363. 

- huomauttaa että jo aikaisemmin loppuunkäsitellyt 
aloitteet eivät voi antaa aihetta enem-

" 

" 
" 

" 

piin toimenpiteisiin 2607. · 
että kirjallisilla puheenvuoropyynnöillä 
on etuoikeus 2640. 
vastauspuheenvuoron sisällöstä 2662. 
että budjettiehdotukset tehdään luku
jen kohdalla 2675, 3053. 
vastauspuheenvuoron kestoajasta, 2684, 
2800. 

- kieltäytyy esittelemästä ed. Ilaskiven ehdotusta 
äänestettäväksi 2768. 

- huomauttaa budjetin käsilläolevasta luvusta 2888, 
2975; osastosta 3002. 

- perustelee äänestysesitystään 2998, 3004. 
- kieltäytyy alistamasta ed. Vennamon ehdotusta 

äänestykseen 30034. 
alistamasta äänestykseen budjetin yleis
perusteluja koskevia ehdotuksia, jotka 
ovat joko budjettiin liittymättömiä tai 
lainsäädäntöä koskevia 3013. 

- huomauttaa paikaltapuhumisajan päättymisestä 3033. 
ettei budjetin jatkokäsittelyssä voida 
tehdä uusia ehdotuksia 3060. 
ettei suullista kysymystä saa perustella 
3171, 3247. 

- kieltäytyy asettamasta ed. Linkolan ehdotusta äänes
tettäväksi 3277. 

" 
aloitteen puuttuessa alistamasta ed. 
Heurlinin vastalausettä äänestettäväksi 
3309. 

- huomauttaa kenellä on puheenvuoro 3364. 
- keskeyttää puheenvuoron puhemiesneuvoston ko-

kokoontumisen ajaksi 3497. 
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- kieltäytyy esittelemistä ed. Ehrnroothin ehdotusta 
liänestettiväksi 3586. 

- kieltää häiritsemästä puhujaa 3630. 
- keskeyttää puheenvuoron 3935. 
- puhe valtiopäivien päättäjäisissä 4111. 
- jäähyväissanat 4114. 

Ensimmäinen varapuhemies. 

Kokkola, Veikko Johan, kaupunginjohtaja. 

- Kymen lälinin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu ensimmäiseksi varapuhemieheksi 12. 
- juhlallinen vakuutus 12. 
- valittu jäseneksi Ulkv:aan 26. 
- äänestyttää menettelytavasta 390. 
- huomauttaa käsilläolevasta asiasta 693, 2556. 

, ettei asiaa enää voida panna pöydälle 
891. 

, pöydällepanon ajasta 1035. 
- kieltäytyy esittämästä ed. Pesolan ehdotusta äänes

tettäväksi 1189. 
, esittämästä ed. Vennamon ehdotusta 

. äänestettäväksi 1304. 
- huomauttaa ettei lisäkysymystä saa perustella 1753. 

, ettei lisäkysymys liity varsinaiseen ky
symykseen 2290. 
ettei vastauspuheenvuoron ajan päätyt
tyä sitä voi jatkaa puhujakorokkeelta 
2308. 
että· puheenvuoroa on pyydettävä 2556. 

- kieltä'M esittelemistä ed. Vennamon lakialoitetta 
valiokuntaan lähettämistä varten 3087. 

- pyytää puhujaa lähestymään asiaa 3505. 
- huomauttaa käsilläolevasta asiasta 3506. 
- varoittaa lehteriyleisöä mielenilmaisusta 3635. 
- pitää edustajille jaetun esityksen lukemista tarpeet-

tomana 3699. 
- huomauttaa ettei VJ salli vieraitten kielien käyttä

mistä 3907. 
- kieltää häiritsemästä ·puhujaa 3988, 4081. 
- vastaussanat puhemiehelle 4115. 

Lausunnot: 

478 ( sotavankeuskorvaus, A.K.); 4097 (eräiden val
tioneuvoston jäsenten virkatoimen lainvastaisuudesta, 
A.K.). 

Toinen varapuhemies. 

Suonpää, Leo Evald, toimitsija. 

- Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu toiseksi varapuhemieheksi 12. 
- juhalallinen vakuutus 12. 
- valittu jäseneksi Ulkv:aan 26. 
- huomauttaa vastauspuheenvuoron pyytämishetkestä 

918. 
- rajoittaa vastauspuheenvuorot 921. 
- huomauttaa ettei lisäkysymys kuulnut ensimmäiseen 

kysymykseen 1564, 2233, 3117, 3180. 

- huomauttaa ettei toisessa käsittelyssä hylättyä laki
ehdotusta voida kolmannessa kisittdyssä 
hyväksyä 2028. 

" 

" 

" 

" 

että ehdotukset on tehtävä yksityiskohtai
sessa käsittelyssä 2030. 
että lisäkysymysten pitää oli. a lyhyitä eikä 
monia kysymyksiä sisältäviä 2044. 
että suullinen kysymys toisenlainen kuin 
ministerille esitetty 2045. 
ettei lisäkysymyksissäkään saa esittää perus
teluja 2232, 3179, 3248. 
esilläolevasta asiasta 3201. 
ettei vastauspuheenvuorossa voi tehdä kan
natusta 3472. 

- keskeyttää puheenvuoron 3879, 4019. 
- kehottaa puhujaa palaamaan asiaan 4078. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 147 suojeluskuntajärjestön jatkuvan toiminnan 
estämisestä. 

Lausunnot: 
973 (eläkkeet, 2 K.); 1712 (kalastuslaki, 1 K.); 

1945 (valtiovarain tila v. -67, A.K.); 2334 (veron
huojennukset, 2 K.) ; 2696 (budjetti, Pl. 24); 2998 
( s:n, Pl. 34); 3211 (syrjintä työmarkkinoilla, A. K.). 

Jäsenet ja toimi- ym. henkilöt. 

A. 

Aalto, Lyyli Helena, sosionomi. 

- Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Lrv:aan 27. 

varapuheenjohtajaksi Ltv:aan 33. 
, varajäseneksi Antellin kokoelmien valtuus

kuntaan vuosiksi 1968-1973 375. 
Eduskunnan kirjaston hallituksen varajäse
neksi kolinivuotiskaudeksi 1970-1972 2169. 
varajäseneksi Vv:aan 3190. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 12 laiksi elatusavun ennakosta anne
tun lain muuttamisesta. Liitteet 72. - Ks. Elatusapu. 

Lak.al. n:o 49 laiksi epilepsiaa sairastavien tut
kimus- ja hoitolaitosten valtionavusta. Liitteet. 421. 
- Ks. Sairaalat. 

Toiv.al. n:o 8 aviottoman lapsen. isän merkitse
misestä rekistereihin. Liitteet 79. - Ks. Aviottomat 
lapset. 

Toiv.al. n:o 245 laajemman lunastusoikeuden 
myöntämisestä kunnille maan saamiseksi asuntora
kennustoimintaa varten. Liitteet 566. - Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 494 kansaneläkelaitoksen kuntoutus
toimintaa koskevien säännösten uudistamisesta. Liit
teet 989.- Ks. Kuntouttaminen. 

Rah.al. n:o 81 korotetun määrärahan osoittamisesta 
äitiysavustukseen. Liitteet 1309. - Ks. Äitiys
avustus. 

Rah.al. n:o 82 määrärahan osoittamisesta Helsingin 
Epilepsiayhdistys r.y:lle Pitäjänmäen Työklinikan 
toiminnan tukemiseksi. Liitteet 1310. - Ks. Kaa
tumatauti. 
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Rah.al. n:o 83 määrärahan osoittamisesta perhe
lisän korottamista varten. Liitteet 1312. - Ks. Per
helisä. 

Lausunnot: 

130 (kunnallislaki, 1 K.); 158 (s:n, 2 K.); 162, 
249 ( lääkintävoimistelijakoulutus, A.K.); 209 (kun
nallislaki, 3 K.); 375 ( kihlakunnanoikeuden lauta
)!unta,2 K.); 473, 475 (kunnallisten virkojen täyt
täminen, A.K.); 476 (kunnanjohtajain toimikausi, 
A.K.); 696, 698 (kunnallinen kansanäänestys, 
A.K.); 723 (kunnallislain 107 §, 2 K.); 894, 898 
(rakennuslaki, 2 K.); 952 (s:n, 3 K.); 1434 (bud
jetti, Lk.); 1929 (kansaneläkelaitoksen kertomus 
v. -68, A.K.); 2031 ( tuulaaki, 2 K.); 2053 (elatus
apu, 2 K.); 2226 (tuberkuloosin vastustaminen, 
2 K.); 2302 (veronkannon lykkääminen, 1 K.); 
2327 (kunnallislaki, 2 K.); 2402, 2404 ( tuberkuloo
sin vastustaminen, 3 K.); 2535 (budjetti, Yk.); 
2652 (kunnallisverotus, 2 K.); 2908 (budjetti, 33 
Pl.); 2946 (kunnallisverotus, 3 K.); 3164 (s:n); 
322 (syrjintä työmarkkinoilla, A.K.); 3333 
abortti, 2 K.); 3414 (markkinoimismaksut, 2 K.); 
3426, .3429 (pysäköintivirhemaksu, 2 K.); 3471 
( abortti, 3 K.) . 

Aaltonen, Aimo 0., professori. 

- Valittu valtakunnanoikeuden jäseneksi nelivuotis
kaudeksi 1970-1973 2167. 

Ahonen, Arvo Ilmari, piirisihteeri. 

- Keski-Suomen läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu varajäseneksi Vv:aan 59. 

Aioitte et: 

Lak.al. n:o 93 laiksi metsänhoitoyhdistyksistä an
netun lain muuttamisesta. Liitteet 743. - Ks. Met
sänhoito. 

Toiv.al. n:o 269 väestönsuojelulain uusimisesta. 
Liitteet 594. - Ks. Väestönsuojelu. 

Toiv.al. n:o 331 ammattikasvatusalan tutkimus
toiminnan aloittamisesta. Liitteet 688. - Ks. Am
mattikasvatus. 

Toiv.al. n:o 359 maankäyttölain alaisten tilojen 
metsänmyyntirajoitusten poistamisesta. Liitteet 754. 
- Ks. Asutustilat. 

Toiv.al. n:o 627 tiemestarin tukikohdan rakenta
misesta Multian kuntaan. Liitteet 1149. - Ks. Tie
ja vesirakennus. 
· Toiv.al. n:o 678 Jyväskylän-Vaajakosken moot

toritien rakentamisesta. Liitteet 1208. - Ks. Moot
toritiet. 

Toiv.al. n:o 688 Keuruun-Multian maantien ra
kentamisesta. Liitteet 1218. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 690 Multian-Uuraisten maantien 
öljysorastamisesta. Liitteet 1220. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 1 määrärahan osoittamisesta tupaju
mien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Liit
teet 305.- Ks. Tuhohyönteiset. 

Rah.al. n:o 84 määrärahan osoittamisesta Multian 
-Pylkönmäen-Karstulan maantien rakennustöiden 
aloittamiseen. Liitteet 1314. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 85 määrärahan osoittamisesta Multian 
-Uuraisten maantien parannustöiden jatkamiseen 
V atkolanmäen kohdalla Multian kunnassa. Liitteet 
1315. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 86 määrärahan osoittamisesta siltatöi
den aloittamiseksi Kärkistensalmessa Korpilahden 
kunnassa. Liitteet 1316. - Ks. Sillat. 

S u u 11. kysy m y k s et: 

- n:o 76 Yliopiston Apteekin tulon käyttämisestä 
Jyväskylän yliopiston tukemiseen, 465. 

- n:o 146 suomalaisten ravintolamuusikkojen 
työnsaantimahdollisuuksista, 1022. 

- n:o 196 Keski-Suomen maanviljelysinsinööripii
rin työntekijäin työllisyyden turvaamisesta, 1584. 

- n:o 236 tupajumien aiheuttamien vahinkojen 
korvaamisesta, 1747. 

- n:o 382 ammattimaisen kuorma-autoliikenteen 
harjoittajien työllisyyden turvaamisesta Keski
Suomessa, 3244. 

Lausunnot: 

478 ( sotavankeuskorvaus, A.K.); 1576 ( Peltosal
men-Pietarsaaren maantie, A.K.); 2062 (Multian 
tiemestari tukikohta, A.K.); 2461 ( veronkannon lyk
kääminen, 3 K.); 2593, 2603 (budjetti, Yk.); 2943 
(vesihallinto, 3 K.); 2954 (pellonvaraus, 3 K.). 

Aitamurto, Aarno, varatuomari. 

- Valittu Suomen Pankin tilintarkastajan varamie
heksi v:ksi 1969 2168. 

Aitio, Paavo Johannes, konttoripäällikkö. 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
Ks. Hallituksen jäsenten lausunnot. 

Alenius, Ele Allan, valtiotieteen tohtori, toimitusjohtaja. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
Ks. Hallituksen jäsenten lausunnot. 

Antila, Toivo Mikael, maanviljelijä. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Vv:aan 26. 
- muistosanat 3086. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 125 laiksi sotilasavustuslain muutta
misesta. Liitteet 893. - Ks. Sotilasavustuslaki. 

Rah.al. n:o 2 määrärahan osoittamisesta Kristii
nankaupunkiin johtavan väylän oikaisemiseksi ns. 
Härkmeren mutkan kohdalla. Liitteet 306. - Ks. 
Väylätyöt. 

Rah.al. n:o 3 määrärahan osoittamisesta tiesuun
nan tutkimiseksi valtatie 16:sta Isonkyrön Orisma
lan kohdalta Koskenkotvan-Koskimäen tiehen. 
Liitteet 307. - Ks. Maantiet. 
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Rah.al. n:o 4 määrärahan osoittamisesta Etelä
Pohjanmaan karjatalouskoulun oppilasasuntolan ja 
opetustilojen sUunnittelua varten. Liitteet 308. -
Ks. Karjatalous. · · ' · · 

Rah.al. n:o 5 määrärahan osoittamisesta Peräseinä
joen kirkolta Luomankylän ja Juupakylän kautta 
Alavuden Sulkavan kylään johtavan tien suunnan tut
kimista varten. Liittee.t 309. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 6 määrärahan osoittamisesta Kurikan 
virastotalon rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 
310. - Ks. Virastot. 

Rali.al. n:o 7 määrärahan osoittamisesta pienteolli
suuden tukemiseen ja markkinoinnin edistämiseen 
Etelä-Pohjanmaalla. Liitteet 311. - Ks. Pienteolli
suus. 

Rah.al. n:o 87 määrärahan osoittamisesta jalostus
eläinten vientitoiminnan tehostamiseen. Liitteet 1317. 
- Ks. Vienti. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 37 maatilatalouden tuloverolain mukaisten 
veroilmoitusten yksinkertaistamisesta ja niiden 
jättöajan jatkamisesta. 

Suull. kysymys: 

- n:o 138 Vaasan läänin ottamisesta kokonaisuudes
saan kehitysaluelainsäädännön piiriin, 838. 

Lausunnot: 

513 (lisäbudjetti, A.K.); 578 (liikkuva kauppa 
2 K.); 673-4 (liikkuva kauppa, 2 K.); 831 (kansan: 
opistojen valtionapu, 2 K.); 881 ( maataloustulon 
vakaannuttaminen, Lk.); 973 (eläkkeet, 2 K.); 1333 
(maataloustulon vakaannuttamien, 3 K.)· U50 
(budjetti, Lk.). ' 

Apajalahti, Jouni Arto Aarre, pastori, kirjailija. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Sosv:aan 28. 

, , Suurv:aan 32. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 57 laiksi koiraveron suorittamisesta 
annetun asetuksen kumoamisesta. Liitteet 502. -
Ks. Koiravero. 

Toiv.al. n:o 477 rintamasotilaiden kansaneläke
oikeuden parantamisesta. Liitteet 972. - Ks. Kan
saneläke. 

Rah.al. n:o 8 määrärahan osoittamisesta lastenpsy
ki~tri.an prof~sorin viran perustamiseksi Helsingin 
yliopistoon. Lutteet 313. - Ks. Yliopisto. 

Rah.al. n:o 9 määrärahan osoittamisesta Keravan 
nuorisov~~an _ylimääräisen pastorin toimen palk
kausmenoihin. Lutteet 314. - Ks. Vankeinhoito. 

Suull. kysymykset: 

- n:o 8 eräästä "Uutisia Kiinasta" nimisessä monis
teessa olleesta lausumasta, 42. 

- n:o 155 esikoulun liittämisestä yleiseen koulu
järjestelmään, 1026. 

- n:o 261 vankien mahdollisuudesta äänestää seu
raavissa eduskuntavaaleissa, 1812. 

Lausunnot: 

45 (psykologit, Lk.); 63 (OA:n kertomus v. -67, 
A.K.);. 143 (OK:n kertomus v. -67. A.K.); 285 
( r~gai~tusten täytäntöönpano, 1 K.); 325 (rikos
rekisteri, A.K.); 344 (homoseksuaalisuuden ran
gaistavuus, A.K.) ; 413 (rangaistusten täytäntöön
pano, 2 K.); 451 (s:n, 3 K.); 614 (vaalioikel1sikä
raja,, 2 K.); 655 (s:n, 3 K.); 891 (oikeudenkäymis
kaari, 1 K.); 1071 (lapsenhoitotuki, 2 J(.); 1303 
( oikeudenkäymiskääri, lep. jätt.); 1387 ( buåjetti 
Lk.); 1594-5 (vankeinhoito-opisto, AX.);. 1930 
(kansaneläkelaitoksen kertomus v. -68, AX.)· 1981 
(hallituksen talouspolitiikka, vlksm); 2278 '(huo
neenvuokra, 3 K.); 2589 (budjetti, Yk.); 2718, 
2721 (s:n, Pl. 25); 2861 (s:n, Pl. 31); 2926, 2980 
(s:n, Pl. 33); 3196 (talouselämän säännöstely, 1 K.); 
3267 (abortti, 1 K.); 3304, 3306-7 (talonmiesten 
työaika, 2 K.); 3396 (eroraha, 2 K.). 3421 (huolto
apulaki, 1 K.); 3453, 3457-8 (s:n, 2 K.); 3579 
( huoltoapulaki, 3 K.); 3855 ( korkeakouluhallinto 
1 K.) ' 

Aro, Pirkko Ritva, filosofian maisteri, toimittaja. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Sosv:aan 28. 

, varajäseneksi Suurv:aan 33. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 107 yrittäjien eläkelaiksi ja .eräiksi sii
hen liittyviksi laeiksi. Liitteet 847. - Ks. Yrittä
jien eläkelaki. 

Lak.al. n:o 136 laiksi raskauden keskeyttäinisestä 
Liitteet 2209.- Ks. Abortti. · 

Toiv.al. n:o 88 kotiapulaisen palkkauskulujen 
saattamisesta vähennyskelpoisiksi verotuksessa. Liit
teet ~26. - Ks. Veronhuojennukset. 

Totv.al. n:o 166 sairaalain potilaspaikkojen käyt
töä koskevasta kokonaistutkimuksesta. Liitteet 429. 
- Ks. Sairaalat. · 

Toiv.al. n:o 417 toimikunnan asettamisesta valvo
maan samapalkkaisuuden toteuttamista. Liitteet 
904. - Ks. Työelämä. 

Toiv.al. n:o 465 opiskelijain saattamisesta eläke
turv~ piiriin. Liitteet 958. - Ks. Opiskelijat. 

Tor~;::al:. I?:o 476 eläl?ceeseen. oikeutettujen las
ten ylaikaraJan korottamtsesta. Lritteet 971 - Ks 
Eläkkeet. · · 

Toiv.al. n:o 500 mies- ja naisleskien saattamisesta 
samanarvoiseen asemaan eläkelainsäädännössä. Liit
teet 996. - Ks. Perhe-eläke. 

Toiv.al. n:o 536 äitiyslomaa koskevan lainsäädän
nön yhtenäistämisestä. Liitteet 1037. - Ks . .Äitiys-
loma. · 

Toiv.al. n:o 537 perhekustannustasausjärjestel· 
män täydentämisestä. Liitteet 1038. - Ks. Perhekus
tannukset. 

Rah.al. n:o 88 määrärahan osoittamisesta Oulun 
lastentautien klinikan aloittaman neuvolatutkimus
proje~ti~ rahoittamiseen. Liitteet 1318. - Ks. Neu
volatounmta. 

Rah.al. n:o 89 määrärahan osoittamisesta Suomen 
Poliohuolto r.y:n toipilas- ja huoltokodin toiminnan 
turvaamiseksi. Liitteet 1319. - Ks. Lapsihalvaus. 
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Rah.al. n:o 90 määrärahan osoittamisesta SuCMDen 
PQlioll\JQltc,> r.y:n toipilas- ja huoltokodin hoitot?aik
kojea Us~ksi. LUtte« l320. - Ks. Lapaihal
vaus. 

R!lh.al. n:o 91 m!lärllrllhan osoittamisesta sama
palkkaisuutta valvovan toitnikunnan perustamiseksi 
työvoi.ntamlnisteriöön. lii.tteet 1321. - Ks. Sama
pallckaisuus. 

Rah.al. n:o 92 mä!irärahan osoittamisesta vapaan 
kokeiluk~ulun perustamisen ja toiminnan tukemi
$een, Liitteet 1322. - Ks. Kowulaitos. 

Rah.al. n:o 9.5 mliilr!irahan osoittamisesta pedago
!Us-p5ykologisen kuntouttamisen tutkijan viran ~
t\1Stami$eksi J_yväsk.y. Iän yliopiston kasvatustieteelli
!ieell tutkit11uslaitokseen, Liitteet 1313. ~ Ks. Va
jaamieUset. 

ailh.al. n:o 94 llliiirirahan <tsoittami.iesto hoiva
sAiraalan ra!Jentamii"'i HelJinsin yliopistollisen kes
kussai~alan yhteyt<lefl, Liitteet 1324. ~ 1($, Sairaa
lot. . 

Rah.al. n:o 95 määrärahan osoittamisesta vaikea
vammaisten invalidien kulkuneuvojen hankinnan tu
kemiseen. Liitteet 1325.- Ks. Invaliidit. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 46 holhottavien taloudellisen ~~Seman heik
kenemisestä. 

- n:o 283 opisk~lijaift lasten päivähoitotoiminnan 
tukemisesta. 

S u u 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 103 kauppaoppilaitoksia koskevan esityksen 
antamisesta, 585. 

- n:o 173 ylioppilastutkinnon poistamisesta, 1195. 
-. n:o 234 kansakoululaitoksen leski- ja orpokas-

san osakkaiksi ·jääneiden opettajien omaisten 
eläkkeestä, 1747, 1804. 

- n:o 381· nuorten Euroopan turvallisuJJskonfe
renssin järjestelypohjasta, 3244. 

· L a u s u n n o t: 

45 (psykologit, Lk.) ; 234 ( työllisyyskertomus v. 
-67, A.K.); 484 (vaalioikeusikäraja, 1 K.); 489 
(psykologit, 1 K.); 535 (psykologit 3 K.); 550 (po
rotilat, 1 K.) ; 572 (vähittäiskaupan liikeaika, 2 
K.); 579 ( porotilat, 2 K.); 611 (vähittäiskaupan 
liikeaika, 2 K.); 1016 ( yrittäjäeläkkeet, 1 K.); 1112 
(s:n, 2 K.); 1149 (lisäbudjetti, A.K.); 1288 (yrittä
jäeläkkeet, 3 K.); 1475 (budjetti, Lk.); 1924 ( kan
saneläkelaitoksen kertomus v. -68, A.K.); 2711 (am
mattikurssitoiminta, 3 K.); 2774, 2792 (budjetti, Pl. 
29); 2836, 2854, 2862 (s:n, Pl. 31); 2892 (s:n, 
Pl. 32); 2973-4, 2980 (s:n, Pl. 33); 3007 (s:n, 
Yp.); 3231 (syrjintä työmarkkinoilla, A.K.) ; 3267 
(abortti, 1 K.); 3375, 3382 (s:n, 2 K.). 

Asunta, Mikko Pellervo, maanviljelijä. 

- Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Ltv:aan 27. ,, Puolv:aan 29. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 270 väestönsuojelua koskevan valis
tustoiminnan tehostamisesta. Liitteet 595. - Ks. 
Väestönsuojelu. 

Toiv.al. n:o .520 kuulovammaisten apuvälinehan
kinnan ja -huollon edist!imisestä. Liitteet 1018. - Ks. 
Aistivialli$et. 

Toiv.al. n:o 555 Kotiniemen koulukodin lopet
tamisesta ja luovuttamisesta maatalousoppilaitokseksi. 
Liitteet 1058. - Ks. Koulukodit. 

Toiv.al. n:o 570 ensiaputaidon lisäämisestä auton
kuljettajaopetukseen ja kuljettajatutkintovaatimuk
siin. Liitteet 1081. - Ks. Liikenneopetus. 

Toiv.al. n:o 741 sillan rakentamisesta Syvinkisal
men yli Ruoveden kunnassa. Liitteet 1271. - Ks. 
Sillat. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 253 viestijohtojen ja -laitteiden rakentamis
oikeutta koskevan lainsäädännön uusimisesta. 

Suu 11. kysy m y k se t: 

- n:o 66 raittiusmäärärahojen jaosta, 459. 
- n:o 87 Tampereen yliopiston tutkintojen tuot-

tamaa kelpoisuutta tutkivan komitean työn val
mistumisellta, 497. 

- n:o 96 Enso-Gutzeit Oy:n suurnavettahanketta 
koskevien tietojen todenperäisyydestä, 583, 663. 

- n:o 97 ulkomaisen nautakarjan maahantuon
nista, 560. 

- n:o 214 pehmeän margariinin valmistuksen aloit
tamisesta valtion margariinitehtaassa, 1618. 

- n:o 244 Pohjois- ja Sisä-Suomessa tuotetun ru
kiin tuotantopalkkion poistamista koskevan esi
tyksen antamisajankohdasta, 1750. 

- n:o 245 muoviraaka-aineen suojatullihankkeista, 
1751. 

- n:o 280 junien myöhästymisen vaikutuksesta 
rautateiden kannattamattomuuteen, 2098. 

- n:o 364 entisten yleisten teiden siirtämisestä yk
sityisten kunnossapidettäviksi, 3176. 

- n:o 377 kevyen maidon myynnin vaikutuksista, 
3242. 

- n:o 386 maatalousyrittäjän sosiaaliturva- ja tapa
turmavakuutuseduista vieraan työnantajan palve
luksessa ollessaan, 3246. 

- n:o 395 virkamatkakorvauksien maksamisesta 
maalaispoliiseille, 3284. 

- n:o 405 oppikoulujen tuntiopettajien palkkauk
sesta, 3288. 

Lausunnot: 

1229 (edustajanvaalit, 3 K. ); 1266 (maatalous
tulo, 2 K.); 1518 (budjetti, Lk.); 1873. ( ~alli~uk
sen talouspolitiikka, vlksm.) ; 2153 ( Syvmgm silta, 
A.K.); 2268 (maatalouden työaikalaki, 3 K.); ~310 
(veronkannon lykkääminen, 1 K.); 2442 (kehttys
alueiden talouden edistäminen, 1 K.); 2614 (s:n, 3 
K.); 2657, 2662, 2669 (pellonvaraus, 2 K.); 2848 
(budjetti, Pl. 31); 2922 (s:n, Pl. 33); 3008 (s:n, 
Yp.); 3504 (teurastuspalkkiot, 3 K.); 3653 (kor
keakouluhallinto, 1 K.); 
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B. 

Backlund, Anders Georg, toimittaja. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, Siv:aan 27. 
, Pohjoismaiden neuvostoon 30. 

, , II Lv:aan 29. 
- tullut valitsijamieheksi edesmenneen ed. Lyyli Kos

kisen sijaan 1340. 

Aloitteet: 
Toiv.al. n:o 457 ammatinvalinnanohjaustoimiston 

perustamisesta Närpiöön. Liitteet 948 ja 949.- Ks. 
Ammatinvalinta. 

Toiv.al. n:o 589 määrärahasta kalastajalaiturin laa
jentamista ja parantamista varten Siipyyn Kilham
nissa. Liitteet 1104 ja 1105. - Ks. Satamat. 

Toiv.al. n:o .590 määrärahasta Ungvedanin kala
sataman ruoppausta varten Nämpnäsissä. Liitteet 
1106 ja 1107. - Ks. Satamat. 

Toiv.al. n:o 631 määrärahasta Korsnäsin-Teuvan 
tien valmiiksi rakentamista varten Norrnäsin ja Ka
laxin välillä. Liitteet 11.53 ja 11.54. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 633 määrärahasta Jepuan ja Uuden
kaarlepyyn välisen vanhan runkotien n:o 67 paran
tamiseksi. Liitteet 11.57 ja 11.58. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 7.59 uuden lainsäädännön · aikaansaa
misesta omantunnonarkoja asevelvollisuudesta · kiel
täytyviä varten. Liitteet 129.5 ja 1296. - Ks. Asevel-
volliset. · 

Rah.al. n:o 96 määrärahan osoittamisesta kalasta
jalaiturin laajentamista varten Siipyyn Kilhamnissa. 
Liitteet 1326 ja 1:327. - Ks. Satamat. 

Rah.al. n:o 97 määrärahan osoittamisesta raken
nustöiden jatkamiseksi Korsnäsin ja Teuvan välisellä 
tiellä. Liitteet 1328 ja 1329. - Ks. Maantiet. 

·Rah.al. n:o 9S määrärahan osoittamisesta kalastus
sataman kuntoon saattamista ja laajentamista varten 
Pohjois-Vallgrundissa. Liitteet 1330 ja 1331. - Ks. 
Satamat. 

Rah.ai. n:o 99 määrärahan osoittamisesta Kaskisiin 
johtavan syväväylän syventämistä varten. Liitteet 
1332 ja 1333. - Ks. Väylätyöt. 

Rah.al. n:o 100 määrärahan osoittamisesta tien 
kunnostamista varten Teuvan Peräiästä valtatielle n:o 
8. Liitteet 1334 ja 133.5.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 101 määrärahan osoittamisesta Nix
mossenin tien töitä varten Närpiössä. Liitteet 1336 
ja 1337.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 102 määrärahan osoittamisesta kala
satamaa varten Långvedanin luona Närpiön Nämp
näsissä. Liitteet 1338 ja 1339. - Ks. Satamat. 

Rah.al. n:o 103 määrärahan osoittamisesta paran
nustöiden aloittamista varten kantatiellä 67 Jepuan ja 
Uudenkaarlepyyn välillä. Liitteet 1340 ja 1341. -
Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 104 määrärahan osoittamisesta paran
nustöitä varten öljyvarastotien ja Monäsin sataman 
välisellä tiellä. Liitteet 1342 ja 1343. - Ks. Maan
tiet. 
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Suull. kysymykset: 

- n:o 284 Vaasan ja Seinäjoen välillä liikennöi
vien työläisjunien poistamisesta, 2229. 

- n:o 403 Outokumpu Oy:n Kokkolan tehtailla 
työläisten poliittista syrjintää tutkivan toimikun
nan kokoonpanosta, 3287. 

Lausunnot: 

1.5.52 (budjetti, Lk.); 2849 (s:n, Pl. 31. 

Berner, Arne Morten, johtaja. 

- Kymen läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, Ltv:aan 27. 
, varajäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 31. 
, jäseneksi II Lv:aan 29. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 20 laiksi eräistä väliaikaisista poik
keussäännöksistä verolakeihin. Liitteet 126. - Ks. 
Verotus. 

Lak.al. n:o 52 laeiksi kunnallishallituksesta kau
pungissa ja maalaiskuntain kuunaltishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. Liitteet 491. -
Ks. Kunnallisverotus. 

Lak.al. n:o 55 laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Liitteet 498.- Ks. Verotuslaki. . 

Toiv.al .. n:o 32 matkailu- ja kauppayhteyden jär
jestämisestä Neuvostoliittoon Parikkalasta. Liitteet 
110. - Ks. Matkailu. 

Toiv.al. n:o 142 energiataloudellisen elimen aset
tamisesta ohjaamaan maamme energiahuollon kehi
tystä. Liitteet 282. - Ks. Voimatalous. 

Toiv.al. n:o 2.52 luonnontieteilijän saamisesta ve
sioikeuksien asiantuntijajäseneksi. Liitteet 574. -
Ks. Vesioikeudet. 

Toiv.al. n:o 281 betoniteknillisen laboratorion pe
rustamisesta Keski- ja Itä-Suomen rakennusalan tar
peita varten. Liitteet 632. - Ks. Laboratoriot. 

Toiv.al. n:o 304 yksityisten iltaoppikoulujen ja 
oppikoulujen iltalinjojen lukukausimaksujen alenta
misesta. Liitteet 6.56. - Ks. Oppikoulut. 

Toiv.al. n:o 396 silakan luokittelun pakollistami
sesta. Liitteet 792. - Ks. · Kalatalous. 

Toiv.al. n:o 436 Itä- ja Pohjois-Suomen nuoriso
työttömyyden poistamisesta. Liitteet 925. -Ks. Työt
tömyys. 

Toiv.al. n:o 564 suljettujen alueiden liikenteestä 
voimassa olevien erivapauksien poistamisesta. Liit
teet 1075. - Ks. Liikenne. 

Toiv.al. n:o 588 Urpalanjokisuunnitelman toteut
tamisesta Etelä-Saimaan vapauttamiseksi jätevesistä. 
Liitteet 1103. - Ks. Jätevedet. 

Toiv.al. n:o 664 Välikylän-Savitaipaleen kirkon
kylän-Peijonmäen paikallistien parantamisesta. Liit
teet 1194. - Ks. Paikallistiet. 

Toiv.al. n:o 737 uuden sillan rakentamisesta Ko
rian sillan tilalle. Liitteet 1267. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 105 määrärahan osoittamisesta Savi
taipaieen-Taipalsaaren tien Savitaipaleen puoleisen 
pään rakentamiseksi. Liitteet 1344. - Ks. Maantiet. 
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Rah.al. n:o 106 määrärahan osoittamisesta valtion 
kalanviljelylaitoksen perustamiseksi Uukuniemen 
kuntaan. Liitteet 1345. - Ks. Kalanviljelylaitokset. 

Rah.al. n:o 107 määrärahan osoittamisesta Saaren 
keskiskoulun suunnittelua· ja rakentamista varten. 
Liitteet 1346. - Ks. Oppikoulut. 

Rah.al. n:o 108 määrärahan osoittamisesta Lap-
peenrannan-Vaalimaan maantienrakennustöiden 
jatkamiseen. Liitteet 1347. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 109 määrärahan osoittamisesta Simpe
leen ja Rautjärven hoitokeskuksen perustamis- ja 
käyttökustannuksiin. Liitteet 1348. - Ks. Hoitokes
kukset. 

Rah.al. n:o 110 määrärahan osoittamisesta ei-puo
luepoliittisten nuorisojärjestöjen tukemiseen. Liitteet 
1349.- Ks. Nuorisotyö. 

Rah.al. n:o 111 määrärahan osoittamisesta kehi
tysyhteistyöhön. Liitteet 1350. - Ks. Kehitysyh
teistyö. 

Rah.al. n:o 112 määrärahan osoittamisesta yksi
tyisten iltaoppikoulujen ja oppikoulujen iltalinjojen 
lukukausimaksujen alentamiseksi. Liitteet 13.51. -
Ks. Oppikoulut. 

Rah.al. n:o 113 määrärahan osoittamisesta veron
maksajan oikeusturvan lisäämiseen tähtäävien toimen
piteiden selvittämiseksi. Liitteet 13.52. - Ks. Ve
rotus. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 18.5 Oy Yleisradio Ab:n toimiluvan ehtojen 
noudattamisen valvonnasta. 

- n:o 299 lainsäädäntötoimenpiteistä teollisuuslai
toksen ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevan 
kiellon johdosta. 

Su ull. kysymykset: 

- n:o 49 yrittäjiin kohdistuvan harkintaverotuk
sen soveltamisen valvonnasta, 296. 

- n:o 59 erään televisiossa esitetyn sarjaohjelman 
Yleisradion toimiluvanmukaisuudesta, 369. 

- n:o 383 taksiautoilijain liikenneluvan ja asema
paikan säilymisen turvaamisesta kuntainliitosten 
yhteydessä, 324.5, 3284, 3347. 

Lausunnot: 

426, 430-1 (moottoriajoneuvovero, 2 K.); 448 
(s:n, 3 K.); .548 (apteekkitavaralaki, Lk.); 654 
( vaalioikeusikäraja, 3 K.); 716, 718 (valtion lainat, 
2 K.); 1111, 1118, 1120 (yrittäjäeläkkeet, 2 K.); 
1245 (apteekkitavaralaki, lep. jätt.); 1299 (yrittä
eläkkeet, 3 K.); 1884 (hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm.); 2176 (taloudellisen kasvun turvaaminen 
3 K.); 2407 (silakan luokittelu, A.K.) ; 2.583 ( bud: 
jetti, Yk.); 2768 (s:n, Pl. 28); 2833 (s:n, Pl. 31); 
2993 (s:n, Pl. 36); 3006 (s:n, Os. 14); 3009 (s:n, 
Yp.); 342.5, 3428-9, 3431 (pysäköintivirhemaksu, 
2 K.); 3556 (s:n 3 K.); 3657 (korkeakouluhal
linto, 1 K.). 

Borg-Sundman, Margit Rhode Sofia, filosofian maisteri, 
kansakoulunopettaja. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema .5. 
- valittu varajäseneksi Ulkv:aan 26. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 208 puolueettoman tutkijaelimen 
asettamisesta seuraamaan television ja radion ohjel
mia. Liitteet 480. - Ks. Yleisradio. · 

Toiv.al. n:o .506 tutkimuksesta sairauspäivärahan 
suorittamisesta 6.5 vuotta täyttäneille. Liitteet 1002. 
- Ks. Sairausvakuutus. 

S u ull. kysymykset: 

- n:o 131 ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuk
sen sijoittamisesta Suomenlinnaan, 67L · 

- n:o 160 oikeusministeri Simosen ns. herätyspu
heen perusteista, 1029. 

Lausunnot! 

142 (OK:n kertomus v. -67, A.K.); 166, 248, 
251 (lääkintävoimistelijakoulutus A.K.); 319,. 321 
( kansanedustajain varamies järjestelmä, A.K.); 324 
(rikosrekisteri, A.K.); 776 (sairausvakuutus, 3 K.); 
932 (edustajanvaalit, Lk.); 1014 (yrittäjäeläkkeet, 
1 K.); 11.51, 1183 (lisäbudjetti, A.K.); 124.5 (ap
teekkitavaralaki, lep jätt.); 1280, 1283 (lisähudjetti, 
Jatk. A.K.); 1298 (yrittäjäeläkkeet, 3 K.); 1323 
(maataloustulon vakaannuttaminen, 3 K.)· 1460 
(budjetti, Lk.); 2836, 2845 (s:n, Pl. 31{; 3007 
(s:n, Yp.); 3381 {abortti 2 K.); 3464, 3472 (s:n, 
3 K.); 36.59 (korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Breilin, Reino Volmar, teknikko, kansalaiskoulun
opettaja. 

....:: Turun läänin eteläisen vaalipiirin .valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Ltv: aan 27. 

, Puolv:aan 29. 
, , II Lv:aan 29. 
, , Suurv:aan 32. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 1.5 avolaitosmaisten työsiirtoloiden 
käyttämisestä suljettujen vankiloiden sijasta vapaus
rangaistuksia täytäntöönpantaessa. Liitteet 86. - Ks. 
V ankeinhoito. 

Toiv.al. n:o 287 teknillisissä ja ammattikouluissa 
opiskelevien saattamisesta valtion takaustoiminnan 
piiriin. Liitteet 638. - Ks. Opintolainat. 

Toiv.al. n:o 636 Pappilan-Vestlaxin tien raken
tamisesta Kemiön saaressa. Liitteet 1163. - Ks. 
Maantiet. 

Toiv.al. n:o 663 Marttilan-Kyrön-Niitynpään 
maantien rakentamisesta. Liitteet 1193. - Ks. 
Maantiet. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 62 asuntojen lämmityskysymyksen selvittä
misestä. 

Suu 11. kysy m y k se t: 

- n:o 48 Salon ohikulkUitien rakentamiseSita, 29.5. 
- n:o 84 uusien oppilaiden ottamisesta VR:n ko-

nepajakouluihin, 49.5. 
- n:o 319 energiahallituksen aikaansaamisesta, 

2373. 



Eduskunnan jäsenet 1969. 4303 

Lausunnot: 

1466 (budjetti, Lk.); 2325 (kunnallislaki, 2 K.); 
2564 (kunnallisverotus, 1 K.); 2581 (budjetti, 
Yk.); 2608 (kirkkolaki, 3 K.); 2647 (vesihallinto, 
2- K.); 2651-2 (kunnallisverotus, 2 K.); 2842 
(budjetti, 31 Pl.) ; 2948 ( kunnallisverotus, _ 3 K.). 

Burman, Pauli Kalevi, valtiotieteen maisteri, päätoimit-
taja. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Ulkv:aan 26. 
- , , Puolv:aan 29. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 43 laiksi auto- ja moottoripyöräve
rosta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 160. -
Ks. Moottoriajoneuvovero. 

Rah.al. n:o 114 korotetun määrärahan osoitta
Keskusliiton toiminnan tukemiseen. Liitteet 1353.
Ks. Kummikuntatoiminta. 

Rah.al. n:o 115 määrärahan osoittamisesta sanoma
ja aikakauslehdentoimittajien opintomatka-apura
hoja varten. Liitteet 1354. - Ks. Opintomatkat. 

Rah.al. n:o 116 määrärahan osoittamisesta mieli
pidelehtien tukemiseksi. Liitteet 1355. - Ks. Sa
nomalehdet. 

Rah.al. n:o 117 korotetun määrärahan osoittami
sesta kehitysaputoiminnan tukemiseen. Liitteet 1356. 
- Ks. Kehitysapu. 

Suu I 1. kysy m y s: 

- n:o 210 lehtien kuljetusavustusten julkistami
sesta. 

Lausunnot: 

287, 289 (hallituksen kertomus v. -67, A.K.); 
912-3, 918, 920-1 (edustajanvaalit, Lk.); 1537 
(budjetti, Lk.); 2694 (s:n, Pl. 24); 2760, 2764 
(s:n, Pl. 27); 2852 (s:n, Pl. 31); 3580 (huolto
apulaki, 3 K.). 

E. 

Ehrnrooth, Georg Carl Casimir, lakitieteen lisensiaatti, 
varatuomari. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, Prv:aan 26. 
, Pohjoismaiden neuvostoon 31. 
, , Lv:aan 26. 
, puheenjohtajaksi Lv:aan 33. 

A 1 oi t teet: 

Lak.al. n:o 174 laiksi kansaneläkkeeseen suoritet
tavasta tukilisästä ja asumistuesta annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 2284. - Ks. Asumistuki. 

Toiv.al. n:o 69 pientuloisten eläkkeiden verova
paudesta. Liitteet 201 ja 202. - Ks. Veronhuojen
nukset. 

Toiv.al. n:o 209 toimenpiteistä Oy Yleisradio 
Ab:n hallinnon muuttamiseksi. Liitteet 481 ja 483. 
- Ks. Yleisradio. 

Suu 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 9 tYöllisyysasiain hoitamisesta voimakeinoin, 
42. 

- n:o 28 taloudellisen valtalain Voimassaoloajan pi
tentämisestä, 85. 

- n:o 78 vakauttamisen jatkotoimenpiteistä, 465. 
- n:o 106 puolustusvoimien komentajan eroano-

muksen aiheuttamista toimenpiteistä, 586. 
- n:o 189 vieraan armeijan taisteluasuisten sotilai

den esiintymisestä Helsingissä poliittisessa ko
kouksessa, 1564. 

- n:o 190 neuvoa-antavan äänestyksen toimeen
panemisesta korkeakouluissa hallintouudistus
asiassa, 1564. 

- n:o 207 kansaneläkeläisten tulojen kehityksestä 
palkansaajien tuloihin verrattuna, 1587. 

- n:o 243 korkomenojen vähennysoikeutta vero
tuksessa koskevan esityksen antamisesta, 1750. 

- n:o 248 eläinsuojelulainsäädännön uudistami
sesta, 1806. 

- n:o 301 törkeistä huumausainerikoksista seuraa
van enimmäirangaistuksen korottamisesta, 2289. 

- n:o 340 Biafrassa asuvan väestön avustamisesta, 
3120. 

- n:o 357 Tasavallan Presidentin tehtävien hoita
misesta Pohjoismaiden neuvoston Reykjavikin is
tunnon aikana, 3180. 

- n:o 368 pääministeritason neuvottelujen aikaan
saamisesta Ruotsin suomalaisten asemasta, 3240. 

- n:o 417 pääministeritason neuvottelujen aikaan
saamisesta Ruotsin suomalaisten asemasta, 3289. 

- n:o 418 pohjoismaissa olevien Suomen kansa
laisten osallistumismahdollisuudesta eduskunta
vaaleihin, 3353. 

- n:o 421 Nordekia koskevan esityksen antami
sesta eduskunnalle, 3290. 

Lausunnot: 

88 ( yhdistyslaki, 3 K.); 315 (hallituksen kerto
mus v. -67, AK.); 320-1 (kansanedustajain vara
miesjärjestelmä, A.K.); 351 (avioliittolaki, 1 K.); 
377 (kihlakunnanoikeuden lautakunta, 2 K.); 472 
(voin alennusmyynti, A.K.); 696, 699 ( kunnalli
nen kansanäänestys, A.K.); 799, 811 (vaalilait, 2 
K.); 859 (rikoslaki, 1 K.); 912, 918, 930 (edusta
janvaalit, Lk.) ; 979 ( oikeudenkäymiskaari, 2 K.); 
1035-6 (edustajanvaalit, 1 K.); 1089 (valtiopäivä
järjestys, Lk.); 1101 (eläkkeet, 3 K.); 1135, 1137 
(edustajanvaalit, 2 K.); 1222, 1233 (s:n, 3 K.); 
1282 (lisåbudjetti, Jatk. A..K); 1287 (asumistuki, 
3 K.); 1333 ( maataloustulon vakaannuttamiseen, 3 
K.) ; 1494 (budjetti, Lk.); 1595 ( vankeinhoito
opisto, A.K.); 1705-6 ( valtiopäiväjärjestys, 1 K.); 
1794, 1796, 1798-9 (valtiopäiväjärjestys, 3 K.); 1940 
(valtiovarain tila v. -67. A.K.); 2052 (uskonnon
vapauslaki, 2 K.); 2184 (taloudellisen kasvun tur
vaaminen, 3 K.); 2599 ( vesihallinto, 1 K.); 2532 
(budjetti, Yk.); 2688, 2697 (s:n, Pl. 24); 3185 
(asumistuki, Lk.); 3293, 3296 (s:n, 1 K.); 3402, 
3407 (huoneenvuokra, 2 K.); 3421, 3423 (asumis
tuki, 2 K.); 3427, 3429, 3430 (pysäköintivirhe-
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maksu, 2 K.); 3504 (teutastuspalkkiot, 3 K.); 
3553 (asumistuki, 3 K.); 3586 (puhemiehen me
nettely); 3874, 3882 (korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Eskelinen, Katri-Helena, toiminnanjohtaja. 

- Kuopion läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Lv:aan 26. 

, varajäseneksi Sosv:aan 28. 
, tatkistajan varamieheksi 34. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 188 kotiavustajatoiminnan saattami
sesta valtionavun piiriin. Liitteet 457. - Ks. Koti
avustajat. 

Toiv.al. n:o 198 eläinlääketieteellisten kliinisten 
laboratorioiden perustamisesta Kuopion, Oulun ja 
Vaasan lääneihin. Liitteet 469. -'- Ks. Laboratoriot. 

Toiv.al. n:o 349 ohjelmointitoimikunnan perusta
misesta maatalousministeriöön. Liitteet 744. - Ks. 
Maatalousministeriö. 

Toiv.al. n:o 367 kemistin ja laborantin virkojen 
perustamisesta Pohjois-Savon koeasemalle Halolaan. 
Liitteet 762. - Ks. Koeasemat. 

Toiv.al. n:o 389 määrärahasta avustuksiksi ja !ai
noiksi vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden ra
kentamiseen. Liitteet 785. - Ks. Vesihuolto. 

Toiv.al. n:o 614 Hautomäen-Äyskosken th. väli
sen entisen maantien muuttamisesta paikallistieksi. 
Liitteet 1135.- Ks. Paikallistiet. 

Toiv.al. n:o 703 Käärmelahden-Koivusaaren
Hamulan yksityistien muuttamisesta paikallistieksi. 
Liitteet 1233. - Ks. Yksityiset tiet. 

Toiv.al. n:o 705 maantien rakentamisesta raken
teilla olevalta Kuopion-Jyväskylän valtatieltä Rauta
lammin kirkonkylään. Liitteet 1235. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 708 sinisen tien rakentamisesta Hau
tamäeltä Vesannon kautta Sumiaisiin. Liitteet 1238. 
- Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 736 Muuruveden-Juankosken maan
tien rakentamisesta. Liitteet 1266. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 745 Mustanvirran sillan rakentami
sesta Maaningan kunnassa. Liitteet 1275. - Ks. Sil
lat. 

Rah.al. n:o 118 korotetun määrärahan osoittami
sesta Postipankin vesihuoltolaitteiden ralcentami
seen myöntämien lainojen korkohyvityksiin. Liitteet 
1357.- Ks. Vesihuolto. 

Rah.al. n:o 119 määrärahan osoittamisesta Kuo
pion tie- ja vesirakennuspiirin alueen tieolojen pa
rantamiseksi. Liitteet 1358.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 120 määrärahan osoittamisesta Kuo
pion kotiteollisuuskoulukeskuksen lisärakennuksen 
rakentamiseksi. Liitteet 1359. - Ks. Kotiteollisuus. 

Rah.al. n:o 121 määrärahan osoittamisesta avus
tuksiksi ja !ainoiksi talousteiden rakentamiseen. Liit
teet 1360. - Ks. Kuivatustyöt. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 297 yksityisen vähittäiskaupan toiminta
edellytysten parantamisesta. 

Lausunnot: 

128 ( maankiyttölaki, 2 K.); 977 ( oikeudenkäy
miskaari, 2 K.); 1114 ( yrittäjäelikkeet, 2 K.); 1254 
( oikeudenkäymiskaari, 3 K.); 1999 (hallituksen ta
louspolitiikka, vlksm.}; 2088 ( veronkannon lykkää
minen, Lk.); 2470 ( s:n, 3 K.); 3039 (lisibudjetti, 
A.K.). 

Eskman, Margit Marjatta, sosionomi, sosiaalisihteeri. 

- Turun läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu varajäseneksi Vv:aan 26. 

Eduskunnan kirjaston hallituksen jäseneksi 
kolmivuotiskaudeksi 1970-1972 2168. 

- vapautunut Vv:n jäsenyydestä tultuaan nimitetyksi 
valtioneuvoston jäseneksi 3149. 

A loi t teet: 

Lak.al. n:o 21laiksi eräistä väliaikaisista poikkeus
säännöksistä verolakeihin. Liitteet 127. - Ks. Vero
tus. 

Toiv.al. n:o 435 toimihenkilöalan työttömyyden 
turvan järjestämiseSitä. Liitteet 923. - Ks. Työttö
myys. 

Toiv.al. n:o 553 suojelukasvatuksellisten erityis
lastenkotien saattamisesta valtionavun piiriin. Liit
teet 1056. - Ks. Lastenkodit. 

Toiv.al. n:o 595 vertailevan suuntatutkimuksen 
suorittamisesta rautatien rakentamisesta välille 
Uusikaupunki-Rauma. Liitteet 1114. - Ks. Rauta
tiet. 
. Rah.al. n:o 10 määrärahan osoittamisesta Uuden
kaupungin-Rauman-Porin rautatiesuUnnitelman 
tekemistä varten. Liitteet 315. - Ks. Rautatiet. 

Rah.al. n:o 122 määrärahan osoittamisesta Mom
molan eritasoristeyksen rakentamista varten. Liit
teet 1361. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 123 määrärahan osoittamisesta Lavian 
ja Tampereen-Porin maantien välisen tien rakenta
miseksi. Liitteet 1362.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 124 määrärahan osoittamisesta Lavian 
virastotalon suunnittelutyötä varten. Liitteet 1363. 
- Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 125 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen toimittamiseksi öljyjohdon tai rautatien ra
kentamisesta Mäntyluodosta Reposaaren Tahkoluo
toon. Liitteet 1364. - Ks. Satamat. 

Rah.al. n:o 126 määrärahan osoittamisesta valta· 
tie 2:n rakentamiseksi moottoritieksi välillä Pori
Nakkila. Liitteet 1365. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 127 määrärahan osoittamisesta Tampe
reen-Turun tieltä Ellivuoren kautta Häijään
Vammalan tielle kulkevan Karkun paikallistien pe
rusparannusta varten. Liitteet 1366. - Ks. Paikallis· 
tiet. 

Rah.al. n:o 128 määrärahan osoittamisesta Kar
kun kunnassa sijaitsevan Kiuralan salmen siltasuun
nitelmaa varten. Liitteet 1367. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 129 määrärahan osoittamisesta ammat· 
tikurssikeskuksen perustamiseksi Porin kaupunkiin. 
Liitteet 1368. - Ks. Ammattikurssit. 

Rah.al. n:o 130 määrärahan osoittamisesta Punka
laitumen nimismiespiirin toiminnan jatkamiseksi. 
Liitteet 1369.- Ks. Nimismiehet. 
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Ralul. n:o 131 määrärahan osoittamisesta lää
kintähoitajien koulutuksen aloittamiseksi Porin sai
raanhoito-opistossa. Liitteet 1370. - Ks. Kuntoutta
minen. 

Rah.al. n:o 132 korotetun määrärahan . osoittami
sesta kansansivistysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. 
Liitteet 1371. - Ks. Kansansivistys. 

Rah.al. n:o 133 määrärahan osoittamisesta kodin
perustamislainoja koskevan korkotukijärjestelmän to
teutti!JDisek&i. Liitteet 1372.- Ks. Kodinperuatamis
lainat. 

Ralul. a:o 134 miärärahm osoittamisesta koti
t}IÖD saattamista työeläketurvan piiriin koskevan tut
kimuksen suorittamiseksi. Liitteet 1373. - Ks. 
Työeläkkeet. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 58 ratatutkimuksen suorittamisesta suun
nalla Uusikaupunki-Rauma-Pori. 

- n:o 110 yksityisoppilaiden vaikeuksista suorittaa 
tutkintoja kauppaoppilaitoksissa. 

S uull. kysymys: 

- n:o 308 yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä koskevissa 
eläkelaeissa tarkoitettujen vakuutusmaksujen vä
bennysoikeudesta verotuksessa, 2292. 

Lausunnot: 

418 (moottoriajoneuvovero, 1 K.); 718 (valtion 
lainat, 2 K.); 720 (tullitariffi, 2 K.); 1074, 1080 
(talletusten veronhuojennukset. 2 K.); 1096 ( eläk
keet, 3 K.); 1575 (vientivarausrahasto, 1 K.); 1725 
(obligaatiolainojen veronhuojennukset. 3 K.); 1734 
(verohallitus, 2 K.); 2055 (elatusapu, 2 K.); 2298 
(verolait, 1 K.); 2331 (veronhuojennukset, 2 K); 
2463 ( veronkannon lykkääminen, 3 K.); 2630 
(tulo- ja omaisuusvero, 2 K.); 2949 (kunnallisvero
tus, 3 K.); 2962 ( suhdannerahasto, 3 K.); 2986, 
2989 (budjetti, Pl. 36). 

F. 

Flinck, Anna Maria, toimistonhoitaja. 

- Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Sosv:aan 28. 

Aloite: 

Toiv.al. n:o 425 lauantaipäivän saattamisesta va
paapäiväksi arkipyhäviikollakin. Liitteet 913. - Ks. 
Työaika. 

Lausunnot: 

221 (työltisyyskertomus v. -67, A.K.); 389 (alen
nusvoi, A.K.); 591 (metsänhoitoyhdistykset, 1 K.); 
698 (kunnallinen kansanäänestys, A.K.); 1008 (asu
mistuki; 1 K.); 1226 ( edustajanvaalit, 3 K.); 1899, 
1918 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 1921 
(kansaneläkelaitoksen kertomus v. -68, A.K.); 2110 

(sotilasvammalaki, 1 K.); 2438 (kirkkolaki, 2 K.); 
2521 (budjetti, Yk.); 2710 (ammattikurssitoiminta, 
3 K.); 2846, 2849 (budjetti, Pl. 31); 3224 (syr
jintä työmarkkinoilla, A. K.); 3296 ( asumistuki, 
1 K.). 

Forsius, Saara Margareta Elisabet, agronomi. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Tv:aan 27. 

varajäseneksi Puolv:aan 29. 

Aloite: 

Toiv.al. n:o 401 määrärahasta viljavaraston raken
tamista varten Selin seisakkeelle Vihdin kunnan 
alueella. Liitteet 800. - Ks. Vilja. 

Lausunnot: 

361 ( sotilasruokalat, A. K.); 903 ( apteekkitavara
laki, 1 K.); 993 {Kansainvälinen työkonferenssi, 
1 K.). 

Friman, Toivo Aksel, maanviljelijä. 

- Lapin läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Ltv:aan 27. 

, varajäseneksi II Lv:aan 29. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 124 laiksi kehitysvammaisen lapsen 
hoitotuesta. Liitteet 891. - Ks. Kehitysvammaiset. 

Toiv.al. n:o 133 toimenpiteistä Pohjois- ja Itä
Suomen maaperärikkauksien käyttämiseksi kansan
taloutemme hyviksi. Liitteet 273. - Ks. Talous
elämä. 

Toiv.al. n:o 438 kuntien vapauttamisesta työhön
sijoitus'Vt!lvollisuudesta. Liitteet 927. - Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 754 määrärahasta Levisalmen sillan ra
kentamiseksi Kittilän-Könkään tiellä. Liitteet 1284. 
- Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 135 määrärahan osoittamisesta Levi
salmen sillan rakentamiseksi Kittilän-Könkään 
tiellä. Liitteet 1374. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 136 määrärahan osoittamisesta Kitti
Iän-Alakylän tieosan uudelleenrakentamiseksi. Liit
teet 1375.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 137 määrärahan osoittamisesta Lapin 
maatalousoppilaitoksen konehalli- ja työpajaraken
nuksen rakentamiseksi. Liitteet 1376. - Ks. Maa
talouskoulut. 

Rah.al. n:o 138 määrärahan osoittamisesta tien ra
kentamiseksi Simonkankaalta Ranuan-Pohjaslahden 
tiehen. Liitteet 1377. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 139 korotetun määrärahan osoittami
sesta maaseudun sähköistämiseen. Liitteet 1378. -
Ks. Sähkö. 

Rah.al. n:o 140 määrärahan osoittamisesta kuntien 
auttamiseksi työttömyyden aiheuttamista vaikeuk
sista. Liitteet 1379. - Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 141 korotetun määrärahan osoittami
sesta maaperätutkimustoiminnan tehostamiseksi. Liit
teet 1380. - Ks. Maaperätutkimus. 
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G. 

Gestrin, Lars Olof Kristian, varatuomari. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Ulkv:aan 26. 

, varajäseneksi Siv:aan 28. 
, , Suurv:aan 33. 

varapuheenjohtajaksi Ulkv:aan 33. 
tarkistajan varamieheksi 34. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 2 laiksi kalastuselinkeinon harjoitta
misen tukemisesta. Liitteet 714. - Ks. Kalastus. 

Lak.al. n:o 130 laiksi tieteellisen tutkimuksen jär
jestelystä. Liitteet 2241.- Ks. Tieteellinen tutkimus. 

Lak.al. n:o 149 laiksi irtolaislain muuttamisesta. 
Liitteet 2220 ja 2223. - Ks. Irtolaislaki. 

Toiv.al. n:o 87 asunnon ja työpaikan välisten to
dellisten matkakustannusten vähennyskelpoisuu
desta verotuksessa. Liitteet 224 ja 225. - Ks. Ve
ronhuojennukset. 

Toiv.al. n:o 177 tehokasta terveyden- ja sairaan
hoidon avohoitoa koskevien selvitysten loppuunsaat
tamisesta. Liitteet 441 ja 443.- Ks. Terveydenhoito. 

Toiv.al. n:o 185 toimenpiteistä kunnallisesta ko
dinhoitoavusta annetun lain muuttamiseksi. Liitteet 
453 ja 454. - Ks. Kodinhoito. 

Toiv.al. n:o 189 ennalta ehkäisevän mielentervey
denhoidon henkilökunnan ja taloudellisten voima
varojen vahvistamisesta. Liitteet 458 ja 459. - Ks. 
Mielen terveys. 

Toiv.al. n:o 280 ruotsinkelisen kieliopiston perus
tamiseksi kääntäjille. Liitteet 630 ja 631. - Ks. 
Kieli-instituutit. · 

Rah.al. n:o 142 korotetun määrärahan osoittami
sesta kriminaalihuoltotyön kehittämiseen. Liitteet 
1381. - Ks. Kriminaalihuolto. 

Rah.al. n:o 143 korotetun määrärahan osoittami
sesta Suomenlinnan ~enoja varten. Liitteet 1382 ja 
1.383.- Ks. Suomenlinna. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 26 Helsingin poliisilaitoksen toimintamah
dollisuuksien parantamisesta. 

- n:o 95 koululaisten tapaturmasuojan parantami
sesta. 

- n:o 225 ruotsinkielisten potilaiden kielivaikeuk
sista maan kaksikielisten alueiden sairaaloissa. 

- n:.o 251 lääkeaineiden kulutustilaston laajenta
nusesta. 

S u ull. k y s ym y k se t: 

- n:o 21 yksityisten iltaoppikoulujen taloudelli
sesta asemasta, 61. 

- n:o 114 merenkulkuhallituksen öljyvahinkojen 
torjuntatoimenpiteitä koskevan tiedon paikkansa
pitävyydestä ( Peruutettu). 

- n:~ 134 merenkulkuhallituksen öljyvahinkojen 
torjuntatoimenpiteitä koskevan tiedon paikkan
sapitävyydestä, 761. 

- n:o 200 varmuustoimenpiteistä suurimman vesil
lämme liikkuneen säiliöaluksen käydessä Sköld
vikin öljysatamassa, 1581. 

- n:o 252 hallintouudistusta koskevasta äänestyk
sestä korkeakouluissa, 1807. 

- n:o 338 Helsingin ja Turun radiumkotien toi
minnan varmistamisesta, 3118. 

- n:o 339 eräiden veroilmoituslomakkeiden puut-
tumisesta, 3119. · 

Lausunnot: 
165-6, 249 (lääkintävoimistelijakoulutus, A. K.); 

214 (hallitusmuodon 49 §, 3 K.); 312 (hallituksen 
kertomus v. -67, A. · K.); 780, 782-3 ( kalastUselin
keinon tukeminen, 1 K.) ; 842 ( oikeudenkäymiskaari, 
1 K.); 861 ( rikoslaki, 1 K.); 886 ( kalastuselinkei
non tukeminen, 2 K.); 919, 92()....1 (edustajan
vaalit, Lk.); 955 (kalastuselinkeinon tukeminen, 
3 K.); 1115 (yrittäjäeläkkeet, 2 K.); 1136 (edusta
janvaalit, 2 K.); 1159, 1166 (lisäbudjetti, A. K.); 
1213 ( ammattiopintojen avustaminen, 3 K.); 1284 
(lisäbudjetti, Jatk. A. K.); 1289 (yrittäjäeläkkeet, 
3 K.); 1461 (budjetti, Lk.); 1711, 1716 (kalastus
laki, 1 K.); 1727 (Suomen Akatemia, 3 K.) ; 2185-6 
(taloudellisen kasvun turvaaminen, 3 K.); 2416, 
2421-2 (korkeakouluhallinto, Lk.); 2693, 2697 
(budj~tti, Pl. 24); 2763 (s:n, Pl. 27); 2774 (s:n, 
Pl. 29); 2879, 2884 (s:n, Pl. 32); 2915 (s:n, 
Pl. 33); 3411-2 . (markkinoimismaksut, i K.); 
3457 (huoltoapulaki, 2 K.); 3545 (markkinoimis
maksut, 3 K.); 3595, 3719 (korkeakouluhallinto, 
1 K.). 

Granvik, Ragnar Ingemar, maanviljelijä. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
~ valittu jäseneksi Tv:aan 27. 

varajäseneksi Sosv:aan 28. 

" 
, Pohjoismaiden neuvostoon 

A 1 o i t teet: 

31. 

Toiv.al. n:o 400 harjoitustarhan ja käytännön ti
lojen aikaansaamisesta Mustasaaren maatalouskoulu
jen minkinhoitajalinjaa varten. Liitteet 798 ja 799. 
- Ks. Turkistarhaus. 

Toiv.al. n:o 576 langettavan verenalkoholirajan 
käyttöönoton tutkimisesta. Liitteet 1087. - Ks. Lii
kenne. 

Toiv.al. n:o 634 Kruunupyyn-Merijärven tie
rakennuksen aloittamisesta. Liitteet 1159 ja 1160. 
- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 144 määrärahan osoittamisesta Pets
mon kalastussataman rakentamista varten. Liitteet 
1384 ja 1385.- Ks. Satamat. 

Rah.al. n:o 145 määrärahan osoittamisesta Svensk
Finlands Vänner i Sverige nimiselle yhdistykselle. 
Liitteet 1386 ja 1387. - Ks. Ulkosuomalaiset. 

Rah.al. n:o 146 määrärahan osoittamisesta metsä
mieskoulun suunnittelua varten Mustasaaren maa
talouskoulujen yhteyteen. Liitteet 1388 ja 1389. -
Ks. Metsäkoulut. 

Rah.al. n:o 147 määrärahan osoittamisesta Kaus
tisten ja Otavaisten välisen maantien suunnittelun 
loppuun saattamista varten. Liitteet 1390 ja 1391. 
- Ks. Maantiet. 
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Rah.al. n:o 148 määrärahan osoittamisesta töiden 
aloittamista varten Kruunupyyn lentokentäll~ johta
valla tiellä. Liitteet 1392 ja 1393. - Ks. Maantiet. 

Rah:al. n:o 149 määrärahan osoittamisesta tienra
kennustyön aloittamista varten Vöyrin keskustasta 
Hellnäsin tienhaaraan. Liitteet 1394 ja 1395. - Ks. 
Maantiet. 

S u u ll. k y s y m y. k s e t: 
- n:o 63 alkoholiyhtiön voittovarojen jakamisesta, 

406. 
- n:o 170 suihkukoneiden äänivallin murtamisen 

estämisestä turkiseläintarhojen yläpuolella peni
koimisaikana, 1034. 

- n:o· 229 ilmaisen hampaidenhoidon järjestämi
sestä kaikille oppivelvollisuusikäisille, 1745. 

- n:o 292 sotilasvammalain mukaisten elinkorko
hakemusten käsittelystä, 2144. 

- n:o 350 maitotaloustuotteiden alennusmyyn
nistä minkinkasvattajille, 3124. 

Lausunnot: 
71 ( turkistarhauksen luotot, A. K.); 680 (tie

llikennelaki, 2 K.); 879 ( maataloustulon vakaannut-
. taminen, Lk.); 891 (oikeudenkäymiskaari, 1 K.); 

1014 (yrittäjäeläkkeet, 1 K.); 1334 (maataloustulon 
vakaannuttaminen, 3 K.); 1399 (budjetti, Lk.); 
1707 (karjantarkkailu, 1 K.); 2239 (tuberkuloosin 
vastustaminen, 2 K.); 2844; 2854 (budjetti, Pl. 
31); 3373 (abortti, 2 K.). 

Gröndahl, Kelpo Olavi, satamavartija. 

- Turun läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Lv:aan 26. 

, varajäseneksi Kulkv:aan 29. 
, jäseneksi Puolv:aan 29. ,, 

" 
Suurv:aan 32. 

Aloitteet: 
Lak.al. n:o 95 laiksi työehtosopimuslain muutta

misesta. Liitteet 816. - Ks. Työehtosopimuslaki. 
Toiv.al. n:o 240 määrärahasta aallonmurtajien ra

kentamiseksi Mäntyluodon sataman edustalle. Liit
teet 561. - Ks. Satamat. 

Toiv.al. n:o 625 määrärahasta Satakunnan tie- ja 
vesirakennuspiirin perustamista varten. Liitteet 1147. 
- Ks. Tie- ja vesirakennus. . 

Toiv.al. n:o 658 määrärahasta tien rakentamiseksi 
Reposaaren tieltä Ahlaisten kirkolle. Liitteet 1188. 
- Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 661 maantien rakentamisesta Meri
karvialta Siikaisten kautta Kankaanpäähän. Liitteet 
1191. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 150 määrärahan osoittamisesta Porin 
-Mäntyluodon pikatien rakentamiseksi nelikaistai
seksi. Liitteet 13%. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 151 määrärahan osoittamisesta yhdys
tien rakentamiseksi Porin-Tampereen maantieltä 
Laviaan. Liitteet 1397. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 152 määrärahan osoittamisesta tien 
rakennustöiden aloittamiseksi Reposaaren tieltä Ah
laisten maantielle. Liitteet 1398. - Ks. Maantiet. 

H. 

Haapan~, Kaino Mainio, toimitsija. 

- Hämeen !ääriin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, Vv:aan 26. 
, puheenjohtajaksi Suurv:aan 37. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 22 laiksi eräistä väliaikaisista poik
keussäännöksistä verolakeihin. Liitteet 129. - Ks. 
Verotus. 

Rah.al. n:o 153 määrärahan osoittamisesta valtion 
vakuutuslaitoksen perustamista varten. Liitteet 1399. 
- Ks. Vakuutus. 

Lausunnot: 

590 (metsänhoitoyhdistykset, 1 K.); 619-20 
(s:n, 2 K.); 717 (valtion lainat, 2 K.); 1574 (vien
tivarausrahasto, 1 K.); 1607, 1611 (valtiovarairihoito 
v. -66, A. K.); 1726 (obligaatiolainojen veronhuojen
nukset, 3 K.); 1776 (valtiovarain tila v. -67, A. K.); 
1801 (vientivarausrahastot, 2 K.); 1932, 1940 (val
tiovarain tila v. -67, A. K.); 2295 (verolait, 1 K.). 

Haapasalo, Kalervo Feliks, päätoimittaja. 

- Mikkelin läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Vv:aan 26. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 23 laiksi eräistä väliaikaisista poik
keussäännöksistä verolakeihin. Liitteet 131. - Ks. 
Verotus. 

Lak.al. n:o 67 laiksi kalastuslain muuttamisesta. 
Liitteet 522. - Ks. Kalastuslaki. 

Lak.al. n:o 105 laiksi työntekijäin eläkelain muut
tamisesta. Liitteet 843. - Ks. Työntekijäin eläke
laki. 

Lak.al. n:o 137 laiksi rikoslain 16 luvun muutta
misesta. Liitteet 2166. - Ks. Rikoslaki. 

Toiv.al. n:o 66 pienituloisten verotukaen lieven
tämisestä. Liitteet 198. - Ks. Veronhuojennukset. 

Toiv.al. n:o 260 virkistyskalastuksen harjoittami
sen edellytysten parantamisesta. Liitteet 582. - Ks. 
Kalastus. 

Toiv.al. n:o 395 istutustarkoitukseen ja kauppaan 
kasvatettavien kalojen kansainväliset vaatimukset 
täyttävän tautitarkkailun järjestämisestä. Liitteet 791. 
- Ks. Kalatalous. 

Rah.al. n:o 154 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen toimittamiseksi raskaissa ja vaarallisissa am
mateissa työskentelevien eläkeiän alentamisesta. Liit
teet 1400. - Ks. Eläkkeet. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 14 ammatinvalinnanohjaustoimiston perusta
misesta Mikkeliin. 

- n:o 119 ammattiajokortin vapauttamisesta leima
verosta. 
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Lausunnot: 
244 (Rikkihappo Oy:n lainat, A. K.); 1829 (hal

lituksen talouspolitiikka, vlksm.); 2358-9 (pien
teollisuuden korkotukiluotot, 3 K.) ; 2443 (kehitys
alueiden talouden edistäminen, 1 K.); 2450 (kehi
tysalueluotot, 1 K.); 2846 (budjetti, Pl. 31); 3280 
(Imatran Voima Oy:n lainat, 1 K.); 3559, 3562 
(työsopimuslaki, 3 K.). 

Haarla, Pekka Rafael, insinööri, ekonomi, toimitus
johtaja. 

- Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu varajäseneksi Suurv:aan 33. 

, jäseneksi Sosv:aan 28. 

A 1 o i t teet: 
Lak.al. n:o 17 laiksi tulo- ja omaisuusverolain 

muuttamisesta. Liitteet 122. - Ks. Tulo- ja omai
suusvero. 

Lak.al. n:o 29 laiksi elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain muuttamisesta. Liitteet 141. - Ks. 
Elinkeinoverotus. 

Toiv.al. n:o 585 määrärahasta lentoturvallisuuden 
parantamiseksi Tampereen lentokentällä. Liltteet 
1100. - Ks. Ilmailu. 

Rah.al. n:o 11 määrärahan osoittamisesta Tampe
reen-Punkalaitumen-Turun maantien rakennus
töiden aloittamiseksi. Liitteet 316. - Ks. Maantiet. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 115 Kar-Air Oy:n yksityisten osakkeiden omis
tajien aseman turvaamisesta. 

S u u ll. kysymys: 

- n:o 209 kotimaisen lentokonevalmistuksen aloit
tamisesta, 1619, 1681. 

Lausunnot: 
232 ( työllisyyskertomus v. -67, A. K.); 543 (lii

kennepolitiikka, A. K.); 1046, 1048 ( yrittäjäeläk
keet, 1 K.); 1111, 1121 (s:n, 2 K.); 1246 (apteek
kitavaralaki, lep. jätt.); 1287 ( asumistuki, 3 K.); 
1414 (budjetti, Lk.); 1574-,-5 (vientivarausra
hasto, . 1 K.); 1895 (hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm); 1929 (kansaneläkdaitoksen kertomus 
v. -68, A. K.); 2075 (maatalouden työaikalaki, 1 
K.); 2190,2242,2245-6-7--8 (s:n, 2 K.); 2365-
6 (tapaturmavakuutus, 3 K.); 2530 (budjetti, Yk.); 
3071 (liikepankkien sosialisoiminen, A. K.); 3127 
(asumiseroraha, 1 K.); 3137 (s:n, 2 K.); 3226 (syr
jintä työmarkkinoilla, A. K.); 3437 ( työsopimus
laki, 2 K.); 3560, 3562, 3571 (s:n, 3 K.); 3784 
( korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Halinen, Anna Sylvi Pauliina, agronomi, maanviljelijä. 

- Mikkelin läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu tarkistajaksi 34. 

tarkistajain varapuheenjohtajaksi 37. 
varajäseneksi Mmv:aan 28. 

Aloite: 
Toiv.al. n:o 138 metallisulaton aikaansaamisesta 

Itä-Suomeen. Liitteet 278. - Ks. Teollisuus. 

Halme, Antti Alarik, piirisihteeri. 

- Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Mmv:aan 28. 

" " 
" " 

Aloitteet: 

Puolv:aan 29. 
Suurv:aan 32. 

Lak.al. n:o 53 laeiksi kunnallishallituksesta kau
pungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. Liitteet 493. -
Ks. Kunnallisverotus. 

Lak.al. n:o 91 laiksi pienviljelijäin karjantark
kailuyhdistysten ja sonninpitoyhtymien valtionavus
tuksista annetun lain muuttamisesta. Liitteet 739. -
Ks. Karjatalous. 

Lak.al. n:o 106 laiksi työntekijäin eläkelain muut
tamisesta. Liitteet 845. - Ks. Työntekijäin eläkelaki. 

Toiv.al. n:o 466 eläkeiän alentamista koskevan 
tutkimuksen suorittamisesta. Liitteet 959. - Ks. 
Eläkkeet. 

Toiv.al. n:o 472 työntekijäin eläkelain mukaisten 
vakuutusmaksujen määräämisperusteissa ilmenevien 
epäkohtien poistamisesta. Liitteet 967. - Ks. Työ
eläkkeet. 

Rah.al. n:o 155 määrärahan osoittamisesta Hallin
penkin-Tynnyrisuon tien rakentamisen aloittami
seksi Kuoreveden kunnassa. Liitteet 1401. - Ks. 
Maantiet. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 50 ylioppilastutkintoa suorittamattomien 
opiskelijain pääsemisestä Tampereen yliopistoon. 

- n:o 159 sairausvakuutuslain mukaiseen työ
paikkakassaan kohdistuvasta kunnallisverotuk
sesta. 

- n:o 286 valtionrautateiden paikallisliikenteen su
pistamisesta Tampereen alueella. 

Lausunnot: 
81 (maankäyttölaki, 1 K.); 150 (edustajanvaalit, 

Lk.); 280 (pellonvaraus, 2 K.); 335 (s:n, ' K.); 
620 ( metsänhoitoyhdistykset, 2 K.); 676 ( tieliiken
nelaki, 2 K.) ; 1260 ( maataloustulo, 2 K.); 1541 
(budjetti, Lk.); 1597 (yllytysrikokset, Lk.); 1671 
(Keskussotilassairaala 2:n virat, A. K.); 1768 (kar
jantarkkailu, 2 K.) ; 1897 (hallituksen talouspoli
tiikka, vlksm.); 2297 (verolait, 1 K.) ; 2308 (veron
kannon lykkääminen, 1 K.); 2552 (kehitysalueiden 
talouden edistäminen, 2 K.) ; 2563 (kunnallisvero
tus, 1 K.); 2566-7--8 (pellonvaraus, 1 K.); 2666 
(s:n, 2 K.); 2954 (s:n, 3 K.); 3041 (lisäbudjetti, 
A. K.). 

Hamara, Irma Elisabeth, agronomi. 

- Mikkelin läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Vv:aan 26. 
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A 1 o i t teet: 
Toiv.al. n:o 424 työntekijäin lomakauden muut

tamisesta. Liitteet 912. - Ks. Vuosiloma. 
Toiv.al. n:o 565 määrärahasta Mikkelin läänin eri 

kuljetusmuotojen kehittämistarpeen tutkimusta var
ten. Liitteet 1076. - Ks. Kuljetustoiminta. 

Suu II . kysy m y s: 

- n:o 436 eräiden leskieläkkeiden maksamisesta 
korottamattomana, 3529. 

Lausunnot: 
1933 (valtiovarain tila v. -67, A. K.); 4089 (kor

keakouluhallinto, 1 K.). 

Hanhirova, Veikko Johannes, pankinjohtaja. 

- Lapin läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu varajäseneksi Vv:aan 27. 

A 1 o i t teet: 
Lak.al. n:o 36 laiksi leimaverolain muuttamisesta. 

Liitteet 150.- Ks. Leimavero. 
Lak.al. n:o 157 kehitysalueluottolaiksi. Liitteet 

2195.- Ks. Kehitysalueet. 
Toiv.al. n:o 122 kehitysaluelainsäädännön voi

massaoleajan jatkamisesta. Liitteet 262. - Ks. Ke
hitysalueet. 

Toiv.al. n:o 146 tutkimuksesta turveteollisuuden 
aikaansaamisesta Karungin kunnassa. Liitteet 286. 
- Ks. Turve. 

Toiv.al. n:o 147 lisäyksestä vuoden 1969 tulo
ja menoarvioon Kemijärvi Oy:n osakkeiden lunasta
miseksi yksityisiltä osakkeenomistajilta. Liitteet 287. 
- Ks. Kemijärvi Oy. 

Toiv.al. n:o 150 sähkötariffien tasoittamisesta 
maan eri osissa. Liitteet 290. - Ks. Sähkö. 

Toiv.al. n:o 170 yhteispohjoismaisten sairaalahoi-
tomahdollisuuksien selvittämisestä Tornionlaak-
sossa. Liitteet 434. - Ks. Sairaanhoito. 

Toiv.al. n:o 230 määrärahasta avustukseksi kun
nille maantiekorvausten maksamista varten. Liitteet 
550. - Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 392 kalanviljelylaitoksen perustami
sesta Tornionjoen vesistöalueelle. Liitteet 788. -
Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Toiv.al. n:o 393 Muonion kunnassa olevan Särki
järven kalanviljelylaitoksen laajentamisesta. Liitteet 
789. - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Toiv.al. n:o 394 kalanviljelylaitoksen perustami
sesta Enontekiön kunnan alueelle. Liitteet 790. -
Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Toiv.al. n:o 712 Röyttän satamaan johtavan Tor
nion kaupungin ohitustien aikaansaamisesta. Liitteet 
1242. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 716 Karungin-Aapajoen-Raumon 
paikallistien peruskorjauksen suorittamisesta. Liit
tee~ 1246. - Ks. Paikallistiet. 

Toiv.al. n:o 717 ylikulkumahdollisuuden järjes
tämisestä moottoriajoneuvoille Tornionjoen yli Juok
sengin kylän kohdalla. Liitteet 1247. - Ks. Tulli
tiet. 

Toiv.al. n:o 718 Nuasjärven-Mäntyjärven maan
tien rakentamisesta. Liitteet 1248. - Ks. Maantiet. 
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Toiv.al. n:o 719 Korpijärven-Raanujärven-Yli
pään maantien rakentamisesta. Liitteet 1249. - Ks. 
Maantiet. 

Toiv.al. n:o 726 Muonion-Kittilän maantien 
perusparannustöiden suorittamisesta. Liitteet 1256. 
- Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 750 Alatornion kunnassa olevan Lia
kanjoen sillan rakentamisesta. Liitteet 1280. - Ks. 
Sillat. 

Toiv.al. n:o 751 Eurooppa 4-tien sillan rakenta
misesta Tornionjoen yli Torniossa. Liitteet 1281. -
Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 12 määrärahan osoittamisesta Palo
joensuun-Hetan-Peltovuoman maantien peruspa
rannustöiden aloittamiseksi. Liitteet 317. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 13 määrärahan osoittamisesta TVH:n 
tukikohdan rakentamiseksi Kolariin. Liitteet 318. -
Ks. Tie- ja vesirakennus. 

Rah.al. n:o 14 määrärahan osoittamisesta ylimää
räiseksi avustukseksi Ylitornion kunnansairaalan ra
kentamiseen. Liitteet 319. - Ks. Sairaalat. 

Rah.al. n:o 156 korotetun määrärahan osoittami
sesta maatiltalouden kehittämisrahastoon. Liitteet 
1402. - Ks. Maatilatalous. 

Rah.al. n:o 157 määrärahan osoittamisesta avustuk
seksi poropaliskunnille poronlihan vientiteurasta
moiden rakentamisesta ja hankkimisesta aiheutuvien 
kustannusten peittämiseen. Liitteet 1403. - Ks. Po
ronhoito. 

Rah.al. n:o 158 määrärahan osoittamisesta polku
tien rakentamiseen Näkkälän kylään Enontekiöllä. 
Liitteet 1404.- Ks. Polkutiet. 

Rah.al. n:o 159 määrärahan osoittamisesta äidin
palkkajärjestelmän luomiseksi. Liitteet 1405. - Ks. 
Äidin palkka. 

Rah.al. n:o 160 määrärahan osoittamisesta !ossi
yhteyden aikaansaamiseksi. Ounasjoen yli Raattaman 
-Ketomellan polkutiellä. Liitteet 1406. - Ks. Los
sit. 

Rah.al. n:o 161 korotetun määrärahan osoittami
sesta vaikeuksiin joutuneiden kuntien valtionapuun. 
Liitteet 1407.- Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 162 korotetun määrärahan osoittami
sesta yksityisteiden avustamiseen. Liitteet 1408. -
Ks. Yksityiset tiet. · 

Rah.al. n:o 163 määrärahan osoittamisesta pien
teollisuuslainoja varten. Liitteet 1409. - Ks. Pien
teollisuus. 

Rah.al. n:o 164 määrärahan osoittamisesta kan
sainvälistä kauppapolitiikkaa koskettelevan tiedotus
toiminnan lisäämiseksi yrittäjille. Liitteet 1410. -
Ks. Kauppapolitiikka. 

Rah.al. n:o 165 määrärahan osoittamisesta nuo
.risoasuntoloiden perustamiseksi suurimpiin kau
punkeihin. Liitteet 1411. - Ks. Nuorisotyö. 

Rah.al. n:o 166 määrärahan osoittamisesta sillan 
rakentamiseen Tengeliönjoen yli Ylitornion Kanto
maanpään kylässä. Liitteet 1412. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 167 määrärahan osoittamisesta Pessa
lompolon-Sirkkakosken tiesuunnitelman tekemi
seen. Liitteet 1413. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 168 määrärahan osoittamisesta Ten
geliönjoen tulvien aiheuttamien toimenpiteiden suun
nitteluun. Liitteet 1414. - Ks. Perkaustyöt. 
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Rah.al. n:o 169 määrärahan osoittamisesta suun
nittelutyötä varten matkailuhotellin rakentamiseksi 
Aavasaksan vaaralle. Liitteet 1415. - Ks. Matkailu. 

Rah.al. n:o 170 määrärahan osoittamisesta Kanto
maanpään-Raanujärven tien perusparannussuunni
telman tekoon Ylitorniolla. Liitteet 1416. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 171 määrärahan osoittamisesta Nuo
tiorannan-Portimojärven tiesuunnan tutkimiseen. 
Liitteet 1417.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 172 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen suorittamiseksi Liakanjoen sillan rakentami
seksi Alatornion kunnassa. Llitteet 1418. - Ks. Sil
lat. 

Rah.al. n:o 173 määrärahan osoittamisesta Väy
länvarren tien peruskorjaukseen Pellon ja Kolarin 
kunnissa. Liitteet 1419. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 174 määrärahan osoittamisesta puu
tavaran lastauspaikkaa varten Pellon kuntaan. Liit
teet 1420. - Ks. Puutavara. 

Rah.al. n:o 175 korotetun määrärahan osoittami
sesta maankäyttölain ja maanhankintalain toimeenpa
non yhteydessä rakennettavia yleisiä teitä varten. 
Liitteet 1421. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 176 korotetun määrärahan osoittami
sesta metsäkurssitoimintaan. Liitteet 1422. - Ks. 
Metsäkurssit. 

Rah.al. n:o 177 määrärahan osoittamisesta oikeus
avustajajärjestelmän tehostamiseksi koko maassa. 
Liitteet 1423. - Ks. Oikeusavustajat. 

Rah.al. n:o 178 määrärahan osoittamisesta opin
tososiaalisen kokonaisohjelman laatimiseksi. Liitteet 
1424. - Ks. Opintotuki. 

Rah.al. n:o 179 määrärahan osoittamisesta tie
suunnan tutkimiseksi Muonion kunnan Muotka
vaarasta Tiurajärvelle. Liitteet 1425. - Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. n:o 180 määrärahan osoittamisesta Kola
rinsaaren siltasuunnitteluja varten. Liitteet 1426. -
Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 181 määrärahan osoittamisesta Nunna
sen-Lisman-Repojoen tiesuunnan tutkimuksen 
loppuun suorittamista varten. Liitteet 1427. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 182 määrärahan osoittamisesta Muuro
lan-Mellajärven-Aavasaksan maantien parannus
tutkimusta varten. Liitteet 1428. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 183 määrärahan osoittamisesta Tor
nion Röyttän satama-alueelle johtavan 9 metrin väy
län rakentamiseksi. Liitteet 1429. - Ks. Väylätyöt. 

Rah.al. n:o 184 määrärahan osoittamisesta Nuo
tiorannan-Martimon maantien peruskorjauksen 
suorittamiseksi Ylitornion kunnassa. Liitteet 1430. 
- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 185 määrärahan osoittamisesta Alk
kulan-Tengeliön yksityistien rakentamiseen Ylitor
niolla. Liitteet 1431. - Ks. Yksityiset tiet. 

Rah.al. n:o 186 määrärahan osoittamisesta Kutta
sen-Kultiman polkutien rakentamista varten. Liit
teet 1432. - Ks. Polkutiet. 

Rah.al. n:o 187 määrärahan osoittamisesta Sauk
koriipin-Konttajärven maantien parannustöitä var
ten. Liitteet 1433. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 188 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen toimittamiseksi lainvalmistelutoiminnan te
hostamisesta. Liitteet 1434. - Ks. Lainvalmistelu. 

Rah.al. n:o 189 määrärahan osoittamisesta lapsi
lisien korottamiseksi. Liitteet 1435. - Ks. Lapsilisä. 

Rah.al. n:o 190 korotetun määrärahan osoittami
sesta maankäyttölain mukaisia tientekotöitä varten. 
Liitteet 1436. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 191 määrärahan osoittamisesta kehi
tysapurahaston perustamista varten. Liitteet 1437. -
Ks. Kehitysapu. 

Rah.al. n:o 192 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen toimittamiseksi erityisten nuorisoasuntoloi
den rakentamisesta. Liitteet 1438. - Ks. Nuoriso
työ. 

Kirj. kysymys (A. V:3): 

- n:o 184 Ruotsissa asuvien ulkosuomalaisten ase
man parantamisesta. 

Suu II . kysy m y k s et: 

- n:o 61 Pohjois-Suomen työllisyyttä ja taloudel
lista kehittämistä koskevasta vastuusta, 371. 

- n:o 327 työntekijäin irtisanomisesta TVH:n La
pin piirissä, 2728. 

- n:o 347 porotalouden harjoittajien saattami
sesta yrittäjäeläkelainsäädännön piiriin, 3124. 

- n:o 397 Tornionlaakson työllisyystilanteen pa
rantamisesta, 3285. 

Lausunnot: 

606 (vähittäiskaupan liikeaika, 2 K.); 1204 ( ap
teekkitavaralaki, 3 K.); 1315 ( pankkilait, 3 K.) ; 
1437 (budjetti, Lk.); 1878 (hallituksen talouspoli
tiikka, vlksm.); 2113 ( kehitysalueluotot, Lk.); 2323 
(seminaarien lakkauttaminen, 3 K.); 2592 ( bud
jetti, Yk.); 2892 (s:n, Pl. 32); 3388 (Kolarin kai
vostoiminta, 2. K.). 

Hara, Erkki Jalmari, varatuomari. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, , Puolv;aan 29. 
, , Pohjoismaiden neuvostoon 31. 
, Eduskunnan tilintarkastajan varamieheksi 

v:ksi 1970 3133. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 16 laiksi tulo- ja omaisuusverolain 
muuttamisesta. Liitteet 120. - Ks. Tulo- ja omai
suusvero. 

Toiv.al. n:o 51 valtion virastojen ja laitosten hen
kilökunnan yhteisostojen ja tavaranjakelun kieltämi
sestä. Liitteet 180. - Ks. Yhteisostot. 

Toiv.al. n:o 102 ammattimaiseen liikenteeseen 
käytettävien kuorma-autojen vapauttamisesta liike
vaihtoverosta. Liitteet 241. - Ks. Liikevaihtovero. 

Toiv.al. n:o 116 vakuutusmaksuista suoritetta
vasta verosta annetun lain kumoamisesta. Liitteet 
256. - Ks. Vakuutus. 

Toiv.al. n:o 289 opiskelija-asuntoJoiden kaluste
hankintojen lainoittamisesta. Liitteet 640. - Ks. 
Asuntotuotanto. 
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Toiv.al. n:o 443 työttömyyskassa-avustuksen saan
nin edellytysten lieventämisestä. Liitteet 932. - Ks. 
Työttömyys. 

Toiv.al. n:o 580 autojen ajoturvallisuutta edistä
vien määräysten säätämisestä. Liitteet 1095. - Ks. 
Liikenne. 

Toiv.al. n:o 586 kolmen helikopterin hankkimi
sesta meripelastustoimintaa varten. Liitteet 1101. -
Ks. Meripelastustoiminta. 

Rah.al. n:o 193 määrärahan osoittamisesta heli
kopterin hankkimiseksi meripelastustoimintaa varten. 
Liitteet 1439. - Ks. Meripelastus. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 206 juopuneiden pidätyskäytännön muuttu
misesta. 

S u u 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 3 lääketeollisuus- ja apteekkilaitoskomitean 
täydentämisestä, 39. 

- n:o 125 huumausaineongelman selvittämisestä, 
756. 

- n:o 192 sotaveteraanien kansaneläkeikärajan 
alentamisesta (Rauennut), 1565. 

- n:o 232 valtion urheilumäärärahojen myöntämi
sestä Helsingin kaupungille, 1693. 

- n:o 279 rappioalkoholistiongelman ratkaisemi
sesta, 2097. 

- n:o 345 veroilmoituksen laatimisen yksinkertais
tamisesta, 3123. 

- n:o 379 kansaneläkkeen lisänä suoritettavan asu
mistuen määrän korottamisesta Helsingissä, 3243. 

- n:o 413 kansaneläkkeen lisänä suoritettavan asu
mistuen määrän korottamisesta Helsingissä, 3351. 

Lausunnot: 

317 (Interhotel Oy:n lainat, A.K.); 565 (vähit
täiskaupan liikeaika, 2 K.); 644 (s:n, 3 K.); 1110 
( yrittäjäeläkkeet, 2 K.); 1246 ( apteekkitavaralaki, 
lep.jätt.); 1393 (budjetti, Lk.); 1880 (hallituksen 
talouspolitiikka, vlksm.); 2573 (budjetti, 4 K.); 
2754 (s:n, Pl. 26); 2761 (s:n, Pl. 27); 2890 (s:n, 
Pl. 32); 3009 (s:n, Yp.); 3099, 3100 (asevelvollis
ten päiväraha, A.K.); 3183 (Hotellikiinteistö Oy:n 
lainojen takaukset, 1 K.) ; 3277 ( yrittäjäeläkkeet, 
3 K.); 3477 (kauppaoppilaitokset, 3 K.); 3539 
(huoneen vuokra, 3 K.); 3712 ( korkeakouluhallinto, 
1 K.). 

Hasu, Heikki Vihtori, maanviljelijä. 

- Kymen läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Pv:aan 27. 

" 
" 

" 
" 

Siv:aan 28. 
Suurv:aan 32. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 217 metsänmyyntiverohuhujen torjumisesta. 

Lausunnot: 

898 ( rakennuslaki, 2 K.); 2091 ( veronkannon 
lykkääminen, Lk.). 

Haukipuro, Erkki Antero, maanviljelijä. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Lv:aan 26. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 146 laiksi kehitysalueiden talouden 
edistämisestä vuosina 1970-1975. Liitteet 2184. -
Ks. Kehitysalueet. 

Toiv.al. n:o 95 maatilatalouden tuloverolain ve
roilmoituslomakkeiden yksinkertaistamisesta. Liitteet 
234. - Ks. Maatilatalouden verotus. 

Toiv.al. n:o 364 sotaveteraanien maan- ja lainan
saannin turvaamisesta. Liitteet 759. - Ks. Rintama
miehet. 

Toiv.al. n:o 380 puutarhatuotannon markkinoin
nin ja hintaturvallisuuden takaamisesta. Liitteet 776. 
- Ks. Puutarhat. 

Toiv.al. n:o 418 lyhentyvän työajan korvaamisesta 
yksityisille omaa työtään tekeville yrittäjille. Liitteet 
905. - Ks. Yksityiset yrittäjät. 

Toiv.al. n:o 505 sairausvakuutuksen päivärahan 
korottamisesta. Liitteet 1001. - Ks. Sairausvakuu
tus. 

Toiv.al. n:o 549 lapsilisäjärjestelmään liittyvän 
äidinpalkkajärjestelmän toteuttamisesta. Liitteet 
1052. - Ks . .Äidinpalkka. · 

Toiv.al. n:o 709 tiesuunnittelumäärärahojen lisää
misestä TVH:n Keski-Pohjanmaan ja Oulun piirien 
alueella. Liitteet 1329. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 747 Takalon-Leppärannan paikal
listien ja siihen liittyvän Pyhäjoen yli johtavan sillan 
rakentamisesta Oulaisten kauppalassa. Liitteet 1277. 
- Ks. Paikallistiet. 

Toiv.al. n:o 748 Pyhäjoen yli johtavan paikallis
tien ja sillan rakentamisesta Pyhäjoen Pirttikoskelle. 
Liitteet 1278. - Ks. Paikallistiet. · 

Rah.al. n:o 194 määrärahan osoittamisesta Ala
vieskan-Taluskylän-Yppärin maantien perusparan
nustöihin. Liitteet 1440. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 195 määrärahan osoittamisesta Kuusi
niemen sillan rakentamiseksi Pyhäjoen kunnan Pirt
tikosken kylään. Liitteet 1441. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 196 määrärahan osoittamisesta kuiva
tusmaksujen poistamiseksi Oulun ja Lapin lääneissä. 
Liitteet 1442. - Ks. Kuivatustyöt. 

Rah.al. n:o 197 korotetun määrärahan osoittami
sesta vaikeuksiin joutuneiden kuntien valtionapua 
varten. Liitteet 1443. - Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 198 määrärahan osoittamisesta kalasa
taman rakentamiseksi Pyhäjokisuuhun. Liitteet 1444 . 
....,. Ks. Satamat. 

Rah.al. n:o 199 määrärahan osoittamisesta avus
tuksiksi salaojituksiin. Liitteet 1445. - Ks. Ojitus. 

Rah.al. n:o 200 korotetun määrärahan osoittami. 
sesta ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten. Liitteet 1447. 
- Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 201 määrärahan osoittamisesta Raahen 
virastotalon suunnittelutyön aloittamista varten. 
Liitteet 1448. - Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 202 määrärahan osoittamisesta Pyhä
joen tulvasuojelun täydennystöitl varten. Liitteet 
1449.- Ks. Perkaustyöt. 

Rah.al. n:o 203 määrärahan osoittamisesta Val
linkorvan metsäkoulun laajentamiseksi. Liitteet 1450. 
- Ks. Metsäkoulut. 
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Rah.al. n:o 204 määrärahan osoittamisesta Oulais
ten-Merijärven maantien parannustyön aloittamista 
varten. Liitteet 1451. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 205 määrärahan osoittamisesta rinta
masotilaiden ilmaista terveystarkastusta varten. Liit
teet 1452.- Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 206 määrärahan osoittamisesta Pyhä
joen-Vihannin· maantien perusparantamista varten. 
Liitteet 1453. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 207 määrärahan osoittamisesta suun
nitelman laatiiDiseksi Kalajoen-Merijärven maantien 
perusparantamista Valiten. Liitteet 1454. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 208 määrärahan osoittamisesta Haa
paveden-Pulkkilan maantien perusparantamista 
varten. Liitteet 1455. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 209 määrärahan osoittamisesta mat
kailutien rakennustyön aloittamiseksi paikallistienä 
Kalajoen Hiekkasärkille. Liitteet 1456. - Ks. Paikal
listiet. 

Rah.al. n:o 210 korotetun määrärahan osoittami
sesta maaseudun sähköistämisen tukemiseen. Liitteet 
1457.- Ks. Sähkö. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 
- n:o 67 metsänparannuslain peruslannoitusta kos

kevien lainaehtojen muuttamisesta. 
- n:o 80 metsäntutkimuslaitoksen työskentelymah

dollisuuksien kehittämisestä. 
- n:o 160 viime kesän hallavahinkojen korvaami

sesta. 
- n:o 198 kansaneläke- ja sairausvakuutusjärjestel

mien yhdistämisestä. 

Lausunnot: 

1448 (budjetti,. Lk.); 1903 (hallituksen talouspo
litiikka, vlksm.); 2443, 2553 (kehitysalueiden talou

. den e~stäminen, 1 K.); 2462 ( veronkannon lykkää
minen, 3 K.); 2614 (kehitysalueiden talouden edis
täminen, 3 K.). 

Heinonen, Olavi, apulaisprofessori. 

- Valittu Edk:n oikeusasiamiehen varamieheksi neli
vuotiskaudeksi 1970-1973 2104. 

Heinonen, Vappu Linnea, lastenhoidontarkastaja. 

- Turun lääoin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Vv:aan 26. 

, varajäseneksi Tv:aan 27. 

A 16 i t teet: 

. Toiv.al. n:o 167 vapaiden tuberkuloosihoitopaik
kojen käyttämisestä muiden sairauksien hoitamiseen. 
Liitteet 431. - Ks. Sairaanhoito. 

Toiv.al. n:o 220 kunnallista nuorisotyötä koske
van lainsäädäonön uudistamisesta. Liitteet 538. -
Ks. Nuoriso. 

Toiv.al. n:o 550 erityislapsilisäo myöntämisestä 
- työttömän huoltajan lapsiperheelle. Liitteet 1053. -

Ks. Lapsilisä. 

Toiv.al. n:o 558 eronneen lastenhuoltajan talou
dellisten ja sosiaalisten vaikeuksien lieventämisestä. 
Liitteet 1061. - Ks. Sosiaalihuolto. 

Toiv.al. n:o 559 esityksen antamisesta uudeksi 
laiksi lastentarhain ja -seimien. valtionavusta. Liitteet 
1062. - Ks. Lastentarhat. 

Rah.al. n:o 211 korotetun määrärahan osoitta
misesta opintolainojen myöntämiseen ulkomailla lää
kärin- tai hammaslääkärintutkintoa suorittaville 
opiskelijoille. Liitteet 1458. - Ks. Opintolainat. 

Rah.al. n:o 212 määrärahan osoittamisesta nuo
rille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakentamiseen. 
Liitteet 1459. - Ks. Asuntotuotanto. 

Lausunnot: 

302 (hallituksen kertomus v. -67, A.K.); 2240 
(tuberkuloosin vastustaminen, 2 K.) ; 2545 ( kehi
tysalueiden talouden edistäminen, 2 K.); 2731 
(budjetti, Pl. 26); 2923 (s:n, Pl. 33). 

Helle, Veikko Kullervo, puuseppä. 

- Uudenmaan lääoin vaalipiirin valitsema 5. 
..:.... valittu jäseneksi Tv:aan 27. 

, puheenjohtajaksi Tv:aan 33. 
- vapautunut Tv:n jäsenyydestä tuLtuaan nimitetyksi 

valtioneuvoston jäseneksi 3062. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 60 rannansuojelulaiksi ja laiksi kaa
voitusalueiden jakolain muuttamisesta. Liitteet 505. 
- Ks. Rannansuojelu. 

Lak.al. n:o 96 laiksi tuotantokomiteoista. Liitteet 
817.- Ks. Tuotantokomiteat. 

Lak.al. n:o 134 laiksi valtiopäiväjärjestyksen 
muuttamisesta. Liitteet 2157. - Ks. Vaalit. 

Toiv.al. n:o 646 määrärahasta Ahvenkosken-Eli
mäen maantien parannustöitä varten välillä Ruotsin
pyhtää-Elimäki. Liitteet 1176.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 213 korotetun määrärahan osoittami
sesta avustukseksi Helsingin yliopistolliselle keskus
sairaalaliitolle Allergiasairaalan ostoa varten. Liitteet 
1460. - Ks. Sairaalat. 

Lausunnot: 

99 ( vaalilait, Lk.); 246 ( lääkintävoimistelijakou· 
lutus, A.K.); 573 (vähittäiskaupan liikeaika, 2 K); 
899 (apteekkitavaralaki, 1 K.); 1326 (maatalous
tulon vakaannuttaminen, 3 K.) ; 1348 (budjetti, 
Lk.); 2491 (budjetti, Yk.); 2844 (s:n, Pl. 31); 2944 
(vesihallinto, 3 K.); 2997 (budjetti, Pl. 34.). 

Hellsten, Voitto Valdemar, liikunnanohjaaja. 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6 . 
- valittu jäseneksi Lv:aan 26. 

, , Puolv:aan 29. 
, varajäseneksi Mmv:aan 28. 
, jäseneksi Suurv:aan 32. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 68 laiksi kalastuslain muuttamisesta. 
Liitteet 525. - Ks. Kalastuslaki. 
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Rah.al. n:o 214 korotetun määrärahan osoittami· 
sesta vähävaraisten oppilaiden käyttöön annettavien 
oppikirjojen hankkimiseksi yksityisoppikoulujen kir· 
jastoihin. Liitteet 1461. - Ks. Oppikoulut. 

af Heurlin, ·Kaarlo Mauri, filosofian maisteri, maanvil
jelijä. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Pv:aan 27. . 
- , varajäseneksi Prv:aan 26. 

, , · Mmv:aan 28. 
, jäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 30. 

" " 
II Lv:aan 29. 

Aioitte et: 

Lak.al. n:o 46 laiksi yleisistä säästöpalkkioista. 
Liitteet 403.- Ks. Säästöpalkkiot. 

Toiv.al. n:o 119 selvityksestä julkisuusperiaatteen 
soveltamisesta laajemmin talouselämässä. Liitteet 
259.- Ks. Talouselämä. 

Toiv.al. n:o 339 Paasikiven nimeä kantavan sti
pendijärjestelmän luomisesta. Liitteet 696. - Ks. Sti
pendit. 

Rah.al. n:o 215 määrärahan osoittamisesta yhden 
nykyvenäjän apulaisprofessorin viran perustamiseksi 
Helsingin yliopistoon. Liitteet 1462. - Ks. Yliopisto. 

S u u ll. k y s y m y k s e t: 

- n:o 36 nykyvenäjän opiskelun edistämist• 
(Peruutettu). 

- n:o 41 nykyvenäjän opiskelun edistämisestä, 
157. 

- n:o 94 ensiluokkaisen kulutusmaidon saannin 
turvaamisesta kulutuskeskuksissa ( Peruutettu). 

- n:o 113 ensiluokkaisen kulutusmaidon saannin 
turvaamisesta kulutuskeskuksissa, 665. 

·- n:o 152 kiinteistövälittäjien asiakkaiden aseman 
turvaamisesta, 1025. 

- n:o 158 työmarkkinahallituksen perustamisesta, 
1028. 

- n:o 186 aluesairaalan rake111tamisesta Jorviin 
( Peruutettu). 

- n:o 204 aluesairaalan rakentamisesta Jorviin, 
1586, 

- n:o 268 tiedotustoiminnan edistämisestä Suomen 
ja Neuvostoliiton välillä, 2043. 

- n:o 269 kuntien oikeudesta pakkolunastaa tont
timaata vuokra-asuntotuotantoa varten, 2045. 

- n:o 323 esityksen antamisesta talonmiesten työ
aikalaiksi, 2727. 

- n:o 324 johtavien virkamiesten työaikasäädök
sistä, 2727. ' 

- n:o 414 Helsingin teknillisen oppilaitoksen si
. jaintipaikasta, 3351. 

- n:o 415 esityksen antamisesta sotilasasiain käsit· 
telemisestä rauhan aikana yleisissä tuomioistui
mi~sa, .3352 . 

....;.. n:o · 425 petustuslakien uudistamista valmistele-
van komitean asettamisesta, 3524. . . 

- n:o 434 öljyn käsittelyyn liittyvistä turValliSuus-
. toimenpiteistä, 3528. · 

: ., ' ::._ n:o ,443 maatalouden hintakysymysten ratkaise-
. misesta, 3834;' ' -'· · · ' · · · · 

- n:o 444 koulurakennuksia koskevien uusien 
määräyksien vahvistamisesta, 3835. 

Lausunnot: 

111 (vaalilait, Lk.); 160-1 (kunnallislaki, 
2 k.); 434, 437, 442 (lisäbudjetti, Lk.); 474 (kun
nallisten virkojen täyttäminen, A.K.); 522 (kun
nanjohtajain toimikausi, A.K.); 477, 515, 520 (lisä
budjetti, A.K.) ; 636 (pankkivaltuusmiesten kerto
mus v. -68, A.K.); 650 (vähittäiskaupan liikeajat, 
3 K.); 821 (vaalilait, 3 K.); 878, 880, 882 (maata
loustulon vakaanriuttaminen, Lk.); 922 (edustajan· 
vaalit, Lk.); 1081 (talletusten veronhuojennukset, 
2 K.); 1131 (edustajanvaalit, 2 K.); 1145 (posti
pa:nkkilaki, 1 K.); 1228-9, 1230 ( edustajanvaalit, 
3 · K.); 1244 ( apteekkitavaralaki, lep. jätt.); 1249 
( edustajanvaalit, lep. jätt.); 1269 . ( maataloustulo, 
2 K.); 1284 (lisäbudjetti, Jatk. A.K.); 1610 (val
tiovarainhoito v. -66, A.K.); 1791 ( valtiopäiväjärjes
tys, 3 K.); 1906 (hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm.); 2343--4-5 (lisäbudjetti, Lk.); 2391-2 
( opintolainojen valtiontakaukset, 1 K.) ; 2568 ( pel
lonvaraus, 1 K.); 2587, 2593 (budjetti, Yk.); 2633 
(tulo- ja omaisuusvero, 2 K.); 2654 (kunnallisvero-

. tus, 2 K.) ; 2662, 2664 ( pellonvaraus, 2 K.); 6286 
(budjetti, Pl. 24); 2775 (s:n, Pl. 29); 3029, 3052 
lisäbudjetti, A.K.); 3093--4-5 (säästöpalkkiot, 
2 K.); 3109 (s:n, 3 K.); 3150 (asuntotuotanto, 
3 K.); 3277 (kirkon eläkelaki, 3 K.); 3306 (talon~ 
miesten työaika, 2 K.); 3307, 3310, 3311 (pankki
valtuusmiesten johtosääntö, 2 K.); 3391 (teurastus~ 
palkkiot, 2 K.); 3471 (abortti, 3 K.); 4102 (lisä-
budjetti, A.K.). · 

Hietala, Toivo Ilmari, lakitieteen lisensiaatti, vara
' tuomari. 

- Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 7. 
~ valittu jäseneksi Vv:aan 26. 

, varajäseneksi Pv:aan 27. 

Lausunto: 

1005 (pankkilait, 1 K.). 

Hintze, Bertel, professori. 

- Valittu jäseneksi Antellin kokoelmien valtuuskun
taan vu~iksi 1968-1~73 375. 

Hjerppe, Kauko Kustaa, piirisihteeri. 

~ Oulun läänin vaalipiirin valitsem:l 9. 
- valittu jäseneksi Mmv:aan 28. 

, , Puolv:aan 29. 
, varapuheenjohtajaksi Puolv:aan 33. 

. .. Al.ohteet: 

Lak.al. n:o 145 laiksi kehitysalueiden talouden 
' edistämisestä· vuosina 1970-197.5; Liitteet 2183. -

Ks. Kehitysalueet. · · 
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Toiv.al. n:o 124 valtiojohtoisten ja valtion tukea 
saavien laitosten sijoittamisesta maan eri osiin. Liit
teet 264. - Ks. Hajasijoitus. 

Toiv.al. n:o 125 määrärahasta Pohjois-Suomen in
vestointirahaston alkupääomaksi. Liitteet 265. -
Ks. Investointirahasto. 

Toiv.al. n:o 373 maataloustuotteiden välitystä ja 
jalostusta harjoittavien liikkeiden välityspalkkioiden 
pienentämisestä. Liitteet 769. - Ks. Maataloustuot
teet. 

Toiv.al. n:o 757 asevelvollisten päivärahojen ko
rottamisesta. Liitteet 1292. - Ks. Asevelvolliset. 

Suull. kysymys: 

_: n:o 412 työttömyystyömailla työskentelevien an
siotason kohottamista koskevien valtiovarainmi
nisteriön ohjeiden vaikutuksista, 3350. 

Lausunnot: 

233 (työllisyyskertomus v. -67, A.K.); 1330 
( maataloustulon vakaannuttaminen, 3 K.); 1409 
(budjetti, Lk.); 1836 (hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm.); 2476, 2555 (kehitysalueiden talouden edis
täminen, 2 K.); 2936 (s:n 3 K.); 3098 (asevelvollis
ten päiväraha, A.K.); 3156 (asumiseroraha, 3 K.). 

Jlolopainen, Ale, maanviljelijä. 

- Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
:..... valittu jäseneksi kansliatoitnikuntaan 13. 

, · , Vv:aan 26. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 120 eräiden yleisön palveluun liitty· 
viä tehtäviä hoitavien valtion laitosten muuttami
sesta valtionjobtoisiksi osakeyhtiöiksi. Liitteet 260. 
- Ks. Valtion laitokset. 

Rah.al. n:o 216 määrärahan osoittamisesta Latva
lammin-Ylämyllyn maantien parantamiseen välilli 
Onkisaltni-Siikaialmi. Liitteet 1464. - Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. n:o 217 korotetun määrärahan osoittami
sesta yleisten 11:eiden kunnossapitoon. Liitteet 1465. 
- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 218 määrärahan osoittamisesta Kuo
pion-Nurmeksen kantatien parantamiseksi välillä 
läänin raja-Nurmeksen mlk. Liitteet 1466. - Ks. 
Maantiet. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 
- n:o 75 rautateiden rakentamisesta johtuvien 

pakkolunastuskorvauksien perimisestä. 
- n:o 172 valtionrautateiden veturihankinnoista. 
- n:o 267 Joensuusta Kunnasniemen ja Huhmari-

sen kautta Polvijärvelle rakennettavan tien 
aikaansaamisesta. 

Suull. kysymykset: 

- n:o 320 valtiollisten vaalien jitrj~~elY,ist •. kun
mille aiheutuvien kustannusten ·· kor'vailinise8ta, 
2373. 

. - n:o 352 virkamiesten virkapuhelimien käyttö
oikeuden rajoittamistoimenpiteistå, 3171. 

Lausunnot: 

865 (viljavarastojen rakentaminen, A.K.); %3 
(eläkkeet, 2 K.); 1472 (budjetti, Lk.); 2084 (veron
kannon lykkääminen, Lk.); 2149 (Arvinsalmen silta, 
A.K.); 2447, 2450 ( kehitysalueluotot, 1 K.); 2668 
(pellon varaus, 2 K.); 2704 ( kehitysalueluotot, 3 K.); 
2834, 2865 (budjetti, Pl. 31); 3052 (lisäbudjetti, 
A.K.); 3164 (kunnallisverotus, 3 K.). 

Honkanen, Veikko, agrologi, kunnanjohtaja. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi II Lv:aan 29. 

, varajäseneksi Vv:aan 27. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 156 asuntolainan tarpeessa olevien 
kohtelemisesta tasapuolisesti asutus- ja asuntohalli
tuksen lainoitustoiminnassa. Liitteet 297. - Ks. 
Asuntolainat. 

Toiv.al. n:o 231 lisäyksestä vuoden 1969 tulo- j& 
menoarvioon avustukseksi kunnille maantiealueiden 
lunastusta varten. Liitteet 551. - Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 317 kansakoululain nojalla muodos
tettujen kunnallisten keskikoulujen. ja niiden lähei
syydessä toimivien lukioiden välisen yhteistoiminnan 
parantamisesta. Liitteet 671. - Ks. Oppikoulut. 

Toiv.al. n:o 622 lisäyksestä vuoden 1969 tulo
ja menoarvioon yksityisten teiden rakentamisen avus
tamista varten. Liitteet 1144. - Ks. Yksityiset tiet. 

Toiv.al. n:o 624 tutkimuksesta yksityisten tei
den auraamisesta valtion toimesta. Liitteet 1146. -
Ks. Yksityiset tiet. 

Toiv.al. n:o 710 Rantsilan-Utajärven maantien 
rakentamisesta. Liitteet 1240. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 714 Niskaluoman-lnkeen maantien 
rakentamisesta Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa. 
Liitteet 1244. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 715 määrärahasta maantien rakents.
miseksi Pudajärven Kurenkylästä Taivalkosken Jur
munkylän Parviaiseen. Liitteet 1245. - Ks. Maan. 
tiet. 

Rah.al. n:o 219 korotetun määrärahan osoittami
sesta asutusteiden kuntoonpanoon ja kunnossapi
toon. Liitteet 1467 . ....,... Ks. Asutustiet. 

Rah.al. n:o 220 korotetun määrärahan osoittami
sesta avustukseksi kunnille kunnanlääkärien virka
asuntojen rakentamista varten. Liitteet 1468. - Ks. 
Lääkärit. 

Rah.al. n:o 221 määrärahan osoittamisesta kun
naneläinlääkärien virka-asuntojen rakentamisen avus
tamista varten. Liitteet 1469.- Ks. Eläinlääkärit. 

Rah.al. n:o 222 määrärahan osoittamisesta Taival
kosken Ohtaojaan rakennettavan keskuskalanviljely
laitoksen keskeneräisten rakennustöiden suorittami
seksi. Liitteet 1470. - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Lausunnot: 

627 (sairausvakuutus, 1 K.); 935 ( työllisyyslaki, 
2 K.); 1285 (asumistuki, 3 K.); 1410 (budjetti, 
Lk.); 1672 (Ruottisenharjun-Juorkunan maantie, 
A.K.); 1674 Kouvan-Sampilan maantie, A.K.); 
.1869 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); ~10 
(kehitysalueiden talouden edistäminen, 2 K.). 
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Honkonen, Kuuno Ola, lehtori. 

- Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Siv:aan 27. 
_ , , Puolv:aan 29. 

, , Pohjoismaiden neuvostoon 30. 
, puheenjohtajaksi Siv:aan 33. 

A 1 o i t teet: 
Lak.al. n:o 77 laiksi kouluhallituksesta ja sen 

alaisesta piirihallinnosta annetun lain muuttamisesta. 
-Liitteet 612. - Ks. Kouluhallitus. 

Lak.al. n:o 80 laiksi korkeakoulustipendeistå an
netun lain muuttamisesta. Liitteet 618. - Ks. Sti
pendit. 

Toiv.al. n:o 200 tupakoinnin terveydelle aiheutta.. 
man vahingollisuuden selvittämisestä nuorisolle ja 
lapsille. Liitteet 471. - Ks. Terveydenhoito. 

Toiv.al. n:o 288 taloudellisen tuen järjestämisestä 
ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville. Liitteet 
639. - Ks. Opintolainat. 

Rah.al. n:o 223 korotetun määrärahan osoittami
sesta musiikkioppilaitosten toiminnan tukemiseen. 
Liitteet 1472.- Ks. Musiikki. 

Rah.al. n:o 224 määrärahan osoittamisesta Pirkan
maan maakuntakirjaston tehtävien antamiseksi Tam
pereen kaupunginkirjastolle. Liitteet 1474. - Ks. 
Kirjastot. 

Rah.al. n:o 225 määrärahan osoittamisesta Tam
pereen teknillisen korkeakoulun rakennusosaston 
rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1475. - Ks. 
Teknilliset korkeakoulut. 

Rah.al. n:o 226 määrärahan osoittamisesta Mänt
tään perustettavan ammatinvalinnanohjaustoimiston 
työvoiman palkkaamiseksi. Liitteet 1476. - Ks. 
Ammatinvalinta. 

Rah.al. n:o 227 määrärahan osoittamisesta Kuore
veden yhteiskoulun ottamiseksi valtion haltuun. Liit
teet 1477.- Ks. Oppikoulut. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 10 liike- ja toimistoaloilla havaittujen palk
ka- ja sosiaalisten epäkohtien poistamisesta. 

- n:o 90 määrärahasta kodinperustamislainoja var
ten. 

- n:o 109 venäjän kielen opiskelun tehostamisesta. 
- n:o 239 palveluselinkeinojen piirissä työskentele-

vien aseman parantamisesta. 
- n:o 240 kansaneläkkeen varassa elävien vapaut

tamisesta radio- ja televisiolupamaksuista. 

S u u 11. k y s y m y k s et: 

- n:o 26 koulunuudistuksen suunnittelutöiden 
nykyvaiheesta, 61. 

- n:o 230 Tampereen lentokentän rakentamisesta, 
1691. 

- n:o 260 kodinperustamislainajärjestelmän muut
tamisesta, 1812. 

- n:o 293 tupakoinnin vastustamiskampanjasta, 
2231. 

Lausunnot: 

321 ( kansanedustajain varamiesjärjestelmä, 
A.K.); 488 (psykologit, 1 K.); 1493 (budjetti, 
Lk.); 1666 (Suomen Akatemia, 1 K.); 1702-3 

(s:n, 2 K.); 1732 (s:n, 3 K.); 1737-8 (taiteilija
professorit, 1 K.); 1770 ( taiteilijaprofessorit, 2 K.); 
1796, 1798 ( valtiopäiväjärjestys, 3 K.); 2138 ( kor
keakoulustipendit, 1 K.); 2195, 2197-8-9 (s:n 
2 K.); 2217, 2219 (s:n, 3 K.); 2387, 291-2 
( opintolainojen valtiontakaukset, 1 K.); 2481 ( rau
han- ja konfliktin tutkimus, 2 K.); 2654 ( kunnallis
verotus, 2 K.); 2684, 2692 (budjetti, Pl. 24); 2714 
(Pohjoismaiden Neuvoston perussääntö, A.K.); 
2762 (budjetti, Pl. 27); 2769, 2786 (s:n, Pl. 29); 
2844, 2846, 2861 (s:n, Pl. 31); 3009 (s:n, Yp.); 
3107 (vieraskieliset oppikoulut, 3 K.); 3600 (kor
keakouluhallinto, 1 K.). 

Hostila, Sulo Armas, koulutusohjaaja. 

- Kymen läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

varajäseneksi Pv:aan 27. 

" 
jäseneksi Sosv:aan 28. 

A 1 o i t teet: 

Toiv.al. n:o 41 eläkkeelle siirtyneiden henkilöi
den estämisestä kilpailemasta muun työvoiman kanssa 
vapaista työpaikoista. Liitteet 169. - Ks. Eläkeläi
set. 

Toiv.al. n:o 739 määrärahasta Karhulan maantei• 
den ja siltojen rakentamiseksi valmiiksi yhtäjaksoi• 
sesti. Liitteet 1269. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 228 määrärahan osoittamisesta yli
määräisen tukilisän suorittamista varten. Liitteet 
1478.- Ks. Kansaneläke. 

Rah.al. n:o 229 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen suorittamiseksi Karhulan-Haminan maan
tien rakentamisesta nelikaistaiseksi. Liitteet 1479. -
Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 230 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen toimittamiseksi Luumäen-Haminan-Ta
vastilan rautatien rakentamisesta. Liitteet 1480. -
Ks. Rautatiet. 

Rah.al. n:o 231 määrärahan osoittamisesta tie
suunnan tutkimiseksi Virolahden ja Vehkalahden 
kuntien rajan tienoilta maantieltä Vähänharvajan nie
melle. Liitteet 1481.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 232 määrärahan osoittamisesta Veh
kalahden kunnan Tammion kylän aallonmurtajan 'kor
jaamiseksi. Liitteet 1482. - Ks. Satamat. 

Rah.al. n:o 233 määrärahan osoittamisesta Haa
pasaaren saaristossa olevan Lupin kallioluodon var
tio- ja kalastusmajan rakentamiseksi. Liitteet 1483. -
Ks. Merenkulku. 

Rah.al. n:o 234 määrärahan osoittamisesta Tavas
tilan-Kymin maantien rakennustöiden aloittami
seksi. Liitteet 1484. - Ks. Maantiet. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 247 keinomunuaispotilaiden hoidon tehosta.. 
misesta. 

S u u II. k y s y m y k s e t: 

- n:o 89 TV-2:n näkyvyysalueen laajentamisesta 
Kymen läänin alueelle, 498. 

- n:o 109 Luumäen-Tavastilan teollisuusradan 
rakentamisesta, 587. 
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- n:o 118 eläkkeensaajien asumistukijärjestelmää 
koskevan esityksen antamisesta, 668. 

Lausunnot: 

89 (maakaari, 3 K.); 45.3-4 (kansaneläkkeen 
tukilisä, 1 K.); 533 (s:n, 3 K.); 545 (liikennepoli
tiikka, A.K.); 647 (vähittäiskaupan liikeajat, 3 K.); 
778 (sairausvakuutus, 3 K.) ; 849, 852 (eläkkeet, 
1 K.) ; 93 3 ( työllisyyslaki, 2 K.); 949 (eläkelait, 
3 K.); 953 ( rakennuslaki, 3 K.); 1105 (asumis tuki, 
2 K.); 1443 (budjetti, Lk.); 1605 (työttömyyskas
sat, 1 K.); 1655 (perhe-eläke, 2 K.); 1724 (sairaus
vakuutus, 3 K.); 1755, 1928 (kansaneläkelaitoksen 
kertomus v. -68, A.K.); 2162 (taloudellisen kasvun 
turvaaminen, 2 K.) ; 2270 (maatalouden työaikalaki, 
3 K.); 2366 (,tapaturmavakuutus, 3 K.); 2459,2460 
(verolait, 3 K.); 2710 ( ammattikurssitoiminta, 3 
K.) ; 2717 (merenkulkijain henkilöllisyystodistuk
set, A.K.); 2954 (pellonvaraus, 3 K.); 3128 (asu
miseroraha, 1 K.); 3186 (asumistuki, Lk.); 3291, 
3296 (s:n, 1 K.); 3306 ( talonmiesten työaika, 2 K.); 
3434 ( työsopimuslaki, 2 K.). 

Huima, Paavo Vilho Sakari, kappalainen, rovasti. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Lv:aan 26. 

, varajäseneksi Siv:aan 28. 

Aloite: 

Toiv.al. n:o 504 rintamasotilaskortin jakamisesta 
siihen oikeutetuille. Liitteet 1000. - Ks. Rintama
miehet. 

Lausunnot: 

889 ( oikeudenkäymiskaari, 1 K.); 2980 ( bud
jetti, Pl. 33); 3790 (korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Huurtamo, Erkki Kalervo, varatuomari, asianajaja. 

- Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu varajäseneksi Vv:aan 59. 

Lausunnot: 

531 ( vientimaksut, 3 K.); 962, 968 (eläkkeet, 
2 K.); 1100-1-2, 1104 (s:n, 3 K.); 1179, 1180 
( postipankkilaki, .2 K.) ; 1284 ( lisäbudjetti, J atk. 
A. K.); 1316 (pankkilait, 3 K.); 2721 (budjetti, 
Pl. 25); 2846 (s:n, Pl. 31); 2887 (s:n, Pl. 32); 
3096 (asuntotuotanto, 1 K.); 3 364 ( huoneenvuok
ra, 1 K.); 3_403 (s:n, 2 K.); 3540-1-2 (s:n, 
3 K.); 3568, 3572 ( työsopimuslaki, 3 K.); 4076 
( korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Hykkäälä, Heikki Kalervo, toimistopäällikkö. 

- Kymen läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, , Prv:aan 25. 
, Suomen Pankin tilintarkastajaksi v:ksi 1969 

2168. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 309 teknillisen koulun perustamisesta 
Pohjois-Kymenlaaksoon. Uitteet 662. - Ks. Teknil
liset koulut. 

Toiv.al. n:o 412 työsopimuslain ja työsääntölain 
uudistamista tutkimaan asetetun komitean työn kii
rehtimisestä. Liitteet 899. - Ks. Työsopimuslaki. 

Toiv.al. n:o 592 Keiteleen-Päijänteen kanava
väylän rakentamisesta. Liitteet 1109. - Ks. Väylä
työt. 

Toiv.al. n:o 648 määrärahasta Kouvolan-Heino
lan maantien rakennustöiden aloittamiseen. Liitteet 
1178.- Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 649 nk. itäisen sisääntulotien raken
tamisesta Kouvolan-Heinolan maantieltä Kuusan
koskelle. Liitteet 1179. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 738 määrärahasta sillan rakentami
seksi Kymijoen yli palvelemaan valtatien· n:o -6 lii
kennettä. Liitteet 1268. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 235 määrärahan osoittamisesta litin 
virastotalon rakennustöiden aloittamiseen. Liitteet 
1485.- Ks. Virastot. 

Häggblom, Robert Evald, kansakoulunopettaja. 

- Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Siv:aan 28. 

, varajäseneksi Kulkv:aan 29. 

Aloite: 

Toiv.al. n:o 105 kansainvälisillä . vesillä käytettä
vän kalastusvälineistön vapauttamisesta tullista ja 
liikevaihtoverosta. Liitteet 244 ja 245.- Ks. Veron
huojennukset. 

Kir j. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 105 toimenpiteistä öljyvahinkojen estämi
seksi. 

- n:o 257 merimiesverotuksesta kunnille aiheutu
vien tulonmenetysten korvaamisesta. 

- n:o 262 kansainvälisillä vesillä käytettäviin ka
lastusvälineisiin kohdistuvan tullin ja liikevaihto
veron poistamisesta. 

- n:o 280 matkustajaverosta annetun lain kumoa
misesta. 

Lausunnot: 

720 (tullitariffi, 2 K.); 782 (kalastuselinkeinon 
tukeminen, 1 K.); 823 (vaalilait, 3 K.); 1161 (lisä
budjetti, A. K.); 1519 (budjetti, Lk.); 2589 (s:n, 
Yk.) ; 2714 (Pohjoismaiden Neuvoston perussääntö, 
A. K.); 3008 (budjetti, Yp.). 

ltiiikiö, Juuso, hovioikeudenneuvos. 

- Kuopion läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 25. 

, puheenjohtajaksi Prv:aan. 33. 
, valtakunnanoikeuden varajäseneksi nelivuo

tiskaudeksi 1970-1973 2167. 



Eduskunnan jäsenet 1969. 4317 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 35 rikospoliisilisän ottamisesta huomioon po. 
liisimiehen tuntipalkkaa laskettaessa. 

Lausunnot: 

63 (OA:n kertomus v. -67, A. K.); 215 (hallitus
muodon 23 §, 1 K.); 482 ( vaalioikeusikäraja, 1 K.); 
684 ( vaalilait, 1 K.) ; 979 ( oikeudenkäymiskaari, 
2 K.); 1041 (edustajanvaalit, 1 K.); 1072 (Ahve
nanmaan itsehallinto, 2 K.); 1703 ( valtiopäiväjär
jestys, 1 K.); 1716 (kalastuslaki, 1 K.); 1931-2 
(valtiovarain tila v. -67. A. K.); 1967 (hallituksen 
talouspolitiikka, vlksm.); 2185 (taloudellisen kas
vun turvaaminen, 3 K.); 3612, 3918, 3935 (korkea
kouluhallinto, 1 K.).· 

Häkkinen, Eero Johannes, filosofian maisteri, sosiaali
neuvos, sokeainkoulunjohtaja. 

- Kuopion läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 25. 

" 
varajäseneksi Tv:aan 27. 

, Pohjoismaiden neuvostoon 30. 

A 1 o i t teet: 

Toiv.al. n:o 297 oppikoulujen opettajien eläkeiän 
alentamisesta. Liitteet 649. - Ks. Oppikoulut. 

Toiv.al. n:o 426 ammattientarkastustoiminnan ke
hittämisestä. Liitteet 914. - Ks. Ammattientarkas
tus. 

Rah.al. n:o 236 määrärahan osoittamisesta valta
tien n:o 5 parantamiseksi moottoritieksi välillä Särki
lahti-Puijonrinne Kuopion kaupungissa. Liitteet 
1486. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 237 määrärahan osoittamisesta valta
tien n:o 5 parantamiseksi välillä Koljonvirta-Su
keva. Liitteet 1487. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 238 määrärahan osoittamisesta valtion 
· omistaman ja ylläpitämän sokeain ammattikoulun 

suunnittelua varten. Liitteet 1488. - Ks. Aistivial
liset. 

Rah.al. n:o 239 määrärahan osoittamisesta avus
tukseksi Sokeain Keskusliitolle vastasokeutuneille 
tarkoitettua sopeuttavaa kuntoutushoitoa varten. 
Liitteet 1489.- Ks. Aistivialliset. 

Rah.al. n:o 240 määrärahan osoittamisesta Muutu
veden-Juankosken maantien parannustöiden aloit
tamiseksi. Liitteet 1491. - Ks. Maantiet. 

Suull. kysymys: 

- n:o 355 rintamamieseläkkeisiin varatun määrä
rahan jakamisesta, 3173~ 

Lausunnot: 

525 (kunnanjohtajain toimikausi, A. K.); 924 
(edustajanvaalit, Lk.); 1036 (s:n, 1 K.); 1117 
(yrittäjäeläkkeet, 2 K.); 2614 (kehitysalueiden ta
louden edistäminen, 3 K.); 2740 (budjetti, Pl. 26); 
2779, 2782 (s:n, Pl. 29); 2838 (s:n, Pl. 31); 2899 

· (s:n, Pl. 33 ). 

541 1/69 

Häppölä, Leo Kustaa, kunnallisneuvos, maanviljelijä. 

- Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Mmv:aan 28. 

,. puheenjohtajaksi Mmv:aan 33. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 642 korjaustöiden aloittamisesta enti
sellä nelostiellä Hyvinkään ja Padasjoen välisellä 
osuudella. Liitteet 1171. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 655 yhdystien suunnan määräämi
sestä välillä Hämeenlinna-Hauho. Liitteet 1185. -
Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 241 määrärahan osoittamisesta Turen
gin-Kilparistin maantien korjaustöiden aloittami
seksi. Liitteet 1492. - Ks. Maantiet. 

Lausunnot: 

260 (pellonvaraus, 1 K.); 2656, 2659, 2661, 
2665 (s:n, 2 K.). 

1. 

Ilaskivi, Raimo, valtiotieteen tohtori. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Pv:aan 27. 

, puheenjohtajaksi Pv:aan 33. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 18 laiksi tulo- ja omaisuusverolain väli
aikaisesta muuttamisesta. Liitteet 124. - Ks. Tulo- ja 
omaisuusvero. 

Lak.al. n:o 30 talletusten veronhuojennuslaiksi. 
Liitteet 143. - Ks. Veronhuojennukset. 

Lak.al. n:o 37 laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Liitteet 151. - Ks. Leimavero. 

Lak.al. n:o 133 laiksi valtiopäiväjärjestyksen 
muuttamisesta. Liitteet 2156. - Ks. Vaalit. 

Toiv.al. n:o 62 veronmaksajain oikeusturvan selvit
tämisestä. Liitteet 194. - Ks. Verotus. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 1 autoveron alentamisesta. 
- n:o 7 fyysillisten henkilöiden verotuksen uudis-

tamisesta. 
- n:o 96 mereen joutuneen öljyn aiheuttamien tu

hojen estäniisestä. 
- n:o 118 Tampereen yliopiston kanslerin vaalin 

vahvistamatta jättämisestä. 
- n:o 128 järjestyspoliisilisien maksamisesta. 
- n:o 133 valtion Helsingin kaupungissa omista-

mien maa-alueiden saattamisesta nykyistä tarkoi
tuksenmukaisempaan käyttöön. 

Suu 11. kysy m y k se rt:: 

·- n:o· 256 liikevaihtoveron perimisestä sotainvalii
dien viljakeräyksestä, 1810. 

- n:o -424 ennakkoverolipuin tapahtuvan veronpe
rinnän laillisuudesta, 3355. 
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Lausunnot: 

103 ( vaalilait, Lk.); 240 ( työllisyyskertomus v. 
-67, A.K.); 346 (yhtiökokouksen pöytäkirjan julkai
seminen, A.K.); 388 ( alennusvoi, A.K.); 635 (pank
kivaltuusmiesten kertomus v. -68, A.K.); 747 (val
tion lainat, 3 K.); 972-3 (eläkkeet, 2 K.); 994,996 
(tiemäärärahat, A.K.); 1003 (pankkilait, 1 K.); 
1073, 1079, 1081-2 (talletusten veronhuojennuk
set, 2 K.); 1142 (postipankkilaki, 1 K.); 1176, 
1178-9 (s:n, 2 K.); 1219 (joukkovelkakirjat, 3 K.); 
1280 (lisäbudjetti, Jatk. A.K.); 1419 (budjetti, 
Lk.); 1875 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 
2121-2 (kunnallisobligaatiolaina, A.K.); 2451 (lai
nanottovaltuudet, 1 K.); 2767 (budjetti, Pl. 28); 
2852, 2856, 2859 (s:n, Pl. 31); 2939, 2940 (tulo
ja omaisuusvero, 3 K.); 3008 (budjetti, Yp.); 3033, 
3039, 3043, 3046 (lisäbudjetti, A.K.); 3066 (laina
koron alentaminen, A.K.); 3072, 3075-6 (liikepank
kien sosialisoiminen, A.K.) ; 3092 (nuorison talletus
toiminta, 2 K.); 3093-4-5 (säästöpalkkiot, 2 K.); 
3309 (pankkivaltuusmiesten johtosääntö, 2 K.); 
3639, 3641, 3732 (korkeakouluhallinto, 1 K.). 

J. 

Junnila, Tuure Jaakko Kalervo, filosofian tohtori, pan
kinjohtaja. 

- Turun läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Pv:aan 27. 

, varajäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 31. 

Aloite: 

Toiv.al. n:o 462 verojen huomioon ottamisesta 
elinkustannusindeksiä laskettaessa. Liitteet 955. -
Ks. Elinkustannusindeksi. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 278 hallituksen Nordek-suunnitelman hoita
mistavasta. 

Suu 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 6 työttömien määrästä, 40. 
- n:o 18 talletusten verovapauden poistamisesta, 

59. 
- n:o 52 viimeaikaisesta talous- ja työllisyyspolitii

kasta, 298. 
- n:o 88 margariiniteollisuuden sosialisoimisesta, 

497. 
- n:o 157 hallituksen jäsenen ottamisesta mukaan 

Tasavallan Presidentin ulkomaisille neuvottelu
matkoille, 1027. 

- n:o 184 sähköveturien hankkimisesta, 1203. 
- n:o 191 vastakkaisista käsityksistä veturikysy-

myksessä, 1583. 
- n:o 231 Euroopan turvallisuuskonferenssin oh

jelmaa koskevista lausunnoista, 1692. 
- n:o 314 ratkaisujen viivästymisestä valtion eläke

asioissa, 2371, 2725. 
- n:o 331 Nordek-kysymyksestä julkaistujen tieto

jen ristiriitaisuudesta, 3083. 

- n:o 360 ministeri Simosen antamasta haastatte
lulausunnosta, 3238. 

Lausunnot: 

148 (edustajanvaalit, Lk.); 286, 291, 316 (halli
tuksen kertomus v. -67, A.K.); 630, 633, 637 (pank
kivaltuusmiesten kertomus v. -68, A.K.) ; 638, 702 
(Suomen Akatemia, Lk.); 709 (valtion lainat, 1 
K.); 715, 717-8 (s:n, 2 K.); 849 (eläkkeet, 1 K.); 
1004 (pankkilait, 1 K.); 1076 (talletusten veron
huojennukset, 2 K.); 1143-4 (postipankkilaki, 1 
K.); 1174, 1176, 1180 (s:n, 2 K.); 1319 (maatalous
tulon vakaannuttaminen, 3 K.); 1432 (budjetti, 
Lk.); 1702 (Suomen Akatemia, 2 K.); 1731-2 
( s:n, 3 K.); 2000 (hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm.); 2170 (taloudellisen kasvun turvaaminen, 
3 K.); 2341, 2344 (lisäbudjetti, Lk.); 2602 (bud
jetti, Yk.); 2678, 2681 (s:n, Pl. 24); 3855 (kor
keakouluhallinto, 1 K.). 

Jussila, Mauno Nikolai, agrologi, pienviljelijä. 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Vv:aan 26. 

, varapuheenjohtajaksi Vv:aan 33. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 34 laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Liitteet 148.- Ks. Leimavero. 

Lak.al. n:o 39 laiksi liikevaihtoverolain muutta
misesta. Liitteet 155.- Ks. Liikevaihtovero. 

Lak.al. n:o 86 laiksi kylvösiementuotannon edistä
misestä. Liitteet 730. - Ks. Siemenet. 

Lak.al. n:o 87 laiksi viljan, perunan ja puutarha
tuotteiden varastoimisen edistämisestä. Liitteet 732. 
- Ks. Vilja. 

Lausunnot: 

428-9, 430 (moottoriajoneuvovero, 2 K.); 435 
(lisäbudjetti, Lk.); 1080 (talletusten verohuojennuk
set, 2 K.); 1441 (budjetti, Lk.); 1863 (hallituksen 
talouspolitiikka, vlksm.); 2307, 2309 ( veronkannon 
lykkääminen, 1 K.); 2548 (kehitysalueiden talou
den edistäminen, 2 K.); 2556 (kehitysalueiden ve
ronhuojennukset, 2 K.); 2635, 2638 (tulo- ja omai
suusvero, 2 K.); 3036, 3039 ( lisäbudjetti, A.K.); 
3410, 3412 (markkinoimismaksut, 2 K.); 3449 (so
kerintuotannon turvaaminen, 2 K.); 4101 (lisäbud
jetti, A.K.). 

Juvela, Aulis Alarik, toimittaja. 

- Turun läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu tarkistajaksi 34. 

, jäseneksi Prv:aan 25. 
, Suurv:aan 32. 

, varajäseneksi l.nkv:aan 26. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 53 valtion virastotalon rakentamisesta 
Euraan. Liitteet 183. - Ks. Virastot. 

Toiv.al. n:o 261 pilkkionginnan rinnastamisesta 
tavalliseen onkimiseen. Liitteet 584. - Ks. Kalastus. 
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Toiv.al. n:o 379 määrärahasta metsäntutkimuslai
toksen Pohjois-Satakunnan koeaseman rakennustöi
den aloittamiseksi. Liitteet 775.- Ks. Koeasemat. 

Toiv.al. n:o 385 määrärahasta Vahojärven joen 
perkauksen suunnittelemista varten. Liitteet 781. 
- Ks. Perkaustyöt. · 

Toiv.al. n:o 478 rintamamiesten kansaneläkeikä
rajan alentamisesta. Liitteet 973.- Ks. Kansaneläke. 

Toiv.al. n:o 654 eritasoristeyksen rakentamisesta 
Huittisten Mommolaan. Liitteet 1184. - Ks. Maan
tiet. 

Toiv.al. n:o 662 Honkilahden-Mannilan-Mesti
län tien rakentamisesta. Liitteet 1192. - Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. n:o 242 määrärahan osoittamisesta Lavian 
virastotalon rakennustöiden aloittamista varten. Liit
teet 1493. - Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 243 määrärahan osoittamisesta Kan
tin-Sarvelan-Jalasjärven tien parannustöiden lop
puunsuorittamista varten. Liitteet 1494.- Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. n:o 244 määrärahan osoittamisesta Karvian 
-Parkanon tien perusparannustöiden aloittamiseksi. 
Liitteet 1495. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 245 määrärahan osoittamisesta Honki
lahden-Mestilän tien peruskorjaustöiden aloittami
seksi. Liitteet 1496. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 246 määrärahan osoittamisesta Rau
man satamaan suunnitellun talviväylän ruoppaustöi
den aloittamiseksi. Liitteet 1497. - Ks. Väylätyöt. 

Rah.al. n:o 247 korotettm määrärahan osoittami
sesta entisten rintamamiesten eläkkeitä varten. Liit
·teet 1498.- Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 248 määrärahan osoittamisesta järjes
töjen ja kuntien suojatyötoiminnan tukemiseen. Liit
teet 1499. - Ks. Suojatyötoiminta. 

Rah.al. n:o 249 määrärahan osoittamisesta Luva
lahden-Kepolan tien kestopäällystystöitä varten. 
Liitteet 1500. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 250 määrärahan osoittamisesta suoja
työpaikoissa tapahtuvaan vajaakuntoisten työpaikka
kokeiluun. Liitteet 1501. - Ks. Suojatyötoiminta. 

Rah.al. n:o 251 määrärahan osoittamisesta Irjan
teen-Panelian ja Saarenmaan-Hormiston-Nakki
lan välisten tieyhteyksien korjaus- ja kestopäällys
tystöitä varten. Liitteet 1502. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 252 määrärahan osoittamisesta Kan
kaanpään-Honkajoen maantien kestopäällystämistä 
varten. Liitteet 1503. - Ks. Maantiet. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 4 useamman kuin yhden palkan tai eläkkeen 
maksamisesta julkisista varoista samoille henki~ 
löille. · 

- n:o 131 piirinuohoojien sosiaalisen aseman pa
rantamisesta. 

- n:o 192 Noormarkun joen ruoppaamisesta aiheu
tuneiden vahinkojen korvaamisesta. 

Suu 11. kysymykset: 

- n:o 47 Eurovision laulukilpailuun Iähetettävien 
suomalaisten turvallisuudesta, 201. 

- n:o 77 kotimaisen ohran käytön lisäämisestä 
oluen valmistuksessa, 465. 

- n:o 105 työtuomioistuinlain uudistamista koske
van esityksen antamisesta, 585. 

- n:o 199 työehtosopimuksen mukaisen palkan 
turvaamisesta kaikille työntekijöille, 1584. 

- n:o 281 valtionenemmistöisten yhtiöiden toimin
nasta työnantajaliittojen jäseninä, 2099. 

- n:o 285 ulkomaisten muusikoiden välittämisestä 
maahamme, 2141, 2230. 

- n:o 318 venäjänkielen opiskelumahdollisuuksien 
parantamisesta koululaitoksen piirissä, 2726, 
3081. 

- n:o 336 tiepohjan lunastusmaksujen kunnille 
aiheuttamasta tilanteesta, 3117. 

- n:o 409 kloorattuja hiilivetyjä sisältävien torjun
ta-aineiden käytön kieltämisestä, 3289. 

Lausunnot: 

301 (hallituksen kertomus v. -67, A.K.); 612, 
616-7 (vaalioikeusikäraja, 2 K.); 801, 807 (vaali
lait, 2 K.); 924 ( edustajanvaalit, Lk.); 1135 ( edus
tajanvaalit, 2 K.); 2162 (taloudellisen kasvun turvaa
minen, 2 K.) ; 2224 (tuberkuloosin vastustaminen 
2 K.); 2400 (s:n, 3 K.); 2830, 2841, 2844, 2846, 
2865(s:n, Pl. 31); 3192 (talouselämän säännöstely, 
1 K.); 3331 (s:n, 3 K.). 

Jämsen, Artturl, maanviljelijä. 

- Keski-Suomen läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu varajäseneksi Vv:aan 27. 

, jäseneksi Suurv:aan 32. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 101 laiksi työllisyyslain muuttamisesta. 
Liitteet 832. - Ks. Työllisyyslaki. 

Lak.al. n:o 120 laiksi sairausvakuutuslain muut
tamisesta. Liitteet 884. - Ks. Sairausvakuutuslaki. 

Lak.al. n:o 153 kehitysalueluottolaiksi. Liitteet 
2192. - Ks. Kehitysalueet. 

Toiv.al. n:o 232 kantokykyluokituksesta kunnille 
aiheutuneiden kohtuuttomuuksien oikaisemisesta. 
Liitteet 552. - Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 538 toimenpiteistä perhekustannuk
sien tasaamiseksi. Liitteet 1041. - Ks. Perhekustan
nukset. 

Rah.al. n:o 253 määrärahan osoittamisesta rinta
masotilaskortin jakamista varten. Liitteet 1504. -
Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 254 määrärahan osoittamisesta mie
lenterveystyön uudelleenorganisoinnin tutkimiseksi. 
Liitteet 1505. - Ks. Mielenterveystyö. 

Rah.al. n:o 255 määrärahan osoittamisesta maa
miesopiston perustamiseksi Tarvaalan maatalousoppi
laitoksen yhteyteen. Liitteet 1506. - Ks. Maatalous
koulut. 

Rah.al. n:o 256 määrärahan osoittamisesta Pihti
putaan emäntäkoulun rakennustöiden aloittamiseksi. 
Liitteet 1508. - Ks. Emäntäkoulut. 

Rah.al. n:o 257 määrärahan osoittamisesta karjan
hoitolaitosten lomaemäntien kurssien aikaansaami
seksi. Liitteet 1509.- Ks. Lomaemännät. 

Rah.al. n:o 258 määrärahan osoittamisesta äidin
palkan maksamisen aloittamiseksi. Liitteet 1510. -
.Äidinpalkka. 
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Rah.al. n:o 259 määrärahan osoittamisesta !ai
noiksi Huopanan Voima Oy:lle Huopanankosken ve
sivoimalaitoksen laajennus- ja rakennustöitä varten. 
Liitteet 1512. - Ks. Voimalaitokset. 

Rah.al. n:o 260 määrärahan osoittamisesta suun
nitelman laatimista varten kalastuskoulun perustami
seksi Konneveden kunnan Siikakoskelle. Liitteet 
1513. - Ks. Kalastuskoulut. 

Rah.al. n:o 261 määrärahan osoittamisesta teolo
gisen opetuksen aloittamiseksi Jyväskylän yliopis
tossa. Liitteet 1515. - Ks. Yliopisto. 

Rah.al. n:o 262 korotetun määrärahan osoittami
sesta avustuksiksi vaikeuksiin joutuneille kunnille. 
Liitteet 1516.- Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 263 määrärahan osoittamisesta !ai
noiksi kalanviljelylaitoksille. Liitteet 1517.- Ks. Ka
lanviljelyslaitokset. 

Lausunnot: 

501 ( lisäbudjetti, A.K.); 619 ( metsänhoitoyhdis
tykset, 2 K.) ; 624 (kansanopistojen valtionapu, 1 
K.); 977 ( oikeudenkäymiskaari, 2 K.); 1152, 1165 
(lisäbudjetti, A.K.); 1480 (budjetti, Lk.); 1577 
(Peltosalmen-Pietarsaaren maantie, A.K.); 1976 
(hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 2495 ( bud
jetti, Yk.); 2645 ( vesihallinto, 2 K.); 2661 (pellon
varaus, 2 K.); 2811,2816-7 (budjetti Pl. 30); 3026 
(lisäbudjetti, A.K.). 

K. 

Kaarlonen, Katri Inkeri, emäntä, puutarhaopettaja. 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Tv:aan 27. 

., varajäseneksi II Lv:aan 29. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 186 kodinhoitajakoulutusta koske
vien säännösten yhdenmukaistamisesta. Liitteet 45.5. 
- Ks. Kodinhoito. 

Toiv.al. n:o 302 oppikoululaisten kouluruokailun 
järjestämisestä yhdenmukaiseksi kuimallisen koulu
laitoksen kanssa. Liitteet 654. - Ks. Oppikoulut. 

Toiv.al. n:o 404 rehuviljavarmuusvarastojen 
aikaansaamisesta Salon talousalueelle. Liitteet 804. 
- Ks. Vilja. . 

Rah.al. n:o 264 määrärahan osoittamisesta kasvi
huoneviljelyn tutkimuksissa tarvittavan työvoiman 
palkkaamiseksi. Liitteet 1518. - Ks. Kasvihuoneet. 

Rah.al. n:o 265 määrärahan osoittamisesta naudan
rehun tarkkailu- ja tutkimustoimintaa varten. Liit-
teet 1519. - Ks. Rehu. · 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 224 Pöytyän paikallissairaala- ja kunnanlää
käripiirin kuntainliiton perussäännön uudistamisesta. 

Lausunnot: 

165 (lääkintävoimistelijakoulutus, A.K.); 866 ( vil
javarastojen rakentaminen, A.K.); 1056 (apteekki-

tavaralaki, 2 K.); 1.53.5 (budjetti, Lk.); 2014 (tuber
kuloosin vastustaminen, 1 K.); 2228 (s:n, 2 K.); 
2348 (kansanterveyslaboratorio, 2 K.); 2951, 2956 
(pellonvaraus, 3 K.); 3230 (syrjintä työnmarkki
noilla, A.K.); 3259 (abortti, 1 K.); 3379, 3382 (s:n, 
2 K.); 3471 (s:n, 3 K.). 

Kaarna, Mikko, kunnallisneuvos, maanviljelijä. 

- Kymen läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, , Ltv:aan 27. 
, puheenjohtajal{Si Ltv:aan 33. 

Aloitteet: 

Rah.al. n:o 266 määrärahan osoittamisesta tien ra
kentamiseen Pulsan asemalta Luumäelle. Liitteet 
1520. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 267 määrärahan osoittamisesta maan
tien rakentamiseksi Lemin kirkolta Iitiän kylän 
kautta valtatielle n:o 13. Liitteet 1521. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 268 määrärahan osoittamisesta maan
tien rakentamiseksi Savitaipaleen kirkolta Taipalsaa
relle. Liitteet 1522. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 269 määrärahan osoittamisesta Vaali
maan-Simolan-Lappeenrannan maantien rakenta
miseen. Liitteet 1523. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 270 korotetun määrärahan osoittami
sesta avustukseksi syöpäjärjestöille sädehoitolaitos
ten ylläpitämisestä aiheutuneiden tappioiden. kor
vaamiseksi. Liitteet 1524. - Ks. Sairaalat. 

S u u 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 296 margariinin käyttämisestä voin ase!llesta 
vankiloissa, 2232 . 

- n:o 351 Etelä-Saimaan vesiensuojelun yleissuun
nitelman toteuttamisesta, 3124. 

Lausunnot: 

130-1 (kunnallislaki, 1 K.); 14.5-6 (automat· 
kustajain turvallisuus, A.K.); 211 (kunnallislaki, 3 
K.); 422 ( ajoluvan peruuttaminen, A.K.); 524 (kun
nanjohtajain . toimikausi, A.K.); 696, 699 ( kunnal
linen kunnanäänestys, A.K.); 763 (rakennuslaki, 1 
K.); 1471 (budjetti, Lk.); 1712 (kalastuslaki, 1 
K.) ; 1950 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 
2200 (kunnallislaki, l K.) ; 2327 (s: n, 2 K.); 2597 
(vesihallinto, 1 K.); 2648 (s:n, 2 K.); 2667 (pel
lonvaraus, 2 K.); 2945, 2948 (kunnallisverotus, 3 
K.); 3427-8 (pysäköintivirhemaksu, 2 K.). 

Kaasalainen, Nestor Johannes, maanviljelijä. 

- Turun läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Pv:aan 27. _ 

'. 
Aloite: 

Lak.al. n:o 83 laiksi maataloustuotteiden hinta
tuosta. Liitteet 717. - Ks. Maataloustuotteet. 
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Lausunnot: 

384 (alennusvoi, A.K.); 435 (lisäbudjetti, Lk.); 
927 (edustajanvaalit, Lk.); 1351 (budjetti, Lk.); 
1797 ( valtiopäiväjärjestys, 3 K.); 1833 (hallituksen 
talouspolitiikka, vlksm.); 2943 ( vesihallinto, 3 K.); 
3035 (lisäbudjetti, A.K.); 3544, 3549 (markkinoimis
maksut, 3 K.). 

Kalavainen, Meeri Sirkka, opintosihteeri. 

- Kymen läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, , Siv:aan 27. 
, valtiontilintarkastajan varamieheksi v:ksi 

1970 2168. 

A 1 o i t teet: 
Toiv.al. n:o 18 vapaudessa tapahtuvan kriminaali

huollon kehittämisestä. Liitteet 89. - Ks. Kriminaa
lihuolto. 

Toiv.al. n:o 286 ammattiopintojen avustuslain 
mukaisten lainojen myöntämisestä yksinomaan niille 
opiskelijoille, jotka eivät kuulu valtiontakauslakien 
piiriin. Liitteet 637. - Ks. Ammattiopinnot. 

Toiv.al. n:o 316 kunnallisten lukioiden liittämi
sestä kiinteästi peruskouluun. Liitteet 670. - Ks. 
Koululaitos. 

Toiv.al. n:o 561 porrastettuun ruokamaksujärjes
telmään siirtymisestä lastentarhoissa ja lasten päivä
hoitolaitoksissa. Liitteet 1604. - Ks. Lastentarhat. 

Rah.al. n:o 271 korotetun määrärahan osoittami
sesta opintokeskuksille niiden suorittamaa kerhotoi
minnan ohjausta varten. Liitteet 1525. - Ks. Ker
hotoiminta. 

Lausunnot: 
828 (kansanopistojen valtionapu, 2 K.); · 2139 

( seminaariep lakkauttaminen, 1 K.). 

Kangas, Reino Robert, maanviljelijä. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Ltv:aan 27. 

, varajäseneksi II Lv:aan 29. 

Aloitteet: 
Lak.al. n:o 74 laiksi kunnallisesta yhtenäiskou

lukokeilusta. Liitteet 606. - Ks. Koululaitos. 
Toiv.al. n:o 479 rintamasotilaiden kansaneläkeoi· 

keuden parantamisesta. Liitteet 974. - Ks. Kansan
eläke. 

Rah.al. n:o 272 määrärahan osoittamisesta turkis
tarhaustoiminnan neuvontatyöhön Oulun ja Lapin 
läänissä. Liitteet 1526. - Ks. Turkistarhaus. 

Rah.al. n:o 273 korotetun määrärahan osoittami· 
sesta rintamasotilaiden ylimääräisiä sotaeläkkeitä var· 
ten. Liitteet 1527.- Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 274 määrärahan osoittamisesta äidin
palkkajärjestelmän toteuttamisen aloittamiseksi. Liit
teet 1528. - Ks. Äidinpalkka. 

Rah.al. n:o 275 määrärahan osoittamisesta Limin
gan kuntaan rakennettavan valtion virastotalon ra
kennussuunnitelmia varten. Liitteet 1529. - Ks. 
Virastot. 

Rah.al. n:o 276 määrärahan osoittamisesta Piippo
lan kotiteollisuuskoulun rakentamisen jatkamiseen. 
Liitteet 1530. - Ks. Kotiteollisuus. 

Rah.al. n:o 277 korotetun määrärahan osoittami· 
sesta avustuksiksi vaikeuksiin joutuneille kunnille. 
Liitteet 1531. - Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 278 korotetun määrärahan osoittami· 
sesta maaseudun sähköistämisen tukemiseen. Liitteet 
1532. - Ks. Sähkö. 

Rah.al. n:o 279 korotetun määrärahan osoittami· 
sesta peruskuivatusten yhteydessä suoritettavien yh
teissalaojitustöiden tukemiseen. Liitteet 1534. - Ks. 
Ojitus. 

Suu ll. kysy m y k s e t: 

- n:o 10 hallituksen Rautaruukki Oy:n laajenta
mista koskevista tiedoista kuluvan vuoden bud
jettiesitystä annettaessa, 43. 

- n:o 177 vesihuoltotoiminnan laajentamisesta, 
1198. 

- n:o 356 vaikeuksiin joutuneiden kuntien avus
tamisesta eläinlääkintähuoltokustannuksien osal
ta, 3173. 

Lausunnot: 

1063 (apteekkitavaralaki, 2 K.); 1545 (budjetti, 
Lk.); 1972 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 
2554 (kehitysalueiden talouden edistäminen, 2 K.); 
2667 (pellonvaraus, 2 K.). 

Kankaanpää, Eino, osuuspankin johtaja. 

- Tullut Edk:n jäseneksi edesmenneen ed. Antilan 
sijaan Vaasan läänin vaalipiirn valitsemana 
3104. 

Kirj. kysymykse-t (A. V: 3): 

- n:o 270 maatalouden perustuottolainoituksen hy
väksikäytön edistämisestä. 

- n:o 271 maatilatalouden kehittämisrahaston käyt
tösuunnitelman vah.vistamisesta. 

. S u u ll. k y s y m y k s e t: 

- n:o 389 maatalouden perustuottolainoituksen hy
väksikäytön edistämisestä, 3247. 

- n:o 390 maatilatalouden kehittämisrahaston 
käyttösuunnitelman vahvistamisesta, 3248. 

- n:o 406 Etelä-Pohjanmaan koeaseman työsuhde
palkkamäärärahan supistamisesta, 3288. 

- n:o 407 Jalasjärven-Seinäjoen maantien raken· 
tamisesta, 3289, 3349. 

Kantola, Lauri, toiminnanjohtaja. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 25. 

, varajäseneksi Ulkv:aan 26. 
, , Ltv:aan 27. 
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Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 42 lainsäädännön muuttamisesta si
ten, ettei julkisista varoista samanaikaisesti makset
taisi henkilölle eläkettä ja palkkaa. Liitteet 170. -
Ks. Eläkeläiset. 

Toiv.al. n:o 176 lakisääteisen valtakunnallisen sai
raankuljetusjärjestelmän aikaansaamisesta. Liitteet 
440. - Ks. Sairaankuljetus. 

Toiv.al. n:o 227 määrärahasta !ainoiksi Uuden
maan kunnille koulu-, sairaala-, asunto- ja kunnallis
teknillisten laitosten rakentamiseksi. Liitteet 547. -
Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 639 määrärahasta Kolmperän-Siika
järven maantien kunnostamiseksi Espoon kauppa
lassa. Liitteet 1167. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 280 määrärahan osoittamisesta oppi
ja ammattikoululaisten koulumatkakustannusten kor
vaamiseen. Liitteet 1535. - Ks. Matkakustannukset. 

Rah.al. n:o 281 korotetun määrärahan osoittami
sesta aluesairaalain rakentamiseen. Liitteet 1536. -
Ks. Sairaalat. 

Rah.al. n:o 282 korotetun määrärahan osoittami
sesta geologisen tutkimustoiminnan edistämiseksi. 
Liitteet 1537. - Ks. Geologinen tutkimustoiminta. 

Rah.al. n:o 283 määrärahan osoittamisesta !ai
noiksi Uudenmaan läänin kunnille koulu-, sairaala-, 
asunto- ja kunnallisteknillisten laitosten rakentamista 
varten. Liitteet 1538. - Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 284 määrärahan osoittamisesta Hel
singin kehätieltä Espoon kauppalan Järvenperän ky
lästä Lahnukseen ja Porin pikatielle johtavan maan
tien peruskorjausten suorittamiseen. Liitteet 1539.
Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 285 määrärahan osoittamisesta Kolm
perän-Salakosken maantieosan kestopäällystämi
seksi. Liitteet 1540. - Ks. Maantiet. 

Suu 11. kysymys: 

- n:o 372 tiekorvausmaksujen suorittamisen no
peuttamisesta, 3240, 3284, 3344. 

Lausunnot: 

140 (OK:n kertomus v. -67, A.K.); 421 (ajo
luvan peruuttaminen, A.K.); 553 ( sairaankuljetus, 
A.K.); 615 (vaalioikeusikäraja, 2 K.); 1114 (yrittä
jäeläkkeet, 2 K.); 1230 ( edustajanvaalit, 3 K.); 1522 
(budjetti, Lk.); 2716 (merenkulkijain henkilöllisyys
todistukset, A.K.); 2861, 2865 (budjetti, Pl. 31); 
2885 (s:n, Pl. 32) ; 2905 (s:n, PI. 33); 3229 (syr
jintä työmarkkinoilla, A.K.). 

Karjalainen, Ahti Kalle Samuli, valtiotieteen tohtori, 
pankinjohtaja. 

- Mikkelin läänin vaalipiirin valitsema 7. 
Ks. Hallituksen jäsenten lausunnot. 

Karkinen, Seija, lakitieteen lisensiaatti, varatuomari, 
valtiotieteen maisteri. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Lv:aan 26. 

, tarkistajan varamieheksi 34. 

Aioitte et: 

Lak.al. n:o 112 laiksi kansaneläkelain muuttami
sesta. Liitteet 868. - Ks. Kansaneläkelaki. 

Lak.al. n:o 117 laiksi kansaneläkkeeseen suoritet
tavasta tukilisästä annetun lain muuttamisesta ja 
laiksi valtioneuvoston oikeudesta korottaa kansan
eläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä annetussa 
laissa mainittuja markkamääriä. Liitteet 876. - Ks. 
Kansaneläke. 

Toiv.al. n:o 178 avokentän kuntoutustyön tehos
tamisesta. Liitteet 445. - Ks. Kuntouttaminen. 

Toiv.al. n:o 336 erityiskoulutuksen järjestämisestä 
lastentarhanopettajille häiriytyneiden lasten opetusta 
varten. Liitteet 693. - Ks. Lastentarhat. 

Toiv.al. n:o 474 työntekijäin eläkelain 1 S:ssä 
mainitun karenssiajan lyhentämisestä. Liitteet 969. 
- Ks. Työeläkkeet. 

Toiv.al. n:o 543 yksinäisten perheenhuoltajien ase
man helpottamisesta. Liitteet 1046. - Ks. Sosiaali
huolto. 

Toiv.al. n:o 554 koulukodeista vapautuvien nuor
ten jälkihuollon järjestämisestä. Liitteet 1057. - Ks. 
Nuoriso. 

Lausunto: 

3024 ( tuontikaupparahasto, 1 K.). 

Karpola, Reino, maanviljelijä. 

- Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Mmv:aan 28. 

, varajäseneksi Puolv:aan 29. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 26 laiksi maatilatalouden tuloverolain 
muuttamisesta. Liitteet 13 7. - Ks. Maatilatalouden 
verotus. 

Lak.al. n:o 27 laiksi maatilatalouden tuloverolain 
muuttamisesta. Liitteet 138. - Ks. Maatilatalouden 
verotus. 

Toiv.al. n:o 96 uudistetun metsämaan verovapau
den saannin helpottamisesta. Liitteet 235.- Ks. Met
säverotus. 

Toiv.al. n:o 375 piirimetsälautakuntien menojen 
rahoittamisesta. Liitteet 771. - Ks. Metsänhoito. 

Toiv.al. n:o 378 tutkimuksen suorittamisesta met
sänviljelykustannuksista ja kantohintatasosta. Liitteet 
774.- Ks. Metsänhoito. 

Toiv.al. n:o 707 Rasivaaran-Tolosenmäen tien 
rakentamisesta. Liitteet 1237. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 286 määrärahan osoittamisesta pien
. teollisuuslainoja varten. Liitteet 1541. - Ks. Pien
teollisuus. 

Rah.al. n:o 287 määrärahan osoittamisesta Rasi
vaaran-Tolosenmäen tien rakentamiseksi. Liitteet 
1542. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 288 määrärahan osoittamisesta Kiteen 
-Lepikon tien rakentamista varten. Liitteet 1543. 
- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 289 määrärahan osoittamisesta Poh
jois- ja Sisä-Suomen alueilla tuotetun rukiin tuo
tantopalkkion suorittamiseen. Liitteet 1544. - Ks. 
Vilja. 



Eduskunnan jäsenet 1969. 4323 

Rah.al. n:o 290 korotetun määrärahan osoittami
sesta siirtona maatilatalouden kehittämisrahastoon. 
Liitteet 1545. - Ks. Maatilatalous. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 
- n:o 88 satoa kohdanneiden lumivahinkojen kor

vaamisesta. 
_ n:o 202 kivenraivauskustannusten saattamisesta 

vähennyskelpoiseksi verotuksessa. 
- n:o 207 kehitysaluerahaston perustamisesta. 
- n:o 214 poliisimiesten työturvallisuuden lisää-

mistä tutkivan toimikunnan asettamisesta. 

Lausunnot: 
2547 (kehitysalueiden talouden edistäminen, 2 

K.); 2830, 2865 (budjetti, Pl. 31). 

Karvikko, Irma Helena, filosofian maisteri, toimittaja. 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Ulkv:aan 26. 

A loi t teet: 
Lak.al. n:o 135 laiksi tulo- ja omaisuusverolain 

väliaikaisesta muuttamisesta. Liitteet 2173. - Ks. 
Tulo- ja omaisuusvero. 

Rah.al. n:o 291 määrärahan osoittamisesta ylimää
räisten korvausten suorittamiseen sotilasvammalain 
mukaisten elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden jälkeen
jääneisyyden korjaamiseksi. Liitteet 1546. - Ks. 
Sotilasvammakorvaukset. 

Kirj. kysymys (A. V:3): 

- n:o 53 tulenarkojen tekokuitujen vaarallisuu
desta. 

Suu 11. kysymys: 

- n:o 169 sotainvalidien elinkorkojen jälkeenjää
neisyydestä ja täydennyakorkojen määräämisperus
teista, 1032. 

Lausunnot: 

96, 115 ( vaalilait, Lk.); 717 (valtion lainat, 2 
K.); 912, 914, 920, 932 ( edustajanvaalit, Lk.); 
970, 972-3 (eläkkeet, 2 K.); 1078 (talletusten ve
ronhuojennukset, 2 K.); 1100-1, 1104 (eläkkeet, 
3 K.); 1234 ( edustajanvaalit, 3 K.); 2052 (uskon
nonvapauslaki, 2 K.); 2214 (sotilasvammalaki, 3 
K.); 2276 (huoneenvuokra, 3 K.); 2401 (tuberku
loosin vastustaminen, 3 K.); 2629, 2637,2640,2642 
(tulo- ja omaisuusvero, 2 K.); 2995-6 (korkea
kouluhallinto, Lk.); 3008 (budjetti, Yp.); 4103 (li
säbudjetti, A.K.); 3641 (korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Kauppi, Aaro, professori. 

- Valittu valtakunnanoikeuden jäseneksi nelivuotis
kaudeksi 1970-1973 2167. 

Kekkonen, Matti Kaleva, varatuomari. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Ulkv:aan 26. 

A 1 o i t teet: 
Toiv.al. n:o 34 maamme kansainvälistä kehitys

apua koskevan ohjelman valmistelemisesta. Liitteet 
112.- Ks. Kehitysapu. 

Toiv.al. n:o 36 valtion viran ja toimen haltijain 
jatkokoulutuksen järjestämisestä. Liitteet 164. - Ks. 
Virkamiehet. 

Toiv.al. n:o 335 yrittäjäkoulun perustamisesta 
Pohjois-Suomeen. Liitteet 692. - Ks. Yrittäjäkoulut. 

Rah.al. n:o 292 määrärahan osoittamisesta lasten
hoitajien koulutusta varten. Liitteet 1547. - Ks. 
Lastenhoito. 

Rah.al. n:o 293 korotetun määrärahan osoittami
sesta Kriminaalihuolto r.y:lle käytettäväksi lainsää
dännön edellyttämään kriminaalihuoltoon. Liitteet 
1548. - Ks. Kriminaalihuolto. 

Rah.al. n:o 294 määrärahan osoittamisesta Puo
langan-Pudasjärven maantien parantamiseen. Liit
teet 1549. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 295 määrärahan osoittamisesta Kuh
mon-Suomussalmen maantien parantamiseen välillä 
Lentiira-Suomussalmi. Liitteet 1550. - Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. n:o 296 määrärahan osoittamisesta Jun
tusrannan-Teerirannan maantien parantamiseen. 
Liitteet 1551. - Ks. Maantiet. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n.o 197 asemakaavamääräysten vaikutuksesta ra
kennusmateriaalin ja tekotavan valintaan. 

- n:o 200 virkamiesten sivutehtävien rajoittami
sesta. 

Lausunnot: 

1246 (apteekkitavaralaki, lep. jätt.); 1492 (bud
jetti, Lk.); 2585 (s:n, Yk.); 2850 (s:n, Pl. 31). 

Kemppainen, Jaakko Abram, varatuomari, säästöpankin
johtaja. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu varajäseneksi Suurv:aan 32. 

, jäseneksi Lv:aan 26. 
,. varajäseneksi II Lv:aan 29. 
, Suomen Pankin tilintarkastajaksi v:ksi 1969 

2168. 

Kilpi, Sylvi-Kyllikki, filosofian maisteri. 

- Valittu Eduskunnan kirjaston hallituksen jäseneksi 
kolmivuotiskaudeksi 1970-1972 2169. 

Kinnunen, Antti Aukusti, maanviljelijä. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Mmv:aan 28. 

" 
, Puolv:aan 29. 
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Aio i te: 

Rah.al. n:o 297 määrärahan osoittamisesta Salois
ten yhteislyseon rakennustöiden aloittamiseksi. Liit
teet 1552. - Ks. Oppikoulut. 

Kiviaho, Aleksi, pienviljelijä. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Kulkv:aan 28. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 90 laiksi maankuivatuslainan osaksi 
tai kokonaan perimättä jättämisestä eräissä tapauk
sissa. Liitteet 737. - Ks. Kuivatustyöt. 

Lak.al. n:o 121 laiksi sairausvakuutuslain muut
tamisesta. Liitteet 886. - Ks. Sairausvakuutuslaki. 

Toiv.al. n:o 144 määrätahasta Sykäräisten, Nur
mon ja Alajärven voimalaitoksien rakentamiseksi. 
Liitteet 284. - Ks. Voimalaitokset. 

Rah.al. n:o 298 määrärahan osoittamisesta Kau· 
havan-Kortesjärven maantien parantamiseksi. Liit
teet 1553. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 299 määrärahan osoittamist:sta Lappa
järven~Kauhavan tien parantamiseksi. Liitteet 1554. 
- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 300 määtärahan osoittamisesta Alajät
ven ohikulkutien rakentamiseen. Liitteet 1555. -
Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 301 määrätahan osoittamisesta Ähtä
rin-Töysän-Alavuden maantien rakentamiseksi. 
Liitteet 1556. - Ks. Maantiet. 

Suu 11. kysy m y k s et: 

- n:o 72 voin kuluttajahinnan pysyväisestä alenta
misesta, 408. 

- n:o 220 Vaasan Höyrymyllyn noudattamasta vil
jan hinnoittelusta, 1686. 

- n:o 332 rintamamiesten kansaneläkeikätajan 
alentamisesta, 3116. 

- n:o 333 poliittisen syrjinnän lopettamisesta 
Outokumpu Oy:n Kokkolan tehtaalla, 3170. 

Lausunnot: 

71 ( turkistarhauksen luotot, A.K.); 342-3 (li
säbudjetti, A.K.); 3S9 ( alennusvoi, A.K.); 437 ( li
säbudjetti, Lk.); 522 (s:n, A.K.); 853 (eläkkeet, 
1 K.); 1289 (yrittäjäeläkkeet, 3 K.); 1391 (bud
jetti, Lk.); 2085 ( veronkannon lykkääminen, Lk.); 
2309 (s:n, 1 K.); 2382 (s:n, 2 K.); 2866 (bud
jetti, Pl. 31); 3050-1 (lisäbudjetti, A.K.); 3129 
(asumiseroraha, 1 K.); 3154 (s:n, 3 K.). 

Kivimäki, Erkki, taloudenhoitaja. 

- Valittu Suomen Pankin tilintarkastajaksi v:ksi 1969 
2168. 

Knuuti, Urho Einari, tarkastaja. 

- Lapin läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

- valittu varajäseneksi Vv:aan 59. 
, valtiontilintarkastajan varamieheksi v:ksi 

1970 2168. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 70 esityksen antamisesta tulo- ja omai
suusverolain 24 §:n 9 kohdan muuttamisesta. Liit
teet 203. - Ks. Tulo- ja omaisuusvero. 

Toiv.al. n:o 82 moottorisahavähennyksen porras
tamisesta verotuksessa. Liitteet 219. - Ks. Veron
huojennukset. 

Toiv.al. n:o 143 Porttipahdan tekojärven altaan 
pohjan raivaamisesta. Liitteet 283. - Ks. Perkaus
työt. 

Toiv.al. n:o 238 oman asunnon hankkimiseen 
kohdistuvien korkokulujen vähennysoikeudesta 
kunnallisverotuksessa tulolähteestä riippumatta. Liit
teet 559.- Ks. Kunnallisverotus. 

Toiv.al. n:o 239 lapsivähennyksen myöntämisestä 
kunnallisverotuksessa lapsen saamasta orvoneläk
keestä riippumatta. Liitteet 560. - Ks. Kunnallis
verotus. 

Toiv.al. n:o 328 pysyvän kurssikeskuksen aikaan
saamisesta Tornion seminaarin vapautuviin tiloihin. 
Liitteet 684. - Ks. Kurssit. 

Rah.al. n:o 302 määrärahan osoittamisesta iltaop
pikoulun perustamiseksi Kemiin. Liitteet 1557. -
Ks. Oppikoulut. 

Rah.al. n:o 303 määtärahan osoittamisesta Kemin 
Ajokseen johtavan väylän valaisemiseen. Liitteet 
1558. - Ks. Merenkulku. 

Rah.al. n:o 304 määrärahan osoittamisesta Ylitor
nion kunnalle lisättynä valtionapuna kunnansairaa
lan rakennushankkeen toteuttamiseksi. Liitteet 1559. 
- Ks. Sairaalat. 

Rah.al. n:o 305 määrärahan osoittamisesta ammat
tikoulunopettajain opiston ja kansakoulunopetta
jain jatkokoulutuskeskuksen perustamiseksi Tor
nion seminaarilta vapautuviin tiloihin. Liitteet 1560. 
- Ks. Ammattikoulut. 

Rah.al. n:o 306 määrärahan osoittamisesta Kemin 
kaupunkiin perustettavan kurssikeskuksen suunnit
telua varten. Llitteet 1561. - Ks. Kurssit. 

Rah.al. n:o 307 määtärahan osoittamisesta sosiaa
likasvattaiia ja kotiavustajia valmistavan koulun pe
rustamiseksi Tornion seminaarilta vapautuviin tiloi
hin. Liitteet 1562. - Ks. Sosiaalikasvatus. 

Rah.al. n:o 308 määrätahan osoittamisesta valtion 
omistaman jäähdyttämön rakentamiseksi Sodanky
lään. Liitteet 1563. - Ks. Jäähdyttämöt. 

Rah.al. n:o 309 korotetun määrärahan osoittami
sesta huumausaineiden väärinkäYttäjien vapaaehtoi
seen huoltotyöhön. Liitteet 1564. - Ks. Huolto
työ. 

Rah.al. n:o 310 määtärahan osoittamisesta metsä
työmiesten asunto-olojen kehittämiseksi luovutetta
vien rakennuspuiden hinnan alentamiseksi. Liitteet 
1565. - Ks. Metsätyöt. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 221 tie- ja vesirakennuspiirien palveluksessa 
olevien toimihenkilöiden laaj..mittaisesta irtisano
misesta. 
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Suu 11. kysymykset: 

- n:o 69 alueliikennelupien myöntämisestä, 460. 
- n:o 98 tilapäisesti kansalaiskoulun opettajan vir-

kaa hoitavan kansakoulunopettajan palkkauk
sesta, 560. 

- n:o 250 Kolarin ja Inarin kunnan sairaalaolojen 
parantamisesta, 1807. 

- n:o 369 esityksen antamisesta uudeksi wosilo
malaiksi, 3180. 

- n:o 370 "Avaimet käteen" periaatteen mukai
sesti rakennuttavien oikeusturvan takaamisesta, 
3240. 

La u s. u n no t: 

603 (porotilat, 3 K.); 1932 (valtiovarain tila v. 
-67, A.K.); 2089 (veronkannon lykkääminen, Lk.); 
2311 (s:n, 1 K.); 2461 (s:n, 3 K.); 2640 (tulo
ja omaisuusvero, 2 K.); 2949, 2950 (kunnallisvero
tus, 3 K.); 3156 (asumiseroraha, 3 K.). 

Knuuttila, Eero Sakari, insinööri. 

- Keski-Suomen läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu varajäseneksi Lv:aan 26. 
- , jäseneksi Kulkv:aan 28. 

varajäseneksi Puolv:aan 29. 
, jäseneksi II Lv:aan 29. 

Al·o i t teet: 

Lak.al. n:o 3 laiksi hallitusmuodon muuttami
sesta. Liitteet 7. - Ks. Hallitusmuoto. 

Lak.il. n:o 63 laiksi yleisistä teistä annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 517,- Ks. Yleiset tiet. 

Toiv.al. n:o 174 lääkintäassistenttien koulutuksen 
aloittamisesta. Liitteet 438 . .,-- Ks. Lääkintäassisten
tit. 

Toiv:al. n:o 248 kadun liittämisestä asemakaava
alueella yleiseen tiehen ilman erityisjärjestelyitä. Liit
teet 569.- Ks. Tielaki. 

Toiv.al. n:o 562 pakollisen tapaturmaVakuutuk
sen siittämisestä valtion hoidettavaksi. Liitteet .1066 . 

. - Ks. Tapaturmat. 
Toiv.al. n:o 686 Lievestuoreen-Toivakan maan

tien parantamisesta. Liitteet 1216. - Ks. Maantiet. 
Toiv.al. n:o 689 Keuruun-Åhtärin maantien pa

rantamisesta läänin rajan ja Pihtisulun paikallistien 
risteyksen välillä. Liitteet 1219. - Ks. Maantiet. 

Toiv;al. n:o 744 tutkimuksesta sillan rakentami
sesta Kärkistensalmen lossipaikalle. Liitteet 1274. -
Ks. Sillat. 

Toiv.al. n:o 760 aseettomasta ja siviilipalveluk
sesta annetun lain tarkistamisesta. Liitteet 1297. -
Ks. Aseeton palvelus. 

Rah.al. n:o 311 määrärahan osoittamisesta posti
ja lennätinlaitoksen Jyväskylän jakokaukokeskuksen 
huoneiston lisätilojen hankkimiseksi. Liitteet 1566. 
- Ks. Postilaitos. 

Rah.al. n:o 312 määrärahan osoittamisesta ammat
tikoulujen opiskelija-asuntolain rakentamista varten. 
Liitteet 1567. - Ks. Asuntotuotanto. 

Rah.al. n:o 313 määrärahan osoittamisesta yksi
tyisopiskelijakomitean ehdottamien uusien valtion 
iltaoppikoulujen perustamiseksi. Liitteet· 1568. -
Ks. Oppikoulut. 

542 1/69 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 199 virkamies-kansanedustajien kaksinker
taisesta palkkauksesta. 

Suu 11. kysy m y k se t: 

- n:o 42 valtion konekorjaamaiden töiden keski
näisestä järjestelystä, 198. 

- n:o 117 perustettavaksi suunnitellun vesihalli
tuksen toimialasta, 667. 

- n:o 289 valtion rakennustöiden kokonaisura-
kointijärjestelmässä esiintyvistä epäkohdista, 
2141,2230. 

- n:o 290 virkamies- kansanedustajien kaksinker
taisesta palkkauksesta (Peruutettu). 

- n:o 391 vanhojen asuntojen kunnostamiseen an
nettavan valtiontuen korottamisesta, 3284. 

Lausunnot: 

64 (OA:n kertomus v. -67, A.K.); 240 (työlli
syyskertomus v. -67, A.K.); 289 (hallituksen kerto
mus v. -67, A.K.); 544 ( liikennepolitiikka, A.K.); 
731 (tieliikennelaki,3K.); 807 (vaalilait,2K.); 858 
( työllisyyslaki, 1 K.); 890 ( oikeudenkäymiskaari, 
1 K.); 971 (eläkkeet, 2 K.); 995 ( tiemäärärahat, 
A.K.); 1300 (yrittäjäeläkkeet, 3 K.); 1444 (bud
jetti, Lk.); 1658 (Kolhon-Haapamäen maan
tie, A.K.); 1945 (valtiovarain tila v. -67,· A.K.); 
2196, 2198 (korkeakoulustipendit, 2 K.); 2215, 
2218-9 (s:n, 3 K.); 2287 (seminaarien lakkautta
minen, 2 K.); 2324 (s:n, 3 K.); 2609 (kirkkolaki, 
3 K.); 2775, 2785 (budjetti, Pl. 29); 2943 (vesi
hallinto, 3 K.); 2948 (kunnallisverotus, 3 K.); 2989, 
2992 (budjetti, PI. 36); 3032 (lisäbudjetti, A.K.); 
3072 (liikepankkien sosialisoiminen, A.K).; 3269 
(autojen osamaksukauppa, A.K.); 3439 ( työsopimus
laki, 2 K.);_ 3602 (korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Kock, Osmo Olavi, varatuomari, apulaiskaupungin
sihteeri. 

- Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu varajäseneksi Suurv:aan 32. 

jäseneksi Lv:aan 26. 
, Pohjoismaiden neuvostoon 30. 
, II Lv:aan 29. 

puheenjohtajaksi II L:v:aan 33. 
valtakunnanoikeuden varajäseneksi nelivuo
tiskaudeksi 1970.,--1973 2167. 

A lo i.t teet: 

Lak.al. n:o 128 rangaistusmääräyslaiksi. Liitteet 
2163. - Ks. Rangaistusmääräykset. 

Toiv.al. n:ö 28 liikennevakuutusasiain siirtämi
sestä yleisestä alioikeudesta vakuutusoikeuteen. Liit
teet 101. - Ks. Liikennevahingot. 

Toiv.al. n:o 205 kilpailurajoitusten valvonnan te
hostamisesta. Liitteet 477. - Ks. Taloudellinen kil
pailu. 

Rah.al. n:o · 314 määrärahan osoittamisesta avus
tukseksi Kriminaalihuolto r.y:lle nuorisovalvontatoi
miston perustamiseksi Lahden kaupunkiin. Liitteet 
1569.- Ks. Kriminaalihuolto. 
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Rah.al. n:o 315 miiätärahan osoittamisesta Lahden 
keskussairaalan suunnittelua varten. Liitteet 1570. -
Ks. Sairaalat. 

Suu 11. kysy m y k s et: 

- n:o 71 aseenkantolupien saattamisesta määtäai-
kaisiksi, 462. · 

- n:o 233 uusnatsilaisen toiminnan estämisestä, 
1746. 

Lausunnot: 

106 (vaalilait, Lk.); 2107 (vuokrakiskonnan es
täminen, 2 K.); 2477 (kehitysalueiden talouden 
edistäminen, 2 K.) ~ 3403 ( huoneenvuokr&, 2 K.); 
3798 (lisäbudjetti, A.K.). 

Koivunen, Paavo Matias (Matti), kirvesmies. 

- Keski-Suomen läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu varajäseneksi Vv:aan 27. 

Aio i t teet: 
Toiv.al. n:o 58 Keski-Suomen läänin virastotalo

jen rakentamisen ohjelmoimisesta ja kiirehtimisestä. 
Liitteet 189. - Ks. Virastot. 

Toiv.al. n:o 115 toimenpiteistä vientimaksujen pe
rinnän jatkamisen turvaamiseksi. Liitteet 255. -
Ks. Vientimaksut. 

Toiv.al. n:o 129 pienteollisuuden työllistämismah
dollisuuksien lisäämisestä luottoja lisäämiillä. Liitteet 
269.- Ks. Pienteollisuus. 

Toiv.al. n:o 257 valtion maiden vuokraamisessa 
metsästys- ja kalastusseuroille noudatetun menette
lyn uudistamisesta. Liitteet 579. - Ks. Metsästys. 

Toiv.al. n:o 333 huonetilojen rakentamisesta Jy
väskylän ammattikoulujen opettajaopistolle ja pai
kalliselle ammattikurssitoiminnalle. Liitteet 690. -
Ks. Ammattikoulut. 

Toiv.al. n:o 530 lapsiperheiden asumistukea kos
kevain säännösten muuttamisesta. Liitteet 1031. -
Ks. Asumistuki. 

Rah.al. n:o .316 korotetun määrärahan osoittami
sesta Kaakkois-Suomen Sädehoitokodin ja Keski
Suomen Sädesairaalan rakennusaikaisten luottojen 
vuonna 1968 erääntyneiden korkojen korvaamiseksi. 
Liitteet 1571. - Ks. Sairaalat. 

Rah.al. n:o 317 määrärahan osoittamisesta Tol
jaanmäen tienparannusohjelman suorittamiseen Keu
ruun-Multian maantiellä. Liitteet 1572. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 318 määrärahan osoittamisesta halpa· 
korkoisia pienteollisuuslainoja varten. Liitteet 1573. 
- Ks. Pienteollisuus. 

Rah.al. · n:o 319 määrärahan osoittamisesta Jyväs
kylän yliopiston kirjasto-hallintorakennuksen suunnit
teluun. Liitteet 1574. - Ks. Yliopisto. 

Rah.al. n:o 320 määrärahan osoittamisesta Jyväs
kylään rakennettavan sokeain koulun rakennustöiden 
aloittamiseksi. Uitteet 1575.- Ks. Aistivialliset. 

Rah.al. n:o 321 määrärahan osoittamisesta ammat
tikoulujen Jyväskylän opettajaopiston uudisraken
nuksen suunnittelutöitä varten. Liitteet 1576. - Ks. 
Ammattikoulut. 

Rah.al. n:o 322 määrärahan osoittamisesta Kärkis-
. tensalmeen rakennettavan maantiesillan suunnittelu

töiden suoritt;atliiseen. Liitteet 1577.- Ks. Sillat. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 93 Suolahden-Haapajärven rautatien raken
tamiseen otetun maan pakkolunastuskorvauksista. 

- n:o 108 omakotitonttien omistajien vapauttami
sesta katujen kunnossapitovelvoitteista. 

- n:o 231 valtionrautateiden paikallisen henkilö
liikenteen supistussuunnitelmista Keski-Suomessa. 

Suull. kysymys: 

- n:o 149 pienteollisuuslainojen myöntämisestä 
korkosubventioiden puitteissa, 1023. · 

Lausunnot: 

1401 (budjetti, Lk.); 2133 (taloudellisen kasvun 
turvaaminen, 1 K.); 2483 (kehitysalueiden talouden 
edistäminen, 2 K.); 2703 (kehitysalueluotot, 3 K.); 
2866 (budjetti, Pl. 31); 2906 (s:n, Pl. 33); 3079 
( asumiseroraha, Lk.). 

Kokkola, Veikko Johan. 

Ks. Ensimmäinen varapuhemies. 

Koppanen, Esko Jussi, valtiotieteen maisteri, pankin
johtaja. 

- Uudenmaan lliänin. ya41ipiirin valitsema 5. 
- valittu varajäseneksi Vv:aan ,9. 

, .valtiontilintarkastajaksi v:ksi 1970 2168. 

Kirj. kysymys (A. V:3): 

- n:o 293 maanteitse suoritettavien erikoisirulje-
tusten edistänliseatä .. 

Suull. kysymykset: 

- n:o 168 tiemäärärahojen supistamisesta, 1032. 
- n:o 328 esityksen antamisesta puolustusvoimien 

perushankintalaiksi, 3082. 

Lausunnot: 

14~ (ltlltomatkustajain turvallisuus, AK.); 655 
(vaalioikeusikätaja, 3 K.); 1446 (budjetti, Lk.); 
2677 (s:n, Pl. 23); 2757, 2765 (s:n, Pl. 27) 
2860 (s:n, PI. 31); 2985 (s:n, Pl. 34); 3702 (kor
keakouluhallinto, 1 K.). 

Korsbäck, Verner Valentin, maatalous- ja metsätieteiden 
kandidaatti, agronomi. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

,. ., Pv:am 27. 

A loi t teet: 

Lak.al. n:o 84 laiksi maataloustuotteiden hinta
tasosta. Liitteet 720 ja 723. - Ks. Maataloustuotteet. 
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Toiv.al. n:o 57 Kristiinan virastotalon rakennus
töiden ·aloittamisesta. Liitteet 187 ja 188. - Ks. Vi
rastot. 

Toiv.al. n:o 151 sähkövirran kuluttajahintojen eri
laisuuden poistamisesta. Liitteet 291 ja 292. -' Ks. 
Sähkö. 
. Toiv.al. n:o 398 turkiseläintarhausta koskevan 
neuvonta-, tutkimus- ja koetoiminnan tehostamisesta. 
Liitteet 795 ja 796. - Ks. 'l:urkistarhaus. . 
· Toiv.al. n:o 458 a,mmatinvalinnanohjaustoimiston 
avaamisesta Närpiöön. Liitteet 950 ja 951. - Ks. 
Ammatinvalinta. 

Toiv.al. n:o 632 Korsnäsin-Närpiön maantien ra
kennustöiden loppuunsaattamisesta. Liitteet 1155 ja 
1156. - Ks. Maantiet. 

Rab.al. n:o 323 määrärahan osoittamisesta paran
nustöiden loppuun saattamista varten Korsnäsin
Närpiön-Teuvan maantiellä. Liitteet 1578 ja 1579. 
- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 324 määrärahan osoittamisesta amma
tinvalinnanohjausta varten eteläisellä ruotsinkielisellä 
Pohjanmaalla. Liitteet 1580 ja 1581. - Ks. Amma
tinvalinta. 

Rah.al. n:o 325 määrärahan osoittamisesta Eds
vikin-Ylimarkun-Teuvan tien pat!Ultamista var
ten. Liitteet 1582 ja 1583. - Ks. Maantiet. 

Rah.l!l. n:o 326 määrärahan osoittamisesta Peto
låhtf.: ... :r<:orsbäck-Korsnäsin tien rantatiehen yhdistä
mistä varten. Liitteet 1584 ja 1585 . ....;.:. Ks. Maantiet. 

· Rah.al. n:o 327 määrärahan osoittamisesta Mar
tensin taimitarhan säätiölle Ylimarkussa. Liitteet 
1586 ja 1587.- Ks. Kasviliuoneet. 

Rah.al. n:o 328 määrärahan osoittamisesta Stor
bron silian parantamista varten Tiukan kunnassa. 
Liitteet 1588 ja 1589. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 329 määrärahan osoittamisesta turkis
eläinkasvatuksen tutkimus- ja koetoimintaa varten. 
Liitteet 1590 ja 1591. - Ks. Turkistarhaus. 

Suull. kysymys: 

- n:o 392 maatilatalouden kehittämisrahaston käyt
tösuunnitelman vahvistamisesta, 3284. 

Lausunnot: 

987 (maataloustulo, 1 K.); 1038 (maidon ja veh
nän markkinoimismaksut, 1 K.); 1141 (edustajan
vaalit, 2 K.); 1258 (maataloustulo, 2 K.); 1404 
(budjetti, Lk.); 2468 (veronkannon lykkääminen, 
3 K.); 2702 ( kehitysalueluoto, 3 K.). 

Koskinen, Eino Artturi, kunnallisneuvos. 

- Keski-SuO!nen läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jlseneksi Mmv:aan 28. 
- , varajäseneksi Kulkv:aan 29. . 

, varapuheenjohtajaksi Mmv:aan 33. 

Aloite: 

Rah.al. n:o 330 määrärahan osoivtamisesta Keu
nnm-Multian-Karstulan maantien rakentamiseksi. 
Liitteet 1592. - Ks. Maantiet. 

Lausunnot: 

278 (pellonvaraus, 2 K.); 591-2 (metsänhoito
yhdistykset, 1 K.); 602 {porotilat, 3 K.)'; 2253 
(Kemin alueen suot, A.K.); 2657, 2659, 2664 (pel-
lonvaraus, 2 K.); 2955 (s:n, 3 K.). · 

Koskinen, Lyyli Johanna, sosionomi. 

- Mikkelin läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Ltv:aan 27. 

,, varajäseneksi Sosv:aan 28. 
- muistosanat 1339. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 527 avustusten myöntämisestä kun
nille halpavuokraisten asuntojen rakentamiseen vä
hävaraisille vanhuksille. Liitteet 1027. - Ks. Asun
totuotanto. 

Toiv.al. n:o 682 määrärahasta Virmutjoen-Ve
karan maantien rakentamiseen. Liitteet 1212. - Ks. 
Maantiet. 

Kosola, Niilo Vilho, agronomi, maanviljelijä. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 26. 

, varajäseneksi Mmv:aan 28. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 381 talousteiden ja salaojituksen ra
hoittamisesta laajojen peruskuivatusten yhteydessä. 
Liitteet 777. - Ks. Kuivatustyöt. 

Rah.al. n:o 331 korotetun määrärahan osoittami
sesta Lapuanjoen järjestelyn III ja IV vaihetta var
ten. Liitteet 1593. - Ks. Vesistön järjestely. 

Lausunnot: 

521 (lisäbudjetti, A.K.); 4040 ( korkeakouluhal
linto, 1 K.). 

Kull, Magnus, kauppatieteen lisensiaatti, valtiotieteen 
maisteri, rehtori. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Ltv:aan 27. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 50 luotsien ruotsalaisissa kauppa
aluksissa suorittaman palvelun hyväksymisestä eläk
keitä laskettaessa. Liitteet 178 ja 179. - Ks. Eläk
keet. 

Toiv.al. n:o 525 erityisen vanhustenhuoltolain 
tarpeen selvittämisestä. Liitteet 102.3 ja 1024.- Ks. 
Vanhukset. 

Toiv.al. n:o 577 koululaiskuljetusten turvallisuus
kysymyksen selvittämisestä. Liitteet 1090 ja 1091. -
Ks. Kuljetustoiminta. 

Toiv.al. n:o 637 määrärahasta Inkoossa olevan 
Barönsalmentien saattamiseksi valmiiksi. Liitteet 
1164 ja H65. - Ks. Maantiet. 
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Toiv.al. n:o 643 Loviisan ja valtatie n:o 6:n vä
lisen tien parannustöiden aloittamisesta. Liitteet 
1172 ja 1173. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 332 määrärahan osoittamisesta viras
totalon suunnittelua varten Loviisaan. ,Liitteet 1594 
ja 1595. - Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 333 määrärahan osoittamisesta töiden 
jatkamista varten Loviisan ja V alkon välisellä tiellä. 
Liitteet 15% ja 1597. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 334 määrärahan osoittamisesta amma· 
tinvalinnanohjaustoimistoa varten Porvoon kaupun
kiin. Liitteet 1598 ja 1599. - Ks. Ammatinvalinta. 

Rah.al. n:o 335 määrärahan osoittamisesta amma
tinvalinnanohjaustoimistoa varten Karjaan kauppa
laan. Liitteet 1600 ja 1601. - Ks. Ammatinvalinta. 

Rah.al. n:o 336 määrärahan osoittamisesta tienpa
rannustöiden aloittamista varten Loviisan ja valtatie 
n:o 6:n välillä. Liitteet 1602 ja 1603. - Ks. Maan. 
tiet. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o ·104 koululaiskuljetuksia koskevien määräys
ten aikaansaamisesta. 

- n:o 126 mielenterveydellisen neuvontatoiminnan 
tehostamisesta. 

Lausunnot: 

377, 379 (kihlakunnanoikeuden lautakunta, 2 
K.); 397 (s:n, 3 K.); 45.5 (Edk:n kirjaston kerto
mus v. -68, A.K.); 697 (kunnallinen kansanäänes
tys, A.K.); 953 (rakennuslaki, 3 K.); 1094 (eläk
keet, 3 K.); 1715 (kalastuslaki, 1 K.); 1733 (huol
toapulaki, 3 K.); 2438 (kirkkolaki, 2 K.); 2847, 
28.57 (budjetti, Pl. 31); 3456 (huoltoapulaki, 2 
K.). 

Kulvinen, Pekka, hallintoneuvos. 

- Vapautettu Edk:n oikeusasiamiehen toimesta 2005. 

Kuusi, Pekka Juhana, valtiotieteen tohtori, johtaja. 

- Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Ulkv:aan 26. 

, varajäseneksi Sosv:aan 28. 
, , Pohjoismaiden neuvostoon 30. 
, puheenjohtajaksi Ulkv:aan 33. 

Aloite: 

Rah.al. n:o 337 korotetun määrärahan osoittami
sesta Suomen YK-liiton toiminnan tukemiseen. Liit
teet 1604. - Ks. Suomen YK-liitto. 

Lausunnot: 

310 (hallituksen kertomus v. -67, A.K.); 1290 
(yrittäjäeläkkeet, 3 K.); 1529 (budjetti, Lk.); 1787, 
1793, 1796 (valtiopäiväjärjestys, 3 K.). 

Kuusinen, Hertta Elina, toimittaja. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi kansliatoimikuntaan 13. 

- valittu jäseneksi Ulkv:aan 26. 
, varajäseneksi Antellin kokoelmien valtuus

kuntaan vuosiksi 1968-1973 375. 

Aio i t teet: 

Lak.al. n:o 116 laiksi kansaneläkelain muuttami
sesta. Liitteet 875.- Ks. Kansaneläkelaki 

Lak.al. n:o 119 laiksi sairausvakuutuslain muut
tamisesta. Liitteet 883. - Ks. Sairausvaktiutuslaki. 

Rah.al. n:o 338 määrärahan osoittamisesta varat
tomien kansaneläkeläisten sairausmenojen kustanta
miseen. Liitteet 1605. - Ks. Sairaanhoito. 

Lausunto: 

1543 (budjetti, Lk.). 

Käkelä, V aito Edvard, liikkeenhoitaja. 

- Kymin läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Vv:aan 26. 

, puheenjohtajaksi Vv:aan 33. 

Lausunnot: 

850-1-2 (eläkkeet, 1 K.); 973 (s:n, 2 K.); 
1036 ( edustajanvaalit, 1 K.); 1122 ( lisåbudjetti, 
A.K.); 1243, 1245 ( apteekkitavaralaki, lep. jätt.); 
1772, 1935, 1937 (valtiovarain !tila v. -67, A.K.); 
2078 (Pekemo Oy:n lainat, A.K.); 2109, 2129 
(kansanterveyslaboratorio, 1 K.); 2403, 2405 (tu· 
berkuloosin vastustaminen, 3 K.); 2487 (budjetti, 
Yk.); 2645 ( vesihallinto, 2 K.); 2780 (budjetti, 
Pl. 29); 3025, 3027 (lisäbudjetti, A.K.); 3412 
(markkinoimismaksut, 2 K.). 

L. 

Laaksonen, Mikko Olavi, varatuomari, pääsihteeri. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi kansliatoimikuntaan 13. 

, varajäseneksi Vv:aan 26. 
, jäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 30. 

Aio i t teet: 

Lak.at. n:o 100 laiksi työllisyyslain muuttamisesta. 
Liitteet 831. - Ks. Työllisyyslaki. 

Toiv.al. n:o 25 määrärahasta aiheettomien oikeu
denkäyntien viran tai toimen haitijoille aiheuttamien 
kulujen korvaamiseen. Liitteet 97. - Ks. Oikeu
denkäynti. 

Toiv.al. n:o 39 ylimääräisten ja tilapäisten toimien 
perustamisesta ylimääräisten virastotyöntekijäin hoi
tamia tehtäviä varten. Liitteet 167. - Ks. Virka
miehet: 

Toiv.al. n:o 47 määrärahasta eläkeasioita valmis
telemaan tarvittavan lisähenkilökunnan palkkaami
seksi valtiokonttoriin. Liitteet 175. - Ks. Valtio
konttori. 

Toiv.al. n:o 63 verotarkastuksen tehostamisesta. 
Liiiteet 195.- Ks. Verotus. 
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Toiv.al. n:o 423 työntekijän oikeuttamisesta vuo
silomaa varten lukemaan hyväkseen eri työnantajien 
palveluksessa olemansa ajat. Liitteet 911. - Ks. 
Vuosiloma. 

Rah.al. n:o 339 määrärahan osoittamisesta posti
ja lennätinlaitoksen Helsingin autovarikon tonttia ja 
rakentamista varten. Liitteet 1606. - Ks. Postilaitos. 

Rah.al. n:o 340 korotetun määrärahan osoittami
sesta ammattientarkastustoiminnassa tarvittavien me
lu- ja ilmanvirtausmittareiden hankkimista varten. 
Liitteet 1608. - Ks. Ammattientarkastus. 

Rah.al. n:o 341 määrärahan osoittamisesta työter
veysalaan perehtyneen asiantuntijalääkärin palkkaa
miseksi ammattientarkastustoimintaa varten. Liitteet 
1609.- Ks. Ammattientarkastus. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 19 valtion virastoihin otettavan henkilökun
nan paikkaamista koskevien budjettiohjeiden 
muuttamisesta. 

- n:o 94 valtion palveluksessa olevien henkilöiden 
vahingonvastuusta eräissä tapauksissa. 

- n:o 209 valtion työkyvyttömyyseläkettä saavien 
asemassa olevien epäkohtien korjaamisesta. 

- n:o 232 iltaopiskelijain jatko-opintomahdolli
suuksien parantamisesta. 

Suull. kysymykset: 

- n:o 58 Helsingin tullikamarin auto-osaston hen
kilökunnan työskentelyolosuhteista, 368. 

- n:o 132 kansallisteatterin palveluksessa olevien 
henkilöiden joukkoirtisanomisesta, 671. 

- n:o 181 palkkausluokkatiedustelusta valtionrau
tateillä, 1201. 

Lausunnot: 

291 (hallituksen kertomus v. -67, A.K.); 340, 
342 (lisåbudjetti, A.K.); 379 ( kihlakunnanoikeuden 
lautakunta, 2 K.); 439 (lisäbudjetti, Lk.); 507, 
511, 516, 520 (s:n, A.K.); 646-7-8-9, 650 (vä
hittäiskaupan llikeaika, 3 K.); 733 (kalastuslaki, 1 
K.); 848, 850, 852, 854 (eläkkeet, 1 K.); 960, 967, 
970 (s:n, 2 K.); 984 (maataloustulo, 1 K); 1098, 
1100, 1102 (eläkkeet, 3 K.); 1266 (maataloustulo, 
2 K.); 2337 (virkamiespalkat, 2 K.); 2794 (bud
jetti, Pl. 30); 2959, 2962 (suhdannerahasto, 3 K.); 
2984 (budjetti, Pl. 34); 3032 ( lisäbudjetti, A.K.); 
3273 (virkamiespalkat, 3 K.); 3275 (palo-opisto, 3 
K.) ; 3567 ( työsopimuslaki, 3 K.). 

Lagerroos, Paavo Arvi, aluesihteeri. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, , Sosv:aan 28. 
, varajäseneksi Pv:aan 27. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 143 laiksi kehitysalueiden talouden 
edistämisestä vuosina 1970-1975. Liitteet 2180. -
Ks. Kehitysalueet. 

Toiv.al. n:o 43 palkkatuloa saavien valtion ym. 
eläkeläisten eläkkeiden vähentämisestä. Liitteet 171. 
- Ks. Eläkeläiset. 

Toiv.al. n:o 437 työvoimatoimikuntia koskevan 
. työllisyyslain määräysten tarkistamisesta. Liitteet 926. 
- Ks. Työllisyyslaki. 

Toiv.al. n:o 467 vähimmäiseläkkeiden korottami
sesta ja ylärajan säätämisestä eläkkeille. Liitteet 960. 
- Ks. Eläkkeet. 

Rah.al. n:o · 342 määrärahan osoittamisesta opis
kelija-asuntojen rakentamista varten. Liitteet 1610. 
- Ks. Asuntotuotanto. 

Lausunnot: 

235 (työllisyyskertomus v. -67, A. K.); 454-5 
(kansaneläkkeen tukilisä, 1 K.); 473-4 (kunnal
listen virkojen täyttäminen, A. K.); 475-6, 523 
( kunnanjohtajain toimikausi, A. K.); 575 ( vähit
täiskaupan liikeaika, 2 K.); 647-8-9 ( s:n, 3 K.); 
778 (sairausvakuutus, 3 K.); 854 (eläkkeet, 1 K.); 
914, 923 (edustajanvaalit, Lk.); 1235 (s:n, 3 K.); 
1604-5-6 (työttömyyskassat, 1 K.); 1655 (perhe
eläke, 2 K.); 1724 (sairausvakuutus, 3 K.); 1759, 
1923, 1927 (kansaneläkelaitoksen kertomus v. -68, 
A. K.); 1947 (valtiovarain tila v. -67, A. K.); 2084, 
2087 ( veronkannon lykkääminen, Lk.); 2162 ( talou
dellisen kasvun turvaaminen, 2 K.); 2171, 2173 (s:n, 
3 K.); 2482 (kehitysalueiden talouden edistäminen, 
2 K.); 2614 (s:n, 3 K.); 2646 (vesihallinto, 2 K.); 
2919 (budjetti, Pl. 33); 3136-7 (asumiseroraha, 
2 K.); 3155-6 (s:n, 3 K.); 3297 (talonmiesten työ
aika, 1 K.); 3397 (eroraha, 2 K.); 3439 (työsopimus
laki, 2 K.); 3572 (s:n, 3 K.). 

Laiho, Aimo Aleksi, pienviljelijä. 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu varajäseneksi Vv:aan 27. 

" 
, Mmv:aan 28. 

" 
, Puolv:aan 29. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 353 maatalousväestön tulotason 'tur
vaavan maatalouden hintatasolain aikaansaamisesta. 
Liitteet 748.- Ks. Maatalous. 

Toiv.al. n:o 463 yrittäjiä ja maatalousväestöä kos
kevien eläkelakien antamisesta. Liitteet 956. - Ks. 
Yrittäjäeläkkeet. 

Rah.al. n:o 343 määrärahan osoittamisesta Uuden
kaupungin-Kiukaisten rautatien rakennustyön aloit
tamiseksi. Liitteet 1611.- Ks. Rautatiet. 

Rah.al. n:o 344 määrärahan osoittamisesta kan
saneläkkeen tukilisän saajien erityistukea varten. Liit
teet 1612. - Ks. Kansaneläke. 

Lausunto: 

1264 (maataloustulo, 2 K.). 

Laine, Ensio, toiminnanohjaaja. 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu varajäseneksi Lv:aan 26. 

jäseneksi II Lv:aan 29. 
, Eduskunnan tiliotatkastajan varamieheksi 

v:ksi 1970 3133. 
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Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 99 liikevaihtoveron poistamisesta 
.joukkokulutustarvikkeilta. Liitteet 238. - Ks. Lii
kevaihtovero. 

.1'oiv.al. n:o 341 lisähenkilökunnan · paikkaami
sesta opetusministeriön taidetoimistoon. Liitteet 700. 
- Ks. Opetusministeriö. . 

Toiv.al. n:o 439 kuntien työhönsijoitusosuuksien 
määrittelemisen muuttamisesta. Liitteet 928. - Ks. 
Kunnat. 

Rah.al. n:o 15 määrärahan osoittamisesta Taivas
sillon-Kustavin lossiyhteyden parantamiseksi Kai
taisten salmessa. Liitteet 321. - Ks. Lossit. 

Rah.al. n:o 345 korotetun määrärahan osoittami
sesta vaikeuksiin joutuneiden kuntien valtionapua 
varten. Liitteet 1613. - Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 346 määrärahan ·osoittamisesta Turun 
-Naantalin moottoritien rakentamista varten. Liit
teet 1614. - Ks. Moottoritiet. 

Rah.al. n:o 347 määrärahan osoittamisesta Kusta
'vin Vuosnaisten troolisataman rakentamista varten. 
Liitteet 1615. - Ks. Satamat. 

Rah.al. n:o 348 määrärahan osoittamisesta Keski
raskaan helikopterin hankkimiseksi Turunmaan saa
ristoalueen meripelastus- ja sairaskuljetuksia varten. 
Liitteet 1616. - Ks. Meripelastus. 

Rah.al. n:o 349 määiärahan osoittamisesta Turun 
sairaanhoito-oppilaitoksen rakentamista varten. Liit
teet 1617. - Ks. Sairaanhoitajat. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 43 kuntien työhönsijoitusosuuksien tarkis
tamisesta. 

- n:o 74 Taivassalon-Kustavin lassiyhteyden pa
rantamisesta. 

- n:o 98 arkipyhäviikkojen lauantai- ja aattopäi
,vien työajan lyhentämisestä. 

- n:o 111 eräiden talonrakennustöiden keskeyttä
misestä Turussa. 

- n:o 141 asevelvollisten oikeusturvaa heikentä
vien toimenpiteiden estämisestä puolustusvoi
missa. 

- n:o 158 perusvähennyksestä kunnallisverotuk
sessa. 

- n:o 167 tie- ja vesirakennuslaitoksen solmimista 
työkoneiden vuokrasopimuksista. 

- n:o 208 Salon ohikulkutien rakentamisen no
peuttamisesta. 

- n:o 213 helikopterin hankkimisesta Turunmaan 
saaristomeren alueelle. 

- n:o 228 Turun sairaanhoito-oppilaitoksen raken
nustöiden aloittamisesta. 

- n:o 238 veikkausvoittovarojen jakoperusteiden 
muuttamisesta. 

- n:o 241 sähköasennustarvikkeiden hintojen ko
hoamisesta. 

- n:o 269 korvauksen maksamisesta kansalais
sotaan osallistuneille punakaartilaisille. 

- n:o 296 voin alennusmyynnin tehostamisesta. 

S u u 11. k y s y m y s: 

- n:o 263 oluttölkkien aiheuttamasta jäteongel
masta, 1813. 

Lausunnot: 

227 ( tyÖllisyyskertomus v. -67. A. K.); 554 (sai
raankuljetus, A. K.) ; 567 (vähittäiskaupan ·Jiikeaika, 
2 K.); 832 ( työllisyyslaki, 1 K.); 1430 (budjetti, 
Lk.); 2030 ( tuulaaki, 2 K.); 2175 (taloudellisen kas
vun turvaaminen, 3 K.); 2579 (budjetti, Yk.); 2754 
(s:n, Pl. 26); 2947 (kunnallisverotus, 3 K.). 

Laine, Olavi Johannes, piirisihteeri. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Vv:aan 26. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 94 laiksi työsopimuslain muuttami
sesta. Liitteet 813. - Ks. Työsopimuslaki. 

Lak.al. n:o 98 laiksi talonmiesten työajasta. Liit
teet 824. - Ks; Työaika. 

Toiv.al. n:o 255 Santahaminan ja Suomenlinnan 
saarien saattamisesta Helsingin kaupungin hallintaan 
virkistystarkoituksia varten. Liitteet 577. ~ Ks. Vir
kistysalueet. 

Lausunnot: 

843 (eläkkeet, 1 K.); 1355 (budjetti, Lk.); 2060 
(vuokrakiskonta, 1 K.); 2499 (budjetti, Yk.). 

Landström, ~Ies Enok, sosiaalipäällikkö. 

- Turun läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Kulkv:aan 28. · 

, varajäseneksi Puolv:aan 29. 

" " 
Vv:aan 59. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 31 laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Liitteet 145.- Ks. Verotuslaki. 

Lak.al. n:o 33 laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Liitteet 147.- Ks. Verotuslaki. 

Toiv.al. n:o 54 valtion virastotalon rakentami
sesta Noormarkun kuntaan. Liitteet 184. - Ks. Vi
rastot. 

Toiv.al. n:o 90 kieltenopettajien ulkomaisten 
opintomatkojen kustannusten vähennysoikeudesta 
verotuksessa. Liitteet 228. - Ks. Veronhuojennuk
set. 

Toiv.al. n:o 111 vapaapalokuntien oikeuttami
sesta käyttämään verovapaata polttoainetta palo
autoissaan. Liitteet 251. - Ks. Polttoaineet. 

Toiv.al. n:o 214 manttaalikuntalainsäädännön ku
moamisesta. Liitteet 532. - Ks. Manttaalikunta
laitos. 

Toiv.al. n:o 262 mato- ja pilkkionginnan salli
misesta ilman kalastuslupaa. Liitteet 585. - Ks. Ka
lastus. 

Toiv.al. n:o 264 hauen kutukalastuksen kieltämi
sestä. Liitteet 587.- Ks. Kalastus. 

Toiv.al. n:o 347 lainsäädäntötoimenpiteistä ur
heilu- ja liikuntakasvatuksen osuuden määräämiseksi 
vähintään 60 prosentiksi jaettavista veikkausvoitto
varoista. Liitteet 706. - Ks. Veikkaus. 

Toiv.al. n:o 390 kalataloushallinnon piiriorganisaa
tion luomisesta. Liitteet 786. - Ks. Kalatalous. 
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Toiv.al. n:o 581 jalankulkijoiden turvallisuuden 
tehostamisesta. Liitteet 1096. - Ks. Liikenne. 

Rah.al. n:o 16 määrärahan osoittamisesta Pomar
kun-Noormarkun-Lampaluodon maantien raken
tamiseen. Liitteet 322. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 17 määrärahan osoittamisesta kala
talousalan järjestöjen toiminnan avustamiseen. Liit
teet 323. - Ks. Kalatalous. 

Rah.al. n:o 350 määrärahan osoittamisesta Kan
kaanpään~Vammalan tien rakennustöiden aloitta
miseksi. Llitteet 1618. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 351 määrärahan osoittamisesta Porin
Friitalan maantien rakennustöiden aloittamiseksi. 
Llitteet 1619. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 352 määrärahan osoittamisesta Pomar
kun-Noormarkun-Lampaluodon maantien raken
nustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1620. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 353 määrärahan osoittamisesta Turun 
-Tampereen ja Porin-Helsingin valtateiden eritaso
risteyksen rakentamiseksi Lauttakylässä. Liitteet 
1621. - Ks. Maantiet. . 

Rah.al. n:o 354 määrärahan osoittamisesta Porin
Mäntytuodon pikatien leventäniiseksi nelikaistai
seksi. Liitteet 1622. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 355 määrärahan osoittamisesta väitös
kirjojen painatuskustannusten maksamiseksi valtion 
varoista. Liitteet 1623. - Ks. Väitöskirjat. 

Rah.al. n:o 356 määrärahan osoittamisesta Mänty
luodon aallonmurtajan rakennustöiden aloittamiseksi. 
Liitteet 1624. - Ks. Satamat. 

Rah.al. n:o 357 määrärahan osoittamisesta jalan
kulkijoille jaettavia heijastimia varten. Liitteet 1625. 
- Ks. Liikenne. 

Rah.al. n:o 358 määrärahan osoittamisesta Rau
maJle Rihtniemen editse rakennettavan uuden syvä
väylän tutkimustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1626. 
- Ks. Väylätyöt. 

Rah.al. n:o 359 määrärahan osoittamisesta Punka
laitumen nimismiespiirin säilyttämisestä aiheutuvien 
menojen peittämiseksi. Liitteet 1627. - Ks. Nimis-
miehet. · 

Rah.al. n:o 360 määrärahan osoittamisesta kes
topäällysteen rakentamiseksi Kyröskosken-Häijään 
tielle. Liitteet 1~28. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 361 korotetun määrärahan osoittami
sesta urheilun ja liikuntakasvatuksen tukemiseen. 
Liitteet 1629. - Ks. Liikuntakasvatus. 

Rah.al. n:o 362 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen suorittamiseksi ratasuuntien Uusikaupunki
Kiukainen ja Uusikaupunki-Rauma-Pori välillä. 
Liitteet 1630. - Ks. Rautatiet. 

Rah.al. n:o 363 määrärahan osoittamisesta Porin 
kirkkosillan suunnittelua varten. Liitteet 1631. -
Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 364 määrärahan osoittamisesta metsän
tutkimuslaitoksen Pohjois-Satakunnan metsäkoease
man uudisrakennusten rakentamiseen. Liitteet 1632. 
Ks. Koeasemat. 

Rah.al. n:o 365 määrärahan osoittamisesta valtion 
virastotalon rakennustöiden aloittamiseksi Noormar
kun kunnassa. Liitteet 1634. - Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 366 määrärahan osoittamisesta vapaa
ja laitospalokuntien paloautojen pohtoaineista mak
setun veron palauttamiseksi palokunnille. Liitteet 
1635. - Ks. Polttoaineet. 

Kirj. kysymys (A. V:3): 

- n:o 129 oikeudesta lapsen tapaamiseen avioero
tapauksessa. 

S u u ll. k y s y m y k s e t: 

- n:o 14 Yleisradion lupamaksujen perimiskor
vausten nostamisesta; 52. 

- n:o 25 esityksen antamisesta asuntotuotannon 
veronhuojennuslaiksi, 84. 

- n:o 45 esityksen antamisesta yrittäjäeläkelaiksi, 
201. 

- n:o 73 atomivoimala-asian ratkaisun ajankoh
dasta, 462. 

- n:o 240 verohelpotuksien myöntämisestä ulko
maisen autoteollisuuden sijoittamiseksi Suomeen, 
1749. 

- n:o 400 rintamamiesasuntolainojen muuttami
sesta henkilökohtaisiksi, 3286. 

Lausunnot: 

356 ( tieliikennelaki, 1 K.); 381 ( Suomen-Ruot
sin atomienergiasopimus, 2 K.); 455 (Edk:n kirjas
ton kertomus v. -68; A. K.); 565, 607 (vähittäis
kaupan liikeaika, 2 K.); 645 (s:n, 3 K.); 1054 (ap
teekkitavaralaki, 2 K.); 1117 (yrittäjäeläkkeet, 2 
K.) ; 1204 ( apteekkitavaralaki, 3 K.); !392 ( bud
jetti, Lk.); 1709 (kalastuslaki, 1 K.); 2582 ( bud
jetti, Yk.); 2685 (s:n, Pt 24); 2720 (s:n, Pt 25); 
2753 (s:n, Pl. 26); 2762 (s:n, Pl. 27); 2778, 2783, 
2789, 2791 (s:n, Pl. 29); 2833, 2842, 2865 (s:n, 
Pl. 31); 2989 (s:n, Pl. 36); 3008 (s:n, Yp.); 3089, 
3090 (arpajaisvero, 2 K.); 3105 (s:n, 3 K.); 3137 
(asumiseroraha, 2 K.); 3558 (arpajaisvero, 3 K.); 
3725 (korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Lehmonen, Siiri Alina, toimitsija. 

~ Keski-Suomen läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Tv:aan 27. 

, varajäseneksi Mmv:aan 28. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 4 laiksi hallitusmuodon muuttami
sesta. Liitteet 9. - Ks. Hallitusmuoto. 

Toiv.al. n:o 179 tutkimuksesta terveydenhoito
työn parantamisesta terveydenhoitokeskuksia perusta
malla. Liitteet 447. - Ks. Terveydenhoito. 

Toiv.al. n:o 229 ylimääräisen valtionavustuksen 
myöntämisestä eräiden seutukaavaliittojen kustan
nusten tasoittamiseen. Liitteet 549. - Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 233 kuntien kantokykyluokituksen 
kohtuuttomuuksien oikaisemisesta. Liitteet 553. -
Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 484 kansaneläkkeen tukiosaan vai
kuttavan rajatulon määrän korottamisesta. Liitteet 
979.- Ks. Kansaneälke. 

Toiv.al. n:o 691 Vesannon-Viitasaare~Kyyjär
ven tien rakentamisesta. Liitteet 1221. - Ks. Maan
tiet. 

Toiv.al. n:o 692 Keitelepohjan-Viitajärven 
maantien rakentamisesta. Liitteet 1222. - Ks. Maan
tiet. 
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Rah.al. n:o 367 määrärahan osoittamisesta avus
tuksiksi kunnille oppivelvollisten oppilaiden kulje
tus- ja ruokailukustannuksiin. Liitteet 1636. - Ks. 
Matkakustannukset. 

Lausunnot: 
225 (työllisyyskertomus v. -67. A. K.); 750 (ylei

nen lääkärinhoito, 3 K.) ; 1108 ( asumistuki, 2 K.); 
2571 (budjetti, Yk.); 3008 (s:n, Yp.); 3339 
(abortti, 2 K.). 

Lehtovirta, Aapo, varatuomari. 

- Valittu valtakunnanoikeuden jäseneksi nelivuotis
kaudeksi 1970-1973 2167. 

Leinonen, Armas, kansalaiskoulunopettaja, opetus
neuvos. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, Lv:aan 26. 
, varajäseneksi Tv:aan 27. 
, jäseneksi Siv:aan 28. 

Aloitteet: 
Lak.al. n:o 76 laiksi kansakoululaitoksen viran

haltijain palkkauksesta ja däkkeistä annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 610. - Ks. Kansakoulut. 

Lak.al. n:o 78 laiksi kouluhallituksesta ja sen alai
sesta piirihallinnosta annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 614. - Ks. Kouluhallitus. 

Lak.al. n:o 150 laiksi kehitysalueiden talouden 
edistämisestä vuosina 1970-1975. Liitteet 2189. -
Ks. Kehitysalueet. 

Toiv.al. n:o 16 nuorisovalvontatoimiston perusta
misesta Oulun kaupunkiin. Liitteet 87. - Ks. Kri
minaalihuolto. 

Toiv.al. n:o 126 toimenpiteistä Pohjois-Suomen 
elinkeinodämän kehittämiseksi. Liitteet 266. - Ks. 
Elinkeinotoimin ta. 

Toiv.al. n:o 202 henkilöstön kouluttamisesta al
koholistien ja huumausaineiden käyttäjien huolto
työhön. Liitteet 474. - Ks. Sosiaalihuolto. 

Toiv.al. n:o 268 Oulun kaupungin poliisivoimain 
lisäämisestä. Liitteet 592. - Ks. Poliisi. 

Toiv.al. n:o 301 oppikoulun pääsytytkintoaikojen 
muuttamisesta. Liitteet 653. - Ks. Oppikoulut. 

Toiv.al. n:o 306 Oulun musiikkioppikoulun otta
misesta valtion haltuun. Liitteet 659. - Ks. Mu
siikki. 

Toiv.al. n:o 314 kansakoulun muuttamisesta koko 
maassa yhdeksänvuotiseksi. Liitteet 667.- Ks. Kan
sakoulut. 

Toiv.al. n:o 321 opettajien jatkokoulutuksen järjes
tämisestä. Liitteet 675. - Ks. Kansakoulut. 

Toiv.al. n:o 324 opettajien työttömyyden poista
misesta. Liitteet 679.- Ks. Kansakoulut. 

Toiv.al. n:o 326 kansakoululaitoksen asuntolan
hoitajien työolojen parantamisesta. Liitteet 682. -
Ks. Kansakoulut. 

Toiv.al. n:o 330 kansalaisopistojen oppilaskulje
tuksen saattamisesta valtionavun piiriin. Liitteet 678. 
- Ks. Matkakustannukset. 

Toiv.al. n:o 334 kauppaopistojen opiskeluajan pi
tentämisestä. Liitteet 691. - Ks. Kauppaopistot. 

Toiv.al. n:o 372 poronhoitokoulun perustami
sesta Pohjois-Suomeen. Liitteet 768. - Ks. Poron
hoito. 

Rah.al. n:o 18 määrärahan osoittamisesta poliisi
toimen haltijain toimien perustamiseksi Oulun kau
punkiin. Liitteet 324. - Ks. Poliisi. 

Rah.al. n:o 19 määrärahan osoittamisesta valtion
rautateiden Oulun konepajan rakennustöiden aloit
tamiseksi. Liitteet 325. - Ks. Rautatiet. 

Rah.al. n:o 368 määrärahan osoittamisesta amma
tinvalinnanohjauksen järjestämiseksi Pohjois-Karjalan 
aluedla. Liitteet 1637.- Ks. Ammatinvalinta. 

Rah.al. n:o 369 määrärahan osoittamisesta Poh
jois-Suomen kehitysrahaston perustamista varten. 
Liitteet 1638. - Ks. Kehitysrahastot. 

Rah.al. n:o 370 määrärahan osoittamisesta valtion
rautateiden Oulun konepajan konekannan uusimi
seksi. Liitteet 1640. - Ks. Rautatiet. 

Rah.al. n:o 371 määrärahan osoittamisesta poron
hoitokoulun perustamiseksi Pohjois-Suomeen. Liit
teet 1641.- Ks. Poronhoito. 

Rah.al. n:o 372 korotetun määrärahan osoittami
sesta maatalouden tutkimuskeskuksen toiminnan li
säämiseksi. Liitteet 1642. - Ks. Maatalous. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 81 valtionrautateiden Oulun konepajan toi
mintaedellytysten parantamisesta. 

Lausunnot: 

448 ( moottoriajoneuvoero, 3 K.) ; 779 (kansa
koululaitoksen palkkaukset, 2 K.); 819 (s:n, 3K.); 
828 (kansanopistojen valtionapu, 2 .. K.); 887, 890 
( oikeudenkäymiskaari, 1 K.); 901 (nuorisovalvonta
toimisto, A. K.); 976, 979, 980 ( oikeudenkäymis
kaari, 2 K.); 986 (maataloustulo, 1 K.); 1085 
( oikeudenkäymiskaari, Jatk. 2 K.); 1215 (kansa
koululaki, 3 K.); 1253 ( oikeudenkäymiskaari, 3 K.); 
1400 (budjetti, Lk.); 1996 (hallituksen talouspoli
tiikka, vlksm.); 2320, 2324 (seminaarien lakkautta
minen, 3 K.); 2447 (kehitysalueiden talouden edis
täminen, 1 K.); 2474, 2553 (s:n, 2 K.); 2613 (s:n, 
3 K.); 2732, 2746 (budjetti, Pl. 26); 2792 (s:n, 
Pl. 29); 2803, 2820 (s:n, Pl. 30); 2857 (s:n, Pl. 
31); 2878,2893 (s:n, Pl. 32); 2936 (kehitysalueiden 
talouden edistäminen, 3 K.); 2988, 2991 (budjetti, 
Pl. 36); 3359 (huoneenvuokra, 1 K.); 3376 
(abortti, 2 K.); 3404 (s:n, 2 K.); 3473 (s:n, 
3 K.); 3600, 3730, 3993, 4019 (korkeakouluhallinto, 
1 K.). 

Leivo-Larsson, Tyyne Lilja, liittopuheenjohtaja, ent. 
suurlähettiläs. 

- Hdsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu tarkistajan varamieheksi 34. 

jäseneksi Ulkv:aan 26. 
, , Pohjoismaiden neuvostoon 30. 

, Pv:aan 27. 
varapuheenjohtajaksi Pv:aan 33. 
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Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 31 toimenpiteistä normaalien diplo
maattisten suhteiden luomiseksi Saksan Liittotasa· 
valtaan ja Saksan Demokraattiseen Tasavaltaan. 
Liitteet 109.- Ks. Ulkopolitiikka. 

Toiv.al. n:o 203 poliisivoiman lisäämisestä huu
mausainerikollisuuden torjuntaan. Liitteet 475. -
Ks. Poliisi. 

Toiv.al. n:o 216 äänestyslippua koskevien kun
nallisvaalilain säännösten tarkistamisesta. Liitteet 
534.- Ks. Kunnallisvaalit. 

Toiv.al. n:o 344 valtakunnanteatterin perustami
sesta arvokkaan teatteritaiteen esittämistä varten 
maaseudulla. Liitteet 703. - Ks. Näyttämötaide. 

Toiv.al. n:o 454 ammatinvalinnan ohjauksen, am
mattikoulutuksen ja työnvälityksen yhteensovittami
sesta. Liitteet 944. - Ks. Ammatinvalinta. 

Toiv.al. n:o 544 avioerosta aiheutuvien vaikeuksien 
supistamisesta. Liitteet 1047. - Ks. Sosiaalihuolto. 

Rah.al. n:o 373 määrärahan osoittamisesta ehkäis
syneuvonnan tehostamista varten. Liitteet 1644. -
Ks. Ehkäisyneuvonta. 

Rah.al. n:o 374 määrärahan osoittamisesta kou
lunsa keskeyttäneiden opiskelun jatkamismahdolli
suuksien helpottamiseen. Liitteet 1645. - Ks. 
Opintotuki. 

S u ull. kysy m y k s e t: 

- n:o 29 kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhdistä
misen seurauksista, 85. 

- n:o. 57 suomalaispojan palauttamisesta kotimaa
han taiteilija Josephine Baker'in kansainväli
sestä lapsiperheestä, 368. 

Lausunnot: 

104 ( vaalilait, Lk.); 166 (lääkintävoimistelijakou
lutus, A. K.); 292 (hallituksen kertomus v. -67, 
A. K.); 318, 321 ( kansanedustajain varamiesjärjes
telmä, A. K.); 387 (alennusvoi, A. K.); 576 (vähit
täiskaupan liikeaika, 2 K.); 805 ( vaalilait, 2 K.); 
1006 (pankkilait, 1 K.); 1144 (postipankkilaki, 1 
K.); 1155, 1185 (lisåbudjetti, A. K.); 1283 (s:n, 
Jatk. A. K.); 1533 (budjetti, Lk.); 2183 (taloudel
lisen kasvun turvaaminen, 3 K.); 2511 (budjetti, 
Yk.); 2716 (merenkulkijain henkilöllisyys todistuk
set, A. K.); 2924 (budjetti, Pl. 33); 2997 (s:n, Pl. 
43); 3079 ( asumiseroraha, Lk.); 3294 ( asumistuki, 
1 K.) ; 3 311 (pankkivaltuusmiesten johtosääntö, 2 
K.); 3 362 ( huoneenvuokra, 1 K.) ; 3 377 (abortti, 
3 K.); 3453 (huoltoapulaki, 2 K.); 3463 (abortti, 
3 K.); 3560, 3572 (työsopimuslaki, 3 K.). 

Leskinen, Risto, Eduskunnan oikeusasiamies. 

- Käyttää puheenvuoron oikeusasiamiehen v:n 1967 
kertomusta käsiteltäessä 62. 

- valittu Edk:n oikeusasiamieheksi nelivuotiskau
deksi 1970-1973 2104. 

Leskinen, Väinö Olavi, toimitusjohtaja. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
Ks. Hallituksen jäsenten lausunnot. 
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Lillqvist, Bror Valdemar, asentaja. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Lv:aan 26. 
- , varajäseneksi Ltv:aan 27. 

, jäseneksi Mmv:aan 28. 
varajäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 30. 

, jäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 3190. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 305 Pietarsaaren yhteislyseon englan
nin- ja ruotsinkielen lehtorinviran jakamisesta. Liit
teet 657 ja 658. - Ks. Oppikoulut. 

Toiv.al. n:o 369 ammatti- ja erikoiskoulutuksen 
sekä kurssi- ja koetoiminnan tarpeen selvittämisestä 
maatalouden piirissä. Liitteet 764 ja 765. - Ks. 
Ammattikasvatus. 

Toiv.al. n:o 411 työntekijäin luottamusmiesten ase
man lainsäädännöllisestä järjestämisestä. Liitteet 898. 
- Ks. Luottamusmiehet. 

Toiv.al. n:o 414 työsuhdekäsitteen määrittelyn 
muuttamisesta traktorien ja muiden työkoneiden käy
tön osalta. Liitteet 901. - Ks. Työsuhde. 

Toiv.al. n:o 455 määrärahasta ammatinvalinnan
ohjauksen paikallistoimistoja varten. Liitteet 945 ja 
946. - Ks. Ammatinvalinta. 

Toiv.al. n:o 528 lapsiperheiden asumistuesta an
netun lain muuttamisesta. Liitteet 1028 ja 1029. -
Ks. Asumistuki. 

Toiv.al. n:o 604 invalidieläkkeen saajien alennuk
sista rautateillä. Liitteet 1124 ja 1125. - Ks. Rauta
tiemaksut. 

Rah.al. n:o 20 määrärahan osoittamisesta minkki
naaraiden ostamista varten Mustasaaren maatalous
kouluihin. Liitteet 326 ja 327. - Ks. Turkis-
tarhaus. · 

Rah.al. n:o 21 määrärahan osoittamisesta avustuk
siksi kunnille ja järjestöille suojatyötoiminnan käyt
tökustannuksia varten. Liitteet 328 ja 329. - Ks. 
Suoja työtoiminta. 

Rah.al. n:o 375 määrärahan osoittamisesta helikop
terin hankkimiseksi meripelastustarkoituksiin. Liit
teet 1646 ja 1647. - Ks. Meripelastus. 

Rah.al. n:o 376 määrärahan osoittamisesta Pietar
saaren ja Kokkolan välisen rannikkotien perusparan
nusta varten. Liitteet 1648 ja 1649. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 377 korotetun määrärahan osoittami
sesta ruotsinkieliselle ammattikasvatushallitukselle. 
Liitteet 1650 ja 1651. - Ks. Ammattikasvatus. 

Rah.al. n:o 378 määrärahan osoittamisesta vajaa
kuntoisten suojatyötoiminnan tukemiseen. Liitteet 
1652. - Ks. Suojatyötoiminta. 

Rah.al. n:o 379 määrärahan osoittamisesta väylän 
syventämistä varten Kackurs'ista Luodon kalastus
paikoille. Liitteet 1653 ja 1654. - Ks. Väylätyöt. 

Rah.al. n:o 380 määrärahan osoittamisesta Sund
bäck nimisen joen perkaustyön aloittamista varten. 
Liitteet 1655 ja 1656. - Ks. Perkaustyöt. 

Rah.al. n:o 381 määrärahan osoittamisesta meri
turvallisuuden puutteiden tutkimista varten. Liitteet 
1657 ja 1658. - Ks. Merenkulku. 

Rah.al. n:o 382 määrärahan osoittamisesta Pietar
saaren satamaan johtavan tien tutkimista ja suunnit
telemista varten. Liitteet 1659 ja 1660. - Ks. Maan
tiet. 
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Rah.al. n:o .38.3 määrärahan osoittamisesta Leppä
luodon satamaan johtavan uoman ruoppaustöiden 
aloittamiseen Pietarsaatessa. Liitteet 1661 ja 1662. 
- Ks. Väylätyöt. . . 

Rah.al. n:o .384 määränihan osoittamisesta Kuo
pion-Iisalmen ja Pietarsaaren-Kokkolan välisen 
tiesuunnitelman tutkimista varten. Liitteet 166.3 ja 

. 1664. - Ks. Maantiet. 
Rah.al. n:o .385 määrärahan osoittamisesta varik

korakennusta varten Pietarsaaten itiemestatipiiriin. 
Liitteet 1665 ja 1666. - Ks. Tie- ja vesirakennus. 

Kirj. kysymykset (A. V: .3): 

- n:o 1.3 invalidien kuntouttamistoiminnassa ole
. . vien epäkohtien korjaamisesta. 
- n:o 229 invalidien suojatyötoimintaa koskevan 

esityksen antamisesta. 
- 11:0 298 ammatin mukaisesti määräytyvän eläke

iän käytäntöön ottamisesta. 

Lausunnot: 

. 745 (invaliidihuoltio, .3 K.); 2400 (tuberkuloo
sin vastustaminen, .3 K.) ; 2927 (budjetti, Pl. .3 .3) ; 
3520 ( invalidihuoho, 3 K.). 

Lindeman, Lats Sebastian, toimittaja. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 27. 

Mmv:aan 28. 

" 
Suurv:aan 32. 

Aloiuee t: 

Toiv.al. n:o 60 lisäyksestä vuoden 1%9 tulO. ja 
menoarvioon Paraisten kauppalan tulliasemaa Vatten. 
Liitteet 191 ja 192. - Ks. Tulli. 

Toiv.al. n:o 469 työntekijäin siirtymisestä eläk
keelle säädettyä eläkeikää aikaisemmin. Liitteet 962. 
- Ks. Työeläkkeet. 

Toiv.al. n:o 587 tutkimuksesta maanpäällisten 
putkistojen käyttömahdollisuuksista johdettaessa 
jätevesiä mereen. Liitteet 1102. - Ks. Jätevedet. 

Kirj. kysymykset (A. V: .3): 

- n:o 163 luonnonsuojelulainsäädännön uudista
misesta. 

- n:o 292 vanhojen kaupunkien erityisrasitteiden 
poistamisesta. 

Suu ll. k y s y m y k s e t: 

- n:o 153 luonnonsuojelulain uus1m1sesta, .1025. 
- n:o 253 syklamaatin käytön kieltämisestä elin-

tarviketeollisuudessa, 1808. 

Lausunnot: 

343 ( lisäbudjetti, A. K.); 782 ( kalastuselinkei
non tukeminen, 1 K.); 955 (s:n, 3 K.); 969, 970 
(eläkkeet, 2 K.) ; 994 ( tiemäärärahat, A. K.) ; 113 7 
( edustajanvaalit, 2 K.); 1176-7-8-9 (postipank
kilaki, 2 K.); 1228, 1234 ( edustajanvaalit, 3 K.); 
1713, 1717 (kalastuslaki, 1 K.); 1989, 1992 (halli
tuksen talouspolitiikka, vlksm.); 2089 ( veronkannon 
lykkääminen, Lk.); 2186 (taloudellisen kasvun tur· 
vaaminen, .3 K.) ; 2279 ( huoneenvuokra, 3 K.); 2408 

(silakan luokittelu, A. K.); 2660 ( pellonvataus, 
2 K.); 285.3 (budjetti, Pl. 31); 3036, 3051 (lisä
budjetti, A. K.); 3392 (teurastuspalkkiot, 2 K.). 

Linkola, Anna-Liisa, diplomi-insinööri, lehtori. 

- Kymen läänin vaalipiirin valitsema 7 . 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, , Siv:aan 28. 
varapuheenjohtajaksi Siv:aan .33. 
vatajäseneksi Antellin kokoelmien valtuus
kuntaan vuosiksi 1968-1973 375. 

A loi t teet: 

Toiv.al. n:o 267 määrärahasta naispollisin toimen 
perustamiseksi Haminan kaupungin poliisipiiriin. 
Liitteet 591. - Ks. Poliisi. 

Toiv.al. n:o 282 yhtenäisen opintotukilain säätä
misestä. Liitteet 63.3. - Ks. Opintotuki. 

Toiv.al. n:o .310 määrärahasta Kotkan teknillisen 
oppilaitoksen rakennustöiden jatkamiseksi. Liitteet 
663.- Ks. Teknilliset koulut. 

Toiv.al. n:o 311 määrärahasta Kotkan merenkul
kukoulun ja merimiesammattikoulun suunnittelutöi
den loppuunsaattamiseksi. Liitteet 664. - Ks. Meri
koulut. 

Toiv.al. n:o 523 vaikeavammaisille lapsille suori
tettavaa hoitotukea koskevan lain aikaansaamisesta. 
Liitteet 1021. - Ks. Kehitysvammaiset. 

Toiv.al. n:o 591 Suomenlahden saatistoväylän 
ruoppaamisesta. Liitteet 1108. - Ks. Väylätyöt. 

Toiv.al. n:o 644 määrärahasta Kyminlinnan-Kot
kan moottoritien töiden aloittamiseksi. Liitteet 1174. 
- Ks. Moottoritiet. 

Toiv.al. n:o 645 määrärahasta Kotkan pohjoisen 
sisääntulotien rakentamiseksi. Liitteet 1175. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 386 määrärahan osoittamisesta kodin
hoitoaputoimen tatkastajan viran perustamiseksi so
siaali- ja terveysministeriöön. Liitteet 1667. - Ks. 
Kodinhoito. 

Rah.al. n:o 387 määrärahan osoittamisesta nais
pollisin toimen perustamiseksi Haminan kaupungin 
pollisipiiriin. Liitteet 1668. - Ks. Poliisi. 

Rah.al. n:o .388 määrärahan osoittamisesta sähkö
tekniikan professorin viran perustamiseksi Teknilli
seen korkeakouluun. Liitteet 1669. - Ks. Teknilli
set korkeakoulut. 

Rah.al. n:o 389 määrärahan osoittamisesta Kaak
kois-Suomen aluetta palvelevan, Imatran kauppalaan 
sijoitettavan kurssikeskuksen suunnittelua varten. 
Liitteet 1670. - Ks. Kurssit. 

Rah.al. n:o 390 määrärahan osoittamisesta valtion 
audiovisuaalista laitosta varten. Liitteet 1671. - Ks. 
Audiovisuaalinen laitos. 

Rah.al. n:o .391 määrärahan osoittamisesta Ky
minlinnan-Kotkan moottoritien töiden aloittami
seksi. Liitteet 1673. - Ks. Moottoritiet. 

Rah.al. n:o .392 määrärahan osoittamisesta Miet
tilän-Rautjärven-Pirholan maantien peruskorjaa
mista varten. Liitteet 1674. - Ks. Maantiet. 

Kirj. kysymykset (A. V: .3): 

- n:o 17 elatusavun ennakon korottamisesta. 
- n:o 48 kotiapulaisten aseman patantamisesta. 
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- n:o 57 maankäyttöasetukseen sisältyvien vapaa
vuosisäännöksien tarkistamisesta. 

- n:o 107 vanhusten työmahdollisuuksien lisäämi-
sestä. · · 

- n:o 136 Lappeenrannan teknillisen korkeakou
lun huonetilaohjelman hyväksymisestä. 

- n:o 226 työkyvyttömyyskäsitteen yhdenmukaista
misesta sosiaaliturvajärjestelmässämme. 

- n:o 237 maankäyttölainoja saaneiden maksu
vaikeuksien helpottamisesta. 

Suu ll. kysymykset: 

- n:o 16 taksinkuljettajiin kohdistuvien väkival-
lantekojen estämisestä, 54. 

- n:o 23 verotuksen kiristämisestä ensi vuonna, 78. 
- n:o 33 verotuksen kiristämisestä ensi vuonna, 87. 
- n:o 44 työvoimapiirien tilastointimen~telmistä, 

200. 
- n:o 60 Pihtiputaalla murhattujen poliisien omais

ten taloudellisen aseman turvaamisesta, 370. 
- n:o 95 toimenpiteistä Heimolan talon purkamisen 

estämiseksi, 560. 
- n:o 102 toimihenkilöiden työttömyyden torju

misesta, 584. 
- n:o 128 huumausaineiden käytön seurauksien 

selvittämisestä, 758. 
- n:o· 129 suU:11ten kuntien yhdistämisestä, 759. 
- n:o 147 toimenpiteistä Kansainvälisen Työjärjes-

tön sopimuksen n:o 111 ratifioimiseksi, 1023. 
- n:o 178 kuluttajaneuvoston kokoonpanosta, 

1199. 
- n:o 216 koulutusrakennekomitean koulutus

suUnnittelun toimeenpanemisesta, 1683. 
- n:o 219 työttömyystyö- ja työttömyyskorvausjär

jestelmien ulkopuolella olevien työntekijäin saat
tamisesta näiden järjestelmien piiriin, 1685. 

- n:o 302 saastumisongelman selvittämisestä koko 
laajuudessaan, 2234. 

- n:o 307 Suomen jäämisestä Euroopan Talous
yhteisön piirissä tapahtuvan seitsemän teknolo
gian alan yhteistyön kehittämisen ulkopuolelle, 
2292. 

- n:o 387 keskimääräistä kansaneläkettä vastaa
van summan vähentämisestä TEL:n vanhuus
eläkkeestä, 3246. 

Lausunnot: 

208, 211 (kunnallislaki, 3 K.); 535 (psykologit, 
3 K.) ; 566 (vähittäiskaupan liikeaika, 2 K.) ; 623 
(kansanopistojen valtionapu, 1 K.) ; 827 ( s: n, 2 
K.); 871 (Kansainvälinen työ konferenssi, Lk.) ; 
1071 (lapsenhoitotuki, 2 K.); 1112 (yrittäjäeläk
keet, 2 K.); 1213 ( ammattiopintojen avustaminen, 
3 K.); 1487 (budjetti, Lk.); 1700, 1703 (Suomen 
Akatemia, 2 K.); 1770 ( taiteilijaprofessorit, 2 K.); 
1914, 1918, 1985 (hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm}; 2029, 2033-4 (tuulaaki, 2 K.); 2050 (s:n, 
3 K.) ; 2190 (taloudellisen kasvun turvaaminen, 
3 K.); 2195, 2197-8-9, 2200 (korkeakoulustipen
dit, 2 K.); 2216, 2218-9 (s:n, 3 K.); 2285 (se
minaarien lakkauttaminen, 2 K.); 2347 ( kansanter
veyslaboratorio, 2 K.); 2361 (s:n, 3 K.); 2397 (kor
keakouluhallinto, Lk.); 2430, 2434 ( opintolainojen 
valtiontakaukset, 2 K.); 2639 (tulo- ja omaisuusvero, 
2 K.); 2645 (vesihallinto, 2 K.); 2661, 2664 (pel-

lonvaraus, 2 K.); 2735, 2746 (budjetti, Pl. 26); 
2776, 2789 (s:n, Pl. 29); 2830, 2845, 2847, 2856, 
2866 (s:n, Pl. 31); 2880, 2883 (s:n, Pl. 32); 2901, 
2967 (s:n, Pl. 33); ~197 (hallituksen kertomus 
v. -68, A. K.); 3227 .(syrjintä työmarkkinoilla, A. 
K.); 3276 (yrittäjäeläkkeet, 3 K.); 3373 (abortti, 
2 K.); 3478 (kauppaoppihtitokset, 3 K.); 3640-1, 
3799, 3837 (korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Linna, Heimo, agrologi, maanviljelijä. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Puolv:aan 29. 

" 
II Lv:aan 29. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 154 laiksi kehitysalueiden talouden 
edistämisestä vuosina 1970-1975. Liitteet 2193. -
Ks. Kehitysalueet. . 

Lak.al. n:o 163 laeiksi kunnallishallituksesta · kau
pungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. Liitteet 2231. -
Ks. Kunnallisverotus. 

Toiv.al. n:o 91 alkoholijuomien ja tupakan mai
noskulujen verovähennysoikeuden poistamisesta. 
Liitteet 229.- Ks. Mainonta. 

Toiv.al. n:o 348 esityksen antamisesta laiksi veik
kausvoittovarojen jakoperusteista. Liitteet 707. -
Ks. Veikkaus. 

Toiv.al. n:o 355 varojen osoittamisesta maatalou
den perustuottolain mukaisen lainoituksen peruspää
omaksi Pohjois- ja Itä-Suomessa. Liitteet 750. - Ks. 
Maatalous. 

Rah.al. n:o 393 korotetun määrärahan osoittami
sesta maankuivatustöiden avustamiseen. Liitteet 
1675. - Ks. Kuivatustyöt. 

Rah.al. n:o 394 määrärahan osoittamisesta !ai
noiksi pienteollisuuden edistämiseen. Liitteet 1676. 
- Ks. Pienteollisuus. 

Rah.al. n:o 395 korotetun määrärahan osoittami
sesta kuntien vapauttamiseksi keskussairaaloiden pe
rustamiskustannusosuuden suorittamisesta. Liitteet 
1677. - Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 396 korotetun määrärahan osoittami
sesta !ainoiksi kuivatustöiden rahoittamiseen. Liit
teet 1678. - Ks. Kuivatustyöt. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 5 metsänarvon määräämisestä maatalouskiin
teistön omistajan hakiessa kansaneläkettä. 

- n:o 301 valtionavusta kunnanlääkärien virka
asuntojen ja vastaanottotilojen rakentamiseen. 

Suull. kysymykset: 

- n:o 65 esityksen antamisesta laiksi satovahinko
jen korvausjärjestelmästä, 407. 

- n:o 124 lääkärikoulutuksen lisäämisestä, 755. 
- n:o 264 lapsivähennyksistä kunnallisverotuk-

sessa, 1813. 
- n:o 326 veroilmoituksen jättöajan jatkamisesta 

pysyvästi maatilatalouden harjoittajien osalta, 
2728. 

- n:o 366 ylimääräisten sotaeläkkeiden jakoperus
teiden tarkistamisesta pienviljelijöiden osalta, 
3178. 
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Lausunnot: 

266 (pellonvaraus, 1 K.); 340 (lisäbudjetti, 
A. K.); 441 (s:n, Lk.); 471 (voin alennus
myynti, A. K.); 517 (lisäbudjetti, A. K.); 532 (kan
saneläkkeen tukilisä, 3 K.); 879, 881 (maatalous
tulon vakaannuttaminen, Lk.) ; 972 (eläkkeet, 2 K.); 
1095-6 (s:n, 3 K.); 1109 (asumistuki, 2 K.); 1116 
(yrittäjäeläkkeet, 2 K.); 1296 (s:n, 3 K.); 1469 
(budjetti, Lk.); 1576 (Peltosalmen-Pietarsaaren 
maantie, A. K.); 1778-9 (maatalouden lainoitus, 
A. K.) ; 2086 ( veronkannon lykkääminen, Lk.); 
2273 (kansaneläkelaki, 3 K.); 2311 (veronkannon 
lykkääminen, 1 K.); 2334 (veronhuojennukset, 2 
K.); 2344 ( lisäbudjetti, Lk.); 2466, 2471 (veron
kannon lykkääminen, 3 K.); 2613 (kehitysalueiden 
talouden edistäminen, 3 K.); 2637 (tulo- ja omai
suusvero, 2 K.); 2704 ( kehitysalueluotot, 3 K.); 
2782 (budjetti, Pl. 29); 2947 ( kunnallisverotus, 
3 K.); 3050 ( lisäbudjetti, A. K.); 3099 ( asevelvol
listen päiväraha, A. K.); 3163 (kunnallisverotus, 
3 K.); 3555 (asumistuki, 3 K.); 3577 (rikoslaki, 
3 K.). 

Linna, Ilmari, merkonomi, hedelmänviljelijä. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsetna 5. 
- valittu jäseneksi Vv:aan 26. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 103 laiksi valtakunnallisista työttö
myyskassoista annetun lain muuttamisesta. Liitteet 
837. - Ks. Työttömyyskassat. 

Toiv.al. n:o 568 toimenpiteistä läänien liikenne
lupa-asioiden keskittämiseksi lääninhallitusten hoi
toon. Liitteet 1079. - Ks. Liikenne. 

Rah.al. n:o 22 määrärahan osoittamisesta Etelä
Saimaan, Länsi- ja Keski-Uudenmaan sekä Koke
mäenjoen vesiensuojelusuunnitelmien osittaiseen to
teuttamiseen. Liitteet 330. - Ks. Vesiensuojelu. 

Rah.al. n:o 23 määrärahan osoittamisesta rata
suunnan Espoo-Lohja-Salo tutkimisen alkuunpa
nemiseksi. Liitteet 331. - Ks. Rautatiet. 

Lausunnot: 

898 ( rakennuslaki, 2 K.); 2111 ( sotilasvamma
laki, 1 K.); 2474 (kehitysalueiden talouden edistä
minen, 2 K.); 2565-6 (pellonvaraus, 1 K.). 

Linna, Martti, maanviljelijä. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, , Lv:aan 26. 
Kulkv:aan 28. 

A 1 o i t teet: 

Rah.al. n:o 397 määrärahan osoittamisesta avus
tukseksi kunnille asuntojen rakentamiseksi vähäva
raisille vanhuksille. Liitteet 1679. - Ks. Asunto
tuotanto. 

Rah.al. n:o 398 määrärahan osoittamisesta työlli
syystöihin kotiseutunsa ulkopuolelle sijoitettujen 
päivärahan maksamista varten. Liitteet 1680. - Ks. 
Työllisyys työt. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 120 jäkälännostajien mahdollisuudesta saada 
työkyvyttömyyskassalain mukaista awstusta. 

- n:o 287 valtionrautateiden Oulun ja Vaasan ko
nepajan toiminnan jatkamisesta. 

S u ull. kysymys: 

- n:o 197 metsäpalojen torjumisesta kunnille 
aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta, 
1567. 

Lausunnot: 

2982, 2997 (budjetti, Pl. 34). 

Lintilä, Aaro Olavi, maanviljelijä. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, varajäseneksi Prv:aan 26. 
jäseneksi Mmv:aan 28. 

A 1 o i <tt e e t: 

Toiv.al. n:o 180 terveyden- ja sairaanhoidon avo
hoitokeskusten rakentamisen lainoittamisesta. Liitteet 
448.- Ks. Terveydenhoito. 

Toiv.al. n:o 370 lisäyksestä vuoden 1969 tulo- ja 
menoarvioon Keski-Pohjanmaan maatalousoppilai
toksen koulutilan maataloustuotantorakennuksen 
rakentamiseen. Liitteet 766. - Ks. Maatalouskou
lut. 

Rah.al. n:o 399 määrärahan osoittamisesta Kan
nuksen virastotalon rakennustöiden aloittamiseksi. 
Liitteet 1681. -"- Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 400 määrärahan osoittamisesta Keski
Pohjanmaan maatalousoppilaitoksen maataloustuo
tantorakennuksen rakentamiseen. Liitteet 1682. -
Ks. Maatalouskoulut. 

Rah.al. n:o 401 määrärahan osoittamisesta Käl
viän virastotalon suunnittelutöiden suorittamiseen. 
Liitteet 1683. - Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 402 määrärahan osoittamisesta turkis
tarhaustoimintaan saatujen ulkomaisten luottojen 
kurssitappioiden korvaamiseen. Liitteet 1684. - Ks. 
Turkistarhaus. 

Suull. kysymys: 

- n:o 317 matkakustannusten vähennysoikeuden 
ylärajan korottamisesta verotUksessa, 2372. 

Lausunnot: 

68 ( turkistarhauksen luotot, A.K.); 719, 721 
(tulli tariffi, 2 K.); 886 ( kalastuselinkeinon tukemi
nen, 2 K.); 1865 (hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm.); 3410 (markkinoimismaksut, 2 K.). 

Lottanen, Eino Henrik, agrologi, viljelypäällikkö. 

- Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin valitsetna 7. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

Lv:aan 26. 
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Aloitteet: 

Lak.al. n:o 85 laiksi kotimaisen sokerintuotan
non turvaamisesta. Liitteet 726. - Ks. Sokeri. 

Toiv.al. n:o .368 ylityökorvauksen maksamisesta 
maidontuottajille. Liitteet 763. - Ks. Maito. 

Toiv.al. n:o 647 yhdystien rakentamisesta Lahden 
-Jyväskylän tieltä Uitonsalmen ja Kalkkisten 
kautta Lahden-Sysmän tielle. Liitteet 1177. - Ks. 
Maantiet. 

Toiv.al. n:o 659 Viralan-Hyvikkälän-Suonpään 
yksityistien muuttamisesta paikallistieksi Janakka
lan kunnassa. Liitteet 1189. - Ks. Yksityiset tiet. 

Toiv.al. n:o 660 Paiston-Piilonsuon yksityistien 
muuttamisesta paikallistieksi Janakkalan kunnassa. 
Liitteet 1190. - Ks. Yksityiset tiet. 

Rah.al. · n:o 403 määrärahan osoittamisesta uusien 
iltaoppikoulujen perustamiseksi. Liitteet 1685. -

opRpahikoulal ut. 404 k ···· ·· ah · · . . n:o orotetun maarar an osolttamt-
sesta kotimaisen sokerintuotannon tukemiseen. Liit
teet 1686. - Ks. Sokeri. 

Rah.al. n:o 405 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen toimittamiseksi korkeakoulujen pääsyvaati
musten uudistamisesta. Liitteet 1687. - Ks. Kor
keakoulut. 

Rah.al. n:o 406 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen toimittamiseksi katujen ja viemäreiden ra
kentamisesta ja kunnossapidosta kokonaan yhteiskun
nan kustannuksella. Liitteet 1688. - Ks. Katura
kennus. 

Rah.al. n:o 407 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen toimittamiseksi valtion vastuusta korvaus
kyvyttömien rikoksentekijäin aiheuttamista vahin
goista. Liitteet 1689. - Ks. Korvaus. 

Rah.al. n:o 408 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen toimittamiseksi asuntotuotantomäärärahojen 
käyttämisestä vanhojen asuntojen saneeraamiseen. 
Liitteet 1690. - Ks. Asuntotuotanto. 

Rah.al. n:o 409 korotetun määrärahan osoittami
sesta karjanjalostuksen edistämiseen. Liitteet 1691. 
- Ks. Karjatalous. 

S u u ll. kysy m y k s e t: 

- n:o 139 jäteöljyn uudelleenpuhdistamisesta, 838. 
- n:o 346 synteettisten pesuaineiden valmistuksen 

ja kaupan kieltämisestä, 3125. . 
- n:o 371 vientituen rajoittamisesta liikemiespii

rien omistamien suursikaloiden osalta, 3179. 
- n:o 404 voin myrkyllisyyttä koskevista lausun

noista, 3287. 

Lausunnot: 
1542 (budjetti, Lk.); 1594 ( vankeinhoitCH>pisto, 

A.K.); 1889 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.). 

Luja, Sinikka ~attil, kustannusvirkailija. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu tarkistajaksi 34. 

jäseneksi Lv:aan 26. 
, Tv:aan 27 . 

. varajäseneksi Siv:aan 28. 
jäseneksi Suurv:aan 32. 

, varajäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 
3190. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 24 laiksi eräistä väliaikaisista poik
keussäännöksistä verolakeihin. Liitteet 133. - Ks. 
Verotus. 

Lak.al. n:o 113 laiksi kansandäkdain muuttami
sesta. Liitteet 869. - Ks. Kansandäkdaki. 

Toiv.al. n:o 17 kriminaalilaboratorion toiminta
olosuhteiden parantamisesta. Liitteet 88. - Ks. La
boratoriot. 

Toiv.al. n:o 19 kriminaalihuoltohallituksen perus
tamisesta. Liitteet 90. - Ks. Kriminaalihuolto. 

Toiv.al. n:o 61 voimakkaan väestönlisäyksen ko
keneiden kuntien veropiirien verotoimistojen työvoi
man tarpeen sdvittämisestä. Liitteet 193. - Ks. 
Verotus. 

Toiv.al. n:o 266 Espoon nimismiespiirin toimin
tatilojen parantamisesta. Liitteet .590. - Ks. Nimis-
miehet. . 

Toiv.al. n:o .513 sepdvaltimovian lisäämisestä 
vaikeina ja pitkäaikaisin& sairauksina pidettävien 
sairauksien luettdoon sairausvakuutuksessa. Liitteet 
1009. - Ks. Sairausvakuutus. 

Toiv.al; n:o 619 yksityistien käsitettä koskevien 
säännösten tarkistamisesta. Liitteet 1140. - Ks. Yk
sityiset tiet. 

Toiv.al. n:o 638 uuden tien rakentamisesta vii-· 
lille Laaksolahti-Juppefi-;-Friherrs. Liitteet 1166. 
- Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 6.50 Porvoon-Stensbölen-Sondbyn 
tien parantamisesta ja kestopäällystämisestä. Liitteet 
1180. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 6.51 Stensbölen-Ebbon-Sunisun
din tien perusparannusten toteuttamisesta. Liitteet 
1181. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 652 Porvoon-Sannäsin-Isnäsin tien 
kunnostamisesta ja kestopäällystämisestä. Liitteet 
1182. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 410 määrärahan osoittamisesta Laak
solahden-Jupperin-Friherrsin tien rakentami
seksi. Liitteet 1692. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 411 määrärahan osoittamisesta Espoon 
aluesairaalan ensimmäisen rakennusvaiheen toteutta
miseen. Liitteet 1693. - Ks. Sairaalat. 

Rah.al. n:o 412 määrärahan osoittamisesta äidin
palkkakysymyksen tutkimiseksi. Liitteet 1694. -
Ks. Åidinpalkka. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 51 alennusten myöntämisestä eläkkeensaa
jille valtionrautateillä. 

- n:o 66 ammatinvalinnanohjaustoimistojen perus
tamisesta Espoon kauppalaan ja Helsingin maa
laiskuntaan. 

- n:o 138 Suomen Poliohuolto ry:n huolto- ja toi
pilaskoti Kaislarannan toiminnan tukemisesta. 

- n:o 166 Espoon ja Kauniaisten kauppalan sekä 
Helsingin maalaiskunnan poliisivoimien lisäämi
sestä. 

- n:o 252 pakollisen äitiysloman pitentämisestä. 

Suull. kysymys: 

- n:o 297 lastentarhain valtionapulain uusimisesta, 
2233. 
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Lausunnot: 

1549 (budjetti, Lk.); 2569 (s:n, Yk.); 2906 (s:n, 
Pl. 33); 3261 (abortti, 1 K.). 

Lukkarinen, Impi Lydia, toimittaja. 

- Keski-Suomen läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, ,. Siv: aan 28. 
, varajäseneksi Vv:aan 59. 

A lo itte et: 

Toiv.al. n:o i91 työttömän huollettavien lasten 
vapauttamisesta koulu- ja ruokailumaksuista. Liit
teet 642. - Ks. Koululaitos. 

Toiv.al. n:o 318 kouluhuoneistojen käyttämisestä 
poliittisiin tarkoituksiin. Liitteet 672. - Ks. Kan
sakoulut. 
. Toiv.al. n:o 447 päivärahan maksamisesta siirto
työmailla. Liitteet 936. - Ks. Työttönzyys. 

Toiv.al. n:o 546 lapsilisien tiukemmasta porras
tamisesta ja lapsilisämaksujen käyttämisestä koko
naan lapsilisiin; Liitteet 1049. - Ks. Lapsilisä. 

Rah.al. n:o 413 määrärahan osoittamisesta avus
tukseksi Kriminaalihuolto r.y:lle nuorisovalvontatoi
miston perustamiseksi Jyväskylään. Liitteet 1696. 
- Ks. Kriminaalihuolto. 

Rah.al. n:o 414 korotetun määrärahan osoittami
sesta avustukseksi vaikeuksiin joutuneille kunnille. 
Liitteet 1697. - Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 415 määrlil'ahan osoittamisesta kodin
perUstamislainoja varten. Liitteet 1698. - Ks. Ko
dinperustamislainat. 

Lausunnot: 

845 (eläkkeet, 1 K.) ; 982 ( ammattiopinnot, 1 
K.); 2284 (seminaarien lakkauttaminen, 2 K.); 
23 38 ( poikkeukset verolakeihin, 2 K.) ; 2389 (opin
tolainojen valtiontakaukset, 1 K.); 2415 (korkea
kouluhallinto, Lk.); 2561 ( kunnallisverotus, 1 K.) ; 
2599 (tulo- ja omaisuusvero, 1 K.); 2634 (s:n, 2 
K.); 2913 (budjetti, Pl. 33); 2965 (vesihallinto, 3 
K.); 3225 (syrjintä työmarkkinoilla, A.K.); 3554 
asumis tuki, 3 K.). 

Lähteenmäki, Frans Olavi, professori, opettajakorkea
koulun rehtori. 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Ulkv:aan 26. 

, Vv:aan 26. 

" varajäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 30 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 127 laiksi kansanedustajain vaaleista. 
Liitteet 2145. - Ks. Edustajanvaalit. 

Lak.al. n:o 167 laiksi korkeakoulujen sisäisen hal
linnon perusteista. Liitteet 2249. - Ks. Korkea
koulut. 

Rah.al. n:o 416 korotetun määrärahan osoittami
sesta rintamasotilaiden ylimääräisiä sotaeläkkeitä var
ten. Liitteet 1699. - Ks. Rintamamiehet. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n::o 164 kansaneläkejärjestelmän työtuloa koske-
vien säännösten tarkistamisesta. · · 

- n:o 294 oppisopimuslain säännösten käytäntöön 
soveltamisesta. · 

Lausunnot: 

99 (vaalilait, Lk.); 850-1 (eläkkeet, 1 K.); 921 
( edustajanVaalit, Lk. ) ; 966, 971 (eläkkeet, 2 K.); 
1358 (budjetti, Lk. ); 1840 (hallituksen· talouspoli
tiikka, vlksm.); 1935, 1939 (valtiovarain tili v. -67, 
A.K.); 1996 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 
2177 (taloudellisen kasvun tUrvaaminen, 3 K.); 
2503 (budjetti, Yk.); 2777 (s:n, Pl. 29); 2970 (s:n, 
Pl. 33); 2997 (s:n, Pl. 34); 3008 (s:n, Yp}; 3381 
(abortti, 2 K.); 3602, 3640 ( koi:keakouluhallinto, 
1 K.); 4103 (lisäbudjetti, AK.). · · 

M. 

Manninen, Hugo Teofilus, myymälänhoitaja. 

- Kuopion läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

,. Vv:aan 26. 

A loi t teet: 

Toiv.al. n:o 459 ammatinvalinnanohjaustoimiston 
sijoittamisesta Varkauden kaupunkiin. Liitteet 952. 
- Ks. Ammatinvalinta. 

Toiv.al. n:o 695 Järvi-Suomen tien Varkauden
Pieksämäen tieosan rakentamisesta. Liitteet 1225. 
- Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 697 Varkauden kaupungin ja Sorsa
kosken teollisuusalueen välisen maantien rakentami
sesta. Liitteet 1227. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 417 määrärahan osoittamisesta Puu
tossalmen-Räsälän-Vehmersalmen maantien perus
korjauksiin. Liitteet 1700. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 418 määrärahan osoittamisesta Järvi
Suomen tien rakennustyön aloittamiseksi välillä V ar
kaus-Pieksämäki. Liitteet 1701. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 419 määrärahan osoittamisesta Var
kauden-Sorsakosken maantien rakentamiseen. Liit
teet 1702. - Ks. Maantiet. 

Lausunnot: 

437, 440 (liså'budjetti, Lk.); 477 (kunnanjohta
jain toimikausi, A.K.); 823 ( vaalilait, 3 K.); 1560 
(Vuorelan-Siilinjärven maantie, A.K.); 1612 (val
tiovarainhoito v. -66, A.K.); 1726 ( obligaatiolaino
jen veronhuojennukset, 3 K.); 1n4 (valtiovarain 
tila v. -67, A.K.); 2154 (Mustanvirran silta, A.K.); 
2173 (taloudellisen kasvun turvaaminen, 3 K.); 2309 
( veronkannon lykkääminen, 1 K.); 2312 ( Sorsakos
ken-Varkauden tie, A.K.); 3049 (lisäbudjetti, 
A.:K.); 3159 (asumiseroraha, 3 K.); 3586 (puhemie
hen menettely); 4104 (lisäbudjetti, A.K.). 
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Matilainen, Kalle Kustaa, kirvesmies. 

- Kymen läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Sosv:aan 28. 
- , puheenjohtajaksi Sosv:aan 33. 

Aioitte et: 
Toiv.al. n:o 524 kuntoutusta ja suojatyötoimintaa 

koskevien säännösten tarkistamisesta. Liitteet 1022. 
- Ks. Kuntouttaminen. 

Toiv.al. n:o 683 määrärahasta tien rakentamiseksi 
Simpeleen kirkonkylästä Särkilahteen. Liitteet 1213. 
- Ks. Maantiet. 

Laus:unnot: 
220 (työllisyyskertomus v. -67, A.K.);. 454 (kan

saneläkkeen tukilisä, 1 K.); 1109 (yrittäjäeläkkeet, 
2 K.); 3292 (asumistuki, 1 K.); 3321 (talonmies
ten työaika, 2 K.); 3433 (työsopimuslaki, 2 K.); 
3567 (s:n, 3 K.); 

Mattila, Matti Emil, agronomi,· maanviljelijä. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 6. 
....,...- valittu varajäseneksi Mmv:aan 28. 

, jäseneksi Puolv:aan 29. 
, varajäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 30. 

Aioitte et: 
Lak.al. n:o 59 laiksi luonnonsuojelulain muutta

misesta. Liitteet 504. - Ks. Luonnonsuojelu. 
Rah.al. n:o 24 määrärahan osoittamisesta Tuusu

. lantien rakentamiseksi ndikaistaiseksi. Liitteet 332. 
- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 420 korotetun määrärahan osoittami
sesta karjantarkkailutoiminnan edistämiseen. Liititeet 
1703.- Ks. Karjatalous. 

Rah.al. n:o 421 määrärahan osoittamisesta Kark
kilan-Pusulan-Lohjan tiesuunnan tutkimiseen ja 
töiden aloittamiseen. Liitteet 1705. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 422 korotetun määrärahan osoittami
.. sesta avustuksiksi ja !ainoiksi metsänparannustöitä 
varten. Liitteet 1706. - Ks. Metsänparannus. 

Rah.al. n:o 423 määrärahan osoittamisesta Hyvin
kään-Mäntsälän-Porvoon kehätien rakennustöiden 
nopeuttamiseksi. Liitteet 1707. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 424 määrärahan osoittamisesta Lapin
järven-Loviisan tien kunnostamiseen. Liitteet 1708. 
- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 425 määrärahan osoittamisesta Mänt
sälän-Pulkkilan yhdystien rakennustöiden aloittami
seen. Liitteet 1709. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 426 määrärahan osoittamisesta Ahven
kosken-Elimäen maantien parantamiseen välillä 
Ahvenkoski-Ruotsinpyhtää. Liitteet 1710. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 427 määrärahan osoittamisesta valta
tiesuunnitelmien toteuttamiseksi Uudenmaan läänin 
kuntien alueella. Liitteet 1711. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 428 määrärahan osoittamisesta Uuden
maan maakunnallisen yhdystieverkoston parantami
seen. Liitteet 1712. - Ks. Maantiet. 

Lausunnot: 

263 (pellonvaraus, 1 K.); 359 (tidiikenndaki, 
1 K.); 518 '{lisähudjetti, A.K.); 681 (tieliikenndaki, 
2 K.); 1489 (budjetti, Lk.); 1908 (hallituksen ta
louspolitiikka, vlksm.); 2381 ( veronkannon lykkää
minen, 2 K.); 2667 (pdlonvaraus, 2 K.); 2782 
(budjetti, Pl. 29); 2807 (s:n, Pl. 30). 

Mattila, Veikko Aukusti, kirkkoherra. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Tv:aan 27. 

, Suurv:aan 32. 
, varajäsenekSi Siv:aan 28. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 20 kriminologisen tutkimuksen kehit
tämisestä. Liitteet 91. - Ks. Rikostutkimus; 

Toiv.al. n:o 397 määrärahasta turkistarhauksen 
edellytysten luomiseksi kehitysalueilla. Liitteet 793. 
- Ks. Turkistarhaus. 

Toiv.al. n:o 667 määrärahasta Seinäjoen-Jalas
järven maantien rakentamista varten. Liitteet 1197. 
- Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 672 määrärahasta Alavuden-Ähtärin 
maantien rakentamiseksi. Liitteet 1202. - Ks. Maan
tiet. 

Toiv.al. n:o 673 Virtain-Ähtärin maantien pa
rantamisesta. Liitteet 1203. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 742 toimenpiteistä Ähtärin kaava
alueen ohitustien ja siihen liittyvän Ouluveden sillan 
rakentamiseksi. Liitteet 1272. - Ks. Maantiet. 

Lausunnot: 

69 { turkistarhauksen luotot A.K.); 165, 249 
(lääkintävoimistelijakoulutus, A.K.); 380 (avioliit
tolaki, 2 K.); 576 (vähittäiskaupan liikeaika, 2 K.); 
719 (tullitariffi, 2 K.); 890 (oikeudenkäymiskaari, 
1 K.); 978 (s:n, 2 K.); 1052, 1066 (apteekkitavara
laki, 2 K.); 1086 (oikeudenkäymiskaari, Jatk. 2 K.); 
1209 (apteekkitavaralaki, 3K.); 1246 (s:n,lep.jätt.); 
1254 ( oikeudenkäymiskaari, 3 K.); 2052 (uskonnon
vapauslaki, 2 K.); 2223 (tuberkuloosin vastustami
nen, 2 K.) ; 2282 (pohjoismainen avioliittolainsilädän
tösopimus, 3 K.); 2328, 2349 (kansanterveyslabo
ratorio, 2 K.); 2385 (kirkon palkkauslaki, 1 K.) ; 
2385 (kirkkolaki, 1 K.); 2403 (tuberkuloosin vas
tustaminen, 3 K.); 2425 {s:n, lep jätt.);2436 (kirk
kolaki, 2 K.); 2381 (rauhan- ja konfliktin tutkimus, 
2 K.); 2555 (kehitysalueiden talouden edistäminen, 
2 K.); 2608 (kirkon palkkauslaki, 3 K.) · 2609 
(kirkkolaki, 3 K.); 2721 (budjetti, Pl. 25)'; 2782 
(s:n, Pl. 29); 2839, 2853, 2867 (s:n, Pl. 31); 3267 
(abortti, 1 K.); 3279 (kirkon eläkkeet, 3 K.); 3380, 
3382 (abortti, 2 K.). 

Melin, Ingvar Selimson, kauppatieteen lisensiaatti fi-
losofian maisteri, lehtori. ' 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu tarkistajaksi 34. 

, varajäseneksi Lv:aan 26. 
, jäseneksi Sosv:aan 28. 
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Aloitteet: 

Lak.al. n:o 40 laiksi liikevaihtoverolain muutta
misesta. Liitteet 156. - Ks. Liikevaihtovero. 

Lak.al. n:o 56 laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Liitteet 501.- Ks. Verotuslaki. 

Toiv.al. n:o 30 Suomen vastaisen aseman selvittä
misestä EFfA:ssa. Liitteet 107. - Ks. Ulkomaan
kauppa. 

Toiv.al. n:o 71 aviopuolisoiden erillisverotuksen 
toteuttamismahdollisuuksien tutkimisesta. Liitteet 
204. - Ks. Verotus. 

Rah.al. n:o 25 määrärahan osoittamisesta keino
munuaiskeskusten suunnittelemista varten. Liitteet 
334. - Ks. Sairaanhoito. 

Rah.al. n:o 429 korotetun määrärahan osoittami
sesta lapsilisien maksamiseen. Liitteet 1713 ja 1714. 
- Ks. Lapsilisä. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 54 laittomien aseiden vapaaehtoisten luovu
tustilaisuuksien järjestämisestä. 

- n:o 78 Suomessa oleville vaitiottomille henki
löille myönnettävän kansalaisuuden saannin hel
pottamisesta. 

- n:o 135 lääkintöhallituksen organisaatiouudis
tuksen siirtämisestä. 

- n:o 203 suden täydellisestä rauhoittamisesta. 
- n:o 220 taloudellista yhdentymispolitiikkaa kos-

kevan toimintaohjelman laatimisesta. 

S u u 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 13 yksityisissä korkeakouluissa opiskelevien 
opintotuen suuruudesta, 44. 

- n:o 38 Suomen esittämisestä Euroopan turvalli
suuskokouksen isäntämaaksi, 155. 

- n:o 101 OECD:n suurlähettilään nimittämisestä 
561. • 

- n:o 142 ulosottolainsäädännön yhdenmukaista
misesta pohjoismaissa, 840. 

- n:o 171 Neste Oy:n tilaamien 100 000 tonnia 
suurempien tankkialusten käyttämisestä, 1033. 

- n:o 217 esityksen antamisesta tasavallan presi
dentin vaalitavan uudistamisesta, 1684. 

- n:o 312 Suomen osallistumismahdollisuuksista 
Euroopan Talousyhteisön järjestämään tieteelli
seen yhteistyöhön, 2294. 

- n:o 325 uusien autojen pakollisesta varustami
sesta turvavöin, 2728. 

- n:o 401 suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuk
sen sijaintipaikan uudelleen harkinnasta, 3286. 

Lausunnot: 

288, 313 (hallituksen kertomus v. -67, A.K.)· 
635 (pan~iyaltuusmiesten kertomus v. -68, A.K.); 
805 (vaaltla1t, 2 K.); 969 (eläkkeet, 2 K.)· 1044 
(yrittäjäeläkkeet, 1 K.); 1057, 1064 (apteekkitava
ralaki, 2 K.); 1097, 1102 (eläkkeet, 3 K.); 1126 
1165, 1182 (lisäbudjetti, A.K.); 1277, 1283 (s:n; 
]~~~·. A.K.); 1422 (budjetti, Lk.); 1797 (valtiopäi
vaJarJestys, 3 K.); 2206-7 (valtion suhdannerahas
to, Lk.); 2634, 2638 (tulo- ja omaisuusvero, 2 K.) · 
26~6, 2694 (budjetti, Pl. 24); 3445 ( työsopimus: 
lak1, 2 K.); 3565 (s:n, 3 K.). 

Mustonen, Heikki August, maanviljelijä. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Mmv:aan 28. 

, varajäseneksi Suurv:aan 32. 

Aioitte et: 

Toiv.al. n:o 512 asuinpaikan ulkopuolella suori
tettavista sairaanhoidosta ja tutkimuksista aiheutu
vien kulujen korvaamisesta. Liitteet 1008. - Ks. 
Sairausvakuutus. 

Toiv.al. n:o 602 Pohjois-Suomessa jalostettujen 
teollisuustuotteiden rautatiekuljetusmaksujen alen
misesta. Liitteet 1122. - Ks. Rautatiemaksut. 

Rah.al. n:o 26 määrärahan osoittamisesta maatila
talouden kehittämisrahastoon pienviljelijäin halpa
korkoisia lainoja varten. Liitteet 337. - Ks~ Maati
latalous. 

Rah.al. n:o 27 määrärahan osoittamiseSta virasto
talon rakentamiseksi Sotkamon kirkonkylään. I.;iitteet 
338. - Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 28 määrärahan osoittamisesta Hirven
niemen sillan rakentamiseen. Liitteet 339 . ..:._ Ks. Sil
lat. 

Rah.al. n:o 29 määrärahan osoittamisesta }ainoiksi 
pienviljelijöille tuorerehusäiliöitten rakentamista var
ten. Liitteet 340. - Ks. Rehu. 

Rah.al. n:o 30 määrärahan osoittamisesta vihan
neskeskusvaraston rakentamiseksi Kajaanin kaupun
kiin. Liitteet 341. - Ks. Vihannekset. 

Rah.al. n:o 31 määrärahan osoittamisesta Liekin
v~~ran-Veihtivaaran paikallistien rakentamiseksi. 
Lutteet 342. - Ks. Paikallistiet. 

Rah.al. n:o 430 määrärahan osoittamisesta !ai
noiksi lypsykarjaa omistaville pienviljelijöille tuo
rerehusäiliöiden rakentamiseksi. Liitteet 1715 - Ks 
Rehu. · · 

Rah.al. n:o 431 korotetun määrärahan osoittami
sesta siirtona maatilatalouden kehittämisrahastoon 
Liitteet 1716. - Ks. Maatilatalous. · 

Rah.al. n:o 432 määrärahan osoittamisesta viras
totalon rakentamiseksi Sotkamon kirkonkylään. Liit
teet 1717. - Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 433 määrärahan osoittamisesta vihan
neskeskusvaraston rakentamiseksi Kajaanin kaupun-
kiin. Liitteet 1718. - Ks. Vihannekset. . 

Rah.al. n:o 434 määrärahan osoittamisesta tietyön 
aloittamiseksi Liekinvaaran-Veihtivaaran paikallis
t!en rakentamiseksi. Liitteet 1719. - Ks. Paikallis
t1et. 

Lausunnot: 

238 (työllisyyskertomus v. -67, A.K.); 269 
(pellonvaraus, 1 K.); 283 (s:n, 2 K.); 518 (lisä
budjett.i, A.K.); 1417 (budjetti, Lk.); 2555 (kehi
tysal~e1d~n talouden edistäminen, 2 K.); 2590 
(budjetti, Yk.); 3389, 3395 (teurastuspalkkiot 
2 K.) ' 

Mäkelä, Uljas Kalevi, sosiaalisihteeri. 

- Turun läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, Ltv:aan 27. 
varajäseneksi II Lv:aan 29. 
valtiontilintarkastajaksi v:ksi 1970 2168. 
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A 1 o i t teet: 
Lak.al. n:o 9 laiksi nuorista rikoksentekijöistä an

netun lain muuttamisesta. Liitteet 67. - Ks. Nuo
ret rikoksentekijät. 

Toiv.al. n:o 456 määrärahasta Vammalan ja Kan
kaanpään ammatinvalinnanohjaustoimistojen toimin
nan aloittamiseksi. Liitteet 947. - Ks. Ammatin
valinta. 

Toiv.al. n:o 515 invalidihuoltolain mukaisen 
huollon myöntämisen perusteiden väljentämisestä. 
Liitteet 1011. - Ks. Invaliidit. 

Toiv.al. n:o 657 Peipohjan-Kiukaisten-Rau
man maantien rakennussuunnitelmien laatimisesta. 
Liitteet 1187. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 32 määrärahan osoittamisesta Eura
joen - Lapin - Hinnerjoen - Hankilahden -
Yläneen maantien parantamiseen. Liitteet 343. -
Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 33 määrärahan osoittamisesta Rau
man-Lauttakylän maantien parantamiseksi ja kes
topäällystämiseksi osuudella Ehtamo-Raijala. Liit
teet 344. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 34 määrärahan osoittamisesta Köyliön 
varavankilan henkilökunnan asuinrakennuksen ra
kennustöiden aloittamiseen. Liitteet 345. - Ks. 
Asuntotuotanto. 

Rah.al. n:o 435 korotetun määrärahan osoittami
sesta invalidihuoltolain mukaisia lainoja varten. Liit
teet 1720. - Ks. Invaliidit. 

Rah.al. n:o 436 määrärahan osoittamisesta tila
päisten toimihenkilöiden palkkaamiseksi ammatin
valinnanohjauksen Rauman toimistoon. Liitteet 1722. 
- Ks. Ammatinvalinta. 

Rah.al. n:o 437 määrärahan osoittamisesta inva
liidihuoltolain mukaisten viikkorahojen korottami
seksi. Liitteet 1723. - Ks. Invaliidit. 

Rah.al. n:o 438 korotetun määrärahan osoittami
sesta Rauman merimiesammattikoulun opettajien 
palkkaukseen. Liitteet 1725. - Ks. Merikoulut. 

Rah.al. n:o 439 korotetun määrärahan osoittami
sesta Rauman merimiesammattikoulun opetus- ja 
harjoitusvälinehankintoihin. Liitteet 1726. - Ks. 
Merikoulut. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 64 omaisuusrikoksia koskevien rikoslain 
säännösten uudistamisesta. 

- n:o 77 kasvatusneuvolatoimintaa koskevan lain
säädännön aikaansaamisesta. 

- n:o 102 käytännöllis-teknisestä opetuksesta pe
ruskoulun yläasteella. 

- n:o 204 turvattomien nuorten ammattiopetuk
sen tehostamisesta. 

S u u 1I. k y s y m y k s e t: 

- n:o 165 kansaneläkeläisten matkustusoikeudesta, 
valtion postiautoissa alennettuun hintaan, 1033. 

- n:o 175 kunnille maantiealueiden lunastusta var
ten myönnettäviä valtionapuja koskevien hake
muksien käsittelemisestä, 1196. 

- n:o 227 Rauman seminaarin työpajarakennuk
sen rakennustöiden aloittamisesta, 1691. 

- n:o 445 devalvaation vaikutuksesta invalidille 
palautettavaan autoveron määrään, 3835. 

544 1/69 

Lausunnot: 

222 (työllisyyskertomus v. -67, A.K.); 1009 (asu
mistuki, 1 K.); 1885 (hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm.); 2434 (kirkon palkkauslaki, 2 K.); 2521 
(budjetti, Yk.); 2719 (s:n, Pl. 25); 2781, 2787 
(s:n, Pl. 29); 2843, 2865 (s:n, Pl. 31); 3202 (hal
lituksen kertomus v. -68, A.K.). 

Mäki, Timo Ilmari, varatuomari, asianajaja. 

- Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

" 
" 
" 
" 

Ltv:aan 27. 
, II Lv:aan 29. 

varajäseneksi Lv:aan 26. 
varapuheenjohtajaksi II Lv:aan 33. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 7 esityksen antamisesta aviollisesta 
syntyperästä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 
78. - Ks. Syntyperä. 

Toiv.al. n:o 13 huutokauppoja koskevan lainsää
dännön uusimisesta. Liitteet 84. - Ks. Huutokau
pat .. 

Toiv.al. n:o 59 määrärahasta virastotalon raken
tamiseksi Ivaloon. Liitteet 190. - Ks. Virastot. 

Toiv.al. n:o 94 esityksen antamisesta maatalou
den tuloverolain poikkeussäännöksiksi ylimenokau
tena. Liitteet 233. - Ks. Maatilatalouden verotus. 

Toiv.al. n:o 569 tutkimuksesta valtion kuljetus
ten siirtämisestä ammattiautoilijoille. Liitteet 1080. 
- Ks. Kuljetustoiminta. 

Rah.al. n:o 440 määrärahan osoittamisesta uuden 
Rauhan-Hämeenlinnan tien suunnitelmien val
mistamista varten. Liitteet 1727. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 441 määrärahan osoittamisesta Hä
meenlinnan ammatinvalinnanohjaustoimiston hen
kilökunnan lisäämiseksi. Liitteet 1728. - Ks. Am
matinvalinta. 

Rah.al. n:o 442 määrärahan osoittamisesta kor
vauksen suorittamiseksi työaikalain ulkopuolella 
oleville poliisimiehille virkatehtävien hoitamisesta 
yli yleisen työajan. Liitteet 1729. - Ks. Poliisi. 

Rah.al. n:o 443 määrärahan osoittamisesta Hä
meenlinnaan sijoitettavan maakunta-arkiston raken
nuksen suunnittelua varten. Liitteet 1730. - Ks. 
Arkistot. 

Rah.al. n:o 444 korotetun määrärahan osoittami
sesta naisvankilan rakentamista varten. Liitteet 1731. 
- Ks. Vankeinhoito. 

Rah.al. n:o 445 määrärahan osoittamisesta Hä
meenlinnan-Urjalan maantien suunnitteluun. Liit
teet 1732. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 446 määrärahan osoittamisesta oikean 
nelostien rakentamisen aloittamiseksi. Liitteet 1733. 
- Ks. Maantiet. · 

Rah.al. n:o 447 määrärahan osoittamisesta lapsi
lisien korottamiseen. Liittet 1734. - Ks. Lapsilisä. 

Rah.al. n:o 448 korotetun määrärahan osoittami
sesta puolustuslaitoksen kuljetuskaluston uusintaan. 
Liitteet 1735. - Ks. Puolustuslaitos. 
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S u u 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 12 poliittisten puolueiden ohjelmien jako
perusteista, 52. 

- n:o 55 kiinteistötulon veroennakon korottami
sesta, 300. 

- n:o 127 huumausainerikoksien rangaistuksista, 
758. 

- n:o 212 harkintaverotuksen poistamisesta, 1682. 
- n:o 213 nuorimpien aliupseerien sijoittamisesta 

kentän koulutustehtäviin, 1682. 
- n:o 303 ensi vuoden budjettiesityksen väljyy

destä, 2290. 
- n:o 423 valtion läå'keteollisuuden aikaansaamista 

koskevista tiedoista, 3355. 

Lausunnot: 
64-5 (OA:n kertomus v. -67, A.K.); 89 (maa

kaari, 3 K.) ; 130-1 (kunnallislaki, 1 K.) ; 150 
( edustajanvaalit, Lk.); 158, 161 (kunnallislaki, 
2 K.); 205, 210-11 (s:n, 3 K.); 305 (hallituksen 
kertomus v. -67, A.K.); 319, 321 (kansanedusta
jain varamiesjärjestelmä, A.K.) ; 324 ( rikosrekisteri, 
A.K.); 433 (lisäbudjetti, Lk.); 475 (kunnallisten vir
kojen täyttäminen, A.K. ) ; 487 ( vientimaksut, 1 
K.); 518 (lisäbudjetti, A.K.); 580 (porotilat, 2 K.); 
616 (vaalioikeusikäraja, 2 K.); 677, 681 (tie
liikennelaki, 2 K.) ; 698 (kunnallinen kansanäänes
tys, A.K.); 715-6, 718 (valtion lainat, 2 K.); 802 
( vaalilait, 2 K.) ; 831 (kansanopistojen valtionapu, 
2 K.) ; 852 (eläkkeet, 1 K.); 896 ( rakennuslaki, 
2 K.); 929 ( edustajanvaalit, Lk.); 951 (rakennus
laki, 3 K.); 994 ( tiemäärärahat, A.K.); 1036, 1042 
( edustajanvaalit, 1 K.); 1065 ( apteekkitavaralaki, 
2 K.); 1077-8 (talletusten veronhuojennukset, 
2 K.); 1086 (oikeudenkäymiskaari, Jatk. 2 K.); 
1135 (edustajanvaalit, 2 K.); 1178, 1180 (posti
pankkilaki, 2 K.) ; 1244 ( apteekkitavaralaki, lep. 
jätt.); 1249 ( edustajanvaalit, lep. jätt.); 1250 ( pu
hemiehen äänestysesitys) ; 1283 ( lisäbudjetti, J atk. 
A.K.); 1524 (budjetti, Lk.); 1595 (vankeinhoito
opisto, A.K.); 1710 (kalastuslaki, 1 K.); 1727 ( ob
ligaatiolainojen veronhuojennukset, 3 K.); 1733 (ve
rohallitus, 2 K.); 1781 (tilojen pakkohuutokaupat, 
A.K.); 1927 (kansaneläkelaitoksen kertomus v. -68, 
A.K.); 1939 (valtiovarain tila v. -67, A.K.); 1953, 
1969, 1992 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm); 
2031 (tuulaaki, 2 K.); 2051 (s:n, 3 K.); 2086 (ve
ronkannon lykkääminen, Lk.); 2225-6 ( tuberku
loosin vastustaminen, 2 K.); 2278-9, 2280 (huo
neenvuokra, 3 K.); 2405 (tuberkuloosin vastusta
minen, 3 K.); 2412, 2421 (korkeakouluhallinto, 
Lk.); 2438 (kirkkolaki, 2 K.); 2609 (kirkkolaki, 
3 K.) ; 2631, 263 7, 2640 (tulo- ja omaisuusverolaki, 
2 K.); 2654 (kunnallisverotus, 2 K.); 2718-9, 
2721 (budjetti, Pl. 25); 2736, 2742-3, 2752 ( s:n, 
Pl. 26); 2765 (s:n, Pl. 27); 2836, 2842, 2849, 
2866 (s:n, Pl. 31); 2888 (s:n, Pl. 32); 2961 (suh
dannerahasto, 3 K.); 3142 (OA:n kertomus v. -68, 
A.K.); 3163 (kunnallisverotus, 3 K.); 3198 (halli
tuksen kertomus v. -68, A.K.); 3360, 3363, 3365 
(huoneenvuokra, 1 K.); 3368 (pysäköintivirhe
maksu, 1 K.); 3397 (edustajaneläke, 2 K.); 3402, 
3405-6-7, 3409 (huoneenvuokra, 2 K.); 3430 
(pysäköintivirhemaksu, 2 K.); 3447 (rikoslaki, 

2 K.); 3535, 3540-1-2 (huoneenvuokra, 3 K.); 
3556 ( pysäköintivirhemaksu, 3 K.); 3566 ( työsopi
muslaki, 3 K.); 3577 (rikoslaki, 3 K.); 3641, 3670, 
4052 (korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Mäki-Hakola, Pentti Matti, diplomi-insinööri. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu varajäseneksi Ltv:aan 27. 

, jäseneksi Kulkv:aan 28. 

" 
II Lv:aan 29. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 66 laiksi yksityisistä teistä annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 520. - Ks. Yksityiset tiet. 

Toiv.al. n:o 618 tielautakunnan oikeudesta tie
yksikköjaon muuttamiseen ja tarkistamiseen. Liit
teet 1139.- Ks. Yksityiset tiet. 

Toiv.al. n:o 666 Halkosaaren-Kitinojan-Liipan
tönkän maantien parantamisesta. Liitteet 1196. -
Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 763 Seinäjoen sotilaspiirin henkilö
kunnan asuntotalon rakentamisesta. Liitteet 1301. -
Ks. Puolustuslaitos. 

Rah.al. n:o 35 määrärahan osoittamisesta ilma
voimien lentoteknilliselle henkilökunnalle maksetta
van tilapäisen lentolisän maksuperusteiden muutta
misesta aiheutuviin menoihin. Liitteet 346. - Ks. 
Puolustuslaitos. 

Rah.al. n:o 449 määrärahan osoittamisesta maan
mittausalan täydennyskoulutusta varten. Liitteet 
1736. - Ks. Maanmittaus. 

Rah.al. n:o 450 määrärahan onsoittamisesta Seinä
joen sairaanhoito-oppilaitoksen suunnittelutyötä var
ten. Liitteet 1737. - Ks. Sairaanhoitajat. 

Rah.al. n:o 451 korotetun määrärahan osoittami
sesta maanmittaustoimistojen tilapäisten toimihenki
löiden palkkioita varten. Liitteet 1738. - Ks. Maan
mittaus. 

Suull. kysymykse,t: 

- n:o 40 Vaasan lääniä koskevan seutukaava
määräyksen antamisesta, 156. 

- n:o 156 kansalais- ja työväenopistojen valtion
apujen viivästymisestä, 1026. 

Lausunnot: 

488 (vientimaksut, 1 K.); 531 (s:n, 3 K.); 542 
(liikennepolitiikka, A.K.); 566, 608-9 ( vähittäis
kaupan liikeaika, 2 K.); 704 (lisäbudjetti, Lk.); 
867 (viljavarastojen rakentaminen, A.K.); 875, 879 
(maataloustulon vakaannuttaminen, Lk.); 1184 (li
säbudjetti, A.K.); 1242-3 (apteekkitavaralaki, lep. 
jätt.); 1271 ( maataloustulon vakaannuttaminen, 2 
K.); 1329 (s:n, 3 K.); 1503 (budjetti, Lk.); 
1657 (Alavuden-Virtain maantie, A.K.); 1779 
(maatalouden lainoitus, A.K.); 2110, 2112 (sotilas
vammalaki, 1 K.) ; 3150 (asuntotuotanto, 3 K.); 
3544 (markkinoimismaksut, 3 K.); 3671 ( työsopi
muslaki, 3 K.); 3576-7 (rikoslaki, 3 K.); 3664 
(~orkeakouluhallinto, 1 K.). 
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Mäkinen, Väinö Oskari, diplomi-insinööri, kaupungin
johtaja. 

- Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Ltv:aan 27. 

, varajäseneksi Kulkv:aan 29. 

Aloitteet: 
Lak.al. n:o 10 laiksi kiinnityksestä kiinteään 

omaisuuteen annetun asetuksen muuttamisesta. 
Liitteet 69.- Ks. Kiinnitys. 

Lak.al. n:o 14 laiksi maanvuokralain muuttami
sesta. Liitteet 75. - Ks. Maanvuokra. 

Lak.al. n:o 61 laiksi kiinteän omaisuuden paffdco
lunastuksesta yleiseen tarpeeseen annetun lain muut
tamisesta. Liitteet 513. - Ks. Pakkolunastus. 

Lak.al. n:o 156 laiksi vesihallinnosta. Liitteet 
2227. - Ks. Vesihallinto. 

Lak.al. n:o 165 ulkoilulaiksi ja eräiksi siihen liit
tyviksi laeiksi. Liitteet 2233. - Ks. Ulkoilulaki. 

Toiv.al. n:o 127 Lapin talouselämän ja luonnon
atäytön yleissuunnitelman laatimisesta. Liitteet 267. 
- Ks. Talouselämä. 

Toiv.al. n:o 197 PCB:n luontoon leviämisen estä
misestä. Liitteet 468. - Ks. Vesiensuojelu. 

Toiv.al. n:o 244 rakennuslainsäädännön tarkista
misesta kiinnittämällä ensisijainen huomio ihmisten 
perustarpeiden tyydyttämiseen. Liitteet 565. - Ks. 
Rakennustoiminta. 

Toiv.al. n:o 253 ympäristön suojelun ja hoidon 
biologista asiantuntemusta edustavan työvoiman tar
peen selvittämisestä. Liitteet 575. - Ks. Yhdys
kuntasuunnittelu. 

Toiv.al. n:o 254 rahaston perustamisesta luonnon
alueiden lunastamiseksi yleiseen virkistyskäyttöön. 
Liitteet 576. - Ks. Virkistysalueet. 

Toiv.al. n:o 319 toimenpiteistä lastentarhan tai 
sitä vastaavien esiluokkien liittämiseksi kansakou
luun. Liitteet 673. - Ks. Kansakoulut. 

Toiv.al. n:o 563 kaupunkiseutujen liikenteen ke
hittämistä koskevan lainsäädännön aikaansaami
sesta. Liitteet 1073. - Ks. Liikenne. 

Rah.al. n:o 452 määrärahan osoittamisesta limno
login ylimääräisten toimien perustamiseksi vesihalli
tuksen alaiseen piirihallintoon. Liitteet 1739. - Ks. 
Vesihallinto. 

Rah.al. n:o 453 määrärahan osoittamisesta luon
nonsuojelujärjestön toiminnan tukemiseen. Liitteet 
1740. - Ks. Luonnonsuojelu. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 258 nestemäisiin pohtoaineisiin sisältyvän 
rikin aiheuttamien haittojen poistamisesta. 

- n:o 259 PCB-yhdisteiden aiheuttamien vaarojen 
torjumisesta. 

Lausunnot: 

160 (kunnallislaki, 2 K.); 203 (torjunta-aine
laki, 3 K.); 893 (rakennuslaki, 2 K.); 951, 953 
(s:n, 3 K.); 1668 (kalastuslalki, 1 K.); 2598-9 
(vesihallinto, 1 K.); 2810, 2828 (budjetti, Pl. 30); 
2855 (s:n, Pl. 31); 2943, 2965 (vesihallinto, 3 
K.); 3163 (kunnallisverotus, 3 K.); 3427-8-9, 
3430 (pysäköintivirhemaksu, 2 K.). 

Männistö, Lauha Unelma, sairaanhoitaja. 

- Kuopion läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu tarkistajan varamieheksi 34. 

, jäseneksi Suurv:aan 32. 
, Sosv:aan 28. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 115 laiksi kansaneläkelain muuttami
sesta. Liitteet 873. - Ks. Kansaneläkelaki. 

Toiv.al. n:o 511 lasten sairaanhoidosta aiheutu
vien maksujen korvaamisesta koikonaan sairausva
kuutuslain perusteella. Liitteet 1007. - Ks. Sairaus
vakuutus. 

Rah.al. n:o 454 määrärahan osoittamisesta amma
tinvalinnanohjaustoimiston perustamiseksi Iisalmeen 
ja Varkauteen. Liitteet 1742.- Ks. Ammatinvalinta. 

Rah.al. n:o 455 määrärahan osoittamisesta valta
tien n:o 5 rakentamiseksi moottoritieksi välillä Vuo
rela-Siilinjärvi. Liitteet 1743. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 456 määrärahan osoittamisesta avus
tuksiksi kunnallisten kokeiluterveyskesikusten ra
kentamiseksi. Liitteet 1744. - Ks. Terveydenhoito. 

Rah.al. n:o 457 määrärahan osoittamisesta valtion 
virastotalon rakennustöiden aloittamiseksi Siilinjär
ven kunnassa. Liitteet 1745. - Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 458 määrärahan osoittamisesta amma
tinvalinnanohjaustoimistojen julkaisujen painatus- ja 
jakelukustannuksiin ohjaustoimistojen vaikutus
alueen ulikopuolisia alueita varten. Liitteet 17 46. -
Ks. Ammatinvalinta. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 25 sairausvakuutuslain toissijaisuuden ai
heuttamasta viivästymisestä korvauksien maksa
misessa. 

- n:o 150 Kuopion korkeakoulun sijoituspaikan 
ratkaisemisesta. 

- n:o 182 sairausvakuutuslain mukaisen äitiys
palkan suoritusajasta ja suuruudesta. 

Suull. kysymys: 

- n:o 313 mielisairaalan potilaiden äänestysoikeu
den tasapuolisesta turvaamisesta, 2371. 

Lausunnot: 

~00 ( mielisairaalain hoitomaksut, A.K.); 629 
(sairausvakuutus, 1 K.); 991 ( lapsenhoitotuki 1 
K.); 1510 (budjetti, Lk.); 2059 (maatalouden työ
aikalaki, 1 K.); 2243 (s:n, 2 K.); 2863, 2866 2877 
(budjetti, Pl. 31); 2928 ( s:n, Pl. 33); 3320 (ero
raha, 1 K.). 

N. 

Nevalainen, Valde Nestori, järjestösihteeri. 

- Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Mmv:aan 28. 

, Kulkv:aan 28. 
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Aloitteet: 

Lak.al. n:o 122 laiksi lapsilisälain muuttamisesta. 
Liitteet 887. - Ks. Lapsilisä. 

Toiv.al. n:o 204 kuluttajien oikeusturvaa koske
van lainsäädännön aikaansaamisesta. Liitteet 476. -
Ks. Oikeusturva. 

Toiv.al. n:o 430 ammattitautilainsäädännön tar
kistamisesta. Liitteet 918. - Ks. Ammattitaudit. 

Rah.al. n:o 459 määrärahan osoittamisesta rinta
mamiesten malksuttoman terveydenhoidon järjestä
miseksi. Liitteet 1747. - Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 460 korotetun määrärahan osoittami
sesta lammastalouden neuvonnan edistämiseen. Liit
teet 1748.- Ks. Lammastalous. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 52 vesialusten liikevaihtoverovapauden pe
rusteista. 

- n:o 273 epäkohdista kuorma-autoliikenteessä. 

Suu 11. kysy m y k s e t: 

- n:o 154 kirjanpitovelvollisten veron kiertämisen 
estämisestä, 1026. 

- n:o 274 Ilomantsin kaivostoiminnan alullesaa
misesta, 2095. 

Lausunnot: 
357 ( tieliikennelaki, 1 K.); 1555 (budjetti, Llk.); 

1673 (Ruottisenharjun-Juorkunan maantie, A.K.); 
1970 1995 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 
2567.:._8 ( pellonvaraus, 1 K.); 2812, 2816 (budjetti, 
Pl. 30); 3186 (asumistuki, Lk.); 3319 (teurastus
palkkiot, 1 K.). 

Niemelä, Esu Evert, maanviljelijä. 

..:._ Mikkelin läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, KuJkv:aan 28. 

A 1 o i t teet: 
Toiv.al. n:o 92 omaisuusveron asteittaisesta pois

tamisesta. Liitteet 230. - Ks. Omaisuusverotus. 
Toiv.al. n:o 351 tilastollisessa päätoimistossa pi

dettävän kuluttaja- ja tuottajahintarekisterin ailkaan
saamisesta. Liitteet 746. - Ks. Hinnat. 

Toiv.al. n:o 629 Putikon-Kirjavalan tien perus
parannuksen suorittamisesta. Liitteet 1151. - Ks. 
Maantiet. 

Toiv.al. n:o 630 Kultakiven-Särkilahden tien 
perusparannuksen suorittamisesta. Liitteet 1152. -
Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 681 Parkunmäen-Osikonmäen
Rantasalmen kk maantien rakentamisesta. Liitteet 
1211.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 461 korotetun määrärahan osoittami
sesta maaseudun sähköistäiDisen tukemiseen. Liit
teet 1749.- Ks. Sähkö. 

Rah.al. n:o 462 korotetun määrärahan osoitta
misesta kunnille paikallisteiden aiheuttamista me
noista myönnettäviä valtionavustuksia varten. Liit
teet 1750. - Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 463 korotetun määrärahan osoittami
sesta vaikeuksiin joutuneiden kuntien avustuksia 
varten. Liitteet 1752. - Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 464 määrärahan osoittamisesta Keri
mäen virastotalon rakennustöiden aloittamiseksi. Liit
teet 1753.- Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 465 määrärahan osoittamisesta kalus
ton hankkimiseen ja henkilökunnan kouluttamiseen 
Saimaan veistön mahdollisten öljyvahinilwjen torju
miseksi. Liitteet 1754. - Ks. öljyvahingot. 

Rah.al. n:o 466 määrärahan osoittamisesta kun
nallisista yleissairaaloista annetun lain 39 §:n 2 mo
mentin säätämään tarkoitukseen. Liitteet 1755. -
Ks. Sairaalat. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 227 lossinhoitajien sosiaalisen aseman paran
tamisesta. 

- n:o 260 maatalouden omaisuusverorasituksen 
lieventämisestä. 

- n:o 275 Säämingin kunnassa sijaitsevan Savon
linnan kaupungin kaatopaikan aiheuttaman saas
tumisen estämisestä. 

Suull. kysymys: 

- n:o 393 tutkimu!ksesta kuntien vapauttamisesta 
paikallisteiden rakentamis- ja kunnossapitokus
tannuksista, 3284, 3348. 

Lausunnot: 

540 (liikennepolitiikka, A.K.); 2531 (budjetti, 
Yk.). 

Nieminen, Niilo Lauri, pienviljelijä. 

- Tullut Edk:n jäseneksi edesmenneen ed. L. Koski
sen sijaan Mikkelin läänin vaalipiirin valit
semana 1344. 

- valittu jäseneksi Ltv:aan 1590 . 

A 1 o i te: 

Rah.al. n:o 467 määrärahan osoittamisesta Keri
mäen virastotalon suunnittelua ja rakennustöiden 
aloittamista varten. Liitteet 1756. - Ks. Virastot. 

Lausunnot: 

2562 (kunnallisverotus, 1 K.); 2800 (budjetti, 
Pl. 30); 2942 (vesihallinto, 3 K.); 3048 (lisäbud
jetti, A.K.). 

Niinikoski, Paavo Eevertti, autoilija. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu varajäseneksi Suurv:aan 33 

, jäseneksi Tv:aan 27. 
, varajäseneksi Kulkv:aan 29. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 11 laiksi kiinnityksestä !kuorma
autoon. Liitteet 70. - Ks. Irtaimistokiinnitys. 

Toiv.al. n:o 72 tutkimuksesta muiden kuin 
omien alaikäisten lasten huoltamisesta aiheutuvien 
kustannusten vähennysoikeudesta verotuksessa. 
Liitteet 206. - Ks. Veronhuojennukset. 
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Toiv.al. n:o 89 palkanmaksajan oikeuttamisesta 
vähentämään verotettavista tuloistaan !kotiapulaisen 
palkka. Liitteet 227. - Ks. Vetonhuojennukset. 

Toiv.al. n:o 107 autoveron palauttamisesta koko
naisuudessaan ammattitautoilijoille. Liitteet 247. -:
Ks. Moottoriajoneuvovero. 

Toiv.al.n:o 159 teiden, rautateiden ja sähkölinjo
jen rakentamisen johdosta siirrettäviä rakennuksia 
koskevan lainoituksen saattamisesta etuoikeutettuun 
asemaan. Liitteet 300. - Ks. Asuntolainat. 

Toiv.al. n:o 242 . viljelijäin lainansaantimahdolli
suuksien turvaamisesta maanmittaustoimitusten ai
heuttaman rakennusten uudelleenrakentamisen joh
dosta. Liitteet 563. - Ks. Maanmittaus. 

Toiv.al. n:o 327 kansakoululautakunnan sihtee
rin palkkauksen saattamisesta. valtionavun piiriin. 
Liitteet 683. - Ks. Kansakoulut. 

Toiv.al. n:o 360 asuntolainojen myöntämisestä 
asuntoviljely-, kalastus- ja viljelytilojen osalta asun
tohallituksen toimesta asuntorahastosta; Liitteet 
755.- Ks. Asuntolainat. 

Toiv.aL n:o 578 rautatieliikenteessä yli 65-vuo
tiaille tulevien etujen myöntämisestä valtion linja
autoliikertteessä. Liitteet 1092. - Ks. Vanhukset. 

Rah.al. n:o 468 määrärahan osoittamisesta pien
teollisuusyritysten markkinointiohjauksen tehosta
miseksi Pohjois- ja Itä-Suomessa. Liitteet 1758. -
Ks. Pienteöllisuus. · 
. Rah.al. n:o 469 määrärahan osoittamisesta lapsi
lisien korottamiseen. Liitteet 1759. - Ks. Lapsilisä. 

Rah.aL n:o 470 määrärahan osoittamisesta avus
tukseksi !kunnille kunnaneläinlääkärien virka-asun
tojen rakentamiskustannuksiin. Liitteet 1760. - Ks. 
Eläinlääkärit. · 

Rah.al. n:o 471 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen toimittamiseksi yritysten sosiaalikustannus
ten oikeudenmukaisemmasta jakamisesta. Liitteet 
1761. - Ks. Sosiaalikustannukset. 

Rah.al. n:o 472 korotetun määrärahan osoittami
sesta vaiikeuksiin joutuneiden kuntien valtionapuun. 
Liitteet 1763.- Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 473 korotetun määrärahan osoitta
misesta maankäyttö- ja maanhankintalain toimeen
panon yhteydessä rakennettavien yleisten teiden ra
kentamiseen. Liitteet 1764. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n·:o 474 korotetun määrärahan osoittami
sesta Kalajoen :keskiosan järjestelytöitä varten. Liit
teet 1765. - Ks. Vesistön järjestely. 

Rah.al. n:o 475 määrärahan osoittamisesta halpa
korkoisia pienteollisuuslainoja varten. Liitteet 1766. 
- Ks. Pienteollisuus. 

Rah.al. n:o 476 määrärahan osoittamisesta Oulun 
yliopiston käyttöön alue- ja perustutkimuksen suo
rittamiseksi Pohjois-Suomessa. Liitteet 1767. - Ks. 
Yliopisto. 

Rah.al. n:o 477 korotetun määrärahan osoittami
sesta rintamamieseläkkeitä varten. Liitteet 1769. -
Ks. Rintamamiehet. · 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 28 sosiaalikustannusten pienyritteliäisyy
delle aiheuttamista vaikeuksista. 

- n:o 32 Pohjois-Suomessa työllisyyskohteiksi so
veltuvien töiden suunnittelutoiminnan lisäämi
sestä. 

- n:o 42 liikuntaesteisten liikkumis- ja toiminta
mahdollisuuksien parantamisesta. 

- n:o 233 yhtenäisen sosiaaliturvajärjestelmän 
aikaansaamisesta. 

Lausunnot: 

1051, 1066 (apteekkitavaralaki, 2 K.); 1068 (Ni
valan nikkelikaivoksen tukeminen, 2 K.); 1118 
(yrittäjäeläkkeet, 2 K.); 1298 (s:n, 3 K.); 1464 
(budjetti, Lk.); 1979 (hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm.); 23 3 3 ( veronhuojennukset, 2 K.); 2548 
(kehitysalueiden talouden edistäminen, 2 K.) ; 2630 
(tulo- ja omaisuusvero, 2 K.) ; 27 41 (budjetti, Pl. 
26); 2930 (s:n, Pl. 33); 2936 (kehitysalueiden talou
den edistäminen, 3 K.); 2989 (budjetti, Pl. 36); 
3129 ( asumiseroraha, 1 K.); 3430 ( pysäköintivirhe
maksu, 2 K.). 

Niinivaara, Seppo, filosofian maisteri. 

- Valittu jäseneksi · Antellin kokoelmien valtuuskun
kuntaan vuosiksi 1968-1973 375. 

Nikkilä, Olavi ·Allan, agronomi, maanviljelijä, maatalous
oppilaitoksen johtaja. 

- Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Mmv:aan 28. 

, Suurv:aan 32. 
varajäseneksi Kulkv:aan 29. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 246 maanhankintalakia toteutettaessa 
valtiolle hankittujen, asemakaavassa katumaaksi 
määrättyjen alueiden luovuttamisesta korvauksetta 
kaupungille ja kauppalalle. Liitteet 567. - Ks. 
Maanhankin ta. 

Toiv.al. n:o 350 maatalousministeriön kansain
välisten asiain toimiston nimen muuttamisesta maa
talousministeriön kansainvälisten maatalous- ja met
säasiain toimistoksi. Liitteet 745. - Ks. Maatalous
ministeriö. 

Toiv.al. n:o 656 yhdystien rakentamisesta Turun 
-Tampereen maantieltä Toijalan Kurjenkallioon. 
Liitteet 1186. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 478 määrärahan osoittamisesta yhdys
tien rakentamiseksi Turun-Tampereen maantieltä 
Toijalan kauppalaan. Liitteet 1770. - Ks. Maan-
tiet. · 

·Suu 11. kysymys: 

- n:o t04 maataloustuotannon rajoittamisesta val
tion koulutiloilla, 561. 

Lausunnot: 

262 ( pellonvaraus, 1 K.) ; 1227 ( edustajanvaalit, 
3 K.); 1258 (maataloustulo, 2 K.); 1511 (budjetti, 
Lk).; 1960; 1965 .(hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm.); 2568 (pellon varaus, 1 K.); 2805 (budjetti, 

'Pl. 30);. 3010 .(s:n, Yp.).; 3773 (korkeakouluhal
linto, 1 K.). 
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Niskanen, Esko Antti, päätoimittaja. 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu varajäseneksi Prv:aan 26. 

, jäseneksi Ltv:aan 27. 
, , II Lv:aan 29. 
, Eduskunnan tilintarkastajan varamieheksi 

v:ksi 1970 3133. 
, varajäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 

3190. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 140 laiksi irtolaislain muuttamisesta 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Liitteet 2215. 
- Ks. Irtolaislaki. 

Toiv.al. n:o 56 määrärahasta valtion virastotalon 
rakentamiseksi Loimaan kaupunkiin. Liitteet 186. -
Ks. Virastot. 

Toiv.al. n:o 68 maan arvonnousun verottamistla 
käsitelleen komitean mietinnössä esitettyjen ehdo
tusten toteuttamisesta. Liitteet 200. - Ks. Verotus. 

Toiv.al. n:o 235 Uudenkaupungin nostamisesta 
toiseen kalleusryhmään. Liitteet 556. - Ks. Kalleus
luokitus. 

Toiv.al. n:o 419 työntekijäin palkkojen maksa
misen turvaamisesta keskeytysvakuutusjärjestelmllä 
laajentamalla. Liitteet 906. - Ks. Palkkasaatavat. 

Toiv.al. n:o 653 määrärahasta Lepäisten-Lyökin 
saaristotien rakentamiseksi Uudenkaupungin alueella. 
Liitteet 1183. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 479 määrärahan osoittamisesta tila
päisten toimihenkilöiden palkkaamiseksi ammatin
valinnanohjauksen Loimaan toimistoon. Liitteet 
1771. - Ks. Ammatinvalinta. 

Suull. kysymys: 

- n:o 271 sanoma- ja aikakauslehtien kuljetusmak
suavustusten salassapitoperusteista, 2094. 

Lausunnot: 

220 (hallitusmuodon 23 §, 1 K.); 420 (ajoluvan 
peruuttaminen, A.K.); 547 ( apteekkitavaralaki, 
Lk.); 734 (kalastuslaki, 1 K.); 804 (vaalilait, 2 K.); 
905 ( apteekkitavaralaki, 1 K.); 953 ( rakennuslaki, 
3 K.); 1061 (apteekkitavalaki, 2 K.); 1244 (s:n, 
lep. jätt.); 1612 (valtiovarainhoito v. -66, A.K.); 
1708, 1715, 1718 (kalastuslaki, 1 K.); 1944 (val
tiovarain tila v. -67., A.K.); 2033 (tuulaaki, 2 K.h 
2081 (irtolaislaki, Lk.); 2280 (huoneenvuokra, 3 
K.); 2327 (kunnallislaki, 2 K.); 24 34 (kirkon palk
kauslaki, 2 K.) ; 2648 ( vesihallinto, 2 K.) ; 2653 
(kunnallisverotus, 2 K.); 2861 (budjetti, Pl. 31); 
3455, 3457 (huoltoapulaki, 2 K.); 3577 (rikoslaki, 
3 K.). 

Nordström, Torsten Edvin, diplomi-insinööri. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Vv:aan 26. 

, Suomen Pankin tilintarkastajan varamieheksi 
v:ksi 1%9 2168. 

Lausunnot: 

850-1, 853 (eläkkeet, 1 K.); 1103 (s:n, 3 K.). 

Nurmi, Sulo, taloudenhoitaja. 

- Valittu valtiontilintarkastajan varamieheksi v:ksi 
1970 2168. 

Nurminen, Nestori Matias, kirvesmies. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu varajäseneksi Prv:aan 26. 

, , Tv:aan 27. 
, jäseneksi Kulkv:aan 28. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 665 määrärahasta TVL:n Vaasan ja 
Keski-Pohjanmaan piirien tiesuunnitelmien toteut
tamiseen. Liitteet 1195. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 480 korotetun määrärahan osoitta
misesta Kokkolan maanviljelysinsinööripiirin työ
suunnitelmien toteuttamiseen. Liitteet 1772. - Ks. 
Maanviljelysinsinööri piirit. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 21 pohjoisten satamien aiheettomien sulke
misten peruuttamisesta. 

- n:o 246 Outokumpu Oy:n Kokkolan tehtailla 
harjoitettavan työntekijäin poliittisen kortistoin
nin lopettamisesta. 

Lausunto: 

1578 (Peltosalmen-Pietarsaaren maantie, A.K.). 

P. 

Paananen, Ilmo Severi, valtiotieteen maisteri. 

- Mikkelin läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Tv:aan 27. 

, , Sosv:aan 28. 
, puheenjohtajaksi Tv:aan 3087. 

- vapautettu Sosv:n jäsenyydestä 3087. 

A loi t teet: 

Lak.al. n:o 48 laiksi kunnallisista yleissairaaloista 
annetun lain muuttamisesta. Liitteet 420. - Ks. 
Sairaalat. 

Lak.al. n:o 118 laiksi sairausvakuutuslain muut
tamisesta. Liitteet 879. - Ks. Sairausvakuutuslaki. 

Toiv.al. n:o 14 pidätys- ja vangitsemisaikojen lY:
hentämisestä. Liitteet 85. - Ks. Vapaudenriisto. 

Lausunnot: 

751 (yleinen lääkärinhoito, 3 K.); 1043 (yrit
täjäeläkkeet, 1 K.); 1290 (s:n, 3 K.); 2221 (tuber
kuloosin vastustaminen, 2 K.); 2405 ( s:n, 3 K.); 
2436 (kirkkolaki, 2 K.). 



Eduskunnan jäsenet 1969. 4347 

Paarman, Akseli Arvid, pankinjohtaja, maanviljelijä. 

- Tullut Edk:n jäseneksi edesmenneen ed. Lahtelan 
sijaan Lapin läänin vaalipiirin valitsemana 
11. 

- valittu jäseneksi Tv:aan 27. 
- , varajäseneksi Lv:aan 26. 

, Suurv:aan 33. 
varapuheenjohtajaksi Tv:aan 33. 

" 
A 1 o i t teet: 

Toiv.al. n:o 329 lisäyksestä vuoden 1969 tulo- ja 
menoarvioon Lapin kansanopiston jälleenrakennuk
sesta aiheutuneiden velkojen maksamiseen. Liitteet 
685. - Ks. Kansanopistot. 

Toiv.al. n:o 722 Kemijärven-Sodankylän maan
tien perusparantamisesta. Liitteet 1252. - Ks. Maan
tiet. 

Toiv.al. n:o 723 Sodankylän-Savukosken maan
tien perusparantamisesta. Liitteet 1253. - Ks. Maan
tiet. 

Toiv.al. n:o 753 sillan rakentamisesta Luirojoen 
yli Tanhuan lassipaikalla Sodankylän-Savukosken 
maantiellä. Liitteet 1283. - Ks. Sillat. 

Lausunnot: 
600, 603 (porotilat, 3 K.). 

Paasio, Kustaa Rafael, päätoimittaja. 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Ulkv:aan 26. 

Aloite: 

Rah.al. n:o 481 määrärahan osoittamisesta valta
kunnallisen työväentalomuseon rakentamisesta aiheu
tuneiden kulujen korvaamiseen. Liitteet 1773. -
Ks. Museot. 

Paasivuori, Tyyne Maria, perheenemäntä, sosionomi. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu varajäseneksi Ulkv:aan 26. 

, jäseneksi Suurv:aan 32. 
, , Tv:aan 27. 
, varajäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 30. 
, Suomen Pankin tilintarkastajan varamieheksi 

v:ksi 1969 2168. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 7 laiksi muuttopäivän siirtämisestä 
huoneenvuokralain nojalla eräissä tapauksissa. Liit
teet 52. - Ks. Huoneenvuokra. 

Toiv.al. n:o 44 tutkimuksesta sivuvirkojen hoita
misen ja eläkkeellä olevien virka- ja työsopimussuh
teisten tehtävien laajuudesta. Liitteet 172. - Ks. 
Eläkeläiset. 

Toiv.al. n:o 86 vuokramenojen vähennyskelpoi
suudesta verotuksessa eräissä tapauksissa. Liitteet 
223.- Ks. Veronhuojennukset. 

Toiv.al. n:o 194 Suojapirttien Säätiön piiriin kuu
luvien rakennusyritysten rahoituksen järjestämisestä. 
Liitteet 465. - Ks. Asuntotuotanto. 

Toiv.al. n:o 275 puhetaidon opetuksen järjestä
misestä. Liitteet 624. - Ks. Puhetaito. 

Toiv.al. n:o 507 vanhuuseläkkeensaajien oikeu
desta sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan 
työtulojen menetyksen osalta. Liitteet 1003. - Ks. 
Sairausvakuutus. 

Toiv.al. n:o 539 tutkimuksesta kotiavustajien 
palkkauksen saattamisesta valtionavun piiriin. Liit
teet 1042. - Ks. Kotiavustajat. 

Rah.al. n:o 36 määrärahan osoittamisesta eräiden 
sairauskulujen korvaamiseksi kansaneläkelain mu
kaista tukieläkettä taikka vanhuuden tukea saaville. 
Liitteet 347. - Ks. Sairaanhoito. 

Rah.al. n:o 37 määrärahan osoittamisesta Teknil
lisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnalle avustukseksi 
ja lainaksi Otaniemen ylioppilasravintolan rakennus
kustannuksiin. Liitteet 348. - Ks. Teknillinen kor
keakoulu. 

Rah.al. n:o 482 korotetun määrärahan osoittami
sesta kotiavustajien palkkauksia varten. Liitteet 
1774.- Ks. Kotiavustajat. 

Rah.al. n:o 483 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen suorittamiseksi kansaneläkeläisten televisio
ja radiolupamaksujen alentamisesta. Liitteet 1775. -
Ks. Yleisradio. 

Rah.al. n:o 484 määrärahan osoittamisesta eläke
katon määräämistä koskevan tutkimuksen suoritta
miseksi. Liitteet 1776. - Ks. Eläkkeet. 

Rah.al. n:o 485 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen suorittamiseksi huoltoavunsaajien avuntar
peen syistä. Liitteet 1777. - Ks. Huoltoapu. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 11 televisio-ohjelmien sisällöstä ja valvon
nasta. 

- n:o 71 ammattikoulutuksen järjestämisestä työ
voiman tarvetta vastaavasti. 

- n:o 162 sosiaalialennusvoin myynnin ulottami
sesta kansaneläkkeen täyttä tukiosaa ja elatus
avun ennakkoa saaville. 

- n:o 230 kansaneläkeläisten uuden asumistutkija
järjestelmän aiheuttamista epäkohdista suurissa 
väestökeskuksissa. 

- n:o 261 työeläkelakien ulkopuolelle jääneiden 
vanhusten toimeentulon parantamisesta. 

S u u 11. kysymys: 

- n:o 380 sosiaalityöntekijäin koulutuksen yhden
mukaistamisesta, 3243. 

La u suon o t: 

384 ( alennusvoi, A.K.) ; 607 (vähittäiskaupan 
liikeaika, 2 K.); 1062, 1065 ( apteekkitavaralaki, 2 
K.); 1107 (asumistuki, 2 K.); 1166 (lisäbudjetti, 
A.K.); 1286 (asumistuki, 3 K.); 1485 (budjetti, 
Lk.); 1937 (valtiovarain tila v. -67, A.K.); 2560 
( ammattikurssitoimin ta, 2 K.); 2772 (budjetti, Pl. 
29); 2896 (s:n, Pl. 33); 3031 (lisäbudjetti, A.K.); 
3197 (hallituksen kertomus v. -68, A.K.); 3214 
(syrjintä työmarkkinoilla, A.K.); 3264 (abortti, 
1 K.); 3463 (s:n, 3 K.); 3503-4 (teurastuspalk
kiot, 3 K.); 3555 (asumistuki, 3 K.); 3568 (työ
sopimuslaki, 3 K.). 
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Paaso, Johannes (Hannes) Gideon, pienviljelijä, kun
nallisneuvos. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 26. 

varajäseneksi Tv:aan 27. 

A loi t teet: 

Lak.al. n:o 141 laiksi kehitysalueiden talouden 
edistämisestä vuosina 1970-1975. Liitteet 2178. -
Ks. Kehitysalueet. 

Toiv.al. n:o 387 Olhavanjoen perkaamisesta. Liit
teet 783. - Ks. Perkaustyö. 

Toiv.al. n:o 713 maantien rakentamisesta Iin 
kunnan Olhavan kylästä Luolanaapan maantiehen. 
Liitteet 1243. - Ks. Maantiet. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 122 vesivoimalaitosten rakennuslupien kä
sittelystä. 

- n:o 153 Perämeren kalojen saastumisesta. 

Paavola, Erkki Johannes, toimittaja. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 26. 

" " 
Tv:aan 27. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 50 laiksi alkoholilain muuttamisesta. 
Liitteet 423.- Ks. Alkoholilaki. 

Toiv.al. n:o 21 ulosottolain uudistamisesta. Liit
teet 92. - Ks. Ulosottolaki. 

Toiv.al. n:o 26 oikeudenkäyntikustannusten kor
vaamisesta eräille valtion toimenhaitijoille virantoi
mitusta koskevissa aiheettornissa jutuissa. Liitteet 
98.- Ks. Oikeudenkäynti. 

Toiv.al. n:o 100 invalidien ja invalidityövoimaa 
pääasiallisesti käyttävien yritysten liikevaihtoverova
pauden laajentamisesta. Liitteet 239. - Ks. Liike
vaihtovero. 

Toiv.al. n:o 251 Helsingin kaupunkiseutua kos
kevan maanjärjestelylain aikaansaamisesta. Liitteet 
573.- Ks. Yhdyskuntasuunnittelu. 

Toiv.al. n:o 579 bensiinikäyttöisten ajoneuvojen 
pakokaasujen puhdistamista koskevien säännösten 
aikaansaamisesta. Liitteet 1093. - Ks. Liikenne. 

Rah.al. n:o 38 määrärahan osoittamisesta Helsin
gin kaupungin poliisivoimien vahvistamiseksi. Liit
teet 349.- Ks. Poliisi. 

Rah.al. n:o 39 määrärahan osoittamisesta kirjas
tojen oppi- ja kurssikirjojen puutteen poistamiseksi. 
Liitteet 350. - Ks. Kirjastot. 

Rah.al. n:o 40 määrärahan osoittamisesta matkai
lun edistämiseen. Liitteet 351. - Ks. Matkailu. 

Rah.al. n:o 41 määrärahan osoittamisesta koti
maisen kirjallisuuden tukemiseen. Liitteet 352. -
Ks. Kirjallisuus. 

Rah.al. n:o 42 määrärahan osoittamisesta valtion
talouden tarkastusviraston käytettäväksi ulkomailla 
toimitettavista tarkastuksista aiheutuviin virkamat
koihin. Liitteet 353. - Ks. Valtiontalouden tarkas
tusvirasto. 

Rah.al. n:o 43 määrärahan osoittamisesta vanho
jen rakennusten uudenaikaistamiseen. Liitteet 354. 
- Ks. Asunnot. 

Rah.al. n:o 44 määrärahan osoittamisesta villan 
tuotantopalkkioiden maksamiseksi. Liitteet 355. -
Ks. Villa. 

Rah.al. n:o 45 määrärahan osoittamisesta lam
mastalouden neuvonnan edistämiseksi. Liitteet 357. 
- Ks. Lammastalous. 

Rah.al. n:o 46 määrärahan osoittamisesta Helsin
gin yliopiston ylioppilaskunnan kirjastoa varten. 
Liitteet 358.- Ks. Kirjastot. 

Rah.al. n:o 47 määrärahan osoittamisesta labora
torion rakentamiseksi rakennusakustiikan ja melun
torjunnan tutkimista varten. Liitteet 359. - Ks. 
Laboratoriot. 

Rah.al. n:o 486 määrärahan osoittamisesta sota
veteraanien asuntotuotannon jouduttamiseksi. Liit
teet 1778. - Ks. Asuntotuotanto. 

Rah.al. n:o 487 määrärahan osoittamisesta Polvi
järven kirkonkylän ja Martonvaaran tienhaaran väli
sen tieosuuden kunnostustöiden aloittamiseksi. Liit
teet 1779.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 488 korotetun määrärahan osoittami
sesta poliisitointen perustamiseksi keskusrikospolii
siin huumausainerikollisuuden torjuntaa varten. 
Liitteet 1780. - Ks. Poliisi. 

Rah.al. n:o 489 korotetun määrärahan osoittami
sesta Helsingin lastenklinikan myrkytyskeskuksen 
toiminnan tukemiseen. Liitteet 1781. - Ks. Sairaa
lat. 

Rah.al. n:o 490 määrärahan osoittamisesta Kivi
salmen sillan rakennustöiden aloittamiseksi. Liit
teet 1782. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 491 määrärahan osoittamisesta Joen
suun uuden tullin suunnittelu- ja rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 1783. - Ks. Tulli. 

Rah.al. n:o 492 määrärahan osoittamisesta van
kilaoikeuteen palkattavaa vankien oikeusavustajaa 
varten. Liitteet 1784. - Ks. Oikeusavustajat. 

Rah.al. n:o 493 määrärahan osoittamisesta valtion 
teknillisen tutkimuslaitoksen graafiseen laborato
rioon perustettavan sanomalehtiteknisen tutkimus
ryhmän kulujen peittämiseksi. Liitteet 1785. - Ks. 
Teknillinen tutkimuslaitos. 

Kirj. kysymykse;t (A. V: 3): 

- n:o 34 yksityisten sairaanhoitolaitosten talou
dellisen aseman parantamisesta. 

- n:o 36 yksityisten oppilaitosten taloudellisen 
aseman parantamisesta. 

- n:o 146 junaturvallisuudesta vastaavan henkilö
kunnan koulutustason alentamisesta. 

- n:o 179 luonnonhoidon ja -suojelun kokonais
järjestelyn toteuttamisesta. 

- n:o 195 ylimääräisiin sotaeläkkeisiin varatun 
määrärahan jakamisesta kokonaisuudessaan. 

- n:o 245 verovelvollisten oikeusturvan vahvista
misesta. 

Suu II. kysymykset: 

- n:o 11 yliopistojen ja korkeakoulujen kurssikir
japulan poistamisesta, 43. 

- n:o 68 valtion maan l;:äyttämisestä Helsingissä 
asuntotuotantoon, 460. 
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- n:o 92 toimenpiteistä irtolaisalkoholistien kou
luttamiseksi työelämään, 558. 

- n:o 161 myrkkyasiain neuvottelukunnan ja tor
junta-ainelautakunnan kokoonpanosta, 1029. 

- n:o 162 Outokumpu Oy:n Tornion tehtaan jä
tevesien johtamisesta mereen, 1029. 

- n:o 193 rintamamiesten eläkeikärajan alentami
sesta, 1565. 

- n:o 201 Outokumpu Oy:n Tornion tehtaan jäte
vesien johtamisesta mereen, 1618, 1680. 

- n:o 242 poliisimiesten työajan järjestämisestä, 
1749. 

- n:o 254 koululaitoksen viisipäiväisen työviikon 
aikaansaamisesta, 1809. 

- n:o 258 metsäalan toimihenkilöiden työajasta, 
1811. 

- n:o 275 luonnon kertakäyttöpakkauksien aiheu
tuvan roskaantumisen estämisestä, 2095. 

- n:o 286 maataloustuotteiden keräyksiin kohdis
tuvan liikevaihtoveron perimisestä, 2142. 

- n:ci 300 autojen tarpeettoman tyhjäkäynnin kiel
tämisestä, 2234. 

- n:o 306 yksityisten oppikoulujen mahdollisuu
desta siirtää valtionapuvaroja postisiirtotileiltä 
talletustileille, 2292. 

- n:o 311 aikakauslehtien tilaus- ja ilmoitushinto
jen säännöstelystä, 2370. 

- n:o 329 karjatilojen verottamisesta, 3082. 
- n:o 348 hallituksen kannanotosta Ruovedelle si-

joitettavaksi suunnitellusta räjäytystehtaasta, 
3171. 

- n:o 349 poliisin varustamisesta teknisin laittein, 
3126. 

- n:o 402 Hanasaaren kulttuurikeskuksen raken
tamissuunnitelman tilaamisesta ulkomailta, 3287. 

- n:o 422 lääketehtaitten valtaamista valtiolle kos
kevista suunnitelmista, 3354. 

Lausunnot: 
141 (OK:n kertomus v. -67, A.K.); 202 (myrk

kylaki, 3 K.); 249 (lääkintävoimistelijakoulutus, 
A.K.); 235 (työllisyyskertomus v. -67, A.K.); 268 
( pellonvaraus, 1 K.) ; 304 (hallituksen kertomus v. 
-67, A.K.); 385 (alennusvoi, A.K.); 417 (mootto
riajoneuvovero, 1 K.); 485 ( vaalioikeusikäraja, 1 
K.); 571 (vähittäiskaupan liikeaika, 2 K.); 648 
(s:n, 3 K.); 687 (vaalilait, 1 K.); 698-9 (kun
nallinen kansanäänestys, A.K.); 717 (valtion lainat, 
2 K.); 800 (vaalilait, 2 K.); 814 (kalataloudelli
nen tutkimuslaitos, A.K.) ; 820 ( vaalilait, 3 K.) ; 
903 ( apteekkitavaralaki, 1 K.); 928 ( edustajanvaa
lit, Lk.); 937 (työllisyyslaki, 2 K.); 967, 974 (eläk
keet, 2 K.); 1014 ( yrittäjäeläkkeet, 1 K.); 1054, 
1064 ( apteekkitavaralaki, 2 K.); 1150 ( lisäbudjetti, 
A.K.); 1178 ( postipankkilaki, 2 K.); 1226 ( edus
tajanvaalit, 3 K.); 1246 ( apteekkitavaralaki, lep. 
jätt.); 1249, 1250 ( edustajanvaalit, lep. jätt.); 1279 
(lisäbudjetti, Jatk. A.K.); 1384 (budjetti, Lk.); 
1733 (Suomen Akatemia, 3 K.); 1768 (karjantark
kailu, 2 K.); 1858, 1997 (hallituksen talouspoli
tiikka, vlksm.); 2183 (taloudellisen kasvun turvaa
minen, 3 K.); 2206 (valtion suhdannerahasto, Lk.); 
2220 (tuberkuloosin vastustaminen, 2 K.); 2~51 
(huoneenvuokra, 1 K.); 2274, 2277 (s:n, 3 K.); 
2403 (tuberkuloosin vastustaminen, 3 K.); 2565 
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(pellonvaraus, 1 K.); 2524, 2602 (budjetti, Yk.); 
2646, 2648 ( vesihallinto, 2 K.); 2650 ( kunnallis
verotus, 2 K.); 2733, 2742, 2746, 2750 (budjetti, 
Pl. 26); 2768 (s:n, 28 Pl.); 2964 (elintarviketuot
teiden valmistevero, 3 K.); 2995-6 (korkeakoulu
hallinto, Lk.); 2997 (budjetti, Pl. 34); 3128 (asu
miseroraha, 1 K.); 3139 (OK:n kertomus v. -68, 
A.K.); 3266 (abortti, 1 K.); 3455 (huoltoapulaki, 
2 K.); 3501, 3517 (teurastuspalkkiot, 3 K.); 3539 
( huoneenvuokra, 3 K.) ; 3 580 ( huoltoapulaki, 3 
K.); 3685, 4058 (korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Pakkanen, Atte Mikael Johannes, agronomi. 

- Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Pv:aan 27. 

, Sosv:aan 28. 
varapuheenjohtajaksi Sosv:aan 33. 
Eduslkunnan tilintarkastajaJksi v:ksi 1970 
3133. 

Aio i te: 

Rah.al. n:o 494 määrärahan osoittamisesta lääkä
rikoulutuksen aloittamismahdollisuuksien tutkimi
seksi Tampereella. Liitteet 1787.- Ks. Lääkärit. 

Lausunnot: 

440 ( lisäbudjetti, Lk.); 853 (eläkkeet, 1 K.); 
1142 (postipankkilaki, 1 K.); 1172 (pankkilait, 2 
K.); 1174, 1180 (postipankkilaki, 2 K.); 1276 
(s:n, Jatk. 2 K.); 1726 (obligaatiolainojen veron
huojennukset, 3 K.); 2839, 2851 (budjetti, Pl. 31); 
3397 ( eroraha, 2 K.); 3569 ( työsopimuslaki, 3 K.). 

Partanen, Juho Eemil, agrologi, asutusneuvoja. 

- Oulun läänin· vaalipiirin valitsema 9. 
Ks. Hallituksen jäsenten lausunnot. 

Partanen, Vilho Ensio, rovasti, opistonrehtori. 

- Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Siv:aan 27. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 345 suomalaisen musiikin levytyk
sen järjestämisestä. Liitteet 704. - Ks. Musiikki. 

Toiv.al. n:o 762 määrärahasta Keskussotilassai
raala 2:n eräiden virkojen järjestelyä varten. Liit
teet 1300. - Ks. Puolustuslaitos. 

Pekkarinen, Pentti August, agrologi, maanviljelijä. 

- Kuopion läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

Vv:aan 26. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 88 laiksi maankäyttölain muuttami
sesta. Liitteet 734. - Ks. Maankäyttölaki. 

Lak.al. n:o 89 laiksi maankäyttölain muuttami
sesta. Liitteet 736. - Ks. Maankäyttölaki. 
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Lak.al. n:o 123 laiksi perhelisälain muuttami
sesta. Liitteet 889. - Ks. Perhelisä. 

Lak.al. n:o 129 laiksi apteekkitavaralain muutta
misesta. Liitteet 2207. - Ks. Apteekkitavaralaki. 

Lak.al. 139 laiksi eräistä palkkatuloista verotuk
sessa tehtävistä vähennyksistä annetun lain muutta
misesta. Liitteet 2177. - Ks. Veronhuojennukset. 

Lak.al. n:o 147 laiksi kehitysalueiden talouden 
edistämisestä vuosina 1970-1975. Liitteet 2186. -
Ks. Kehitysalueet. 

Toiv.al. n:o 83 moottorisahaa mestätöissä käyttä
vien verovähennysoikeuden korottamisesta. Liitteet 
220.- Ks. Veronhuojennukset. 

Toiv.al. n:o 84 kuolinpesien ja maatalousyhty
mien oikeuttamisesta tekemään luonnollisille henki
löille myönnettävät veronvähennykset. Liitteet 221. 
- Ks. Veronhuojennukset. 

Toiv.al. n:o 117 vakauttamistoimenpiteiden jat
kamisesta. Liitteet 257. - Ks. Vakauttaminen. 

Toiv.al. n:o 139 metallisulaton rakentamisesta 
Varkauteen. Liitteet 279. - Ks. Teollisuus. 

Toiv.al. n:o 273 uusien korkeakoulujen toimin
nan kehittämisestä. Liitteet 622. - Ks. Korkeakou
lut. 

Toiv.al. n:o 356 määrärahasta maankäyttölain mu
kaisia lainoja varten. Liitteet 751. - Ks. Asutus
lainat. 

Toiv.al. n:o 357 pinta-alalisien maksattamisesta 
saman vuoden aikana. Liitteet 752. - Ks. Maata
lous. 

Toiv.al. n:o 362 määrärahasta avustuksiksi maan
käyttölain mukaisia perusparannus-, tienteko- sekä 
tien kuntoonpano- ja kunnossapitotöitä varten. 
Liitteet 757. - Ks. Perusparannukset. 

Toiv.al. n:o 374 määrärahasta maatalouskoneiden 
hankinta-avustusten myöntämiseen pienviljelijäväes
tölle. Liitteet 770. - Ks. Maatalouskoneet. 

Toiv.al. n:o 391 määrärahasta kalanviljelylaitok
sen rakentamiseksi Harinkaankosken alapuolelle 
Tervon kunnassa. Liitteet 787. - Ks. Kalanviljelys
laitokset. 

Toiv.al. n:o 483 kansaneläkkeen perusosan korot
tamisesta ja tukiosan saantiehtojen helpottamisesta. 
Liitteet 976. - Ks. Kansaneläke. 

Toiv.al. n:o 584 määrärahasta metsäautoteiden ra
kentamiseen. Liitteet 1099. - Ks. Metsäautotiet. 

Toiv.al. n:o 623 määrärahasta yksityisteiden kun
nossapitoon ja tekemiseen. Liitteet 1145. - Ks. Yk
sityiset tiet. 

Toiv.al. n:o 694 Varkauden-Sorsakosken maan
tien rakentamisesta. Liitteet 1224. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 696 Sorsakosken-Kalmalahden 
maantien perusparantamisesta. Liitteet 1226. - Ks. 
Maantiet. 

Toiv.al. n:o 698 Palokankaan-Rengon-Mustan
salon maantien rakentamisesta. Liitteet 1228. - Ks. 
Maantiet. 

Toiv.al. n:o 699 Saviputaan-Mäntymäen maan
tien perusparantamisesta. Liitteet 1229. - Ks. 
Maantiet. 

Toiv.al. n:o 700 Soisalon saaren poikkitiehank
keen toteuttamisesta. Liitteet 1230. - Ks. Maan
tiet. 

Toiv.al. n:o 702 peruskorjauksen suorittamisesta 
Länsirannan maantiellä. Liitteet 1232. - Ks. Maan
tiet. 

Toiv.al. n:o 706 Rautalammin-Säkinmäen
Hankasalmen maantien perustamisesta. Liitteet 
1236. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 732 Halolanmäen-Käpysalon-Tet
von maantien rakentamisesta. Liitteet 1262. - Ks. 
Maantiet. 

Toiv.al. n:o 733 Vehmersalmen lossin-Ritoky
län-Puutosmäen maantien rakentamisesta. Liitteet 
1263. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 734 Hiponsalmen-Pelonniemen 
maantien rakentamisesta Muuruveden kunnassa. 
Liitteet 1264. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 735 yhdysmaantien rakentamisesta 
Jalkalan maantieltä Jäppilän maantielle. Liitteet 
1265. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 743 Puutossalmen sillan rakennus
töiden aloittamisesta. Liitteet 1273. - Ks. Sillat. 

Toiv.al. n:o 746 Mustanvirran sillan rakentami
sesta Maaningan kunnassa. Liitteet 1276. - Ks. Sil
lat. 

Rah.al. n:o 495 määrärahan osoittamisesta kiven
raivauspalkkioiden myöntämiseen. Liitteet 1788. -
Ks. Kivenraivaus. 

Rah.al. n:o 496 korotetun määrärahan osoittami
sesta siirtona maa.tilatalouden kehittämisrahastoon. 
Liitteet 1789. - Ks. Maatilatalous. 

Rah.al. n:o 497 korotetun määrärahan osoittami
sesta rintamamieseläkkeitä varten. Liitteet 1790. -
Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 498 korotetun määrärahan osoittami
sesta yksityisteiden avustamiseen. Liitteet 1791. -
Ks. Yksityiset tiet. 

Rah.al. n:o 499 määrärahan osoittamisesta pien
teollisuuslainoja varten. Liitteet 1792. - Ks. Pien
teollisuus. 

Rah.al. n:o 500 korotetun määrärahan osoittami
sesta ns. pinta-alalisien maksamiseen. Liitteet 1793. 
- Ks. Maatalous. 

Rah.al. n:o 501 määrärahan osoittamisesta maan
tien rakennustöiden aloittamiseksi Tervon-V esan
non tieosuudella. Liitteet 1794. - Ks. Maantiet. 

Raha.al. n:o 502 määrärahan osoittamisesta maan
tien rakennustöiden aloittamiseksi välillä Halolan
mäki-Käpysalo-Tervo. Liitteet 1795.- Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. n:o 503 korotetun määrärahan osoittami
sesta avustukseksi maankäyttölain mukaisiin tiente
kotöihin. Liitteet 1796. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 504 määrärahan osoittamisesta kala
talouden tutkimusaseman perustamiseksi Varkauden 
kaupunkiin. Liitteet 1797. - Ks. Kalatalous. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 47 kunnallisen harkintaverotusoikeuden 
poistamisesta. 

- n:o 76 Suonenjoen Puhelinyhdistyksen lunasta
misesta valtiolle. 

- n:o 86 kuntien kalleusluokitusjärjestelmän uusi
misesta. 

- n:o 272 maataloudenharjoittajien ja muiden yrit
täjien prosenttivähennyksestä vetotulksessa. 

Suull. kysymys: 

- n:o 429 aikeista ottaa lääketehdas Orion val
tion hallintaan, 3526. 
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Lausunnot: 

436, 442 (lisäbudjetti, Lk.); 516 (s:n, A.K.); 
546 (apteekkitavaralaki, Lk.); 593 (järvenlaskut, 
A.K.); 605, 609 (vähittäiskaupan liikeaika, 2 K.); 
645 (s:n, 3 K.); 772 (maankäyttölaki, 2 K.); 784 
(J alkalan-Jäppilän maantie, A.K.); 796 (maan
käyttölain osittainen kumoaminen, 3 K.); 813 (ka
lataloudellinen tutkimuslaitos, A.K.); 1059 ( apteek
kitavaralaki, 2 K.); 1204 (s:n, 3 K.); 1245 (s:n 
lep. jätt.); 1325 ( maataloustulon vakaannuttaminen: 
3 K.); 1948 (valtiovarain tila v. -67, A.K.); 1998 
(hallituksen talouspolitiikka, vlksm.) ; 2027 (maan
käyttölaki, 3 K.); 2087 ( veronkannon lykkääminen 
Lk.); 2329 (veronhuojennukset, 2 K.); 2551 (k; 
hitysalueiden talouden edistäminen, 2 K.) ; 2613 
(s:n, 3 K.); 2632 (tulo- ja omaisuusvero, 2 K.); 
2665 (pellonvaraus, 2 K.); 2827 (budjetti, 30 Pl.). 

Pennanen, Antti Oskari, ylikonstaapeli. 

- Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Lv:aan 26. 

, , Puolv:aan 29. 
, varapuheenjohtajaksi Lv:aan 33. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 71 laiksi kalastuslain muuttamisesta. 
Liitteet 529. - Ks. Kalastuslaki. 

Lak.al. n:o 109 laiksi perhe-eläkelain muuttami
sesta. Liitteet 864. - Ks. Perhe-eläke. 

T~iv.al. n:? 9 ~olhouslautakunnan palkkioiden ja 
kuluJen suonttamtsesta kokonaan kunnan varoista. 
Liitteet 80. - Ks. Holhous. 

Toiv.al. n:o 22 ulosottoapulaisen oikeuttamisesta 
vastaanottamaan rästiveroja ja -maksuja. Liitteet 93. 
- Ks. Veronkanto. 

Toiv.al. n:o 27 oikeudenkäyntikustannusten kor
vaamisesta poliisimiehille virantoimitusta koskevissa 
aiheettornissa jutuissa. Liitteet 100. - Ks. Oikeu
denkäynti. 

Toiv.al:.3? ylimäärä~sten ja tilapäisten viran ja toi
men ha1tt)atn saattamisesta lakkautuspalkkalain pe
rusteella samaan asemaan vakinaisten viran ja toi
men haltijain kanssa. Liitteet 165. - Ks. Virka
miehet. 

Toiv.al. n:o 114 rahalaitoksista velkakirjalla nos
tettujen opintolainojen vapauttamisesta leimaverosta. 
Liitteet 254. - Ks. Leimavero. 

Toiv.al. n:o 250 rakennusmääräysten ylimitoituk
sen kustannusvaikutusten selvittämisestä. Liitteet 
572. - Ks. Rakennustoiminta. 

Toiv.al. n:o 606 Joensuun postiautovarikon ra
kentamisesta. Liitteet 1127. - Ks. Postilaitos. 

Toiv.al. n:o 609 Pohjois-Karjalan kaukopuhelin
yhteyksien parantamisesta. Liitteet 1130. - Ks. Pu
helin. 

Rah.al. n:o 505 määrärahan osoittamisesta ruu
miinavauskustannusten suorittamiseksi valtion va
roista. Liitteet 1798. - Ks. Ruumiinavaukset. 

Rah.al. n:o 506 korotetun määrärahan osoittami
sesta maaseutupoliisin matkiakustannuksiin. Liitteet 
1799.- Ks. Poliisi. 

Rah.al. n:o 507 määrärahan osoittamisesta yh
den työhönsijoittamisasiainneuvojan palkkaamiseksi 
Joensuun työnvälitystoimistoon. Liitteet 1800. -
Ks. Työnvälitys. 

Rah.al. n:o 508 korotetun määrärahan osoittami
sesta po~imiesten jatkokoulutuksen järjestämistä 
varten. Liitteet 1801. - Ks. Poliisi. 

.~~?,.al. n:o .. 50? määrärahan. osoittamisesta yli
maarrusten eläkkeiden myöntämiseksi ns. vanhoina 
eläkeläisinä oleville konstaapeleille. Liitteet 1802. -
Ks. Eläkkeet. 

Rah.al. n:o 510 määrärahan osoittamisesta Poh
jois-Karjalaan rakennettavan öljyn varmuusvaraston 
rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1803 - Ks 
Öljy. . . 

Rah.al. n:o 511 määrärahan osoittamisesta Joen
suun kaupungin poliisilaitoksen henkilökunnan li
säämiseksi. Liitteet 1804. - Ks. Poliisi. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 9 tie- ja vesirakennuslaitoksen toimihenki
l<;iiden. matkakustannusten ja päivärahojen suo
rittamisesta. 

- n:o 69 Saimaan kanavan luotsaus- ja kanava
maksujen tarkistamisesta. 

- n:o 114 kauppalakunnille kansakoululain nojalla 
kertakaikkisena valtionapuna oppilasluvun perus
teella maksettavan valtionavun korottamisesta. 

Pentti, Arvo Veikko, everstiluutnantti evp., maanvil
jelijä. 

- Turun läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 26. 

, , Puolv:aan 29. 
, varajäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 30. 

Aloite: 

Toiv.al. n:o 93 maatalouden omaisuusverotuksen 
muuttamisesta. Liitteet 232. - Ks. Omaisuusverotus. 

Lausunnot: 

149 ( J?OOttoriajoneuvovero, 3 K.); 621 (metsän
hoitoyhdi~tykset, 2 K.); 1463 (budjetti, Lk.); 2079 
Salmen silta, A. K.) ; 2546 (kehitysalueiden talou
den edistäminen, 2 K.); 2613 (s:n, 3 K.); 2763 
(budjetti, Pl. 27). 

Perheentupa, Antti-Veikko Olavi valtiotieteen kandi-
daatti, Hoivakodin johtaja. ' 

- Turun läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Sosv:aan 28. 

, varajäseneksi Pv:aan 27. 
, , II Lv:aan 29. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 8 laeiksi rikoslain ja vaarallisten rikok
senuusijain eristämisestä annetun lain muuttami
sesta. Liitteet 63. - Ks. Rikoslaki. 

.Toiv.al. n:o 522 sosiaalineuvojatoiminnan aloitta
ID:~sesta vailkeasri liikuntavammaisten auttamise!ksi. 
Littteet 1020. - Ks. Liikuntavammaiset. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 154 posti- ja lennätinlaitoksen kuljetustoi
minnassa esiintyvien epäkohtien korjaamisesta. 

- n:o 155 posti- ja lennätinhallituksen toimen
piteistä postin autotallikysymyksiä hoidettaessa. 
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- n:o 250 korkeakoulujen opettajien virkojen 
täyttämisestä. 

S u u 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 159 siirto- ja majoitustyömaiden yhteis
asuntoloissa asumista koskevien säännöksien tar
kistamisesta, 1028. 

- n:o 291 Suomen valtion Nigerian ja Biafran väli
sen sodan uhreille myöntämän avun perille toi
mittamisesta, 2144. 

Lausunnot: 
1177, 1179 ( postipankkilaki, 2 K.) ; 1207 ( ap

teekkitavaralaki, 3 K.); 1739, 1926, 1929 (kansan
eläkelaitoksen kertomus v. -68. A.K.); 2986 (bud
jetti, Pl. 36); 3230 (syrjintä työmarkkinoilla, A.K.); 
3519 (invalidihuolto, 3 K.). 

Pesola, Pekka Antero, varatuomari, pankinjohtaja. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Vv:aan 26. 

valtakunnanoikeuden varajäseneksi nelivuo
tiskaudeksi 1970-1973 2167. 

, Suomen Pankin tilintarkastajan varamieheksi 
v:ksi 1969 2168. 

Aloitteet: 

Lak.al, n:o 15 laiksi tulo- ja omaisuusverolain 
muuttamisesta. Liitteet 119. - Ks. Tulo- ja omai
suusvero. 

Lak.al. n:o 35 laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Liitteet 149.-'- Ks. Leimavero. 

Lak.al. n:o 65 laiksi yksityisistä teistä annetun 
lain muuttamisesta. Liitteet 519. - Ks. Yksityiset 
tiet. 

Lak.al. n:o 92 laiksi pienviljelijäin karjantarkkai
luyhdistysten ja sonninpitoyhtymien .valtionavustuk
sista annetun lain muuttamisesta. Liitteet 741. -
Ks. Karjatalous. 

Lak.al. n:o 155 laiksi vesihallinnosta. Liitteet 
2226. - Ks. Vesihallinto. 

Lak.al. n:o 160 laiksi lykkäyksen myöntämisestä 
maatilatalouden harjoittajille vuodelta 1968 toimi
tetun verotuksen veronkannossa. Liitteet 2155. -
Ks. Maatilatalouden verotus. 

Lak.al. n:o 162 laeiksi kunnallishallituksesta kau
pungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. Liitteet 2229. -
Ks. Kunnallisverotus. 

Lak.al. n:o 166 laiksi korkeakoulujen sisäisen hal
linnon perusteista. Liitteet 2242. - Ks. Korkeakou
lut. 

Lak.al. n:o 172 laiksi asumiserorahasta. Liitteet 
2283.- Ks. Asumiseroraha. 

Lak.al. n:o 175 laiksi kansaneläkkeeseen suoritet
·tavasta tukilisästä ja asumistuesta annetun lain muut
tamisesta. Liitteet 2285. - Xs. Asumistuki. 

Toiv.al. n:o 29 liikennevahinkoja käsittelevän eri
koistuomioistuimen perustamisesta; Liitteet 102. -
Ks. Liikennevahingot. 

Toiv.al. n:o 64 veroilmoitusten jättöajan siirtämi
sestä huhtikuun loppuun. Liitteet 196. - Ks. Ve
rotus. 

Toiv.al. n:o 135 kaivostoiminnan aloittamisesta 
Nivalan Hiturassa. Liitteet 275. - Ks. Kaivostoi
minta. 

Toiv.al. n:o 160 arava-lainojen siirtämisestä talo
yhtiöltä osakkeenomistajille. Liitteet 301. - Ks. 
Asuntolainat. 

Toiv.al. n:o 196 yleisten uimapaikkojen luokitte
lusta. Liitteet 467. - Ks. Virkistysalueet. 

Toiv.al. n:o 215 kunnallisvaltuutettujen varajäse
niä koskevien määräysten muuttamisesta. Liitteet 
533. - Ks. Kunnallishallinto. 

Toiv.al. n:o 243 asemakaavan vahvistamismenet
telyn siirtämisestä sisäasiainministeriöitä lääninhalli
tuksille. Liitteet 564. - Ks. Asemakaava. 

Toiv.al. n:o 247 asemakaavan vahvistamisen yh
teydessä esille tulevan maanhinnan tasoittamisesta 
maanomistajien kesken. Liitteet 568. - Ks. Asema
kaava. 

Toiv.al. n:o 492 kotihoidossa olevien kansanelä
keläisten oikeuttamisesta saamaan hoitolisää. Liit
teet 987.- Ks. Kansaneläke. 

Toiv.al. n:o 495 asumistuen myöntämisestä kan
saneläkkeen varassa eläville vanhuksille vuokrakus
tannusten tasaamiseksi. Liitteet 991. - Ks. Asumis
tuki. 

Toiv.al. n:o 567 valtion veivoittamisesta huoleh
timaan valtion- ja yksityisteiden risteysalueiden kun
nosta ja turvallisuudesta. Liitteet 1078. - Ks. Maan
tiet. 

Toiv.al. n:o 756 puolustusvoimien perushankinta
ohjelman jälkeenjääneisyyden poistamisesta. Liitteet 
1291. - Ks. Puolustuslaitos. 

Rah.al. n:o 48 määrärahan osoittamisesta valtion 
palokoulun laajentamista varten. Liitteet 361. - Ks. 
Palo koulu. 

Rah.al. n:o 49 määrärahan osoittamisesta Espoon 
kauppalaan rakennettavaa virastotaloa varten. Liitteet 
362. - Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 50 määrärahan osoittamisesta Järven
pään nimismiespiirin poliisi- ja kansliahenkilökuiman 
lisäänliseen. Liitteet 363. - Ks. Nimismiehet. 

Rah.al. n:o 51 määrärahan osoittamisesta Laakso
lahden-Jupperin-Friherssin maantien rakentami
seksi. Liitteet 365. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 52 määrärahan osoittamisesta poliisi
toimen perustamiseksi Espoon ja Helsingin maalais
kunnan nimismiespiireihin. Liitteet 366. - Ks. Ni
mismiehet. 

Rah.al. n:o 53 määrärahan osoittamisesta Espoon 
aluesairaalan rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 
367.- Ks. Sairaalat. 

Rah.al. n:o 54 määrärahan osoittamisesta koro
tetun perhe-eläkkeen maksamiseksi eräiden puolus
tuslaitoksen palveluksessa olleiden viran ja toimen 
haltijain leskille. Liitteet 368. - Ks. Perhe-eläke. 

Rah.al. n:o 55 määrärahan osoittamisesta kansain
välisen aatekilpailun järjestämiseksi Pohjois-Suomen 
matkailu- ja virkistysaluesuunnitelman laatimiseksi. 
Liitteet 369.- Ks. Matkailu. 

Rah.al. n:o 56 määrärahan osoittamisesta kahden 
sähköveturin tilaamiseksi kotimaisilta sähköveturin
valmistajilta. Liitteet 370. - Ks. Rautatiet. 

Rah.al. n:o 512 määrärahan osoittamisesta tiesuun
nitelmatl laatimiseksi välillä Järvenpää'-Askola
Koskenkylä. Liitteet 1805. - Ks. Maantiet. 
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Rah.al. n:o 513 määrärahan osoittamisesta keino
munuaispotilaiden kotihoitotoiminnan tukemiseen. 
Liitteet 1806. - Ks. Sairaanhoito. 

Rah.al. n:o 514 määrärahan osoittamisesta avo
terveydenhoitoon keskittyvän tutkimuslaitoksen pe
rustamiseksi Espooseen. Liitteet 1807. - Ks. Ter
veydenhoito. 

Rah.al. n:o 515 määrärahan osoittamisesta toiml
kunnan nimeämiseksi valmistelemaan äidinpalkan 
laajentamista koskemaan koko maata. Liitteet 1808. 
- Ks. Äidinpalkka. 

Rah.al. n:o 516 määrärahan osoittamisesta avus
tukseksi kunnille alle kouluikäisten lasten päivähoi
don järjestämiseksi äidinpalkan avulla. Liitteet 1809. 
- Ks. Lastenhoito. 

Rah.al. n:o 517 korotetun määrärahan osoittami
sesta puolustusvoimien perushankintojen jälkeenjää
neisyyden poistamiseksi. Liitteet 1810. - Ks. Puo
lustuslaitos. 

Rah.al. n:o 518 määrärahan osoittamisesta Han
gon yhteislyseon uuden koulurakennuksen rakenta
miseksi. Liitteet 1811. - Ks. Oppikoulut. 

Rah.al. n:o 519 määrärahan osoittamisesta Mänt
sälän työpajakoulun oppilasasuntolan rakentamista 
varten. Liitteet 1812. - Ks. Asuntotuotanto. 

Rah.al. n:o 520 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen suorittamiseksi halpojen asuntojen tuotta
misesta. Liitteet 1813. - Ks. Asuntotuotanto. 

Rah.al. n:o 521 määrärahan osoittamisesta uuden 
sillan rakentamiseksi Porvoon joen yli Askolan kir
konkylän-Vakkolan tieosuudella. Liitteet 1814. -
Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 522 määrärahan osoittamisesta työlli
syystöihin osoitettujen matkakustannuksia varten. 
Liitteet 1815. - Ks. Työllisyystyöt. 

Rah.al. n:o 523 määrärahan osoittamisesta luon
nonsuojeluhallituksen perustamiseksi. Liitteet 1816. 
- Ks. Luonnonsuojelu. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 31 liikennevahinkojen korvauskysymyksiä 
käsittelevän erikoistuomioistuimen perustami
sesta. 

- n:o 40 kaivostoiminnan aloittamisesta Nivalan 
Hiturassa. 

- n:o 65 verotuskauden siirtämisestä. 
- n:o 70 keinomunuaispotilaiden hoitomahdolli-

suuksien lisäämisestä. 
- n:o 83 yhtiöiden, säätiöiden ja yhteisöjen maan

ostoa estävän lainsäädännön kumoamisesta. 
- n:o 97 puolustusvoimien perushankintojen jäl

keenjääneisyyden poistamisesta. 
- n:o 254 rakennustarvikkeiden hinnankorotuk

sista. 
- n:o 255 maataloudellisten tutkimustulosten jul

kaisu- ja tiedotustoiminnan tehostamisesta. 

Suu 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 4 toimenpiteistä aselevon aikaansaamiseksi 
Biafrassa, 39. 

- n:o 238 Espoon ja Kauniaisten kauppalain sekä 
Helsingin maalaiskunnan perustamisesta kaupun
geiksi, 1680. 

~ n:o 239 Lohjan vesistön saastumisen estämisestä, 
1748. 

- n:o 341 Lahden moottorltlen itäisen linjaus
vaihtoehdon tutkituttamisesta, 3121. 

- n:o 358 maanomistajien asemasta asemakaavaa 
täytäntöönpantaessa, 3174. 

- n:o 376 Loviisan ohikulkutien rakentamisesta, 
3240, 3284, 3346. 

Lausunnot: 

71 ( turkistarhauksen luotot, A.K.) ; 279 (pellon
varaus, 1 K.); 339, 342 (lisäbudjetti, A.K.); 377, 
379 ( kihlakunnanoikeuden lautakunta, 2 K.); 390 
(puhemiehen äänestysesitys); 433 (lisäbudjetti, 
Lk.); 675 ( tieliikennelaki, 2 K.); 691 (valtion lai
nat, 1 K.); 715 (valtion lainat, 2 K.); 847-8, 850, 
852-3 (eläkkeet, 1 K.); 1099, 1100, 1103 ( s:n, 
3 K.); 1143-4 (postipankkilaki, 1 K); 1154, 1189 
(lisäbudjenti. A.K.); 1227, 1229 ( edustajanvaalit, 3 
K.); 1243 ( apteeklkitavaralaki, lep. jätt.); 1249 
( edustajanvaalit, lep. jätt.); 1606 ( työttömyyskassat, 
1 K.); 2091 (veronkannon lykkääminen, Lk.); 2180 
(taloudellisen kasvun turvaaminen, 3 K.); 274-5, 
2277, 2279 (huoneenvuokra, 3 K.); 2297-8-9 
(verolait, 1 K.); 2308, 2310, 2312 (veronkannon 
lykkääminen, 1 K.); 2322, 2324 (seminaarien lak
kauttaminen, 3 K.); 2359 (pienteollisuuden korko
tukiluotot, 3 K.) ; 2380 ( veronkannon lykkääminen, 
2 K.); 2451 ( lainanottovaltuudet, 1 K.); 2460 ( ve
rolait, 3 K.); 2599 (vesihallinto, 1 K.); 2508 (bud
jetti, Yk.); 2628 (tulo- ja omaisuusvero, 2 K.); 
2644-5 (vesihallinto, 2 K.); 2650-1 (kunnallis
verotus, 2 K.); 2677 (budjetti, Pl. 23); 2705 (ke
hitysalueluotot, 3 K.); 2740, 2742, 2749, 2751, 2756 
(budjetti, Pl. 26); 2763, 2765 (s:n, Pl. 27); 2822 
(s:n, Pl. 30); 2843, 2865 (s:n, Pl. 31); 2886, 2888, 
2890 (s:n, Pl. 32); 2969, 2975~ (s:n, Pl. 33); 
2995~ (korkea!kouluhallinto, Lk.); 3007 (budjetti, 
Yp.) 3035, 3044, 3051, 3056 (lisäbudjetti, A.K.); 
3075 (liikepanlkkien sosialisoiminen, A.K.); 3088 
arpajaisvero, 2 K.); 3094-5 ( säästöpaJiklkiot, 2 K.); 
3112 (asumisero!'aha, Lk.); 3127, 3129 (s:n 1 K.); 
3136 (s:n, 2 K.); 3151 (asuntotuotanto, 3 K.); 
3156, 3158-9 (asumiseroraha, 3 K.); 3165 (kun
nallisverotus, 3 K.); 3291, 3295 (asumistuki, 1 K.); 
3309, 3311 (pankkivaltuusmiesten johtosääntö, 2 
K.); 3318-9 (teurastuspalkkiot, 1 K.); 3412-3 
(markkinoimismaksut, 2 K.); 3423 ( asumistuki, 2 
K.); 3545 (markkinoimismaksut, 3 K.); 3692 (kor
keakouluhallinto, 1 K.). 

Pettersson, Lars, professori. 

- Valittu jäseneksi Antellin kokoelmien valtuuskun
taan vuosiksi 1968-1973 375. 

Pohjonen, Mauno, agronomi, asutuspiiripäällikkö. 

- Keski~Suomen läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Mmv:aan 28. 

, II Lv:aan 29. 

" 
varajäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 31. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 55 määrärahasta Joutsan virastotalon 
r~ennustöiden aloiuamiseksi. Liitteet 185. - Ks. 
Virastot. 



4354 Eduskunnan jäsenet 1969. 

Toiv.al. n:o 212 selvityksestä päätäntävallan siir
tämisestä valtion keskusvirastoista piiri- ja paikallis
hallintoon. Liitteet 530. - Ks. Hallinto. 

Toiv.al. n:o 292 koulumatkojen kustannusten jär
jestelyn aikaansaamisesta. Liitteet 643. - Ks. Mat
kakustannukset. 

Toiv.al. n:o 338 ravintolakoulun perustamisesta 
Keski-Suomeen. Liitteet 695. - Ks. Ravintolakoulut. 

Toiv.al. n:o 346 määrärahasta jaettavaksi apu
rahoina suomalaisille keksijöille heidän työnsä tuke
miseen. Liitteet 705. - Ks. Keksijätoiminta. 

Toiv.al. n:o 363 tilojen pakkohuutokauppojen es
tämisestä. Liitteet 758. - Ks. Pakkohuutokaupat. 

Toiv.al. n:o 386 määrärahasta Pengerjoen per
kausta varten Petäjäveden kunnassa. Liitteet 782. -
Ks. Perkaustyöt. 

Toiv.al. n:o 409 yritysdemokratiaan tähtäävän 
kokeilutoiminnan aloittamisesta valtiojohtoisissa yri
tyksissä. Liitteet 895. - Ks. Yritysdemokratia. 

Toiv.al. n:o 413 työntekijäin aseman parantami
sesta irtisanomistilanteessa. Liitteet 900. - Ks. Työ
suhde. 

Toiv.al. n:o 488 puolison tulojen jättämisestä 
huomiotta kansaneläkkeen tukiosaa myönnettäessä. 
Liitteet 983. - Ks. Kansaneläke. 

Toiv.al. n:o 497 rintamamiesten eläkeikärajan 
alentamisesta. Liitteet 993. - Ks. Rintamamiehet. 

Toiv.al. n:o 573 kuorma-autojen kuormitusmää
räysten uudistamisesta akselipainorajoja korottamalla. 
Liitteet 1084. - Ks. Kuljetustoiminta. 

Toiv.al. n:o 608 määrärahasta Jyväskylän kauko
keskuksen huoneistolisätilojen hankkimiseksi. Liit
teet 1129. - Ks. Puhelin. 

Toiv.al. n:o 613 Pylkönmäen-Kolkanlahden pai
kallistien perusparantamisesta. Liitteet 1134. - Ks. 
Paikallistiet. 

Toiv.al. n:o 615 Kalmarin-Sapran paikallistien 
rakentamisesta Saarijärven ja Karstulan kunnissa. 
Liitteet 1136.- Ks. Paikallistiet. 

Toiv.al. n:o 616 Hänniskylän-Simulan paikallis
tien rakentamisesta Konneveden ja Laukaan kun
nissa. Liitteet 1137. - Ks. Paikallistiet. 

Toiv.al. n:o 620 tutkimuksesta yksityisteiden ra
kentamisen ja kunnossapidon siirtämisestä valtion 
tehtäväksi. Liitteet 1141. - Ks. Yksityiset tiet. 

Toiv.al. n:o 626 TVH:n tukikohdan rakentami
sesta Pylkönmäelle. Liitteet 1148.- Ks. Tie- ja vesi
rakennus. 

Toiv.al. n:o 628 TVL:n tukikohdan rakentami
sesta Kinnulan kuntaan. Liitteet 1150. - Ks. Tie
ja vesirakennus. 

Toiv.al. n:o 680 Jämsänkosken-Juokslahden 
maantien rakentamisesta. Liitteet 1210. - Ks. Maan
tiet. 

Toiv.al. n:o 684 maantien rakentamisesta Pihlaja
veden-Virtain maantieltä Yltiän pysäkille. Liitteet 
1214. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 685 määrärahasta Kelion-Kanavuo
ren maantien suunnitelman laatimista varten. Liit
teet 1215. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 693 Kärkkäälän-Sunttilan tieosan 
parannustöiden suorittamisesta Konneveden kun
nassa. Liitteet 1223. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 524 määrärahan osoittamisesta avus
tukseksi Kriminsalihuolto r.y:lle nuorivalvontatoi
miston perustamiseksi Jyväskylään. Liitteet 1817. -
Ks. Kriminaalihuolto. 

Rah.al. n:o 525 määrärahan osoittamisesta Kal
marin-Sapran paikallistien rakentamisen aloittami
seksi. Liitteet 1818. - Ks. Paikallistiet. 

Rah.al. n:o 526 määrärahan osoittamisesta TVH:n 
tukikohdan rakentamiseksi Pylkönmäelle. Liitteet 
1819. - Ks. Tie- ja vesirakennus. 

Rah.al. n:o 527 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen suorittamiseksi heikkokuntoisten rintama
miesten siirtämisestä eläkkeelle 55-vuotiaina. Liitteet 
1820. - Ks. Rintamamiehet. 

Rah.a.l n:o 528 korotetun määrärahan osoittami
sesta yksityisteiden avustamiseen. Liitteet 1821. -
Ks. Yksityiset tiet. 

Rah.al. n:o 529 määrärahan osoittamisesta tie
rakennustöiden aloittamiseksi kantatiellä n:o 69 vä
lillä Kärkkäälä-Sunttila. Liitteet 1822. - Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. n:o 530 määrärahan osoittamisesta suun
nitelman laatimiseksi sillan rakentamiseksi Kärkisten
salmeen. Liitteet 1823. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 531 määrärahan osoittamisesta tutki
muksien toimittamiseksi työttömyysongelman selvit
tämiseksi. Liitteet 1824. - Ks. Työttömyys. 

Rah.al. n:o 532 korotetun määrärahan osoittami
sesta maatalouden tutkimuskeskusta varten. Liitteet 
1826. - Ks. Maatalous. 

Rah.al. n:o 533 määrärahan osoittamisesta kaik
kien vapaaehtoisena asepalvelukseen pyrkivien ot
tamiseksi palvelukseen. Liitteet 1827. - Ks. Asevel
volliset. 

Rah.al. n:o 534 korotetun määrärahan osoitta
misesta maaseudun sähköistämisen tukemiseen. Liit
teet 1828. - Ks. Sähkö. 

Rahal. n:o 535 määrärahan osoittamisesta maalais
kirjeenkantajien kantovuorojen lisäämiseksi syrjäseu
duilla. Liitteet 1829. - Ks. Postilaitos. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 2 kuorma-autojen kuormausmääräyksistä 
TVH:n kuljetuksissa. 

- n:o 3 eräiden kuntien epäoikeudenmukaisesta 
asemasta metsänparannusavustuksiin nähden. 

- n:o 30 TVH:n tie ja rakennussoran hinnoit
teluperusteista. 

- n:o 113 kuntien nuorisotyöntekijöiden asemasta. 
- n:o 127 opistoasteisten teknillisten oppilaitosten 

hallinnollisten elimien kokoonpanosta. 
- n:o 132 määrärahasta tienhoitokunnille jäänei

den velkojen maksamiseksi. 
- n:o 144 todistajanpalkkioiden pienuudesta. 
- n:o 149 Pengerjoen perkaamisesta Petäjäveden 

kunnassa. 
- n:o 175 autojen pakokaasujen puhdistamisesta. 

S u u 11 . kysy m y k s et: 

- n:o 5 maatilatalouden veroilmoitusmenettelyn 
yksinkertaistamisesta, 40. 

- n:o 22 maatilatalouden veroilmoitusmenettelyn 
yksinkertaistamisesta, 78. 

- n:o 32 maatilatalouden veroilmoitusmenettelyn 
yksinkertaistamisesta, 86. 

- n:o 43 hengenpelastustyötä edistävien merkintö
jen tekemisestä autonajokorttiin, 199. 

- n:o 56 ajokortin voimassaoloajasta, 367. 
- n:o 82 esityksen antamisesta uudelleenkoulutus-

laiksi, 494. 
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- n:o 99 yksityismetsälain 2 §:n mukaisten uudis
tusalueitten verovapaudesta, 583. 

- n:o 119 kotiapulaiskoulutuksen aikaansaamisesta, 
668. 

- n:o 135 työajan lyhentymisedun korvaamista 
pienyrittäjille koskevasta selvityksestä, 836. 

- n:o 164 työministeriön perustamisesta, 1030. 
- n:o 188 esityksen antamisesta laiksi kuntien yh-

teistoiminnan järjestysmuodosta, 1563. 
- n:o 205 valtatie n:o 4:n suunnan ratkaisemi

sesta Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan 
kohdalla, 1587. 

- n:o 211 omaa työtään tekevien pienyrittäjien lo
mamahdollisuuksien toteuttamisesta, 1619. 

- n:o 235 esityksen antamisesta maalaispoliisin 
työaikalaiksi, 17 46. 

- n:o 247 kunnallisveron kantamisesta metsänosta
jalta, 1753. 

- n:o 270 sosiaaliturvaa koskevan neuvonnan te
hostamisesta, 2093. 

- n:o 294 sosiaaliturvajärjestelmän yhtenäistämi
sestä, 2232. 

- n:o 310 kunnallisverotuksen keventämistä koske
vasta kokonaisselvityksestä, 2369. 

- n:o 337 pinta-alalisään oikeuttavan tulorajan ko
rottamisesta, 3118. 

- n:o 365 eräistä toimenpiteistä lääkäripulan lie
ventämiseksi, 3177. 

- n:o 388 helpotuksien aikaansaamisesta ulosotto
toimin tapahtuvien verojen ja maksujen perimi
seen, 3246. 

- n:o 408 pysyvän työpaikan muodostamiskustan
nuksista eri aloilla, 3349. 

- n:o 426 eräiden metsänuudistusalueiden veron
huojennuksista, 3525. 

- n:o 428 talvella suoritettavan maanteiden suo
lauksen lopettamisesta, 3525. 

Lausunnot: 

70-1 ( turkistarhauksen luotot, A.K.); 266 (pel
lonvaraus, 1 K.); 469 (yhteismetsälaki, 3 K.); 594 
(maataloustuotteiden hintakehitys, A.K.); 661 ( met
sänhoitoyhdistykset, 3 K.); 1061 ( apteekkitavara
laki, 2 K.); 1259 (maataloustulon vakaannuttami
nen, 2 K.); 1324 (s:n, 3 K.); 1395 (budjetti, Lk.); 
1780 (tilojen pakkohuutokaupat, A.K.); 2063 (met
sien Iannoittaminen, A.K.); 2064 ( sientenkeruu, 
A.K.); 2527 (budjetti, Yk.); 2914 (s:n, PI. 33 ). 

Poll$i, Viljo Anton, hitsaaja. 

- Kymen läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu varajäseneksi Suurv:aan 32. 

jäseneksi Sosv:aan 28. 

Aioitte et: 

Toiv.al. n:o 45 julkisista viroista tai toimista eläk
keelle siirtyneiden estämisestä pääsemästä täysipal:k
kaisiin toimiin eräissä tapauiksissa. Liitteet 173. -
Ks. Eläkeläiset. 

Toiv.al. n:o 422 työntekijäin erityisen vuosiloma
palkan aikaansaamisesta. Liitteet 910. - Ks. Vuosi
Iomapalkka. 

Toiv.al. n:o 444 työttömyyskortistoon paasyn ra
joitusten poistamisesta. Liitteet 933. - Ks. Työttö
myys. 

Toiv.al. n:o 452 esityksen antamisesta laiksi ylei
sestä työttömyysvakuutuksesta. Liitteet 942. - Ks. 
Työttömyysvakuutus. 

Rah.al. n:o 536 korotetun määrärahan osoittami
sesta asuntotuotantolain mukaisten opiskelija-asun
toJoiden lainoitukseen. Liitteet 1830. - Ks. Asunto
lainat. 

Rah.al. n:o 537 määrärahan osoittamisesta jalan
kulku- ja pyörätien rakentamiseksi tieosuudella Ot
sola-Kouvolan runkotien risteys. Liitteet 1831. -
Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 538 määrärahan osoittamisesta asevel
vollisten päivärahan korottamiseen. Liitteet 1832. 
- Ks. Asevelvolliset. 

Rah.al. n:o 539 määrärahan osoittamisesta työ
eläkelakien ulkopuolelle jääneiden vanhojen työn
tekijäin toimeentulomahdollisuuksien helpottami
seen. Liitteet 1833. - Ks. Vanhukset. 

Suull. kysymys: 

- n:o 30 liikenneyhteyksien parantamisesta Inke
roisten ja Haminan välillä, 86. 

Lausunnot: 

333 ( pellonvaraus, 3 K.); 384 ( alennusvoi, 
A.K.); 613 (vaalioikeusikäraja, 2 K.); 2959 (suh
dannerahasto, 3 K.) ; 3158 ( asumiseroraha, 3 K.); 
3297 ( talonmiesten työaika, 1 K.); 3441 ( työsopi
muslaki, 2 K.). 

Procope, Johan Victor, filosofian maisteri. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Kulkv:aan 28. 

Puolv:aan 29. 
, II Lv:aan 29. 

valtiontilintarkastajan varamieheksi v:ksi 
1970 2168. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 32 laiksi verotuslain muuttamisesta. 
Liitteet 146.- Ks. Verotuslaki. 

Lak.al. n:o 111 laiksi kansaneläkelain muuttami
sesta. Liitteet 866. - Ks. Kansaneläkelaki. 

Toiv.al. n:o 52 virastotalon suunnittelua ja ra
kentamista varten Karjaan kauppalaan. Liitteet 181 
ja 1 R?.. - Ks. Virastot. 

Toiv.al. n:o 77 opiskelijain oikeudesta vähentää 
eräitä välttämättömiä opiskelumenoja verotuksessa. 
Liitteet 211 ja 213. - Ks. Veronhuojennukset. 

Toiv.al. n:o 162 säästämistoiminnan elvyttämi
sestä veronhuojennustilien käyttöön ottamisen avulla. 
Liitteet 407 ja 408. - Ks. Säästämistoiminta. 

Toiv.al. n:o 201 eräiden lääkeaineiden käytön ti
lastoinnista. Liitteet 472 ja 473. - Ks. Lääkkeet. 

Toiv.al. n:o 249 rakennuslain 75 §:n kumoami
sesta. Liitteet 570 ja 571. - Ks. Rakennuslaki. 

Toiv.al. n:o 271 väestönsuojelukoulutuksen tehos
tamisesta. Liitteet 596. - Ks. Väestönsuojelu. 

Toiv.al. n:o 272 väestönsuojelun johtamis-, häly
tys- ja viestitoiminnan tehostamisesta. Liitteet 597. 
- Ks. Väestönsuojelu. 
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Toiv.al. n:o 340 erityisen Uudenmaan maakunta
arkiston perustamisesta. Liitteet 698 ja 699. - Ks. 
Arkistot. 

Toiv.al. n:o 594 kiskotuksen vaihtamisesta Ka;
jaan ja Hangon välisellä radalla. Liitteet 1112 Ja 
1113.- Ks. Rautatiet. 

Toiv.al. n:o 635 tieyhteyden aikaansaamisesta 
Hangosta Bromarvin kautta Kemiöön. Liitteet 1161 
ja 1162. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 641 määrärahasta tienrakennustyötä 
varten Tattarisuon-Massbyn välisellä osuudella. 
Liitteet 1169 ja 1170. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 761 Dragsvikin kasarmialueen har
joituskentän ja teiden päällystämisestä asfaltilla. tai 
soralla. Liitteet 1298 ja 1299. - Ks. Puolustuslaitos. 

Rah.al. n:o 540 määrärahan osoittamisesta öljy
vahinkojen estämistä ja niiden _torju!llista varten. 
Liitteet 1834 ja 1835. - Ks. Öl)yvahingot. 

Rah.al. n:o 541 määrärahan osoittamisesta Por
voon tuomiokirkon kunnossapitoa varten. Liitteet 
1836 ja 1837.- Ks. Kirkko. 

Rah.al. n:o 542 määrärahan osoittamisesta pien
teollisuuden tukilainoja varten. Liitteet 1838 ja 1839. 
- Ks. Pienteollisuus. 

Rah.al. n:o 543 määrärahan osoittamisesta yli
määräisten toimihenkilöiden pabl&aamiseksi lääkin
töhallitukseen järjestämään sotaveteraanien ilmaisia 
terveystarkastuksia. Liitteet 1840. - Ks. Rintama
miehet. 

Rah.al. n:o 544 korotetun määrärahan osoittami
sesta ylimääräisiin sotaeläkkeisiin. Liitteet 1841 ja 
1842.- Ks. Rintamamiehet. 

Kirj. kysymys (A. V:3): 

- n:o 274 merimiesammattikoulun rakentamisesta 
Hankoon. 

Suu 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 86 ruotsinkielisen merimieskoulun rakenta
misesta Hankoon, 496. 

- n:o 322 Nordek-suunnitelman valmistelua var
ten sovitun Turun pääministerikokouksen syistä, 
2726. 

- n:o 384 pahoinpitelytapausten estämisestä, 3245. 

Lausunnot: 

75 (polkupyörätiet, A.K.); 303 (hallituksen ker
tomus v. -67, A.K.); 698 (kunnallinen kansanäänes
tys, A.K.); 925 ( edustajanvaalit, L~.); 1157 (lisä
budjetti, A.K.); 1233 (edustajanvaallt, 3 K.); 1245 
( apteekkitavaralaki, lep. jätt.); 1299 ( yrittäjäeläk
keet, 3 K.); 1476 (budjetti, Lk.); 1899, 1909 (hal
lituksen talouspolitiikka, vlksm.); 2404 ( tuberkuloo
sin vastustaminen, 3 K.); 2576 (budjetti, Yk.); 
2761 (s:n, Pl. 27); 2953 (pellonvaraus, 3 K.); 3064 
( säästämistoiminta, A.K.); 3432 ( arpajaislaki, 2 K.); 
4065 (korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Puhakka, Pauli Antero, metsätyömies. 

- Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi II Lv:aan 29. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 45 laiksi kehitysalueiden teollisuuden 
sekä eräiden muiden elinkeinoalojen investointiluo
toista annetun lain muuttamisesta. Liitteet 163. -
Ks. Kehitysalueet. 

Lak.al. n:o 102 laiksi valtakunnallisista työttö
myyskassoista annetun lain muuttamisesta. Liitteet 
834. - Ks. Työttömyyskassat. 

Toiv.al. n:o 217 työnantajien veivoittamisesta 
maksamaan työntekijöille kunnallisiin luottamusteh
täviin osallistumisen vuoksi menetetystä työajasta 
palkka. Liitteet 535. - Ks. K;u~nallishall!nto .. 

Toiv.al. n:o 421 työnantaJain veivOittamisesta 
mmksamaan metsätyömiehille omien työvälineiden 
käytöstä !korvaus. Liitteet 909. - Ks. Metsätyöt. 

Rah.al. n:o 545 määrärahan osoittamisesta Kalti
mon-Ilomantsin maantien rakennustöiden jatkami
seen. Liitteet 1843. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 546 määrärahan osoittamisesta Nur
meksen-Kuopion maantien rakennustöiden jatka
miseen. Liitteet 1844. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 547 määrärahan osoittamisesta Juuan 
virastotalon rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 
1845.- Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 548 määrärahan osoittamisesta It~
Suomen teollisuuden laajennusohjelman tekemiseksi. 
Liitteet 1846.- Ks. Teollisuus. 

Rah.al. n:o 549 määrärahan osoittamisesta ase
velvollisten päivärahan korottamiseksi. Liitteet 1847. 
- Ks. Asevelvolliset. 

Rah.al. n:o 550 määrärahan osoittamisesta TVH:n 
ja postilaitoksen yhteisen varikon rakennustöid~n 
aloittamiseksi Joensuussa. Liitteet 1848. - Ks. Tie
ja vesirakennus. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 49 metsätöissä hevosen kanssa käyviin pien
viljelijöihin kohdistuvasta maatilatalouden tulo
verolain tulkinnasta. 

- n:o 140 maatalouden tuloverolain pienviljelijöille 
aiheuttaman verotaakan kasvun estämisestä. 

Suull. kysymys: 

- n:o 354 raja-asemilla siirtokuormauSitöissä työs
kentelevien saattamisesta työeläkelakien piiriin, 
3173. 

Lausunnot: 

334 (pellonvaraus 3 K.); 988 (maataloustulo, 
1 K. ) · 1268 (maatalous tulo, 2 K.) ; 1289 (yrittäjä
eläkk~et, 3 K.); 1418 (budjetti, Lk.); 2082 (veron
kannon lykkääminen, Lk.); 2243 (maatalouden 
työaikalaki, 2 K.); 2269 (s:n, 3 K.); 2328, 2330, 
2334 (veronhuojennukset, 2 K.); 2458 (verolait, 3 
K.); 3203 (hallituksen kertomus v. -68, A.K.); 3544 
(markkinoimismaksut, 3 K.). 

Pulkkinen, Aarne Ilmari, pienviljelijä. 

- Kuopion läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 
- , varajäseneksi Ltv:aan 27. 

, jäseneksi Mmv:aan 28. 
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A 1 oi t teet: 
· Lak.al. n:o 159 laiksi lykkäyksen myöntämisestä 

maatilatalouden harjoittajille vuodelta 1968 toimi
tetun verotuksen veronkannossa. Liitteet 2197. -
Ks. Maatilatalouden verotus. 

Toiv.al. n:o 352 viljelijäin tukemisesta osuus
kunta. tai osakeyhtiömuotoisten tuotantoyksiköiden 
muodostamiseksi. Liitteet 747.- Ks. Maatalous. 

Toiv.al. n:o 704 paikallistien rakentamisesta Pie
laveden Taipaleen kylästä Tervon kirkonkylään. Liit
teet 1234. - Ks. Paikallistiet. 

Rah.al. n:o 551 määrärahan osoittamisesta Kuo
pion eteläisen moottoritien rakennustöiden aloitta
miseksi välillä Särkilahti-Puijonrinne. Liitteet 1849. 
- Ks. Moottoritiet. 

Rah.al. n:o 552 määrärahan osoittamisesta maan
tien parannustöiden aloittamiseksi välillä Vesannon 
kirltonkylä--Tervpn Hatltomäki. Liitteet 1850. -
Ks. Maantiet. 

L a u s u n n o t.: 

1403 (budjet?, Lk.); 1578 (Peltosalmen-Pie
tarsaaren maantJe, A.K.); 2085 ( veronkannon lyk
kääminen, Lk.); 2311 (s:n, 1 K.); 2380 (s:n, 2 K.); 
2468 (s:n, 3 K.); 2866 (budjetti, Pl. 31); 2888 
(s:n, Pl. 32); 3318 ( teurastuspalkkiot, 1 K.). 

Puntila, Lauri Adolf, professori. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valit.sema 5. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 25. 

" 
Ulkv:aan 26. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 5 laiksi kansanedustajain vaaleista. 
Liitteet 11. - Ks. Edustajanvaalit. 

Lak.al. n:o 169 laiksi korkeakoulujen sisäisen hal
linnon perusteista. Liitteet 2262. - Ks. Korkeakou
lut. 

Lak.al. n:o 173 laiksi korkeakoulujen sisäisen hal
linnon kokeilutoiminnasta. Liitteet 2265.- Ks. Kor
keakoulut. 

Toiv.al. n:o 274 tutkijakoulutukseen liittyvien ky
symysten selvittämisestä. Liitteet 623. - Ks. Tut-
kijakoulutus. . 

Rah.al. n:o 553 korotetun määrärahan osoittami
sesta asuntotutkimuksen kehittämiseen. Liitteet 
1851. - Ks. Asuntotutkimus. 

Rah.al. n:o 554 korotetun määrärahan osoittami
sesta kurssikirjallisuuden hankkimiseksi Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunnan kirjastoon. Liitteet 1852. 
- Ks. Yliopisto. 

Rah.al. n:o 555 korotetun määrärahan osoittami
sesta tieteellisen ja kurssikirjallisuuden hankkimi
seksi yliopistoille ja korkeakouluille. Liitteet 1853. 
- Ks. Yliopisto. 

Rah.al. n:o 556 määrärahan osoittamisesta maa
talouden piirissä suoritettavan tutkimustyön suun
taamiseksi palvelemaan maataloustuotannon sopeut
tamista kulutusta vastaavaksi. Liitteet 1855. - Ks. 
Maatalous. 

Lausunnot: 

115 ( vaalilait, Lk.) ; 140 { huoneenvuokrien val
vonta, A.K.); 217 (hallitusmuodon 23 §, 1 K.); 
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320-1 (kamanedustajain V!ltllf!liesjlirjestelmä, 
A.K.); 614. (vaalioikeusikäraja, 2 K.); 654, 656 
(s:n, 3 K.); 689 (vaalilait, 1 K.); 823 (s:n 3 K.); 
969 (eläkkeet, 2 K.); 1072 (Ahvenanmaan itsehal
linto, 2 K.); 1183 (lisäbudjetti, A.K.); 1237 (edus
tajanvaalit, 3 K.); 1278 ( lisäbudjetti, J atk. A.K.); 
1558 (Kansainvälinen Valuuttarahasto, 3 K.}; 1667 
(Suomen Akatemia, 1 K.); 2414 (korkeakouluhal
linto, Lk.); 2772, 2784 (budjetti, Pl. 29); 3194, 
3196 (talouselämän säännöstely, 1 K.); 3591 (kor
keakouluhallinto, 1 K.). 

R. 

Raatikainen, Erkki, pääjohtaja. 

- Vapautettu Yleisradion hallintoneuvoston jäsenyy
destä 1602. 

Raipala, Matti Mauno, agronomi, maanviljelijä. 

- Turun läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Mmv:aan 28. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 28 laiksi maatilatalouden tuloverolain 
muuttamisesta. Liitteet 140. - Ks. Maatilatalouden 
verotus. 

Lak.al. n:o 158 laiksi pellon käytön rajoittami
sesta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 2275. -
Ks. Pellonvaraus. 

Suu ll. kysy m y k s e t: 

- n:o 107 esityksen antamisesta laiksi kylvösiemen
tuotannon edistämisestä, 5!S6. 

- n:o 108 esityksen antamisesta laiksi maatalOU5-
tuotteiden hinta tasosta, 587. 

- n:o 222 leipäviljan ostamisesta varastoon, 1687. 
- n:o 273 lakkautetun Karvian työlaitoksen omai-

suuden tulevasta :käytöstä, 2094. 
- n:o 298 mehiläishoidon taloudellisten vaikeuk

sien poistamisesta, 2235. 
- n:o 316 Näsijärven saastumisen ehkäisemisestä, 

2372. 
- n:o 362 ulkomaille suuntautuvan muuttoliikkeen 

vähentämisestä, 3239 
- n:o 363 muuttoliikettä hillitsevien TV:n ja ra

dion ohjelmien aikaansaamisesta, 3176. 
- n:o 396 rehuohran ja -kauran viljelyssopimulk

sien hin~atasosta, 3248. 

Lausunnot: 

145 ( automatkustajain turvallisuus, A.K.); 382 
( alennusvoi, A.K.); 506, 519 ( lisäbudjetti, A.K.); 
620 (metsänhoitoyhdistykset, 2 K.); 1768 (karjan
tarkkailu, 2 K.); 2024 (s:n, 3 K.); 2075 (metsän
hoitoyhdistykset, 3 K.); 2083 ( veronkannon lykkää
minen, Lk); 2560 {vesihallinto, 1 K.); 2565 (pel
lonvaraus, 1 K.); 2584 (budjetti, Yk.); 2804, 2823 
(s:n, Pl. 30); 3010 (s:n, Yp.); 3044 (lisäbudjetti, 
A.K.); 3317, 3319 (teurastuspalkkiot, 1 K.); 3391-
2, 33~4 (s:n, 2 K.); 3411-2 (markkinoimismak
sut, 2 K.); 3547 (s:n, 3 K.). 



4358 Eduskunnan jäsenet 1969. 

Raunio, Eino Albin, toimistonhoitaja. 

- Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 7. 
Ks. Hallituksen jäsenten lausunnot. 

Rautapää, Jaakko, lakitieteen kandidaatti, Vv:n sihteeri. 

- muistosanat 3148. 

Rihtniemi, Juha, valtiotieteen maisteri, johtaja. 

- Kymen läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, , Ulkv:aan 26. 
Pohjoismaiden neuvostoon 30. , , 

V ä 1 i kysy m y s: 

Vlksm., joka koskee hallituksen harjoittamaa ta
louspolitiikkaa, 1651. Pääministeri Koiviston vas
taus 1815. 

Lausunnot: 
101 ( vaalilait, Lk.); 916 ( edustajanvaalit, Lk.); 

1035 (s:n, 1 K.); 1223, 1229, 1230, 1235 (s:n, 3 
K.); 1821, 1959, 1960, 1969, 1970, 1992, 1996 
(hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 2173-4 (ta
loudellisen kasvun turvaaminen, 3 K.); 2592, 2594 
(budjetti, Yk.); 2682, 2684, 2691, 2695 (s:n, Pl. 
24); 3049 (lisäbudjetti, A.K.). 

Roden, Akseli Anselm, piiriasiamies. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Ku1kv:aan 28. 

, varajäseneksi Ltv:aan 27. 
, , Suurv:aan 32. 
, valtiontilintarkastajaksi v:ksi 1970 2168. 

A 1 o i t teet: 
Lak.al. n:o 114 laiksi kansaneläkelain muutta

misesta. Liitteet 871. - Ks. Kansaneläkelaki. 
Toiv.al. n:o 574 yksityisen kuorma-autoliikenteen 

saattamisesta toimUuvasta riippuvaksi. Liitteet 1085. 
- Ks. Kuljetustoiminta. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 235 kroonisten syöpäpotilaiden aseman hel
pottamisesta. 

- n:o 236 syöpäjärjestöjen taloudellisesta tukemi
sesta. 

Lausunnot: 

1946 ( valtiovarain tila v. -67, A.K.); 2916 (bud
jetti, Pl. 33 ). 

Rosnell, Irma Maria, valtiotieteen maisteri. 

- Turun läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 6. 
_:. valittu jäseneksi Vv:aan 26. . 

, Eåuskunnan kirjaston hällituksen varajäse
neksi kolmivuotiskaudeksi 1970-1972 2169. 

Aioitte et: 

Lak.al. n:o 13 laiksi elatusavun ennakosta annetun 
lain muuttamisesta. Liitteet 74. - Ks. Elatusapu. 

Toiv.al. n:o 285 ammattiopintojen avustuslain 
muuttamisesta. Liitteet 636. - Ks. Ammattiopinnot. 

Toiv.al. n:o 551 pienistä lapsista maksettavan eri
tyisen hoitolisän liittämisestä lapsilisäjärjestelmään. 
Liitteet 1054. - Ks. Lapsilisä. · 

Toiv.al. n:o 557 lasten päivähoidon järjestämistä. 
Liitteet 1060. - Ks. Lastenhoito. 

Rah.al. n:o 557 määrärahan osoittamisesta perhe
Iisien korottamista varten. Liitteet 1856. - Ks. 
Perhelisä. 

Lausunnot: 

965 (eläkkeet, 2 K.); 1069 ( ammattiopintojen 
avustaminen, 2 K.); 1077, 1083 (talletusten veron
huojennukset, 2 K.); 2072 ( elatusapu, 3 K.); 2558 
( elokuvavero, 2 K.); 2636, 2643 (tulo- ja omaisuus
vero, 2 K.); 2670, 2672 ( suhdannerahasto, 2 K.); 
2673 (vientimaksut, 2 K.); 2903 (budjetti, Pl. 
33); 3096 (asuntotuotanto, 1 K.); 3212 (syrjintä 
työmarkkinoilla, A.K.); 4102 (lisäbudjetti, A.K.). 

Ruutu, Hertta Pauliina (Paula), filosofian maisteri, se
minaarinlehtori. 

- Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Ulkv:aan 26. 

, varajäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 30. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 75 laiksi kansakoululain muuttami
sesta. Liitteet 608. - Ks. Kansakoululaki. 

Toiv.al. n:o 290 toimenpiteistä opiskelijoiden ja 
koululaisten oikeuttamiseksi osallistumaan oppilai
toksen sisäiseen hallintoon sekä oikeusturvan ta
kaamiseksi heille. Liitteet 641. - Ks. Koululaitos. 

Toiv.al. n:o 296 oppikoulujen opettajien oikeus
turvan yhtäläistämisestä. Liitteet 648. - Ks. Oppi
koulut. 

Rah.al. n:o 558 määrärahan osoittamisesta Karja
lan tutkimuslaitoksen toiminnan aloittamiseksi Joen
suun korkeakoulussa. Liitteet 1857. - Ks. Korkea
koulut. 

Rah.al. n:o 559 korotetun määrärahan osoitta
misesta yksityisten kotiteollisuusoppilaitosten uudis
rakennuksia varten. Liitteet 1858. - Ks. Kotiteol
lisuus. 

Lausunnot: 

741 (Joensuun korkeakoulu, Lk.); 806-7 (vaali
lait, 2 K.); 2080 (Naarajoen silta, A.K.); 2435 (kirk
kolaki, 2 K.); 2611 (rauhan- ja konfliktin tutkimus, 
3 K.); 2715 (Euroopan kulttuurisopimus, A.K.). 

Rytkönen, Veikko Johannes, metsätyömies. 

- Kuopion läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

jäseneksi Ltv:aan 27. 
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Aloitteet: 
Toiv.al. n:o 65 luonnollisten henkilöiden vero

tusta koskevien lakien uudistamises.ta. Liitteet 197. 
- Ks. Verotus. 

Toiv.al. n:o 332 valtion keskusammattikoulun ai
kaansaamisesta Kuopion lääniin. Liitteet 689. - Ks. 
Ammattikoulut. 

S u u ll. k y s y m y s: 

- n:o 79 sotilasvalan sanamuodon uudistamisesta, 
492. 

Lausunnot: 
73 (Runnin Saarilkosken silta, A.K.); 74 (Kol

jonvirran silta, A.K.); 207 (kunnallislaki, 3 K:); 229 
(työllisyyskertomus v. -67, A.K.); 304 (hallituksen 
kertomus v. -67, A.K.); 421-2 (ajoluvan peruutta
minen, A.K.); 503 ( lisäbudjetti, A.K.) ; 524 ( k~
nanjohtajain toimikausi, A.K.); 734 (kalastuslaki, 
1 K.) · 738 ( säännöstelypatojen kustannukset, 
AK.); '762 (rakennuslaki, 1 K.); 786 (Särkil~
den-Puijontinteen tie, A.K.); 1670 ( huoltoapulaki, 
1 K.) · 1707 (kalastuslaki, 1 K.) ; 1777 ( valtiovarain 
tila v: -67, A.K.); 2306 (veronkannon lykkääminen, 
1 K.); 2355-6 (veronhuojennukset, 3 K.); 2632 
(tulo- ja omaisuusvero, 2 K.); 2647 ( vesihallinto, 
2 K.); 2652 (kunnallisverotus, 2 K.); 3070 (liike
pankkien sosialisoiminen, A.K.); 3369 (huoltoapu
laki, 1 K.). 

Räsänen, Eino August, maanviljelijä. 

- Kuopion läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Ltv:aan 27. 

, . varajäseneksi Pv:aan 27. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 97 metsäverohelpotuksen myöntämi
sestä heikkoroottoisille metsälöille. Liitteet 236. -
Ks. Metsäverotus. 

Toiv.al. n:o 108 ammattimaiseen liikenteeseen 
käytettävien kuorma-autojen ajoneuvoveron alenta
misesta. Liitteet 248. - Ks. Moottoriajoneuvovero. 

Toiv.al. n:o 224 lisäyksestä vuoden 1969 tulo
ja menoarvioon avustuksiksi vaikeuksiin joutuneille 
kunnille. Liitteet 543. - Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 237 liiketulosta suoritettavan veron 
maksamisesta tuotantopaikkakunnalle. Liitteet ·558. 
- Ks. Verotuslaki. 

Toiv.al. n:o 300 valtionavun suorittamisesta opet
tajan henkilökohtaiseen palkanlisään yksityisoppi
koulun muututtua kuunailiseksi kouluksi. Liitteet 
652. - Ks. Oppikoulut. 

Toiv.al. n:o 307 määrärahasta Maaningan keski
koulun rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 660. 
- Ks. Oppikoulut. · 

Toiv.al. n:o 572 toimikunnan asettamisesta val
tion autokuljetusten kokonaissuunnittelua varten. 
Liitteef 1083. ~ Ks. Kuljetustoiminta. 

Toiv.al. n:o 582 tiesuolan käytön vähentämisestä. 
Liitteet 1097.- Ks. Liikenne. · 

Toiv.al. n:o 701 lisäyksestä vuoden 1969 tulo
ja menoarvioon Kuopion ohiajotien rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 1231. - Ks; Maantiet. 

Toiv.al. -n:o 731 ·lisäyksestä vuodeh· 1969 tulo
ja menoarvioon maantien rakennustöiden jatkami
seksi Tervon Hautamäen ja Vesannon välillä. Liitteet 
1261. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 560 määrärahan osoittåmisesta valta
tie 17:n perusparannustöiden aloittaniiseksi osuu
della Melalahti-Ohtaansalmi. Liitteet 1859. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 561 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen toimittamiseksi autokoulujen tilojen, opet
tajien ja kaluston käyttämisestä koululaisten liikenne
opetukseen. Liitteet 1860. - Ks: Liikenne. 

Rah.al. n:o 562 määrärahan osoittamisesta Mus
tanvirran sillan rakennustöiden aloittamiseksi Maa
ningan kunnassa. Liitteet 186L - Ksc. Sillat. 

Rah.al. n:o 563 koroteron määrärahan osoittami
sesta avustuksiksi vaikeuksiin joutuneille kunnille. 
Liitteet 1862. - Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 564 koroteron määrärahan oso1ttami
sesta vesiteiden tutkimusten ja suunnitelmien laati
mista varten. Liitteet 1863. - Ks. Vesitiet. 

Rah.al. n:o 565 määrärahan osoittamisesta Kuo
pion moottoritien rakennustöiden aloittamiseksi vä
lillä Rättimäki-Jynkkä. Liitteet 1864.- Ks. Moot
toritiet. 

Rah.al. n:o 566 määrärahan osoittamisesta maan
tierakennustöiden jatkamiseksi Tervon Hautamäestä 
Vesannolle. Liitteet 1865. - Ks. Maantiet. 

Kirj. kysymykset (A.· V:3f 

- n:o 20 liiketulosta useammalle kunnalle suori
tettavan veron jakamisesta. 

- n:o 79 Pohjois-Savon vesiensäännöstelytöiden 
loppuunsaattamisesta. . 

- n:o 288 matka- ja päivärahan erilaisista maksu
perusteista valtion keskusvirastojen työmailla. 

- n:o 289 ammattiautoilijain työllisyyden paranta
misesta. 

Lausunnot: 

145 (automatkailijain turvallisuus, AK.); 379 
( kihlakunnanoikeuden lautakunta, 2 K.) ; 1142 
(postipankkilaki, 1 K.); 2019 (Vehmersalmen
Litmaniemen tie, A.K.). 

Räsänen, Pauli Emil, lääketieteen lisensiaatti, kunnan
lääkäri. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Tv:aan 27. 
· , varajäseneksi Siv:aan 28. 

, , Pohjoismaiden neuvostoon 30. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 190 reumasairauksien tutkimus- ja hoi
tomahdollisuuksien sekä erikoislääkäreiden koulu
tuksen lisäämisestä. Liitteet 460. - Ks. Reuma. 

Toiv.al. n:o 191 huuli- ja suulakihalkiopotilaiden 
hoitokustannusten korvausmenettelyn järjestämisestä 
joustavaksi. Liitteet 461. - Ks. Kehitys.vammaiset. 

Toiv.ai..n:o 278 professuurien perustamisesta yli
opistojen filosofisten sekä kasvatus-· ja yhteiskunta
tieteellisten tiedekuntien yhteyteen marxilaisuuden 
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ja siihen liittyvän tieteen opet\!Sta varten. Liitteet 
627. - Ks. Yliopisto. 

Toiv.al. n:o 433 ohjeiden ant~ta työkykyis
ten invalidien sijoittamisesta valtion palvelukseen. 
Liitteet 921. - Ks. Invallidit. 

Toiv.al. n:o 470 raskaissa ammateissa ty'ds~ntele
vien eläkeikärajan alentamisesta. Liitteet 964.- Ks. 
Työeläkkeet. 

Toiv.al. n:o 607 puhelinliikenteen keskittämi
sestä vall:ion haltuun. Liitteet lllS. - Ks, Puhelin. 

Rah.al. n:p 567 määrärahan OllOittamisesta valtion
rautateiden Oulun konepajan konekannan uusimi
seksi. Liitteet 1866. - Ks, Rautatiet. 

Rl!h.al, n:o 568 kototetun määrärahan osoittami
sesta K<>tkan teknillisen oppilaitoksen keskeru:räis
ten rakenn\Jlitöiden jatkamiseksi. Liitteet 1867. -
Ks. Teknillis<:t koulut. 

Suu 11. kysy lll y k s e t: 
- n:o 315 palkkatason parantamisesta metsä- ja 

uittotöissä, 2371. · 
- n:o 442 mustalaisiin kohdistuvan rotusyrjinnän 

lopettamisesta, 3833. 

Lausunnot· 

483 (vllalioikcusikäraja, 1 K.); 653 (s:n, 3 K.); 
1055 ( apteekkitavaralaki, 2 K.); 2222 ( tuberkuloo
sin vastustaminen, 2 K.); 2991 (budjetti, Pl. 36); 
3069 (liikepankkien sosialisoiminen, A.K.); 3255 
(abortti, 1 K.); 3337, 3386 (s:n, 2 K.); 3472 
(s:n, 3 K.). 

Rönkkö, Tabvo Heikki, agrologi, maanviljelijä, kunnal
lisneuvo~. 

- Kuopion läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu varajäseneksi Suurv:aan 33. 

, jäseneksi Ulkv:aan 26. 
, , Kulkv:aan 28. 
,, valti(lntilintarkastajaksi v:ksi 1970 2168. 

A loi t teet: 

Toiv.al. n:o 406 metsäsienisadon korjaamisesta 
hyödylliseen käyttöön. Liitteet 806. - Ks. Sienet. 

Rah.al. n:o 569 määrärahan osoittamisesta lisa
men-Nurmeksen maantien rakennustöiden aloitta
miseksi. Liitteet 1868. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 570 määrärahan osoittamisesta nimis
miehen ja nimismiehen kanslian sijoittamiseksi Vie
remän kuntaan. Liitteet 1869. - Ks. Nimismiehet. 

Rah.al. n:o 571 määrärahan osoittalllisesta metsä
sienipoimiiPiden kurssimuotoista koulutustoimintaa 
varten. Liitteet 1870. - Ks. Sienet. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 266 cllikelainsäädännön yhteensovitussään
nösten epäjohdonmukaisuudesta. 

Lausunnot: 

1578 (Peltot~almen-Pietarawen maantie, A.K.); 
1936, 1942 (valdcwstain tila v. -67, A.K.); 1983 
(hallituksefl ta)oQspolldi!kb, v!bm.); 2243 (maa
tlllouden wöai~Waki, 2 K.). 

s. 

Saalasti, Kerttu, maatalous- ja metsätieteideQ. kandi
daatti, agronomi. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, , Siv:aan 28. 
, , Pohjoismaiden neuvostoon 30. 
, varapuheenjohtajaksi Suurv:aan 37. 

A 1 o i t teet: 

Toiv.al. n:o 461 maatalousalan asiantuntijan viran 
perwstamisesta sosiaalihallitukseen. Liitteet 954. -
K.s. Sosiaalihallitus. 

Toiv.al. n:o 514 sairausvakuutuslain mukaan kun
toutukseen osoitettujen varojen käyttämisestä per
heenemäntien kuntoutuslomatoimintaan. Liitteet 
1010. - Ks, Kuntouttaminen. 

Rl!h.al. n:o 57 määrärahan osoittamisesta Ylivies
kan maamiesopiston rakennustöiden aloitta)lliseksi. 
Liitteet 371.- Ks. Maatalouskoulut. 

Rah.al. n:o 572 määrärahan osoittamisesta maa
talouden neuvontatyön avustamiseen. Liitteet 1871. 
- Ks. Maatalous. 

Rah.al. n;o 573 määrärahan osoittamisesta äidin
palkkajärjestelmän aikaansaamiseksi. Liitteet 1872. 
- Ks. Äidinpalkka. 

Rah.al. n:o 574 määrärahan osoittamisesta Maata
louden tutkimuskeskukselle sianrehujen tarkkailutoi
mintaa varten. Liitteet 1873. - Ks. Rehu. 

Lausunnot: 

439 (lisäbudjetti, Lk.); 522 (s:n, A.K.); 535 
(psykologit, 3 K.); 620 ( metsänhoitoyhdistykset, 2 
K.) ; 625 (kansanopistojen valtionapu, 1 K.) ; 830-
1 (s:n, 2 K.); 863 (Pohjoismaiden neuvoston Suo
men valtuuskunnan kertomus v. -67, A.K.); 881 
( maataloustulon vakaannuttaminen, Lk.); 910 (kan
sanopistojen valtionapu, 3 K.); 1048 ( yrittäjäeläk
keet, 1 K.); 1212 (Nivalan nikkelikaivoksen tuke
minen, 3 K.); 1297 ( yrittäjäeläkkeet, 3 K.); 1323 
(maataloustulon vakaannuttaminen, 3 K.); 1516 
(budjetti, Lk.) ; 1704 ( valtiopäiväjlirjestys, 1 K.) ; 
1985 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 2189-
9 ( korkeakoulustipendit, 2 K.); 2282 (seminaarien 
lakkauttaminen, 2 K.); 23 58 (pienteollisuuden kor
kotukiluotot, 3 K.); 2374 ( kansanterveyslaboratorio, 
lep. jätt.) ; 2485 (kehitysalueiden talouden edistä
minen, 2 K.); 2665 (pellonvaraus, 2 K.); 2780 (bud
jetti, Pl. 29); 2949 ( kunnallisverotus, 3 K.) ; 3046 
(lisäbudjetti, A.K.); 3158-9 (asumiseroraha, 3 
K); 3318 (teurastuspalkkiot, 1 K.); 3451 (Poh
joismaisen neuvoston Suomen valtuuskunnan ker
tomus v. ~8, A.K.); 3473 (abortti, 3 K.); 3573 (työ
sopimuslaki, 3 K.); 3718 (korkeakouluhallinto, 
1 K.). 

Saarinen, Aarne Armas, SKP:n puheenjohtaja. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema '· 
~ valittu varajäseneksi Prv:aan 26. 

jueneksi Ulkv:aan 26. 
varajäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 30. 
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Aloitteet: 

Lak.lll. n:o 97 laiksi työidkalain tnnuttiiiilisesta. 
Liitteet 822. - Ks. Työaika. 

Lak.lll. n:o 164 laeiksi suhdanneverosta ja eräistä 
väliailkaisista poikkeuksista verolakeihin. Liitteet 
2201. - Ks. Suhdannerahasto. 

Toiv.al. n:o 164 kahden liikepankin siirtämisestä 
valtion omistukseen. Liitteet 410. - Ks. Liikepan
ikit. 

Rah.lll. n:o 575 määrärahan osoittamisesta valtio
johtoisen rakennusyrityksen osakkeiden merkitsemi
seksi. Liitteet 1874. - Ks. Rakennustoiminta. 

Rah.al. n:o 576 korotetun määrärahan osoittami
sesta asuntolairtoihin. Liitteet 1875. - Ks. Allunto
lainat. 

Lausunnot: 

314, .317 (hallituksen kertomus v. -67, A.K.); 
635 (patllkkivaltuusmiesten kertomus v. -68, A.K.); 
986 ( maataloustulo, 1 K.); 1505 (budjetti, Lk.); 
1654 ( työttömyyskassat, 2 K.); 2132 (taloudellinen 
kasvun turvaaminen, 1 K.); 2203, 2207 (valtion suh
dannerahasto, Lk.); 2277 (huoneenvuokra, 3 K.}; 
2601 ( suhdannerahasto, 1 K.); 2670 ( suhdannera
hasto, 2 K.); 2688, 2696 (budjetti, PI. 24)t 2958 
(suhdannerahasto, 3 K.); 3067, 3074, 3076 (liike
pankkien sosialisoiminen, A.K.); 3359, 3363 (huo
neenvuokra, 1 K.). 

Saarinen, Olavi Johannes, SAK:n sihteeri. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Lv:aan 26. 

, varajaseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 30. 
II Lv:aan 29. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 38 laiksi leimaverolain muuttamisesta. 
Liitteet 153. - Ks. Leimavero. 

Toiv.al. n:o 163 investointipankin ja siihen liitty
vän suhdannerahaston perustamisesta. Liitteet 409. 
- Ks. lnvestointipanMd. 

Toiv.al. n:o 410 edellytysten luomisesta työpaik
kademokratian aikaansaamiselle. Liitteet 896. - Ks. 
Yritysdemokratia. 

Toiv.al. n:o 427 työpaikkojen terveydenhuollon 
järjestämisestä. Liitteet 915. - Ks. Terveydenhoito. 

Toiv.al. n:o 449 lausunnon pyytämisestä llmma
tillisilta: järjestöiltä työllisyysammattikursseja järjes
tettäessä. Liitteet 939. - Ks. Ammattikurssit. 

Toiv.al. n:o 475 huoltajakorotuksen liittämisestä 
ty?kvvvttömyyseläkkeisiin. Liitteet 970. - Ks. Työ
eläkikeet. 

Toiv.al. n:o 480 kansaneläkelain eläkeikärajan 
alentamisesta raskaissa ammateissa työskentelevien, 
wosien 1939-45 sotiin osallistuneiden kohdalta. 
Liitteet 975. - Ks. Kansaneläke. 

Rah.a1. n:o 577 korotetun määrärahan osoitta· 
mis-esta rintamasotilaiden ylimääräisiä sotaeläU:eitä 
varten. Lfitteet 1876. - Ks. Rintamamiehet. 

Lausunnot: 

66 ( asmrto-osakkeiden oikeussuoja, A.K.); 231 
( työllisyyskertomus v. -67, A.K.); 990' (maatalous-

tulo, 1 K.); 1370 (budjetti, Lk.); 18'1 (hallituksen 
talouspolitiikka, vlksm.); 3067 (investointipankki, 
A.K.). 

&larto; Veikkö Olavi, kirvesmies. 

- Uudenmlfan läänin vaalipiirin valitsemd 6. 
- valittu jäseneksi Ltv:aan 27. 

, 1 Siv:aan 27. 
, varajäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 30. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 293 koululaisten vakuuttamisesta kou
lussa ja koulumatkalla sattuvien tapaturmiert va
ralta. Liitteet 644. - Ks. Tapaturmat. 

Toiv.al. n:o 294 autonajo-opetuksen sisällyttämi
sestä koulujen opetusohjelmaan. Liitteet 645. - Ks. 
Liikenneopetus. 

Toiv.al. n:o 583 lumilingon 'käyttämistä koske
vien säännesten täsmentämisestä. Lutteet 1098. -
Ks. Auraus. 

Toiv.al, n:o 640 määrärahasta 'I'uusu!an mootto
ritien liittymien rakentamiseksi eri tasoon. Liitteet 
1168. - Ks. Moottoritiet. 

Rah.a1. n:o 578 määrärahan osoittamisesta Hel
singin ohlkutkutien tärkeimpien risteysten muuttami
seksi eritasoliittymiksi. Liitteet 1877. - Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. rt:o 579 korotetun määrärahan osoittami
sesta poliisitoimien perustamiseksi Helsingin ja Es
poon nimismiespiireihin. Liitteet 1878. - Ks. Ni
mismiehet. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 100 sairauden tai tapllturman aiheuttaman 
työkyvyttömyysajan eläketurvasta. 

- n:o 183 hoitokoteihin sijoitettujen lasten pois
ottamisen estämisestä. 

Suull. kysymykset: 

- n:o 100 Fiskars yhtymän toiminnan lopettami
sen aiheuttamasta työttömyydestä, .584, 664. 

- n:o 116 valtion siirtotyömaiden majoituspaikko
jen järjestystoimenpiteistä, 670. 

- n:o 218 Helsingin maalaiskunnan Korsossa si
jaitsevllli tasoristeyksen saattamiseksi nykyistä 
turvallisemn1aksi, 1685. 

Lausunnot: 

695, 699 (kunnallinen kansanäänestys, A.K.); 
829, 830 (kansanopistojen vaitionäpu, 2 K.); 1069 
(ammattiopintojen avustaminen, 2 K.); 1417 (bud
jetti, Lk.); 2419 ( korkeakouluhallinto, Lk.); 2652 
(kunnallisverotus, 2 K.); 2948 (s:n, 3 K.); 3162-
J....-.4.-.-5 (s:n, 3 K.). 

Saimo, Sylvi Riitta, pienviljelijä. 

- Keski-Soomen läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäsenelksi Suurv:aan 28. 

, , Sosv:aat:l 28. 
varajäseneksi Siv:aan 2S. 
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AloiUeett 

Toiv.al. n:o 73 -veronvähennysoikeuden myöntä
misestä yksinäisille henkilöille sisarusten lasten hoi
don ja elatuksen perusteella. Liitteet 207. - Ks. Ve
ronhuojennukset. 

Toiv .. al. n:o 192 naisten kohdunkaulasyövän tut
lkimuksista kunnille aiheutuvien kustannusten kor
vaamisesta valtion varoista. Liitteet 463. - Ks. 
Kunnat. 

Toiv.al. n:o 195 rintamamieskortin omaavien oi
-keuttamisesta ilinaiseen lääkärinhoitoon ja lääkehuol

toon. Liitteet 466. - Ks. Rintamamiehet. 
Toiv.al. n:o 485 työtulon saattamisesta tasaver

taisesti eläketulon kanssa etuoi:keutetuksi tuloksi 
kansaneläkkcl!n tukiosaa määrättäessä: Liitteet 980. 
- Ks. Kansaneläke. 

Toiv.al. il.:o 508 sairausvakuutuslain mukaisen 
äitiyspäivärahrui. korottamisesta. Liitteet 1004. - Ks. 
Sairausvakuutus. 

Toiv.al. n:o 509 sairausvakuutuslain mukaisen 
äitiyspäivärahan suorittamisesta nykyistä pitemmältä 
ajalta. Liitteet 1005. - Ks. Sairausvakuutus. 

_ Toiv.al. n:o 687 tien rakentamisesta Lievestuo
reen-Saarilammin tieltä Hänniskylän-Hytölän 
tielle. Liitteet 1217. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 580 määrärahan osoittamisesta äideiltä 
n,euvolatoiniinnan yhteydessä otettavien irtosolu
näytteiden -_ tutkimuskustannuksien korvaamiseksi. 
Liitteet 1879.- Ks. Syöpä. 

Rah.al. n:o 581 määrärahan osoittamisesta Keski
Suomen Iriaanviljelyikoeaseman toimintaedellytysten 
parantamiseksi. Liitteet 1880. - Ks. Koeasemat. 

Rah.al. n:o 582 määrärah-an osoittamisesta avus
tukseksi kunnille naispuolisen väestön joukkotar
lkastuksen järjestämiseksi kohdun kaulaosan syövän 
varhaistoteamiseksi. Liitteet 1881. - Ks. Syöpä. 

Rah.al. n:O 583 määrärahan osoittamisesta kan
tatien n:o 69 uusimiseksi välillä Kärkkäälä-Kivi
salmi. Liitteet 1882. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 584 määrärahan osoittamisesta Lieves
tuoreen-Kangasniemen tien rakentamista varten. 
Liitteet 1883. - Ks. Maantiet. 

Rah .. al. n:o 585 määrärahan osoittamisesta Lau
kaassa sijait&evien valtion koulukotien muodostami
seksi tutkimus- -ja koulutuskeskuksiksi. Liitteet 1884. 
- Ks. Koulukodit. 

Rah.al. p:o 586 määrärahan osoittamisesta Lau
kaan pai:kallissairaalan muutos- ja laajennustöiden 
aloittamiseksi. Liiteet 1886. - Ks. Sairaalat. 

Rah.al. n:o 587 määrärahan osoittamisesta Yltiän
mäen-Ahtaansalmen maantien rakentamiseksi Keu
ruun kunnassa. Liitteet 1887.- Ks. Maantiet. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 117 maanomistajan aseman turvaamisesta 
tienpitoviranomaisten ottaessa soranottopaiklkoja 
haltuunsa. 

- n:o 139 maaseudulla toimivien poliisimiesten 
työolosuhteissa ja palkkauksessa olevien epäkoh
tien korjaamisesta. 

- n:o 181 metsätuoliteiden valtiolle lunastamista 
koslkevien säännösten helpottamisesta. 

- il:o 193 liikkuvien asfalttiasemien aiheuttamista 
terveydellisistä haitoista. 

- n:o 256 yksinäisten naisleskien aseman paran
tamisesta. · · -

Suu 11. kysymykset: 

-:- n:o 120 _ margariinipakkauksien varustamisesta 
tavaraselosteella, 668. 

- n:o 411 _uskonnonopetuksesta uuteen koulujär
jestelmään siirryttäessä, 3350. 

- LausunnÖt: 

238 ( työllisyyskertomus v. -67, A.K.); 629 (sai
rausvakuutus, 1 K.); 785 (Hytölän tie, A.K.); 1017 
(yrittäjäeläkkeet, 1 K.); 1115 (s:n, 2 K.); 1388 
(budjetti, Lk.); 1655 (perhe-eläke, 2 K.); 1919 
( kansaneläkelaitolksen kertomus v. -68, A.K.); 1952 

. (.pallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 2241, 2244, 
2249 (maatalouden työaiikala:ki, 2 K.); 2260 ( s:n, 
Jatk. 2 K.); 2270 (s:n, 3 K.); 2308 (veronkannon 
lykkääminen, 1 K.); 2559 (ammattikurssitoiminta, 2 
K.); 2665 ( pellonvaraus, 2 K.); 2803 (budj~tti, Pl. 
30); 2835, 2866 (s:n, Pl. 31); 2929 (s:n, Pl. 33); 
2955 (pellonvaraus, 3 K.); 3127 (asumiseroraha, 1 
K.)_; 3216, 3230 (syrjintä työmarkkinoilla, A.K.); 
3444 ( työsopimuslaki, 2 K.). 

Salama, Aune Ilona, kansakoulunopettaja. 

- Keski-Suomen läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Siv:aan 27. 

, varajäseneksi Suurv:aan 32. 

" 
Sosv:aan 28. 

A 1 o i t teet: 

Toiv.al. n:o 193 kuulokeskusten perustamista 
koskevan selvityksen Laatimisesta. Liitteet 464. -
Ks. Aistivialliset. 

Toiv.al. n:o 295 yhtenäisen ohjelman aikaansaa
misesta koulujen liikenneopetusta varten. Liii:teet 
647.- Ks. Liikenneopetus. 

Toiv.al. n:o 313 koulukokeilulainsäädännön ai
kaansaamisesta. Liitteet 666. - Ks. Koululaitos. 

Toiv.al. n:o 325 opettajien työttömyyden poista
misesta. Liitteet 680. - Ks. Kansakoulut. 

Toiv.al. n:o 471 pitemmän ajanjakson __palkkatu
lojen huomioon ottamisesta työeläkkeen perusteena. 
Liitteet 966. - Ks. Työeläkkeet. 

Toiv.al. n:o 519 reumasairaille tarkoitetun invali
dirahan saantimahdollisuuksien lisäämisestä. Liitteet 
1016. - Ks. Reuma. 
_ Toiv.al. n:o 556 lasten päivähoitoa koskevan lain

säädännön ailkaansaamisesta. Liitteet 1059. - Ks. 
_Lastenhoito. 

Rah.al. n:o 58 määrärahan osoittamisesta Muura
- men-Säynätsalon tien tutkimista ja rakentamisen 

aloittamista varten. Liitteet 372. - Ks. Maantiet. 
Rah.al. n:o 59 määrärahan osoittamisesta Jyväs

kylään suunnitellun sokeainkoulun rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 373. - Ks. Aistivialliset. 

Rah.al. n:o 60 määrärahan osoittamisesta Kangas
alle_ ja Jyväskylään rakennettujen reumasairaiden 
kuntouttamislaitoksien perustamiskustannuksien 
peittämiseksi. Liitteet 374. - Ks. Kuntouttamislai
tokset. 

Rah.al. n:o 61 määrärahan osoittamisesta Kuhan
_- · :koslken opetuskodin rakennustöitä varten. Liitteet 
-376. - Ks. Kotitalous. 
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Rah.al. n:o 588 määrärahan osoittamisesta suun
nittelutyön suorittamiseksi Säynätsalon-Muuramen 
oikotien aikaansaamiseksi. Liitteet 1888. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 589 määrärahan osoittamisesta Järvi
linnasta ja Pernasaaresta yhdistämisen kautta muo
dostettavan tutkimus- ja koulutuskeskuksen toimin
nan aloittamiseksi. Liitteet 1889. - Ks. Koulukodit. 

Rah.al. n:o 590. määrärahan osoittamisesta am
mattikoulunopettajain ammatillis-teknis-pedagogisen 
jatkokoulutuskeskuksen suunnittelua varten Jyväs
kylään. Liitteet 1890. - Ks. Ammattikoulut. 

Rah.al. n:o 591 määrärahan osoittamisesta Kuhan
kosken opetuskodin rakennustöiden jatkamisen suun
nittelua varten. Liitteet 1891. - Ks. Kotitalous. 

Rah.al. n:o 592 määrärahan osoittamisesta avus· 
tukseksi Reumaliitolle Kangasalle ja Jyväskylään ra
kennettujen kuntouttamislaitosten perustamis- ja käy 
tökustannusten peittämiseksi. Liitteet 1892. - Ks. 
Kuntouttamislaitokset. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 24 koululaisten saattamisesta tapaturmava
kuutuksen piiriin. 

- n:o 194 opetuksen antamisesta sairaalahoitoon 
joutuneille oppikoululaisille. 

- n:o 219 maksettujen elatusapuennakkojen takai
sinperinnästä. 

Suu 11. kysy m y k s et: 
- n:o 137 kansakoululuokkien oppilasmäärien pie

nentämisestä, 837. 
- n:o 183 lapsen huostaanoton päättymistä tar-

koittavan ikärajan korottamisesta, 1202. _ 
- n:o 215 esityksen antamisesta kurssi- ja koulu

tuskeskuslaiksi, 1683. 
- n:o 430 invalidivähennyksen alenemisesta vero

velvollisen saavutettua vanhuusvähennykseen 
oikeuttavan iän, 3526. 

Lausunnot: 
Z23 ( työllisyyskertomus v. -67, A.K.); 622 ( kan

sanopistojen valtionapu, 1 K.); 901 (nuorisovalvon
tatoimisto, A.K.) ; 909 (kansanopistojen valtionapu, 
3 K.); 1214 (kansakoululaki, 3 K.); 1502 (budjetti, 
Lk.); 1925 (kansaneläkelaitoksen kertomus v. -68, 
A.K.); 2284 (seminaarien lakkauttaminen, 2 K.); 
2402 (tuberkuloosin vastustaminen, 3 K.); 2526 
(budjetti, Yk.); 3231 (syrjintä työmarkkinoilla, 
A.K.). 

Salervo, Olavi, Eduskunnan pääsihteeri. 

- Valittu Eduskunnan kirjaston hallituksen puheen
johtajaksi kolmivuotiskaudeksi 1970-1972 2169. 

Salla, Veli Pekka, 'kirvesmies. 

- Lapin läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu varajäseneksi Vv:aan 59. 

, Eduskunnan tilintarkastajaksi v:ksi 1970 
3133. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 70 laiksi kalastuslain muuttamisesta. 
Liitteet 528. - Ks. Kalastuslaki. _ 

Lak.al. n:o 99 laiksi työntekijäin vUosilomasta 
annetun lain muuttamisesta. Liitteet 829. - Ks. 
Vuosiloma. 

Toiv.al. n:o 136 Savukoskella olevan apatiittiesiin
tymän tutkimustoiminnan tehostamisesta. Liitteet 
276. - Ks. Kaivostoiminta. 

Rah.al. n:o 593 määrärahan osoittamisesta kanta-
tien n:o 82 perusparannustöitä varten välillä Laki
jänkä-Salla. Liitteet 1893. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 594 määrärahan osoittamisesta Kemi
järven-Pelkosenniemen maantien perusparannus
töitä varten välillä Kemijärvi-Javaruksen tienhaara. 
Liitteet 1894. - Ks. Maantiet. 

Salo, Arvo Jaakko Henrik, toimittaja, kirjailija. 

- Helsingin kaupungin vaalipiirin valitsema 5. 
- valittu tarkistajaksi 34. 

, tarkistajain puheenjohtajaksi 37. 
, varajäseneksi Puolv:aan 29. 
, jäseneksi Siv:aan 27. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 64 laiksi yleisistä teistä annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 518. - Ks. Yleiset tiet. 

Lak.al. n:o 82 laiksi kirjastolain muuttamisesta. 
Liitteet 621. - Ks. Kirjastot. 

Toiv.al. n:o 2 äänioikeusikärajan alentamisesta 18 
vuoteen. Liitteet 54. - Ks. Vaalit. 

Toiv.al. n:o 207 matkatoimistoalan ottamisesta 
yhteiskunnan hoitoon. Liitteet 479.- Ks. Matkailu. 

Toiv.al. n:o 213 yhdyskuntasuunnittelun ja kun
nallishallinnon julkisuuden lisäämisestä. Liitteet 531. 
- Ks. Yhdyskuntasuunnittelu. 

Toiv.al. n:o 277 luovan kirjoittamisen lehtorin 
toimien perustamisesta yliopistoihin. Liitteet 626. 
- Ks. Yliopisto. 

Toiv.al. n:o 279 määrärahasta kirjasto-opin pro
fessorin viran perustamiseksi Tampereen yliopistoon. 
Liitteet 629.- Ks. Yliopisto. 

Toiv.al. n:o 342 taiteenharjoittajien eläkelain 
aikaansaamisesta. Liitteet 701.- Ks. Eläkkeet. 

Toiv.al. n:o 531 asumispalvelutoimintojen luomi
sesta asuntojen yhteyteen. Liitteet 1032. - Ks. Asu
mispalvelu. 

Rah.al. n:o 595 määrärahan osoittamisesta Suo
men Sadankomitealiiton toiminnan tukemiseen. Liit
teet 1895. - Ks. Suomen Sadankomitealiitto. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 101 toimenpiteistä erään Jyväskylän yliopis
ton opiskelijan opinto-oikeuden epäämisen joh
dosta. 

- n:o 276 kertakäyttöpakkauksen markkinoinnin 
kieltävän lakiesityksen antamisesta. 

Suu ll. kysymykset: 

- n:o 46 henkilötilausliikennelupien jaottelusta, 
201. 
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- n:o 431 lehdistössä julkaistuje~, Suom~ kau
punkien osoittamista Yh~ysvaltatn po~tusko~
teiksi koskevien tietoJen todenperatsyydesta, 
}527. . • . kin 'k 

- n:o 432 V. 1. Lenirun mwstomer a1 aansaa-
misesta Helsinkiin, .3527. 

- n:o 440 liikenneneuvoston kokoonpanosta, .3531. 

Lausunnot: 
1162 (lisäbudjetti, A.K.); 1279 (s:n, Jatk. A.K.); 

1512 (budjetti, Lk.); 2709 ( elokmlavero, 3 K.) ; 
2781 (budjetti, Pl. 29); 2799, 2821 (s:n, Pl. 30); 
2829,2844 (s:n, Pl. 31). 

Salo, I!ero Emil, ammattientarkastaja. 

- Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Pv:aan 27. 
- , , Kulikv:aart 28. 

II Lv:aan 29. 

" " 
Sosv:aan 3133. 

Aioitte et: 
Toiv.al. n:o 78 verovähennysoikeuden laajenta

misesta koulutus- ja opiskelukustannusten johdosta. 
Liitteet 215.- Ks. Veronhuojennukset. 

Toiv.al. n:o 481 rintamaveteraanien kansaneläke
ikärajan alentamisesta 55 vuoteen ja rintamalis~ jä~: 
jestämisestä työkyvyttömyys- . tat va~uuselä!ketta 
saaville. Liitteet 976. - Ks. Rmtamamtehet. . 

Toiv.al. n:o 535 äitiyssuojelulain aikaansaami
sesta. Liitteet 1036. - Ks. Äitiyssuojelu. 

Toiv al. n:o 560 lastenseimien ja valvotun per
hepäivähoidon saattamisesta valtionavun piiriin. 
Liitteet 1063. - Ks. Lastentarhat. 

Toiv.al. n:o 603 alennuksen myöntämise~tä. vai
keasti Iiikuntavammaisille inva1ideille rautatielippu
jen hinnoista. Liitteet 1123. - Ks. Rautatiemaksut. 

Rah.al. n:o 62 määrärahan osoittamisesta Järven
pään - Riihimäen - Hämeenlinnan - Hattulan 
maantien suunnitteluun. Liitteet 378. - Ks. Maan-
tiet. . . 

Rah.al. n:o 63 määrärahan osoittamisesta Lammm 
-Asikkalan maantien parantamistyön aloittamiseksi 
välillä Lammi-Ronni. Liitteet 379.- Ks. Maantiet. 

Rah.a1. n:o 64 määrärahan osoittamisesta Hä~een
linnan-Hauhon maantien suunnitteluun. Liltteet 
380. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 65 määrärahan osoittamisesta vesihuol
tosuunnitelmien aikaansaamiseksi Vanajanselän ja sii
hen liittyvien vesistöjen saastumisen ehkäisemiseksi. 
Liitteet 381. - Ks. Vesiensuojelu. 

Rah.al. n:o 596 korotetun määrärahan osoittami
sesta taloudellisissa vaikeuksissa olevien rintamasoti
laiden ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten. Liitteet 1896. 
- Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 'J97 määrärahan osoittamisesta talou
aellisissa va~keuksissa olevien leslkien ylimääräisiä 
perhe-eläikkeitä vartert. Liitteet 1897. - Ks. Perhe
eläke. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

~ n:o 38 eräitä keuhkosairauksia potevien invali
dien sisällyttämisestä invalidihuoltoa saavien pii
riin. 

Lausunnot: 

568 (vähittäiskaupan liikeaika, 2 K.); 2923 ( bud
jetti, Pl. 3 3). 

Salo, Tuure Olavi Hermanni, varatuomari, kaupungin
johtaja. 

- Lapin läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu varajäseneksi Ulkv:aan 26. 
- , jäseneksi Puolv:aan 29. 

, puheenjohtajaksi Puolv:aan 33. 
, jäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 31. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 6 laeiksi valtiollisia vaaleja koskevan 
lainsäädännön uudistamisesta. Liitteet 30. - Ks. 
Edustajanvaalit. 

Lak.al. n:o 41 laiksi auto- ja moottoripyöräve
rosta annetun 1ain muuttamisesta. Liitteet 158. -
Ks. Moottoriajoneuvovero. 

Lak.al. n:o 44 laiksi auto- ja moottoripyöräverosta 
annetun lain muuttamisesta. Liitteet 162. - Ks. 
Moottoriajoneuvovero. . 

Lak.al. n:o 81 laiksi korkeakouluissa ja eräissä 
muissa oppilaitoksissa opiskelevien henkilöiden 
opintolainojen valtiontakauksesta ja korkotuesta an
netun lain muuttamisesta. Liitteet 619. - Ks. Opin
tolainat. 

Toiv.al. n:o 40 naisten sodanaikaisen palveluksen 
laskemisesta valtion palvelukseksi eläkettä määrät
täessä. Liitteet 168. - Ks. Eläkkeet. 

Toiv.al. n:o 75 nuorten henkilöiden verotusepä
kohtien korjaamisesta. Liitteet 209.- Ks. Veronhuo
jennukset. 

Toiv.al. n:o 110 poromiesten moottorikeikkojen 
polttoaineen vapauttamisesta polttoaineverosta. Liit
teet 250.- Ks. Polttoaineet. 

Toiv.al. n:o 112 laajennetun rajakauppaoikeuden 
säätämisestä Lapin kuntien asukkaille. Liitteet 252. 
- Ks. Rajakauppa. 

Toiv.al. n:o 123 esityksen antamisesta kehitys
alueiden elinkeinoelämän veronhuojennuksista. Liit
teet 263. - Ks. Kehitysalueet. 

Toiv.al. n:o 153 polttoaineiden kuljetuskustan
nusten korvaamisesta valtion varoista polttoaineiden 
hintojen alentamiseksi Pohjois-Suomessa ja Låpissa. 
Liitteet 294. - Ks. Polttoaineet. 

Toiv.al. n:o 265 poliisien työaika- ja autonkäyt
tökysymysten järjestämisestä. Liitteet 588. - Ks. Po
liisi. 

Toiv.al. n:o 323 eräiden opettajien aseman tur
vaamisesta peruskoulu-uudistuksen yhteydessä. Liit~ 
teet 678. - Ks. Koululaitos. 

Toiv.al. n:o 399 turkiseläinkasvattajain keskusjär
jestön suunnitteleman koetarhan ~ankinnan avusta-
misesta. Liitteet 797. - Ks. Turkistarhaus. . 

Toiv.al. n:o 420 liikeapulaisten minimipalkkalatn 
säätämisestä. Liitteet 908. - Ks. Liikeapulaiset. 

Toiv.al. n:o 482 kansaneläkeikärajan alentami
sesta vuosien 19.39-45 sotiin osallistuneiden koh
dalta. Liitteet 977. ~ Ks. Kansaneläke. 

Toiv.al. n:o 503 rintamasotilaskortin jakamisen 
aloittamisesta. Liitteet 999. - Ks. Rintamamiehet. 
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Toiv.al. n:o 729 Riutulan--Tirron-Närrijärven 
-Angelin maantien rakentamisesta. Liitteet 1259.
Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 730 Tenon varren tien rakentami
sesta Karigasniemestä Utsjoelle. Liitteet 1260. - Ks. 
Maantiet. 

Toiv.al. n:o 758 aliupseerien upseeriuralle siirty
tnisen helpottamisesta. Liitteet 1293. ~ Ks. Puolus
tuslaitos. 

Rah.al. n:o 66 määrärahan osoittamisesta turkis
eläinkasvattajain keskusjärjestölle kuuden konsulen
tin palkkaamiseksi turkiseläinkasvatuksen neuvon
tatoimintaa varten. Liitteet 382. - Ks. Turkiitar
haus. 

Rah.al. n:o 67 määrärahan osoittamisesta turkis
eläinkasvattajain keskusjärjestölle turkiseläinkasva
tulksen tuvkimustoitnintaan. Liitteet 383. - Ks. 
Turkistarhaus. 

Rah.al. n:o 68 määrärahan osoittamisesta Rovanie
men kaupunkiin rakennettavan valtion virastotalon 
suunnittelua varten. Liitteet 384. - Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 598 määrärahan osoittamisesta kahden 
kasuunin hankkimiseksi Perämeren syVäväylää varten 
Liitteet 1898. - Ks. Merenkulku. 

Rah.al. n:o 599 määrärahan osoittamisesta valta
tie n:o 4:n rakennustöiden aloittamiseksi Kemin kau
pungin alueella. Liitteet 1899.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 600 määrärahan osoittamisesta Lapin 
matkailuyritysten markkinoinnin tukemiseen. Liitteet 
1900. - Ks. Matkailu. 

Rah.al. n:o 601 määrärahan osoittamisesta Ivalon 
virastotalon rakennustöiden aloittamista varten. Liit
teet 1901. - Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 602 määrärahan osoittamisesta Aava
saksan matkailuhotellin rakentamistöiden aloittami
seksi. Liitteet 1902. - Ks. Matkailu. 

Rah.al. n:ö 603 määrärahan osoittamisesta Jouts
järven-Sallan tien rakentamistöiden jatkamiseen. 
Liitteet 1903.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 604 määrärahan osoittamisesta poro
talouden tutkimustoimintaan. Liitteet 1904. - Ks. 
Poronhoito. 

Rah.al. n:o 605 määrärahan osoittamisesta Lapin 
maatalousoppilaitoksen koulutilojen rakentamista 
varten. Liitteet 1905.- Ks. Maatalouskoulut. 

Rah.al. n:o 606 korotetun määrärahan osoittami
sesta polkuteiden parantamiseen. Liitteet 1906. -
Ks. Polkutiet. 

Rah.al. n:o 607 määrärahan osoittamisesta Lapin 
lääniin sijoitettavan turkistarhauskoeaseman suun
nittelemista ja rakennustöiden aloittamista varten. 
Liitteet 1907.- Ks. Turkistarhaus. 

Rah.al. n:o 608 määrärahan osoittamisesta Lapin 
sairaanhoitajakoulun koulurakennuksen rakennustöi
den aloittamiseksi. Liitteet 1908. - Ks. Sairaanhoi
tajat. 

Rah.al. n:o 609 korotetun määrärahan osoittami
sesta maaseudun sähköistämisen tukemiseen. Liitteet 
1909. - Ks. Sähkö. 

Rah.al. n:o 610 määrärahan osoittamisesta lapsili
sien korottamiseen. Liitteet 1910. - Ks. Lapsilisä. 

Rah.al. n:o 611 määrärahan osoittamisesta avus
tuksiksi ja !ainoiksi Lapin kalastuskunnille kalankas
vatusaltaiden rakentamista varten. Liitteet 1911 . ...;... 
Ks. Kalankasvatus. 
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Rah.al. n:o 612 määrärahan osoittamisesta poro
miesten moottorikeikkojen polttoaineiden veronpa
lautuksiin. Liitteet 1912. - Ks. Polttoaineet. 

Rah.al. n:o 613 määrärahan osoittamisesta Lapin 
geologisen perustutkimuksen tehostamiseksi. Liitteet 
1913. - Ks. Geologinen tutkimustoitninta. 

Rah.al. n:o 614 määrärahan osoittamisesta poro
paliskunnille siirrettävien teurastamovaunujen hank
kitniseen. Liitteet 1914. - Ks. Poronhoito. 

Rah.al. n:o 615 korotetun määrärahan osoittami
sesta rintamiesten ylimääräisiä eläkkeitä varten. Liit
teet 1915. - Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 616 määrärahan osoittamisesta ylimää
räisen eläkkeen myöntämiseksi kansaneläkelåisille. 
Liitteet 1916. - Ks. Kansaneläke. 

Rah.al. n:o 617 määrärahan osoittamisesta kodin
perustamislainoihin. Liitteet 1917. - Ks. Kodinpe
rustamislainat. 

Rah.al. n:o 618 määrärahan osoittamisesta tut
kimuksen aloittamiseksi luonnonmarjojen viljelymah
dollisuuksista Lapissa. Liitteet 1918. - Ks. Marjat. 

Rah.al. n:o 619 määrärahan osoittamisesta kol
men yritysneuvojan palkkaamiseksi Rovaniemen pien
teollisuuspiiritoimistoon. Liitteet 1919. - Ks. Pien
teollisuus. 

Rah.al. n:o 620 määrärahan osoittamisesta Inarin 
-Utsjoen paikallissairaalan rakentamisen aloittami
seksi. Liitteet 1920. - Ks. Sairaalat. 

Rah.al. n:o 621 määrärahan osoittamisesta Aku
joen a~kikaivausta varten. Liitteet 1921. ~ Ks. Per
kaustyot. 

Rah.al. n:o 622 määrärahan osoittamisesta varus
miesten päivärahojen kaksinkertaistamiseksi. Liitteet 
1922. - Ks. Asevelvolliset. 

Rah.al. n:o 623 määrärahan osoittamisesta pien
teollisuudelle myönnettäviä lainoja varten. Liitteet 
1923.- Ks. Pienteollisuus. 

Rah.al. n:o 624 määrärahan osoittamisesta rinta
masotilaiden valtion asuntolainojen korkojen alenta
miseksi. Liitteet 1924. - Ks. Asuntolainat. 

Rah.al. n:o 625 määrärahan osoittamisesta Tenon 
sivujokien aukikaivamistöiden alojttamiseksi. Liitteet 
1925. - Ks. Perkaustyöt. 

Rah.al. n:o 626 korotetun määrärahan osoittami
sesta opintolainojen valtiontakauksiin ja korkotu
keen. Liitteet 1926. - Ks. Opintolainat. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 148 toimenpiteistä maatalouspolitiikan muut
tamiseksi. 

- n:o 248 Kemijärvi Oy:n osakkaille aiheutunei
den tappioiden korvaamisesta. 

- n:o 279 väestönsuojelun toimintavalmiuden te
hostamisesta. 

- n:o 290 virkanimitysjärjestelmän uudistamisesta. 

Lausunnot: 

95 ( vaalilait, Lk.); 208 (kunnallislaki, 3 K.); 
428-9 ( moottoriajoneuvovero, 2 K.); 485 (vaali
oikeusikäraja, 1 K.); 552 (porotilat, 1 K.); 600, 
602 (s:n, 3 K.); 654 (vaalioikelisikäraja, .3 K.); 
715 (valtion lainat, 2 K.) ; 796 ( vaalilait, 2 K.) ; 
857-8 ( työllisyyslaki, 1 K.); 918, 920, 928 ( edus
tajanvaalit, Lk.); 1103 (eläkkeet, 3 K.); 1235 ( edus-

. tajanvaalit, 3 K.) ; 1.366 (budjetti, Lk.); 1792-3 
( valtiopäiväjärjestys, 3 K.); 1848 (hallituksen talous-
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politiikka, vliksm.) ; 2178 (taloudellisen kasvun tur
vaaminen, 3 K.); 2322 (seminaarien lakkauttaminen, 
3 K.); 2349 (kansanterveyslaboratorio, 2 K.); 2361, 
(s:n, 3 K.); 2893 (budjetti, Pl. 32); 2970, 2978 
(s:n, Pl. 33); 3110 {poronhoitokoulu, A.K.); 3609 
(korkeakouluhallinto, 1 K.). 

Saloranta, Toivo Nikolai, maanviljelijä, kunnallisneuvos. 

---, Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Ltv:aan 27. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 534 kuntien sosiaaliturvalaitoksen 
perustamisesta. Liitteet 1035. - Ks. Sosiaalihuolto. 

Rah.al. n:o 627 määrärahan osoittamisesta Kauha
joen-Merikarvhm maantien parantamiseksi välillä 
Päntäne-Kuvaskangas. Liitteet 1927. - Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. n:o 628 määrärahan osoittamisesta Rahi
kan-Honkajoen-Kankaanpään maantien parantami
seksi. Liitteet 1928. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 629 määrärahan osoittamisesta Rahi
kan-Karvian maantien päällystämiseksi öljysoralla. 
Liitteet 1929.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 630 määrärahan osoittamisesta Kauha
joen-Jalasjärven-Peräseinäjoen maantien päällystä
miseksi öljysoralla. Liitteet 1930. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 631 määrärahan osoittamisesta Kauha
joen-Karijoen-Kristiinankaupungin maantien pääl
lystämiseksi öljysoralla. Liitteet 1931. - Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. n:o 632 korotetun määrärahan osoittami
sesta Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelman toteutta
mista varten. Liitteet 1932. - Ks. Vesistötalous. 

Rah.al. n:o 633 määrärahan osoittamisesta Val
tion maitotalouskoelaitoksen meijerin peruskorjauk
sen suunnittelua ja rakennustöiden aloittamista var
ten. Liitteet 1934. - Ks. Maitotalouskoelaitos. 

Lausunnot: 

3 35 ( pellonvaraus, 3 K.) ; 386 ( alennusvoi, 
A.K.); 471 (voin alennusmyynti, A.K.); 569 ( vähit
täiskaupan liikeaika, 2 K.) ; 1970 (hallituksen talous
politiikka, vlksm.); 2326 (kunnallislaki, 2 K.); 2662 
( pellonvaraus, 2 K.); 2945 ( vesihallinto, 3 K.); 3046 
(lisäbudjetti, AK.). 

Sandelin, Valdemar Edmund, ammattientarkastaja. 

- Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Vv:aan 26. 

A 1 o i t ·t e e t: 
Lak.al. n:o 51 laiksi paineastioista. Liitteet 425. 

- Ks. Paineastiat. 
Lak.al. n:o 69 laiksi kalastuslain muuttamisesta. 

Liitteet 527.- Ks. Kalastuslaki. 
Lak.al. n:o 151 laiksi kehitysalueiden talouden 

edistämisestä vuosina 1970-1975. Liitteet 2191. -
Ks. Kehitysalueet. 

Lak.al. n:o 152 laiksi tapaturmavakuutuslain 
muuttamisesta. Liittect 2281. - Ks. Tapaturmava
kuutus. 

· Rah.al. n:o 634 määrärahan 'Osoittamisesta rintama
miesten rakennuslainoja varten. Liitteet 1935. - Ks. 
Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 635 määrärahan osoittamisesta lääkärin 
palkkaamiseksi ammattientarkastuksen avuksi. Liit
teet 1936. - Ks. Ammattientarkastus. 

Rah;al. n:o 636 korotetun määrärahan osoittami
sesta ylimääräisenä harkinnanvaraisena valtionapuna 
Tampereen yliopistolle. Liitteet 1937. - Ks. Yli
opisto. 

Rah.al. n:o 637 määrärahan osoittamisesta . am
mattientarkastushenkilöstön kouluttamiseen. Liitteet 
19}8. - Ks. Ammattientarkastus. 

Rah.al. n:o 638 määrärahan osoittamisesta rinta
masotilaskortin jakoa varten. Liitteet 1939. - Ks. 

.. · Rintamamiehet. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 23 sähköalan työturvallisuuden järjestämises
tä. 

- n:o 73 korvausmenettelyn yksinkertaistamisesta 
sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkä
rinpalkkioiden sekä laboratorio- ja röntgenmak
sujen osalta. 

- n:o 152 asuinhuoneistojen ostajien oikeuksien 
turvaamisesta. 

- n:o 165 maalaiskirjeenkantajien sairausajan palk
kaa koskevien määräysten tarkistamisesta. 

.:- n:o 169 opistoinsinöörien jatkokoulutuksesta. 

Suu 11. k y s y m y k se t: 

- n:o 90 lääkärinpalkkioista sekä röntgen- ja la
boratoriomaksuista, 557. 

- n:o 136 paineastiaio valvontaa ja tarkastusta 
koskevan lakiehdotuksen antamisesta, 837. 

- n:o 145 työttömyyskassa-avustusten ja työttö
myyskorvausten enimmäis-ajan jatkamisesta (Pe
ruutettu). 

- n:o 282 lausuntojen antamisesta jäteöljytoimi
kunnan keskeneräisestä työstä, 2142. 

Lausunnot: 

90 (kalastuslaki, 1 K.); 138 (s:n, 3 K.); 356 
(tieliikennelaki, 1 K.); 679 (s:n, 2 K.); 844 (eläk
keet, 1 K.); 968 (s:n, 2 K.); 1102 (s:n, 3 K.); 
1379 (budjetti, Lk.); 1900 (hallituksen talouspoli
tiikka, vlksm.); 2350 (tapaturmavakuutus, 2 K.); 
2522 (budjetti, Yk.); 2770 (s:n, Pl. 29); 2841 
(s:n, Pl. 31); 3305 (talonmiesten työaika, 2 K.). 

Santalahti, Olavi, hovioikeudenneuvos. 

- Valittu valtakunnanoikeuden jäseneksi nelivuotis
kaudeksi 1970-1973 2167. 

Sarjala, Vihtori Wiljam, agrologi, kunnallisneuvos. 

- Mikkelin läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Vv:aan 26. 

, valtakunnanoikeuden varajäseneksi nelivuo
tiskaudeksi 1970-1973 2167. 
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Aloitteet: 

Lak.al. n:o 42 laiksi autO: ja moottoripyöräve
rosta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 159. -
Ks. Moottoriajoneuvovero. 

Toiv.al. n:o 106 toimenpiteistä autoverojärjestel
män uudistamiseksi. Liitteet 246. - Ks. Moottori
ajoneuvovero. 

Toiv.al. n:o 440 kuntien työhönsijoitusvelvolli
suutta koskevien säännösten muuttamisesta. Liitteet 
929. - Ks. Kunnat. 

Kirj; kysymys (A. V: 3): 

·~ n:o 190 kuntien vapauttamisesta metsäpalojen 
sammustuskustannuksista. 

Lausunnot: 

2088 (veronkannon lykkääminen, Lk.); 2119, 
2122 ( kunnallisobligaatiolaina, A.K.). 

Savela, Erkki Veikko, agronomi, maanviljelijä. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 26. 

varajäseneksi Sosv:aan 28. 
, jäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 31. 
, valtiontilintarkastajan varamieheksi v:ksi 

1970 2168. 

A loi t teet: 

Lak.al. n:o 79 laiksi kouluhallituksesta ja sen 
alaisesta piirihallinnosta annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 616. - Ks. Kouluhallitus. 

Toiv.al. n:o 276 korkeakoulutasoisen matkailu
alan koulutuksen aloittamisesta. Liitteet 625. - Ks. 
Matkailu. 

Rah.al. n:o 639 määrärahan osoittamisesta Ala
järven kirkonkylän pääteiden parantamiseksi. Liitteet 
1940.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. rt:o 640 määrärahan osoittamisesta Söy
ringin-Karvalan tien parantamiseksi Lapapjärven 
kunnassa. Liitteet 1941. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 641 määrärahan osoittamisesta Kuk
kolan sillan rakentamisen yhteydessä tapahtuvan tien
parannustyön suorittamiseksi Kortesjärven-Pelkolan 
tiellä. Liitteet 1942. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 642 määrärahan osoittamisesta maan
tien öljysorastusta varten välillä Pelkola-Karvala. 
Liitteet 1943.- Ks. Maantiet. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- · n:<> 72 metsätyöntekijöiden erikoissairauksien en
naltaehkäisemisestä. 

Lausunnot: 

579 (liikkuva kauppa, 2 K.); 620 ( metsänhoito
yhdistyikset, 2 K.); 674 (liikkuva kauppa, 2. K.); 
719 {tullitariffi, 2 K.); 764 (rakennuslaki, 1 K.); 
809 (vaalilait, 2 K.); 895 (rakennuslald, 2 K.); 
949 (s:n, 3 K.); 1320 (maataloustulon vakaannut
taminen, 3 K.); 1478 (budjetti, Lk.). 

Seppänen, Kyösti, valtiotieteen maisteri. 

- Valittu vl!ltiontUintarkastajaksi v:ksi 1970 2168. 

Siiskonen, Aili, kansaneläkelaitoksen piiriasiamies. 

- Mikkelin läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Tv:aan 27. 

, varajäseneksi Siv:aan 28. 

" " 
Lv:aan 26. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 165 sairaalahallinnon uudelleenjär
jestämisestä. Liitteet 428. - Ks. Sairaalat. · 

Toiv.al. n:o 181 avosairaanhoidon tehostamisesta 
terveyskeskuksia perustamalla. Liitteet 449. - Ks. 
Sairaanhoito. 

Toiv.al. n:o 206 yksityisen voitontavoittelun pois
tamisesta oluen valmistuksesta ja kaupasta. Liitteet 
478. - Ks. Olutteollisuus. 

Toiv.al. n:o 489 kansaneläkelain 27 §:n muut
tamisesta. Liitteet 984. - Ks. Kansaneläkelaki. 

Rah.al. n:o 643 määrärahan osoittamisesta lasten
seimien ja päiväkotien avustamisen tehostamiseksi. 
Liitteet 1944. - Ks. Lastenhoito. 

Rah.al. n:o 644 määrärahan osoittamisesta huo
keitten eri tyyppisten asuntojen rakentamiseksi van
huksille. Liitteet 1945. - Ks. Asuntotuotanto. 

Rah.al. n:o 645 määrärahan osoittamisesta lapsi
lisien korottamiseen. Liitteet 1946. - Ks. Lapsilisä. 

Rah.al. n:o 646 korotetun määrärahan osoittami
sesta maaseudun sähköistämisen tukemiseen. Liitteet 
1947.- Ks. Sähkö. 

S u u ll. k y s y m y s: 

- n:o 53 matkailutoimikunnan kokoonpanosta, 298. 

Lausunnot: 

247 ( lääkintävoimistelijakoulutus, A.K.) ; 644 
(vähittäiskaupan liikeaika, 3 K.); 1010 (asumis
tuki, 1 K.); 1921 (kansaneläkelaitoksen kertomus v. 
-68, A.K.); 2013 (tuberkuloosin vastustaminen, 1 
K.); 2899 (budjetti, Pl. 33 ). 

Sileäkangas, Aulis Vilhelm, maanviljelijä. 

- Turun läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu varajäseneksi Ltv:aan 27. 

jäseneksi Tv:aan 27. 
, Puolv:aan 29. 

varajäseneksi Suurv:aan 33. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 10 esityksen antamisesta laiksi yhtei
söjen maanhankinnan rajoittamisesta. Liitteet 81. -
Ks. Maanhankinta. 

Toiv.al. n:o 171 kunnallisten lääkärien tarjonnan 
varmistamisesta. Liitteet 435. - Ks. Lääkärit. 

Rah.al. n:o 647 määrärahan osoittamisesta puo
lustus- ja rajavartiolaitoksen virkamiehille maksetta
van siirtorahan korottamista varten. Liitteet 1948. -
Ks. Puolustuslaitos. 
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Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 55 maatalouden harjoittamisen turvaami
sesta siitä toimeentulonsa saaville väestöryhmille. 

- n:o 265 oman asunnon hankkimiseen käytettyjen 
lainojen korkojen vähennyskelpoisuudesta kunnal· 
lisverotuksessa. 

Lausunnot: 

211 (kunnallislaki, 3 K.); 1388 (budjetti, Lk.); 
1887 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 2074 
( metsänhoitoyhdistykset, 3 K.); 2239 ( tuberkuloo
sin vastustaminen, 2 K.); 2653-4 ( kunnallisverotus, 
2 K.); 2663 (pellonvaraus, 2 K.). 

Sillantaus, Pentti Ilmari, varatuomari, yliopiston sih
teeri. 

- Keski-Suomen läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- vg}ittu jäseneksi kansliatoimikuntaan 13. 

,, , Siv:aan 28. 
, varajäseneksi Prv:aan 26. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 73 laiksi koulujärjestelmän perusteista 
annetun lain muuttamisesta. Liitteet 604. - Ks. 
Koululaitos. 

Lak.al. n:o 131 laiksi kansanedustajain vaaleista. 
Liitteet 2147. - Ks. Edustajanvaalit. 

Lak.al. n:o 148 laiksi kehitysalueiden talouden 
edistämisestä vuosina 1970-1975. Liitteet 2188. -
Ks. Kehitysalueet. 

Lak.al. n:o 171 laiksi korkeakuolujen sisäisen hal
linnon kokeilutoiminnasta. Liitteet 2264. - Ks. Kor
keakoulut. 

Toiv.al. n:o 76 opiskelijan ansiotulojen saattami
sesta verovapaiksi. Liitteet 210. ~ Ks. Veronhuojen
nukset. 

Toiv.al. n:o 80 opintolainojen lyhennysten vähen
tämisestä verotuksessa. Liitteet 217. - Ks. Veron
huojennukset. 

Toiv.al. n:o 173 selvityksestä lääkärille kuuluvien 
hoito- ja tutkimustehtävien siirtämisestä sairaanhoi
tajien suoritettavaksi. Liitteet 437. - Ks. Sairaan
hoito. 

Toiv.al. rt:o 210 valtiojohtoisen ja muun ohjelma
toiminnan erottamisesta radiolainsäädäntöä valmistel
taessa. Liitteet 485. - Ks. Yleisradio. 

Toiv.al. n:o 211 yhteiskuntaa säilyttävän asen
teen huomioonottamisesta yleisradiolainsäädäntöä val
misteltaessa. Liitteet 486. - Ks. Yleisradio. 

Toiv.al. n:o 298 voimistelunopettajien eläkeikära
jan alentamisesta. Liitteet 650. - Ks. Oppikoulut. 

Rah.al. n:o 648 määrärahan osoittamisesta 10 lim
nologin viran perustamiseksi vesipiireihin. Liitteet 
1949.- Ks. Vesihallinto. 

Rah.al. ll:O 649 korotetun määrärahan osoitta
misesta Postipankista yksityisoppikouluille annetta
vien pitkäaikaisten rakennusla:inojen korkotukea var
ten. Liitteet 1950. - Ks. Oppikoulut. 

Rah.al. n:o 650 määrärahan osoittatni~esta opis
kelijain lasten päivähoidon tukemiseen. Liitteet 1951. 
- Ks. Lastenhoito. 

Kirj. kysymykset (A. V: .3): 

- n:o 29 opetusharjoittelua suorittavien auskul
tanttien toimeentulon turvaamise3ta. 

- n:o 44 kiinteistöjen verotusarvojen korottami
sesta. 

- n:o 6.3 poliittisten nuoriso- ja raittiusjärjestöjen 
tukemisesta. 

- n:o 87 osapäivätyöntekijäin ottamisesta valtion 
terveyden- ja sairaanhoitosäännöksien piiriin. 

- n:o 112 kokeilukoulujen lisäpalkkioiden mää
rän ja perusteiden muuttamisesta. 

- n:o 125 harkintaverotusjärjestelmän poistami
sesta. 

Suull. kysymykset: 

- n:o 51 hallituksen suhtautumisesta televisio
teatterin johtajan esittämiin teatterin tehtävää 
'koskeviin mielipiteisiin, 297. 

- n:o 143 koululuokkien oppilasmäärien alenta
misesta, 841. 

- n:o 144 koulutoimen aluehallinnostå, 841. 
- n:o 163 valtiojohtoisten matkatoimistojen tap-

piosta, 1030. 
- n:o 180 ulkosuomalaisten äänestämisoikeuden 

laajentamista koskevan esityksen antamisesta, 
1200. 

- n:o 198 kouluhallituksen osastopäälliköiden ni
mittämisestä, 1568. 

- n:o 257 Lievestuoreen teollisuuskeskuksen on
gelmia selvittävän työryhmän työn edistymisestä, 
1810. 

- n:o 278 virkaehtolainsäädäntöä koskevan esi
tyksen antamisesta, 2097. 

- n:o 304 Joutsan virastotalon rakentamisesta, 
2291. 

- n:o 305 nuorison kokoontumistilojen rakenta
mista tukevan lainoitusjärjestelmän luomisesta, 
2291. 

- n:o 330 tie- ja vesirakennuspiirien palveluksessa 
olevien rakennusmestarien irtisanomisesta, 3082. 

- n:o 342 virkaehtosopimuslainsäädännön aikaan
saamista koskevan esityksen antamisesta, 3122. 

- n:o 378 yrittäjille verotuksessa hyväksyttävän 
päivärahan määrästä, 3242. 

- n:o 43.3 Keski-Suomen työllisyystilanteen hoita
misesta, 3527. 

- n:o 437 urheilu- ja liikuntakasvatusjärjestöjä uh
kaavan rahoituskriisin estämisestä, 3832. 

Lausunnot: 

684 (vaalilait, 1 K.); 801, 809, 810 (s:n, 2 K.); 
820, 823 (s:n, .3 K.); 830 (kansanopistojen valtion
apu, 2 K.); 909, 910 (s:n, 3 K.); 1036 (edustajan
vaalit, 1 K.); 1087 ( valtiopäiväjärjestys, Lk.); 1134, 
1138-9 (edustajanvaalit, 2 K.); 122.3 (s:n, .3 K.); 
2218 (korkeakoulustipendit, 3 K.); 2397, 2409, 
2423 ( korkeakouluhallinto, Lk.); 2552 (kehitys
alueiden talouden edistäminen, 2 K.); 28.59 (bud
jetti, Pl. 31); 2938 (kehitysalueiden veronhuojen
nukset, 3 K.); 2976 (budjetti, Pl. 3.3); 3592, 3843 
( korkeakouluhallinto, 1 K.). 
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Sil~, Sylvi Cecil4t, kirjanpitäjä; 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsetna 6. 
- valittu jäseneksi Suurv:aan 32. 

, , Vv:aan 26. 
, , Pohjoismaiden neuvp$tOOn 30. 
, Suomen Pankin tilintarkastajaksi v:ksi 

1969,2168. 

" 
Eduskunnan tilintarkastajaksi v:ksi 1970 
3133. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 182 määrärahasta Turun terveyden
huolto-<>piston rakennustyön aloittamiseksi. Liitteet 
450.- Ks. Terveydenhoito. 

Toiv.al. n:o 496 asumislisän suorittamisesta kan
saneläkkeensaajille. Liiitteet 992. - Ks. Asumis
tuki. 

Rah.al. n:o 69 määrärahan osoittamisesta Raision 
:kauppalaan rakennettavan virastotalon rakennus
töiden aloittamiseksi. Liitteet 385. - Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 651 määrärahan osoittamisesta lapsi
lisien korottamiseen. Liitteet 1953. - Ks. Lapsilisä. 

Rah.al. n:o 652 määrärahan osoittamisesta perhe
suunnittelu- ja ehkäisyneuvonnan sekä sukupuoli
valituksen aloittamiseksi. Liitteet 1954. - Ks. 
Perhesuunnittelu. 

Lausunnot: 

2895 (budjetti, Pl. 33); 3334 (abortti, 2 K.); 
4103 (lisäbudjetti, A.K.). 

Sinisalo, Taisto Jalo, toimitsija. 

- Kymen läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 25. 

, varajäseneksi Puolv:aan 29. 

A loi t • e et: 

Lak.al. n:o 19 laiksi tulo- ja omaisuusverolain väli
aikaisesta muuttamisesta. Liitteet 125. - Ks. Tulo
ja omaisuusvero. 

Lak.al. n:o 58 laiksi uskonnonvapauslain muut
tamisesta. Liitteet 503. - Ks. Uskonnonvapaus. 

Toiv.al. n:o 33 Neuvostoliiton kanssa tehtävän 
maakaasusopimuksen valmistelun kiirehtimisestä. 
Liitteet 111.- Ks. Maakaasu. 

Toiv.al. n:o 121 toimenpiteistä talouselämän kes
kityksen torjumiseksi. Liitteet 261. - Ks. Talous
elämä. 

Toiv.al. n:o 131 Itä-Suomen geologisen peruskar
toituksen uudistamisesta. Liitteet 271. - Ks. Kar
toitus. 

Toiv.al. n:o 221 satamatöiden kunnallistamista 
koskevan selvityksen suorittamisesta. Liitteet 539. 
- Ks. Satamat. 

Toiv.al. n:o 451 työttömyysajan eläketurvaa hei
kentävän vaikutuksen poistamisesta. Liitteet 941. 

· ~ Ks. Työeläkkeet. 
Toiv.al. n:o 552 nuorison asemaa yhteiskunnassa 

koskevan selvityksen suorittamisesta. Liitteet 1055. 
- Ks. Nuoriso. 

· Rah.al. n:o 6,53 määrärahan osoittamisesta Ky
minlinnan-Kotkan moottoritien rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 1955. - Ks. Moottoritiet. 

Rah.al. n:o 654 korotetun määrärahan osoittami
sesta !ainoiksi vientisatamia ylläpitäville kunnille sa
tamien rakent#mista varten. Liitteet 1956. - Ks. 
Satamat. 

Rah.al. n:o 655 määrärahan osoittamisesta Hirvi
kosken sillan rakentamiseksi Vastilan-Siltakylän 
maantiellä. Liitteet 1957. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 656 määrärahan osoittamisesta avus
tuksiksi ja !ainoiksi kuntien rakennustoimintaa var
ten. Liitteet 1958. - Ks. Rakennustoiminta. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 6 Suomen ja Neuvostoliiton välisen uuden 
kalastussopimuksen aikaansaamisesta. 

- n:o 12 eläkeiän alentamista koskevien selvitys
ten valmistumisesta. 

- n:o 27 Kotkan Mussalon rautatien rakennus
suunnitelmien toteuttamisesta. 

- n:o 41 selvityksen suorittamisesta yksityiskapi
talistisessa talouselämässä vallitsevasta keskityk
sestä. 

- n:o 59 satamatöiden kunnallistamisesta. 
- n:o 84 toimenpiteistä yhteiskunnan maankäyttö-

oikeuden laajentamiseksi. 
- n:o 99 Kausalan virastotalon rakennustöiden 

aloittamisesta. 
- n:o 106 Kymenlaakson pohjoisosan tieyhteydestä 

muuhun Kymenlaaksoon. 
- n:o 116 teollisuuden vesiensuojelutoimenpitei

den tehostamisesta. 
- n:o 143 Kotkan teknillisen oppilaitoksen toi

mintamahdollisuuksien parantamisesta. 
- n:o 161 julkisista viroista eläkettä saavien siir

tymisestä muihin toimiin. 
- n:o 174 Kymen läänin teollisuuden jätevesien 

laskemisesta Suomenlahteen. 
- n:o 177 nuorison asemaa yhteiskunnassa koske

van selvityksen suorittamisesta. 
- n:o 187 kilpailurajoitusten valvontajärjestelmään 

sisältyvistä puutteista. 
- n:o 188 toimenpiteistä valtiojohtoisten yhtiöiden 

eroamiseksi kartellisopimuksista. 
- n:o 210 selonteon antamisesta Eduskunnalle 

Nordek-suunnitelmasta. 
- n:o 212 hintavalvontatoimenpiteiden tehosta

misesta. 
- n:o 242 vähimmäiseläketurvan lisäämisestä. 
- n:o 268 suomalaisen rakennustyövoiman käyttä-

misestä Svetogorskin puunjalostustehtaan laajen
nustyössä. 

- n:o 282 merimieskotien aikaansaamisesta suu
rimpiin satamakaupunkeihin. 

Lausunnot: 

345---.-6 (yhtiökokouksen pöytäkirjan julkaisemi
nen, A.K.); 483 ( vaalioikeusikäraja, 1 K. h 616 
s:n, 2 K.); 634 (pankkivaltuusmiesten kertomus 
v. -68, A.K.); 693 (kunnallisvaltuutettujen luku
määrä, A.K.); 722-3-4 (kunnallislain 107 §, 
2 K.); 921 ( edustajanvaalit, Lk.); 950 (rakennus
laki, 3 K.); 1037 (edustajanvaalit, 1 K.); 1428 (bud
jetti, Lk.); 1592 (hintasäännöstely, A.K.); 1705-6 
( valtiopäiväjärjestys, 1 K.) ; 1715, 1717 (kalastus
laki, 1 K.); 2030 (tuulaaki, 2 K.); 2134 (taloudel
lisen kasvun turvaaminen, 1 K.); 2162-J (s:n, 
2 K.); 2172 (s:n, 3 K.); 2538 (budjetti, Yk.); 
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2692 (s:n, Pl. 24); 2714 (Suomenlahden kalastus
sopimus, AK.); 2788 (budjetti, Pl. 29); 2866, 2877 
(s:n, Pl. 31); 3193, 3196 (talouselämän säännös
tely, 1 K.); 3331 (s:n, 3 K.). 

Sinkkonen, Yrjö, maanviljelijä, kunnallisneuvos. 

- Kymen läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Kulkv:aan 28. 

, Suomen Pankin tilintarkastajaksi v:ksi 1969 
2168. 

Aioitte et: 

Rah.al. n:o 657 määrärahan osoittamisesta Miet
tilän-Rautjärven-Pirholan maantien peruskorjaa
mista varten. Liitteet 1960. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 658 määrärahan osoittamisesta Poik
sillan-Uukuniemen ja Niukkalan-Tarnalan maan
tien kunnossapitotöitä varten. Liitteet 1961. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 659 korotetun määrärahan osoittami
sesta maatalouden neuvontatyön avustamiseen. Liit
teet 1962.- Ks. Maatalous. 

Rah.al. n:o 660 korotetun määrärahan osoittami
sesta rajakuntien tilusjärjestelylain mukaisia tie- ja 
lkuivatustöitä varten. Liitteet 1964. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 661 määrärahan osoittamisesta Kir
iolan-Pitkäpohjan maantien peruskorjaukseen Pa
rikkalan kunnassa. Liitteet 1965. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 662 määrärahan osoittamisesta Saaren 
keskikoulun rakentamista varten. Liitteet 1966. -
Ks. Oppikoulut. 

Rah.al. n:o 663 korotetun määrärahan osoittami
sesta avustuksiksi kunnille maantiealueiden lunas
tusta varten. Liitteet 1967. - Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 664 määrärahan osoittamisesta tietyön 
aloittamiseksi välillä Virmutjoki-Mikkelin läänin 
raja. Liitteet 1968. - Ks. Maantiet. 

Lausunnot: 

359 (tieliikennelaki, 1 K.); 2012 (tuberkuloosin 
vastustaminen, 1 K.). 

Siren, Eino Armas, varatuomari, kunnallisneuvos. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 25. 

, varajäseneksi Ulkv:aan 26. 
, jäseneksi Pohjoismaiden neuvostoon 30. 

Aioitte et: 

Lak.al. n:o 54 laeiksi elinkeinotulon verottami
sesta annetun lain sekä kunnallishallituksesta kau
pungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta an
nettujen asetusten muuttamisesta. Liitteet 495. -
Ks. Elinkeinoverotus. 

Lak.al. n:o 62 laiksi sähkölaitoksista annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 515. - Ks. Sähkölaitokset. 

Toiv.al. n:o 35 määrärahasta valtionavustukseksi 
Pohjola-Norden r.y:lle. Liitteet 113. - Ks. Pohjola
Norden r.y. 

Toiv.al. n:o 223 kuntien ja kuntainliittojen luo
tonsaannin varmistamisesta. Liitteet 542. - Ks. 
Kunnat. 

Toiv.al. n:o 596 määrärahasta rautatiealikulkutun
nelin rakentamiseksi Tikkurilan asema-alueella. Liit-
teet 1116. - Ks. Rautatiet. · 

Toiv.al. n:o 597 määrärahasta rautatieylikulku
sillan rakentamiseksi Hiekkaharjun rautatieseisake
alueella. Liitteet 1117.- Ks. Rautatiet. 

Toiv.al. n:o 598 määrärahasta rautatiealikulku
tunnelin rakentamiseksi Rekolan rautatieseisake
alueelle. Liitteet 1118. - Ks. Rautatiet. 

Toiv.al. n:o 599 määrärahasta rautatieylikulku
sillan ja alikulkutunnelin rakentamiseksi Korson 
asema-alueella. Liitteet 1119. - Ks. Rautatiet. 

Rah.al. n:o 70 määrärahan osoittamisesta Huopa
lahden-Vantaan sähkörahan rakennustöiden aloitta
miseksi. Liitteet 386. - Ks. Rautatiet. 

Rah.al. n:o 71 määrärahan osoittamisesta kanta
tien n:o 55 rakennustyön alkuunsaattamiseksi vä
lillä Mäntsälä-Hyvinkää. Liitteet 387.- Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. n:o 72 määrärahan osoittamisesta Kera
van uuden asemarakennuksen suunnitteluun ja ra
kentamisen alullepanemiseen. Liitteet 388. - Ks. 
Rautatiet. 

Rah.al. n:o 73 määrärahan osoittamisesta Tuusu
lantien rakentamiseksi nelikaistaiseksi Hyrylään asti. 
Liitteet 390. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 74 määrärahan osoittamisesta Hyrylän 
-Järvenpään maantien parantamiseksi välillä Hy
rylä-Tuusula. Liitteet 391.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 665 korotetun määrärahan osoittami
sesta ulkosuomalaisten keskuudessa tapahtuvan toi
minnan laajentamiseen. Liitteet 1969. - Ks. Ulko
suomalaiset. 

Suu ll. kysy m y k s et: 

- n:o 148 kansakoulu- ja kirjastotoimen valtion
aputilityksien viivästymisestä, 1023. 

- n:o 228 paikallisjunaliikenteen nopeuttamisesta 
Helsingin-Riihimäen rataosalla, 1691. 

- n:o 283 alue- ja paikallissairaaloille tulevan 
kuntakohtaisen valtionavun porrastamisesta tasa
välein, 2099. 

Lausunnot: 

862 (Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuus
kunnan kertomus v. -67, A.K.); 2738 (budjetti, Pl. 
26); 3450 (Pohjoismaiden neuvoston Suomen val
tuuskunnan kertomus v. -68, A.K.). 

Sukselainen, Vieno Johannes (Jussi). 

Ks. Puhemies. 

Suonpää, Leo Evald. 

Ks. Toinen varapuhemies. 

Suorttanen, Sulo Elias, varatuomari, apulaispoliisitarkas
taja. 

- Kymen läänin vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu valtakunnanoikeuden jäseneksi nelivuotis-

kaudeksi 1970-1973 2167. 
Ks. Hallituksen jäsenten lausunnot. 



Eduskunnan jäsenet 1969. 4371 

Sääskilahti, Eino Martti, levikkipäällikkö. 

- Lapin läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu varajäseneksi Ulkv:aan 26. 

, jäseneksi Suurv:aan 32. 
, , Sosv:aan 28. 

Aloitteet: 
Lak.al. n:o 1 laiksi pellon käytön rajoittamisesta. 

Liitteet 713. - Ks. Pellonvaraus. 
Toiv.al. n:o 23 kuorma-autoilijain palkkasaata

vien turvaamisesta. Liitteet 95. - Ks. Palkkasaata
vat. 

Toiv.al. n:o 113 poronhoitotöitä varten ostetun 
moottorikelkan tullimaksun palauttamisesta. Liitteet 
253.- Ks. Tulli. 

Toiv.al. n:o 134 Pohjois-Suomen luonnonvarojen 
tutkimusaseman rakentamisesta Rovaniemelle. Liit
teet 274. - Ks. Tutkimustyö. 

Toiv.al. n:o 218 kaupungin- tai kauppalanjohta
jien vaikutusvallan vähentämisestä kunnallishallituk
sessa. Liitteet 536. - Ks. Kunnallishallinto. 

Toiv.al. n:o 228 kunnille suoritettavien valtion
avustusten ennakoiden täsmällisestä maksattami
sesta. Liitteet 548. - Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 258 yksityisten mailla kaadettujen 
hirvien kaatolupamaksujen käyttämisestä samojen 
alueiden riistanhoitoon. Liitteet 580. - Ks. Met
sästys. 

Toiv.al. n:o 377 maankäyttölain mukaan annet
tujen ja myytyjen metsien ylihinnoittelun oikaisemi
sesta. Liitteet 773. - Ks. Asutustilat. 

Toiv.al. n:o 490 henkivakuutuksen yhteydessä 
otetun työkyvyttömyysvakuutuksen jättämisestä 
huomioon ottamatta kansaneläkkeen tukiosaa mää
rättäessä. Liitteet 985. - Ks. Kansaneläke. 

Toiv.al. n:o 516 sotainvalidien sosiaaliturvan pa
rantamisesta. Liitteet 1013. - Ks. Invaliidit. 

Toiv.al. n:o 720 maantien rakentamisesta Vant
tauskoskelta Sierilään Kemijoen eteläpuolella. Liit
teet 1250.- Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 721 maantien peruskorjauksen suo
rittamisesta välillä Juotas-Ahola. Liitteet 1251. -
Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 724 maantien rakentamisesta Javarus
vastuulta Pelkosenniemelle. Liitteet 1254. - Ks. 
Maantiet. 

Toiv.al. n:o 728 maantien rakennustyön aloitta
misesta Inarin kunnan Virtaniemestä Elletjärvelle. 
Liitteet 1258. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 666 määrärahan osoittamisesta Suo
men Siviili- ja Asevelvollisuusinvalidien Liitto r.y:lle 
vaikeavammaisten henkilöiden työllistämiseen. Liit
teet 1970.- Ks. Invaliidit. 

Rah.al. n:o 667 määrärahan osoittamisesta sillan
rakennustyön aloittamiseksi Ounasjoen yli Sirkan
Tepaston tiellä. Liitteet 1972. - Ks. Sillat. 

Rah. al. n:o 668 määrärahan osoittamisesta pol
kutien rakentamiseksi Kittilän Tepastosta Raattaman 
kylään. Liitteet 1973. - Ks. Polkutiet. 

Rah.al. n:o 669 määrärahan osoittamisesta sillan 
rakennustyön aloittamiseksi Kemijoen yli Auttin ky
län kohdalla. Liitteet 1974. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 670 määrärahan osoittamisesta maan
tien rakentamiseksi Vanttauskoskelta Sierilään Ke
mijoen eteläpuolelle. Liitteet 1975. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 671 määrärahan osoittamisesta rehu
viljavaraston rakentamiseksi Lapin lääniin. Liitteet 
1976. - Ks. Vilja. 

Rah.al. n:o 672 määrärahan osoittamisesta sairaan
hoitajakoulun rakennustöiden aloittamiseksi Rova
niemellä. Liitteet 1977. - Ks. Sairaanhoitajat. 

Rah.al. n:o 673 korotetun määrärahan osoittami
sesta maaseudun sähköistämiseen. Liitteet 1978. -
Ks. Sähkö. 

Rah.al. n:o 674 määrärahan osoittamisesta metsä
marjojen keinollisen viljelysmahdollisuuden tutki
mista varten. Liitteet 1979. - Ks. Marjat. 

Rah.al. n:o 675 määrärahan osoittamisesta per
heellisten työttömien avustamiseksi kuntien välityk
sellä. Liitteet 1980. - Ks. Työttömyysavustus. 

Rah.al. n:o 676 määrärahan osoittamisesta ylimää
räisten korvausten suorittamiseksi sotilasvammalain 
mukaista korvausta saaville. Liitteet 1981. - Ks. 
Sotilasvammakorvaukset. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 60 Oulun-Ylivieskan ohikulkutien raken
tamiseen käytettyjen maiden korvaamisesta Ou
laisten kauppalan alueella. 

- n:o 68 linja-autoliikenteen aloittamisesta Saaren
kylän ja Meltauksen välillä. 

- n:o 91 kalastusoikeuden palauttamisesta paikal
liselle väestölle Lokan allasalueella. 

- n:o 92 Rovaniemen maalaiskunnan kuorma-au
toilijain oikeuksien turvaamisesta. 

- n:o 130 marjan- ja sienenpoimintatulojen saat
tamisesta verovapaaksi. 

- n:o 196 toimenpiteistä maatilojen elinkelpoista
miseksi. 

- n:o 222 villiminkkien hävittämisestä. 

S u u 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 24 kansaneläkelaitoksen päätöksistä tehty
jen valitusten käsittelyn viivästymisestä, 78. 

- n:o 37 porojen kuolleisuudesta aiheutuvien va
hinkojen korvaamisesta, 127. 

- n:o 62 puutavaran kuljettamisesta metsätrakto
reita käyttäen, 405. 

- n:o 255 sotavankien korvauskysymyksen hoita
misesta, 1809. 

- n:o 427 liikenteestä Pekkalan lossilla Rovanie
men Kuusamon maantiellä, 3525. 

Lausunnot: 

112, 114 (vaalilait, Lk.); 415, 417 (moottoriajo
neuvovero, 1 K.); 453 (kansaneläkkeen tukilisä, 
1 K.); 477 ( sotavankeuskorvaus, A.K.); 1236 ( edus
tajanvaalit, 3 K.); 1299 (yrittäjäeläkkeet, 3 K.); 
1331-2 (maataloustulon vakaannuttaminen, 3 
K.); 1673 (Ruottisenharjun-Juorkunan maantie, 
A.K.); 1674 (Kouvan-Sampilan maantie, A.K.); 
1920, 1928 (kansaneläkelaitoksen kertomus v. -68, 
A.K.); 1962, 1965 (hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm.); 2090 ( veronkannon lykkääminen, Lk.); 
2111 (sotilasvammalaki, 1 K.); 2334-5 (veronhuo
jennukset, 2 K.); 2570 (budjetti, Yk.); 3158--9 
( asumiseroraha, 3 K.); 3562 ( työsopimuslaki, 3 K.). 
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T. 

Tainio, Eino Alfred, kirvesmies. 

- Lapin läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 25. 

, varajäseneksi Suurv:aan 32. 
, varapuheenjohtajaksi Prv:aan 33. 

Aloitteet: 
Toiv.al. n:o 132 toimenpiteistä geologisen tutki

mustoiminnan parantamiseksi. Liitteet 272. - Ks. 
Geologinen tutkimustoiminta. 

Toiv.al. n:o 168 toimenpiteistä kuntien sairaala
menojen pienentämiseksi. Liitteet 432. - Ks. Kun
nat. 

Rah.al. n:o 677 määrärahan osoittamisesta lisätyn 
valtionavun maksamiseksi Ylitornion kunnalle kun
nansairaalan ja henkilökunnan asuinrakennuksen 
kustannusten rahoittamiseksi. Liitteet 1982. - Ks. 
Sairaalat. 

Rah.al. n:o 678 määrärahan osoittamisesta Kemin 
Ajoksen syväsatamaan johtavan väylän ruoppaustöi
den aloittamiseksi. Liitteet 1983. - Ks. Väylätyöt. 

Rah.al. n:o 679 määrärahan osoittamisesta Have
lasta Kolariin johtavan Väylänvarren tien peruskor
jaustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1984.- Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. n:o 680 määrärahan osoittamisesta erikois
teräksiä tuottavan teollisuuslaitoksen rakennustöi
den aloittamiseksi. Liitteet 1985. - Ks. Teollisuus. 

Lausunnot: 
320 ( kansanedustajain varamiesjärjestelmä, A.K.); 

389 ( alennusvoi, A.K.) ; 656 ( vaalioikeusikäraja, 3 
K.); 1036 ( edustajanvaalit, 1 K.); 2184 ( taloudel
lisen kasvun turvaaminen, 3 K.); 

Tallgren, Carl Olof Kristian, valtiotieteen kandidaatti, 
rahastonhoitaja. 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu varajäseneksi Prv:aan 26. 

, , Vv:aan 27. 
, jäseneksi Suurv:aan 32. 

Aloitteet: 
Lak.al. n:o 168 laiksi korkeakoulujen sisäisen hal

linnon perusteista. Liitteet 2252 ja 2257. - Ks. Kor
keakoulut. 

Rah.al. n:o 681 korotetun määrärahan osoittami
sesta Aho Akademin perushankintoja varten. Liit
teet 1986 ja 1987. - Ks. Yliopisto. 

Rah.al. n:o 682 määrärahan osoittamisesta tulli
aseman perustamista varten Paraisten kauppalaan. 
Liltteet 1988. - Ks. Tulli. 

Suull. kysymykset: 

- n:o 39 kahden Turunmaan saaren asukkaiden 
eristyneisyydestä, 155. 

- n:o 74 lassimiesten kanssa tehtävistä urakka-
. sopimuksista, 463. 

- n:o 115 saaristossa tapahtuvien .öljykatastrofien 
estämisestä, 666. 

- n:o 176 itsenäisen tulliaseman perustamisesta 
Paraisiin, 1197. 

- n:o 295 r;.nnoille rakentamista koskevan kiellon 
aikaansaami~esta Turunmaan saaristossa, 2236. 

Lausunnot: 

106 ( vaalilait, Lk.); 656 ( vaalioikeusikiraja, 
3 K.) ; 720 (tulli tariffi, 2 K.); 925 ( edustajanvaalit, 
Lk.); 966, 970-1, 974 (eläkkeet, 2 K.); 1140 
(edustajanvaalit, 2 K.); 1362 (budjetti, Lk.); 1846 
(hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 2163 (talou
dellisen kasvun turvaaminen, 2 K.) ; 2402 ( tuber
kuloosin vastustaminen, 3 K.); 2418, 2423 (korkea
kouluhallinto, Lk.) ; 2507 (budjetti, Yk.) ; 3411, 
3413 (markkinoimismaksut, 2 K.); 3540 (huoneen
vuokra, 3 K.); 3607 ( korkeakouluhallin te, 1 K. ) ; 
3831 (istuntojen keskey,tJtäminen). 

Taonninen, K$1uko Mikael, tiedotussihteeri. 

- Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Pv:aan 27. 

, varajäseneksi Kulkv:aan 29. 
, , Vv:aan 59. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 110 laiksi perhe-eläkelain muuttami
sesta. Liitteet 865. - Ks. Perhe-eläke. 

Toiv.al. n:o 491 kansaneläkkeen tukiosan ko
rottamisesta. Liitteet 986. - Ks. Kansaneläke. 

Toiv.al. n:o 501 perhe-eläkelain täydentämisestä 
oikeuttamaila miesleski leskeneläkkeeseen. Liitteet 
997. - Ks. Perhe-eläke. 

Toiv.al. n:o 518 invaliidivaunujen ja pyöräroolien 
hankkimisesta liikuntavammaisille invalideille. Liit
teet 1015. - Ks. Invaliidit. 

Rah.al. n:o 683 määrärahan osoittamisesta Hä
meenlinnan-Rauhan-Padasjoen maantien raken
nustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1989. - Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. n:o 684 määrärahan osoittamisesta Mal
lasveden yli johtavan Valkeakosken-Pälkäneen 
maantien rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 
1990. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 685 määrärahan osoittamisesta posti
ja lennätinlaitoksen Toijalan puhelinkeskuksen laa
jennustöiden suunnittelua ja rakennustöiden aloit
tamista v.arten. Liitteet 1991. - Ks. Puhelin. 

Rah.al. n:o 686 määrärahan osoittamisesta tila
päisen työvoiman palkkaamiseksi Valkeakosken, 
Forssan J.a Rauman ammatinvalinnanohjaustoimis
toihin. Ltitteet 1992. - Ks. Ammatinvalinta. 

Rah.al. n:o 687 määrärahan osoittamisesta työ
kyvyttömien liikuntavammaisten avustamiseen. Liit
teet 1993. - Ks. Liikuntavammaiset. 

Lausunnot: 

2552 (kehitysalueiden talouden edistäminen, 2 
K.); 3070 (liikepankkien sosialisoiminen, A.K.). 
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Tamminen, Mauno Johannes, lainopin kandidaatti. 

- Valittu valtakunnanoikeuden varajäseneksi nelivuo
tiskaudeksi 1970-1973 2167. 

Teir, Grels Olof, varatuomari, pankinjohtaja. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
Ks. Hallituksen jäsenten lausunnot. 

Tenhiälä, Juho Jalmari, vanh. lehtori, pastori. 

- Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Sosv:aan 28. 

II Lv:aan 29. 
Pohjoismaiden neuvostoon 30. " 

" 
A 1 o i t<t e et: 

Lak.al. n:o 108 yrittäjien eläkelaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi. Liitteet 857. - Ks. Y rit
täjien eläkelaki. 

Toiv.al. n:o 38 yksityisillä työmarkkinoilla pal
vellun ajan ottamisesta huomioon valtion tai kunnan 
palvelukseen siirryttäessä ikälisiä myönnettäessä. 
Liitteet 166. - Ks. Ikälisät. 

Toiv.al. n:o 320 3-6 vuotiaiden opetussuunnit
telun aloittamisesta. Liitteet 674. - Ks. Koululaitos. 

Kirj. kysymys: (A. V: 3): 

- n:o 39 yksityisten vähittäiskauppiaiden ostopai
kan valinnanvapaudesta. 

Lausunnot: 

1015 ( yrittäjäeläkkeet, 1 K.); 1592, 1595 ( van
keinhoito-opisto, A.K.). 

Terästö, Edit Viktoria, piirisihteeri. 

- Kuopion läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu varajäseneksi Lv:aan 26. 

, jäseneksi Siv:aan 27. 
, varajäseneksi Suurv:aan 32. 

A 1 o i tit e et: 

Toiv.al. n:o 343 määrärahasta taiteilijaeläkkeitä 
varten. Liitteet 702. - Ks. Eläkkeet. 

Toiv.al. n:o 460 ammatinvalinnanohjaustoimisto
jen perustamisesta Varkauteen, Suonenjoelle ja Iisal
melle. Liitteet 953. - Ks. Ammatinvalinta. 

Rah.al. n:o 688 määrärahan osoittamisesta omis
tusasumistuen myöntämiseksi vähävaraisille ja suu
rille perheille. Liitteet 1994. - Ks. Asumistuki. 

Rah.al. n:o 689 määrärahan osoittamisesta sairaa
lahallinnolliseen ja -taloudelliseen tutkimustoimin
taan myönnettävää valtionapua varten. Liitteet 
1995. - Ks. Sairaalat. 

Lausunnot: 
224 (työllisyyskertomus v. -67, A.K.); 2388 

opintolainojen valtiontakaukset, 1 K.); 3519 (inva
lidihuolto, 3 K.). 

548 1/69 

Tiainen, Arto Kasperi, Suomen Hiihtoliiton päävalmen
taja. 

- Tullut Edk:n jäseneksi maaherraksi nurutetyn 
ed. V. A. Virtasen sijaan Mikkelin läänin 
vaalipiirin valitsemana 3086. 

- valittu varajäseneksi Tv:aan 3133. 

Tiekso, Anna-Liisa, liittopuheenjohtaja. 

- Lapin läänin vaalipiirin valitsema 9. 
Ks. Hallituksen jäsenten lausunnot. 

Tiitu, Kustaa Emil, maanviljelijä, kunnallisneuvos. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- toiminut ikäpuhemiehenä ensimmäisessä täysistun-

nossa 11-12. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 26. 

Ulkv:aan 26. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 98 liikevaihtoveron poistamisesta pie
niltä yrityksiltä. Liitteet 237. - Ks. Liikevaihto
vero. 

Toiv.al. n:o 464 maanviljelijä- ja pienyrittäjäväes
tön saattamisesta yleisten eläkelakien piiriin. Liit
teet 957.- Ks. Yrittäjäeläkkeet. 

Suu 11. k y s y m y s: 

- n:o 130 pienten pienteollisuusyritysten vapautta
misesta liikevaihtoverosta, 760. 

Lausunnot: 

219 (hallitusmuodon 23 §, 1 K.); 321 (kansan
edustajain varamiesjärjestelmä, A.K.); 653 (vaali
oikeusikäraja, 3 K.); 688 (vaalilait, 1 K.); 802 (s:n, 
2 K.); 822 (s:n, 3 K.); 1046, 1048 (yrittäjäelå"kkeet, 
1 K.); 1332 (maataloustulon vakaannuttaminen, 3 
K.); 1470 (budjetti, Lk.); 1965, 1967 (hallituksen 
talouspolitiikka, vlksm.); 2918 (budjetti, Pl. 33); 
2935 (kehitysalueiden talouden edistäminen, 3 K.). 

Tikkanen, Ville, liikennöitsijä. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu jäseneksi Pv:aan 27. 

" 
" 

, Kulkv:aan 28. 
varapuheenjohtajaksi Kulkv:aan 33. 
jäseneksi Yleisradion hallintoneuvostoon 
kolmivuotiskauden 1967-70 jäljellä ole-
vaksi ajaksi 1663. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 126 laiksi tieliikennelain muuttami
sesta. Liitteet 1071. - Ks. Liikenne. 

Toiv.al. n:o 154 nestemäisten polttoaineiden hin
tojen saattamisesta samansuuruisiksi koko maassa. 
Liitteet 295.- Ks. Polttoaineet. 

Rah.al. n:o 75 määrärahan osoittamisesta Kainuun 
sairaanhoito-oppilaitoksen suunnittelua ja rakennus-
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töiden aloittamista varten. Liitteet 392. - Ks. Sai
raanhoitajat. 

Rah.al. n:o 690 määrärahan osoittamisesta Kajaa
nin sairaanhoitajakoulun tilapäisten toimien muutta
miseksi ylimääräisiksi toimiksi. Liitteet 1996. - Ks. 
Sairaanhoitajat. 

Rah.al. n:o 691 määrärahan osoittamisesta tila
päisten toimihenkilöiden palkkaamiseksi ammatin
valinnanohjauksen Kajaanin piiriin. Liitteet 1997. -
Ks. Ammatinvalinta. 

Rah.al. n:o 692 määrärahan osoittamisesta Poh
jois- ja Itä-Suomen kehitysrahaston perustamista var
ten. Liitteet 1998. - Ks. Kehitysrahastot. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 22 Pohjois- ja Itä-Suomen kehitysrahaston 
perustamisesta. 

- n:o 157 esityksen antamisesta laiksi kiinnityk
sestä kuorma-autoihin. 

- n:o 205 nestemäisten polttoaineiden hintojen 
saattamisesta samansuuruisiksi koko maassa. 

Suull. kysymys: 

- n:o 367 Kainuun keskusammattikoulun toimin
nan laajentamisesta, 3178. 

Lausunnot: 

355 (tieliikennelaki, 1 K.); 678, 681-2 (s:n, 
2 K.); 2478 (kehitysalueiden talouden edistäminen, 
2 K.); 2888 (budjetti, Pl. 32); 3203 (hallituksen 
kertomus v. -68, A.K.); 3428 (pysäköintivirhe
maksu, 2 K.). 

Tuominen, Erkki, lainopin kandidaatti. 

- Valittu valtakunnanoikeuden jäseneksi nelivuotis
kaudeksi 1970-1973 2167. 

Turtiainen, Onni Mainio, varatuomari. 

- Valittu valtakunnanoikeuden varajäseneksi neli
vuotiskaudeksi 1970-1973 2167. 

u. 

Uusitalo, Eino Oskari, agrologi, maanviljelijä. 

- Vaasan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Siv:aan 28. 

, , Kulkv:aan 28. 
Eduskunnan kirjaston hallituksen varapu
heenjohtajaksi kolmivuotiskaudeksi 1970-

1972 2169. 

Aloitteet: 

Lak.al. n:o 47 laeiksi kunnallisista yleissairaa
loista ja yliopistollisista keskussairaaloista annettujen 
lakien sekä mielisairaslain ja tuberkuloosilain muut
tamisesta. Liitteet 417. - Ks. Sairaalat. 

Lak.al. n:o 72 laiksi koulujärjestelmän perusteista 
annetun lain muuttamisesta. Liitteet 603. - Ks. 
Koululaitos. 

Toiv.al. n:o 152 sähkön hinnan saattamisesta sa
manlaiseksi koko valtakunnan alueella. Liitteet 293. 
-Ks. Sähkö. 

Toiv.al. n:o 169 sairaalalakien valtionapusäännös
ten muuttamisesta. Liitteet 433. - Ks. Sairaalat. 

Toiv.al. n:o 225 määrärahasta taloudellisiin vai
keuksiin joutuneiden kuntien avustamiseksi. Liitteet 
544. - Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 283 yhtenäisen opintotukilain säätä
misestä. Liitteet 634. - Ks. Opintotuki. 

Toiv.a.l n:o 299 normaalikouluissa tai vastaavissa 
opetusharjoitteluaan suorittavien aseman selvittämi
sestä ja heidän palkkauksensa järjestämisestä. Liit
teet 651. - Ks. Oppikoulut. 

Toiv.al. n:o 308 lisäyksestä vuoden 1969 tulo
ja menoarvioon Peräseinäjoen keskikoulun rakennus
töiden aloittamiseen. Liitteet 661. - Ks. Oppikou
lut. 

Toiv.al. n:o 315 kansakoulun muuttamisesta koko 
maassa yhdeksänvuotiseksi. Liitteet 668. - Ks. 
Kansakoulut. 

Toiv.al. n:o 566 lisätystä määrärahasta teiden pa
rantamista ja kunnossapitoa varten. Liitteet 1077.
Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 611 varsinaisesta liikennekäytöstä pois 
jäävien teiden saamisesta kehitysalueilla paikallis
teiksi. Liitteet 1132. - Ks. Paikallistiet. 

Toiv.al. n:o 668 Alajärven-Soinin maantien pa
rantamisesta. Liitteet 1198. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 669 Soinio-Karstulan maantien pa
rantamisesta. Liitteet 1199. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 670 määrärahasta Alajärven kirkon
kylän pääteiden rakentamista varten. Liitteet 1200. 
- Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 671 Åhtärin keskustan pääteitten 
rakennustöiden aloittamisesta. Liitteet 1201. - Ks. 
Maantiet. 

Toiv.al. n:o 674 määrärahasta Åhtärin-Töysän
Alavuden maantien parannustöihin. Liitteet 1204. 
- Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 675 Åhtärin-Virtain maantien pa
rantamisesta. Liitteet 1205.- Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 676 Lehtimäen-Töysän maantien 
kunnostamisesta. Liitteet 1206. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 677 Mäyryn-Veneskosken tien pa
rantamisesta. Liitteet 1207. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 740 Karsinakosken siltojen rakenta
misesta ja Mannisen-Virtalan maantien parantami
sesta. Liitteet 1270. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 693 määrärahan osoittamisesta Åhtä
rin-Lehtimäen maantien öljysorastamiseksi. Liitteet 
1999.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 694 määrärahan osoittamisesta Åhtä
rin-Töysän-Alavuden maantien parannustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 2000. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 695 määrärahan osoittamisesta Ala
järven kirkonkylän pääteiden rakentamista varten. 
Liitteet 2001. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 696 määrärahan osoittamisesta Kar
sinakosken siltojen rakentamiseksi Mannisen-Vir
talan maantiellä Alavuden kunnassa. Liitteet 2002. 
- Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 697 määrärahan osoittamisesta virasto
talon rakentamiseksi Åhtärin kuntaan. Liitteet 2003. 
- Ks. Virastot. 
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Rah.al. n:o 698 määrärahan osoittamisesta Ähtä
rin keskustan pääteiden rakennustöiden aloittami
seksi. Liitteet 2004. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 699 määrärahan osoittamisesta Mäy
ryn-Veneskosken tien parantamiseksi. Liitteet 
2005.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 700 määrärahan osoittamisesta Soinin 
-Karstulan maantien öljysorastamiseksi. Liitteet 
2006. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 701 korotetun määrärahan osoittami
sesta Lapuanjoen järjestelyn UI ja IV vaihetta var
ten. Liitteet 2007. - Ks. Vesistön järjestely. 

Rah.al. n:o 702 korotetun määrärahan osoittami
sesta ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten. Liitteet 2008. 
- Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 703 määrärahan osoittamisesta avus
tukseksi köyhille kunnille eläinlääkärien virka-asun
tojen rakentamista varten. Liitteet 2009.- Ks. Eläin
lääkärit. 

Rah.al. n:o 704 korotetun määrärahan osoitta
misesta teiden parantamista ja kunnossapitoa varten. 
Liitteet 2010. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 705 määrärahan osoittamisesta sairaa
latoimesta kunnille johtuvan rasituksen tasoittami
seksi. Liitteet 2011. - Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 706 korotetun määrärahan osoittami
sesta vapaaoppilaspaikkojen lisäämiseen ja lukukausi
maksujen alentamiseen yksityisoppikouluissa. Liitteet 
2012. - Ks. Oppikoulut. 

Rah.al. n:o 707 määrärahan osoittamisesta avus
tukseksi kunnille oppikoululaisten kyydityksen jär
jestämistä varten. Liitteet 2014. - Ks. Matkakus
tannukset. 

Kirj. kysymykset (A. V:3): 

- n:o 18 opintodemokratiasta invaliidien ammatti
oppilaitoksissa. 

- n:o 103 metsänhoitajien irtisanoutumisuhkan 
poistamisesta. 

- n:o 171 kuntien yhteistoiminta-alueiden järjes
tysmuotokysymyksen selvittämisestä. 

- n:o 263 voin ja margariinin hintasuhteen muut
tamisesta. 

Suu 11. kysy m y k se t: 

- n:o 80 sairaalain käyttökustannusten valtion
avustusten porrastamista koskevan esityksen an
tamisesta, 493. 

- n:o 172 suihkukoneiden lentämisen estämisestä 
minkkitarhojen yläpuolella penikoimisaikana, 
1034. 

- n:o 187 kuntien veroäyrin hinnan pysyttäm.i
sestä ennallaan, 1563, 1582. 

- n:o 353 kuntien sairaalakustannusten valtion
avustusten porrastamisesta, 3172. 

Lausunnot: 
456 (Edk:n kirjaston kertomus v. -68, A.K.); 

478 ( sotavankeuSkorvaus, A.K.); 511 ( lisäbudjetti, 
AK.); 619, 621 (metsänhoitoyhdistykset, 2 K.); 
884, 894 (rakennuslaki, 2 K.); 950, 953 (s:n, 3 
K.); 994 ( tiemäärärahat, A.K.) ; 1256 (maatalous
tulo, 2 K.); 1314 (pankkilait, 3 K.); 1389 (bud
jetti, Lk.); 1870 (hallituksen talouspolitiikka, 
vlksm.); 2304 ( veronkannon lykkääminen, 1 K.); 
2391 ( opintolainojen valtiontakaukset, 1 K.); 2470 

(veronkannon lykkääminen, 3 K.); 2651, 2653 
( kunnallisverotus, 2 K.); 2663 (pellon varaus, 2 
K.); 2822 (budjetti, Pl. 30); 3318 ( teurastuspalk
kiot, 1 K.); 3392 (s:n, 2 K.). 

V. 

Vaittinen, Aili Ester, terveyssisar, kätilö. 

- Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Tv:aan 27. 

Aioitte et: 

Toiv.al. n:o 140 tutkimuksesta metallisulattamon 
perustamisesta Pohjois-Karjalaan. Liitteet 280. -
Ks. Teollisuus. 

Toiv.al. n:o 172 sairaanhoitohenkilöstön työnvä
litystoiminnan laajentamisesta. Liitteet 436. - Ks. 
Työnvälitys. 

Toiv.al. n:o 175 terveyssisarkoulutuksen muutta
misesta terveydenhuoltajakoulutukseksi. Liitteet 
439.- Ks. Terveyssisaret. 

Toiv.al. n:o 183 kuntien yhteisten kokeiluterveys
asemien perustamisesta. Liitteet 451. - Ks. Ter
veydenhoito. 

Toiv.al. n:o 303 määrärahasta terveyssisarten palk
kaamiseksi oppi- ja arnmattikouluihin. Liitteet 655. 
- Ks. Terveyssisaret. 

Toiv.al. n:o 322 opettajien edelleenkoulutuksen 
järjestämisestä. Liitteet 677. - Ks. Kansakoulut. 

Toiv.al. n:o 376 piirimetsälautakuntien metsäkou
lujen rahavaikeuksien poistamisesta. Liitteet 772. -
Ks. Metsäkoulut. 

Rah.al. n:o 76 määrärahan osoittamisesta Yleis
radio Oy:n toiminnan tutkimuslaitoksen perustami
seksi. Liitteet 393. - Ks. Yleisradio. 

Rah.al. n:o 708 määrärahan osoittamisesta pien
teollisuudelle myönnettäviä lainoja varten. Liitteet 
2016. - Ks. Pien teollisuus. 

Rah.al. n:o 709 määrärahan osoittamisesta ter
veyskeskusten kokeilutoiminnan aloittamiseksi. Liit· 
teet 2017. - Ks. Terveydenhoito. 

Rah.al. n:o 710 määrärahan osoittamisesta Joen
suun korkeakoulun kaikkien virkojen ja toimien 
palkkausluokkien nostamiseksi samalle tasolle kuin 
muissa korkeakouluissa. Liitteet 2018. - Ks. Kor
keakoulut. 

Rah.al. n:o 711 määrärahan osoittamisesta tor
junta-aineiden edellyttämien tehtävien hoitoa var
ten. Liitteet 2019. - Ks. Torjunta-aineet. 

Rah.al. n:o 712 määrärahan osoittamisesta Poh
jois-Karjalaan sijoitettavan metallisulattamon suun
nittelua varten. Liitteet 2021. - Ks. Teollisuus. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 15 kaupunkien ja kauppaloiden terveyssisar
ten palkkauksen korottamisesta. 

- n:o 16 sairaanhoitajien korkeakouluopetuksen 
järjestämisestä. 

- n:o 45 voin käyttämisestä margariinin valmis
tukseen. 

- n:o 61 peruskoulun 'kotitalousopetuksesta. 
- n:o 89 sairaanhoitajaopettajiksi opiskelevien 

oikeuttamisesta saamaan opintolainojen valtion
takausta ja korkotukea. 
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- n:o 123 Suomen Taiteilijat ry:n toiminnan tu
kemisesta. 

- n:o 145 nuohoojien aseman parantamisesta. 
- n:o 186 taksiautoilijain taloudellisen aseman pa-

rantamisesta. 

S u u 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 7 huumausainekaupan ja -käytön !torjumi
sesta, 41. 

- n:o 15 kokonaisvaltaisen terveydenhuollon jär
jestämisestä, 53. 

- n: o 27 naiskonstaapelien lukumäärän lisäämi
sestä, 78. 

- n:o 31 pienteollisuuspiiritoimistojen neuvojain 
toimien vakinaistamisesta, 125. 

- n:o 64 kotimaisen voin mainoskampanjasuunni
telman laskelmista, 407. 

- n:o 110 Helsingin Lastenlinnan aseman järjes
tämisestä, 588. 

- n:o 126 huumausaineiden torjuntahenkilökun
nan lisäämisestä, 757. 

- n:o 208 kansaneläkkeen indeksikorotuksen riit
tävyydestä, 1619. 

- n:o 221 esityksen antamisesta laiksi kansanter
veystyöstä, 1687. 

- n:o 249 sotainvalidien korvausten tason korot
tamisesta, 1754. 

- n:o 299 astmapotilaiden tarvitsemien lääkkeiden 
korvaamisesta kokonaan, 2233. 

- n:o 321 tieliikenteen turvallisuuden parantami
sesta, 2726. 

- n:o 334 tieliikenteen turvallisuuden parantami
sesta, 3116. 

- n:o 335 kehitysalueen neuvottelukunnan ko
koonpanosta, 3117. 

- n:o 359 ylimääräisten kunnallisten terveyssisar
ten lukumäärän supistamisesta, 3175. 

- n:o 361 tupakanpalttoon kohdistuvista toimen
piteistä kouluissa, 3175. 

- n:o 385 puhelunvälittäjien työllistämisestä, 3246, 
3284, 3348. 

- n:o 416 eläkehakemusten käsittelyn viivästymi
sen estämisestä, 3352. 

- n:o 435 lääninterveystarkastajien nimittämättä 
jättämisestä, 3529. 

Lausunnot: 

143 (OK:n kertomus v. -67, A.K.); 146 (auto
matkailijain turvallisuus, A.K.); 165, 251 (lääkin
tävoimistelijakoulutus, A.K.); 547 ( apteekkitavara
laki, Lk.); 1057, 1064 (s:n, 2 K.); 1167 (lisäbud
jetti, A.K.) ; 1205 ( apteekkitavaralaki, 3 K.); 124 3 
(s:n, lep.jätt.); 1490 (budjetti, Lk.); 1671 (Kes
kussotilassairaala 2:n virat, A.K.); 2011 ( tuberku
loosin vastustaminen, 1 K.); 2220, 2240 (s:n, 2 
K.); 2403 (s:n, 3 K.); 2591 (budjetti, Yk.); 3100 
(asevelvollisten päiväraha, A.K.) ; 3262 (abortti, 1 
K.); 3381-2 (abortti, 2 K.); 3464, 3471-2-3 
(s:n, 3 K.); 3752, 4043 (korkeakouluhallinto, 
1 K.). 

Vartia, Tauno Ilmari, agronomi, maanviljelijä. 

- Turun läänin eteläisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu varajäseneksi Tv:aan 27. 

, jäseneksi Kulkv:aan 28. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 24 kuorma-autoilijain saatavien tur
vaamisesta konkurssissa. Liitteet 96. - Ks. Palk
kasaatavat. 

Toiv.al. n:o 81 alivuokralaisena asuviita opiske
lijoilta kannettavan huoneenvuokran vapauttami
sesta tuloverosta. Liitteet 218. - Ks. Veronhuojen
nukset. 

Suu ll. k y s y m y k s et: 

- n:o 70 liikennepoliittisen tutkimuksen suoritta
misesta, 461. 

- n:o 241 palkan maksemisesta opettajien siir
tyessä koulumuodosta toiseen, 1749. 

- n:o 259 valtion viljavaraston viljaliikkeille mak
samasta leipäviljan hinnasta, 1811. 

- n:o 441 lehmien tuontilisenssin perusteista, 
3833. 

Lausunnot: 

265 ( pellonvaraus, 1 K.) ; 360 ( tieliikennelaki, 1 
K.); 440 (lisäbudjetti, Lk.); 872 (hinnanalennus
korvaukset, Lk.) ; 872 (maidon ja vehnän markki
noimismaksut, Lk.); 876, 880, 882 (maataloustulon 
vakaannuttaminen, Lk.); 1272-3 (voin hinnanalen
nuskorvaus, 2 K.); 1986 (hallituksen talouspoli
tiikka, vlksm.); 2090 ( veronkannon lykkääminen, 
Lk.); 2190, 2242 (maatalouden työaikalaki, 2 K.); 
2269 (s:n, 3 K.); 2469 (veronkannon lykkääminen, 
3 K.); 2664 (pellonvaraus, 2 K.); 2814 (budjetti, 
Pl. 30); 3041 (lisäbudjetti, A.K. ); 3368 (markki
noimismaksut, 1 K.); 3390 ( teurastuspalkkiot, 2 
K.); 3415 (markkinoimismaksut, 2 K.); 3492, 3497, 
3504 (teurastuspalkkiot, 3 K.); 3547, 3549 (mark
kinoimismaksut, 3 K.); 3958, 3970 (korkeakoulu
hallinto, 1 K.). 

Weckman, Kaisu Maria, vaatetustyöntekijä, pääluotta
musmies. 

- Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Tv:aan 27. 

, varajäseneksi Sosv:aan 28. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 104 laiksi palkkavakuusrahastosta. 
Liitteet 839. - Ks. Palkkavakuusrahasto. 

Toiv.al. n:o 428 vakuutusyhtiöille kertyvien ta
paturmavakuutustulojen käyttämisestä myös työnte
kijäin ennakolta ehkäisevään terveydenhuoltoon ja 
tapaturmantorjuntaan. Liitteet 916. - Ks. Tervey
denhoito. 

Toiv.al. n:o 431 ammattitauteihin sairastuneiden 
työntekijäin korvausten ja huollon saannin turvaa
misesta. Liitteet 919. - Ks. Ammattitaudit. 

Toiv.al. n:o 468 työeläkemaksujen rahastoinnin 
lopettamisesta. Liitteet 961. - Ks. Työeläkkeet. 

Toiv.al. n:o 548 lapsilisien korottamisesta. Liit
teet 1051. - Ks. Lapsilisä. 

Rah.al. n:o 713 määrärahan osoittamisesta lapsi
lisien korottamiseen. Liitteet 2022. - Ks. Lapsi
lisä. 

Rah.al. n:o 714 määrärahan osoittamisesta Tam
pereen virastotalon rakennustöiden aloittamiseksi. 
Liitteet 2023. - Ks. Virastot. 
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Rah.al. ·n:o 715 määrärahan osoittamisesta lasten
seimien ja päiväkotien avustamiseen. Liitteet 2024. 
- Ks. Lastenhoito. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

·- n:o 8 työpaikkojen terveydenhuoltoa koskevl!ll 
lainsäädännön aikallllsaamisesta. 

- n:o 134 vapunpäivän saattamisesta paikalliseksi 
juhlapäiväksi. 

- n:o 223 valtion kustl!llnusliikkeen perustami
sesta. 

Suu 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 83 vähimmäispalkkalain säätämisestä, 495, 
530. 

- n:o 174 työparkkansa menettäneiden keski-ikäis
ten työntekijäin toimeentulon turvaamisesta, 
1196. 

- n:o 272 yli 35-vuotiaiden, työttömiksi joutunei
den mahdollisuudesta päästä työllisyyskursseille, 
2094,2141. 

Lausunnot: 

202 (myrkkylaki, 3 K.); 645 (vähittäiskaupan lii
keaika, 3 K.); 1213 ( ammattiopintojen avustami
nen, 3 K.); 1508 (budjetti, Lk.); 2364 (tapaturma
vakuutus, 3 K.); 2712 ( ammattikurssitoimin ta, 3 
K.); 2912 (budjetti, Pl. 33); 3564 (työsopimuslaki, 
3 K.). 

Vennamo, Veikko Emil Aleksander, lakitieteen li
sensiaatti, varatuomari, tullineuvos. 

- Kuopion läänin vaalipiirin valitsema 8. 

Aioitte et: 

Lak.al. n:o 132 laiksi kansanedustajain vaaleista. 
Liitteet 2154. - Ks. Edustajanvaalit. 

Lak.al. n:o 170 laiksi asumiserorahasta. Liitteet 
2289.- Ks. Asumiseroraha. 

Toiv.al. n:o 1 tasavallan presidentin valitsemisesta 
välittömillä kansanvaaleilla. Liitteet 53. - Ks. Pre
sidentinvaali. 

Toiv.al. n:o 3 puoluelain kumoamisesta. Liitteet 
55.- Ks. Puoluelaki. 

Toiv.al. n:o 4 puoluetukirahojen myöntämisen lo
pettamisesta. Liitteet 56. - Ks. Puoluetuki. 

Toiv.al. n:o 5 kansanvaltaistamisen toteuttami
sesta valtion virastoissa, laitoksissa ja yrityksissä. 
Liitteet 57. - Ks. Yritysdemokratia. 

Toiv.al. n:o 6 hintavalvonnan järjestämisestä ja 
hintojen alentamisesta. Liitteet 58. - Ks. Hinnat. 

Toiv.al. n:o 11 kuljetustoimen alan pienyritte
liäisyyden tainansaannin turvaamisesta. Liitteet 82. 
- Ks. Kuljetustoiminta. 

Toiv.al. n:o 12 koneiden ja kalusteiden käyttä
misestä lainojen vakuutena. Liitteet 83. - Ks. Ir
taimistokiinni tys. 

Toiv.al. n:o 46 valtion eläkettä saavien estämi
sestä pääsemästä julkiseen tehtävään. Liitteet 174. 
- Ks. Eläkeläiset. 

Toiv.al. n:o 49 maalaiskirjeenkantajien ansioiden 
parantamisesta. Liitteet 177. - Ks. Postilaitos. 

Toiv.al. n:o 67 kaikkien verovapauksien poista
misesta. Liitteet 199. - Ks. Veronhuojennukset. 

Toiv.al. n:o 74 eräiden huoltovelvollisten vapaut
tamisesta kunnan- ja valtionverosta. Liitteet 208. -
Ks. Veronhuojennukset. 

Toiv.al. n:o 79 opiskelukustannusten verovähen
nystä koskevien säännösten tarkistamisesta. Liitteet 
216.- Ks. Veronhuojennukset. 

Toiv.al. n:o 85 sairaus- ja hautausavustuskassojen 
vapauttamisesta veroista. Liitteet 222. - Ks. Veron
huojennukset. 

Toiv.al. n:o 101 oppi- ja koulukirjojen vapautta
misesta liikevaihtoverosta. Liitteet 240. - Ks. Lii
kevaihtovero. 

Toiv.al. n:o 103 moottorisahoihin kohdistuvan ve
rotuksen poistamisesta. Liitteet 242. - Ks. Veron-
huojennukset. . 

Toiv.al. n:o 104 moottorikelkkoihin kohdistuvan 
verotuksen poistamisesta. Liitteet 243. - Ks. Ve
ronhuojennukset. 

Toiv.al. n:o 109 ammattiautoilijain auto- ja ben
siiniveron alentamisesta. Liitteet 249. - Ks. Moot
toriajoneuvovero. 

Toiv.al. n:o 118 pääomavirtojen ohjaamisesta kan
salaisten omatoimisuuden hyväksi. Liitteet 258. -
Ks. Pääoma. 

Toiv.al. n:o 130 maan uumenissa piilevien rik
kauksien esille saamisesta. Liitteet 270. - Ks. Mal
minetsintä. 

Toiv.al. n:o 137 Rautaruukki Oy:n laajennetun 
tuotannon sijoittamisesta Pohjois-Suomeen. Liitteet 
277.- Ks. Teollisuus. 

Toiv.al. n:o 149 yrityksien ja maatalouksien säh
kökustannuksien alentamisesta. Liitteet 289. - Ks. 
Sähkö. 

Toiv.al. n:o 157 asuntotuotantoon osoitettujen lai
navarojen ohjaamisesta omakotitalojen ja omistus
asuntojen rakentamiseen. Liitteet 298. - Ks. Asun
tolainat. 

Toiv.al. n:o 158 vähävaraisten perheenhuoltajien 
arava-asuntojen saannin turvaamisesta. Liitteet 299. 
- Ks. Asuntolainat. 

Toiv.al. n:o 161 lainakoron alentamisesta. Liitteet 
406. - Ks. Korko. 

Toiv.al. n:o 187 hoitoavun ja kodinhoitajan kus
tannusten korvaamisesta vanhuksille. Liitteet 456. 
- Ks. Vanhukset. 

Toiv.al. n:o 219 kaupunginjohtajien äänioikeuden 
rajoittamisesta kaupunginhallituksessa. Liitteet 537. 
- Ks. Kunnallishallinto. 

Toiv.al. n:o 226 vaikeuksiin joutuneiden kuntien 
avustamismäärärahan korottamisesta. Liitteet 546. -
Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 236 katon asettamisesta kunnan ve
roäyrin hinnan nousulle. Liitteet 557. - Ks. Kun
nallisverotus. 

Toiv.al. n:o 256 metsästystä koskevien säännös
ten tarkistamisesta. Liitteet 578. - Ks. Metsästys. 

Toiv.al. n:o 259 metsästysaseen kuljettamista 
moottorikelkassa koskevien säännösten muuttami
sesta. Liitteet 581. - Ks. Metsästys. 

Toiv.al. n:o 263 koko maata koskevan kalastus
kortin ai'kaansaamisesta. Liitteet 586. - Ks. Kalas
tus. 

Toiv.al. n:o 284 valtion takauksen ja korkotuen 
myöntämisestä kaikille opi~kelijoille. Liitteet 635. -
Ks. Opintolainat. 
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Toiv.al. n:o 337 kirjeopiskelun edistämisestä. 
Liitteet 694. - Ks. Kirjeopiskelu. 

Toiv.al. n:o 358 asutustilojen hallinta- ja omis
tusoikeutta rajoittavien säännösten kumoamisesta. 
Liitteet 753. - Ks. Asutustilat. 

Toiv.al. n:o 365 karjataloudesta ansiota saavien 
toimeentulon parantamisesta. Liitteet 760. - Ks. 
Karja talous. 

Toiv.al. n:o 366 katokorvauksia koskevan lain 
aikaansaamisesta. Liitteet 761. - Ks. Satovahingot. 

Toiv.al. n:o 382 kuivatusten tehostamisesta ja kui
vatusmaksujen alentamisesta. Liitteet 778. - Ks. 
Kuivatustyöt. 

Toiv.al. n:o 383 palkkioista pienvaltaojien kai
vamista, viljelysteiden rakentamista ja maanparan
nusaineiden ajoa varten. Liitteet 779. - Ks. Ojitus. 

Toiv.al. n:o 384 salaojituspalkkioiden myöntämi
sestä ja salaojituslainojen lisäämisestä. Liitteet 780. 
- Ks. Ojitus. 

Toiv.al. n:o 407 petojen eläintaloudelle aiheutta• 
mien vahinkojen korvaamisesta. Liitteet 808. - Ks. 
Eläin talous. 

Toiv.al. n:o 416 vähätuloisten ansioiden paranta· 
misesta. Liitteet 903. - Ks. Vähätuloiset. 

Toiv.al. n:o 432 työn ja toimeentulon saannin tur
vaamisesta jokaiselle kansalaiselle. Liitteet 920. -
Ks. Työllisyys. 

Toiv.al. n:o 434 pysyvän työpaikan järjestämisestä 
sotainvalideille ja rintamaveteraaneille. Liitteet 922. 
- Ks. Invaliidit. 

Toiv.al. n:o 442 työllisyystöiden ansioiden paran
tamisesta ja päivärahan maksamisesta työttömyystyö
mailla kotiseudun ulkopuolella. Liitteet 931. - Ks. 
Työttömyys. 

Toiv.al. n:o 445 työttömyyskortistoon pääsyn koh
tuuttomien rajoitusten kumoamisesta. Liitteet 934. 
- Ks. Työttömyys. 

Toiv.al. n:o 446 työttömyyskorvausten kattorajan 
nostamisesta. Liitteet 935. - Ks. Työttömyys. 

Toiv.al. n:o 453 työttömyysvakuutusta koskevan 
lainsäädännön aikaansaamisesta. Liitteet 943. - Ks. 
Työttömyysvakuutus. 

Toiv.al. n:o 473 metsätyömiesten sosiaaliturvan 
ja eläkeoikeuden parantamisesta. Liitteet 968. -
Ks. Työeläkkeet. 

Toiv.al. n:o 486 kansaneläkkeiden työtulon kat· 
torajan korottamisesta. Liitteet 981. - Ks. Kansan
eläke. 

Toiv.al. n:o 499 perhe-eläkelain ulottamisesta kos
kemaan kaikki kansalaisia. Liitteet 995. - Ks. Per
he-eläke. 

Toiv.al. n:o 510 sairauspäivärahan alarajan korot
tamisesta. Liitteet 1006. - Ks. Sairausvakuutus. 

Toiv.al. n:o 517 invalidien ja heidän perheittensä 
aseman turvaamisesta. Liitteet 1014. - Ks. Inva· 
liidit. 

Toiv.al. n:o 521 kehitysvammaisia koskevan ko
konaisratkaisun aikaansaamisesta. Liitteet 1019. -
Ks. Kehitysvammaiset. 

Toiv.al. n:o 529 lainojen myöntämisestä rintama
veteraaneille asuntojen rakentamista varten. Liitteet 
1030.- Ks. Asuntotuotanto. 

Toiv.al. n:o 532 asumistuen laajentamisesta omis
tusasuntoihin. Liitteet 1033. - Ks. Asumistuki. 

Toiv.al. n:o 533 kodinperustamislainojen myöntä
misestä. Liitteet 1034. - Ks. Kodinperustamislai
nat. 

Toiv.al. n:o 540 virallisten lomasijaisten järjes. 
tämisestä kyliin. Liitteet 1043. - Ks. Kodinhoito. 

Toiv.al. n:o 542 äidinpalkan järjestämisestä. Liit· 
teet 1045.- Ks. Äidinpalkka. 

Toiv.al. n:o 545 taloudellisissa vaikeuksissa ole
vien leski- ja yksinäisten äitien aseman parantami· 
sesta. Liitteet 1048. - Ks. Sosiaalihuolto. 

Toiv.al. n:o 547 kerättyjen lapsilisäverojen käyt
tämisestä lapsilisiin. Liitteet 1050. - Ks. Lapsilisä. 

Toiv.al. n:o 571 kuorma-autoilijain asettamisesta 
etuoikeutettuun asemaan valtion töiden saannissa. 
Liitteet 1082. - Ks. Kuljetustoiminta. 

Toiv.al. n:o 575 taksilupien oikeudenmukaisesta 
myöntämisestä. Liitteet 1086. - Ks. Taksiautot. 

Toiv.al. n:o 593 Kuopion-Varkauden syväväylän 
rakentamisen kiirehtimisestä. Liitteet 1111. - Ks. 
Väylä työt. 

Toiv.al. n:o 601 kehitysalueiden rautatiemaksujen 
alentamisesta. Liitteet 1121. - Ks. Rautatiemaksut. 

Toiv.al. n:o 610 radion ja television lupamaksu
jen poistamisesta vähävaraisilta kansaneläkelaisiltä. 
Liitteet 1131.- Ks. Yleisradio. 

Toiv.al. n:o 612 korjauksen aikaansaamisesta pai
kallis- ja sitä pienempien teiden osalta. Liitteet 
1133. - Ks. Paikallistiet. 

Toiv.al. n:o 621 yksityisten läpikulkuteiden otta
misesta valtion haltuun. Liitteet 1143. - Ks. Yk· 
sityiset tiet. 

Toiv.al. n:o 755 sillan rakentamisesta Levisalmeen 
Kittilän kunnassa. Liitteet 1285. - Ks. Sillat. 

Toiv.al. n:o 764 Ruotsissa asuvien Suomen kan
salaisten äänioikeuden järjestämisestä. Liitteet 2293. 
- Ks. Edustajanvaalit. 

Rah.al. n:o 77 määrärahan osoittamisesta rinta· 
mieskortin jakamiseksi rintamaveteraaneille. Liitteet 
394.- Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 78 korotetun määrärahan osoittami
sesta rintamaveteraanien eläkkeisiin. Liitteet 395. -
Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 716 korotetun määrärahan osoittami
sesta !ainoiksi omakotitalojen ja omistusasuntojen 
rakentamiseen. Liitteet 2025. - Ks. Asuntotuo
tanto. 

Rah.al. n:o 717 korotetun määrärahan osoittami
sesta lapsiperheiden asumistukea varten. Liitteet 
2026. - Ks. Asumistuki. 

Rah.al. n:o 718 määrärahan osoittamisesta asun
tojen hankkimiseksi rintamaveteraaneille ja heidän 
perheilleen. Liitteet 2027. - Ks. Asuntotuotanto. 

Rah.al. n:o 719 määrärahan osoittamisesta Sonka
järven ja Iisalmen nimismiespiirejä koskevia järjes
telyjä varten. Liitteet 2028. - Ks. Nimismiehet. 

Rah.al. n:o 720 korotetun määrärahan osoitta
misesta vaikeuksiin joutuneiden kuntien valtionapua 
varten. Liitteet 2029. - Ks. Kunnat. 

Rah.al. n:o 721 määrärahan osoittamisesta asevel
vollisten päivärahojen korottamiseen. Liitteet 2030. 
- Ks. Asevelvolliset. 

Rah.al. n:o 722 määrärahan osoittamisesta ase
velvollisten kotiuttamisrahaksi. Liitteet 2031. - Ks. 
Asevelvolliset. 

Rah.al. n:o 723 määrärahan osoittamisesta lltinoiksi 
opintotuen ulkopuolelle jääneille opintoja harjoit
taville. Liitteet 2032. - Ks. Opintolainat. 

Rah.al. n:o 724 määrärahan osoittamisesta kirje
opiskelun edistämiseen. Liitteet 2033. - Ks. Kirje
opiskelu. 
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Rah.al. n:o 725 korotetun määrärahan osoittami
sesta erikoisavustukseksi maan köyhimmille kunnille 
yleisten ammattikoulujen perustamiseen ja ylläpitä
miseen. Liitteet 2034. - Ks. Ammattikoulut. 

Rah.al. n:o 726 korotetun määrärahan osoittami
sesta vesiensuojelun neuvottelukunnan tarkoituksiin. 
Liitteet 2035. - Ks. Vesiensuojelu. 

Rah.al. n:o 727 korotetun määrärahan osoittami
sesta avustukseksi kuivatustöihin. Liitteet 2036. -
Ks. Kuivatustyöt. 

Rah.al. n:o 728 korotetun määrärahan osoittami
sesta !ainoiksi kuivatustöihin. Liitteet 2037. - Ks. 
Kuivatus työt. 

Rah.al. n:o 729 määrärahan osoittamisesta voin 
myymiseksi alennettuun hintaan taloudellisissa vai
keuksissa oleville. Liitteet 2038. - Ks. Voi. 

Rah.al. n:o 730 määrärahan osoittamisesta ben
siinitraktorien bensiinin hinnanalennuksiin. Liitteet 
2039.- Ks. Polttoaineet. 

Rah.al. n:o 731 määrärahan osoittamisesta uudis
ja kivenraivauspalkkioiksi. Liitteet 2040. - Ks. 
Uudisraivaus. 

Rah.al. n:o 732 määrärahan osoittamisesta luon
nonvoimien kasvullisuudelle aiheuttamien vahinko
jen korvaamiseen. Liitteet 2041.- Ks. Satovahingot. 

Rah.al. n:o 733 määrärahan osoittamisesta pelto
jen paketoimisen yhteydessä vähennettävien lypsyleh
mien hintakorvaukseen. Liitteet 2042. - Ks. Karja
talous. 

Rah.al. n:o 734 määrärahan osoittamisesta Poh
jois- ja Sisä-Suomen alueilla tuotetun tukiin tuo
tantopalkkioiden maksamiseksi. Liitteet 2043.- Ks. 
Vilja. 

Rah.al. n:o 735 korotetun määrärahan osoittami
sesta paikallisteiksi otettavien asutusteiden kuntoon
panoon. Liitteet 2044. - Ks. Asutustiet. 

Rah.al. n:o 736 korotetun määrärahan osoittami
sesta siirtona maatilatalouden kehittämisrahastoon. 
Liitteet 2045. - Ks. Maatilatalous. 

Rah.al. n:o 737 määrärahan osoittamisesta avus
tuksiksi salaojitukseen. Liitteet 2046. - Ks. Ojitus. 

Rah.al. n:o 738 määrärahan osoittamisesta palk
kioiksi perhe- ja pienviljelmillä suoritettavia peruspa
rannustöitä varten. Liitteet 2047. - Ks. Maatalous. 

Rah.al. n:o 739 korotetun määrärahan osoittami
sesta metsätyömiesten opinto- ja perhe-avustuksiin. 
Liitteet 2048.- Ks. Metsätyöt. 

Rah.al. n:o 740 korotetun määrärahan osoittami
sesta kunnan- ja kyläteiden tekemiseen. Liitteet 
2049.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 741 korotetun määrärahan osoittami
sesta paikallisteiksi otettavien kunnan- ja kyläteiden 
kuntoonpanen tukemiseen. Liitteet 2050. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 742 korotetun määrärahan osoittami
sesta avustuksiksi yksityisten teiden kunnossapitoon 
ja tekemiseen. Liitteet 2051. - Ks. Yksityiset tiet. 

Rah.al. n:o 743 määrärahan osoittamisesta Kuo
pion eteläisen moottoritien rakentamisen aloittami
seksi. Liitteet 2052. - Ks. Moottoritiet. 

Rah.al. n:o 744 määrärahan osoittamisesta Pietar
saaren-Pihtiputaan-Peltosalmen poikittaistien ra
kennustöiden jatkamiseksi. Liitteet 2053. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 745 määrärahan osoittamisesta yksi
tyisten läpikulkuteiden ottamiseksi valtion haltuun. 
Liitteet 2054. - Ks. Yksityiset tiet. 

Rah.al. n:o 746 määrärahan osoittamisesta Kei
teleen-Päijänteen kanavan rakennustöiden aloitta
miseksi. Liitteet 2055. - Ks. Kanavat. 

Rah.al. n:o 747 määrärahan osoittamisesta kehitys
alueiden rautatiemaksujen alentamiseen. Liitteet 
2056. - Ks. Kehitysalueet. 

Rah.al. n:o 748 korotetun määrärahan osoittami
sesta maan uumenissa piilevien rikkauksien esille 
saamiseen. Liitteet 2057. - Ks. Malminetsintä. 

Rah.al. n:o 749 korotetun määrärahan osoittami· 
sesta syrjäseutujen sähköistämiseen. Liitteet 2058. -
Ks. Sähkö. 

Rah.al. n:o 750 määrärahan osoittamisesta koko 
Kuopion läänin saattamiseksi kehitysalueasioissa oi
keudenmukaiseen asemaan. Liitteet 2059.- Ks. Ke
hitysalueet. 

Rah.al. n:o 751 määrärahan osoittamisesta !ai
noiksi pienyrityksille. Liitteet 2060. - Ks. Pien
yritykset. 

Rah.al. n:o 752 määrärahan osoittamisesta yli
määräisen eläkkeen maksamiseksi perhe-eläkelain ul
kopuolelle jääneille. Liitteet 2061. - Ks. Eläkkeet. 

Rah.al. n:o 753 korotetun määrärahan osoittami
sesta sairaiden hyväksi sairausvakuutuslain periaat
teiden mukaisesti. Liitteet 2062. - Ks. Sairauskor
vaukset. 

Rah.al. n:o 754 määrärahan osoittamisesta täy
dennyseläkkeiksi kansaneläkkeen saajille. Liitteet 
2063. - Ks. Kansaneläke. 

Rah.al. n:o 755 määrärahan osoittamisesta eri
koiskorvauksien snorittamiseksi invaliideille. Liitteet 
2064. - Ks. Invaliidit. 

Rah.al. n:o 756 korotetun määrärahan osoittami
sesta rintamaveteraanien eläkkeitä varten. Liitteet 
2065.- Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 757 määrärahan osoittamisesta yli
määräiseksi erikoiskorvaukseksi 65 vuotta täyttä
neille rintamaveteraaneille. Liitteet 2066. - Ks. Rin
tamamiehet. 

Rah.al. n:o 758 määrärahan osoittamisesta yli
määräisenä hoitotukena kehitysvammaisille lapsille. 
Liitteet 2067. - Ks. Kehitysvammaiset. 

Rah.al. n:o 759 määrärahan osoittamisesta hinta
valvontaan ja hintojen alentamiseen. Liitteet 2068. 
- Ks. Hinnat. 

Rah.al. n:o 760 määrärahan osoittamisesta erityi
sen täydennysrahan myöntämiseksi kaikille invaliidi
rahan saajille. Liitteet 2069. - Ks. Invaliidit. 

Rah.al. n:o 761 määrärahan osoittamisesta perhe
Iisien korottamiseen. Liitteet 2070. - Ks. Perhelisät. 

Rah.al. n:o 762 määrärahan osoittamisesta täy
dennyslisiksi erityislapsilisän saajille. Liitteet 2071. 
- Ks. Lapsilisä. 

Rah.al. n:o 763 määrärahan osoittamisesta täy
dennysrahaksi kaikille lapsilisiä saaville. Liitteet 
2072. - Ks. Lapsilisä. 

Rah.al. n:o 764 määrärahan osoittamisesta äidin
palkan toteuttamisen aloittamiseksi. Liitteet 2073.
Ks. Äidinpalkka. 

Rah.al. n:o 765 määrärahan osoittamisesta rinta
mamieskortin jakamiseen rintamaveteraaneille. Liit
teet 2074.- Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 766 määrärahan osoittamisesta rintama
veteraanien ilmaisiin terveydentarkastuksiin ja -hoi
toon. Liitteet 2075. - Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 767 korotetun määrärahan osoittami
sesta sijoitusmenoihin työllisyyden turvaamiseksi. 
Liitteet 2076. - Ks. Työllisyys. 
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Rah.al. n:o 768 määrärahan osoittamisesta maa
laiskirjeenkantajien ansioiden parantamiseen. Liit
teet 2077. - Ks. Postilaitos. 

Suu 11. kysy m y k s e t: 

- n:o 1 rintamaveteraanieläkkeen korottamisesta, 
38. 

- n:o 2 maidontuotannon vähentämisestä, 38. 
- n:o 20 talletuskoron alentamisen estämisestä, 60. 
- n:o 34 erityisesti kehitysalueilla esiintyvän työt-

tömyyden poistamisesta, 125. 
- n:o 35 työttömyyskassalain korjaamisesta, 126. 
- n:o 50 oppi- ja ammattikoulua käyvien kyyditys-

kustannusten korvaamisesta, 296. 
- n:o 54 asuntoverotuksesta, 299. 
- n:o 81 valtion laitosten jätevesien laskemisesta 

Kuoreveden Suinuselkään, 493. 
- n:o 85 maidon pesemisen lopettamisesta, 495. 
- n:o 91 rintamaveteraanieläkkeiden käsittelemi-

sestä sosiaali- ja terveysministeriössä, 558. 
- n:o 93 VR:n Oulun konepajan toiminnan lo

pettamisen aiheuttamasta työttömyydestä, 559. 
- n:o 111 pienipalkkaisten ansioiden parantami

sesta, 664. 
- n:o 112 kansaneläkeikärajan alentamisesta ja 

kansaneläkkeiden korottamisesta, 665. 
- n:o 121 työttömyyskorvausten kattorajan nos

tamisesta, 670. 
- n:o 122 kiinteistökaupoista suoritettavan leima

veron poistamisesta, 669. 
- n:o 140 Sorsakosken-Varkauden tieyhteydestä, 

838. 
- n:o 141 veronkorotusten estämisestä, 840. 
- n:o 150 kuljetustoimen alan verojen alentami-

sesta, 1024. 
- n:o 151 äidinpalkan toteuttamisesta, 1024. 
- n:o 166 Outokumpu Oy:n Tornion tehtaan jä-

tevesien laskemisesta mereen, 1031. 
- n:o 167 lisävarojen myöntämisestä rintamavete

raanien eläkkeitä varten, 1031. 
- n:o 182 sairaankuljetusjärjestelmän edistämi

sestä, 1201. 
- n:o 185 kotivoikorvausten myöntämisestä, 1317. 
- n:o 194 rintamaveteraanieläkkeiden myöntämi-

sestä, 1566. 
- n:o 195 esityksen antamisesta pienituloisten vä

himmäispalk'kalaiksi, 1566. 
- n:o 202 kunnanveroäyrin hinnan nousun estä

misestä, 1585. 
- n:o 203 työmarkkinajärjestöjen sopimusten ulko

puolelle jäävien työntekijäin ansioiden parantami
sesta, 1586. 

- n:o 223 invalidien korvausten jälkeenjääneisyy
den poistamisesta, 1688. 

- n:o 224 kansaneläke-etujen parantamisesta, 
1689. 

- n:o 226 pankkien lainoituksen supistamisesta, 
1690. 

- n:o 237 maatalouden tuloverolain aiheuttamista 
lisäveroista, 17 47. 

- n:o 246 entisen puolustusvoimien komentajan 
rakennustoimenpiteiden hyväksymisestä, 1752. 

- n:o 251 vapaa- ja loma-ajan töiden vapauttami
sesta veroista maataloudessa, 1807. 

- n:o 265 rintamaveteraanien asiain kuntoon saat
tamisesta, 1813. 

- n:o 266 Lokan keinoaltaan puuston jäämisestä 
veden alle, 2024. 

- n:o 276 sairauspäivärahan korottamisesta, 2096. 
- n:o 277 perheenhuoltajana olevien äitien talou-

dellisen aseman parantamisesta, 2096. 
- n:o 287 verotuksessa myönnettävän moottorisa

havähennyksen määrästä, 2143. 
- n:o 288 maatilatalouden harjoittajan työtulovä

hennyksestä verotuksessa, 2143. 
- n:o 343 pienituloisten ansioiden korottamisesta, 

3170. 
- n:o 344 maatalouden tuloverolain perhe- ja pien

viljelmiin kohdistamesta verotuksesta, 3123. 
- n:o 373 rehupulan poistamisesta, 3241. 
- n:o 374 suulliseen kysymykseen n:o 343 annet-

tavan vastauksen viivästymisestä, 3241. 
- n:o 398 syöpäsairauden radiumhoitomahdolli

suuksien parantamisesta, 3285. 
- n:o 399 viime kesän katovahinkojen korvaami

sesta, 3248. 
- n:o 419 rintamaveteraanien eläkehakemusten 

hylkäyspäätösten ilmoittamatta j5ttämisestä, 
3353, 3523. 

- n:o 420 työttömien sijoittamisesta luonnonsuo
jelun tehtäviin, 3353. 

- n:o 438 eläkkeiden korottamisesta, 3529. 
- n:o 439 valtionrautateiden paikallisliikenteen su-

pistamisesta, 3530. 

Lausunnot: 

65 (OA:n kertomus v. -67, A.K.); 67 (asunto
osakkeiden oikeussuo ja, A.K.); 67 (maaseudun ve
sihuolto, A.K.) ; . 68, 70 ( turkistarhauksen luotot, 
A.K.); 73-4 (Koljonvirran silta, A.K.); 79 (maan
käyttölaki, 2 K.); 81 (s:n, 1 K.); 90 (s:n, 3 K.); 
91 (kalastuslaki, 1 K.); 107, 113, 115 ( vaalilait, Lk. 
129 ( maankäyttölaki, 2 K.) ; 131 (kunnallislaki, 
1 K.); 246, 250 (lääkintävoimistelijakoulutus, 
A.K.); 210 ('kunnallislaki, 3 K.); 214 (hallitus
muodon 49 §, 3 K.); 219 (hallitusmuodon 23 S, 
1 K.); 225, 240 (työllisyyskertomus v. -67, A.K.); 
270, 272 (pellonvaraus, 1 K.); 281, 283-4 (s:n, 2 
K.); 304, 315, 317 (hallituksen kertomus v. -67, 
A.K.); 320, 322 ( kansanedustajain varamiesjärjestel
mä, A.K.); 325 (rikosrekisteri, A.K.); 333, 336 (pel
lonvaraus, 3 K.); 341, 343 (lisäbudjetti, A.K.); 346 
-7 (yhtiökokouksen pöytäkirjan julkaiseminen, 
A.K.); 413 (rangaistusten täytäntöönpano, 2 K.); 
417 (moottoriajoneuvovero, 1 K.); 421, 423 (ajo
luvan peruuttaminen, A.K.); 428-9, 430-1 
(moottoriajoneuvovero, 2 K.); 433, 436, 439, 442 (li
säbudjetti, Lk.); 449 (moottoriajoneuvovero, 3 K.); 
453-4 (kansaneläkkeen tukilisä, 1 K.); 456 (Edk:n 
!kirjaston kertomus v. -68, A.K.); 470-1-2-3 
(voin alennusmyynti, A.K.); 475-6, 525 ( kunnanjoh
tajain toimikausi, A.K.); 478 ( sotavankeuskorvaus, 
A.K.); 486 ( vaalioikeusikäraja, 1 K.); 487-8 (vien
timalksu 1 K.); 505-6, 511 (lisäbudjetti, A.K.); 
531 (vientimaksut, 3 K.); 532, 534 (kansaneläkkeen 
tukilisä, 3 K.); 547-8 ( apteekkitavaralaki, Lk.); 
522 (porotilat, 1 K.); 555 (sairaankuljetus, A.K.); 
571-2, 574 (vähittäiSkaupan liikeaika, 2 K.); 
591-2 (metsänhoitoyhdistykset, 1 K.): 592 (soiden 
kuivatus, A.K.); 592 (järvenlaskut, A.K.); 600, 
602-3 (poro tilat, 3 K.) ; 609 (vähittäiskaupan lii
keaika, 2 K.); 614-5 (vaalioikeusikäraja, 2 K.); 
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619, 620 (metsänhoitoyhdistykset, 2 K.); 632 (pank
kivaltuusmiesten kertomus v. -68, A.K.); 647-
8-9, 650-1 (vähittäiskaupan liikeaika, 3 K.); 
655-6 (vaalioikeusikäraja, 3 K.); 661 (met
sänhoitoyhdisty:kset, 3 K.); 690 ( vaalilait, 1 K.); 
693 (kunnallinen kansanäänestys, A.K.); 695, 697, 
699, 700 (s:n); 710 (valtion lainat, 1 K); 715, 
717-8 (valtion lainat, 2 K.); 720 (tullitariffi, 
2 K.); 723 (kunnallislain 107 §, 2 K.); 730 
(liiJkkuva kauppa, 3 K.); 730-1 ( tieliikennelalki, 
3 K.); 734 (kalastuslaki, 1 K.); 740 (Pohj.-Suomen 
maatilatalousohjelma, A.K.); 7 46 ( invaliidihuolto, 
3 K.); 748 (valtion lainat, 3 K.); 777 (sairausva
kuutus, 3 K.); 791 (tulo· ja menoarvion perusteet, 
3 K.); 793 (kalastuslaki, 3 K.); 794 (maankäyttö
laki, 3 K.); 795-6 ( maankäyttölain osittainen ku
moaminen, 3 K.); 802, 805 (vaalilait, 2 K.); 814 
(kalataloudellinen tucldmuslaitos, A.K.); 822-3-4 
(vaalilait, 3 K.); 847, 849, 851-2-3-4 (eläkkeet, 
1 K.) ; 863 (Pohjoismaiden neuvoston Suomen val
tuuskunnan kertomus v. -67, A.K.); 867 (viljava
rastojen rakentaminen, A.K.); 878, 880 (maatalous
tulon vakaannuttaminen, Lk.); 889, 890 (oikeuden
käymiskaari, 1 K.); 905 ( apteekkitavaralaki, 1 K.) ; 
914, 918, 921, 927, 931-2 (edustajanvaalit, Lk.); 
937 ( työllisyyslaki, 2 K.); 943 ( edustajanvaalit, Lk.); 
948 (puhemiehen menettely); 948-9 (eläkelait, 3 
K.); 951 ( rakennusla:ki, 3 K.); 955 ( kalastuselinkei
non tukeminen, 3 K.); 958 ( työllisyyslaki, 3 K.); 
969, 970-1-2-3 (eläkkeet, 2 K.); 995-6 (tie
määrärahat, A.K.); 1013 (asumistuki, 1 K.); 1045 
(yrittäjäeläkkeet, 1 K.); 1036-7, 1042 (edustajan
vaalit, 1 K.); 1062, 1065-6 (apteekkitavaralaki, 
2 K.); 1078, 1080-1-2 (talletusten veronhuo
jennukset, 2 K.); 1086 ( oikeudenkäymiskaari, 
Jatk. 2 K.); 1095-6--7, 1101, 1104 (eläkkeet, 
3 K.); 1116, 1118 (yrittäjäeläkkeet, 2 K.); 1133, 
1136 (edustajanvaalit, 2 K.); 1143 (postipankki
laki, 1 K.); 1151, 1184-5, 1188 (lisäbudjetti, 
A.K.); 1174-5, 1177-8, 1180 (postipankkilaki, 2 
K.); 1209, 1210 (apteekkitavaralaki, 3 k.); 1214 
( ammattiopintojen avustaminen, 3 K.); 1216 (lap
senhoitotuki, 3 K.); 1218 (talletusten veronhuo
jennukset, 3 K.); 1221 ( asuntotuotantolaki, 3 K.); 
1221 ( vientitakuut, 3 K.); 1230, 1236 (edustajan
vaalit, 3 K.); 1244, 1246 ( apteekkitavaralaki, lep. 
jätt.); 1249 (edustajavaalit, lep, jätt.); 1254-5 
( oikeudenkäymiskaari, 3 K.); 1261, 1268, 1270-
1-2 (maataloustulo, 2 K.); 1272, 1274-5 (voin 
hinnanalennuskorvaus, 2 K.); 1275 (maidon ja veh
nän markkinoimismaksu, 2 K.); 1282 ( lisäbudjetti, 
Jatk. A.K.); 1288 ( asumistuki, 3 K.); 1295 (yrittäjä
eläkkeet, 3 K.); 1302 (eduskunnan istuntojen kes
keyttäminen 'kesäkuussa); 1314, 1316 (pankkilait, 
3 K.); 1326, 1332, 1334 ( maataloustulon vakaan
nuttaminen, 3 K.); 1337 (markkinoimismaksut, 
3 K.); 1374, 1502 (budjetti, Lk.); 1558 (Kan
sainvälinen Valuuttarahasto, 3 K.); 1559 (Peltosal
men-Pietarsaaren maantie, A.K.); 1560 ( Vuore
lan-Siilinjärven maantie, A.K.); 1561 (Juankos
ken-Riistaveden maantie, A.K.); 1574-5 (vienti
varausrahasto, 1 K.) ; 1577 ( Peltosalmen-Pietarsaa
ren maantie, A.K.); 1591 (valuutan säännöstely, 
A.K.); 1591 (hintasäännöstely, A.K.); 1595 (van
keinhoito-opisto, A.K.); 1603 ( sairausvakuutusmak-
6U, 1 K.); 1603-4-5-6 (työttömyyskassat, 1 K.); 

549 1/69 

1607 (perhe-eläke, 1 K.); 1608, 1612 (valtiova
rainhoito v. -66, A.K.); 1614 (Lapin tiesuunnitel
mat, A.K.); 1653-4 (työttömyyskassat, 2 K.); 1655 
-6 (perhe-eläke, 2 K.); 1665 (perhe-eläke, 3 K.); 
1673 (Ruottisenharjun-Juorkunan maantie, A.K.); 
1673 ( Sarakylän-Saarelan maantie, A.K.); 1674 
(Korvan-Sampilan maantie, A.K.); 1675 (Särki
vaaran-Virkkusen maantie, A.K.); 1697-8 (sai
rausvakuutus, 2 K.); 1698 (obligaatiolainojen ve
ronhuojennukset, 2 K.); 1703 (Suomen Akatemia, 
2 K.); 1704-5-6 (valtiopäiväjärjestys, 1 K.); 
1707 ( metsästyslaJk:i, 1 K.); 1707 ( karjantark
U\:ailu, 1 K.); 1709, 1716 (kalastuslaki, 1 K.); 
1719 (Suorsankylän maantie, A.K.); 1723-4 (sai
rausvakuutus, 3 K.) ; 1725-6-7 ( obligaatiolaino
jen veronhuojennukset, 3 K.); 1738 ( taiteilijapro
fessori, 1 K.); 1758, 1760, 1926-7, 1929 (kansan
eläkelaitoksen kertomus v. -68, A.K.); 1766 (vero
hallitus, 3 K.); 1768-9 (karjantarkkailu, 2 K.); 
1779 (maatalouden lainoitus, A.K.); 1781 (tilojen 
pakkohuutokaupat, A.K.); 1790, 1792-3-4, 
1796, 1798 (valtiopäiväjärjestys, 3 K.); 1800 (met
sästyslaki, 3 K.); 1802 ( vientivarausrahastot, 2 K.); 
1854 (hallituksen talouspolitiikka, vlksm.); 1942 
(valtiovarain tila v. -67, A.K.); 2025 (karjantark
kailu, 3 K.); 2028 ( maankäyttölaki, 3 K.); 2033 
(tuulaki, 2 K.); 2050-1 (s:n, 3 K.); 2054, 2057 
( elatusapu, 2 K.); 2058 ( metsänhoitoyhdistykset, 
2 K.); 2061 (vuokrakiskonta, 1 K.); 2063 (asu
tustilallisten laitumet, A.K.); 2072 (elatusapu, 3 
K.) ; 207 4-5 ( metsänhoitoyhdistykset, 3 K.) ; 
2077 (liiketoiminnan kehittämisrahasto, 1 K.); 
2082-3-4-5, 2089 (veronkannon lykkääminen, 
Lk.); 2111-2 (sotilasvammalaki, 1 K.); 2115 (ke
hitysalueluotot, Lk.); 2122 ( kunnallisobligaatio
laina, A.K.); 2136 (taloudellisen kasvun turvaa
minen, 1 K.); 2138-9 (korkeakoulustipendit, 1 
K.); 2149 (vuokrakiskonta, 3 K.); 2151 (uudis- ja 
kivenraivaustoimin ta, A.K.); 2152 ( Levisalmen sil
ta, A.K.); 2153 ( Puutossalmen silta, A.K.); 2153 
(Mustanvirran silta, A.K.); 2159, 2160-1 (talou
dellisen kasvun turvaaminen, 2 K.); 2173, 2181, 
2185-6 (s:n, 3 K.); 2192 (makeisvalmistevero, 
2 K.); 2192, 2251 (virvoitusjuomavero, 2 K.); 
2193-4 (sotilasvammalaki, 2 K.); 2195-6--7-8 
( korkeakoulustipendit, 2 K.); 2203 ( kuluttajahin
tarekisteri, A.K.); 2206 (valtion suhdannerahasto, 
Lk.); 2211 (kansainväliset kehitysluotot, 3 K.); 
2212 (makeisvalmistevero, 3 K.); 2213-4 (sotilas
vammalaki, 3 K.); 2215, 2218 (korkeakoulustipen
dit, 3 K.); 2226 (tuberkuloosin vastustaminen, 
2 K.); 2254 (Kemin alueen suot, A.K.); 2259 
( virvoitusjuomavero, 3 K.); 2268 (maatalouden työ
aikalaki, 3 K.); 2274-5-6, 2278, 2280 (huoneen
vuokra, 3 K.); 2297 (verolait, 1 K.); 2305, 2307 
-8, 2310-1 (veronkannon lykkääminen, 1 K.); 
2324 (seminaarien lakkauttaminen, 3 K.); 2329, 
2333-4-5 (veronhuojennukset, 2 K.); 2343-
4 (lisäbudjetti, Lk.); 2356 (veronhuojennukset, 
3 K.); 2357-8-9 (pienteollisuuden korkotukiluo
tot, 3 K.); 2360 (asutusluotot, 3 K.); 2360 (eri
tyislapsilisä, 3 K.); 2361 (yleiset tiet, 3 K.); 2362 
-3 (virkamiespalkat, 3 K.); 2364 (tapaturmavakuu
tus, 3 K.); 2368 (sairausvakuutus, 3 K.); 2377 ( poik
keukset verolakeihin, 2 K.); 2378, 2381-2-3 (ve
ronkannon lykkääminen, 2 K.); 2392 ( opintolaino
jen valtiontakaukset, 1 K.); 2401, 2405 ( tuberku-



4382 Eduskunnan jäsenet 1969. 

loosin vastustaminen, 3 K.); 2445 (kehitysalueiden 
talouden edistäminen, 1 K.); 2459, 2460 (verolait, 
3 K.); 2469, 2471 (veronkannon lykkääminen, 3 K. 
2553 (kehitysalueiden talouden edistäminen, 2 K.); 
2556 (kehitysalueiden veronhuojennukset, 2 K.); 
2556-7 (kehitysalueluotot, 2 K.); 2557 (kehitys-
alueiden investointiluotot, 2 K.); 2564 (kunnallisve
totus, 1 K.); 2565, 2567-8 (pellonvaraus, 1 K.); 
2516 (budjetti, Yk.); 2610 (korkotukiluotot, 3 K.); 
2612 (rauhan- ja konfliktin tutkimus, 3 K.); 2613-
4 (kehitysalueiden talouden edistäminen, 3 K.); 
2635, 2638-9, 2640, 2642 (tulo- ja omaisuusvero, 
2 K.); 2646 (vesihallinto, 2 K.); 2650-1-2-3-
4-5 (kunnallisverotus, 2 K.); 2658, 2660-1, 
2663, 2668-9 (pellonvaraus, 2 K.); 2674 (elintar
viketuotteiden valmistevero, 2 K.); 2675-6 (bud
jetti, Pl. 22); 2676-7 (s:n, Pl. 23); 2685, 2693, 
2698 ( s: n, Pl. 24) ; 2704 ( kehitysalueluotot, ) K.); 
2708 (liiketoiminnan kehittämisrahasto, 3 K.); 2720 
(budjetti, Pl. 25); 2737, 2741-2, 2746, 2749, 2753, 
2756 (budjetti, Pl. 26); 2765 (s:n, Pl. 27); 2767 
(s:n, Pl. 28); 2784, 2786-7 (s:n, Pl. 29); 2795 
(s:n, Pl. 30); 2847, 2853, 2858, 2862, 2865, 2877 
(s:n, Pl. 31); 2880, 2885, 2887, 2893, 2895 (s:n, 
Pl. 32); 2935 (kehitysalueiden talouden edistämi
nen, 3 K.); 2939,2940 (tulo- ja omaisuusvero, 3 K.); 
2944, 2965 ( vesihallinto, 3 K.); 2946, 2948-9 
( kunnallisverotus, 3 K.); 2952, 2955 ( pellonvaraus, 
3 K.); 2961, 2963 (suhdannerahasto, 3 K.); 2967-
8-9, 2970, 2972-3-4-5, 2978, 2980 (budjetti, 
Pl. 33); 2984, 2997 (s:n, Pl. 34); 2995 (korkea
kouluhallinto, Lk.); 2988-9, 2992, 2994 (bud-
jetti, Pl. 36); 3001-2-3-4-5 (s:n, Os. 11); 3005 
(s:n, Os. 13); 3009 (s:n, Yp.); 3028, 3036, 3048, 
3053-4, 3056 (lisäbudjetti, A.K.); 3059, 3060 
(budjetti, Jatk. A.K.); 3066 (lainakoron alentami· 
nen, A.K.); 3075-6 (liikepankkien sosialisoiminen, 
A.K.) ; 3079 ( asumiseroraha, Lk.); 3087 ( puhemie-
hen menettely); 3095 ( säästöpalkkiot, 2 K.); 3097 
(kunnallisverotus, 1 K.); 3099, 3100 (asevelvollisten 
päiväraha, A.K.); 3105 (arpajaisvero, 3 K.); 3107 
( tuontikaupparahasto, 3 K.) ; 3108 (nuorison talle
tustoimin ta, 3 K.); 3109 (säästöpalkkiot, 3 K.); 
3134 (kunnallisverotus, 2 K.); 3135, 3137-8-9 
(·asumiseroraha, 2 K); 3140 (OK:n kertomus v. 
-68, A.K.); 3141 (OA:n kertomus v. 68. 
A.K.); 3143 (vuokrasäännöstely, A.K.); 3144 
(Kuopion-Varkauden syväväylä, A.K.); 3152-3 
(asuntotuotanto, 3 K.); 3155, 3157-8 (asumisero
raha, 3 K.); 3162, 3164-5 (kunnallisverotus, 3 K.); 
3186 (asumistuki, Lk.); 3194, 3196 (talouselämän 
säännöstely, 1 K.); 3201, 3205, 3209 (hallituksen 
kertomus v. -68, A.K.); 3228 (syrjintä työmarkki
noilla, A.K.); 3269 (autojen osamaksukauppa, 
A.K.); 3274 (virkamiespalkat, 3 K.); 3281 (pankki
valtuusmiesten johtosääntö, 1 K.); 3291, 3294-5 
(asumis tuki, 1 K.); 3 306 ( talonmiesten työaika, 2 
K.); 3309, 3311 (pankkivaltuusmiesten johtosääntö, 
2 K.); 3317-8-9 (teurastuspalkkiot, 1 K.); 3320 
(sokerintuotannon turvaaminen, 1 K.); 3327 (meri
mieslaki, 3 K.); 3328 ( talonmiesten työaika, 3 K.); 
3329. (puolustuslaitoksen virkamiesten työaika, 3 
K.); 3330 (rikoslaki, 3 K.); 3331 (talouselämän 
säännöstely, 3 K.); 3362-3 (huoneenvuokra, 
1 K.); 3367 (markkinoimismaksut, 1 K.); 3391-
2-3-4 (teurastus palkkiot, 2 K.); 3 396 (sokerin-

tuotannon turvaaminen, 2 K.); 3410,3415-6 (mark
kinoimismaksut, 2 K.); 3422-3 (asumistuki, 2 
K.) ; 3429 ( pysäköintivirhemaksu, 2 K.); 3444 
( työsopimuslaki, 2 K.); 3448-9 ( sokerintuotan
non turvaaminen, 2 K.); 3459 ( kuorma-autokiin
nitys, 2 K.); 3464 (abortti, 3 K.); 3476 (Kolarin 
kaivostoiminta, 3 K.); 3503-4 ( teurastuspalkkiot, 
3 K.); 3533 (invalidihuolto, 3 K.); 3534 (eroraha, 
3 K.); 3535 (edustajaneläke, 3 K.); 3539, 3540 
(huoneenvuokra, 3 K.); 3544 (markkinoimismak
sut, 3 K.); 3554 (asumistuki, 3 K.); 3569 (työ
sopimuslaki, 3 K.); 3577-8 (rikoslaki, 3 K.); 
3579 (sokerintuotannon turvaaminen, 3 K.); 3580 
(huoltoapulaki, 3 K.); 3581 (kuorma-autokiinnitys, 
3 K.); 3586 (puhemiehen menettely). 

Westerlund, Paul Gustav Henrik, maanviljelijä. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Mmv:aan 28. 

A 1 o i t teet: 

Toiv.al. n:o 402 viljavaraston rakentamisesta Itä
Uudellemaalle. Liitteet 801 ja 802. - Ks. Vilja. 

Toiv.al. n:o 526 toimenpiteistä valtion tuen ja 
valtionlainojen myöntämiseksi vanhusten ja eläkeläis
ten kunnallisten asuntojen rakentamista varten. 
Liitteet 1025 ja 1026. - Ks. Asuntotuotanto. 

Rah.al. n:o 79 määrärahan osoittamisesta tie- ja 
siltayhteyden rakentamiseksi Tirmosta Suur-Peilin
gin österbyhyn. Liitteet 396 ja 397. - Ks. Maan
tiet. 

Rah.al. n:o 769 määrärahan osoittamisesta vilja
varaston rakentamista varten itäiselle Uudelle
maalle. Liitteet 2078 ja 2079. - Ks. Vilja. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 189 työvälineenä käytettävien moottorikeik
kojen hankinta- ja käyttökustannusten alentami
sesta. 

- n:o 244 ruotsinkielisten alokas- ja jatkokoulu
tuskurssien järjestämisestä valtion poliisiopistossa. 

Suull. kysymykset: 

- n:o 67 leipäviljakaupassa esiintyvistä epäkoh
dista, 408. 

- n:o 179 viime satovuoteen kuuluvan vehnän 
markkinoimisesta, 1199. 

- n:o 225 maanviljelijäin leipäviljan myyntimah
dollisuuksista, 1689. 

- n:o 309 ruotsinkielisten aiokaskurssien aikaan
saamisesta Valtion poliisiopistossa, 2293. 

Lausunnot: 

272 (pellonvaraus, 1 K.); 594 (maataloustuot
teiden hintakehitys, A.K.); 875 ( maataloustulon 
vakaannuttaminen, Lk.); 1335 ( s:n, 3 K.); 1525 
(budjetti, Lk.) ; 2299 ( veronkannon lykkääminen, 
1 K.) ; 2568 (pellon varaus, 1 K.) ; 2598 ( vesihal
linto, 1 K.); 2813 (budjetti, Pl. 30); 2881, 2884 
(s:n, Pl. 32); 3045 (lisäbudjetti, A.K.); 3365 
(markkinoimismaksut, 1 K.); 3412, 3415-6 (s:n, 
2 K.); 3506 (teurastuspalkkiot, 3 K.); 3546 (mark· 
kinoimismaksut, 3 K.) . 
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Vilmi, Pekka AHred, maanviljelijä. 

- Lapin läänin vaalipiirin valitsema 9. 
- valittu varajäseneksi Ltv:aan 27. 

, jäseneksi Mmv:aan 28. 

A 1 o i t teet: 
Lak.al. n:o 25 laiksi maatilatalouden tuloverolain 

muuttamisesta. Liitteet 135. - Ks. Maatilatalouden 
verotus. 

Lak.al. n:o 142 laiksi pellon käytön rajoittami
sesta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 2273. -
Ks. Pellonvaraus. 

Lak.al. n:o 161 laiksi lykkäyksen myöntämisestä 
maatilatalouden harjoittajille vuodelta 1968 toimi
tetun verotuksen veronkannossa. Liitteet 2199. -
Ks. Maatilatalouden verotus. 

Toiv.al. n:o 48 eräiden postilaitoksen sivutoimien 
muuttamisesta päätoirniksi. Liitteet 176. - Ks. 
Postilaitos. 

Toiv.al. n:o 128 Pohjois-Suomessa toimivien val
tion yhtiöiden pääkonttorien siirtämisestä Helsin
gistä tuotantolaitosten yhteyteen. Liitteet 268. -
Ks. Valtion laitokset. 

Toiv.al. n:o 199 määrärahasta Ranuan kunnan
eläinlääkärin virka-asunnon ja vastaanottotilojen ra
kentamiseksi. Liitteet 470. - Ks. Eläinlääkärit. 

Toiv.al. n:o 234 kaikkien Lapin läänin kuntien 
määräämisestä kuntien yleistä kalleusluokitusta kos
kevassa laissa tarkoitettuun ensimmäiseen kalleus
luokkaan. Liitteet 554. - Ks. Kalleusluokitus. 

Toiv.al. n:o 241 vesijättöjä ja vesialueita koske
vien jakolain säännösten muuttamisesta. Liitteet 
562.- Ks. Jakolaitos. 

Toiv.al. n:o 361 kahden vapaavuoden järjestä
misestä Pohjois- ja Koillis-Suomen asutusluotan siiQ
jille. Liitteet 756. - Ks. Asutustilat. 

Toiv.al. n:o 371 määrärahasta Tervolan koti
talous- ja karjanhoitokoulun sekä asuinrakennus
ten rakentamiseksi. Liitteet 767. - Ks. Kotitalous. 

Toiv.al. n:o 388 maaseudun vesihuoltolaitteiden 
rakentamisen avustamisesta. Liitteet 784. - Ks. 
Vesihuolto. 

Toiv.al. n:o 403 valtion rehuviljavaraston perus
tamisesta Kemiin. Liitteet 803. - Ks. Vilja. 

Toiv.al. n:o 415 pääurakoitsijan palveluksessa 
olevien kuorma-autonkuljettajien ym. aseman tur
vaamisesta. Liitteet 902. - Ks. Työsuhde. 

Toiv.al. n:o 448 risusavottatöitä koskevien työl
lisyysmääräysten uudistamisesta. Liitteet 937. - Ks. 
Työttömyys. 

Toiv.al. n:o 541 maatilatalouksien lomaemäntätoi
minnan järjestämisestä. Liitteet 1044. - Ks. Kodin
hoito. 

Toiv.al. n:o 600 rautatien ylikulkusillan ja siihen 
liittyvän ohitustien rakennustöiden aloittamisesta 
Simon asemakylässä. Liitteet 1120. - Ks. Rauta
tiet. 

Toiv.al. n:o 605 ulkomailla opiskelevien suoma
laisten nuorten lento- ja rautatiealennusten saatta
misesta samaksi kotimaassa opiskelevien kanssa. 
Liitteet 1126. - Ks. Rautatiemaksut. 

Toiv.al. n:o 617 polkutien rakentamisesta Harju
vaarassa Reponiemen kautta Harjunojaan Muonion 
kunnassa. Liitteet 1138. - Ks. Polkutiet. 

Toiv.al. n:o 711 maantien rakentamisesta Simon 
kunnan Maksniemen kylästä Veitsiluotoon. Liitteet 
1241. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 725 maantien rakentamisesta Ylläs
järven maantieltä Luosun kylään Kolarin kunnassa. 
Liitteet 1255. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 727 polkutien rakentamisesta He
tasta Näkkälään Enontekiön kunnassa. Liitteet 
1257. - Ks. Polku tiet. 

Toiv.al. n:o 749 sillan rakentamisesta Simojoen yli 
Tainijoen lossipaikan kohdalla Simon kunnassa. Liit
teet 1279.- Ks. Sillat. 

Toiv.al. n:o 752 sillan rakennustöiden aloittami
sesta Kemijoen yli Tervolan kirkonkylässä. Liitteet 
1282. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 770 määrätahan osoittamisesta polku
tien rakentamiseksi Harjuvaarasta Reponiemen 
kautta Harjuojaan Muonion kunnassa. Liittet 2080. 
- Ks. Polkutiet. 

Rah.al. n:o 771 määrätahan osoittamisesta rauta
tien ylikulkusillan ja siihen liittyvän ohitustien ra
kentamiseksi Simon asemakylään. Liitteet 2081. -
Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 772 määtätahan osoittamisesta Ra
nuan kirkonkylän-Kuhan maantien peruskorjaarni
seksi. Liitteet 2082. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 773 määrärahan osoittamisesta maan
tien rakentamiseksi Simon kunnan Maksniemen ky
lästä Veitsiluotoon. Liitteet 2083. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 774 määrärahan osoittamisesta maan
tien rakennuttamiseksi Ranuan kunnan Tel:kkälän 
kylästä Asmundin asutusalueen paikallistiehen. Liit
teet 2084. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 775 määrärahan osoittamisesta Raanu
järven-Kantomaanpään maantien peruskorjaarnista 
varten Ylitornion kunnassa. Liitteet 2085. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 776 määtätahan osoittamisesta Pel
lon Havelasta Kolarin kirkonkylään johtavan Väy
länvarren maantien peruskorjaamista varten. Liitteet 
2086. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 777 määtärahan osoittamisesta sillan 
rakentamiseksi Simojoen yli Tainijoen lossipaikan 
kohdalla Simon kunnassa. Liitteet 2087. - Ks. Sil
lat. 

Rah.al. n:o 778 määrärahan osoittamisesta maan
tien rakentamiseksi Simojoen pohjoispuolelle Ala
niemeltä Tainijoen tien kautta Hosioon. Liitteet 
2088. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 779 määrärahan osoittamisesta Vaatto
järven-Ruokovaaran yhdystien rakentamiseksi Ko
larin kunnassa. Liitteet 2090. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 780 määrärahan osoittamisesta Kivi
rannan-Sätkinärän-Liakan paikallistien rakenta
miseksi Alatornion kunnassa. Liitteet 2091. - Ks. 
Paikallistiet. 

Rah.al. n:o 781 määrätahan osoittamisesta sillan 
rakentamiseksi Kemijoen yli Tervolan kirkonkylässä. 
Liitteet 2092. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 782 määrärahan osoittamisesta maan
tien rakentamiseksi Sieppijärven rautatieasemalta 
Väylänvarren maantielle Kolarin kunnassa. Liitteet 
2093.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 783 määrärahan osoittamisesta Veitsi
luodon tienhaaran-Kemin valtatien perusparanta
mista varten. Liitteet 2094. - Ks. Maantiet. 



4384 Eduskunnan jäsenet 1969. 

Rah.al. n:o 784 määrärahan osoittamisesta Ra
nnan kunnaneläinlääkärin virka-asunnon ja vastaan
ottotilojen rakentamiseksi. Liitteet 2095. - Ks. 
Eläinlääkärit. 

Rah.al. n:o 785 määrärahan osoittamisesta valtion 
virastotalon rakentamiseksi Tervolaan. Liitteet 2096. 
- Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 786 määrärahan osoittamisesta Posion 
lukion koulutilojen rakentamista varten. Liitteet 
2097.- Ks. Oppikoulut. 

Rah.al. n:o 787 määrärahan osoittamisesta Poh
jois-Suomen kehitysrahastoa varten. Liitteet 2098. -
Ks. Kehitysrahastot. 

Rah.al. n:o 788 määrärahan osoittamisesta tuber
kuloosilain mukaista lisättyä valtionapua varten. Liit
teet 2099.- Ks. Tuberkuloosi. 

Rah.al. n:o 789 määrärahan osoittamisesta mieli
sairaslain mukaista lisättyä valtionapua varten. Liit
teet 2100. - Ks. Sairaalat. 

Rah.al. n:o 790 korotetun määrärahan osoitta
misesta rintamasotilaiden ylimääräisiä sotaeläkkeitä 
varten. Liitteet 2101. - Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 791 määrärahan osoittamisesta avus
tukseksi veteraanijärjestöille niiden hallintomenoja 
varten. Liitteet 2102. - Ks. Rintamamiehet. 

Rah.al. n:o 792 määrärahan osoittamisesta oppi
ja ammattikoululaisten koulumatkoista aiheutuvien 
kustannusten korvaamiseen. Liitteet 2103. - Ks. 
Matkakustannukset. 

Rah.al. n:o 793 määrärahan osoittamisesta maa
seudun vesihuoltolaitteiden rakentamisen avustami
seen. Liitteet 2104. - Ks. Vesihuolto. 

Rah.al. n:o 794 korotetun määrärahan osoittami
sesta avustuksiksi maaseudun sähköistämisen tuke
miseen. Liitteet 2105. - Ks. Sähkö. 

Rah.al. n:o 795 määrärahan osoittamisesta lapsi
lisien korottamiseen. Liitteet 2106. - Ks. Lapsilisä. 

Rah.al. n:o 796 korotetun määrärahan osoittami
sesta siirtona maatilatalouden kehittämisrahastoon. 
Liitteet 2107.- Ks. Maatilatalous. 

Rah.al. n:o 797 korotetun määrärahan osoittami
sesta kalankasvatusaltaiden rakentamiseen ja kalave
sien hoitoon. Liitteet 2108. - Ks. Kalankasvatus. 

Rah.al. n:o 798 korotetun määrärahan osoittami
sesta maankäyttö- ja maanhankintalain toimeenpa
nen yhteydessä rakennettavien keskeneräisten tie
töiden jatkamista varten. Liitteet 2109. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 799 korotetun määrärahan osoittami
sesta polkuteiden rakentamiseen ja parantamiseen 
Lapin läänissä. Liitteet 2110. - Ks. Polkutiet. 

Rah.al. n:o 800 korotetun määrärahan osoittami
sesta asutusteiden kuntoonpanoa ja kunnossapitoa 
varten. Liitteet 2111. - Ks. Asutustiet. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 33 metsähallituksen mailla olevien vuokra
tilojen muodostamisesta itsenäisiksi viljelys
tiloiksi. 

- n:o 121 eräiden maankäyttölain mukaisten asun
tolainahakemusten käsittelystä asutushallituk
sessa. 

- n:o 124 uudis- ja kivenraivauspalkkion myöntä
misestä uudistilan perustamispalkkiota saaneelle 
henkilölle. 

- n:o 142 maatalouden tuloverolain aiheuttaman 
verorasituksen lisääntymisen estämisestä. 

- n:o 170 esityksen antamisesta kalakannan ja ka
lastuksen turvaamiseksi. 

- n:o 176 uusien luonnonsuojelualueiden muodos
tamisesta Lappiin. 

- n:o 178 maatilatalouden kehittämisrahaston 
säästyneiden varojen käyttämisestä maatalouden 
rakennustoiminnan lainoittamiseen. 

- n:o 211 rintamamieseläkkeiden maksattamisesta. 
- n:o 249 Ranuan kuntaan kuuluvan Piittisjär-

ven alueen käyttösuunnitelmaa koskevan toimi
tuksen kiirehtimisestä. 

- n:o 264 TVL:n työnjohtotehtävissä työskente
levien palkkojen korottamisesta. 

- n:o 277 tavallisten maanostolainojen myöntämis
edellytyksiä koskevien ohjeiden tarkistamisesta. 

- n:o 281 peruskoulun uskonnonopetuksen jär
jestämisestä. 

- n:o 285 maantie- ja sora-alueiden korvaussuori
tusten maksatusten nopeuttamisesta. 

- n:o 291 Pohjois-Suomen kuntien työhönsijoitus
velvollisuuden helpottamisesta. 

S u u 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 133 kansakoulutoimen ylläpitämiseen an
nettavien valtionapujen viivästymisestä, 835. 

- n:o 206 raakasähkön hinnassa olevan Lapin alen
nuksen poistamisen estämisestä, 1619, 1681. 

- n:o 410 peruskoulun uskonnonopetuksen jär
jestämisestä, 3289. 

Lausunnot: 

331 (pellonraivaus, 3 K.); 602 (porotilat, 3 K.); 
1321 ( maataloustulon vakaannuttaminen, 3 K.); 
1426 (budjetti, Lk.); 1978 (hallituksen talouspoli
tiikka, vlksm.); 2082 ( veronkannon lykkääminen, 
Lk.); 2253 (Kemin alueen suot, A.K.); 2255 (Ke
mijoen silta, A.K.); 2299 ( veronkannon lykkäämi
nen, 1 K.); 2330 (veronhuojennukset, 2 K.); 2378, 
2383 (veronkannon lykkääminen, 2 K.); 2462 (s:n, 
3 K.); 2565, 2567 (pellonvaraus, 1 K.); 2659 
(pellonvaraus, 2 K.); 2823, 2826 (budjetti, Pl. 
30); 2838, 2856, 2866 (s:n, Pl. 31); 2882 (s:n, 
Pl.32); 2953,2955 (pellonvaraus, 3K.); 3010 (bud
jetti, Yp.); 3156 (asumiseroraha, 3 K.); 3367 (mark
kinoimismaksut, 1 K.); 3518 ( teurastuspalkkiot, 
3 K.). 

Vilponiemi, Väinö Antero, piirisihteeri. 

- Turun läänin Pohjoisen vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Prv:aan 25. 

, varajäseneksi Tv:aan 27. 
, Suomen Pankin tilintarkastajan varamie

heksi v:ksi 1969 2168. 
jäseneksi Tv:aan 3133. 

A 1 o i t teet: 

Lak.al. n:o 144 laiksi kehitysalueiden talouden 
edistämisestä vuosina 1970-1975. Liitteet 2182. -
Ks. Kehitysalueet. 

Toiv.al. n:o 155 asunto-obligaatiojärjestelmän ai
kaansaamisesta vuokra-asuntotuotannon rahoitustar
peen tyydyttämiseksi. Liitteet 296. - Ks. Asunto
tuotanto. 
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Toiv.al. n:o 222 kunnallisten obligaatioiden käyt
töönottamisesta kuntien maanostotoiminnan rahoitus
tarpeen tyydyttämiseksi. Liitteet 541. - Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 312 yhtenäiseen koulujärjestelmään 
johtavan koulunuudistuksen valmistelusta. Liitteet 
665. - Ks. Koululaitos. 

Toiv.al. n:o 429 lakisääteisen työpaikkojen ter
veydenhuoltojärjestelmän aikaansaamisesta. Liitteet 
917.- Ks. Terveydenhoito. 

Toiv.al. n:o 450 työllisyyttä edistävässä ammatti
kurssitoiminnassa havaittujen epäkohtien poistami
sesta. Liitteet 940. - Ks. Ammattikurssit. 

Toiv.al. n:o 487 huoltoapulain 5 §:n mukaisten 
eläkkeiden saattamisesta kokonaan etuoikeutetuksi 
tuloksi kansaneläkkeen tukiosaa määrättäessä. Liit
teet 982. - Ks. Kansaneläke. 

Toiv.al. n:o 679 Kankaanpään-Siikaisten-Me
rikarvian maantien perusparantamisesta. Liitteet 
1209.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 80 määrärahan osoittamisesta Mänty
luodon sataman edustalle rakennettavien aallonmur
tajien rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 398. 
- Ks. Satamat. 

Rah.al. n:o 801 määrärahan osoittamisesta val
tion virastotalon rakentamiseksi Noormarkkuun. 
Liitteet 2112. - Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 802 määrärahan osoittamisesta Harja
vallan kauppalaan rakennettavan valtion virastotalon 
suunnittelemista varten. Liitteet 2113. - Ks. Vi
rastot. 

.Rah.al. n:o 803 määrärahan osoittamisesta Sata
kunnan tie- ja vesirakennuspiirin perustamista var
ten. Liitteet 2114. - Ks. Tie- ja vesirakennus. 

Rah.al. n:o 804 määrärahan osoittamisesta Kan
kaanpäästä Siikaisten kautta Merikarvialle johtavan 
maantien perusparantamista varten. Liitteet 2115. 
- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 805 määrärahan osoittamisesta kodin
perustamislainoja varten. Liitteet 2116. - Ks. Ko
dinperustamislainat. 

Rah.al. n:o 806 määrärahan osoittamisesta avus
tukseksi nuorisotyötä tekeville järjestöille. Liitteet 
2117.- Ks. Nuorisotyö. 

Rah.al. n:o 807 määrärahan osoittamisesta maan
tien rakennustöiden aloittamiseksi Mäntyluodon
Reposaaren maantieltä Ahlaisten kirkonkylään. Liit
teet 2118.- Ks. Maantiet. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 82 itsenäisyyspäivän palkan turvaamisesta 
työntekijöille viisipäiväiseen työviikkoon siirryt
täessä. 

- n:o 137 Satakunnan tieolojen kehittämisestä. 
- n:o 168 ammattimaisessa liikenteessä käytettä-

vien autojen verorasituksesta. 
- n:o 216 tarkoituksenmukaisen vapaa-aikapolitii

kan aikaansaamisesta. 
- n:o 234 työllisyyskurssien henkilökunnan eläke

turvan järjestämisestä. 
- n:o 284 verosäännösten muuttamisesta asumis

kustannusten alentamiseksi. 

Suu 11. k y s y m y k s e t: 

- n:o 262 esityksen antamisesta asunto-osakeyhtiö
lain uudistamiseksi, 1812. 

- n:o 267 lapsiperheiden asumistuen laajentamista 
koskevan esityksen antamisesta, 2043. 

Lausunnot: 

422 ( ajoluvan peruuttaminen, A.K.); 655 (vaali
oikeusikäraja, 3 K.); 2130 (taloudellisen kasvun tur
vaaminen, 1 K.); 2171, 2174 (s:n, 3 K.); 2275-6, 
2279 (huoneenvuokra, 3 K.); 2544 (kehitysalueiden 
talouden edistäminen, 2 K.); 2613 (s:n, 3 K.); 
2864 (budjetti, Pl. 31); 3152-3 ( asuntotuo
tanto, 3 K.); 3356, 3362 (huoneenvuokra, 1 K.); 
3541-2 (s:n, 3 K.). 

Virolainen, Johannes, maatalous- ja metsätieteiden toh
tori. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 6. 
- vapautunut edustajantoimestaan, presidentin tehtä-

viä hoitaneen pääministeri Koiviston Islannin mat
ikan takia, tasavallan presidentin Bahaman matkan 
aiikana 3196. 

- ilmoitus esteen lakkaamisesta 3254. 
Ks. Hallituksen jäsenten lausunnot. 

Virtanen, Kaarlo Rainer, kaavaaja. 

- Uudenmaan läänin vaalipiirin valitsema 6. 
- valittu jäseneksi Kulkv:aan 28. 

, Pv:aan 27. 
puheenjohtajaksi Kulkv:aan 33. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 408 työvoimapolitiikkaa tutkivan ja 
ohjaavan elimen perustamisesta. Liitteet 894. - Ks. 
Työvoimapolitiikka. 

Rah.al. n:o 808 määrärahan osoittamisesta veden 
johtamiseksi Vesijärvestä Tuusulanjärveen sekä Tuu
sulan-, Vantaan-, Keravan- ja Espoonjokien vesimää
rän lisäämiseksi. Liitteet 2119. - Ks. Vesistön sään
nöstely. 

Rah.al. n:o 809 määrärahan osoittamisesta Hel
singin vesihuoltoalueen raakaveden turvaamista kos
kevien suunnitelmien toteuttamiseksi. Liitteet 2120. 
- Ks. Vesihuolto. 

S u u 11. kysy m y k s e t: 

- n:o 19 talletuskoron alentamisen estämisestä, 
60. 

- n:o 375 VR:n Hyvinkään konepajan saattami
sesta täysitehoiseen käyttöön, 3240, 3284, 3345. 

Lausunnot: 

3 59 ( tieliikennelaki, 1 K.) ; 541 ( liikennepoli
tiikka, A.K.); 680, 682 (tieliikennelaki, 2 K.); 730 
(s:n, 3 K.); 994 (tiemäärärahat, A.K.); 1179, 1180 
(postipankkilaki, 2 K.); 1536 (budjetti, Lk.); 2205 
(valtion suhdannerahasto, Lk.); 2594 (budjetti, 
Yk.); 2646, 2648 ( vesihallinto, 2 K.); 2833, 2876 
(budjetti, Pl. 31). 

Virtanen, Viljo Artturi, kaupunginjohtaja. 

- Mikkelin läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- vapautettu edustajantoimestaan tultuaan mmrte-

tyksi Mikkelin läänin maaherraksi 3062. 
Ks. Hallituksen jäsenten lausunnot. 
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Virtanen, Väinö Rafael, sosiaalisihteeri. 

- Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin valitsema 7. 
- valittu jäseneksi Sosv:aan 28. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 493 tukilisälain muuttamisesta. Liit
teet 988. - Ks. Kansaneläke. 

Toiv.al. n:o 502 perhe-eläketurvan saattamisesta 
koskemaan kaikkia leskeytyneitä. Liitteet 998. -
Ks. Perhe-eläke. 

Rah.al. n:o 810 määrärahan osoittamisesta erikois
korvauksien suorittamiseksi invalidirahan saajille. 
Liitteet 2121. - Ks. Invaliidit. 

Rah.al. n:o 811 määrärahan osoittamisesta avus
tukseksi Sokeain Keskusliitolle jaettavaksi sokeille 
käsityöläisille heidän toimeentulomahdollisuuksiensa 
parantamiseksi. Liitteet 2122. - Ks. Aistivialliset. 

Rah.al. n:o 812 määrärahan osoittamisesta moot
toritien rakennustöiden aloittamiseksi Tampereen 
kaupungissa välillä Villilä-Pispala. Liitteet 2123.
Ks. Moottoritiet. 

Kirj. kysymys (A. V: 3): 

- n:o 180 sairausvakuutuslain mukaisten päivä- ja 
äitiysrahojen jälkeenjääneisyydestä. 

Suu II . k y s y m y s: 

- n:o 75 työllisyyden hoitamista koskevan edus
kunnan lausuman täytäntöän panemisesta, 464. 

Lausunnot: 

854 (eläkkeet, 1 K.); 1012 (asumistuki, 1 K.); 
1112 (yrittäjäeläkkeet, 2 K.); 1287 (asumistuki, 3 
K.); 1506 (budjetti, Lk.); 1981 (hallituksen talous
politiikka, vlksm.); 2366 (tapaturmavakuutus, 3 
K.); 2910 (budjetti, Pl. 33); 3009 (s:n, Yp.); 
3128-9 (asumiseroraha, 1 K.); 3157 (s:n, 3 K.); 
3306 (talonmiesten työaika, 2 K.); 3321 (s:n, 
2 K.); 3436 (työsopimuslaki, 2 K.). 

Volotinen, Mikko, agrologi, maatalousneuvoja. 

- Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Siv:aan 28. 

, , Lv:aan 26. 

Aloitteet: 

Toiv.al. n:o 141 metallisulaton perustamisesta 
Pohjois-Karjalan lääniin. Liitteet 281. - Ks. Teol
lisuus. 

Toiv.al. n:o 148 valtionapujen korottamisesta 
maaseudun sähköistämiseen. Liitteet 288. - Ks. 
Sähkö. 

Toiv.al. n:o 184 terveysasemapiirien mitoittami
sesta pohjoisilla ja itäisillä alueilla. Liitteet 452. -
Ks. Terveydenhoito. 

Toiv.al. n:o 354 tilakoon suurentamisesta. Liit
teet 749.- Ks. Maatalous. 

Rah.al. n:o 813 korotetun määrärahan osoittami
sesta kasvatusneuvolain valtionapua varten. Liitteet 
2124. - Ks. Kasvatusneuvolat. 

Rah.al. n:o 814 määrärahan osoittamisesta Poh
jois-Karjalan keskusammattikoulun Ilomantsin rin
nakkaisluokkien opettajain palkkaukseen. Liitteet 
2125.- Ks. Ammattikoulut. 

Rah.al. n:o 815 määrärahan osoittamisesta öljyn 
varmuusvaraston aikaansaamiseksi Pohjois-Karjalaan. 
Liitteet 2126.- Ks. öljy. 

Rah.al. n:o 816 määrärahan osoittamisesta Koskut
joen-Kuusojan perkaustöiden suorittamiseksi Kiih
telysvaaran kunnassa. Liitteet 2127. - Ks. Perkaus
työt. 

Rah.al. n:o 817 määrärahan osoittamisesta tutki
muksen toimittamiseksi kuluttajavalistuksen tehosta
misesta. Liitteet 2128. - Ks. Kuluttajavalistus. 

Rah.al. n:o 818 määrärahan osoittamisesta Eimisjär
ven-Hoikan metsäautotien rakentamiseksi Tuupo
vaaran kunnassa. Liitteet 2129. - Ks. Metsäauto
tiet. 

Rah.al. n:o 819 määrärahan osoittamisesta Riihi
joen perkaushankkeen toteuttamiseen Ilomantsin 
kunnassa. Liitteet 2130. - Ks. Perkaustyöt. 

Rah.al. n:o 820 määrärahan osoittamisesta Kalti
mon-Ilomantsin maantien parantamiseksi. Liitteet 
2131.- Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 821 määrärahan osoittamisesta valta
kunnallisen markkinointijärjestön perustamiseksi. 
Liitteet 2132. - Ks. Markkinointi. 

Rah.al. n:o 822 määrärahan osoittamisesta kiertä
vien kieltenopettajien matkakustannuksia varten. Liit
teet 2133.- Ks. Kansakoulut. 

Rah.al. n:o 823 määrärahan osoittamisesta tut
kimuksen toimittamiseksi valtion ja säätiöiden mai
den vuokraamisesta nykyistä suuremmassa määrin 
huvilatonteiksi. Liitteet 2134. - Ks. Huvilat. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 85 Enso-Gutzeit Oy:n suurnavettahankkeen 
estämisestä. 

- n:o 156 Outokummussa sijaitsevan Outokumpu 
Oy:n malminetsintäosaston siirtämisestä. 

- n:o 173 puunjalostusteollisuuden sijoittamisesta 
kehitysalueille. 

- n:o 201 metallisulaton perustamisesta Pohjois
Karjalan lääniin. 

- n:o 218 televisiossa esitetystä ortodoksista kirk
kokuntaa koskeneesta ohjelmasta. 

- n:o 300 polttoturpeen nostamisen aloittamisesta 
Valkeasuolla Pohjois-Karjalassa. 

Lausunnot: 
1442 (budjetti, Lk.); 2581 (budjetti, Yk.); 2713 

(ammattikurssitoiminta, 3 K.); 2843, 2866 (bud
jetti, Pl. 31). 

Voutilainen, Uuno Henrikki (Uki), sairausvakuutus
toimiston johtaja. 

- Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirin valitsema 8. 
- valittu jäseneksi Vv:aan 26. 

Aioitte et: 

Lak.al. n:o 138 laiksi virvoitusjuomaverosta. Liit
teet 2175. - Ks. Virvoitusjuomavero. 
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Toiv.al. n:o 145 Siikakosken ja Pudaskosken voi
malaitosten rakentamisesta Pielisjärven kunnassa. 
Liitteet 285.- Ks. Voimalaitokset. 

Toiv.al. n:o 405 metsäsienisadon talteen ottami
sesta. Liitteet 805. - Ks. Sienet. 

Toiv.al. n:o 441 työttömyydestä aiheutuvien rasi
tusten jakamisesta työttömyyskassojen kesken ny
!9ri.~t~. oikeudenmukaisemmin. Liitteet 930. - Ks. 
Tyottomyys. 

Toiv.al. n:o 498 vaikeaan asemaan joutuneiden 
sotainvalidien tukemisesta ylimääräisin rintamasoti
laseläkkein. Liitteet 994. - Ks. Invaliidit. 

Rah.al. n:o 824 määrärahan osoittamisesta Siika
kosken ja Pudaskosken voimalaitostöiden aloittami
seksi Pielisjärven kunnassa. Liitteet 2135. - Ks. 
Voimalaitokset. 

Rah.al. n:o 825 määrärahan osoittamisesta riistan
hoitokeskuksen aikaansaamiseksi Pohjois-Karjalaan. 
Liitteet 2136. - Ks. Riistanhoito. 

Rah.al. n:o 826 määrärahan osoittamisesta kehi
tysalueiden pienteollisuuslainoja varten. Liitteet 
2137.- Ks. Kehitysalueet. 

Rah.al. n:o 827 korotetun määrärahan osoittami
sesta metsämiesten siirtokirjaston kirjastopalvelun te
hostamiseen. Liitteet 2138. - Ks. Metsätyöt. 

Rah.al. n:o 828 määrärahan osoittamisesta metsä
työmiesten kuntouttamistoiminnan perustutkimuk
siin. Liitteet 2139. - Ks. Metsätyöt. 

Kirj. kysymykset (A. V: 3): 

- n:o 56 lassinkuljettajien sosiaaliturvaan liitty
vistä eduista. 

- n:o 151 Lieksan automaattikeskuksen rakenta-
misesta. 

- n:o 191 halkojen hinnan vakauttamisesta. 
- n:o 215 talousspriin väärinkäytön ehkäisemisestä. 
- n:o 29~ kuorma-autoilijain työllisyystilanteen pa-

rantamisesta. 

S u u II. k y s y m y k s e t: 

- n:o 17 sairausvakuutuslain toissijaisuuden ai
heuttamien epäkohtien korjaamisesta, 54. 

- n:o 123 yksityismetsätalouden metsänparannus
ja viljelystöiden jatkumisen turvaamisesta, 669. 

- n:o 394 toimenpiteistä nuorisotyölain aikaansaa
miseksi, 3284. 

Lausunnot: 

338 (lisäbudjetti, A.K.); 654 (vaalioikeusikäraja 
3 K.); 777 (sairausvakuutus, 3 K.); 1407 (bud: 
jetti, Lk.); 2065 ( sientenkeruu, A.K.); 2213 (soti
lasvammalaki, 3 K.); 2250 ( virvoitusjuomavero, 2 
K.); 2270 . ( ~aatalouden työaikalaki, 3 K.) ; 2798, 
2800 (budjetti, Pl. 30); 3292, 3295 (asumistuki, 
1 K.). 

Väyrynen, Onni Antero, apulaistaloustarkastaja. 

- Oulun läänin vaalipiirin valitsema 9. 
Ks. Hallituksen jäsenten lausunnot. 
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Asialuettelo 

A. 

Aallonmurtajat: - Ks. Satamat. 

Aatekilpailu: - Ks. Matkailu. 

Aattopäivät: - Ks. Työaika. 

Aavasaksa: - Ks. Matkailu. 

Abortti: Hallituksen esitys n:o 104 laiksi raskauden 
keskeyttämisestä, ilmoitetaan Edk:lle 1340. L. 
Tv:aan 1341. Tvm. n:o 15 (Mietinnön liitteenä Lv:n 
lausunto n:o 3 ). Pp. 3235. 1 K. 3249, 3255. Suur
vm. n:o 255. 2 K. 3333. 3 K. ja A. K. 3462. Lepää
määnjättämisehdotus 3471 ja Pp. 3475. Ehdotus 
hylätään 3513. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Ed. Aron ym. lak.al. n:o 136 laiksi raskauden kes
keyttämisestä. Liitteet 2209. L. Tv:aan 1571. - Kä
sitelty. edellisen yhteydessä. 

- Ks. Perhesuunnittelu. Siveellisyysrikokset. 

Ahvenanmaa: Ahvenanmaan maakuntapäivien aloite 
n:o 1 laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muutta
misesta, ilmoitetaan Edk:lle 745. L. Prv:aan 753. 
Prvm. n:o 10. Pp. 997. 1 K. 1002. Suurvm. n:o 96. 
2 K. 1072. 3 K. 1217. Eduskunnan hyväksymä laki. 
A. IV:2. 

Aikakauslehdet: Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 311 
aikakauslehtien tilaus- ja ilmoitushintojen säännös
telystä, ja ministeri Partasen vastaus, 2370. 

- Ks. Opintomatkat. Sanomalehdet. 

Aistivialliset: Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 193 kuulo
keskusten perustamista koskevan selvityksen laati
misesta. Liitteet 464. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 520 kuulovammaisten 
apuvälinehankinnan ja -huollon edistämisestä. Liit
teet 1018. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 59 määrärahan osoitta
misesta Jyväskylään suunnitellun sokeainkoulun ra
kennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 373. L. Vv!aan 
132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 48, A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Häkkisen ym. rah.al. n:o 238 määrärahan osoit
tamisesta valtion omistaman ja ylläpitämän sokeain 
ammattikoulun suunnittelua varten. Liitteet · 1488. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvrll. nio 80, s. 48. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Häkkisen ym. rah.al. n:o 239 määrärahan osoit~ 
tamisesta avustukseksi Sokeain Keskusliitolle vasta
sokeutuneille tarkoitettua sopeuttavaa kuntoutus
hoitoa varten. Liitteet 1489. L. Vv:aan 1658. Käsi
.telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 104. A. K. 2895, 2967. A. II. . 

- Ed. Koivusen ym·. rah.al. n:o 320 määrärahan osoit~ 
tamisesta Jyväskylään rakennettavan sokeain koulun 
rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1575. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty ·tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 48. A. K. 2769. A. II. . 

- Ed. V. R. Virtasen ym. rah.al. n:o 811 määrärahan 
osoittamisesta avustukseksi Sokeain Keskusliitolle 
jaettavaksi sokeille käsityöläisille heidän toimeentu
lomahdollisuuksiensa parantamiseksi. Liitteet 2122, 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 99. A. K. 2895, 2967. A. II. 

Ajokortit: Ed. Borg-Sundmanin toiv.al. n:o 228 ( 1967 
vp.) ilman ajokorttia ajaneen ajokortin saantia kos
kevien säännösten muuttamisesta. Liitteet 558 ( 1967 
vp.). - Ltvm. n:o 10 (Toiv.al.miet. n:o 9). Pp: 
132. A. K. 147. A. V: 2. 

- Ed. Haapasalon ym. kirj. ksm. n:o i19 ammattiajo
kortin vapauttamisesta leimaverosta, ja valtiovarain~ 
ministeri Raunion vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1340. 
A. V:3. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 43 hengenpelastus
työtä edistävien merkintöjen tekemisestä autonajo
korttiin, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden minis

. teri Aition vastaus, 199. 
- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 56 ajokortin voimassa

oloajasta, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden minis
teri Aition vastaus, 367. 

Ajolupa: - Ks. Liikenneluvat. Moottoriajoneuvot. 

Ajoneuvot: - Ks. Kuljetustoiminta. 

Ajoneuvovero: - Ks. Moottoriajoneuvovero. 

Ajos: - Ks. Merenkulku. Väylätyöt. 

Akordi: - Ks. Oikeudenkäymiskaari. 

Akselipainot: - Ks. Kuljetustoiminta. Mottoriajoneu-
vot. · · 

Akujoki: - Ks. Perkaustyöt. 

Akustiikka: - Ks. Laboratoriot. 
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Alaikäiset: - Ks. Veronhuojennukset. 

Alajärvi: - Ks. Voimalaitokset. 

Ala-Luostajärvi: - Ks. Vesistön säännöstely. 

Alatornio: - Ks. Sillat. 

Alennusmyynnit: - Ks. Turkistarhaus. Voi. 

Alennusvoi: - Ks. Voi. 

Alikulkutunnelit: - Ks. Rautatiet. 

Aliupseerit: - Ks. Puolustuslaitos. 

Alivuokralaiset: - Ks. Huoneenvuokra. Veronhuojen
nukset. 

Alkoholi: - Ks. Liikenne. Mainonta. 

Alkoholilaki: Ed. Paavolan ym. lak.al. n:o 50 laiksi 
alkoholilain muuttamisesta. Liitteet 423. L. Tv:aan 
131. 

Alkoholistihuolto: Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 92 toi
menpiteistä irtolaisalkoholistien kouluttamiseksi 
työelämälin, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson 
vastaus, 558. 

~ Ed. Haran suull. ksm. n:o 279 rappioalkoholisti
. ongelman ratkaisemisesta, ja ministeri Partasen vas

taus, 2097. 

Alkoholistit: - Ks. Aswttotuotanto. Sosiaalihuolto. 

Alkoholiyhtiö: - Ks. Våkijuomllyhtiö. 

Alkotest-ampullit: - Ks. Poliisi. 

Allergiasairaala: - Ks. Sairaalat. 

Aloitteet: - Ks. Lakialoitteet. Raila-asia-aloitteet. Toi
vomusaloitteet. 

Aloitteiden siirto: - Ks. Kauppaliikkeet (lak.al. n:ot 
338/1966 vp., 126/1967 vp. ja toiv.al. n:o 487 
1967 vp.). 

- Ks. Maataloustuotteet (toiv.al. n:o 583 1968 vp.) 
- Ks. Maatilatalouden tulovero (lak.al. n:o 139 1968 

vp.). 
- Ks. Maatilatalouden verotus ( toiv.al. n:o 582 1968 

vp.) 
- Ks. Metsäverotus (toiv.al. n:ot 584-5 1968 vp.). 
- Ks. Rikoslaki (lak.al. n:o 137). 

Alokaskurssit: - Ks. Poliisi. 

Aluehaliinto: - Ks. Koululaitos. 

Alueliikenneluvat: - Ks. Lilkenneluvat. 

Aluesairaalat: - Ks. Sairaalat. 

Aluetutkimus: - Ks. Yliopisto. 

Aluevaihdot: - Ks. Valtion maaomaisuus. 

Aluevedet. Hallituksen esitys n:o 89 laiksi Suomen 
aluevesien rajoista annetun lain muuttamisesta, il
moitetaan Edk:lle 818. L. Ulkv:aan 868. Ulkvm. 
n:o 14. Pp. 1762. 1 K. 1771. Suurvm. n:o 131. 2 K. 
2009. 3 K. 2026. Eduskunnan vastaus. A. I. 

Alukset: - Ks. Liikevaihtovero. 

Ammatinvalinta: Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 
454 antmatinvalinnan ohjauksen, antmattikoulutuk
sen ja työnvälityksen yhteensovittamisesta. Liitteet 
944. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 455 määrärahasta 
ammatinvalinnanohjauksen paikallistoimistoja var
ten. Liitteet 945 ja 946. L. Sosv:aan. 255. 

- Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 456 määrärallasta Vam
malan ja Kankaanpään ammatinvalinnanohjaustoi
mistojen toiminnan aloittamiseksi. Liitteet 947. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Backlundin toiv.al. n:o 457 ammatinvalinnan
ohjaustoimiston perustamisesta Närpiöön. Liitteet 
948 ja 949. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 458 antmatinvalin
nanohjaustoimiston avaamisesta Närpiöön. Liitteet 
950 ja 951. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Mannisen ym. toiv.al. n:o 459 antmatinvalin
nanohjaustoimiston sijoittamisesta Varkauden kau
punkiin. Liitteet 952. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 460 ammatinvalinnan
ohi austoinllstojen perustamisesta Varkauteen, Suo
nenjoelle ja lisalmelle. Liitteet 953. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Honkosen ym. rall.al. 226 määrärallan osoittami
sesta Mänttään perustettavan antmatinvalinnanoh
jaustoimiston työvoiman palkkaamiseksi. Liitteet 
1476. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 68. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Korsbäckin ym. rall.al. n:o 324 määrärallan 
osoittamisesta ammatinvalinnanohjausta varten ete
läisellä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Liitteet 1580 
ja 1581. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 68. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Kull'in rall.al. n:o 334 määrärallan osoittami
sesta ammatinvalinnanohjaustoimistoa varten Por
voon kaupunkiin. Liitteet 1598 ja 1599. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 68. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Kull'in rall.al. n:o 335 määrärahan osoittami
sesta antmatinvalinnanohjaustoimistoa varten Kar
jaan kauppalaan. Liitteet 1600 ja 1601. L. Vv:aan 
1658. KäsiteLty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 68. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Leinosen rall.al. n:o 368 määrärallan osoitta
misesta ammatinvalinnanohjauksen järjestämiseksi 
Pohjois-Karjalan alueella. Liitteet 1637. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 68. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Mäkelän ym. rall.al. n:o 436 määrärallan osoit
tamisesta tilapäisten toimihenkilöiden palkkaami
seksi antmatinvalinnanohjauksen Rauman toimis
toon. Liitteet 1722. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 68 A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Mäen ym. rall.al. n:o 441 määrärallan osoitta
misesta Hämeenlinnan ammatinvalinnanohjaustoi
miston henkilökunnan lisäämiseksi. Liitteet 1728. L. 
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Vv:aan 1658. Käsitelty tulo.. ja menoarvion yhtey. 
dessä Vvm. n:o 80, s. 68. A. K. 2829. A II. 

- Ed. Männistön ym. rah.al. n:o 454 määrärahan 
osoittamisesta ammatinvalinnanohjaustoimiston pe
rustamiseksi Iisalmeen ja Varkauteen. Liitteet 1742. 
L. Vv:aan 1658. Käs~telty tulo.. ja menoarvion yhtey
dessä Vvm. n:o 80, s. 68. A. K. 2829. A. II 

- Ed. Männistön ym. rah.al. n:o 458 määrärahan 
osoittamisesta ammatinvalinnanohjaustoimistojen jul
kaisujen painatus- ja jakelukust~uksiin. ohjaustoi
mistojen vaikutusalueen ulkopuohsta aluetta varten. 
Liitteet 1746. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo.. ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, .s. 69. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Niskasen ym. rah.al. n:o 479 määrärahan osoit
tamisesta tilapäisten toimihenkilöiden palkkaami
seksi ammatinvalinnanohjauksen Loimaan toimis
toon. Liitteet 1771. L. Vv:aan 1658. Käsitelrty tulo.. 
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 68. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed Tammisen ym. rah.al. n:o 686 määrärahan osoit
tanrlsesta tilapäisen työvoiman palkkaamiseksi Val
keakosken, Forssan ja Rauman ammatinvalinnan
ohjaustoimistoihin. Liitteet 1992. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 68. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Tikkasen ym. rah.al. n:o 691 määrärahan osoit
tamisesta tilapäisten .toimihenkilöiden palkkaami
seksi ammatinvalinnanohjauksen Kajaanin piiriin. 
Liitteet 1997. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 68. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Haapasalon ym. kirj. ksm. n:o 14 ammatinva
linnanohjaustoimiston perustamisesta Mikkeliin, ja 
ministeri Virtasen vastaus, ilmoitetaan Edk:lle 125. 
A. V:3. 

- Ed. Lujan ym. kirj. ksm. n:o 66 ammmatinvalinnan
ohjaustoimistojen perustamisesta Espoon kauppa
laan ja Helsingin maalaiskuntaan, ja ministeri Vir
tasen vastaus, ilmoitetaan Edk:lle 482. A. V: 3. 

Ammattiautoilijat: - Ks. Kuljetustoiminta. Moottori
ajoneuvovero. Vuokra-autoilijat. 

Ammattientarkastus: Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 426 
ammattientarkastustoiminnan kehittämisestä. Liit
teet 914. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Laaksosen rah.al. n:o 340 korotetun määrärahan 
osoittamisesta ammattientarkastustoiminnassa tar
vittavien melu- ja ilmanvirtausmittareiden hankki
mista varten. Liitteet 1608. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 92. A. K. 2895,2967. A. II. 

- Ed. Laaksosen rah.al. n:o 341 määrärahan osoitta
misesta työterveysalaan perehtyneen asiantuntijalää
kärin palkkaamiseksi ammattientarkastustoimintaa 
varten. Liitteet 1609. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 92. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Sandelinin ym. rah.al. n:o 635 määrärahan 
osoittamisesta lääkärin palkkaamiseksi ammattientar
kastuksen avuksi. Liitteet 1936. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 92. A.K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Sandelinin ym. rah.al. n:o 637 määrärahan osoit
tamisesta ammattientarkastushenkilöstön koulutta-

miseen. Liitteet 1938. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 92. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

Ammattikasvatus: Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 331 am
mattikasvatusalan tutkimustoiminnan aloittamisesta. 
Liitteet 688. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 369 ammatti- ja eri
koiskoulutuksen sekä kurssi- ja koetoiminnan tar
peen selvittämisestä maatalouden piirissä. Liitteet 
764 ja 765.:1:. Mmv:aan 255. . ..... 

- Ed. Lillqvisun ym. rah.al. n:o 377 korotetun maara
rahan osoittamisesta ruotsinkieliselle ammattikasva
tushallitukselle. Liitteet 1650 ja 1651. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvton yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 52. A. K. 2769. A. II. 

- Ks. Ammatinvalinta. 

Ammattikoulut: Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 332 val
tion keskusammattikoulun aikaansaamises.ta Kuo
pion lääniin. Liitteet 689. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 333 huonetilojen ra
kentamisesta Jyväskylän ammattikoulujen opettaja
opistolle ja paikalliselle ammattikurssitoiminnalle. 
Liitteet 690. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Knuutin rah.al. n:o 305 määrärahan osoittami
sesta ammattikoulunopettajain opiston ja kansakou
lunopettajain jatko~oul~tuskeskuksen .. pet;tst.~i
seksi Tornion semmaarilta vapautuvnn tiloihm. 
Liitteet 1560. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 49. A. K. 
2769. A. II. 

- Ed. Koivusen ym. rah.al. n:o 321 määrärahan osoit
tamisesta ammattikoulujen Jyväskylän opettajaopis
ton uudisrakennuksen suunnittelutyötä varten. Liit
teet 1576. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 49. A. K. 2769. 
A. II. 

- Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 590 määrärahan osoit
tamisesta ammattikoulunopettajain ammatillis-teknis
pedagogisen jatkokoulutuskeskuksen suunnittelua 
varten Jyväskylään. Liitteet 1890. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 49. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 725 korQtetun määrära
han osoittamisesta erikoisavustukseksi maan käy
hirnmille kunnille yleisten ammattikoulujen perus
tamiseen ja ylläpitämiseen. Liitteet 2034. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 50. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 814 määrärahan osoit
tamisesta Pohjois-Karjalan keskusammattikoulun 
Ilomantsin rinnakkaisluokkien opettajain palkkauk
seen. Liitteet 2125. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 49. A. K. 
2769. A. II. 

- Ed. Tikkasen suull. ksm. n:o 367 Kainuun keskus
ammattikoulun toiminnan laajentamisesta, ja opetus
ministeri Virolaisen vastaus, 3178. 

- Ks. Aisltivialliset. Asuntotuotanto. Kansainvälinen 
työkonferenssi. Kehitysalueet. Matkakustannukset. 
Merikoulut. Opintolainat. Rautatiet. Terveyss~aret. 

Ammattikoulutus: Ed. Paasivuoren ym. kirj. ksm. n:o 
71 ammattikouluruksen järjestämisestä työvoiman 
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tarvetta \rastaavasti, ja opetusmuusteri Virolaisen 
vastaus; ilmoitetaan Edk:lle 129. A. V: 3. 

- Ks. Alkoholistihuolto. Kotiapulaiset. Lääkärit. So
siaalityöntekijät. 

Ammattikurssit: Hallituksen esitys n:o 217 laiksi työl
lisyyttä edistävästä ·ammattikurssitciiminnasta anne
tun lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2267. 
L. Sosv:aan 2315. Sosvm. n:o 25. Pp. 2455. 1 K. 
2477. Sulirvm. n:o 205. 2 K. 2559. 3 K. ja A. K. 
2709. Eduskuruian vastaus. A. III: 1. 

-Ed. Vennamon toiv.al. n:o 444 (1967 vp.) ammatti
kurssien , järjestämisestä työntarvitsi joille. Liitteet 
952 ( 1967 vp~). - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

~Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 445 (1967 vp.) keski
ikäisten naisten työllisyyttä edistävän ammattikurs
sitoiminnan kehittämisestä. Liitteet 953 (1967 vp.). 
- Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 449 lausunnon pyy-
tämisestä ammatillisilta järjestöiltä työllisyysammat
tikursseja järjestettäessä. Liitteet 939. L. Sosv:aan 
255. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 450 työllisyyttä 
edistävässä ammattikurssitoiminnassa havaittujen 
epäkohtien poistamisesta. Liitteet 940. L. Sosv:aan 
255. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 129 määrärahan osoit
tamisesta ammattikurssikeskuksen perustamiseksi 
Porin kaupunkiin. Liitteet 1368. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 52. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 82 esityksen antami
sesta uudelleenkoulutuslaiksi, ja opetusministeri 
Virolaisen vastaus, 494. 

:- Ed. Salaman suull. ksm. n:o 215 esityksen antami-
sesta kurssi- ja koulutuskeskuslaiksi, ja ministeri 

_ Virtasen vastaus, 1683. 
- Ks. Eläkkeet. Naiset. Opintolainat. 

Ammattiopetus: Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 955 
( 1966 vp.) toimenpiteistä ammatillisen koulutuk
sen järjestämiseksi työttömiksi joutuneille työnteki
jöille. Liitteet 2182 (1966 vp.). - Käsitelty hill . 

. · esit. n:o 217 yhteydessä. - Ks. Ammattikurssit. 
- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 958 (1966 vp.) 

aikuisväestön . uudestikoulutuksen tehostamisesta. 
Liitteet i186 ( 1966 vp.). - Käsitelty edellisten yh
teydessä. 

- Ed. Mäkelän ym. kirj. ksm. n:o 204 turvattomien 
nuorten ammattiopetuksen tehostamisesta, ja ope

. tusministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3063. A. V: 3 

Ammattiopinnot: Hallituksen esitys n:o 77 laiksi am
mattiopintojen avustuslain muuttamisesta, ilmoite

. taan Edk:lle. 644. L. Siv:aan 705. Sivm. n:o 9. 
Pp. 940. 1 K. 982. Suurvm. n:o 91. 2 K. 1068. 
3 K. ja A. K. 1212. Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Ed. Rosnellin ym. toiv.al. n:o 285 ammattiopintojen 
avustuslain muuttamisesta. Liitteet 636. L. Siv:aan 

, 255. - Käsitelty edellisen yhteydessä. . 
- Ed. Kalavaisen ym. toiv.al. n:o 286 ammattiopinto

jen avustuslain -mukaisten lainojen myöntämisestä 
yksinomaan niille opiskelijoille, jotka eivät kuulu 
valtiontakauslakien piiriin. Li1tteet 637. L. Siv:aan 
255. ·' . 

"""' · Ks. Opintolaimtt. 

Ammattitaudit: Ed. Nevalaisen ym. toiv.al. n:o 430 am
mattitautilainsäädännön tarkistamisesta. Liitteet 918. 
L. Sosv:aan· 255. 

- Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 431 ammattitautei
hin sairastuneiden työntekijäin korvausten ja huol
lon saannin turvaamisesta. Liitteet 919. L. Sosv:aan 
255. 

- Ed. Savelan ym. kirj. ksm. n:o 72 metsätyöntekijöi
den erikoissairauksien ennaltaehkäisemisestä ja mi
nisteri Partasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 564. A. 
V:3. 

Antellin kokoelmat: Antellin valtuuskunnan kertomus 
vuosilta 1964-1966 (A. IV 1968 vp.). - Vvm. 
n:o 7. Pp. 256. A. K. 273. Eduskunnan kirjelmät. 
A. IV:2. 

- Antellin kokoelmien valtuuskunnan vaali vuosiksi 
1968-1973. Vaalin aika 351. Vaalin tulos 375. 
Eduskunnan kirje1mät. A. IV :2. 

Apatiitti: - Ks. Kaivostoiminta. 

Apteekit: Ed. Ahosen suull. ksm. n:o 76 Yliopiston 
Apteekin tulon käyttämisestä Jyväskylän yliopiston 
tukemiseen, ja opetusministeri Virolaisen vastaus, 
465. 

Apteekkilaitoskomitea: - Ks. Lääketeollisuus. 

Apteekkitavaralaki: Hallituksen esitys n:o 55 apteek
kitavaralain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 446. 
L. Tv:aan 457. Tvm. n:o 11. Pp. 891. 1 K. 899, 903. 
Suurvm. n:o 88. 2 K. 1051. 3 K. 1204. Lepää
määnjättämisehdotus 1204 ja Pp. 1211. Ehdotus hy
lätään 1242. Eduskunnan vastaus. A. 1. 

-Ed. E. Räsäsen ym. lak.al. n:o 57 (1967 vp.) laiksi 
apteekkitavaralain muuttamisesta. Liitteet 446 ( 1967 
vp.). - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 129 laiksi apteekki
tavaralain muuttamisesta. Liitteet 2207. L. Tv:aan 
546. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

Arava: - Ks. Asuntolainat. 

Arkipyhäviikot: - Ks. Työaika. 

Arkistot: Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 340 erityisen 
Uudenmaan maakunta-arkiston perustamisesta. Liit
,teet 698 ja 699. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 443 määrärahan osoitta
misesta Hämeenlinnaan sijoitettavan maakunta-ar
kiston rakennuksen suunnittelua varten. Liitteet 
1730. L. Vv:aan 1658. Käsitelty ,tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 53. A. K. 2769. A. II. 

Arpajaiset: Hallituksen esitys n:o 16 laiksi arpajaislain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 37. L. Ltv:aan 
47. Ltvm. n:o 56 (Mietinnön liitteenä Prv:n lau
sunto n:o 2). Pp. 3326. 1 K. 3369. Suurvm. n:o 
273. 2 K. 3432. 3 K. 3558. Eduskunnan vastaus. 
A.I. 

Arpajaisvero: Hallituksen esitys n:o 85 arpaJrusvero
laiksi ja laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kun

. nallishallitukseSta kaupungissa ja maalaiskuntain 
· , · ·kunriallishallinnosta annettujen asetusten; muuttami-
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sesta, ilmoitetaan Edk:lle 745. L. Vv:aan 753. 
Vvm. n:o 89. Pp. 2817. 1 K. 2819. Suurvm. n:o 218. 
2 K. 3088. 3 K. 3105. Eduskunnan vastaus.· A. 
III: 1. 

Arrinsalmi: - Ks. Sillat. 

Arvokalat: - Ks. Kalatalous. 

Arvonnousu:- Ks. Verotus. 

Aseenkantoluvat: Ed. Kockin suull. ksm. n:o 71 aseen
kantolupien saattamisesta määräaikaisiksi, ja minis
teri Suorttasen vastaus, 462. 

Aseet: Ed. Melinin ym. kirj. ksm. n:o 54 laittomien 
aseiden vapaaehtoisten luovutustilaisuuksien järjes
tämisestä, ja ministeri Suorttasen vastaus ilmoite
taan Edk:lle 564. A. V: 3. 

- Ks. Metsästys 

Aseeton palvelus: Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 760 
aseettomasta ja siviilipalveluksesta annetun lain tar
kistamisesta. Liitteet 1297. L. Puolv:aan 256. 

- Ks. Sotilastuomioistuimet. 

Aselepo: - Ks. Kehitysmaat. 

Asemakaava: Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 243 asema
kaavan vahvistamismenettelyn siirtämisestä sisä
asiainministeriöitä lääninhallituksille. Liitteet 564. 
L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 247 asemakaavan vah
vistamisen yhteydessä esille tulevan maanhinnan ta
soittamisesta maanomistajien kesken. Liitteet 568. 
L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Kokkosen kirj. ksm. n:o 197 asemakaavamää
räysten vaikutuksesta rakennusmateriaalin ja teko
tavan valintaan, ja sisäasiainministeri Väyrysen vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 3063. A. V:3. 

- Ed. Pesolan suull. ksm. n:o 358 maanomistajien ase
masta asemakaavaa täytäll!töönpantaessa, ja sisä
asiainministeri Väyrysen vastaus, 3174. 

- Ks. Maanhankinta. Tielaki. 

Asemat: - Ks. Rautatiet. 

Asevelvolliset: Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 576 (1968 
.vp.) asevelvollisten palvelusajan lyhentämisestä. 
Liitteet 1067 (1968 vp.).- Puolvm. n:o 3 (Toiv. 
al.miet. n:o 46). Pp. 458. A. K. 477. A. V: 2. · 

- Ed. Hjerppen ym. rtoiv.al. n:o 757 asevelvollisten 
päivärahojen korottamisesta. Liitteet 1292. L. 
Puolv:aan 256. Puolvm. n:o 9 (Toiv.al.miet. n:o 
242). Pp. 3080. A. K. 3098. Eduskunnan toivomus. 
A. V:2. 

- Ed. Backlundin ym. toiv.al. n:o 759 uuden lain
säädännön aikaansaamisesta omantunnonarkoja ase
velvollisuudesta kieltäytyviä varten. Liitteet 1295 
ja 1296. L. Puolv:aan 256. 

- Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 533 määrärahan osoit
tamisesta kaikkien vapaaehtoisena asepalvelukseen 
pyritivien ottamiseksi palvelukseen. Liitteet 1827. 

·· L Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 42. A. K. 2757. A. II. 

- Ed. Pousin rah.al. n:o 538 määrärahan osoittami• 
sesta asevelvollisten päivärahan korottamiseen. Liit
teet 1832. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meJ1o
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 41. A.K. 2757. 
A. II. 

- Ed. Puhakan ym. rah.al. n:o 549 määrärahan osoit
tamisesta asevelvollisten päivärahan korottamiseksi. 
Liitteet 1847. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 41. A. K. 
2757. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 622 määrärahan osoit
tamisesta varusmiesten päivärahojen kaksinkertais
tamiseksi. Liitteet 1922. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 42. 
A. K. 2757. A. II. 

-'- Ed. Vennamon rah.al. n:o 721 määrärahan osoitta
misesta asevelvollisten päivärahojen korottamiseen. 
Liitteet 2030. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 42. A. K. 2757. 
A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 722 määrärahan osoitta
misesta asevelvollisten kotiuttamisrahaksi. Liitteet 
2031. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 42. A. K. 2757. A. II. 

- Ed. E. Laineen ym. kirj. ksm. n:o 141 asevelvollis
ten oikeusturvaa heikentävien toimenpiteiden estä
misestä puolustusvoimissa, ja puolustusministeri 
Suorttasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2024. A. V: 3. 

Asevelvollisuuslaki: - Ks. Sotilasrikoslaki. 

Asfalttiasemat: Ed. Saimon kirj. ksm. n:o 193 liikku
vien asfalttiasemien aiheuttamista terveydellisistä 
haitoista, ja sisäasiainministeri Väyrysen vastaus il
moitetaan Edk:lle 3063. A. V: 3. 

Asiantuntijalausunnot: - Korkein oikeus: Lausunto 
hallituksen esitykseen n:o 68 (1966 vp.) sisälty
västä ehdotuksesta henkeen ja terveyteen kohdistu
vien rikosten rankaisemista koskevan lainsäädännön 
uudistamisesta. - Ks. Rikoslaki. 

- Korkein hallinto-oikeus: Lausunto ehdotuksesta hal
lituksen esitykseksi (n:o 159) laiksi korkeimman 
halLinto-oikeuden tuomionvoivan jäsenmäärän väli
aikaisesta muuttamisesta. - Ks. Korkein hallinto
oikeus. 

Asiantuntijat: - Ks. Vesioikeudet. Yhdyskuntasuun
nittelu. 

Asosiaalinen aines: - Ks. Liikenne. 

Assistentit: - Ks. Lääkintäassistentit. 

Astma: - Ks. Sairausvakuutus. 

Asumiseroraha: Hallituksen esitys n:o 237 laiksi asu
miserorahasta, ilmoitetaan Edk:lle 3062. L. Sosv:aan 
3078. Sosvm. n:o 27. Pp. 3113. 1 K. 3126. 
Suurvm. n:o 229. 2 K. 3135. 3 K. ja A. K. 3154. 
Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

-'- Ed. Vennamon lak.al. n:o 170 laiksi asumiserora
hasta. Liitteet 2289. Puhemies kieltäytyy esittele-
mästä aloitetta 3087. . 

- Ed. Pesolan lak.al. n:o 172 laiksi asumiserorahasta. 
Liitteet 2283. L. Sosv:aan 3U2. 
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Alumiskustannukset: - Ks. Verotus. 

Aaumispalvelu: Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 531 asu
mispalvelutoimintojen luomisesta asuntojen yhtey
teen. Liitteet 1032. L. Sosv:aan 255. 

Asumistuki: Hallituksen esitys n:o 81 laiksi kansan
eläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä ja asumis
tuesta sekä laeiksi perhe-eläkelain ja kansaneläke
lain muuttamisesta, ilmoitettaan Edk:lle 644. L. 
Sosv:aan 705. Sosvm. n:o 10. Pp. 998. 1 K. 1008. 
Suurvm. n:o 103. 2 K. 1105. 3 K. ja A. K. 1285, 
1304. Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 250 laiksi kansaneläkkeeseen 
suoritettavasta tukilisästä ja asumistuesta annetun 
lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 3149. L. 
Sosv:aan 3185. Sosvm. n:o 30. Pp. 3282. 1 K. 3291. 
Suurvm. n:o 258. 2 K. 3421. 3 K. 3553, 3585. Edus
kunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Suonpään ym. lak.al. n:o 297 (1966 vp.) laiksi 
kansaneläkkeensaajien asumistuesta. Liitteet 1863 
( 1966 vp.) - Käsitelty hall. esit. n:o 81 yhteydessä. 

-Ed. Siiskosen ym. lak.al. n:o 366 (1966 vp.) laiksi 
vanhuksille myönnettävästä asumistuesta. Liitteet 
2022 ( 1966 vp.) - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

-Ed. Paasivuoren ym. lak.al. n:o 367 (1966 vp.) 
laiksi valtion osallistumisesta vanhuksille myönnet
tävän asumistuen kustannuksiin. Liitteet 2024 
(1966 vp.). -Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Ehrnroothin lak.al. n:o 174 laiksi kansaneläk
keeseen suoritettavasta tukilisästä ja asumistuesta 
annetun lain muuttamisesta. Liitteet 2284. L. 
Sosv:aan 3218. 

- Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 175 laiksi kansaneläk
keeseen suoritettavasta tukilisästä ja asumistuesta an
netun lain muuttamisesta. Liitteet 2285. L. Sosv:aan 
3234. 

-Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 860 (1966 vp.) asu
mistuen antamisesta kansaneläkkeen tukiosaa saa
ville henkilöille. Liitteet 2072 (1966 vp.). -Käsi
telty hall. esit. n:o 81 yhteydessä. 

- Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 945 (1966 vp.) val
tion osallistumisesta vähävaraisille vanhuksille suo
ritettavan asumistuen kustannuksiin. Liitteet 2172 
(1966 vp.).- Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 951 (1966 vp.) van
husten asumistuen aikaansaamisesta. Liitteet 2178 
( 1966 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

-Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 469 (1967 vp.) asumis
tuen maksamisesta kansaneläkkeen ja pienen työ
eläkkeen varassa eläville vuokralla asuville vanhuk
sille. Liitteet 983 ( 1967 vp.). - Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

- Ed. Pesolan toiv.al. n:o 495 asumistuen myöntämi
sestä kansaneläkkeen varassa eläville vanhuksille 
vuokrakustannusten tasaamiseksi. Liitteet 991. L. 
Sosv:aan 255. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Siltasen ym. toiv.al. n:o 496 asumislisän suorit
tamisesta kansaneläkkeensaajille. Liitteet 992. L. 
Sosv:aan 255. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 528 lapsiperheiden 
asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 
1028 ja 1029. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 530 lapsiperheiden 
asumistukea koskevain säännösten muuttamisesta. 
Liitteet 1031. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 532 asumistuen laajenta
misesta omistusasuntoihin. Liitteet 1033. L. Sosv:aan 
255. 

- Ed. Terästön ym. rah.al. n:o 688 määrärahan osoit
tamisesta omistusasumistuen myöntämiseksi vähäva
raisille ja suurille perheille. Uitteet 1994. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 37. A. K . 2731. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 717 korotetun määrära
han osoittamisesta lapsiperheiden asumistukea var
ten. Liitteet 2026. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 38. A. K. 
2731. A. II. 

- Ed. Paasivuoren kirj. ksm. n:o 230 kansaneläke
läisten uuden asumistukijärjestelmän aiheuttamista 
epäkohdista suurissa väestökeskuksissa, ja sosiaali
ja terveysministeri Tiekson vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3191. A. V: 3. 

- Ed. Hostilan suull. ksm. n:o 118 eläkkeensaajien 
asumistukijärjestelmää koskevan esityksen antami
sesta. Kysyjä luopuu 668. 

- Ed. Vilponiemen suull. ksm. n:o 267 lapsiperhei
den asumistuen laajentamista koskevan esityksen 
antamisesta, ja sisäasiainministeri Väyrysen vastaus, 
2043. 

- Ed. Haran suull. ksm. n:o 379 kansaneläkkeen li
sänä suoritettavan asumistuen määrän korottami
sesta Helsingissä, raukeaa kysymyksentekijän pois
saolon takia, 3243. 

- Ed. Haran suull. ksm. n:o 413 kansaneläkkeen li
sänä suoritettavan asumistuen määrän korottamisesta 
Helsingissä, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson 
vastaus, 3351. 

- Ks. Vanhukset. 

Asunnot: Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 43 määrärahan 
osoittamisesta vanhojen rakennusten uudenaikaista
tamiseen. Liitteet 354. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. :n:o 80, s. 37. A. K. 
2731. A. II. 

- Ed. Breilinin kirj. ksm. n:o 62 asuntojen lämmitys
kysymyksen selvittämisestä, ja sisäasiainministeri 
Väyrysen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 564. A. V: 3. 

- Ed. Knuuttilan suull. ksm. n:o 391 vanhojen asun
tojen kunnostamiseen annettavan valtiontuen ko
rottamisesta, raukeaa kysymyksentekijän poissaolon 
takia 3284. 

- Ks. Asuntotuotanto. Eläinlääkärit. Karjatalous. Kun-: 
nallisverotus. Kunnat. Lääkärit. Metsätyöt. Rintama
miehet. Sairaalat. 

Asuntolainat: Ed. Honkasen ym. toiv.ai. n:o 156 asun
tolainan tarpeessa olevien kohtelemisesta tasapuoli
sesti asutus- ja asuntohallituksen lainoitustoimin
nassa. Liitteet 297. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 157 asuntotuotantoon 
osoitettujen lainavarojen ohjaamisesta omakotitalo
jen ja omistusasuntojen rakentamiseen. Liitteet 298. 
L. Vv:aan 255. · 

-Ed. Vennamon toiv.al. n:o 158 vähävaraisten per
heenhuoltajien arava-asuntojen saannin turvaami
sesta. Liitteet 299. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 159 teiden, rauta
teiden ja sähkölinjojen rakentamisen johdosta siir
rettäviä rakennuksia koskevan lainoituksen saatta
misesta etuoikeutettuun asemaan. Liitteet JOO. L. 
Vv:aan 255. 
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- Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 160 arava-lainojen siir
tämisestä taloyhtiöiltä osakkeenomistajille. Liitteet 
301. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 360 asuntolaino
jen myöntämisestä asuntoviljely-, kalastus- ja vilje
lytilojen osalta asuntohallituksen toimesta asunto
rahastosta. Liitteet 755. L. Mmv:aan 255. 

- Ed. Pousin ym. rahal. n:o 536 korotetun määrära
han osoittamisesta asuntotuotantolain mukaisten 
opiskelija-asuntoloiden lainoitukseen. Liitteet 1830~ 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 37. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. A. Saarisen ym. rah.al. n:o 576 korotetun mää
rärahan osoittamisesta asuntolainoihin. Liitteet 1875. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 37 A. K. 2731. A. II. 

- Ed. T. Salon rah.al. n.:o 624 määrärahan osoittami
sesta rintamasotilaiden valtion asuntolainojen korko
jen alentamiseksi. Liitteet 1924. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 37. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. kirj. ksm. n:o 121 eräiden maan
käyttölain mukaisten asuntolainahakemusten käsit
telystä asutushallituksessa, ja maatalousministeri 
Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1651. A. V: 3. 

- Ks. Rintamamiehet. 

Asuntolanhoitajat: - Ks. Kansakoulut. 

Asuntolat: - Ks. Asuntotuotanto. Nuorisotyö. 

Asuntolisä: - Ks. Kansaneläke. 

Asunto-obligaatiot: - Ks. Asuntotuotanto. 

Asunto-osakeyhtiöt: Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 
18 ( 1968 vp.) asunto-osakkeiden merkitsijäin oi
keussuojan järjestämisestä. Liitteet 59. Lvm. n:o 17 
(Toiv.al.miet. n:o 154). A. V: 2 (1968 vp.).- Pp. 
47. A. K. 66. 

- Ed. Sandelinin ym. kirj. ksm. n:o 152 asunhuoneis
tojen ostajien oikeuksien turvaamisesta, ja sisäasiain
ministeri Väyrysen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2104. 
A. V:3. 

- Ed. Vilponiemen suull. ksm. n:o 262 esityksen an
tamisesta asunto-osakeyhtiölain uudistamiseksi, ja 
oikeusministeri Simosen vastaus, 1812. 

Asuntosäästöpalkkiot: Ed. Pakkasen ym. lak.al. n:o 111 
( 1966 vp.) laiksi asuntosäästöpalkkioista. Liitteet 
363 (1966 vp.). Pv:n lausunto n:o 1. A. V: 3. 

Asuntotuotanto: Hallituksen esitys n:o 2 laiksi asunto
tuotantolain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 31. 
L. Vv:aan 44. Vvm. n:o 1. Pp. 132. 1 K. 139. 
Suurvm. n:o 13. 2 K. 161. 3 K. 212. Eduskunnan 
vastaus A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 72 laiksi asuntotuotantolain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 644. L. Vv:aan 
704. Vvm. n:o 38. Pp. 1019. 1 K. 1039. Suurvm. 
n:o 101. 2 K. 1085 . .3 K. 1220. Eduskunnan vas
taus! AL IL 

- Hallituksen esityS n:o 196 laiksi asuntotuotantolain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2128. L. Vv:aan 
2156. Vvm. n:o 92. Vvm. n:o 92. Pp. 3080. 1 K. 
3096. Suurvm. n:o 224. 2 K. 3133. 3 K. .3149. 
Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 
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-Ed. Huurtamon ym. lak.al. n:o 63 (1968 vp.) laiksi 
asuntotuotantolain muuttamisesta. Liitteet 143 ( 1968 
vp.). - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

-:- Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 155 asunto-obli
gaatiojärjestelmän aikaansaamisesta vuokra-asunto
tuotannon rahoitustarpeen tyydyttämiseksi. Liitteet 
296. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 194 Suojapirttien 
Säätiön piiriin kuuluvien rakennusyritySten rahoi
tuksen järjestämisestä. Liitteet 465. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 289 opiskelija-asuntoJoi
den kalustehankintojen lainoittamisesta. Liitteet 
640. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Westerlundin ym. toiv.al. n:o 526 toimenpiteistä 
valtion tuen ja valtionlainojen myöntämiseksi van
husten ja eläkeläisten kunnallisten asuntojen raken
tamista varten. Liitteet 1025 ja 1026. L. Sosv:aan 
255. 

- Ed. L. Koskisen ym. toiv.al. n:o 527 avustusten 
myöntämisestä kunniLle halpavuokraisten asuntojen 
rakentamiseen vähävaraisille vanhuksille. Liitteet 
1027. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 529 lainojen myöntämi
sestä rintamaveteraaneille asuntojen rakentamista 
varten. Liitteet 1030. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 34 määrärahan osoitta
misesta Köyliön varavankilan henkilökunnan asuin
rakennuksen rakennustöiden aloittamiseen. Liitteet 
345. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 36. A. K. 2718. A. II. 

- Ed. Heinosen ym. rah.al. n:o 212 määrärahan osoit
tamisesta nuorille tarkoitettujen vuokra-asuntojen 
rakentamiseen. Liitteet 1459. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 37. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Knuuttilan ym. rah.al. n:o 312 määrärahan 
osoittamisesta ammattikoulujen opiskelija-asuntolain 
rakentamista varten. Liitteet 1567. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 37. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Lagerroosin ym. rah.al. n:o 342 määrärahan 
osoittamisesta opiskelija-asuntojen rakentamista var
ten. Liitteet 1610. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 37. A. K. 
2731. A. II. 

- Ed. M. Linnan ym. rah.al. n:o 397 määrärahan osoit
tamisesta avustukseksi kunnille asuntojen rakenta
miseksi vähävaraisille vanhuksille. Liitteet 1679. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 37. A. K. 273'1. A. II. 

- Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 408 määrärahan osoit
tamisesta ·tutkimuksen toimittamiseksi asuntotuo
tantomäärärahojen käyttämisestä vanhojen asunto
jen saneeraamiseen. Liitteet 1690. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 37. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 486 määrärahan osoit
tamisesta sotaveteraanien asuntotuotannon joudutta
miseksi. Liitteet 1778. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 37. 
A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Pesolan rah.al. n:o 519 määrärahan osoittami
sesta Mäntsälän työpajakoulun oppilasasuntolan ra
kentamista varten. Liitteet 1812. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 55. A. K. 2794, 2820. A. II. 
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- Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 520 määrärahan osoitta
misesta tutkimuksen suorittamiseksi halpojen asun
tojen tuottamisesta. Liitteet 1813. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 37. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Siiskosen ym. rah.al. n:o 644 määrärahan osoit
tamisesta huokeitten eri tyyppisten asuntojen ra
kentamiseksi vanhuksille. Liitteet 1945. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 37. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 716 korotetun määrära
han osoittamisesta !ainoiksi omakotitalojen ja omis
tusasuntojen rakentamiseen. Liitteet 2025. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm; 
n:o 80, s. 37. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 718 määrärahan osoitta
misesta asuntojen hankkimiseksi rintamaveteraa
neille ja heidän perheilleen. Liitteet 2027. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 37. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 68 valtion maan käyt
tämisestä Helsingissä asuntotuotantoon, ja kulkulai
tosten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 
460. 

- Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 269 kuntien oikeu
desta pakkolunastaa tonttimaata vuokra-asuntotuo
tantoa varten, ja sisäasiainministeri Väyrysen vas
taus, 2045. 

- Ks. Asuntolainat. Eläinlääkärit. Kotitalous. Kunnat. 
Lääkärit. Puolustuslaitos. Rintamamiehet. Veron
huojennukset. 

Asuntotutkimus: Ed. Puntilan ym. rah.al. n:o 553 koro
tetun määrärahan osoittamisesta asuntotutkimuksen 
kehittämiseen. Liitteet 1851. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 37. A. K. 2731. A. II. 

Asuntoveroms: - Ks. Tulo- ja omaisuusvero. 

Asutus: Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 347 (1967 vp.) 
Kemijärven maankäyttötoimikunnan muuttamisesta 
Kemijärven asutuspiiriksi. Liitteet 768 (1967 vp.). 
- Mmvm. n:o 46 (Toiv.al.miet. n:o 178). Pp. 2038. 
A. K. 2063. A. V: 2. 

- Ks. Maankäyttölaki. Porotilat. 

Asutushallitus: - Ks. Asuntolainat. 

Asutuslainat: Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 356 mää
rärahasta maankäyttölain mukaisia lainoja varten. 
Uitteet 751. L. Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 74 
(Toiv.al.miet. n:o 244). Pp. 3080. A.K. 3098. Kat
sotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. kirj. ksm. n:o 277 tavallisten maan
ostolainojen myöntämisedellytyksiä koskevien ohjei
den tarkistamisesta ja maatalousminssteri Miettusen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3462. A. V: 3. 

Asutusluotot: Hallituksen esitys n:o 203 laeiksi eräiden 
asutusluottojen korkoa koskevien lakien soveltamis
ajan pitentämisestä, ilmoitetaan Edk:lle 2128. L. 

· Mmv:aan 2156. Mmvm. n:o 68. Pp. 2263. 1 K. 
2312. Suurvm. n:o 180. 2 K. 2339. 3 K. 2359. Edus
kunnan vastaus. A. UI: 1. 

Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus laiksi maankäyttölain muuttamisesta 4 

päivänä tammikuuta 1968 annetun lain (2/68) 
soveltamisajan pitentämisestä. 

- Ehdotus laiksi asutuslainsäädännön kumoami
seen liittyvistä toimenpiteistä annetun lain 
muuttamisesta 4 päivänä tammikuuta 1968. an
netun lain ( 1/68) soveltamisajan pitentämisestä. 

Asutusmetsät: Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 304 
( 1968 vp.) asutustilallisten metsänmyyntirajoitusten 
poistamisesta. Liitteet 669 (1968 vp.) - Käsitelty 
lak.al. n:o 103 (1968 vp.) yhteydessä.- Ks. Maan
käyttölaki. 

- Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 305 (1968 vp.) asu
tustilallisten vapauttamisesta metsänmyyntirajoituk
sista. Liitteet 670 (1968 vp.}- Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

Asutustiet: Ed. Honkasen ym. rah.al. n:o 219 korote
tun määrärahan osoittamisesta asutusteiden kun
toonpanoon ja kunnossapitoon. Liitteet 1467. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 62 A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 735 korotetun määrära
han osoittamisesta paikallisteiksi otettavien asutus
teiden kuntoonpanoon. Liitteet 2044. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 62. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 800 korotetun määrära
han osoittamisesta asutusteiden kuntoonpanos ja 
kunnossapito& varten, Liitteet 2111. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 62. A. K. 2794, 2820. A. II. 

Asutustilalliset: - Ks. Laidun. 

Asutustilat: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 358 asutustilo
jen hallinta- ja omistusoikeutta rajoittavien sään
nösten kumoamisesta. Liitteet 753. L. Mmv:aan 255. 
- Käsitelty lak.al. n:o 103 (1968 vp.) yhteydessä. 
- Ks. Maankäyttölaki. 

- Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 359 maankäyttölain 
alaisten tilojen metsänmyyntirajoitusten poistami
sesta. Liitteet 754. L. Mmv:aan 255. - Käsitelty 
edellisten yhteydessä. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 361 kahden vapaavuo
den järjestämisestä Pohjois- ja Koillis-Suomen asu
tustuoton saajille. Liitteet 756. L. Mmv:aan 255. 

- Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 377 maankäyttö
lain mukaan annettujen ja myytyjen metsien yli
hinnoittelun oikaisemisesta. Liitteet 773. L. 
Mmv:aan 255. 

- Ed. Vilmin kirj. ksm. n:o 249 Ranuan kuntaan kuu
luvan Piittisjärven alueen kä}'ttösuunnitelmaa koske
van toimituksen kiirehtimisestä, ja maatalousminis
teri Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3462. A. 
V:3. 

Asutustoiminta: - Ks. Asutusluotot. 

Atomienergia: - Ks. Voimalaitokset. 

AudioViwaalinen laitos: Ed. Liflkolan ym. rah.al. n:o 
390 määrärahan osoittamisesta valtion audiovisuaa
lista laitosta varten. Liitteet 1671. L. Vv:aan 1658. 
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Käsitdty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 54. A. K. 2769. A. II. 

Aukioloajat: - Ks. Kauppaliikkeet. Liikkuva kauppa. 

Auraus: Ed. Saarron toiv.al. n:o 583 lumilingon käyt
tämistä koskevien säännösten täsmentämisestä. Liit
teet 1098. L. Kulkv:aan 255. 

- Ks. Yksityiset tiet. 

Auskultantit: - Ks. Oppikoulut. 

Autoilijat: - Ks. Kuorma-autoilijat. Palkkasaatavat. 
Vuokra-autoilijat. Vähittäismaksukauppa. 

Autokoulut: - Ks. Liikenne. 

Automaattikeskukset: - Ks. Puhdin. 

Autonajo: - Ks. Liikenneopetus. 

Autot: - Ks. Ilmansaastuminen. Irtaimistokiinnitys. 
Liikenne. Liikevaihtovero. Moottoriajoneuvovero. 
Poliisi. Pysäköinti. Taksiautot. 

Autotallit: - Ks. Postilaitos. 

Autoteollisuus: - Ks. Veronhuojennukset. 

Autotiet: - Ks. Metsäautotiet. Moottoritiet. 

Autovarikot: - Ks. Postilaitos. 

Autovero: - Ks. Moottoriajoneuvovero. 

Autovuokraamot: - Ks. Vuokra-autot. 

Avajaiset:- Ks. Valtiopäivät. 

"Avaimet käteen" -periaate: - Ks. Omakotitalot. 

Avioero: - Ks. Lapset. Sosiaalihuolto. 

Avioliittolaki: Hallituksen esitys n:o 158 ( 1968 vp.) 
eräiden avioliiton päättämistä ja purkamista koske
vien sekä niihin liittyvien säännösten muuttamisesta 
(A. III: 1 1968 vp.).- Lvm. n:o 9. Pp. 348. 1 K. 
351. Suurvm. n:o 25. 2 K. 380. 3 K. 398. Eduskun
nan vastaus. A. III: 2. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus laiksi avioliittolain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi ottolapsista annetun lain 6 §:n 

kumoamisesta. 
~ ·Ehdotus laiksi rikoslain muuttamisesta. 
Esityksen liitteenä: 
- Ehdotus asetukseksi avioliittolain ja sen voi

maanpanosta annetun lain soveltamisesta anne
tun asetuksen muuttamisesta. 

~ Hallituksen esitys n:o 205 eräiden Suomen, Islan
nin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 6 päivänä 
hdmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista 
ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudd
lisia määräyksiä sisältävän sopimuksen 1, 2, ja 10 
artiklan muuttamista koskevan sopimuksen sisältä-

mien määräysten hyväksymisestä sekä laiksi ensiksi 
mainitun sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöön
panosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, ilmoite
taan Edk:lle 2169. L. Ulkv:aan 2207. Ulkvm. n:o 19. 
Pp. 2228. 1 K. 2237. Suurvm. n:o 170. 2 K. 2262. 
3 K. jaA. K. 2282. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

Aviollinen syntyperä: - Ks. Syntyperä. 

Aviopuolisot: - Ks. Verotus. 

Aviottomat lapset: Ed. Aallon toiv.al. n:o 8 aviotto
man lapsen isän merkitsemisestä rekistereihin. Liit
teet 79. L. Lv:aan 255. 

Avohoito: - Ks. Kuntouttaminen. Terveydenhoito. 

Avoterveydenhoito: - Ks. Terveydenhoito. 

B. 

Baker, Josephine: - Ks. Kasvattilapset. 

Bensiini: - Ks. Liikenne. Moottoriajoneuvovero. Polt
toaineet. 

Betoni: - Ks. Laboratoriot. 

Biafra: - Ks. Kehitysmaat. 

Budjetti: - Ks. Tulo- ja menoarvio. 

Budjettilaki: - Ks. Tulo- ja menoarvio. 

Budjettiohjeet: - Ks. Virkamiehet. 

D. 

Debentuurit: - Ks. Joukkovelkakirjat. 

Demokratia: - Ks. Yritysdemokratia. 

Devalvaatio: - Ks. Turkistarhaus. 

Diakonissat: - Ks. Kirkon däkdaki. 

Diplomaattiset suhteet: Hallituksen esitys n:o 46 diplo
maattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuk
sen eräiden määräysten hyväksymisestä, ilmoitetaan 
Edk:lle 396. L. Ulkv:aan 403. Ulkvm. n:o 7. Pp. 
556. 1 K. 589. Suurvm. n:o 51. 2 K. 618. 3 K. ja 
A. K. 660. Eduskunnan vastaus. A. I. 

Diplomatia: - Ks. Ulkopolitiikka. 

Dosentit: - Ks. Stipendit. 

Dragsvik: - Ks. Puolustuslaitos. 
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E. 

Eduskunnan istunnot: Eduskunnan istuntojen jatkami
nen kesäkuussa 908; keskeyttäminen kesäkuussa 
1302, joulukuussa 3023. Ed. T. Salon ja ed. Tall
grenin ehdotus istuntojen keskeyttämisestä luetaan 
3831 ja hylätään 3832. Istuntojen lopettaminen 
maaliskuussa 4095. 

- Kokoontuminen vuoden 1970 varsinaisille valtiopäi
ville 4096. Eduskunnan kirjelmä. A. IV: 2. 

Eduskunnan jäsenet: Edustajain aakkosellinen luettelo 
1-3. Luettelo eduskunnan jäsenistä vaalipiireittäin 
5-9. - Ilmoittautuneita edustajia (Aitio, Manni
nen, Pakkanen, Rytkönen, T. Salo) 23, (Virolainen, 
Kaarlonen, A. Salo) 25. Uusi edustaja edesmenneen 
ed. Lahtelan sijaan (Paarman) 11. Uusi edustaja 
(Nieminen) edesmenneen ed. Lyyli Koskisen sijaan 
1344. Vapauttaminen edustajantoimesta (V. A. Vir
tanen) 3062. Uusi edustaja (Tiainen) 3086. Uusi 
edustaja (Kankaanpää) edesmenneen ed. Antilan si
jaan 3104. Ed. Virolainen ollut estyneenä edustajan
toimestaan hoitaessaan tasavallan presidentin tehtä
viä 3196, ja ilmoitus esteen lakkaamisesta 3254. 

-Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 7 (1966 vp.) 
·toimenpiteistä varamiesjärjestelmän aikaansaamiseksi 
eduskunnassa. Liitteet 39 (1966 vp.). - Prvm. 
n:o 5 (Toiv.al.miet. n:o 16). Pp. 167. A. K. 254, 
318. A. V: 2. 

Eduskunnan kirjasto: Eduskunnan kirjaston kertomus 
vuodelta 1968, ilmoitetaan Edk:lle 330. L. Siv:aan 
347. Sivm. n:o 2. Pp. 443. A. K. 455. Eduskunnan 
kirjelmä. A. IV: 2. 

- Eduskunnan kirjaston hallituksen ehdotus muutok
seksi Eduskunnan kirjaston ohjesääntöön, L. Siv:aan 
347. Sivm. n:o 1. Pp. 443. A. K. 455. Eduskunnan 
kirjelmä. A. IV: 2. 

- Ehdotus muutokseksi eduskunnan kirjaston ohje
sääntöön, ilmoitetaan Edk:lle 3191. L. Siv:aan 3218. 
Sivm. n:o 21. Pp. 3313. A. K. 3398. Eduskunnan 
kirjelmä. A. IV: 2. 

- Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenten valitse
minen kolmivuotiskaudeksi 1970-1972, jätetään 
valitsijamiesten tehtäväksi 2023. Vaalin aika 2128. 
Vaalin tulos 2169. Eduskunnan kirjelmät. A. IV: 2. 

Eduskunnan oikeusasiamies: - Ks. Oikeusasiamies. 

Eduskunnan päätös: A. V: 3. 

Eduskunnan tarkistajat: - Ks. Tarkistajat. 

Eduskunnan tilintarkastajat: Eduskunnan tilintarkasta
jain valitseminen vuotta 1970 varten, jätetään valit
sijamiesten tehtäväksi 3062. Vaalin aika 3105. Vaali 
3132. 

Eduskunnan tilisääntö: Puhemiesneuvoston ehdotus 
Eduskunnan tilisäännöksi, esitellään ja L. Vv:aan 
1720. Vvm. n:o 64. Pp. 2256. Asia otetaan kahden 
käsittelyn alaiseksi. 1 K. 2263. Suurvm. n:o 177. 
2 K. 2340. Eduskunnan kirjelmä. A. IV: 2. 

Eduskunta: Ed. Bo~g-Sundmanin ym. •toiv.al. n:o 5 
( 1968 vp.) kansanedustajain varamiesjärjestelmän 
toteuttamisesta. Liitteet 35 ( 1968 vp.). - Käsitelty 
toiv.al. n:o 7 (1966 vp.) yhteydessä. - Ks. Edus
kunnan jäsenet. Heimola. 

Edustajaluettelo: Aakkosellinen luettelo 1-3. Luettelo 
eduskunnan jäsenistä vaalipiireittäin 5-9. 

- Ks. Nimiluettelo. 

Edustajaneläke: Hallituksen esitys n:o 247 laiksi kan
sanedustajain perhe-eläkelain muuttamisesta, ilmoi
tetaan Edk:lle 3149. L. Vv:aan 3185. Vvm. n:o 108. 
Pp. 3314. 1 K. 3321. Suurvm. n:o 269. 2 K. 3397. 
3 K. 3535. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

Edustajanpalkkio: Ed. Knuuttilan ym. kirj. ksm. n:o 
199 virkamies-kansanedustajien kaksinkertaisesta 
palkkauksesta, ja ministeri Aleniuksen vastaus il: 
moitetaan Edk:lle 3063. A. V: 3. 

- Ed. Knuuttilan suull. ksm. n:o 290 virkamies-kan
sanedustajien kaksinkertaisesta palkkauksesta ( Pe
ruutettu). 

Edustajanvaalit: Hallituksen esitys n:o 99 laiksi kan
sanedustajain vaaleista ja laiksi tasavallan presiden
tin valitsijamiesten vaaleista, ilmoitetaan Edk:lle 
909. L. Prv:aan 912, 943. Prvm. n:o 11. Pp. 1019. 
1 K. 1035, 1041. Suurvm. n:o 105. 2 K. 1131. 3 K. 
1222. Lepäämäänjättämisehdotus 1223 ja Pp. 1238. 
Ehdotus hylätään 1248. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 252 laiksi kansanedustajain 
vaaleista annetun lain 107 §:n 3 momentin muut
tamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 3220. L. Prv:aan 
3234. Prvm. n:o 33. Pp. 3313. 1 K. 3316. Suurvm. 
n:o 259. 2 K. 3387. 3 K. 3476. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 1. 

- Ed. Puntilan ym. lak.al. n:o 5 laiksi kansanedusta
jain vaaleista. Liitteet 11. L. Prv:aan 131. - Käsi
telty hall. esit. n:o 24 yhteydessä.- Ks. Vaalit. 

- Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 6 laeiksi valtiollisia 
vaaleja koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Liit
teet 30. L. Prv:aan 131. - Käsitelty edellisten yh
teydessä. 

- Ed. Lähteenmäen ym. lak.al. n:o 127 laiksi kansan
edustajain vaaleista. Liitteet 2145. L. Prv:aan 148. 
-Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Sillantauksen ym. lak.al. n:o 131 laiksi kansan-
edustajain vaaleista. Liitteet 2147. L. Prv:aan 997. 
- Käsitelty hall. esit. n:o 99 yhteydessä. 

- Ed. Vennamon lak.al. n:o 132 laiksi kansanedusta-
jain vaaleista. Liitteet 2154. L. Prv:aan 997. -Käsi
telty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 4 (1966 vp.) eh
dokkaiden määrän nostamisesta kaksinkertaiseksi 
nykyisestään valtiollisissa vaaleissa. Liitteet 36 
(1966 vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 24 yhtey
dessä.- Ks. Vaalit. 

- Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 5 (1966 vp.) henkilön 
sallimisesta asettua kansanedustajaehdokkaaksi vain 
yhdessä vaalipiirissä. Liitteet 37 (1966 vp.).- Kä
sitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 6 (1966 vp.) todellista 
kannatusta vastaavan puolueen edustuksen saami
sesta eduskuntaan. Liitteet 38 (1966 vp.).- Käsi
telty edellisten yhteydessä. 
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_,Ed. Vennamon toiv.al. n:o 764 Ruotsissa asuvien 
Suomen kansalaisten äänioikeuden järjestämisestä. 
Liitteet 2293. Puhemies kieltäytyy esittelemästä aloi
tetta 948. 

-'- Ed. Apajalahden suull. ksm. n:o 261 vankien mah
dollisuudesta äänestää seuraavissa eduskuntavaa
leissa, ja oikeusministeri Simosen vastaus, 1812. 

--'- Ks. Vaalit. Äänioikeusikäraja. 

Edustajat: - Ks. Perhe-eläke. 

Edustustot: - Ks. Diplomaattiset suhteet. 

EEC: - Ks. Euroopan talousyhteisö. 

EFTA: - Ks. Euroopan vapaakauppaliitto. Pohjois
mainen teollistamisrahasto. Ulkomaankauppa. 

Ehkäisyneuvonta: Ed. Leivo-Larssonin ym. rah.al. n:o 
373 määrärahan osoittamisesta ehkäisyneuvonnan te
hostamista varten. Liitteet 1644. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
SO, s. 103. A. K. 2895, 2967. A. II. 
- Ks. Perhesuunnittelu. 

Ehkäisyvälineet: - Ks. Perhesuunnittelu. Sukupuoli
neuvonta. 

Elatusapu: Hallituksen esitys n:o 137 laiksi elatusavun 
ennakosta annetun lain muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 1558. L. Lv:aan 1562. Lvm. n:o 22. Pp. 
1804. 1 K. 2011. Suurvm. n:o 139. 2 K. 2052. 
3 K. 2071. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Aallon ym. lak.al. n:o 12 laiksi elatusavun en
nakosta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 72. L. 
Lv:aan 131. - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Rosnellin ym. lak.al. n:o 13 laiksi elatusavun 
ennakosta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 74. 
L. Lv:aan 131. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Linkolan ym. kirj. ksm. n:o 17 elatusavun en
nakon korottamisesta ja ministeri Partasen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 259. A. V: 3. 

- Ed. Salaman ym. kirj. ksm. n:o 219 maksettujen 
elatusapuennakkojen takaisinperinnästä, ja minis
teri Partasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3063. A. 
V:3. 

Elinkeinoelämä: Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 57 ( 1967 
vp.) kehitysalueiden elinkeinoelämän kaikenpuoli
sesta elvyttämisestä. Liitteet 187 (1967 vp.).- Kä
sitelty hall. esit. n:o 171 yhteydessä. - Ks. Kehi
tysalueet. 

Elinkeinoneuvonta: - Ks. Neuvontatoiminta. Työky
vyttömyys. 

Elinkeinot: - Ks. Kehitysalueet. 

Elinkeinotoiminta: Hallituksen esitys n:o 92 laiksi lii
ketoiminnan kehittämisrahaston käyttämisestä elin
keinoelämän kehitystä edistävien yritysten perusta
miseen, ilmoitetaan Edk:lle 818. L. Vv:aan 869. 
Vvm. n:o 56. Pp. 2067. 1 K. 2077. Suurvm. n:o 
202. 2 K. 2558. 3 K. 2708. Eduskunnan vastaus. 
A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 195 laiksi elinkeinotulon ve
rottamisesta annetun lain muuttamisesta, ilmoite-

taan Edk:lle 2128. L. Vv:aan 2156. Vvm. n:o 69. 
Pp. 2345. 1 K. 2384. Suurvm. n:o 201. 2 K. 2557. 
3 K. 2707. Eduskunnan vastaus. A. II: 1. 

- Ed. Leinosen ym. •toiv.al. n:o 126 toimenpiteistä 
Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kehittämiseksi. Liit
teet 266. L. Vv:aan 255. 

Elinkeinoverotus: Ed. Haarlan ym, lak.al. n:o 29 laiksi 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muutta
misesta. Liitteet 141. L. Vv:aan 131. 

- Ed. Sirenin ym. lak.al. n:o 54 laeiksi elinkeinotu~ 
lon verottamisesta annetun lain sekä kunnallishal
lituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallis
hallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta. Liit
teet 495. L. Ltv:aan 131. 

Elinkorot: - Ks. lnvaliidit. Sotilasvammakorvaukset. 
Sotilasvammalaki. 

Elinkust:anntusindeksi: Ed. Junnilan ym. toiv.al. n:o 
462 verojen huomioon ottamisesta elinkustannus
indeksiä laskettaessa. Liitteet 955. L. Sosv:aan 255. 

Elintarvikkeet: Hallituksen esitys n:o 145 laiksi eräiden 
elintarviketuotteiden valmisteverosta, ilmoitetaan 
Edk:lle 1603. L. Vv:aan 1615. Vvm. n:o 83. Pp. 
2623. 1 K. 2625. Suurvm. n:o 214. 2 K. 2674. 3 K. 
2964. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ks. Makeuttamisaineet. 

Elokuvavero: Hallituksen esitys n:o 214 laiksi eloku
vaverolain muuttamisesta ilmoitetaan Edk:lle 2267. 
L. Vv:aan 2315. Vvm. n:o 84. Pp. 2456. 1 K. 2476. 
Suurvm. n:o 203. 2 K. 2558. 3 K. 2709. Eduskun
nan vastaus. A. 111: 1. 

Eläinlääketiede: - Ks. Laboratoriot. 

Eläinlääkintä: Ed. Kankaan suull. ksm. n:o 356 vai
keuksiin joutuneiden kuntien avustamisesta eläin
lääkintähuoltokustannuksien osalta, ja maatalousmi
nisteri Miettusen vastaus, 3173. 

Eläinlääkärit: Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 199 määrä
rahasta Ranuan kunnaneläinlääkärin virka-asunnon 
ja vastaanottotilojen rakentamiseksi. Liitteet 470. 
L. Tv:aan 255. Tvm. n:o 12 (Toiv.al.miet. n:o 145). 
Pp. 1659. A. K. 1671. Katsotaan rauenneeksi. 
A. V:2. 

- Ed. Honkasen ym. rah.al. n:o 221 määrärahan osoit
tamisesta kunnaneläinlääkärien virka-asuntojen ra
kentamisen avustamista varten. Liitteet 1469. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 67. A. K. 2794, 2820. A II. 

- Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 470 määrärahan 
osoittamisesta avustukseksi kunnille kunnaneläin
lääkärien virka-asuntojen rakentamiskustannuksiin. 
Liitteet 1760. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 67. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 703 määrärahan osoit
tamisesta avustukseksi köyhille kunnille eläinlääkä
rien virka-asuntojen rakentamista varten. Liitteet 
2009. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 67. A. K. 2794, 2820. 
A. II. 
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- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 784 määrärahan osoitta
misesta Ranuan kunnaneläinlääkärin virka-asunnon 
ja vastaanottotilojen rakentamiseksi. Liitteet 209.5. 
L. Vv:aan 16.58. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 67. A. K. 2794, 2820. A. II. 

Eläinsuojelulaki: Ed. Ehrnroothin suull. :ksm. n:o 248 
eläinsuojelulainsäädännön uudistamisesta, ja minis
teri Linnamon vastaus, 1806. 

Eläintalous: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 407 petojen 
eläintaloudelle aihettamien vahinkojen korvaami
sesta. Liitteet 808. L. Mmv:aan 2.5.5. 

Eläkehakemukset: Ed. Vahtisen suull. ksm. n:o 416 
eläkehakemusten käsittelyn viivästymisen estämi
sestä, ja ministeri Aleniuksen vastaus, 33.52. 

- Ks. Rintamamiehet. 

Eläkeikä: Ed. Lillqvistin ym. kirj. ksm. n:o 298 amma
tin mukaisesti määräytyvän eläkeiän käytäntöön ot
tamisesta, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 4096. A. V: 3. 

- Ks. Eläkkeet. Rintamamiehet. 

Eläkekatto: - Ks. Eläkkeet. 

Eläkelaki: Ed. Laaksosen ym. kirj. ksm. n:o 209 valtion 
työkyvyttömyyseläkettä saavien asemassa olevien 
epäkohtien korjaamisesta, ja ministeri Aleniuksen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3191. A. V: 3. 

- Ks. Yrittäjäeläkkeet. 

Eläkeläiset: Ed. Hostilan ym. toiv.al. n:o 41 eläkkeelle 
siirtyneiden henkilöiden estämisestä kilpailemasta 
muun työvoiman kanssa vapaista työpaikoista. Liit
teet 169. L. Vv:aan 2.5.5. 

- Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 42 lainsäädännön 
muuttamisesta siten, ettei julkisista varoista saman
aikaisesti maksettaisi henkilölle eläkettä ja palkkaa. 
Liitteet 170. L. Vv:aan 2.55. 

- Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 43 palkkatuloa saa
vien valtion ym. eläkeläisten eläkkeiden vähentämi
sestä. Liitteet 171. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 44 tutkimuksesta 
sivuvirkojen hoitamisen ja eläkkeellä olevien virka
ja työsopimussuhteisten tehtävien laajuudesta. Liit
teet 172. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 45 julkisista viroista tai 
toimista eläkkeelle siirtyneiden estämisestä pääse
mästä täysipalkkaisiin toimiin eräissä tapauksissa. 
Liitteet 173. L. Vv:aan 25.5. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 46 valtion eläkettä saa
vien estämisestä pääsemästä julkiseen tehtävään. 
Liitteet 174. L. Vv:aan 2.55. 

- Ks. Asuntotuotanto. Rautatiet. Yleisradio. 

Eläkeoikeuden valinta: - Ks. Kansaneläkelaki. 

Eläkkeet: Hallituksen esitys n:o 14.5 (1968 vp.) laiksi 
eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden 
järjestelystä ja laiksi virkamieseläkkeistä annetun 
lain muuttamisesta (A. III: 1 1968 vp.). - Vvm. 
n:o 29. Pp. 833. 1 K. 842. Suurvm. n:o 82. 2 K. 
960. 3 K. 1094. Eduskunnan vastaus. A. III: 2. 

- Hallituksen esitys n:o 4 laiksi eräistä valtion va
roista maksettavista eläkkeistä ja laiksi valtion elä
kelain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 31. L. 
Vv:aan 4.5. Vvm. n:o 11. Pp. 328. 1 K. 338. Suurvm. 
n:o 24. 2 K. 380. 3 K. 398. Eduskunnan vastaus. 
A.I. 

- Ed. Nikkilän ym. toiv.al. n:o 890 (1966 vp.) yrit
täjien lakisääteisen eläketurvan järjestämisestä. Liit
teet 2107 ( 1966 vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 83 
yhteydessä.- Ks. Yrittäjäeläkkeet. · 

-Ed. Westerlundin ym. toiv.al. n:o 891 (1966 vp.) 
vapaiden yrittäjien eläketurvan järjestämisestä. Liit
teet 2109 ja 2110 (1966 vp.).- Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

- Ed. Lähteenmäen ym. toiv.al. n:o 402 (1967 vp.) 
yrittäjien lakisääteisen lisäeläketurvan järjestämi
sestä. Llitteet 901 (1967 vp.).- Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

- Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 3.5.5 (1968 vp.) yrittä' 
jien eläketurvajärjestelmän aikaansaamisesta. Liitteet 
810 (1968 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 40 naisten sodanaikai
sen palveluksen laskemisesta valtion palvelukseksi 
eläkettä määrättäessä. Liitteet 168. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o .50 luotsien ruotsalai
sissa kauppa-aluksissa suorittaman palvelun hyväk~ 
symisestä eläkkeitä laskettaessa. Liitteet 178 ja 179. 
L. Vv:aan 25.5. 

- Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 342 taiteenharjoitta· 
jien eläkelain aikaansaamisesta. Liitteet 701. L. 
Siv:aan 2.5.5. 

- Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 343 määrärahasta tai
teilijaeläkkeitä varten. Liitteet 702. L. Siv:aan 2.55. 

- Ed. Halmeen ym. toiv.al. n:o 466 eläkeiän alenta
mista koskevan tutkimuksen suorittamisesta. Liitteet 
959. L. Sosv:aan 25.5. 

- Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 467 vähimmäis
eläkkeiden korottamisesta ja ylärajan säätämisestä 
eläkkeille. Liitteet 960. L. Sosv:aan 2.5.5. 

- Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 476 eläkkeeseen oikeu
tettujen lasten yläikärajan korottamisesta. Liitteet 
971. L. Sosv:aan 25.5. 

- Ed. Haapasalon ym. rahal. n:o 154 määrärahan 
osoittamisesta tutkimuksen toimittamiseksi ras
kaissa ja vaarallisissa ammateissa työskentelevien 
eläkeiän alentamisesta. Liitteet 1400. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 98. A. K. 289.5, 2967. A. II. 

- Ed. Paasivuoren ym. rah.al. n:o 484 määrärahan 
osoittamisesta eläkekaton määräämistä koskevan tut
kimuksen suorittamiseksi. Liitteet 1776. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 10.5. A. K. 2982. A. II. 

- Ed. Pennasen ym. rah.al. n:o 509 määrärahan osoit
tamisesta ylimääräisten eläkkeiden myöntämiseksi 
ns. vanhoina eläkeJäisinä oleville konstaapeleille. 
Liitteet 1802. L. Vv:aan 16.58. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 49. A. K. 2769. 
A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 752 määrärahan osoitta
misesta ylimääräisen eläkkeen maksamiseksi perhe
eläkelain ulkopuolelk jääneille. Liitteet 2061. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 92. A. K. 289.5, 2967. A. II. 

...,.. Ed. Juvelan ym. kirj. ksm. n:o 4 useamman kuin 
yhden palkan tai eläkkeen maksamisesta julkisista 
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varoista samoille henkilöille, ja llllillsteri Aleniuk
sen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 259. A. V: 3. 

- Ed. Sinisalon ym. kirj. ksm. n:o 12 eläkeiän alen
tamista koskevien selvitysten valmistumisesta, ja so
siaali- ja terveysministeri Tiekson vastaus ilmoite
taan Edk:lle 259. A. V: 3. 

- Ed. Saarron ym. kirj. ksm. n:o 100 sairauden tai 
tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyysajan eläke
turvasta, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 947. A. V: 3. 

- Ed. Vilponiemen kirj. ksm. n:o 234 työllisyyskurs
sien henkilökunnan eläketurvan järjestämisestä, ja 
ministeri Aleniuksen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3303. A. V: 3. 

- Ed. Sinisalon kirj. ksm. n:o 242 vähimmäiseläke
turvan lisäämisestä, ja sosiaali- ja terveysministeri 
Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3273. A. V: 3. 

- Ed. Rönkön kirj. ksm. n:o 266 eläkelainsäädännön 
yhteensovitussäännösten epäjohdomukaisuudesta, ja 
sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vastaus ilmoite
taan Edk:lle 3462. A. V: 3. 

- Ed. Junnilan suull. ksm. 314 ratkaisujen viivästy
misestä valtion eläkeasioissa, siirretään ministerin es
teellisyyden vuoksi, 2371. Ministeri Aleniuksen vas
taus 2725. 

- Ed. Hamaran suull. ksm. n:o 436 eräiden leskieläk
keiden maksamisesta korottamattomana, ja ministeri 
Aleniuksen vastaus, 3529. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 438 eläkkeiden ko
rottamisesta, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson 
vastaus, 3529. 

- Ks. Eläkeläiset. Kansakoulut. Kansaneläke. Kansan
eläkelaki. Kirkon eläkelaki. Opiskelijat. Oppikou
lut. Perhe-eläke. Rintamamiehet. Sotilasvammakor
vaukset. Työeläkkeet. Työelämä. Työntekijäin eläke
laki. Valtiokonttori. Vanhukset. Veronhuojennuk
set. Virkamiehet. Yrittäjien eläkelaki. Yrittäjäeläk
keet. 

Emäntäkoulut: Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 256 mää
rärahan osoittamisesta Pihtiputaan emäntäkoulun 
rakennustöiden aloittamiseksi. Lihteet 1508. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 50. A. K. 2769. A. II. 

Energia:- Ks. Voimatalous. 

Energiahallitus: Ed. Breilinin suull. ksm. n:o 319 ener
giahallituksen aikaansaamisesta, ja ministeri Leski
sen vastaus, 2373. 

Englanninkieli: - Ks. Oppikoulut. 

Ennakko: - Ks. Elatusapu. 

Ennakkoperintä: Hallituksen esitys n:o 148 (1968 vp.) 
laeiksi ennakkoperintälain ja työnantajan sosiaalitur
vamaksusta annetun lain muuttamisesta. (A. III: 1 
1968 vp.). - Vvm. n:o 4. Pp. 133. 1 K. 139. 
Suurvm. n:o 16. 2 K. 162. 3 K. 213. Eduskunnan 
vastaus. A. III: 2. 

- Ed. Mäen suull. ksm. n:o 55 kiinteistötulon vero
ennakon korottamisesta, ja valtiovarainministeri 
Raunion vastaus, 300. 

- Ed. Ilaskiven suull. ksm. n:o 424 ennakkoveroli
. puin tapahtuvan veronperinnän laillisuudesta, ja 
ministeri Aleniuksen vastaus, 3355. 

- Ks. Verohallitus. 

Ennaltaehkäisy: - Ks. Ammattitaudit. 

Enontekiö: - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Ensiapu: - Ks. Liikenneopetus. 

Enso-Gutzeit Oy: - Ks. Karjatalous. 

Epilepsia: - Ks. Kaatumatauti. Sairaalat. 

Erikoistunnukset: - Ks. Vuokra-autot. 

Erikoisyhdistärnislaki: - Ks. Jakolaitos. 

Erillisverotus:- Ks. Verotus. 

Erilläänasurnisraha: - Ks. Asumiseroraha. 

:Erityislapsilisä: - Ks. Kehitysvamtnaiset. Lapsilisä. 

Erityisrasitteet: - Ks. Kaupungit. 

Erityistuki: - Ks. Kansaneläke. 

Eroraha: Hallituksen esitys n:o 238 laiksi työntekijäin 
erorahasta, ilmoitetaan Edk:lle 3062. L. Sosv:aan 
3079. Sosvm. n:o 34.· Pp. 3314. 1 K. 3320. Suurvm; 
n:o 268. 2 K. 3396. 3 K. jaA. K. 3534. Eduskunnan 
vastaus. A. III: 1. 

Esikoulut: - Ks. Koululaitos. 

Esiluokat: - Ks. Kansakoulut. 

Esittelemättä jääneet aloitteet: 
- Ks. Asumiseroraha (lak.al. n:o 170). 
- Ks. Edustajanvaalit ( toiv.al. n:o 764). 

Esitysten siirto: - Ks. Rikoslaki (hall. esit. n:o 138). 
- Ks. Vaalioikeusikäraja ( hall. esit. n:o 23). 

Espoo: - Ks. Ammatinvalinta. Liikenne. Nimismiehet. 
Poliisi. Sairaalat. Terveydenhoito. Vesistön säännös
tely. Virastot. 

Etuoikeusasetus: - Ks. Joukkovelkakirjat. 

Eura: - Ks. Virastot. 

Euroopan kulttuuriyleissopimus: - Ks. Kulttuurisopi
mukset. 

Euroopan Talousyhteisö: Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 
307 Suomen jäämisestä Euroopan Talousyhteisön 
piirissä tapahtuvan seitsemän teknologian alan yh
teistyön kehittämisen ulkopuolelle, ja ulkoasiainmi
nisteri Karjalaisen vastaus, 2292. 

- Ed. Melinin suull. ksm. n:o 312 Suomen osallistu
mismahdollisuuksista Euroopan Talousyhteisön jär
jestämään tieteelliseen yhteistyöhön, ja ulkoasiain
ministeri Karjalaisen vastaus, 2294. · 
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Euroopan turvallisuuskonferenssi: Ed. Melinin suull. 
ksm. n:o 38 Suomen esittämisestä Euroopan turval
lisuuskokouksen isäntämaaksi, ja ulkoasiainministeri 
Karjalaisen vastaus, 155. 

- Ed. Junnilan suull. ksm. n:o 231 Euroopan turval
lisuuskonferenssin ohjelmaa koskevista lausunnoista, 
ja ulkoasiainministeii Karjalaisen vastaus, 1692. 

- Ed. Aron suull. ksm. n:o 381 nuorten Euroopan 
turvallisuuskonferenssin järjestelypohjasta, ja minis
teri Eskmanin vastaus, 3244. 

Euroopan vapaakauppaliitto: Hallituksen esitys n:o 
244 laiksi Islannin ja Euroopan vapaakauppaliiton 
jäsenvaltioiden välisen sopimuksen, joka koskee Is
lannin liittymistä Euroopan vapaakauppaliiton pe
rustamista koskevaan konventioon sekä Suomen Ta
savallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioi
den välistä sopimussuhdetta koskevaan sopimukseen, 
eräiden määräysten soveltamisesta Suomen ja Islan
nin välisissä suhteissa, ilmoitetaan Edk:lle 3149. L. 
Ulkv:aan 3185. Ulkvm. n:o 28. Pp. 3270. 1 K. 
3279. Suurvm. n:o 246. 2 K. 3303. 3 K. 3327. Edus
kunnan vastaus. A. III: 1. 

Eurovisio: Ed. Juvelan suull. 'ksm. n:o 47 Eurovision 
laulukilpailuun lähetettävien suomalaisten turvalli
suudesta, ja ulkoasiainministeri Karjalaisen vastaus, 
201. 

Evankelis-luterilainen kirkko: - Ks. Kirkon eläkelaki. 
Kirkon perhe-eläkelaki. 

F. 

FinlandsExportkredit Ab.: - Ks. Valtion takuut. 

Finnair Oy.:- Ks. Valtion takuut. 

Fiskars:- Ks. Työttömyys. 

Forssa: - Ks. Ammatinvalinta. 

G. 

Geologinen peruskartoitus: - Ks. Kartoitus. 

Geologinen tutkimustoiminta: Ed. Tainion ym. toiv.al. 
n:o 132 toimenpiteistä geologisen tutkimustoimin
nan parantamiseksi. Liitteet 272. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Kantolan ym. rah.al. n:o 282 korotetun määrä
rahan osoittamisesta geologisen tutkimustoiminnan 
edistämiseksi. Liitteet 1537. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 87. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 613 määrärahan osoit
tamisesta Lapin geologisen perustutkimuksen tehos
tamiseksi. Liitteet 1913. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 87. 
A. K. 2878. A. II. 

H. 

Haastattelut: - Ks. Valtioneuvoston jäsenet. 

Hajasijoitus: Ed. Hjerppen ym. toiv.al. n:o 124 valtio
johtoisten ja valtion tukea saavien laitosten sijoitta· 
misesta maan eri osiin. Liitteet 264. L. Vv:aan 255. 

Halla: - Ks. Satovahingot. 

Hallinnansuoja: - Ks. Huoneenvuokra. 

Hallintaoikeus: - Ks. Asutustilat. 

Hallinto: Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 212 selvityk
sestä päätäntävallan siirtämisestä valtion keskusvi
rastoista piiri- ja paikallishallintoon. Liitteet 530. 
L. Ltv:aan 255. 

- Ks. Kalatalous. Koululaitos. Sairaalat. Yhdyskunta
suunnittelu. Yleisradio. 

Hallintouudistus: - Ks. Korkeakoulut. 

Hallituksen esitykset: N:o 68 ( 1966 vp.) henkeen ja 
terveyteen kohdistuvien rikosten rankaisemista kos
kevan lainsäädännön uudistamisesta. - Ks. Rikos
laki. 

- n:o 21 (1967 vp.) rannansuojelulaiksi ja siihen liit
tyväksi laiksi kaavoitusalueiden jakolain muuttami
sesta. - Ks. Rannansuojelu. 

- n:o 22 (1967 vp.) tilojen osittamisen rajoittamista 
sekä tilojen ja tilanosien yhdistämistä koskevaksi 
lainsäädännöksi.- Ks. Jakolaitos. 

- n:o 102 ( 1967 vp.) laiksi valtion hankintakeskuk
sesta. - Ks. Valtion hankintakeskus. 

- n:o 15 (1968 vp.) uudeksi sotilasrikoslaiksi sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. - Ks. Sotilasrikos
laki. 

- n:o 56 (1968 vp.) myrkkylaiksi.- Ks. Myrkkylaki. 
- n:o 57 (1968 vp.) torjunta-ainelaiksi. - Ks. Tor-

junta-ainelaki. 
- n:o 75 ( 1968 vp.) sotilastuomioistuinlaiksi sekä 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. - Ks. Sotilastuo
mioistuimet. 

- n:o 94 ( 1968 vp.) laiksi aluevaihdon suorittami
sesta valtion ja Kalvolan kunnan välillä. - Ks. Val
tion maaomaisuus. 

- n:o 135 (1968 vp.) laiksi kalastuslain muuttami
sesta. - Ks. Kalastuslaki. 

- n:o 145 ( 1968 vp.) laiksi eräiden valtion varoista 
suoritettavien eläkkeiden järjestelystä ja laiksi virka
mieseläkkeistä annetun lain muuttamisesta. - Ks. 
Eläkkeet. 

- n:o 148 (1968 vp.) laeiksi ennakkoperintälain ja 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Ennakkoperintä. 

- n:o 151 ( 1968 vp.) yhteismetsälaiksi sekä laeiksi 
ulosottolain ja jakolain muuttamisesta. - Ks. Yh
teismetsät. 

- n:o 153 ( 1968 vp.) laiksi tieliikennelain 5 §:n muut
tamisesta.- Ks. Liikenne. 

- n:o 158 ( 1968 vp.) eräiden avioliiton päättämistä 
ja purkamista koskevien sekä niihin liittyvien sään
nösten muuttamisesta. - Ks. Avioliittolaki. 



Asialuettelo 1969. HOS 

Hall.esit n:o 159 (1968 vp) laiksi auto- ja moottori
pyöräverosta annsetun lain muuttamisesta. - Ks. 
Moottoriajoneuvovero. 

- n:o 161 ( 1968 vp.) laiksi maankäyttölain muutta
misesta. - Ks. Maankäyttölaki. 

- n:o 164 (1968 vp.) kuolemanrangaistusta koskevan 
lainsäädännön uudistamista. - Ks. Kuo~ 
gaistus. 

- n:o 166 (1968 vp.) laeiksi työntekijäin eläkelain, 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 
ja merimieseläkelain muuttamisesta. - Ks. Työnte
kijäin eläkelaki. 

- n:o 167 (1%8 vp.) porotilalaiksi ja eräiksi kolt
tien asuttamista koskeviksi laeiksi. - Ks. Porotilat. 

- n:o 1 laiksi kunnallislain muuttamisesta. - Ks. 
Kunnallislaki. 

- n:o 2 laiksi asuntotuotantolain muuttamisesta. -
Ks. Asuntotuotanto. 

- n:o 3 laiksi rakennuslain muuttamisesta ja laiksi 
yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta. -
Ks. Rakennuslaki. 

- n:o 4 laiksi eräistä valtion varoista maksettavista 
eläkkeistä ja laiksi valtion eläkelain muuttamisesta. 
- Ks. Eläkkeet. 

- n:o 5 laiksi kansanopistojen valtionavusta. - Ks. 
Kansanopistot. 

- n:o 6 laiksi psykologeista. - Ks. Psykologit. 
- n:o 7 laiksi keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyk-

sistä annetun lain muuttamisesta. - Ks. Vahinko
vakuutusyhdistykset. 

- n:o 8 laiksi valtion vastuusta Teollistamisrahasto 
Oy:n ulkomaisen lainan kurssitappiosta annetun 
lain muuttamisesta. - Ks. Valtion takuut. 

- n:o 9 laiksi pellon käytön rajoittamisesta. - Ks. 
Pellon varaus. 

- n:o 10 laiksi maatalouden perustuotosta annetun 
lain muuttamisesta. - Ks. Maatalous. 

- n:o 11 laeiksi maankäyttölain ja eräiden siihen liit
tyvien lakien muuttamisesta. - Ks. Maankäyttölaki. 

- n:o 12 laiksi sairaanhoitajien yhteispohjoismaisia 
työmarkkinoita koskevan sopimuksen eräiden mää
räysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltami
sesta. - Ks. Sairaanhoitajat. 

- n:o 13 kihlakunnanoikeuden lautakunnasta annet
tujen säännösten uudistamisesta. - Ks. Kihlakun
nanoikeudet. 

- n:o 14 Interhotel Oy:n lainojen valtion takauksista. 
- Ks. Valtion takuut. 

- n:o 15 Kansainvälisen työkonferenssin 50. istunto-
kaudellaan vuonna 1966 hyväksymistä yleissopimuk
sista ja suosituksista. - Ks. Kansainvälinen työkon
ferenssi. 

- n:o 16 laiksi arpajaislain muuttamisesta. - Ks. Ar
pajaiset. 

- n:o 17 laiksi maataloustuotteiden tuontimaksuista 
annetun lain muuttamisesta. - Ks. Maataloustuot
teet. 

- n:o 18 laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta. - Ks. 
Ortodoksinen kirkko. 

- n:o 19 laiksi kalastuselinkeinon harjoittamisen ,tu
kemisesta. - Ks. Kalastus. 

- n:o 20 laiksi vähittäiskaupan liikeajasta. - Ks. 
Kauppaliikkeet. 

- n:o 21 laiksi liikkuvasta kaupasta annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Liikkuva kauppa. 

- n:o 22 Suomen ja Ruotsin välisen atomienergian 
rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuk-
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sen eräiden määräysten hyväksymisestä. - Ks. Voi
malaitokset. 

Hall.esit. n:o 23 valtiopäiväjärjestyksessä olevaa vaali
oikeusikärajaa ja holhouslain täysi-ikäisyysrajaa kos
kevien sekä eräiden niihin liittyvien säännösten 
muuttamisesta. - Ks. Vaalioikeusikäraja. 

- n:o 24 valtiollisia vaaleja koskevan lainsäädännön 
uudistamisesta.- Ks. Vaalit. 

- n:o 25 lisäyksestä ja muutoksesta vuoden 1%9 tulo
ja menoarvioon. - Ks. Tulo- ja menoarvio. 

- n:o 26 valtioneuvoston oikeuttamisesta antamaan 
valtion takauksia ulkomaisista lainoista. - Ks. Val
tion takuut. 

- n:o 27 Rikkihappo Oy:n lainojen valtion takauk
sista. - Ks. Valtion takuut. 

- n:o 28 laiksi viljantutkimustoimikunnan tutkimus
laboratorion tarkastusmaksuista. - Ks. Viljantullki
mus. 

- n:o 29 Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan sata
mien välisessä liikenteessä olevien matkustaja-alus
ten muonittamista koskevan sopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä. - Ks. Tullisopimukset. 

- n:o 30 Norjan kanssa tehdyn rajatulliyhteistyösopi
muksen eräiden määräysten hyväksymisestä. - Ks. 
Tullisopimukset. 

- n:o 31 rangaistusmääräysmenettelyä koskevan lain
säädännön uudistamisesta ja eräiksi muutoksiksi tie
liikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. - Ks. 
Rangaistusmääräykset. 

- n:o 32 laeiksi työntekijäin eläkelain valtion perhe
eläkelain, kansanedustajain perhe-eläkelain, tapatur
mavakuutuslain ja merimieseläkelain muuttamisesta. 
- Ks. Perhe-eläke. 

- n:o 33 laiksi aluevaihdosta valtion ja Mikkelin kau-
pungin välillä. - Ks. Valtion maaomaisuus. 

- n:o 34 laiksi aluevaihdosta valtion ja Seinäjoen kau
pungin välillä. - Ks. Valtion maaomaisuus. 

- n:o 35 laiksi aluevaihdosta valtion ja Kouvolan kau
pungin välillä. - Ks. Valtion maaomaisuus. 

- n:o 36 vajaamielislain muuttamisesta. - Ks. Vajaa
mieliset. 

- n:o 37 laiksi erään Joensuun kaupungissa sijaitse
van alueen myynnistä Oy Wilh. Schauman Ab:lle. 
- Ks. Valtion maaomaisuus. 

- n:o 38 laiksi vientivarausrahastoista annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Vientivarausrahastot. 

- n:o 39 laiksi valtion Rovaniemen kaupungissa omis
taman tilan luovuttamisesta. - Ks. Valtion maa
omaisuus. 

- n:o 40 laiksi tieliikenteen turvaamisesta liikenne
merkein eräissä tapauksissa. - Ks. Liikenne. 

- n:o 41 laiksi kansaneläkkeeseen suoritettavasta tuki
lisästä annetun lain muuttamisesta. - Ks. Kansan
eläke. 

- n:o 42 laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. -
Ks. Sairausvakuutus. 

- n:o 43 laiksi ulkomaanliikenteessä olevissa matkus
taja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta 
eräissä tapauksissa. - Ks. Tullisopimukset. 

- n:o 44 maatalouden työaikalaiksi. - Ks. Työaika. 
- n:o 45 laiksi yleisestä lääkärinhoidosta annetun lain 

muuttamisesta. - Ks. Lääkärinhoito. 
- n:o 46 diplomaattisia suhteita koskevan Wienin 

yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 
- Ks. Diplomaattiset suhteet. 

- n:o 47 laiksi valantehneistä kielenkääntäjistä anne-
tun lain muuttamisesta. - Ks. Kielenkääntäjät. 
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Hall.esit. n:o 48 lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1969 
tulo- ja menoarvioon. - Ks. Tulo- ja menoarvio. 

- n!o. 49 eräiden jäsenmaksujen perimisestä valtion 
virkamiesten palkasta. - Ks. Jäsenmaksut. 

...- n;o 50 laiksi tullilain muuttamisesta. - Ks. Tulli
laki. 

- n:o 51 laiksi tullitariffin muuttamisesta. - Ks. Tul
litariffi. 

- n:o 52 laiksi maataloustuotteiden tuontimaksuista 
annetun lain muuttamisesta. - Ks. Maataloustuot
teet. 

- n:o 53 .llikepankkilaiksi, säästöpankkilaiksi, osuus
pankkilaiksi, kiinnitysluottopankkilaiksi, luotto-osa
keyhtiölaiksi, pankkitarkastuslaiksi ja laiksi osuus
kuntalain, velkakirjalain, kaupparekisteristä sekä toi
minimestä ja prokurasta annetun asetuksen sekä 
eräitä. valtion varoilla lainaustoimintaa harjoittavia 
rahalaitoksia koskevista poikkeussäännöksistä anne
tun lain muuttamisesta. - Ks. Pankkilainsäädäntö. 

- n:o 54 laiksi vientimaksusta annetun lain muutta
misesta. - Ks. Vientimaksut. 

- n:o 55 apteekkitavaralain muuttamisesta. - Ks. 
Apteekkitavaralaki. 

- n:o 56 laiksi invaliidihuoltolain muuttamisesta. -
Ks. Invaliidit. 

- n:o 57 lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle 
lainanottoon vuoden 1969 aikana. - Ks. Valtion 
lainat. 

- n:o 58 Kemijoki Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen 
valtion takauksista. - Ks. Valtion takuut. 

- n:o 59 laiksi valtion tulo- ja menoarvion ja tilin
päätöksen perusteista annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Tulo- ja menoarvio. 

- n:o 60 laiksi talletusten veronhojennuslain muutta-
misesta ja laiksi obligaatiolainojen veronhuojennuk
sista.- Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 61 laiksi työllisyyslain muuttamisesta. - Ks. 
Työllisyyslaki. 

- n:o 62 oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden 
lakien käräjiä koskevien säännösten muuttamisesta. 
- Ks. Oikeudenkäymiskaari. 

- n:o 63 postipankkilaiksi. - Ks. Pankkilainsäädäntö. 
- n:o 64 laiksi tieteellisen tutkimuksen .järjestelystä 

ja laiksi Suomen Akatemiasta ja valtion apurahoista 
korkeimman hengenviljelyn edistämiseksi annetun 
lain kumoamisesta. - Ks. Tieteellinen tutkimus. 

- n:o 65 laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion 
taiteilija-apurahoista. - Ks. Taiteilijaprofessorit. 

- n:o 66 laiksi valtioneuvoston oikeuttamisesta luovut
tamaan valtion oikeus Tyttönormaalilyseon koulu
kiinteistöön. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 67 laiksi valtion lentoasemilla perittävien mak
sujen yleisistä perusteista. - Ks. Lentokentät. 

- n:o 68 laiksi Lappeenrannan teknillisestä korkea
koulusta. - Ks. Korkeakoulut. 

- n:o 69 laiksi kansanterveyslaboratoriosta. - Ks. 
Kansanterveyslaboratorio. 

- n:o 70 laiksi kansakoululaitoksen viranhaltijain 
palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttami
sesta. - Ks. Kansakoulut. 

- n:o 71 laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta. 
- Ks. Puutavaranmittaus. 

- n:o 72 laiksi asuntotuotantolain muuttamisesta. -
Ks. Asuntotuotanto. 

- n:o 73 lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1969 tulo
ja menoarvioon. - Ks. Tulo- ja menoarvio. 

Hall.esit. n:o 74 Rautaruukki Oy:n ulko- ja kotimaisten 
lainojen vakuudeksi annettavista valtion takauksista. 
- Ks. Valtion takuut. 

- n:o 75 laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttami-
sesta. - Ks. Tulo- ja omaisuusvero. 

- n:o 76 laiksi Joensuun korkeakoulusta. - Ks. Kor
keakoulut. 

- n:o 77 laiksi ammattiopintojen avustuslain muutta
misesta. - Ks. Ammattiopinnot. 

- n:o 78 laiksi kansakoululain muuttamisesta. - Ks. 
Kansakoululaki. 

- n:o 79 laiksi kylvösiementuotannon edistämisestä. 
- Ks. Siemenet. 

- n:o 80 laeiksi lapsen hoitotuesta ja erityislapsilisä-
lain muuttamisesta. - Ks. Kehitysvammaiset. 

- n:o 81 laiksi kansaneläkkeeseen suoritettavasta tu
'kilisästä ja asumistuesta sekä laeiksi perhe-eläkelain 
ja kansaneläkelain muuttamisesta. - Ks. Asumis
tuki. 

- n:o 82 äitiysavustuslain muuttamisesta. - Ks. 
.Äitiysavustus. 

- n:o 83 maatalousyrittäjien eläkelaiksi ja yrittäjien 
eläkelaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. 
- Ks. Yrittäjäeläkkeet. 

- n:o 84 laiksi obligaatio- ja debentuurilainoista sekä 
muista joukkovelkakirjalainoista ja laeiksi kirjanpi
tolain ja etuoikeusasetuksen muuttamisesta. - Ks. 
Joukkovelkakirjat. 

- n:o 85 arpajaisverolaiksi ja laeiksi tulo- ja omai
suusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa 
ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen 
asetusten muuttamisesta. - Ks. Arpajaisvero. 

- n:o 86 laeiksi metsänparannuslain ja maatilatalou
den tuloverolain muuttamisesta. - Ks. Metsänpa
rannuslaki. 

- n:o 87 laiksi Outokumpu Oy:n Nivalan nikkelikai
voksen aloittamisen tukemisesta. - Ks. Kaivostoi
minta. 

- n:o 88 laiksi vientitakuulain muuttamisesta. - Ks. 
Vientitakuu. 

- n:o 89 laiksi Suomen aluevesien rajoista annetun 
lain muuttamisesta. - Ks. Aluevedet. 

- n:o 90 Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvos
totasavaltojen Liiton hallituksien välisen atomiener
gian rauhanomaista käyttöä .koskevan yhteistyösopi
muksen eräiden määräysten hyväksymisestä. - Ks. 
Voimalaitokset. 

- n:o 91 laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Rajavartiolaitos. 

- n:o 92 laiksi liiketoiminnan kehittämisrahaston käyt
tämisestä elinkeinoelämän kehitystä edistävien yri
tysten perustamiseen. - Ks. Elinkeinotoiminta. 

- n:o 93 laiksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen 
vähentämisestä merimiesveroa suoritettaessa. - Ks. 
Merimiesvero. 

- n:o 94 Kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1958 
hyväksymän työmarkkinoilla ja ammatin harjoitta
misen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää koskevan 
yleissopimuksen n:o 111 hyväksymisestä. - Ks. 
Kansainvälinen työkonferenssi 

- n:o 95 laiksi terveyshoitajista. - Ks. Terveyshoita
jat. 

- n: o 96 laiksi voin hinnanalennuskorvauksesta ja 
hinnanalennusmaksusta.- Ks. Voi. 

- n:o . 97 laiksi maidon ja vehnän markkinoimismak
susta. - Ks. Maito, 
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HalLesit. n:o 98 laiksi maataloustulon vakaannuttami. 
sesta. - Ks. Maataloustulo. 

- n:o 99 laiksi kansanedustajain vaaleista ja laiksi ta
savallan presidentin valitsijamiesten vaaleista. - Ks. 
Edustajanvaalit. 

- · n:o 100 laiksi taloudellisesta suunnittelukeskuk
sesta.- Ks. Talousneuvosto. 

- n:o 101 laiksi talousneuvostosta annetun lain muut
tamisesta.- Ks. Talousneuvosto. 

- n:o 102 laiksi metsästyslain muuttamisesta. - Ks. 
Metsästyslaki. 

- n:o 103 laiksi valtioneuvoston oikeuttamisesta myy
mään Rauman lyseon vanha kiinteistö. - Ks. Val
tion maaomaisuus. 

- n:o 104 laiksi raskauden keskeyttämisestä. - Ks. 
Abortti. 

- n:o 105 steriloimislaiksi. - Ks. Sterilisoiminen. 
- n:o 106 kastroimislaiksi. - Ks. Sterilisoiminen. 
- n:o 107 laiksi tuberkuloosin vastustamistyön järjes-

tämisestä eräissä tapauksissa annetun lain muutta
misesta. - Ks. Tyberkuloosi. 

- n:o 108 laiksi aluevaihdosta valtion ja Helsingin 
kaupungin välillä.- Ks. Valtion maaomaisuus. 

- n:o 109 laiksi kunnallislain muuttamisesta. - Ks. 
Kunnallislaki. 

- n:o 110 laiksi väestön toimeentulon ja maan talous
elämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa. -
Ks. Talouselämän säännöstely. 

- n:o 111 valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1970. 
- Ks. Tulo- ja menoatvio. 

- n:o 112 valtioneuvoston lainanottovaltuuksista. -
Ks. Valtion lainat. 

- n:o 113 laiksi eräiden virkojen ja toimien perusta
misesta. - Ks. Virat ja toimet. 

- n:o 114 laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikai
sesta muuttamisesta. - Ks. Tulo- ja omaisuusvero. 

- n:o 115 laiksi niistä yleisistä perusteista, joiden mu
kaan lisenssiviraston virkatoimista ja toimituskir
joista on suoritettava maksuja, annetun lain voimas
saolaajan pitentiimisestä. - Ks. Lisenssivirasto. 

- n:o 116 laiksi obligaatiolainojen veronhuojennuk
sista annetun lain muuttamisesta. - Ks. Veronhuo
jennukset. 

- n:o 117 laiksi verohallituksesta sekä siihen liitty
viksi laeiksi.- Ks. Verohallitus. 

- n:o 118 laiksi liikevaihtovero-oikeudesta sekä laiksi 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muutta
misesta ja laiksi moottoriajoneuvoverosta annetun 
lain muuttamisesta. - Ks. Liikevaihtovero-oikeus. 

- n:o 119 laiksi Kansainvälistä Valuuttarahastoa kos
kevan sopimuksen eräiden määräysten muuttami
sesta. - Ks. Kansainvälinen Valuuttarahasto. 

- n:o 120 laiksi Suomen ja Tanskan kesken maatalous
tuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen muutoksen 
eräiden määräysten hyväksymisestä. - Ks. Tulliso
pimukset. 

- n:o 121 laiksi korkeakoulustipendeistä annetun 
lain muuttamisesta. - Ks. Stipendit. 

- n:o 122 laiksi ammattiin valmistavisaa oppilaitok
sissa ja ammattikursseilla opiskelevien henkilöiden 
opintolainojen valtiontakauksesta ja korkotuesta 
sekä laiksi korkeakouluissa ja eräissä muissa oppi
laitoksissa opiskelevien henkilöiden opintolainojen 
valtiontakauksesta ja korkotuesta annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Opintolainat. 

- n:o 123 laiksi eräiden kansakoulunopettajaseminaa
rien lakkauttamisesta ja siihen liittyvistä toimenpi
tiestä. - Ks. Seminaarit. 

Hall.esit. n:o 124 laiksi koulutoimen johtajista ja sihtee
reistä ja laiksi koulujärjestelmän perusteista annetun 
lain muuttamisesta. - Ks. Koululaitos. 

- n:o 125 laiksi rauhan ja konfliktintutkimuslaitok
sesta. - Ks. Rauhantutkimus. 

- n:o 126 laiksi puolustusministeriön ja puolustuslai
toksen viroista ja toimista annetun lain muuttami
sesta. - Ks. Virat ja toimet. 

- n:o 127 laiksi vuodelta 1970 suoritettava:n vakuute
tun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairaus
vakuutusmaksun määrästä. - Ks. Sairausvakuutus. 

- n:o 128 laiksi eräistä poikkeuksista valtakunnalli
sista työttömyyskassoista ja työttömyyskorvauksesta 
annettuihin lakeihin. - Ks. Työttömyyskassat. 

- n:o 129 Irlannin kanssa tulon ja omaisuuden kak
sinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen estä
miseksi tehdyn sopimuksen eräiden säännösten hy
väksymisestä. - Ks. Verosopimukset. 

- n:o 130 laiksi pysäköintivirhemaksusta. - Ks. Lii
kenne. 

- n:o 131 siveellisyyteen kohdistuvien rikosten ran
kaisemista koskevan lainsäädännön uudistsmisesta. 
- Ks. Siveellisyysrikokset. 

- n:o 132 laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttami-
sesta. - Ks. Valtiopäiväjärjestys. 

- n:o 133 laiksi merimiesverolain muuttamisesta. -
Ks. Merimiesvero. 

- n:o 134 laiksi maatalouden hintapoliittisen tuen 
jakamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta annetun 
lain muuttamisesta. - Ks. Maatalous. 

- n:o 135 laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta 
annetun lain muuttamisesta. - Ks. Sairausvakuutus. 

- n:o 136 laiksi perhe-eläkelain muuttamisesta. - Ks. 
Perhe-eläke. 

- n:o 137 laiksi elatusavun ennakosta annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Elatusapu. 

- n:o 138 eräiden rikoslain 16 .luvun siännösten 
muuttamisesta. - Ks. Rikoslaki. 

- n:o 139 laiksi postisäästöpankin varoista myönnet· 
tiivistä korkotukilainoista annetun lain muuttami
sesta. - Ks. Postisäästöpankki. 

- n:o 140 Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton 
kanssa tavaranvaihdosta ja maksuista vuosina 1971 
-1975 tehdyn sopimuksen eräiden säännösten hy
väksymisestä. ......... Ks. Kauppasopimukset. 

- n:o 141 laiksi kansainvälisistä kehitysluotoista. 
Ks. Kehitysmaat. 

- n:o 142 laiksi tuulaakimaksun perusteesta vuosina 
1970-1972. - Ks. Tuulaaki. 

- n:o 143 lisäykliistä ja muutoksista vuoden 1969 tulo
ja menoarvioon. - Ks. Tulo- ja menoarvio. 

- n:o 144 laiksi makeisvalmisteverosta. - Ks. Ma
keisvalmistevero. 

- n:o 145 laiksi eräiden elintarviketuotteiden valmis
teverosta. - Ks. Elintarvikkeet. 

- n:o 146 laiksi virvoitusjuomaverosta. - Ks. Virvoi
tusjuomavero. 

- n:o 147 laiksi keskioluen ja vahvan oluen valmis
teverosta annetun lain muuttamisesta. - Ks. Olut. 

- n:o 148 laiksi valmisteverokonttorin lakkauttami
sesta ja sille kuuluvien tehtävien siirtämisestä tulli
hallitukselle. - Ks. Valmisteverokonttori. 

- n:o 149 laiksi tullilain muuttamisesta. - Ks. Tulli
laki. 

- n:o 150 laiksi uskonnonvapauslain muuttamisesta. 
- Ks. Uskonnonvapauslaki. 
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Hall.esit. n:o 151 eräistä muutoksista evankelis-luteri~ 
laisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista an
nettuun lakiin. - Ks. Kirkon virkatalot. 

- n:o 152 laiksi pienviljelijäin karjantarkkailuyhdis· 
tysten ja sonninpitoyhtymien valtionavustuksista an
netun lain muuttamisesta. - Ks. Karjantarkkailu. 

- n:o 153 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdis
tyneen Kuningaskunnan kanssa tulon ja omaisuu
den kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämi
:sen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden sään
nösten hyväksymisestä. - Ks. V erosopimukset. 

- n:o 154 laiksi maan ulkomaankaupan turvaamisesta 
annetun lain muuttamisesta. - Ks. Ulkomaan
kauppa. 

- n:o 155 Hotellikiinteistö Oy:n lainojen valtion ta
kauksista. - Ks. Valtion takuut. 

- n:o 156 Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki 
Oy:n, Suomen Kiinteistöpankki Oy:n sekä Maa
ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:n ulkomaisen kun
nallisobligaatiolainan valtion takauksesta. - Ks. 
Valtion takuut. 

- n:o 157 laiksi aluevaihdosta valtion ja Turun kau
pungin välillä. - Ks. Valtion maaomaisuus. 

- n:o 158 laiksi valtioneuvoston ministeriöiden luku
määrästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muut
tamisesta.- Ks. Valtioneuvosto. 

- n:o 159 laiksi korkeimman hallinto-oikeuden tuo
mionvoivan jäsenmäärän väliaikaisesta muuttami
sesta. - Ks. Korkein hallinto-oikeus. 

- n:o 160 laiksi leimaverolain muuttamisesta. - Ks. 
Leimavero. 

- n:o 161 Pekema Oy:n lainojen valtion takauksista. 
- Ks. Valtion takuut. 

- n:o 162 eräistä muutoksista evankelis-luterilaisen 
kirkon palkkauslakiin. - Ks. Papiston palkkaus. 

- n:o 163 laiksi valtion varmuusvarastoista annetun 
lain väliaikaisesta muuttamisesta. - Ks. Varmuus
varastot. 

- n:o 164 pienteollisuuden vuoden 1969 korkotuki
luottolaiksi. - Ks. Pienteollisuus. 

- n:o 165 laiksi sotilasvammalain muuttamisesta. -
Ks. Sotilasvammalaki. 

- n:o 166 laiksi taloudellisen kasvun turvaamisesta 
vuonna 1970. - Ks. Talouselämän säännöstely. 

- n:o 167 laiksi eräistä väliaikaisista poikkeussään
nöksistä verolakeihin. - Ks. Verotus. 

- n:o 168 laiksi eräistä palkkatuloista verotuksessa 
tehtävistä vähennyksistä annetun lain muuttami
sesta.- Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 169 laiksi eräistä omaisuuden luovutuksista saa
dun voiton väliaikaisesta verovapaudesta annetun 
lain muuttamisesta. - Ks. Verotus. 

- n:o 170 laiksi irtolaislain muuttamisesta sekä eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi. - Ks. Irtolaislaki. 

- n:o 171 laeiksi kehitysalueiden talouden edistämi
sestä vuosina 1970--1975 ja kehitysalueiden talou
den edistämisestä annetun lain muuttamisesta. -
Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 172 laiksi holhouslain 40 §:n muuttamisesta. 
- Ks. Holhouslaki. 

- n:o 173 laiksi kehitysalueiden tuotannollisen toi-
minnan edistämiseksi myönnettävistä veronhojen
nuksista ja laiksi leimaverolain muuttamisesta. -
Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 174 laiksi valtion virkamiespalkkausten tarkis
tamisesta annetun lain muuttamisesta. - Ks. Virka
miehet. 

Hall.esit. n:o 175 laiksi maataloustuotteiden tuontimak
suista annetun lain muuttamisesta. - Ks. Maatalous
tuotteet. 

- n:o 176 laiksi kehitysalueiden ammattikoulutuksen 
edistämisestä. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 177 laiksi kirkkolain muuttamisesta. - Ks. 
Kirkkolaki. 

- n:o 178 laiksi pellon käytön rajoittamisesta anne
tun lain muuttamisesta. - Ks. Pellonvaraus. 

- n:o 179 pienteollisuuden korkotukiluottolaiksi. -
Ks. Pienteollisuus. 

- n:o 180 kehitysalueluottolaiksi. - Ks. Kehitys
alueet. 

- n:o 181 laiksi kehitysalueiden teollisuuden sekä 
eräiden muiden elinkeinoalojen investointiluotoista 
annetun lain muuttamisesta. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 182 Kansainvälisen työkonferenssin vuonna 
1958 hyväksymän merenkulkijain kansallisia henki
löllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen n:o 
108 hyväksymisestä. - Ks. Kansainvälinen työkon
ferenssi. 

- n:o 183 laiksi tapaturmavakuutuslain muuttami
sesta. - Ks. Tapaturmavakuutus. 

- n:o 184 laiksi lapsen hoitotuesta annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Kehitysvammaiset. 

- n:o 185 laiksi vesihallinnosta. - Ks. Vesihallinto. 
--' n:o 186 laiksi taloudellisen kasvun turvaamisesta 

vuonna 1970. - Ks. Talouselämän säännöstely. 
- n:o 187 laiksi huoneenvuokrien sovittelusta Helsin

gin kaupungissa ja eräissä muissa kunnissa anne
tun lain muuttamisesta. - Ks. Huoneenvuokra. 

- n:o 188 laiksi tuontikaupparahastosta annetun lain 
voimassaoloajan pitentämisestä. - Ks. Tuontikaup
parahasto. 

- n:o 189 laiksi luottoehdoista osamaksukaupassa 
annetun lain muuttamisesta. - Ks. Osamaksu
kauppa. 

- n:o 190 laiksi erityislapsilisälain muuttamisesta. -
Ks. Lapsilisä. 

- n:o 191 laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muut
tamisesta ja laiksi eläkeoikeuden valintaa koskevan 
ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa. - Ks. 
Kansaneläkelaki. 

- n:o 192 laiksi lykkäyksen myöntämisestä maatilata
louden harjohtajille vuodelta 1968 toimitetun vero
tuksen veronkannossa. - Ks. Maatilatalouden ve
rotus. 

- n:o 193 laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa 
ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen 
asetusten muuttamisesta. - Ks. Kunnallisverotus. 

- n:o 194 laiksi valtion suhdannerahastosta, laiksi 
suhdannetalletusten verottamisesta ja laiksi inves
tointirahastoista annetun lain muuttamisesta. - Ks. 
Suhdannerahasto. 

- n:o 195 laiksi elinkeinotulon verottamisesta anne
tun lain muuttamisesta. - Ks. Elinkeinotoiminta. 

- n:o 196 laiksi asuntotuotantolain muuttamisesta. -
Ks. Asuntotuotanto. 

- n:o 197 laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläke
lain muuttamisesta. - Ks. Kirkon eläkelaki. 

- n:o 198 laiksi evankelis-luterilaisten seurakuntien 
myöntämien eräiden eläkkeiden tarkistamisesta. -
Ks. Kirkon eläkelaki. 

- n:o 199 evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläke
laiksi. - Ks. Kirkon perhe-eläkelaki. 
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Hall.esit. n:o 200 kirkkolain muuttamisesta. Ks. 
Kirkkolaki. 

- n:o 201 laiksi kirkkolain muuttamisesta. Ks. 
Kirkkolaki. 

- n:o 202 laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläke
lain muuttamisesta. - Ks. Kirkon eläkelaki. 

- n:o 203 laeiksi eräiden asutusluottojen korkoa kos
kevien lakien soveltamisajan pitentämisestä. - Ks. 
Asutusluotot. 

- n:o 204 laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. 
- .Ks. Sairausvakuutus. 

- n:o 205 eräiden Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin 
ja Tanskan kesken 6 päivänä helmikuuta 1931 teh
dyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta kos
kevien kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä 
sisältävän sopimuksen 1, 2, ja 10 artiklan muutta
mista koskevan sopimuksen sisältämien määräysten 
hyväksymisestä sekä laiksi ensiksi mainitun sopi
muksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta anne
tun lain 2 §:n muuttamisesta. - Ks. Avioliittolaki. 

- n:o 206 Pohjoismaiden neuvoston perussäännön 
muuttamiseksi. - Ks. Pohjoismaiden neuvosto. 

- n:o 207 Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sosialis
tisten Neuvosootasavaltain Liiton Hallituksen vä
lillä kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä tehdyn sopi
muksen eräiden määräysten hyväksymisestä. - Ks. 
Kalastussopimukset. 

- n:o 208 Euroopan kulttuuriyleissopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä. - Ks. Kulttuurisopi
mukset. 

- n:o 209 ulkoilulaiksi ja laiksi palolain muuttami
sesta. - Ks. Ulkoilulala. 

- n:o 210 laiksi työnantajan työttömyysvakuutusmak
sun suuruudesta vuonna 1970. - Ks. Työttömyys
vakuutus. 

- n:o 211 lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1969 tulo
ja menoarvioon. - Ks. Tulo- ja menoarvio. 

- n:o 212 laiksi vientimaksusta annetun lain muutta
misesta. - Ks. Vientimaksut. 

- n:o 213 laiksi valtion perhe-eläkelain voimaanpano
lain muuttamisesta. - Ks. Perhe-eläke. 

- n:o 214 laiksi elokuvaverolain muuttamisesta.- Ks. 
Elokuvavero. 

- n:o 215 laiksi leimllverolain muuttamisesta. - Ks. 
Leimavero. 

- n:o 216 laiksi vieraskielisistä yksityisistä kouluista 
annetun lain muuttamisesta. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 217 laiksi työllisyyttä edistävästä ammattikurssi
toiminnasta annetun lain muuttamisesta. - Ks. 
Ammattikurssit. 

- n:o 218 laiksi eräiden asioiden ratkaisemisesta 
oikeusministeriön istunnossa. - Ks. Oikeusminis
teriö. 

- n:o 219 laiksi valtion palo-opistosta. - Ks. Palo
opisto. 

- n:o 220 Finnair Oy:n ottamien ulko- ja kotimais
ten lainojen valtion takauksista. - Ks. Valtion ta
kuut. 

- n:o 221 laiksi oikeaksi <todistamattomien jäljennös
ten valmistamisesta valtiolle suoritettavien korvaus
ten perusteista. - Ks. Toimituskirjat. 

- n:o 222 laiksi kunnallisista ja yksityisistä kauppa
oppilaitoksista. - Ks. Kauppaoppilaitokset. 

- n:o 223 laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon pe
rusteista. - Ks. Korkeakoulut. 

Hall.esit. n:o 224 laiksi perhe-eläkelain muuttamisesta. 
- Ks. Perhe-eläke. 

- n:o 225 laiksi Pohjoismaiden neuvoston Suomen 
valtuuskunnasta annetun lain muuttamisesta. - Ks. 
Pohjoismaiden neuvosto. 

- n:o 226 laiksi rikoslain 15 luvun 4 S:n muuttami
sesta. - Ks. Rikoslaki. 

- n:o 227 valtion vastuusta Imatran Voima Osake
yhtiön ydinvoimalaitoksen hankintaan liittyvistä 
luotoista.- Ks. Valtion takuut. 

- n:o 228 työsopimuslaiksi ja laiksi huoneenvuokra
lain muuttamisesta. - Ks. Työsopimuslaki. 

- n:o 229 Imatran Voima Osakeyhtiön ydinvoimalai
toksen hankintaan liittyvälle Iuotolie annettavista 
valtion tabuksista.- Ks. Valtion takuut. 

- n:o 230 laiksi verotuslain muuttamisesta. - Ks. 
Verotuslaki. 

- n:o 231 Suomen Vientiluotto Oy - Finlands Ex
portkredit Ab:n ulkomaisen lainan valtion tabuk
sesta.- Ks. Valtion takuut. 

- n:o 232 laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon ko
keilutoiminnasta. - Ks. Korkeakoulut. 

- n:o 233 talonmiesten työaikalaiksi. - Ks. Työaika. 
- n:o 234 laiksi merimieslain 26 §:n 1 momentin 

muuttamisesta. - Ks. Merimieslaki. -
- n:o 235 vuoden 1968 kansainvälisen sokerisopi

muksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä 
laiksi kansainvälisen sokerisopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä ja sokerin tuonnin sään
nöstelystä sanotun sopimuksen perusteella. - Ks. 
Sokerisopimus. 

- n:o 236 laiksi puolustuslaitoksen virkamiesten työ
ajasta. - Ks. Puolustuslaitos. 

- n:o 237 laiksi asumiserorahasta. - Ks. Asumisero
raha. 

- n:o 238 laiksi •tyÖntekijän erorahasta. - Ks. Ero
raha. 

- n:o 239 laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta. -
Ks. Liikevaihtovero. 

- n:o 240 laiksi eräistä väliaikaisista poikkeussään
nöksistä verolakeihin annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Verotus. 

- n:o 241 laiksi valtion vastuusta Imatran Voima Osa-
keyhtiön ulkomaisen lainan kurssitappioista. - Ks_ 
Valtion takuut. 

- n:o 242 laiksi valtion viran tai toimen haltijain 
palkkauksesta annetun lain muuttamisesta. - .Ks. 
Virkamiehet. 

- n:o 243 laiksi kansakoululain muuttamisesta. -
Ks. Kansakoululaki. · 

- n:o 244 laiksi Islannin ja Euroopan vapaakauppa
liiton jäsenvaltioiden välisen sopimuksen, joka kos
kee IslMnin liittymistä Euroopan vapaakauppalii
ton perustamista koskevaan konventioon sekä Suo
men Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jä
senvaltioiden välistä sopimussuhdetta koskevaan so
pimukseen, eräiden määräysten soveltamisesta Suo
men ja Islannin välisissä suhteissa. - Ks. Euroopan 
vapaakauppaliitto. _ 

- n:o 245 Suomen Tasavallan hallituksen ja Puolan 
Kansantasavallan hallituksen välisen kansainvälisiä 
maantiekuljetuksia koske'Van sopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä. - Ks. Liikennesopi
mukset. 
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Hall.esit. n:o 246 laiksi, huoneenvuokralain muuttami
sesta. - Ks. Huoneenvuokra. 

--.. n:o 247 laiksi kansanedustajain perhe-eläkelain 
muuttamisesta. - Ks. Edustajaneläke. 

- n:o 248 laiksi invaliidihuoltolain muuttamisesta. 
- Ks. Imraliidit. 

- n:o 249 laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain ja yrittä-
jien eläke1ain muuttamisesta.- Ks. Yrittäjäeläkkeet. 

-'- n:o 250 laiksi kansaneläkkeeseen suoritettavasta tu· 
kilisästä ja asumistuesta annetun lain muuttami
sesta. - Ks. Asumistuki. 

- n:o 251 laiksi huoltoapulain muuttamisesta. - Ks. 
Huoltoapulaki. 

~ n:o 252 laiksi kansanedustajain vaaleista annetun 
lain 107 S:n 3 momentin muuttamisesta. - Ks. 
Edustajanvaalit. 

- n:o 253 Rautaruukki Oy:n ulko- ja kotimaisten lai
nojen. vakuudeksi annettavista valtion takauksista. 
- Ks. Valtion takuut. 

- n:o 254 laiksi maidon ja vehnän markkinoimismak-
susta annetun lain muuttamisesta. - Ks. Markki
noimismaksu. 

- n:o · 255 laiksi kotimaisen sokerintuotannon turvaa
misesta annetun lain muuttamisesta. - Ks. Sokeri. 

- n:o 256 laiksi lypsylehmien määrän vähentämisestä 
maksettavista palkkioista. - Ks. Teurastuspalkkiot. 

- n:o 257 laiksi kaivostoiminnan aloittamisen tukemi
sesta Rautaruukki Oy:n Kolarin Rautuvaaran rauta
malmieslintymälli. - Ks. Kaivostoiminta. 

-'- n:o 258 laiksi Islantia varten perustettaVan pohjois
maisen teollistamisrahaston muodostamista koske
van sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 
- Ks. Pohjoismain-en <teollistamisrahasto. 

- n:o 259 laiksi leimaverolain muuttamisesta. - Ks. 
Leimavero. 

- n:o 260 laiksi kotimaisen sokerintuotannon turvaa
misesta. - Ks. Sokeri. 

- n:o 261 laiksi vajaamielislain muuttamisesta. - Ks. 
Vajaamielislaki. 

- n:o 262 lisäyksestä vuoden 1970 tulo- ja meno
arvioon. - Ks. Tulo- ja menoarvio. 

~ n:o 263 lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1970 tulo
jt menoarvioon. - Ks. Tulo- ja menoarvio. 

Hallitlksen jäsenet: - Ks. Oikeusministeri. Tasavallan 
ptesidentti. V aitioneuvoston jäsenet. 

Hallituksen kertOmus: Kertomus hallituksen toimenpi
teistä vuonna 1967 (A. IV. 1968 vp.). - Prvm. 
n:o 32 (A. IV 1968 vp.) ja Ulkvm. n:o 2. Pp. 167. 
A. K. 243, 285, 301. Eduskunnan kirjelmä. A. IV: 1. 

- Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1968, 
ilmoitetaan Edk:lle 258. L. Prv:aan ja Ulkv:aan 
273. Prvm. n:o 22 ja Ulkvm. n:o 20. Pp. 3145. 
A. K. 3184, 3197. Eduskunnan kirjelmä. A. IV: 1. 

Hallitusmuoto: Ed. Ehrnroothin ym. lak.al. n:o 1 

Pp. 132. 1 K. 140. Suurvm. n:o 17. 2 K. 162. 3 K. 
ja A. K. 213. Eduskunnan toivomus. A. V: 1. 

- Ed. Aition ym. lak.al. n:o 1 (1967 vp.) laiksi halli
tusmuodon 23 §:n muuttamisesta. Liitteet 7 (1967 
vp.). - Käsitelty lak.al. n:o 1 (1966 vp.) yhtey-
dessä. _ 

- Ed. Puntilan lak.al. n:o 2 (1967 vp.) laiksi hallitus
muodon 23 §:n muuttamisesta ja laikti tasavallan 
presidentin valitsemisesta. Liitteet 9 ( 1967 vp.). -
Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Puntilan lak.al. n:o 17 (1968 vp.) laeiksi Suo
men halJ.itusmuodon 23 S::n muuttamisesta ja tasa
vallan presidentin valitsemisesta. Liitteet 7 ( 1968 
vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

-Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 18 (1968 vp.) laiksi 
Suomen hallitusmuodon 23 S:n . muuttamisesta ja 
laiksi tasavallan presidentin valitsemisesta. Liitteet 
15 ( 1968 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Knuuttilan ym. lak.al. n:o 3 laiksi hallitusmuo
don muuttamisesta. Liitteet 7. L. Prv:aan 131. 

- Ed. Lehmosen ym. lak.al. n:o 4 laiksi hallitusmuo
don muuttamisesta. Liitteet 9. L. Prv:aan 131. 

- Ed. Junnilan toiv.al. n:o 1 (1966 vp.) tasavallan 
presidentin toimikautta koskevasta tutkimuksesta. 
Liitteet 32 ( 1966 vp.). - Käsitelty lak.al. n:o 1 
( 1966 vp.) yhteydessä. 

- (25 §:n 2 mom.) Ilmoitus siitä, että pääministerin 
sijaiseksi määrätty opetusministeri tasavallan presi
dentin tehtäviä hoitaessaan ei voi hoitaa edusta
jantointaan, 3196. - Ilmoitus esteen lakkaamisesta 
3254. 

- Ks. Edustajanvaalit. Vaalk. 

Halola: - Ks. Koeasemat. 

Halot: Ed. Voutilaisen ym. kirj. ksm. n:o 191 halko
jen hinnan vakauttamisesta, ja ministeri Partasen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2430. A. V: 3. 

Hamina: - Ks. Liikenne. Poliisi. 

Hammaslääkärit: - Ks. Opintolainat. 

Hampaanhoito: Ed. Granvikin suull. ksm. n:o 229 
ilmaisen hampaidenhoidon järjestämisestä kaikille 
oppivelvollisuusikäisille, ja sosiaali- ja terveysminis
teri Tiekson vastaus, 1745. 

Hanasaari: - Ks. Kulttuurikeskus. 

Hankinta-avustukset: - Ks. Maatalouskoneet. 

Hankintakeskus: - Ks. Valtion hankintakeskus. 

Hanko: - Ks. Oppikoulut. 

Harinkaankoski: - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

(1966 vp.) laiksi hallitusmuodon muuttamisesta. Harjavalta:- Ks. Virastot. 
Liitteet 7 ja 10 (1966 vp.).- Prvm. n:o 4 (Lak.al. 
miet. n:o 2). Pp. 167. 1 K. 215. Suurvm. n:o 21. Harjoituskentät: - Ks. Puolustuslaitos. 
2 K. 381. 3 K. ja A. K. 399. Eduskunnan toivomus. 

EdA. VGestr: 
1
• · • lak al 2 ( 1966 ) laik · Harjoitusvälinect: - Ks. Merikoulut. - • l1111l ym. . . n:o vp. s1 

hallitusmuodon muuttamisesta. Liitteet 13 ja 15 
(1966 vp.). - Prvm. n:o 3 (Lak.al.miet. n:o 1). Harkintaverotus: - Ks. Kunnalliwerotus. Verotus. 
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Hauet: - Ks. Kalastus. 

Hautaus-avustus: - Ks. Veronhuojennukset. 

Hedelmät: Valtioneuvoston päätös 9 päivältä lokakuuta 
1%9 omenan ja päärynän tuontimaksun alentami
sesta, ilmoitetaan Edk:lle 1664. L. Prv:aan 1676. 
Prvm. n:o 17. Pp. 1783. A. K. 1950. Eduskunnan 
kirjelmä. A. III: 3. 

Heijastimet: - Ks. Liikenne. 

Heimola: Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 95 toimenpi
teisti Heimolan talon purkamisen estämiseksi, ja 
opetusministeri Virolaisen vastaus, 560. 

Helikopterit: - Ks. Meripelastustoiminta. 

Helsingin mlk.: - Ks. Ammatinvalinta. Liikenne. Po-
liisi. 

Helsinki: - Ks. Poliisi. Urheilu. Valtion maaomaisuus. 

Hengenpelastus: - Ks. Ajokortit. 

Henkil.Ö8lltcm -- Ks. Liikenne. 

Henkilöliilcetme: - Ks. Ra\ltatiet. 

Henkilöllisyystodistus: - Ks. Kansainviilineu työkon-
ferenssi. 

Henkilötilausliikenneluvat: - Ks. Liikenneluvat. 

Henkirikokset: - Ks. Rikoslaki. 

Hinnanalennuskorvaus: - Ks. Voi. 

Hin.oat: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 6 hintavalvonnan 
järjestämisestä ja hintojen alentamisesta. Uitteet 58. 
L. Prv:aan 255. 

- Ed. NieJnelän ym. toiv.al. n:o 3.51 tilastollisessa 
päätoimistossa pidettävän kuluttaja- ja tuottaiMin· 
tarekisterin aikaansaamisesta. Liitteet 746. L. 
Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 64 (Toiv.al.miet. n:o 
215). Pp. 2157. A. K. 2202. A. V: 2. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 759 määrätabu OJOitta· 
misesta hintavalvontaan ja hintojen alentamiseen. 
Liitteet 2068. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, f, 94. A. K. 2895, 
2967.A. II. 

- Ks. Asutustilat. Halot. Maatalous. Maataloustuot
teet. Metsätyöt. Polttoaineet. Puutarhat. Rakennus
tarvikkeet. Sähkö. Voi. 

Hintakeinottelu: Ed. Vermamon toiv.al. n:o 12 (1968 
vp.) hintakeinottelun estämisestä. Liitteet 43 (1968 
vp.). - Käsitelty hall.esit. n:o 186 yhteydessä. -
Ks. Talouselämän säännöstely. 

Hintasiänttöately: V aitioneuvoston päätös 18 päivilti 
joulukuuta 1%9 muutoksenhakuoikeuden kieltämi· 
sestä valtioneuvoston sekä sosiaali- ja terveysminis
teriön hintojen, maksujen ja vuokrien säännöstelyä 
koskevissa asioissa antamista päätöksistä, ilmoite
taan Edk:lle 3062. L. Prv:aan 3079. Prvm. n:o 30. 

Pp. 3166. A.K. 3217. Edus~ kir~ . .1\. 
111:.3. 

~ Ks. Hintavalvonta. 

Hintavalvonta: Valtioneuvoston päätös 29 ~vliltä tou
kokuuta 1969 hyödykkeiden hintavalvonnasta, il
moitetaart Edk:lle 1094. L. Prv:tum 114!9. P~. n:p 
14. Pp. 1580. A. K. 1591. EduStkunnan kirjelmä. A. 
III: 3. . 

- V aitioneuvoston päätös 30 päivältä joulukuuta 
1969 ~räiden urakka-, hankinta· ja tavarantoimituli
sopimusten perusteella määräytyvien hintojen tar· 
kistamisesta, ilmoitetaan Eclk:lle 3062. L. Prv:aan 
3079. Prvm. n:o 27. Pp. 3145. A. K. 3184. Edus
kunnan kirjelm~. A. III: 3. 

- Ed. Sinisalon ym. kirj. ksm. n:o 212 hintavalvonta
toimenpiteiden tehostamisesta, ja ministeri Pertasen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3063. A. V: 3. 

- Ed. E. Laineen kirj. ksm. n:o 241 sähköasennus
tarvikkeiden hintojen kohoamisesta, ·ja ministeri 
Partasen vastaus ilmoitetaan Edk:Ue 3063. A. V: 3. 

~ Ks. Hinnat. 

Hirverutiemi: ~ Ks. Sillat. 

Hirvet: ~ Ks. Metsästys. 

Hirvikoski: ,....... Ks. Sillat, 

Hitura: ...... Ks. Kaivost«minta. 

Hoitoapu: - Ks. Vanhukset. 

Hoitokeskukset: Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 109 mää
rätahan osoittamisesta 5impdcen ja .R41Stjirwa hoi
tokeskuksen perustamis- ja käyttökustannuksiin. 
Liitteet 1348. L. Vv:aan 16.5~. Kiisit~ty • ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 102. A. K. 
2895,2967. A. II. 

Holto\odit: - Ks. La$tenboito. 

lloitokustJIJUHlkset: - J{s, J{~tysvanunaj~. 

Hoitolisä: - Ks. Kansaneläke. Lapsilisll. 

Hoitomaksut: - Ks. Sairaalat. 

Hoitotuki: - Ks. Kebitysvanunaiset. 

HoiYIIS8iraalat: - Ks. Sairmat. 

Holhous: Ed. Petmasen toiv.aL n:o 9 holhouslautakun· 
nan palkkioiden ja kulujen suorittamisesta koko
naan kunnan varoista. Liitteet 80. L. Lv:IWl ~5. 

Hothouslaki: Hallituksen esitys n:o 172 laiksi hothous
lain 40 §:n muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 
2024. L. Lv:aan 2037. Lvm. n:o 2.5. Pp. 234,. 1 K. 
2384. Suurvm. n:o 186. 2 K. 2430. 3 K. 2607. Edus
kunnan vastaus. A. 111: 1. 

- Ed. Aron kirj. ksm. n:o 46 holhottavien taloudel
lisen aseman heikkenemisestä, ja ministeri Partasen 
vastaus •ilmoitetaan Edk:lle 446. A. V: 3. 

- Ks. Avioliittolaki Oikeudenkäymiskaari. Aänioikeus
ikäraja. 
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Homoseksuaalisuus: Ed. Apajalahden toiv.al. n:o 43 
(1966 vp.) homoseksuaalisuuden rangaistavuuden 
poistamisesta. Liitteet 125 (1966 vp.).- Lvm. n:o 
4 (Toiv.al.miet. n:o 21). Pp. 274. A. K. 324, 344. 
A. V:2. 

Hotellikiinteistö Oy.: - Ks. Valtion takuut. 

Hotellit: - Ks. Matkailu. Valtion takuut. 

Huoltajat: - Ks. Lapsilisä. Sosiaalihuolto. Työeläkkeet. 

Huoltoapu: Ed. Paasivuoren ym. rah.al. n:o 485 määrä· 
rahan osoittamisesta tutkimuksen suorittamiseksi 
huoltoavunsaajien avuntarpeen syistä. Liitteet 1777. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 99. A. K. 2895, 2967. 
A. II. 

Huoltoapulaki: Hallituksen esitys n:o 251 laiksi huolto
apulain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 3149. L. 
Ltv:aan 3186. Ltvm. n:o 57. Pp. 3326. 1 K. 3369, 
3421. Suurvm. n:o 277. 2 K. 3453. 3 K. 3579. 
Lepäämäänjättämisehdotus 3579 ja Pp. 3581. Ehdo
tus hylätään 3584. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Kull'in ym. lak.al. n:o 151 (1966 vp.) laiksi 
huoltoapulain muuttamisesta. Liitteet 998 ja 999 
(1966 vp.).- Ltvm. n:o 36 (Lak.al.miet. n:o 20). 
Pp. 1658. 1 K. 1670. Suurvm. n:o 122. 2 K. 1703. 
3 K. jaA. K. 1733. Eduskunnan toivomus. A. V: 1. 

- Ks. Irtolaislaki. Åänioikeusikäraja. 

Huoltoeläkkeet: - Ks. Sotilasvammakorvaukset. 

Huoltokodit: - Ks. Lapsihalvaus. 

Huoltotuki: - Ks. Työllisyys. 

Huoltotyö: Ed. Knuutin ym. rah.al. n:o 309 korotetun 
määrärahan osoittamisesta huumausaineiden väärin
käyttäjien vapaaehtoiseen huoltotyöhön. Liitteet 
1564. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 54. A. K. 2769. A. II. 

- Ks. Kriminaalihuolto. 

Huoltovelvolliset: - Ks. Veronhuojennukset. 

Huoneenvuokra: Hallituksen esitys n:o 187 laiksi huo
neenvuokrien sovirt:telusta Helsingin kaupungissa ja 
eräissä muissa kunnissa annetun lain muuttamisesta, 
ilmoitetaan Edk:lle 2071. L. Prv:aan 2081. Prvm. 
n:o 21. Pp. 2208. 1 K. 2251. Suurvm. n:o 168. 
2 K. 2262. 3 K. 2274. Eduskunnan vastaus. A. 
III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 246 laiksi huoneenvuokra
lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 3149. L. 
Lv:aan 3185. Lvm. n:o J3 (Mietinnön liitteenä 
Prv:n lausunto n:o 5). Pp. 3326. 1 K. 3356. Suurvm. 
n:o 270. 2 K. 3401. 3 K. ja A. K. 3535. Lakiehdo
tus jätetään lepäämään 3544. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 1. 

- Valtioneuvoston päätös 31 päivältä joulukuuta 
1968 . huoneenvuokrien valvonnasta ja säännöste
lystä vuonna 1969, ilmoitetaan Edk:lle 31. L. 
Prv:aan 47. Prvm. n:o 1. Pp. 132. A. K. 140. Edus
kunnan kirjelmä. A. III: 3. 

- Valtioneuvoston päätös 11 päivältä joulukuuta 1%9 
asuinhuoneiston vuokralaisen hallinnansuojan lisää
misestä, ilmoitetaan Edk:lle 3024. L. Prv:aan J057. 
Prvm. n:o 28. Pp. 3145. A. K. 3184. Eduskunnan 
kirjelmä. A. III: 3. 

- Valtioneuvoston päätös JO päivältä joulukuuta 1969 
huoneenvuokrien valvonnasta ja säännöstelystä 
vuonna 1970, ilmoitetaan Edk:lle 3062. L. Prv:aan 
J079. Prvm. n:o 26. Pp. 3113. A. K. 3143. Edus
kunnan kirjelmä. A. III: 3. 

- Valtioneuvoston päätös 29 päivältä tammikuuta 
1970 alivuokralaisen hallinnansuojasta eräissä ta
pauksissa, ilmoitetaan Edk:lle 3220. L. Prv:aan 
3225. Prvm. n:o 34. Pp. 3313. A. K. 3398. Eduskun· 
nan kirjelmä. A. III: 3. 

- Ed. Laineen ym. lak.al. n:o 21 (1966 vp.) laiksi 
vuokrakiskonnan estämisestä. Liitteet 90 ( 1966 vp.) 
- Lvm. n:o 23 (Lak.al.miet. n:o 24. - Mietin
nön liitteenä Prv:n lausunto n:o 3 1968 vp.). Pp. 
2038. 1 K. 2060. Suurvm. n:o 146. 2 K. 2107. 3 K. 
2148. A. V: 1. 

- Ed. Paasivuoren ym. lak.al. n:o 7 laiksi muutto
päivän siirtämisestä huoneenvuokralain nojalla 
eräissä tapauksissa. Liitteet 52. L. Prv:aan 131. 

-Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 41 (1966 vp.) 
voimakkaasti kasvavien väestökeskusten vuokralais
ten aseman turvaamisesta. Liitteet 123 ( 1966 vp.). 
- Käsitelty hall.esit. n:o 246 yhteydessä. 

- Ks. Oikeudenkäymiskaari. Työsopimuslaki. Veron• 
huojennukset. Vuokrasäännöstely. 

Huopanankoski: - Ks. Voimalaitokset. 

Huulihalkiot: - Ks. Kehitysvammaiset. 

Huumausaineet: Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 7 huu-
mausainekaupan ja -käytön torjumisesta, ja minis
teri Suorttasen vastaus, 41. 

- Ed. Haran suull. ksm. n:o 125 huumausaineongel· 
man selvittämisestä, ja ministeri Partasen vastaus, 
756. 

- Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 126 huumausaineiden 
torjuntahenkilökunnan lisäämisestä, ja ministeri 
Suorttasen vastaus, 757. 

- Ed. Mäen suull. ksm. n:o 127 huumausainerikok
sien rangaistuksista, ja oikeusministeri Simosen vas
taus, 758. 

- Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 128 huumausaineiden 
käytön seurauksien selvittämisestä, ja ministeri Par
tasen vastaus, 758. 

- Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 301 törkeistä huu. 
mausainerikoksista seuraavan enimmäisrangaistuk
sen korottamisesta, ja ministeri Partasen vastaus, 
2289. 

- Ks. Huoltotyö. Lääkkeet. Poliisi. Sosiaalihuolto. 

Huutokaupat: Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 13 huutO· 
kauppoja koskevan lainsäädännön uusimisesta. Liit
teet 84. L. Lv:aan 255. 

- Ks. Pakkohuutokaupat. 

Huvilat: Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 823 määrärahan 
osoittamisesta tutkimuksen toimittamiseksi valtion 
ja säätiöiden maiden vuokraamisesta nykyistä suu
remmassa määrin huvilatonteiksi. Liitteet 2134. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo· ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 105. A. K. 2982. A. II. 
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Hylkeenpyynti: - Ks. Kalastussopimukset. 

Hyvinkää: - Ks. Konepajat. 

Hämeenlinna: - Ks. Ammatinvalinta. Arkistot. Van
keinhoitolaitos. 

Härkmeri: - Ks. Väylätyöt. 

1. 

Iisalmi: - Ks. Ammatinvalinta. Nimismiehet. 

Iitti: - Ks. Virastot. 

Ikälisät: Ed. Tenhiälän ym. toiv.al. n:o 38 yksityisillä 
työmarkkinoilla palvellun ajan ottamisesta huomioon 
valtion tai kunnan palvelukseen siirryttäessä ikälisiä 
myönnettäessä. Liitteet 166. L. Vv:aan 255. 

Ikäpuhemies: - Ks. Puhemies. 

Ikäraja: - Ks. Eläkkeet. Kansandäke. Rintamamiehet. 
Vaalit. 

Ilmailu: Ed. Haarlan toiv.al. n:o 585 määrärahasta len
toturvallisuuden parantamiseksi Tampereen lento
kentällä. Liitteet 1100. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. 
n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 1598. A. K. 
1613. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ks. Meripelastustoiminta. 

Ilmansaastuminen: Ed. Pohjosen ym. kirj. ksm. n:o 
175 autojen pakokaasujen puhdistamisesta, ja kul
kulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 2320. A. V: 3. 

- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 300 autojen tarpeet
toman tyhjäkäynnin kieltämisestä, ja kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 2234. 

- Ks. Asfalttiasemat. 

Ilmanvirtausmittarit: - Ks. Ammattientarkastus. 

Ilmavoimat: - Ks. Puolustuslaitos. 

Ilomantsi: - Ks. Ammattikoulut. Kaivostoiminta. Per
kaustyöt. 

Iltalinjat:- Ks. Oppikoulut. 

Iltaopiskelu: Ed. Laaksosen kirj. ksm. n:o 232 iltaopis
kelijain jatko-opintomahdollisuuksien parantami
sesta, ja opetusministeri Virolaisen vastaus ilmoite
taan Edk:lle 3087. A. V: 3. 

Iltaoppikoulut: Ed. Gestrinin suull. ksm. n:o 21 yksi
tyisten iltaoppikoulujen taloudellisesta asemasta, ja 
opetusministeri Virolaisen vastaus, 61. 

- Ks. Oppikoulut. 

Imatra: - Ks. Kurssit. 

Imatran Voima Oy. - Ks. Valtion takuut. 

Inari: - Ks. Sairaalat. 
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Indeksikorotus: - Ks. Kansaneläke. 

lnkeroinen:- Ks. Liikenne. 

Interhotd Oy.: - Ks. Valtion takuut. 

lnvaliidiraha: - Ks. Invaliidit. Reuma. 

Invaliidit: Hallituksen esitys n:o 56 laiksi invaliidi
huoltolain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 446. 
L. Sosv:aan 457. Sosvm. n:o 6. Pp. 5%. 1 K. 630. 
Suurvm. n:o 55. 2 K. 714. 3 K. ja A. K. 145. Edus-
kunnan vastaus. A. I. . 

- Hallituksen esitys n:o 248 laiksi invaliidihuoltolain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 3149. L. Sos
v:aan 3185. Sosvm. n:o 32. Pp. 3313. 1 K. 3320. 
Suurvm. n:o 267. 2 K. 3396. 3 K. ja A.K. 3.119, 
3533. Eduskunnan vastaus. A. 111: 1. 

- Ed. Terästön ym. lak.al. n:o 118 (1967 vp.) laiksi 
invaliidihuoltolain muuttamisesta. Liitteet 872 ( 1967 
vp.). - Käsitdty edellisen yhteydessä. 

-Ed. Juvdan toiv.al. n:o 419 (1967 vp.) määrära
hasta invaliidihuoltolain 22 §:n mukaisia tarkoituk
sia varten. Liitteet. 921 ( 1967 vp.). - Käsitdty 
edellisten yhteydessä. - Katsotaan rauennee.ksi. 

- Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 424 (1%7 vp.) in
valiidihuoltoasetuksen 27 §:n invalidien erityishuol
tolaitoksen asemaa koskevan säännöksen kumoami
sesta. Liitteet 929 ( 1967 vp.). - Käsitdty hall. 
esit. n:o 56 yhteydessä. 

- Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 425 ( 1967 vp.) inva
lidihuollon uudistamistyön kiirehtimisestä. Liitteet 
931 (1%7 vp.). - Käsitdty hall. esit. n:o 248 yh
teydessä. 

- Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 433 ohjeiden anta
misesta työkykyisten invalidien sijoittamisesta val
tion palvelukseen. Liitteet 921. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 434 pysyvän työpaikan 
järjestämisestä sotainvalideille ja rintamaveteraa
neille. Liitteet 922. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 498 vaikesan ase
maan joutuneiden sotainvalidien tukemisesta ylimää
räisin rintamasotilaseläkkein. Liitteet 994. L. 
Sosv:aan. 255. 

- Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 515 invaliidihuolto
Iain mukaisen huollon myöntämisen perusteiden väl
jentämisestä. Liitteet 1011. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 516 sotainvali
dien sosiaaliturvan parantamisesta. Liitteet 1013. L. 
Sosv:aan 255. - Käsitdty hall. esit. n:o 165 yhtey
dessä. - Ks. Sotilasvammalaki. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 517 invalidien ja heidän 
perheittensä aseman turvaamisesta. Liitteet 1014. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Tammisen ym. toiv.al. n:o 518 invalidivaunu
jen ja pyörätuoJien hankkimisesta liikuntavammai
sille invalideille. Liitteet 1015. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Aron ym. rah.al. n:o 95 määrärahan osoittami
sesta vaikeavammaisten invalidien kulkuneuvojen 
hankinnan tukemiseen. Liitteet 1325. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 95. A. K. 2895, 2%7. A. II. 

- Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 435 korotetun määrä
rahan osoittamisesta invalidihuoltolain mukaisia lai
noja varten. Liitteet 1720. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä. Vvm. n:o 80, s. 95. 
A. K. 2895, 2967. A. II. 
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- Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 437 määrärahan osoit
tamisesta invaliidihuoltolain mukaisten viikkoraho
jen korottamiseksi. Liitteet 1723. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty ,tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 95. A. K. 2895,2967. A. II. 

- Ed. Sääskilahden ym. rah.al. n:o 666 määrärahan 
osoittamisesta Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusin
validien Liitto r.y:lle vaikeavammaisten henkilöiden 
työllistämiseen. Liitteet 1970. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä. Vvm. n:o 80, 
s. 95. A. K. 2495, 1%7. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 755 määrärahan osoitta
misesta erikoiskorvauksien suorittamiseksi invalii
deille. Liitteet 2064. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 93. 
A. ~- 2895,2967. A. II. 

~ Ed. Vennamon rah.al. n:o 760 määrärahan osoitta
. misesta erityisen täydennysrahan myöntämiseksi kai
kille invaliidirahan saajille. Liitteet 2069. L; Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 95. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. V. R. Virtasen ym. rah.al. n:o 810 määrärahan 
osoittamisesta erikoiskorvauksien suorittamiseksi in
validirahan saajille. Liitteet 2121. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 95. A. K. 2895, 2%7. A. II. 

- Ed. Lillqvistin ym. kirj. ksm. n:o 13 invalidien kun
touttamistoiminnassa olevien epäkohtien korjaami
sesta, ja ministeri Partasen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 155. A. V: 3. 

- Ed. Uusitalon ym. kirj. ksm. n:o 18 opintodemo
kratiasta invalidien ammattioppilaitoksissa, ja ope
tusministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
350. A. V: 3. 

- Ed. E. Salon ym. ·kirj. ksm. n:o 38 eräitä keuhko
sairauksia potevien invalidien sisällyttämisestä inva
lidihuoltoa saavien piiriin, ja ministeri Partasen vas
tiiUs ilmoitetaan Edk:lle 375. A. V: 3. 

- Ed. Lillqvistin ym. kirj. ksm. n:o 229 invalidien 
suojatyötoimintaa koskevan esityksen antamisesta, 
ja ministeri Partasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3063. A. V: 3. 

~ Ed. Karvikon suull. ksm. n:o 169 sotainvalidien 
elinkorkojen jälkeenjääneisyydestä ja täydennyskor
kojen määräämisperusteista, ja ministeri Partasen 
vastaus, 1032. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 223 invalidien kor
vausten jälkeenjääneisyyden poistamisesta, ja minis
teri Partasen vastaus, 1688. 

- Ed. Valttisen suull. ksm. n:o 249 sotainvalidien 
korvausten tason korottamisesta, ja ministeri Parta
sen vastaus, 1754. 

- Ed. Salaman suull. ksm. n:o 430 invalidivähennyk
sen alenemisesta verovelvollisen saavutettua van
huusvähennykseen oikeuttavan iän, ja ministeri Ale
niuksen vastaus, 3526. 

- Ks. Liikevaihtovero. Liikuntavammaiset. Moottori
ajoneuvovero. Rautatiemaksut. V erosopimukset. 

Invesroinri: - Ks. Kehitysalueet. 

Iavestointipankki: Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 
163 investointipankin jA siihen liittyviin suhdanne
rahaston perustamisesta. Liitteet. 409. L. Pv:aan 
255. Pvm. n:o 12 (Toiv.aLmiet. n:o 223). Pp. 
2316. A. K. 3066. A. V: 2. 

Investointirahasto: Ed. Hjerppen ym. toiv.al. n:o 125 
määrärahasta Pohjois-Suomen investointirahaston 
alkupääomaksi. Liitteet 265. L. Vv:aan 255. 

- Ks. Suhdannerahasto. 

Irlanti: - Ks. Verosopimukset. 

lrtaimistokiinnitys: Ed. Nimikosken ym. lak.al. n:o 11 
laiksi kiinnityksestä kuorma-autoon. Liitteet 70. L. 
Lv:aan 131. Lvm. n:o 31 (Lak.al.miet. n:o 31). Pp. 
3313. 1 K. 3398. Suurvm. n:o 276. 2 K. 3459. 3 K. 
3581. Eduskunnan toivomus. A. V: 1. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 12 koneiden ja kalustei
den käyttämisestä lainojen vakuutena. Liitteet 83. 
L. Lv:aan 255. 

- Ed. Tikkasen ym. kirj. ksm. n:o 157 esityksen an
tamisesta laiksi kiinnityksestä kuorma-autoihin, ja 
oikeusministeri Simosen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
1787. A. V: 3. 

- Ks. Kuljetustoirninta. 

Irtisanominen: - Ks. Kansallisteatteri. Metsänhoitajat. 
Tie- ja vesirakennus. Työsuhde. 

Irtolaislaki: Hallituksen esitys n:o 170 laiksi irtolais
lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen llittyviksi 
laeiksi, ilmoitetaan Edk:lle 1787. L. Ltv:aan 1803. 
Eduskunnan kirjelmä esityksen käsittelemättä jää
misestä. A. III: 1. 

Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus laiksi irtolaislain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi huoltoapulain 55 §:n 4 momen-

tin muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi sukupuolitautilain 1.5 S:n ku

moamisesta. 
- Ehdotus laiksi rangaistusten täytänta&lpanosta 

annetun asetuksen 3 luvun 5 S:n muuttami
sesta. 

- Ed. Niskasen ym. lak.al. n:o 140 laiksi irtolaislain 
muuttamisesta jA eräiksi &iihen llittyviksi laeiksi. 
Liitteet 2215. L. Ltv:aan 2081. 

- Ed. Gestrinin ym. lakal. n:o 149 laiksi irtolaislain 
muuttamisesta. Liitteet 2220, 2223. L. Ltv:aan 2112. 

lrtosolunäytteet: - Ks. Syöpä. 

Islasti: - Ks. Avioliittolaki. Euroopan vapAakauppa
liitto. Pohjoismainen teollistamisrahasto. 

Iso-Britannia:- Ks. Verosopimukset. 

Itsehallinto: - Ks. Ahvenanma.a. 

Itsenäisyyden rahasto: - Ks. Suomen itsenäisyyden 
juhlavuosi. 

Itsenäisyyspäivä: Ilmoitus itsenäisyyspäivän jumalanpal
veluksesta 2319. 

- Ks. Palkat. 

Itä-Suomi: - Ks. Kehitysrahasto. 

Ivalo: - Ks. Virastot. 
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J. 

Jakelukustannukset: - Ks. Ammatinvalinta. 

Jakolaitos: Hallituksen esitys n:o 22 (1967 vp.) tilo
jen osittamisen rajoittamista sekä tilojen ja tilan
osien yhdistämistä 1koskevaksi lainsäädännöksi (A. 
I 1%7 vp.) - Mmv:n lausuito n:o 1 1967 vp. 
Prv:n lausunto :n:o 5 1968 vp. Eduskunnan kir
jelmä esityksen käsittelemättä jäämisestä. A. III: 2. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus osittamisrajoituslaiksi. 
- Ehdotus laiksi maakaaren 1 luvun muuttamisesta. 
- Ehdotus yhdistämislaiksi. 
- Ehdotus erikoisyhdistämislaiksi. 
- Ehdotus laiksi jakolain muuttamisesta. 
- Ehdotus l.aiksi kaavoitusalueiden jakolain muut-

tamisesta. 
- Ehdotus laiksi rakennuslain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi lainhuudatuksesta ja kiinteistön-

saannon moittimisajasta annetun lain muuttami
sesta. 

- Ehdotus laiksi ulosottolain 5 luvun muuttami-
sesta. 

- Ehdotus laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 
Esityksen liitteinä: 
- Ehdotus osittamisrajoitusasetukseksi. 
- Ehdotus asetukseksi julkisista kaupanvahvista-

jista annetun asetuksen muuttamisesta. 
- Ehdotus yhdistämisasetukseksi. 
- Ehdotus erikoisyhdistämisasetukseksi. 
- Ehdotus asetukseksi jakoasetuksen muuttami-

sesta. 
- Ehdotus asetukseksi rakennusasetuksen muut-

tamisesta. . 
- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 241 vesijättöjä ja vesi

alueita koskevien jakolain säännösten muuttami
sesta. Liitteet 562. L. Ltv:aan 255. 

- Ks. Raqnansuojelu. Yhteismetsät. 

Jalankulkijat: - Ks. Liikenne. 

Jalankulkutiet:- Ks. Maantiet. 

Jalostuseläimet: - Ks. Vienti. 

Jatkokoulutus: - Ks. Ammattikoulut. Kansakoulut. 
Poliisi. Virkamiehet. 

Joensuu: - Ks. Korkeakoulut. Poliisi. Postilaitos. Tie
ja vesirakennus. Tulli. Työnvälitys. Valtion maa
omaisuus. 

Jorvi:- Ks. Sairaalat. 

Joukkokulutustarvikkeet: - Ks. Liikevaihtovero. 

Jookkotarkastukset: - Ks. Syöpä. 

Joukkovelkakirjat: Hallituksen esitys n:o 84 laiksi obli
gaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukko
velkakirjalainoista ja laeiksi kirjanpitolain ja etu
oikeusasetuksen muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 
745. L. Pv:aan 753. Pvm. n:o 4. Pp. 998. 1 K. 1008. 

Suurvm. n:o 100. 2 K. 1084. 3 K. 1219. Eduskun
nan vastaus. A. I. 

Joutsa: - Ks. Virastot. 

Julkaisutoiminta: - Ks. Maataloustutkimus. 

Julkisuus: - Ks. Talouselämä. Yhdyskuntasuunnittelu. 

Jumalanpalvelus: - Ks. Itsenäisyyspäivä. Oikeuden
käymiskaari (hall. esit. n:o 62). Valtiopäivllt. 

Junat: - Ks. Rautatiet. 

Junaturvallisuus: - Ks. Rautatieläiset. 

Juopumus: Ed. Haran ym. kirj. ksm. n:o 206 juopu
neiden pidätyskäytännön muuttumisesta ja minis
teri Suorttasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3063. 
A. V:3. 

- Ks. Taloussprii. 

Juuka: - Ks. Virastot. 

Jyväskylä: - Ks. Aistivialliset. Ammattikoulut. Kri
minaalihuolto. Kuntouttamislaitokset. Postilaitos. 
Puhelin. Vajaamieliset. Yliopisto. 

Jäkälännostajat: - Ks. Työttömyyskassat. 

Jäljennökset:- Ks. Toimituskirjat. 

Jälkihuolto: - Ks. Nuoriso. 

Järjestyspoliisi: - Ks. Poliisi. 

Järvenpää: - Ks. Nimismiehet. 

Järvilinna: - Ks. Koulukodit. 

Jäsenmaksut: Hallituksen esitys n:o 49 eräiden jäsen
!D~ien perimisestä valtion virkamiesten palkasta, 
ilmoitetaan Edk:lle 446. L. Vv:aan 457. Vvm. n:o 
25. Pp. 639. 1 K. 693. Suurvm. n:o 60. 2 K. 722. 
3 K. 749. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Ks. Merimiesvero. 

Jätevedet: Ed. Lindemanin toiv.al. n:o 587 tutkimuk
sesta maanpäällisten putkistojen käyttömahdolli
suuksista johdettaessa jätevesiä mereen. Liitteet 
1102. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 588 Urpalanjokisuun
nitelman toteuttamisesta Etelä-Saimaan vapauttami
seksi jätevesistä. Liitteet 1103. L. Kulkv:aan 255. 

- Ks. Vesiensuojelu. 

Jäteöljy;- Ks. öljy. 

Jäähdyttämöt: Ed. Knuutin rah.al. n:o 308 määrärahan 
osoittamisesta valtion omistaman jäähdyttämön ra
kentamiseksi Sodankylään. Liitteet 1563. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 90. A. K. 2878. A. II. 
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K. 

Kaarlela: - Ks. Sillat. 

Kaatoluvat: - Ks. Metsästys. 

Kaatopaikat: - Ks. Vesiensuojelu. 

Kaatumatauti: Ed. Aallon ym. rah.al. n:o 82 määrära
han osoittamisesta Helsingin Epilepsiayhdistys r.y:lle 
Pitäjänmäen Työklinikan toiminnan tukemiseksi. 
Liitteet 1310. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 103. A. K. 2895, 
2967. A. II. 

- Ks. Sairaalat. 

Kaavoitusalueet: - Ks. Jakolaitos. Rannansuojelu. 

Kaclrurs: - Ks. Väylätyöt. 

Kainuu: - Ks. Ammattikoulut. Kalanviljelyslaitokset. 
Sairaanhoitajat. 

Kaislaranta:- Ks. Lapsihalvaus. 

Kaitaisten salmi: - Ks. Lossit. 

Kaivostoiminta: Hallituksen esitys n:o 87 laiksi Outo
kumpu Oy:n Nivalan nikkelikaivoksen aloittamisen 
tukemisesta, ilmoitetaan Edk:lle 745. L. Vv:aan 
753. Vvm. n:o 32. Pp. 940. 1 K. 982. Suurvm. n:o 
90. 2 K. 1068. 3 K. ja A. K. 1211. Eduskunnan 
vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 257 laiksi kaivostoiminnan 
aloittamisen tukemisesta Rautaruukki Oy:n Kolarin 
Rautuvaaran rautamalmiesiintymällä, ilmoitetaan 
Edk:lle 3220. L. Vv:aan 3234. Vvm. n:o 105. Pp. 
3313. 1 K. 3316. Suurvm. n:o 261. 2 K. 3388. 3 K. 
3476. Eduskunnan vastaus. A. Ill: 1. 

- Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 135 kaivostoiminnan 
aloittamisesta Nivalan Hiturassa. Liitteet 275. L. 
Vv:aan 255. - Käsitelty hall. esit. n:o 87 yhtey
dessä. 

- Ed. Sallan ym. toiv.al. n:o 136 Savukoskella olevan 
apatiittiesiintymän tutkimustoiminnan tehostami
sesta. Liitteet 276. L. Vv:aan 255. 

__; Ed. Pesolan ym. kirj. ksm. n:o 40 kaivostoiminnan 
aloittamisesta Nivalan Hiturassa ja ministeri Leski
sen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 446. A. V: 3. 

- Ed. Nevalaisen suull. ksm. n:o 274 Ilomantsin kai
vostoiminnan alullesaamisesta, ja ministeri Leski
sen vastaus, 2095. 

Kajaani: - Ks. Ammatinvalinta. Liikenne. Sairaanhoi
tajat. Vihannekset. 

Kalajoki:- Ks. Vesistön järjestely. 

Kalankasvatus: Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 611 maa
rärahan osoittamisesta avustuksiksi ja !ainoiksi La
pin kalastuskunnille kalankasvatusaltaiden rakenta
mista varten. Liitteet 1911. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 62. A.K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 797 korotetun määrära
han osoittamisesta kalankasvatusaltaiden rakentami
seen ja kalavesien hoitoon. Liitteet 2108. L. Vv:aan 

1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 62. A. K. 2794, 2820. A. II. 

Kalanviljelyslaitokset: Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 795 
( 1966 vp.) Peurunkajärven keskuskalanviljelylaitok
sen kehittämisestä kalanviljelyalan tutkimus- ja koe
laitokseksi. Liitteet 1710 (1966 vp.). - Mmvm. 
n:o 27 (Toiv.al.miet. n:o 97). Pp. 787. A. K. 813. 
A.V:2. 

-Ed. Mustosen ym. toiv.al. n:o 7% (1966 vp.) kes
kuskalanviljely- ja koeaseman rakentamisesta Kai
nuuseen. Liitteet 1711 (1966 vp.).- Käsitelty edel
lisen yhteydessä 

-Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 799 (1966 vp.) ka
lanpoikasten kasvatuslaitoksen rakentamisesta Sula
ojaan. Liitteet 1714 (1966 vp.).- Mmvm. n:o 28 
(Toiv.al.miet. n:o 98). Pp. 787. A. K. 815. A. V: 2. 

- Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 800 (1966 vp.) lohen 
ja taimenen kasvatuslaitoksen perustamisesta Kiimin
kijoen varteen. Liitteet 1715 ( 1966 vp.). - Käsi
telty edellisen yhteydessä. 

-Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 335 (1968 vp.) ka
lanviljelyn tutkimus- ja koulutustoiminnan keskit
tämisestä Laukaan Peurunkajärvelle rakennetta
vaan keskuskalanviljelylaitokseen. Liitteet 708 
( 1968 vp.). - Käsitelty toiv.al. n:o 795 (1966 vp.) 
yhteydessä. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 391 määrärahasta 
kalanviljelylaitoksen rakentamiseksi Harinkaankos
ken alapuolelle Tervon kunnassa. Liitteet 787. L. 
Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 74 (Toiv.al.miet. n:o 
244). Pp. 3080. A. K. 3098. Katsotaan rauenneeksi. 
A. V:2. 

- Ed. Hanhirovan toiv.al. n:o 392 kalanviljelylaitok
sen perustamisesta Tornionjoen vesistöalueelle. Liit
teet 788. L. Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 65 (Toiv. 
aLmiet. n:o 216). Pp. 2157. A.K. 2203. A. V: 2. 

- Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 393 Muonion kun
nassa olevan Sär'kijärven kalanviljelylaitoksen laajen
tamisesta. Liitteet 789. L. Mmv:aan 255. Mmvm. 
n:o 66 (Toiv.al.miet. n:o 217). Pp. 2157. A. K. 
2203. A. V: 2. 

- Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 394 kalanvilje
lylaitoksen perustamisesta Enontekiön kunnan 
alueelle. Liitteet 790. L. Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 
67 (Toiv.al.miet. n:o 218). Pp. 2157. A. K. 2203. 
A. V:2. 

- Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 106 määrärahan osoit
tamisesta valtion kalanviljelylaitoksen perustami
seksi Uukuniemen kuntaan. Liitteet 1345. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 62. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Honkasen ym. rah.al. n:o 222 määrärahan osoit
tamisesta Taivalkosken Ohtaojaan rakennettavan 
keskuskalanviljelylaitoksen keskeneräisten raken
nustöiden suorittamiseksi. Liitteet 1470. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 62 A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 263 määrärahan osoit
tamisesta !ainoiksi yksityisille kalanviljelylaitoksille. 
Liitteet 1517. L. Vv:aan 1658. Käsitelty !tulo- ja me
ioarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 62. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ks. Kalatalous. 

Kalastus: Hallituksen esitys n:o 19 laiksi kalastuselin
keinon harjoittamisen tukemisesta, ilmoitetaan 
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Edk:lle 59. L. Mmv:aan 76. Mmvm. n:o 23. Pp. 
753. 1 K. 764, 779. Suurvm. n:o 79. 2 K. 885. 3 K. 
955. Eduskunnan vastaus. A. I. . 

_ Ed. Gestrinin ym. lak.al. n:o 2 laiksi kalastuselin
keinon harjoittamisen tukemisesta. Liitteet 714. L. 
Mmv:aan 92. - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

_ Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 216 ( 1968 talviongin
taa koskevien säännösten muuttamisesta. Liitteet 
510 (1968 vp.). - Käsitelty lak.al. n:o 155 (1966 
vp.) yhteydessä. - Ks. Kalastuslaki. 

- Ed. Haapasalon ym. toiv.al. n:o 260 virkis~kalas
tuksen harjoittamisen edellytysten parantamtseSta. 
Liitteet 582. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 261 pilkkionginnan 
rinnastamisesta tavalliseen onkimiseen. Liitteet 584. 
L. Ltv:aan 255. - Käsitelty lak.al. n:o 155 (1966 
vp.) yhteydessä. - Ks. Kalastuslaki. . 

- Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 262 mato- Ja 
pilkkionginnan sallimisesta ilman kalastuslupaa. Liit
teet 585. L. Ltv:aan 255. - Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

-Ed. Vennamon toiv.al. n:o 263 koko maata koske
van kalastuskortin aikaansaamisesta. Liitteet 586. 
L. Ltv:aan 255. 

-Ed. Landströmin toiv.al. n:o 264 hauen kutukalas
tuksen kieltämisestä. Liitteet 587. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Sääskilahden kirj. ksm. n:o 91 kalastusoikeu
den palauttamisesta paikalliselle väestölle Lokan al
lasalueella, ja maatalousministeri Miettusen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 1000. A. V: 3. 

- Ed. Vilmin kirj. ksm. n:o 170 esityksen antami
sesta kalakannan ja kalastuksen turvaamiseksi, ja 
maatalousministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 2320. A. V: 3. 

- Ks. Kansainvälinen työkonferenssi. Merenkulku. 
·Metsästys. Satamat. Veronhuojennukset. Väylätyöt. 

Kalastuskortit:- Ks. Kalastus. 

Kalastuskoulut: Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 260 mää
rärahan osoittamisesta suunnitelman laatimista var
ten kalastuskoulun perustamiseksi Konneveden 
kunnan Siikakoskelle. Liitteet 1513. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 62. A. K. 2794, 2820. A. II. 

Kalastuslaki: Hallituksen esitys n:o 135 ( 1968 vp.) 
laiksi kalastuslain muuttamisesta (A. III: 1 1968 
vp.).- Ltvm. n:o 2. Pp. 82. 1 K. 90. Suurvm. n:o 
7. 2 K. 129. 3 K. 137. Eduskunnan vastaus. A. 
III: 2. 

- Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 155 (1966 vp.) 
laiksi kalastuslain muuttamisesta. Liitteet 1004 
(1966 vp.). - Ltvm. n:o 35 (Lak.al.miet. n:o 19 
- Mietinnön liitteenä Prv:n lausunto n:o 4 1968 
vp.). Pp. 1658. 1 K. 1668, 1707. A. V: 1. 

- Ed. Suonpään ym. lak.al. n:o 156 (1966 vp.) laiksi 
kalastuslain muuttamisesta. Liitteet 1007 (1966 vp.). 
- Käsitelty edellisen yhteydessä. 

-Ed. Uotin ym. lak.al. n:o 70 (1967 vp.) laiksi ka-
lastuslain muuttamisesta. Liitteet 519 (1967 vp.). 
- Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 67 laiksi kalastuslain 
muuttamisesta. Liitteet 522. L. Ltv:aan 131. - Kä
sitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Helistenin ym. lak.al. n:o 68 laiksi kalastuslain 
muuttamisesta. Liitteet 525. L. Ltv:aan 131.- Kä
sitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Sandelinin ym. lak.al. n:o 69 laiksi kalastus
lain muuttamisesta. Liitteet 527. L. Ltv:aan 131. 
- Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Sallan ym. lak.al. n:o 70 laiksi kalastuslain 
muuttamisesta. Liitteet 528. L. Ltv:aan 131. Ltvm. 
n:o 32 (Lak.al.miet. n:o 15). Pp. 725. 1 K. 733. 
Suurvm. n:o 67. 2 K. 771. 3 K. 793. A. V: 1. 

- Ed. Pennasen lak.al. n:o 71 laiksi kalastuslain muut
tamisesta. Liitteet 529. L. Ltv:aan 131. Ltvm. n:o 
33 (Lak.al.miet. n:o 16). Pp. 725. 1 K. 734. Suurvm. 
n:o 68. 2 K. 771. 3 K. 793. A. V: 1. 

Kalastussatamat: - Ks. Satamat. 

Kalastussopimukset: Hallituksen esitys n:o 207 Suo
men Tasavallan Hallituksen ja Sosialististen Neuvos
totasavaltain Liiton Hallituksen välillä kalastuk
sesta ja hylkeenpyynnistä tehdyn sopimuksen eräi
den määräysten hyväksymisestä, ilmoitetaan Edk:lle 
2211. L. Ulkv:aan 2256. Ulkvm. n:o 22. Pp. 2698. 
A. K. 2714. Eduskunnan vastaus. A. UI: 1. 

- Ed. Sinisalon ym. kirj. ksm. n:o 6 Suomen ja Neu
vostoliiton välisen uuden kalastussopimuksen 
aikaansaamisesta, ja ulkoasiainministeri Karjalaisen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 198. A. V: 3. 

Kalastusvälineet: Ed. Häggl>Iomin ym. kirj. ksm. n:o 
262 kansainvälisillä vesillä käytettäviin kalastusväli
neisiin kohdistuvan tullin ja liikevaihtoveron pois
tamisesta, ja valtiovarainministeri Raunion vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 3462. A. V: 3. 

Kalat: Ed. Paason ym. kirj. ksm. n:o 153 Perämeren 
kalojen saastumisesta, ja maatalousministeri Miettu
sen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2104. A. V: 3. 

Kalatalous: Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 787 (1966 
vp.) kalatalouskoulun perustamisesta Lapin lääniin. 
Liitteet 1697 (1966 vp.). - Mmvm. n:o 24 (Toiv. 
al.miet. n:o 94). Pp. 754. A. K. 783. A. V: 2. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 789 (1966 vp.) ka
lanpoikasten kasvatustoiminnan tukemisesta. Liit
teet 1700 (1966 vp.). - Mmvm. n:o 25 (Toiv.al. 
miet. n:o 95). Pp. 787. A. K. 813. A. V: 2. 

-Ed. Vennamon toiv.al. n:o 791 (1966 vp.) kalanvil
jelyn tehostamisesta. Liitteet 1703 ( 1966 vp.). -
Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Hallsen ym. toiv.al. n:o 792 (1966 vp.) arvo
kalojen kasvatuksen lisäämisestä. Liitteet 1704 
( 1966 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Suorttasen ym. toiv.al. n:o 794 (1966 vp.) kala
talousselvityksen aikaansaamisesta Kymijoen vesis
tön Kymen läänissä olevassa osassa. Liitteet 1709 
(1966 vp.). - Mmvm. n:o 26 (Toiv.al.miet. n:o 
96). Pp. 787. A. K. 813. A. V: 2. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 789 (1966 vp.) 
kalatalouden tutkimusaseman perustamisesta Var
kauden kaupunkiin. Liitteet 1713 (1966 vp.). -
Käsitelty toiv.al. n:o 795 (1966 vp.) yhteydessä. 
- Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

- Ed. Pousin toiv.al. n:o 383 (1%7 vp.) Kymijoen 
kalatalouskatselmuksen suorittamisesta valtion va-
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roilla. Liitteet 811 ( 1967 vp. ). - Käsitelty toiv.al. 
n:o 794 (1966 vp.) yhteydessä. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 336 (1968 vp.) toimen
piteistä Simojoen vesistön kalakannan lisäämiseksi. 
Liitteet 709 (1968 vp.).- Mmvm. n:o 11 (Toiv. 
al.miet. n:o 77). Pp. 725. A. K. 739. Eduskunnan 
toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 390 kalataloushal
linnon piiriorganisaation luomisesta. Liitteet 786. 
L. Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 50 (Toiv.al.miet. 
n:o 182). Pp. 2038. A. K. 2066. A. V:2. 

.,.-- Ed. Haapasalon ym. toiv.al. n:o 395 istutustarkoi
tukseen ja kauppaan kasvatettavien kalojen kansain
väliset vaatimukset täyttävän 1tautitarkkailun järjes
tämisestä. Liitteet 791. L. Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 
51 (Toiv.al.miet. n:o 183). Pp. 2038. A. K. 2066. 
A. V:2. 

- Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 396 silakan luokitte
lun pakollistamisesta. Liitteet 792. L. Mmv:aan 255. 
Mmvm. ri:o 69 (Toiv.al.miet. n:o 239). Pp. 2346. 
A. K 2.392, 2407. Eduskunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 17 määrärahan osoit
tamisesta kalatalousalan järjestöjen toiminnan avus
tamiseen. Liitteet 323. L. Vv:aan 132. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 62. 
A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Pekkarisen rah.al. n:o 504 määrärahan osoitta
misesta kalatalouden tutkimusaseman perustami
seksi Varkauden kaupunkiin. Liitteet 1797. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessl, Vvm. n:o 80, s. 61. A. K. 2794, 2820. A. II. 

Kalleusluokitus: Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 234 kaik
kien Lapin läänin kuntien määräämisestä kuntien 
yleistä kalleusluokitusta koskevassa laissa tarkoitet
tuun ensimmäiseen kalleusluokkaan. Liitteet 554. 
L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 235 Uudenkaupungin 
nostamisesta toiseen kalleusryhmään. Liitteet 556. 
L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Pekkarisen ym. kirj. ksm. n:o 86 kuntien kal
leusluokitusjärjestelmän uusimisesta, ja sosiaali- ja 
terveysministeri Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
818. A. V: 3. 

Kalusteet: - Ks. Irtaimistokiinnitys. 

Kalustehankinnat: - Ks. Asuntotuotanto. 

Kalvola: - Ks. Valtion maaomaisuus. 

Kanavat: Ed. Vennamon rah.al. n:o 746 määrärahan 
osoittamisesta Keiteleen-Päijänteen kanavan raken
nustöiden aloittamiseksi. Liitteet 2055. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 82. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Pennasen kirj. ksm. n:o 69 Saimaan kanavan 
luotsaus- ja kanavamaksujen tarkistamisesta, ja kul
kulai;tosten ja yleisten töiden ministeri Aition vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 713. A. V: 3. 

- Ks. Sillat. 

Kanavaväylät: - Ks. Väylätyöt. 

KangauJa: - Ks. Kuntouttamislaitokset. 

Kankaanpää: ...,.. Ks. Ammatinvalinta. 

Kannus: - Ks. Virastot. 

Kansainvälinen kehitysapu: - Ks. Kehitysapu. 

Kansainvälinen politiikka: - Ks. Tutkimustyö. 

Kansainvälinen työkonferenssi: Hallituksen esitys n:o 
15 Kansainvälisen työkonferenssin 50. istuntokau
de&an vuonna 1966 hyväksymistä yleissopimuksista 
ja suosituksista, ilmoitetaan Edk:lle 31. L. Ulkv:aan, 
jonka tulee pyytää lausunto Sosv:lta, 47. Ulkvm. 
n:o 9 (Mietinnön liitteenä Sosv:n lausunto n:o 
2). Pp. 940. A. K. 993. Eduskunnan vastaus. A. I. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Kalastajien pätevyyskirjoja koskeva yleissopimus 

(n:o 125) 
- Laivaväen asuntoja kalastusaluksessa koskeva 

yleissopimus (n:o 126). 
- Kalastajien ammattikoulutusta koskeva suositus 

(n:o 126) 
- Suositus (n:o 127), joka koskee osuuskuntien 

merkitystä kehitysmaiden taloudellisessa ja so
siaalisessa kehityksessä 

- Hallituksen esitys n:o 94 Kansainvälisen työkonfe
renssin vuonna 1958 hyväksymän työmarkkinoilla ja 
ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syr
jintää koskevan yleissopimuksen n:o 111 hyväksy
misestä, ilmoitetaan Edk:lle· 818. L. Ulkv:aan, jonka 
tulee pyytää lausunto Sosv:lta, 869. Ulkvm. n:o 26 
(Mietinnön liitteenä Sosv:n lausunto n:o 3). Pp. 
3167. A. K. 3211,. 3222. Eduskunnan vastaus. A. 
III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 182 Kansainvälisen työkonfe
renssin vuonna 1958 hyväksymän merenkulkijain 
kansallisia henkilöllisyystodistuksia koskevan yleis
sopimuksen n:o 108 hyväksymisestä, ilmoitetaan 
Edk:lle 2024. L. Ulkv:aan, jonka tulee pyytää lau
sunto Sosv:lta, 2038. Ulkvm. n:o 24 (Mietinnön 
liitteenä Sosv:n lausunto n:o 4). Pp. 2699. A. K. 
2716. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 147 toimenpiteistä 
Kansainvälisen Työjärjestön sopimuksen n:o 111 ra 
tifioimiseksi, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson 
vastaus, 1023. 

Kansainvälinen Valuuttarahasto: Hallituksen esitys n:o 
119 laiksi Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan 
sopimuksen eräiden määräysten muuttamisesta, il
moitetaan Edk:lle 1340. L. Ulkv:aan .1341. Ulkvm. 
n:o 11. Pp. 1451. 1 K. 1453. Suurvm. n:o 111. 2 
K. 1455. 3 K. ja A. K. 1558. Eduskutmm vastaus. 
A UI: 1. 

Kansainväliset sopimukset: - Ks. Avioliittolaki. Dip
lomaattiset suhteet. Kalastussopimukset. Kansainväli
nen työkonferenssi. Kansainvälinen Valuuttarahasto. 
Kauppasopimukset. Kulttuurisopimukset. Liikenne
sopimukset. Pohjoismainen teollistamisrahasto. Sai
raanhoitajat. Tullisopimukset. Verosopimukset. 
Voimalaitokset. 

Kanukoululaki: Hallituksen esitys n:o 78 laiksi kansa
koululain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:Ue 644. 
L. Siv:aan 705. Sivm. n:o 10. Pp. 940. 1 K. 983. 
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Suurvm. n:o 92. 2 K. 1070. 3 K. ja A. K. 1214. 
eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 243 laiksi kansakoululain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 3104. L. Siv:aan 
3113. Eduskunnan kirjelmä esityksen käsittelemättä 
jäämisestä. A. III: 1. 

- Ed. Ruudun ym. lak.al. n:o 75 laiksi.kansakoululain 
muuttamisesta. Liitteet 608. L. Siv:aan 131. 

Kansakoulut: Hallituksen esitys n:o 70 laiksi kansa
koululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläk
keistä annetun lain muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 599. L. Siv:aan 638. Sivm. n:o 6. Pp. 754. 
1 K. 765. Suurvm. n:o 76 2 K. 779. 3 K. ja A.K. 
818. Eduskunnan vastaus. A.I. 

-Ed. Kull'in ym. lak.al. n:o 192 (1966 vp.) laiksi 
kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja 
eläkkeistä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 1207 

. ja 1208 ( 1%6 vp.). - Käsitelty edellisen yhtey
dessä. 

-Ed. Leinosen lak.al. n:o 194 (1966 vp.) laiksi kan
sakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja 
eläkkeistä annetun lain muuttamisesta; Liitteet 1210 
(1966 vp.).- Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 94 (1968 vp.) laiksi 
kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja 
eläkkeistä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 557 
( 1%8 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Leinosen lak.al. n:o 95 ( 1968 vp.) laiksi kansa
koululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläk
keistä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 558 
(1968 vp.).- Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 76 laiksi kansakoulu
laitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä 
annetun lain muuttamisesta. Liitteet 610. L. Siv:aan 
131. 

- Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 603 (1966 vp.) 
kansakoulun johtajan tehtävästä maksettavan palk
kion korjaamisesta. Liitteet 1379 (1966 vp.).- Kä
sitelty hall. esit. n:o 70 yhteydessä. 

-Ed. Leinosen toiv.al. n:o 269 (1967 vp.) kansakou
lun luokkien supistamisesta kieltenopetuksessa. Liit
teet 649 ( 1%7 vp.). - Käsitelty hall.esit. n:o 78 
yhteydessä. - Ks. Kansakoululaki. 

- Ed. Breilinin ym. rt:oiv.al. n:o 271 ( 1967 vp.) kansa
koululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläk
keistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta. Liitteet 
651 (1967 vp.) - Käsitelty hall.esit. n:o 70 yhtey
dessä. 

- Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 314 kansakoulun 
muuttamisesta koko maassa yhdeksänvuotiseksi. 
Liitteet 667. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 315 kansakoulun 
muuttamisesta koko maassa yhdeksänvuotiseksi. 
Liitteet 668. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 318 kouluhuoneis
tojen käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin. Liitteet 
672. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 319 toimenpiteistä 
lastentarhan tai sitä vastaavien esiluokkien liittämi
seksi kansakouluun. Liitteet 673. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 321 opettajien jatko. 
koulutuksen järjestämisestä. Liitteet 675. L. Siv:aan 
255. 

~ Ed. Vaittisen ym. toiv.al. n:o 322 opettajien edel
leenkoulutuksen järjestämisestä. Liitteet 677. L. 
Siv:aan 255. 

- Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 324 opettajien työttö
myyden poistamisesta. Liitteet 679. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 325 opettajien työttö
myyden poistamisesta. Liitteet 680. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 326 kansakoululaitok
sen asuntolanhoitajien työolojen parantamisesta. 
Liitteet 682. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 327 kansakoulu
lautakunnan sihteerin palkkauksen saattamisesta vai. 
tionavun piiriin. Liitteet 683. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Volotisen ym. rah.al. ·n:o 822 määrärahan osoit
tamisesta kiertävien kieltenopettajien matkakustan
nuksia varten. Liitteet 2133. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty ,tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 48. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Sillantauksen ym. kirj. ksm. n:o 112 kokeilu
koulujen lisäpalkkioiden määrän ja perusteiden 
muuttamisesta, ja opetusministeri Virolaisen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 1094. A. V: 3. 

- Ed. Pennasen kirj. ksm. n:o 114 kauppalakunnille 
kansakoululain nojalla kertakaikkisena valtionapuna 
oppilasluvun perusteella maksettavan valtionavun 
korottamisesta, ja vt. opetusministeri Linnamon vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 1340. A. V: 3. 

- Ed. Knuutin suull. ksm. n:o 98 tilapäisesti kansa
laiskoulun opettajan virkaa hoitavan kansakoulun
opettajan palkkauksesta, ja opetusministeri Virolai
sen vastaus, 560. 

- Ed. Vilmin suull. ksm. n:o 133 kansakoulutoimen 
ylläpitämiseen annettavien valtionapujen viivästymi
sestä, ja opetusministeri Virolaisen vastaus, 835. 

- Ed. Salaman suull. ksm. n:o 137 kansakoululuok
kien oppilasmäärien pienentämisestä, ja opetusminis
teri Virolaisen vastaus, 837. 

- Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 143 koululuokkien 
oppilasmäärien alentamisesta, ja opetusministeri Vi
rolaisen vastaus, 841. 

- Ed. Sirenin suull. ksm. n:o 148 kansakoulu- ja kir
jastotoimen valtionaputilityksien viivästymisestå, ja 
opetusministeri Virolaisen vastaus, 1023. 

- Ed. Vartian suull. ksm. n:o 241 palkan maksami
sesta opettajien siirtyessä koulumuodosta toiseen, 
siirretään ministerin esteellisyyden vuoksi 1749. Mi
nisteri Linnamon vastaus 1806. 

- Ks. Ammattikoulut. Koululaiskuljetukset. Perhe
eläke. 

Kansalaisopistot: Ed. Må"ki-Hakolan suull. ksm. n:o 156 
kansalais- ja työväenopistojen valtionapujen viiväs
tymisestä, ja opetusministeri Virolaisen vastaus, 
1026. 

- Ks. Matkakustannukset. 

Kansalaissota: - Ks. Punakaartilaiset. 

Kansalaisuus: Ed. Melinin ym. kirj. ksm. n:o 78 Suo
messa oleville vaitiottomille henkilöille myönnettä
vän kansalaisuuden saannin helpottamisesta, ja mi
nisteri Suorttasen vastaus ilmoirt:etaan Edk:lle 745. 
A. V:3. 

Kansallisteatteri: Ed. Laaksosen suull. ksm. n:o 132 kan
sallisteatterin palveluksessa olevien henkilöiden 
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joukkoirtisanomisesta, ja opetusministeri Virolaisen 
vastaus, 671. 

Kansanedustajain vaalit: - Ks. Vaalit. 

Kansanedustajat: - Ks. Eduskunnan jäsenet. Edus
kunta. Edustajaneläke. Edustajanpalkkio. Edusta
janvaalit. Nimiluettelo. Perhe-eläke. 

Kansaneläke: Hallituksen esitys n:o 71 laiksi kansan
eläkkeeSeen suoritettavasta tukilisästä annetun lain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edldle 350. L. Sosv:aan 
364. Sosvm. n:o 4. Pp. 433. 1 K. 453. Suurvm. n:o 
38. 2 K. 499. 3 K. 532. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Ed. Karkisen ym. lak.al. n:o 117 laiksi kansaneläk
keeseen suoritettavasta tukilisästä annetun lain 
muuttamisesta ja laiksi valtioneuvoston oikeudesta 
korottaa kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukili
sästä annetussa laissa mainittuja markkamääriä. Liit
;teet 876. L. Sosv:aan 131. -Käsitelty hall. esit. n:o 
81 yhteydessä. - Ks. Asumistuki. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 873 (1966 vp.) henki
sessä kehityksessä jälkeenjääneiden saattamisesta 
kansaneläketurvan alaisiksi. Liitteet 2086 (1966 vp.). 
- Käsitelty hall.esit. n:o 80 yhteydessä. - Ks. Ke
hitysvammaiset. 

-Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 408 (1967 vp.) kan
saneläkkeen tukiosan saannin edellytysten !tarkista
misesta. Liitteet 908 ( 1967 vp.). - Käsitelty hall. 
esit. n:o 81 yhteydessä. - Ks. Asumistuki. 

- Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 347 (1968 vp.) 
esityksen antamisesta kansaneläkkeiden tukilisien 
korottamisesta. Liitteet 800 (1968 vp.). -Käsitelty 
edellisten yhteydessä. 

-Ed. V. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 348 (1968 vp.) 
kansaneläkkeen tukiosaan oikeuttavien tulorajojen 
korottamisesta kaksinkertaiseksi työtulojen osalta. 
Liitteet 801 (1968 vp.). - Käsitelty edellisten yh
teydessä. 

- Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 349 (1968 vp.) kan
saneläkelainsäädännön tukiosaa ja tukilisää koske
vien perusteiden muuttamisesta. Liitteet 802 ( 1948 
vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Apajalahden ym. toiv.al. n:o 477 rintamasotilai
den kansaneläkeoikeuden parantamisesta. Liitteet 
972. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 478 rintamamiesten 
kansaneläkeikärajan alentamisesta. Liitteet 973. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 479 rintamasotilaiden 
kansaneläkeoikeuden parantamisesta. Liitteet 974. 
L. Sosv:aan 255. 

- Ed. 0. Saarisen toiv.al. n:o 480 kansaneläkelain 
eläkeikärajan alentamisesta raskaissa ammateissa 
työskentelevien, vuosien 1939-45 sotiin osallistu
neiden kohdalta. Liitteet 975. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 482 kansaneläkeikära
jan alentamisesta vuosien 1939-45 sotiin osallistu
neiden kohdalta. Liitteet 977. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 483 kansaneläkkeen 
perusosan korottamisesta ja tukiosan saantiehtojen 
helpottamisesta. Liitteet 978. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 484 kansaneläkkeen 
tukiosaan vaikuttavan rajatulon määrän korottami
sesta. Liitteet 979. L. Sosv:aan 255. - Käsitelty 
hall.esit. n:o 81 yhteydessä.- Ks. Asumistuki. 

- Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 485 työtulon saattami
sesta tasavertaisesti eläketulon kanssa etuoikeute
tuksi tuloksi kansaneläkkeen tukiosaa määrättäessä. 
Liitteet 980. L. Sosv:aan 255. -Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 486 kansaneläkkeiden 
työtulon kattorajan korottamisesta. Liitteet 981. L. 
Sosv:aan 255. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 487 huoltoapu
lain 5 §:n mukaisten eläkkeiden saattamisesta koko
naan etuoikeutetuksi tuloksi kansaneläkkeen tulci
osaa määrättäessä. Liitteet 982. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 488 puolison tulojen 
jättämisestä huomiotta kansaneläkkeen ,tukiosaa 
myönnettäessä. Liitteet 983. L. Sosv:aan 255.- Kä
sitelty hall.esit. n:o 81 yhteydessä. - Ks. Asumis
tuki. 

- Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 490 henkivakuutuksen 
yhteydessä otetun työkyvyttömyysvakuutuksen jät
tämisestä huomioon ottamatta kansaneläkkeen tuki
osaa määrättäessä. Liitteet 985. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Tammisen ym. toiv.al. n:o 491 kansaneläkkeen 
tukiosan korottamisesta. Liitteet 986. L. Sosv:aan 
255. - Käsitelty hall.esit. n:o 81 yhteydessä. -
Ks. Asumistuki. 

- Ed. Pesolan toiv.al. n:o 492 korihoidossa olevien 
kansaneläkeläisten oikeuttamisesta saamaan hoitoli
sää. Liitteet 987. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. V. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 493 ltUkilisälain 
muuttamisesta. Liitteet 988. L. Sosv:aan 255. -
Käsitelty hall.esit. n:o 81 yhteydessä. - Ks. Asu
mistuki. 

- Ed. Hostilan ym. rah.al. n:o 228 määrärahan osoit
tamisesta ylimääräisen tukilisän suorittamista var
ten. Liitteet 1478. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 93. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Laihon ym. rah.al. n:o 344 määrärahan osoitta
misesta kansaneläkkeen tukilisän saajien erityistukea 
varten. Liitteet 1612. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 93. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 616 määrärahan osoitta
misesta ylimääräisen eläkkeen myöntämiseksi kan
saneläkeläisille. Liitteet 1916. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 93. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 754 määrärahan osoittami
sesta täydennyseläkkeiksi kansaneläkkeen saajille. 
Liitteet 2063. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 93. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

-Ed. H. Linnan ym. kirj. ksm. n:o 5 metsän
arvon määräämisestä maatalouskiinteistön omistajan 
hakiessa kansaneläkettä, ja sosiaali- ja terveysminis
teri Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 259. A. V: 3. 

- Ed. Lähteenmäen ym. kirj. ksm. n:o 164 kansan
eläkejärjestelmän työtuloa koskevien säännösten tar
kistamisesta, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2211. A. V: 3. 

- Ed. Haukipuron ym. kirj. ksm. n:o 198 kansaneläke
ja sairausvakuutusjärjestelmien yhdistämisestä, ja 
sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vastaus ilmoite
taan Edk:lle 3024. A. V: 3. 

- Ed. Leivo-Larssonin suull. ksm. n:o 29 kansaneläk
keen ja työeläkkeen yhdistämisen seurauksista, ja 
sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vastaus, 85. 
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- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 112 kansaneläke
Ikärajan alent~is7st.a ja kans~e!äk~d~n korotta
misesta, ja sosiaali- Ja terveyslnlmstell Tiekson vas
taus, 665. 

- Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 207 kansaneläke
läisten tulojen kehitvksestä palkansaajien tuloihin 
verrattuna, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson 
vastaus, 1587. 

- Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 208 kansaneläkkeen 
indeksikorotuksen riittävyydestä, ja sosiaali- ja ter· 
veysministeri Tiekson vastaus, 1619. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 224 kansaneläke
etujen parantamisesta, ja sosiaali- ja terveysministeri 
Tiekson vastaus, 1689. 

- Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 387 keskimääräistä 
kansaneläkettä vastaavan s..~mman vähentämisestä 
TEL:n vanhuuseläkkeestä, ja sosiaali- ja terveysmi
nisteri Tiekson vastaus, 3246. 

- Ks. Asumistuki. Matkakustannukset. Rintamamiehet. 
Sairaanhoito. Yleisradio. 

Kansaneläkelaitos: Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen 
toimintakertomus vuodelta 1968, ilmoitetaan Edk:lle 
1590. L. Sosv:aan 1598. Sosvm. n:o 16. Pp. 1720. 
A. K. 1738, 1755, 1918. Eduskunnan kirjelmä. A. 
IV: 2. 

- Ed Sääskilahden suull. ksm. n:o 24 kansaneläke
laitoksen päätöksistä tehtyjen valitusten käsittelyn 
viivästymisestä, ja sosiaali· ja terveysministeri Tiek
son vastaus, 78. 

Kansaneläkelaki: Hallituksen esitys n:o 191 laiksi kan
saneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi 
eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen teke
misestä eräissä tapauksissa, ilmoitetaan Edk:lle 
2071. L. Sosv:aan 2082. Sosvm. n:o 20. Pp. 2157. 
1 K. 2201. Suurvm. n:o 166. 2 K. 2261. 3 K. 2273. 
Eduskunnan vastaus. A. UI: 1. 

- Ed. Procopen ym. lak.al. n:o 111 laiksi kansanelä
kelain muuttamisesta. Liitteet 866. L. Sosv:aan 131. 

- Ed. Karkisen ym. lak.al. n:o 112 laiksi kansaneläke
lain muuttamisesta. Liitteet 868. L. Sosv:aan 131. 
- Käsitelty hall. esit. n:o 81 yhteydessä. - Ks. 
Asumis tuki. 

- Ed. Lujan ym. lak.al. n:o 113 laiksi kansaneläkelain 
muuttamisesta. Liitteet 869. L. Sosv:aan 131. 

- Ed. Rodenin ym. lak.al. n:o 114 laiksi kansaneläke
lain muuttamisesta. Liitteet 871. L. Sosv:aan 131. 
- Käsitelty hall.esit. n:o 81 yhteydessä. - Ks. Asu
mistuki. 

- Ed. Männistön ym. lak.al. n:o 115 laiksi kansanelä
kalain muuttamisesta. Liitteet 873. L. Sosv:aan 131. 

- Ed. Kuusisen ym. lak.al. n:o 116 laiksi kansanelä
kelain muuttamisesta Liitteet 875. L. Sosv:aan 131. 

-Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 344 (1968 vp.) 
kansaneläkelain eläketurvaa koskevien säännösten 
muuttamisesta. Liitteet 795 ja 796 (1968 vp.). -
Käsitelty hall.esit. n:o 81 yhteydessä. - Ks. Asu
mistuki. 

- Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 3'0 (1968 vp.) kan
saneläkelain täydentämisestä asuntolisän myöntä· 
mistä koskevilla säännöksillä. Liitteet 803 ( 1968 vp.). 
- Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 489 kansaneläkelain 
27 §:n muuttamisesta. Liitteet 984. L. Sosv:aan 255. 

- Ks. Yrittäjien eläkelaki. Yrittäjäeläkkeet. 
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Kansaneläkeikä: -.. Ks. Rintamamiehet. 

Kansaneläkeläiset: - Ks. Asumistuki. Yleisradio. 

Kansanopistot: Hallituksen esitys n:o 5 laiksi kansan
opistojen valtionavusta, ilmoitetaan Edk:lle 31. L. 
Siv:aan 45. Sivm. n:o 4. Pp. 596. 1 K. 622. Suurvm. 
n:o 64. 2 K. 768, 827. 3 K. ja A. K. 909. Eduskun
nan vastaus. A. I. 

- Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 219 (1966 vp.) laiksi 
kansanopistojen valtionavusta annetun lain muutta· 
misesta. Liitteet 1254 (1966 vp.).- Käsitelty edel
lisen yhteydessä. 

- Ed. Paarmanin ym. toiv.al. n:o 329 lisäyksestä vuo
den 1969 tulo- ja menoarvioon Lapin kansanopis
ton jälleenrakennuksesta aiheutuneiden velkojen 
maksamiseen. Liitteet 685. L. Siv:aan 255. 

- Ks. Perhe-eläke. 

Kansansivistys: Ed. Eskmanin rah.al. n:o 132 korote
tun määrärahan osoittamisesta kansansivistysjärjestö
jen toiminnan tukemiseen. Liitteet 1371. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 49. A. K. 2769. A. II. 

Kansantalous:- Ks. Talouselämä. 

Kansanterveys: - Ks. Terveydenhoito. 

Kansanterveyslaboratorio: Hallituksen esitys n:o 69 
laiksi kansanterveyslaboratoriosta, ilmoitetaan 
Edk:lle 564. L. Tv:aan 596. Tvm. 14. Pp. 2092. 1 K. 
2109, 2129. Suurvm. n:o 172. 2 K. 2328, 2347. 
3 K. 2361. Lepäämäänjättämisehdotus 2361 ja Pp. 
2362. Ehdotus hylätään 2374. Eduskunnan vastaus. 
A. 1. 

Kansanvaalit: - Ks. Presidentinvaali. Tasavallan pre
sidentti. 

Kansanvaltaistaminen: - Ks. Yritysdemokratia. 

Kansanäänestys: Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 194 (1948 
vp.) kunnallisen kansanäänestyksen käyttöönotto
mahdollisuuksien selvittämisestä. Liitteet 485 ( 1968 
vp.).- Ltvm. n:o 28 (Toiv.al.miet. n:o 64). Pp. 
639. A. K. 694. A. V: 2. 

- Ks. Tasavallan presidentti. 

Kansleri: - Ks. Yliopistot. 

Kansliahenkilökunta: - Ks. Nimismiehet. 

Kansliatoimikunta: Jäsenten vaali (Laaksonen, Holopai
nen, Kuusinen ja Sillantaus) 13. 

Kantatiet: - Ks. Maantiet. 

Kantohinnat: - Ks. Metsänhoito. 

Kantokykyluokitus: - Ks. Kunnat. 

Kanttorit: - Ks. Kirkon eläkelaki. 
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Kar-Air Oy.: Ed. Haarlan kirj. ksm. n:o 115 Kar-Air 
Oy:n yksityisten osakkeiden omistajien aseman tur
vaamisesta, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden mi
nisteri Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1340. A. 
V:3. 

Karenssiaika:- Ks. Työeläkkeet. 

Karjaa: - Ks. Ammatinvalinta. Virastot. 

Karjalan tutkimuslaitos: - Ks. Korkeakoulut. 

Karjanjalostus: - Ks. Karjatalous. 

Karjantarkkailu: Hallituksen esitys n:o 152 laiksi pien
viljelijäin karjantarkkailuyhdistysten ja sonninpito
yhtymien valtionavustuksista annetun lain muutta
misesta, ilmoitetaan Edk:lle 1603. L. Mmv:aan 1616. 
Mmvm. n:o 38. Pp. 1676. 1 K. 1707. Suurvm. n:o 
129. 2 K. 1768, 2008. 3 K. 2024. Eduskunnan vas
taus. A. III: 1. 

- Ks. Karjatalous. 

Karjatalous: Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 91 laiksi pien
viljelijäin karjantarkkailuyhdistysten ja sonninpito
yhtymien valtionavustuksista annetun lain mutta
misesta. Liitteet 739. L. Mmv:aan 131. - Käsitelty 
hall.esit. n:o 152 yhteydessä. - Ks. Karjantarkkailu. 

- Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 92 laiksi pienviljelijäin 
karjantarkkailuyhdistysten ja sonninpitoyhtymien 
valtionavustuksista annetun lain muuttamisesta. Liit
teet 741. L. Mmv:aan 131. - Käsitelty edellisten 

. yhteydessä. 
- Ed. Vennamon tokv.al. n:o 365 karjataloudesta an

. siota saavien toimeentulon parantamisesta. Liitteet 
760. L. Mmv:aan 255. 

- Ed. Antilan ym. rah.al. n:o 4 määrärahan osoitta
misesta Etelä-Pohjanmaan karjatalouskoulun oppi· 
lasasuntolan ja opetustilojen suunnittelua varten. 
Liitteet 308. L. Vv:aan. 132. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 55. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 409 korotetun määrä
rahan osoittamisesta karjanjalostuksen edistämiseen. 
Liitteet 1691. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 59. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 420 korotetun mää
rärahan osoittamisesta karjantarkkailutoiminnan 
edistämiseen. Liitteet 1703. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 59. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 733 määrärahan osoitta
misesta peltojen paketoimisen yhteydessä vähennet
tävien lypsylehmien hintakorvaukseen. Liitteet 
2042. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 60. A. K. 2794, 2820. 
A. II. 

- Ed. Volotisen ym. kirj. ksm. n:o 85 Enso-Gutzeit 
Oy:n suurnavettahankkeen estämisestä, ja kauppa
ja teollisuusministeri Teirin vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 791. A. V: 3. 

- Ed. Asunnan suull. ksm. n:o 96 Enso-Gutzeit 
Oy:n suurnavettahanketta koskevien tietojen toden
peräisyydestä, siirretään ministerin esiteellisyyden 
vuoksi 583. Ministeri Leskisen vastaus, 663. 

- Ed. Asunnan suull. ksm. n:o 97 ulkomaisen naut
takarjan maahantuonnista, ja maatalousministeri 
Miettusen vastaus, 560. 

- Ed. Vartian suull. ksm. n:o 441 lehmien tuontili
senssin perusteista, ja maatalousministeri Miettusen 
vastaus, 3833. 

- Ks. Koeasemat. Kotitalous. Lomaemännät. Rehu. 
Teurastuspa1kkiot. 

Karjatilat: - Ks. Maatilatalouden verotus. 

Karkku: - Ks. Sillat. 

Karsinakoski: - Ks. Sillat. 

Kartellit:- Ks. Valtion laitokset. 

Kartoitus: Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 131 Itä-Suomen 
geologisen peruskartoituksen uudistamisesta. Liit
teet 271. L. Vv:aan 255. 

Karunki: - Ks. Turve. 

Karvia: - Ks. Työlaitokset. 

Kasarmit: - Ks. Puolustuslaitos. 

Kaskinen: - Ks. Väylätyöt. 

Kastroiminen: - Ks. Sivellisyysrikokset. Steriloiminen. 

Kasuunit: - Ks. Merenkulku. 

Kasvattilapset: Ed. Leivo-Larssonin suull. ksm. n:o 57 
suomalaispojan palauttamisesta kotimaahan taiteilija 
Josephine Baker'in kansainvälisestä lapsiperheestä, 
ja ulkoasiainministeri Karjalaisen vastaus, 368. 

Kasvatusneuvolat: Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 813 
korotetun määrärahan osoittamisesta kasvatusneuvo
lain valtionapuja varten. Liitteet 2124. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 97. A. K. 2895,2967. A. II. 

- Ed. Mäkelän ym. kirj. ksm. n:o 77 kasvatusneuvo
latoimintaa koskevan lainsäädännön aikaansaami
sesta, ja ministeri Partasen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 599. A. V: 3. 

- Ed. Kull'in kirj. ksm. n:o 126 mielenterveydellisen 
neuvontatoiminnan tehostamisesta ja ministeri Par
tasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1340. A. V: 3. 

Kasvihuoneet: Ed. Kaarlosen ym. rah.al. n:o 264 mää
rärahan osoittamisesta kasvihuoneviljelyn tutkimuk
sissa tarvittavan työvoiman palkkaamiseksi. Liitteet 
1518. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 66. A. K. 2794, 2820. 
A. II. 

- Ed. Korsbäckin ym. rah.al. n:o 327 määrärahan 
osoittamisesta Martensin taimitarhan säätiölle Yli
markussa. Liitteet 1586 ja 1587. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 66. A. K. 2794, 2820. A. II. 

Kasvillisuus: - Ks. Satovahingot. 

Kato: - Ks. Satovahingot. 

Katumaa: - Ks. Maanhankinta. Tielaki. 
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Katurakennus: Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 406 määrä
rahan osoittamisesta tutkimuksen toimittamiseksi 
katujen ja viemäreiden rakentamisesta ja kunnossa
pidosta kokonaan yhteiskunnan kustannuksella. 
Liitteet 1688. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 39. A.K. 
2731. A. II. 

Katurasitukset: - Ks. Rakennuslaki. 

Kaukokeskukset: - Ks. Puhelin. 

Kaukopuhelin: - Ks. Puhelin. 

Kauniainen:- Ks. Poliisi. 

Kaupanvahvistajat: Ed. Mäen ym. lak.al. n:o 23 ( 1968 
vp.) laiksi maakaaren muuttamisesta. Liitteet 51. 
Lvm. n:o 20 (Lak.al.miet. n:o 15). A. V: 2 (1968 
vp.). - Pp. 47. 1 K. 55. Suurvm. n:o 2. 2 K. 79. 
3 K. jaA. K. 89. Eduskunnan toivomus. A. V: 1 B. 

- Ks. Jakolaitos. 

Kauppakoulut: Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 592 (1966 
vp.) liikealan erikoiskoulujen asettamisesta valtion
avun osalta tasavertaiseen asemaan kauppaoppilai
tosten kanssa. Liitteet 1366 (1966 vp.). - Käsi
telty hall.esit. n:o 222 yhteydessä. - Ks. Kauppa
oppilaitokset. 

- Ed. Eskmanin ym. kirj. ksm. n:o 110 yksityisoppi
laiden vaikeuksista suorittaa tutkintoja kauppaop
pilaitoksissa, ja opetusministeri Virolaisen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 1303. A. V: 3. 

- Ks. Oppikoulut. 

Kauppalanjohtajat: - Ks. Kunnallishallinto. 

Kauppalat: Ed. Pesolan suull. ksm. n:o 238 Espoon ja 
Kauniaisten kauppalan sekä Helsingin maalaiskun
nan perustamisesta kaupungeiksi, ja sisäasiainminis
teri Väyrysen vastaus, 1680. 

- Ks. Kunnallishallinto. 

Kauppaliikkeet: Hallituksen esitys n:o 20 laiksi vähit
täiskaupan liikeajasta, ilmoitetaan Edk:lle 59. L. 
Tv:aan 76. Tvm. n:o 4. (Mietinnön liitteenä Sosv:n 
lausunto n:o 1). Pp. 364. 1 K. 382. Suurvm. n:o 
45. 2 K. 565, 605. 3 K. ja A. K. 644. Eduskunnan 
vastaus. A. I. 

-Ed. Raipalan ym. lak.al. n:o 338 (1966 vp.) laiksi 
liikkeiden aukioloajasta. Liitteet 1940 ( 1966 vp.). 
-Siirretään Tv:aan 137. - Käsitelty edellisen yh
teydessä. 

-Ed. Linkolan lak.al. n:o 126 (1967 vp.) laiksi kaup
paliikkeiden ja liiketoimistojen aukioloajasta. Liit
teet 891 ( 1967 vp.). - Siirretään Tv:aan 137. -
Käsitelty edellisten yhteydessä. 

-Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 487 (1967 vp.) työnte
kijäin työolosuhteiden huomioon ottamisesta kaup
paliikkeiden ja liiketoimistojen aukioloaikaa koske
vaa esitystä valmisteltaessa. Liitteet 1008 (1967 vp.). 
- Siirretään Tv:aan 137. - Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

- Ed. Honkosen ym. kirj. ksm. n:o 10 liike- ja toi
mistoaloilla havaittujen palkka- ja sosiaalisten epä
kohtien poistamisesta, ja ministeri Partasen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 78. A. V: 3. 

- Ed. Honkosen ym. kirj. ksm. n:o 239 palveluselin
keinojen piirissä työskentelevien aseman parantami
sesta, ja ministeri Partasen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3063. A. V: 3. 

- Ks. Liikkuva kauppa. Äitiysloma. 

Kauppaopistot: Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 334 kaup
paopistojen Opiskeluajan pitentämisestä. Liitteet 
691. L. Siv:aan 255. 

Kauppaoppilaitokset: Hallituksen esitys n:o 222 laiksi 
kunnallisista ja yksityisistä kauppaoppiLaitoksista 
ilmoitetaan Edk:lle 2357. L. S1v:aan 2.394. Sivm. 
n:o 22. Pp. 3313. 1 K. 3316. Suurvm. n:o 264. 
2 K. 3389. 3 K. ja A.K. 3477. Eduskunnan vastaus. 
A III: 1. 

- Ed. Aron suull. ksm. n:o 103 kauppaoppilaitoksia 
koskevan esityksen antamisesta, ja opetusministeri 
Virolaisen vastaus, 585. 

Kauppapolitiikka: Ed. Hanhirovan raha!. n:o 164 mää
rärahan osoittamisesta kansainvälistä kauppapoli
tiikkaa koskettelevan tiedotustoiminnan lisäämiseksi 
yrittäjille. Liitteet 1410. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
34. A. K. 2678. A. II 

Kaupparekisteri: - Ks. Pankkilainsäädäntö. 

Kauppasopimukset: Hallituksen esitys n:o 140 Sosia
lististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tava
ranvaihdosta ja maksuista vuosina 1971-1975 teh
dyn sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä, 
ilmoitetaan Edk:lle 1603. L. Ulkv:aan 1615. Ulkvm. 
n:o 17. Pp. 2092. 1 K. 2108. Suurvm. n:o 157. 2 K. 
2191. 3 K. ja A.K. 2212. Eduskunnan vastaus. A. 
III: 1. 

Kauppayhteydet: - Ks. Matkailu. 

Kaupunginjohtajat: - Ks. Kunnallishallinto. 

Kaupungit: Ed. Lindemanin kirj. ksm. n:o 292 vanho
jen kaupunkien erityisrasitteiden poistamisesta ja 
sisäasiainministeri Väyrysen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3751. A. V: 3. 

- Ks. Kauppalat. Kunnallishallinto. 

Kaura: - Ks. Viljelyssopimukset. 

Kausala: - Ks. Virastot. 

Kehittämisrahastot: - Ks. Maatilatalous. 

Kehitysalueen neuvottelukunta: Ed. Vaittisen suull. 
ksm. n:o 335 kehitysalueen neuvottelukunnan ko
koonpanosta, ja ministeri Linnamon vastaus, 3117. 

Kehitysalueet: Hallituksen esitys n:o 171 laeiksi kehi
tysalueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-
1975 ja kehitysalueiden talouden edistämisestä an
netun lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2024. 
L. Vv:aan 2037. Vvm. n:o 77. Pp. 3438. 1 K. 2442. 
Suurvm. n:o 191. 2 K. 2474, 2477, 2482, 2544, 
2612. 3 K. ja A. K. 2935. Eduskunnan vastaus. A. 
III: 1. 
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- Hallituksen esitys n:o 173 laiksi kehitysalueiden 
tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettä
vistä veronhuojennuksista ja laiksi leimaverolain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2024. L. Vv:aan. 
2037. Vvm. n:o 70. Pp. 2438. 1 K. 2447. Suurvm. 
n:o 192. 2 K. 2555, 2622. 3 K. ja A.K. 2938. Edus
kunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 176 laiksi kehitysalueiden 
ammattikoulutuksen edistämisestä, ilmoitetaan 
Edk:lle 2024. L. Siv:aan 2037. Sivm. n:o 17. Pp. 
2455. 1 K. 2477. Suurvm. n:o 204. 2 K. 2559. 3 K. 
ja A. K. 2709. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 180 kehitysalueluottolaiksi, 
ilmoitetaan Edk:lle 2024. L. Vv:aan 2037. Vvm. 
n:o 72. P. 2438. 1 K. 2447. Suurvm. n:o 193. 2 K. 
2556. 3 K. 2702. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 181 laiksi kehitysalueiden 
teollisuuden sekä eräiden muiden elinkeinoalojen 
investointiluotoista annetun lain muuttamisesta, il
moitetaan Edk:lle 2024. L. Vv:aan 2037. Vvm. n:o 
73. Pp. 2438. 1 K. 2450. Suurvm. n:o 194. 2 K. 
2557. 3 K. 2702. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Antilan ym. lak.al. n:o 103 (1966 vp.) laiksi 
kehitysalueiden talouden edistämisestä annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 350 ( 1966 vp. ). - Käsi
telty hall.esit. n:o 171 yhteydessä. 

- Ed. Kiviahon ym. lak.al. n:o 104 (1966 vp.) laiksi 
kehitysalueiden talouden edistämisestä annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 352 (1966 vp.). - Käsi
telty edellisten yhteydessä. 

-Ed. Pohjosen ym. lak.al. n:o 105 (1966 vp.) laiksi 
kehitysalueiden talouden edistämisestä annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 353 (1966 vp.). - Käsi
telty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Siiskosen ym. lak.al. n:o 106 (1966 vp.) laiksi 
kehitysalueiden talouden edistämisestä annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 354 (1966 vp.). - Käsi
tPlty edellisten yhteydessä. 

-Ed. Korsbäckin ym. 1ak.al. n:o 62 (1968 vp.) laiksi 
kehitysalueiden talouden edistämisestä annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 141 ja 142 ( 1968 vp.). -
Käsitelty edellisten yhteydessä. 

-Ed. Lahtelan ym. lak.al. n:o 98 (1968 vp.) laiksi 
kehitysalueiden ammattikoulutuksen edistämisestä. 
Liitteet 562 ( 1968 vp.). - Käsitelty hall.esit. n:o 
176 yhteydessä. 

-Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 99 (1968 vp.) laiksi 
kehitysalueiden ammattikoulutuksen edistämisestä. 
Liitteet 565 (1968 vp.). - Käsitelty edellisten yh
teydessä. 

- Ed. Puhakan ym. lak.al. n:o 45 laiksi kehitysaluei
den teollisuuden sekä eräiden muiden elinkeino
alojen investointiluotoista annetun lain muuttami
sesta. Liitteet 163. L. Vv:aan 131. - Käsitelty hall. 
esit. n:o 181 yhteydessä. 

- Ed. Paason ym. lak.al. n:o 141 laiksi kehitysaluei
den talouden edistämisestä vuosina 1970-1975. Liit
teet 2178. L. Vv:aan 2081.- Käsitelty hall.esit. n:o 
171 yhteydessä. 

- Ed. Lagerroosin ym. lak.al. n:o 143 laiksi kehitys
alueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-
1975. Liitteet 2180. L. Vv:aan 2112. - Käsitelty 
edellisten yhteydessä. 

- Ed. Vilponiemen ym. lak.al. n:o 144 laiksi kehitys
alueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-1975. 
Liitteet 2182. L. Vv:aan. 2112. - Käsitelty edellis
ten yhteydessä. 

- Ed. Hjerppen ym. lak.al. n:o 145 laiksi kehitys
alueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-1975. 
Liitteet 2183. L. Vv:aan 2112. - Käsitelty edellis
ten yhteydessä. 

- Ed. Haukipuron ym. lak.al. n:o 146 laiksi kehitys
alueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-1975. 
Liitteet 2184. L. Vv:aan 2112. - Käsitelty edellis
ten yhteydessä. 

- Ed. Pekkarisen lak.al. n:o 147 laiksi kehitysalueiden 
talouden edistämisestä vuosina 1970-1975. Liit
·teet 2186. L. Vv:aan 2112. - Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

- Ed. Sillantauksen ym. lak.al. n:o 148 laiksi kehitys
alueiden tuotannollisen toiminnan edistämiseksi 
myönnettävistä veronhuojennuksista. Liitteet 2188. 
L. Vv:aan 2112. - Käsitelty hall.esit. n:o 173 yh· 
teydessä. 

- Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 150 laiksi kehitysaluei
den talouden edistämisestä. Liitteet 2189. L. Vv:aan 
2113. - Käsitelty hall.esit. n:o 171 yhteydessä. 

- Ed. Sandelinin ym. lak.al. n:o 151 laiksi kehitys
alueiden talouden edistämisestä. Liitteet 2191. L. 
Vv:aan 2113. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Jämsenin ym. lak.al. n:o 153 kehitysalueluotto
laiksi. Liitteet 2192. L. Vv:aan 2113. - Käsitelty 
hall.esit. n:o 180 yhteydessä. 

- Ed. H. Linnan ym. lak.al. n:o 154 laiksi kPhftys
alueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-
1975. Liitteet 2193. L. Vv:aan 2113. - Käsitelty 
hall.esit. n:o 171 yhteydessä. 

- Ed. Hanhirovan ym. lak.al. n:o 157 kehitysalue
luottolaiksi. Liitteet 2195. L. Vv:aan. 2113. - Käsi
telty hall.esit. n:o 180 yhteydessä. 

- Ed. H. Linnan ym. toiv.a1. n:o 62 (1966 vp.) tut· 
kirouksesta kehitysalueiden talouden edistämiseksi 
annetun lain vyöhykejaoituksen tarkistamiseksi. 
Liitteet 387 ( 1966 vp.). - Käsitelty hall.esit. n:o 
171 yhteydessä. 

- Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 63 (1966 vp.) erityis
ten elinten perustamisesta kehitysalueiden yhdys
kuntasuunnittelua, koulutusta ja kulttuurityötä, 
elinkeinoelämää ja tuotteiden markkinointia varten. 
Liitteet 388 ( 1966 vp.). - Käsitelty edellisten yh.. 
teydessä. 

- Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 59 (1967 vp.) kehi
tysalueisiin kohdistuvan tutkimustoiminnan tehosta
misesta. Liitteet 189 (1967 vp.).- Käsitelty edel
listen yhteydessä. 

- Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 301 (1967 vp.) esi
tyksen antamisesta kehitysalueiden ammattikoulu
tuksen edistämisestä. Liitteet 690 (1967 vp.). -
Käsitelty hall.esit. n:o 176 yhteydessä. 

- Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 122 kehitysalue
lainsäädännön voimassaoloaian jatkamisesta. Liitteet 
262. L. Vv:aan 255. - Käsitelty hall.esit. n:o 171 
yhteydessä. 

- Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 123 esityksen antami
sesta kehitysalueiden elinkeinoelämän veronhuojen
nuksista. Liitteet 263. L. Vv:aan 255. - Käsitelty 
hall.esit. n:o 173 yhteydessä. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 747 määrärahan osoitta
misesta kehitysalueiden rautatiemaksujen alentami
seen. Liitteet 2056. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä. Vvm. n:o 80, s. 84. 
A. K. 2829. A. II. 
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- Ed. Vennamon rah.al. n:o 750 määrärahan osoitta
misesta koko Kuopion läänin saattamiseksi kehi
tysalueasioissa oikeudenmukaiseen asemaan. Liitteet 
2059. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 91. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Voutilaisen ym. rah.al. n:o 826 määrärahan 
osoittamisesta kehitysalueiden pienteollisuuslainoja 
varten. Liitteet 2137. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 88. 
A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Antilan suull. ksm. n:o 138 Vaasan läänin otta~ 
misesta kokonaisuudessaan kehitysaluelainsäädän
nön piiriin, ja ministeri Linnamon vastaus, 838. 

- Ks. Elinkeinoelämä. Paikallistiet. Puunjalostusteolli
suus. Rautatiemaksut. Turkistarhaus. Työttömyys. 

Kehitysapu: Ed. Kekkosen ym. toiv.al. n:o 34 maamme 
kansainvälistä kehitysapua koskevan ohjelman val
mistelemisesta. Liitteet 112. L. Ulkv:aan 255. 

- Ed. Burmanin ym. rah.al. n:o 117 korotetun mää
rärahan osoittamisesta kehitysaputoiminnan tukemi
seen. Liitteet 1356. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 34. A. K. 
2678. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 191 määrärahan osoit
tamisesta kehitysapurahaston perustamista varten. 
Liitteet 1437. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 34. A. K. 
2678. A. II. 

Kehitysluotot: - Ks. Kehitysmaat. 

Kehitysmaat: Hallituksen esitys n:o 141 laiksi kansain
välisistä kehitysluotoista, ilmoitetaan Edk:lle 1603. 
L. Ulkv:aan 1615. Ulkvm. n:o 16. Pp. 2091. 1 K. 
2108. Suurvm. n:o 156. 2 K. 2191. 3 K. 2211. 
Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Pesolan suull. ksm. n:o 4 toimenpiteistä ase
levon aikaansaamiseksi Biafrassa, ja ulkoasiainmi
nisteri Karjalaisen vastaus, 39. 

- Ed. Perheentuvan suull. ksm. n:o 291 Suomen val
tion Nigerian ja Biafran välisen sodan uhreille 
myöntämän avun perille toimittamisesta, ja ministeri 
Virolaisen vastaus, 2144. 

- Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 340 Biafrassa asu· 
van väestön avustamisesta, ja ulkoasiainministeri 
Karjalaisen vastaus, 3120. 

- Ks. Kansainvälinen työkonferenssi. 

Kehitysrahastot: Ed. Leinosen ym. rah.al. n:o 369 mää
rärahan osoittamisesta Pohjois-Suomen kehitysrahas
ton perustamista varten. Liitteet 1638. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 90. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Tikkasen ym. rah.al. n:o 692 määrärahan osoit
tamisesta Pohjois- ja Itä-Suomen kehitysrahaston pe
rustamista varten. Liitteet 1998. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 90. A. K. 2978. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 787 määrärahan osoitta
misesta Pohjois-Suomen kehitysrahastoa varten. 
Liitteet 2098. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä. Vvm. n:o 80, s. 90. A. K. 
2878. A. II. 

- Ed. Tikkasen ym. kirj. ksm. n:o 22 Pohjois- ja 
Itä-Suomen kehityrahaston perustamisesta, ja mini~ 
teri Linnamon vastaus ilmoitetaan Edk:lle 350. A. 
V:3. 

- Ed. Vilmin ym. kirj. ksm. n:o 178 maatilatalouden 
kehittämisrahaston säästyneiden varojen käyttämi
sestä maatalouden rakennustoiminnan lainoittami
seen, ja maatalousministeri Miettusen vastaus ilmoi
tetaan Edk:lle 2320. A. V: 3. 

- Ed. Karpolan ym. kirj. ksm. n:o 207 kehitysalue
rahaston perustamisesta, ja ministeri Linnamon vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 3063. A. V: 3. 

- Ed. Kankaanpään kirj. ksm. n:o 271 maatilatalou
den kehittämisrahaston käyttösuunnitelman vah
vistamisesta, ja maatalousministeri Miettusen vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 3462. A. V: 3. 

- Ed. Kankaanpään suull. ksm. n:o 390 maatilata
louden kehittämisrahaston käyttösuunnitelman vah
vistamisesta, ja maatalousministeri Miettusen vas
taus, 3248. 

- Ed. Korsbäckin suull. ksm. n:o 392 maatilatalouden 
kehittämisrahaston käyttösuunnitelman vahvistami
sesta, raukeaa kysymyksentekijän poissaolon takia, 
3248. 

- Ks. Kehitysapu. Maatilatalous. 

Kehitysvammaiset: Hallituksen esitys n:o 80 laeiksi 
lapsen hoitotuesta ja erityislapsilisälain muuttami
sesta, ilmoitetaan Edk:lle 644. L. Sosv:aan 705. 
Sosvm. n:o 9. Pp. 940. 1 K. 991. Suurvm. n:o 95. 
2 K. 1070. 3 K. ja A. K. 1216. Eduskunnan vas
taus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 184 laiksi lapsen hoitotuesta 
annetun lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 
2024. L. Sosv:aan 2038. Sosvm. n:o 19. Pp. 2092. 
1 K. 2112. Suurvm. n:o 162. 2 K. 2194. 3 K. 2215. 
Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Frimanin ym. lak.al. n:o 124 laiksi kehitysvam
maisen lapsen hoitotuesta. Liitteet 891. L. Sosv:aan 
131. - Käsitelty hall. esit. n:o 80 yhteydessä. 

- Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 191 huuli- ja suu
lakihalkiopotilaiden hoitokustannusten korvausme
nettelyn järjestämisestä joustavaksi. Liitteet 461. 
L. Tv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 521 kehitysvammaisia 
koskevan kokonaisratkaisun aikaansaamisesta. Liit
teet 1019. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Linkolan toiv.al. n:o 523 vaikeavammaisille lap
sille suoritettavaa hoitotukea koskevan lain aikaan
saamisesta. Liitteet 1021. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 758 määrärahan osoit
tamisesta ylimääräisenä hoitotukena kehitysvammai
sille lapsille. Liitteet 2067. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 94. A. K. 2895,2967. A. II. 

- Ks. Kansaneläke. 

Kehitysyhteistyö: Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 111 
määrärahan osoittamisesta kehitysyhteistyöhön. Liit
teet 1350. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 34. A. K. 2678. 
A. II. 

Kehätiet: - Ks. Liikenne. Maantiet. 

Keinomunuaiset: - Ks. Sairaanhoito. 

Keinonen, Yrjö:- Ks. Puolustuslaitos. 

Kdtc!Ie: - Ks. Kanavat. Viylätyöt. 
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Keksijätoiminta: Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 346 Keskussairaalat: - Ks. Kunnat. Sairaalat. 
määrärahasta jaettavaksi apurahoina suomalaisille 
keksijöille heidän työnsä tukemiseen. Liitteet 705. Keskussotilassairaalat: - Ks. Puolustuslaitos. Sairaalat. 
L. Siv:aan 255. 

Kemi: - Ks. Kuivatustyöt. Kurssit. Merenkulku. Oppi
koulut. Vilja. Väylätyöt. 

Kemijoki: - Ks. Sillat. 

Kemijoki Oy: - Ks. Valtion takuut. 

Kemijärvi: - Ks. Asutus. 

Kemijärvi Oy: Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 147 
lisäyksestä vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon Kemi
järvi Oy:n osakkeiden lunastamiseksi yksityisiltä 
osakkeenomistajilta. Liitteet 287. L. Vv:aan 255. 

- Ed. T. Salon kirj. ksm. n:o 248 Kemijärvi Oy:n 
osakkaille aiheutuneiden tappioiden korvaamisesta, 
ja ministeri Leskisen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3326. A. V: 3. 

Kemistit: - Ks. Koeasemat. 

Kerava:- Ks. Vankeinhoito. 

Keravanjoki:- Ks. Vesistön säännöstely. 

Kerhotoiminta: Ed. Halisen ym. toiv.al. n:o 763 (1966 
vp.) maatalouskerhoneuvojia valmistavan opinto
suunnan aikaansaamisesta jonkin Itä-Suomessa toi
mivan maataloushallituksen alaisen oppilaitoksen 
yhteyteen. Liitteet 1670 ( 1966 vp.). - Mmvm. 
n:o 53 (Toiv.a1.miet. n:o 185). Pp. 2039. A. K. 
2066. A. V: 2. 

- Ed. Kalavaisen ym. rah.al. n:o 271 korotetun mää
rärahan osoittamisesta opintokeskuksille niiden 
suorittamaa kerhotoiminnan ohiausta varten. Liit
teet 1525. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 49. A. K. 2769. 
A. II. 

Kerimäki: - Ks. Virastot. 

Kertakäyttöpakkaukset: - Ks. Luonnonsuojelu. 

Kertomukset. - Ks. Antellin kokoelmat. Eduskunnan 
kirjasto. Hallituksen kertomus. Kansaneläkelaitos. 
Längmanin rahastot. Oikeusasiamies. Oikeuskans
leri. Pohioismaiden neuvosto. Ruotsalaisen kirjalli
suuden edistäminen. Suomalaisen kirjallisuuden edis
täminen. Suomen Pankki. Työllisyyslaki. Valtion
tilintarkastajat. Valtiovarain tila. 

Keskeytysvakuutus: - Ks. Palkkasaatavat. 

Keskikoulut:- Ks. Oppikoulut. 

Keski-Pohjanmaa: - Ks. Maatalouskoulut. 

Keskusvirastot: - Ks. Hallinto. 

Kestopäällystys: - Ks. Maantiet. 

Keuhkosairaudet: - Ks. Invaliidit. 

Kielenkääntäjät: Hallituksen esitys n:o 47 laiksi valan
tehneistä kielenkääntäjistä annetun lain muuttami
sesta, ilmoitetaan Edk:lle 446. L. Tv:aan 457. Tvm. 
n:o 9. Pp. 490. 1 K. 537. Suurvm. n:o 46. 2 K. 
599. Eduskunnan vastaus. A. I. 

Kieli-instituutit: Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 280 
ruotsinkielisen kieliopiston perustamiseksi kääntä
jille. Liitteet 630 ja 631. L. Siv:aan 255. 

Kieliopistot: - Ks. Kieli-instituutit. 

Kieltenopettajat: - Ks. Kansakoulut. Oppikoulut. Ve
ronhuojennukset. 

Kieltenopiskelu: - Ks. Venäjänkieli. 

Kiertokauppa: - Ks. Liikkuva kauppa. 

Kiertävät kieltenopettajat: - Ks. Kansakoulut. 

Kihlakunnanoikeudet: Hallituksen esitys n:o 13 kih-
lakunnanoikeuden lautakunnasta annettujen saan
nösten uudistamisesta, ilmoitetaan Edk:Ile 31. L. 
Lv:aan 46. Lvm. n:o 6. Pp. 274. 1 K. 284. Suurvm. 
n:o 22. 2 K. 375. 3 K. 397. Eduskunnan vastaus. 
A. I. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus laiksi kihlakunnanoikeuden lautakun

nasta. 
- Ehdotus laiksi oikeudenkäymiskaaren muutta

misesta. 

Kiihtelysvaara: - Ks. Perkaustyöt. 

Kiiminkijoki: - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Kiina: - Ks. Ulkomaiden edustustot. 

Kiinnitys: Ed. Mäkisen ym. Iak.al. n:o 10 laiksi kiin
nityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 
muuttamisesta. Liitteet 69. L. Lv:aan 131. 

- Ks. Irtaimistokiinnitys. 

Kiinnitysluottopankit: - Ks. Pankkilainsäädäntö. 

Kiinteistökaupat: - Ks. Leimavero. 

Kiinteistönsaanto: - Ks. Jakolaitos. 

Kiinteistönvälitys: Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 
Keskusammattikoulut: - Ks. Ammattikoulut. 152 kiinteistövälittäjien asiakkaiden aseman turvaa

misesta, ja ministeri Leskisen vastaus, 1025. 
Keskuskalanviljelyslaitokset: - Ks. Kalanviljelyslaitok-

set. Kiinteistöpankki Oy: - Ks. Valtion takuut. 

Keskusrikospoliisi: - Ks. Poliisi. Kiinteistöt: - Ks. Tulo- ja omaisuusvero. 
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Kiinteistötulo:- Ks. Ennakkoperintä. 

Kilhamn: - Ks. Satamat. 

Kilpailurajoitukset: - Ks. Taloudellinen kilpailu. 
Talouselämä. 

Kinnula: - Ks. Tie- ja vesirakennus. 

Kirjallisuus: Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 41 määrä
rahan osoittamisesta kotimaisen kirjallisuuden tuke
miseen. Liitteet 352. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 52. A. K. 
2769. A. II. 

Kirjanpitolaki: Ed. Rodenin ym. toiv.al. n:o 33 ( 1966 
vp.) kirjanpitolainsäädännön tarkistamisesta veron
kiertämismahdollisuuden ehkäisemiseksi. Liitteet 
110 ( 1966 vp.). - Lvm. n:o 7 (Toiv.al.miet. n:o 
31). Pp. 274. A. K. 326. A. V: 2. 

- Ks. Joukkovelkakirjat. 

Kirjanpitovelvolliset: Ed. Nevalaisen suull. ksm. n:o 
154 kirjanpitovelvollisten veron kiertämisen estämi
sestä, ja valtiovarainministeri Raunion vastaus, 
1026. 

Kirjastot: Ed. A. Salon ym. lak.al. n:o 82 laiksi kirjas
tolain muuttamisesta. Liitteet 621. L. Siv:aan 131. 

- Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 39 määrärahan osoit
tamisesta kirjastojen oppi- ja kurssikirjojen puut
teen poistamiseksi. Liitteet 350. L. Vv:aan 132. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 49. A. K. 2769. A. II .. 

- Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 46 määrärahan osoit
tamisesta Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kir
jastoa varten. Liitteet 358. L. Vv:aan 132. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 46. 
A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Honkosen ym. rah.al. n:o 224 määrärahan osoit
tamisesta Pirkanmaan maakuntakirjaston tehtävien 
antamiseksi Tampereen kaupunginkirjastolle. Liit
teet 1474. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ia meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 48. A. K. 2769. 
A. II. 

- Ks. Kansakoulut. Metsätyöt. Yliopisto. 

Kirjeenkantajat: - Ks. Postilaitos. 

Kirjeopiskelu: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 337 kirje
opiskelun edistämisestä. Liitteet 694. L. Siv:aan 
255. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 724 määrärahan osoit
tamisesta kirjeopiskelun edistämiseen. Liitteet 2033. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ia menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 48. A. K. 2769. A. II. 

Kirkko: Ed. Procopen rah.al. n:o 541 määrärahan 
osoittamisesta Porvoon tuomiokirkon kunnossapi
toa varten. Liitteet 1836 ja 1837. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 44. A. K. 2769. A. II. 

- Ks. Ortodoksinen kirkkokunta. Papiston palkkaus. 

Kirkkolaki: Hallituksen esitys n:o 177 laiksi kirkkolain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:Ile 2024. L. 
Ltv:aan 2037. Lrvm. n:o 44. Pp. 2345. 1 K. 2385. 

Suurvm. n:o 190. 2 K. 2435. 3 K. 2608. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 200 kirkkolain muuttami
sesta, ilmoitetaan Edk:Ile 2128. L. Ltv:aan 2156. 
Lrvm. n:o 53. Pp. 3235. 1 K. 3268. Suurvm. n:o 
253. 2 K. 3312. 3 K. 3329. Eduskunnan vastaus. 
A III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 201 laiksi kirkkolain muut
tamisesta, ilmoitetaan Edk:Ile 2128. L. Ltv:aan 
2156. Ltvm. n:o 54. Pp. 3235. 1 K. 3268. Suurvm. 
n:o 254. 2 K. 3312. 3 K. 3329. Eduskunnan vas
taus. A. III: 1. 

Kirkon eläkelaki: Hallituksen esitys n:o 197 laiksi 
evankelis-luterilaisen kirkon elakelain muuttami
sesta, ilmoitetaan Edk:Ile 2128. L. Ltv:aan 2156. 
Ltvm. n:o 49. Pp. 3235. 1 K. 3251. Suurvm. n:o 
240. 2 K. 3258. 3 K. 3277. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 198 laiksi evankelis·luteri
laisten seurakuntien myöntämien eräiden eläkkei
den tarkistamisesta, ilmoitetaan Edk:Ile 2128. L. 
Ltv:aan 2156. Ltvm. n:o 52. Pp. 3235. 1 K. 3251. 
Suurvm. n:o 243. 2 K. 3259. 3 K. 3279. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 202 laiksi evankelis-luterilai
.sen kirkon eläkelain muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 2128. L. Ltv:aan 2156. Ltvm. n:o 51. Pp. 
3235. 1 K. 3251. Suurvm. n:o 242. 2 K. 3259. 3 
K. 3278. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

Kirkon perhe-eläkelaki: Hallituksen esitys n:o 199 
evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaiksi, ilmoi
tetaan Edk:lle 2128. L. Ltv:aan 2156. Ltvm. n:o 
50. Pp. 3235. 1 K. 3251. Suurvm. n:o 241. 2 K. 
3258. 3 K. 3278. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ks. Perhe·eläke. 

Kv:kon virkatalot: Hallituksen esitys n:o 151 eräistä 
muutoksista evankelis-luterilaisten seurakuntien 
virkataloista ja rahastoista annettuun lakiin, ilmoi
tetaan Edk:lle 1603. L. Lrv:aan 1616. Ltvm. n:o 
40. Pp. 2020. 1 K. 2035. Suurvm. n:o 143. 2 K. 
2058. 3 K. 2073. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

Kittilä: - Ks. Sillat. 

Kiurala: - Ks. Sillat. 

Kiuru joki: - Ks. Vesistön säännöstely. 

Kivenraivaus: Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 495 mää
rärahan osoittamisesta kivenraivauspalkkioiden 
myöntämiseen. Liitteet 1788. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 60. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Karpolan ym. kirj. ksm. n:o 202 kivenraivaus
kustannusten saattamisesta vähennyskelpoiseksi 
verotuksessa, ja valtiovarainministeri Raunion vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 3063. A. V: 3. 

- Ks. Uudisraivaus. 

Kivisalmi: - Ks. Sillat. 

Klooratut hiilivedyt: - Ks. Torjunta-aineet. 
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Kodinhoito: Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 18.5 toimen
piteistä kunnallisesta kodinhoitoavusta annetun 
lain muuttamiseksi. Liitteet 4.53 ja 4.54. L. Tv:aan 
2.5.5. 

- Ed. Kaarlosen ym. toiv.al. n:o 186 kodinhoitajakou
lutusta koskevien säännösten yhdenmukaistami
sesta. Liitteet 4.5.5. L. Tv:aan 2.5.5. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o .540 virallisten lomasi
jaisten järjestämisestä kyliin. Liitteet 1043. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 541 maatilatalouksien 
lomaemäntätoiminnan järjestämisestä. Liitteet 1044. 
L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Linkolan ym. rah.al. n:o 386 määrärahan osoit• 
tamisesta kodinhoitoaputoimen tarkastajan viran 
perustamiseksi sosiaali- ja terveysministeriöön. Liit
teet 1667. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 91. A. K. 2895, 
2967. A. II. 

- Ks. Kotiavustajat. Vanhukset. 

Kodinperustamislainat: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 533 
kodinperustamislainojen myöntämisestä. Liitteet 
1034. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 133 määrärahan osoit
tamisesta kodinperustamislainoja koskevan korkotu
kijärjestelmän toteuttamiseksi. Liitteet 1372. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ia mPnoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 98. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Lukkarisen ym. rah.al. n:o 41.5 määrärahan 
osoittamisesta kodinperustamislainoja varten. Liit
teet 1698. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 99. A. K. 2895, 
2967. A II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 617 määrärahan osoit
tamisesta kodinperustamislainoihin. Liitteet 1917. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ia l"f'noarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 99. A. K. 2895, 2967. 
A. II. 

- Ed. Vilponiemen ym. rah.al. n:o 805 määrärahan 
osoittamisesta kodinperustamislainoja varten. Liit
teet 2116. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ia meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 99. A. K. 2895, 
2967. A. II. 

- Ed. Honkosen ym. kirj. ksm. n:o 90 määrärahasta 
kodinperustamislainoja varten, ja ministeri Partasen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 745. A. V: 3. 

- Ed. Honkosen suull. ksm. n:o 260 kodinperusta
mislainajärjestelmän muuttamisesta, ja ministeri Par
tasen vastaus, 1812. 

Koeasemat: Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 367 kemistin 
ja laborantin virkojen perustamisesta Pohjois-Savon 
koeasemalle Halolaan. Liitteet 762. L. Mmv:aan 
255. 

_. Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 379 määrärahasta met
säntutkimuslaitoksen Pohjois-Satakunnan koease
man rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet. 775. L. 
Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 74 (Toiv.al.miet. n:o 
244). Pp. 3080. A. K. 3098. Katsotaan rauenneeksi. 
A. V: 2. 

- Ed. Landströmin rah.al. n:o 364 määrärahan osoit
tamisesta metsäntutkimuslaitoksen Pohjois-Satakun
nan metsäkoeaseman uudisrakennusten rakentami• 
seen. Liitteet 1632. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 67. A.K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 581 määrärahan osoit
tamisesta Keski-Suomen maanviljelyskoeaseman toi
mintaedellytysten parantamiseksi. Liitteet 1880. L. 
Vv:aan 16.58. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 66. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ks. Kalanviljelyslaitokset. Maatalouden tutkimus
keskus. 

Koetoiminta: - Ks. Ammattikasvatus. Koeasemat. Tur
kistarhaus. 

Kohdunkaulasyöpä: - Ks. Kunnat. 

Koiravero: Ed. Apajalahden lak.al. n:o 57 laiksi koira
veron suorittamisesta annetun asetuksen kumoami
sesta. Liitteet 502. L. Ltv:aan 131. 

Koivikon koulutila: - Ks. Maatalouskoulut. 

Kokeilukoulut: - Ks. Kansakoulut. Koululaitos. 

Kokeiluterveysasemat: - Ks. Terveydenhoito. 

Kokeilutoiminta: - Ks. Korkeakoulut. 

Kokemäenjoki:- Ks. Vesiensuojelu. 

Kokkola: - Ks. Maanviljelysinsinööripiirit. 

Kokoontumistilat: - Ks. Nuoriso. 

Kokoukset: - Ks. Sotilaspuvut. 

Kolari: - Ks. Sairaalat. Tie- ja vesirakennus. 

Kolarinsaari: - Ks. Sillat. 

Koljonvirta: - Ks. Sillat. 

Koltat: - Ks. Porotilat. 

Komiteat: - Ks. Tuotantokomiteat. 

Koneet: - Ks. Irtaimistokiinnitys. 

Konehallit: - Ks. Maatalouskoulut. 

Konekorjaamot: Ed. Knuuttilan suull. ksm. n:o 42 
valtion konekorjaamoidea töiden keskinäisestä Jar
jestelystä, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden mi· 
nisteri Aition vastaus, 198. 

Konepajat: Ed. R. Virtasen suull. ksm. n:o 375 VR:n 
Hyvinkään konepajan saattamisesta täysitehoiseen 
käyttöön, siirretään ministerin esteellisyyden vuoksi 
32401 .3284. Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis
teri 1\ition vastaus, 334.5. 

- Ks. Rautatiet. 

Konfliktintutkimus: - l(s. Råuhantutkimus. 

Konkurssi: -Ks. Palkkasaatavat. 

Konkurssisääntö: - Ks. Öikeudenkäymiskaari. 

Konnevesi: ...... Ks. l<aJ.astuskoulut. 

I{onm!entit: - Ks. 'tmkistarhaus. 
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Koria: - K.s. Sillat. 

Korkeakoulut: Hallituksen esitys n:o 68 laiksi Lap
peenrannan teknillisestä korkeakoulusta, ilmoite
taan Edk:lle 564. Siv:aan 596. Sivm. n:o 7. Pp. 
834. 1 K. 855. Suurvm. n:o 84. 2 K. 939. 3 K. 
959. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 76 laiksi Joensuun korkea
koulusta, ilmoitetaan Edk:lle 729. L. Siv:aan 740. 
Sivm. n:o 8. Pp. 834. 1 K. 855. Suurvm. n:o 85. 
2 K. 939. 3 K. 959. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 223 laiksi korkeakoulujen 
sisäisen hallinnon perusteista, ilmoitetaan Edk:lle 
2357. L. Siv:aan, jonka tulee pyytää lausunto 
Prv:lta, 2394, 2409. Sivm. n:o 23 (Mietinnön liit
teenä Prv:n lausunto n:o 6). Pp. 3582. 1 K. 3586, 
3591, 3664, 3752, 3799, 3837, 3882, 3970, 4051. 
Poistetaan päiväjärjestyksestä 4097. Eduskunnan 
kirjelmä esityksen käsittelemättä jäämisestä. A. 
III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 232 laiksi korkeakoulujen 
sisäisen hallinnon kokeilutoiminnasta, ilmoitetaan 
Edk:lle 3062. L. Siv:aan, jonka tulee pyytää lau
sunto Prv:lta, 3077. Sivm. n:o 24 (Mietinnön liit
teenä Prv:n lausunto n:o 4). Pp. 3582. 1 K. 3587. 
Poistetaan päiväjärjestyksestä 4097. Eduskunnan 
kirjelmä esityksen käsittelemättä jäämisestä. A. 
Ill: 1. 

- Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 166 laiksi korkeakoulu
jen sisäisen hallinnon perusteista. Liitteet 2242. L. 
Siv:aan, jonka tulee pyytää lausunto Prv:lta, 299.5. 
- Käsitelty hall. esit. n:o 223 yhteydessä. 

- Ed. Lähteenmäen ym. lak.al. n:o 167 laiksi korkea-
koulujen sisäisen hallinnon perusteista. Liitteet 
2249. L. Siv:aan, jonka tulee pyytää lausunto 
Prv:lta, 2996. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Tallgrenin ym. lak.al. n:o 168 laiksi korkeakou
lujen sisäisen hallinnon perusteista. Liitteet 2252, 
2257. L. Siv:aan, jonka tulee pyytää lausunto 
Prv:lta, 2996. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Puntilan ym. lak.al. n:o 169 laiksi korkeakou
lujen sisäisen hallinnon perusteista. Liitteet 2262. 
L. Siv:aan, jonka tulee pyytää lausunto Prv:lta, 
2996. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Sillantauksen ym. lak.al. n:o 171 laiksi korkea
koulujen sisäisen hallinnon kokeilutoiminnasta. 
Liitteet 2264. L. Siv:aan, jonka tulee pyytää lau
sunto Prv:lta, 3112. Käsitelty hall. esit. n:o 232 
yhteydessä. 

- Ed. Purttilan ym. lak.al. n:o 173 laiksi korkeakou
lujen sisäisen hallinnon kokeilutoiminnasta. Liitteet 
2265. L. Siv:aan, jonka tulee pyytää lausunto 
Prv:lta, 3145. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Honkosen ym. toiv.al. n:o 277 (1967 vp.) 
korkeakoulujen sisäisen hallinnon uudistamisesta. 
Liitteet 659 ( 1967 vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 
223 yhteydessä. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 273 uusien korkea
koulujen toiminrtan kehittämisestä. Liitteet 622. L. 
Siv:aan 255. 

- Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 405 määrärahan osoit
tamisesta tutkimuksen toimittamiseksi korkeakoulu
jen pääsyvaatimusten uudistamisesta. Liitteet 1687. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ia menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 46. A. K. 2769. A. II. 

.... Ed. Ruudun ym. rah.al. n:o 558 määrärahan osoit· 
temisesta Karjalan tutkimuslaitoksen toiminnan 
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aloittamiseksi Joensuun korkeakoulussa. Liitteet 
1857. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 45. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Vaittisen ym. rah.al. n:o 710 määrärahan osoit
tamisesta Joensuun korkeakoulun kaikkien virko
jen ja toimien palkkausluokkien nostamiseksi sa
malle tasolle kuin muissa korkeakouluissa. Liitteet 
2018. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 45. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Männistön ym. kirj. ksm. n:o 150 Kuopion 
korkeakoulun sijoituspaikan ratkaisemisesta, ja ope
tusministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
2104. A. V: 3. 

- Ed. Perheentuvan ym. kirj. ksm. n:o 250 korkea
koulujen opettajien virkojen täyttämisestä, ja ope
tusministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3326. A. V: 3. 

- Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 190 neuvoa-anta
van äänestyksen toimeenpanemisesta korkeakou
luissa hallintouudistusasiassa, ja opetusministeri 
Virolaisen vastaus, 1564. 

- Ed. Gestrinin suull. ksm. n:o 252 hallintouudis· 
tusta koskevasta äänestyksestä korkeakouluissa> ja 
ministeri Linnamon vastaus, 1807. 

- Ks. Kurssikirjat. Matkailu. Opintolainat. Opinto
tuki. Opistoinsinöörit. Stipendit. Teknilliset kor
keakoulut. Yliopisto. 

Korkein hallinto-oikeus: Hallituksen esitys n:o 159 
laiksi korkeimman hallinto-oikeuden tuomionvoi
van jäsenmäärän väliaikaisesta muuttamisesta, ilmoi
tetaan Edk:lle 1723 L. Lv:aan 1761. Lvm. n:o 24. 
Pp. 2091. 1 K. 2108. Suurvm. n:o 155. 2 K. 2191. 
3 K. 2211. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 
Esityksen liitteenä: 
- Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi 

laiksi korkeimman hallinto-oikeuden tuomion
voivan jäsenmäärän väliaikaisesta muuttamisesta. 

Korkein hengenviljely: - Ks. Tieteellinen tutkimus. 

Korkein oikeus: - Ks. Asiantuntijalausunnot. 

Korko: Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 149 (1968 vp.) 
pankkien korkomarginaalin kaventami~esta. Liitteet 
396 (1968 vp.). - Pvm. n:o 10 (To1v.al.miet. n:o 
221). Pp. 2316. A. K. 3065. A. V: 2. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 161 lainakoron alenta
misesta. Liitteet 406. L. Pv:aan 255. Pvm. n:o 11 
(Toiv.al.miet. n:o 222). Pp. 2316. A.K. 3065. A. 
V:2. 

- Ks. Asuntolainat. Kodinperustamislainat. Kunnallis
verotus. Opintolainat. Oppikoulut. Talletus. Vesi
huolto. 

Korkotuki: - Ks. Opintolainat. Kodinperustamislainat. 
Postisäästöpartkki. 

Korkotukiluotot: - Ks. Pienteollisuus. 

Korpilahti: - Ks. Sillat. 

Korso: - Ks. Rautatiet. 

Kortistoiminen: - Ks. Syrjintä. 

Korvaus: Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 407 tnlärä
rahan osoittamisesta tutkimuksen toimittamiseksi 
valtion trastuusta korvauskyvyttömien tikoksenteki-
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jäin aiheuttamista vahingoista. Liitteet 1689. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 35. A. K. 2718. A. II. 

- Ks. Pakkolunastus. Rintamamiehet. Sairausvakuu
tus. Satovahingot. 

Koskenpää: - Ks. Sillat. 

Koskutjoki: - Ks. Perkaustyöt. 

Kotiapulaiset: Ed. Linkolan ym. kirj. ksm. n:o 48 koti
apulaisten aseman parantamisesta, ja ministeri Par
tasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 446. A. V: 3. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 119 kotiapulaiskou
lutuksen aikaansaamisesta, ja opetusministeri Viro
laisen vastaus, 668. 

- Ks. Veronhuojennukset. 

Kotiavustajat: Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 188 koti
avustajatoiminnan saattamisesta valtionavun piiriin. 
Liitteet 457. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 539 tutkimuksesta 
kotiavustajien palkkauksen saattamisesta valtion
avun piiriin. Liitteet 1042. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Paasivuoren ym. rah.al. n:o 482 korotetun mää
rärahan osoittamisesta kotiavustajien palkkauksia 
varten. Liitteet 1774. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 97. 
A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ks. Kodinhoito. Lomaemännät. Sosiaalikasvatus. 

Kotihoito: - Ks. Sairaanhoito. 

Kotiniemi:- Ks. Koulukodit. 

Kotitalous: Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 371 määrära
hasta Tervolan kotitalous- ja karjanhoitokoulun sekä 
asuinrakennusten rakentamiseksi. Liitteet 767. L. 
Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 74 (Toiv.al.miet. n:o 
244). Pp . .3080. A. K . .3098. Katsotaan rauenneeksi. 
A. V:2. 

- Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 61 määrärahan osoit· 
tamisesta Kuhankosken opetuskodin rakennustöitä 
varten. Liitteet .376. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 98. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 591 määrärahan osoit· 
tamisesta Kuhankosken opetuskodin rakennustöi
den jatkamisen suunnittelua varten. Liitteet 1891. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 98. A. K. 2895, 2967. A. 
II. 

- Ks. Koululaitos. 

Kotiteollisuus: Ed. Eskelisen ym. rah.al. n:o 120 mää
rärahan osoittamisesta Kuopion kotiteollisuuskoulu
keskuksen lisärakennuksen rakentamiseksi. Liitteet 
1359. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 51. A. K. 2796. A. II. 

- Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 276 määrärahan osoit· 
tamisesta Piippolan kotiteollisuuskoulun rakentami
sen jatkamiseen. Liitteet 15.30. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 51. A. K. 2769. A. II. 

-Ed. Ruudun ym. rah.al. n:o 559 korotetun määrä
rahan osoittamisesta yksityisten kotiteollisuusoppi· 

laitosten uudisrakennuksia varten. Liitteet 1858. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 51. A. K. 2769. A. II. 

Kotityö: - Ks. Työeläkkeet. 

Kotiuttamisraha: - Ks. Asevelvolliset. 

Kotivoi: - Ks. Voi. 

Kotka: - Ks. Merikoulut. Rautatiet. Teknilliset kou
lut. 

Kouluhallitus: Ed. Honkosen ym. lak.al. n:o 77 laiksi 
kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta 
annetun lain muuttamisesta. Liitteet 612. L. Siv:aan 
1.31. 

- Ed. Leinosen ym. lak.al. n:o 78 laiksi kouluhalli
tuksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta annetun 
lain muuttamisesta. Liitteet 614. L. Siv:aan 1.31. 

- Ed. Savelan ym. lak.al. n:o 79 laiksi kouluhallituk
sesta ja sen alaisesta piirihallinnosta annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 616. L. Siv:aan 131. 

- Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 198 kouluhalli
tuksen osastopäälliköiden nimittämisestä, ja opetus
ministeri Virolaisen vastaus, 1568. 

Kouluhuoneistot: - Ks. Kansakoulut. 

Koulukiinteistöt: - Ks. Oppikoulut. 

Koulukirjat: - Ks. Liikevaihtovero. 

Koulukodit: Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 555 Koti
memen koulukodin lopettamisesta ja luovuttami
sesta maatalousoppilaitokseksi. Liitteet 1058. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 585 määrärahan osoitta
misesta Laukaassa sijaitsevien valtion koulukotien 
muodostamiseksi tutkimus- ja koulutuskeskuksiksi. 
Liitteet 1884. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 97. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 589 määrärahan osoit
tamisesta Järvilinnasta ja Pernasaaresta yhdistämisen 
kautta muodostettavan tutkimus- ja koulutuskes
kuksen toiminnan aloittamiseksi. Liitteet 1889. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey· 
dessä, Vvm. n:o 80, s. 97. A. K. 2895, 2967. A. II. 

Koulukokeilu: - Ks. Koululaitos. 

Koululaiset: - Ks. Koululaitos. Liikenne. Tapaturmat. 
Tapaturmavakuutus. 

Koululaiskuljetukset: Ed. Kull'in ym. kirj. ksm. n:o 
104 koululaiskuljetuksia koskevien määräysten 
aikaansaamisesta, ja opetusministeri Virolaisen vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 1172. A. V: 3. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 50 oppi- ja ammat· 
tikoulua käyvien kyydityskustannusten korvaami
sesta, ja opetusministeri Virolaisen vastaus, 296. 

- Ks. Kuljetustoiminta. Matkakustannukset. 

Koululaitos: Hallituksen esitys n:o 124 laiksi koulu
toimen johtajista ja sihteereistä ja laiksi koulujär-
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jestelmän perusteista annetun lain muuttamisesta, 
ilmoitetaan Edk:lle 1340. L. Siv:aan 1387. Sivm. n:o 
13. Pp. 2038. 1 K. 2059. Suurvm. n:o 145. 2 K. 
2106. 3 K. 2147. Eduskunnan vastaus. A. II!: 1. 

- Ed. Uusitalon ym. lak.al. n:o 72 laiksi koulujärjes
telmän perusteista annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 603. L. Siv:aan 131. 

- Ed. Sillantauksen ym. lak.al. n:o 73 laiksi koulu
järjestelmän perusteista annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 604. L. Siv:aan 131. 

- Ed. Kankaan ym. lak.al. n:o 74 laiksi kunnallisesta 
yhtenäiskoulukokeilusta. Liitteet 606. L. Siv:aan 
131. 

- Ed. Ruudun ym. toiv.al. n:o 290 toimenpiteistä 
opiskelijoiden ja koululaisten oikeuttamiseksi osal
listumaan oppilaitoksen sisäiseen hallintoon sekä 
oikeusturvan takaamiseksi heille. Liitteet 641. L. 
Siv:aan 255. 

- Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 291 työttömän huol
lettavien lasten vapauttamisesta koulu- ja ruokailu
maksuista. Liitteet 642. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 312 yhtenäiseen 
koulujärjestelmään johtavan koulunuudistuksen val
mistelusta. Liitteet 665. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 313 koulukokeilulain
säädännön aikaansaamisesta. Liitteet 666. L. Siv:aan 
255. 

- Ed. Kalavaisen ym. toiv.al. n:o 316 kunnallisten lu
kioiden liittämisestä kiinteästi peruskouluun. Liit
teet 670. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Tenhiälän ym. toiv.al. n:o 320 3-6 vuotiaiden 
opetussuunnittelun aloittamisesta. Liitteet 674. L. 
Siv:aan 255. 

- Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 323 eräiden opettajien 
aseman turvaamisesta peruskoulu-uudistuksen yhtey
dessä. Liitteet 678. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Aron ym. rah.al. n:o 92 määrärahan osoittami
sesta vapaan kokeilukoulun perustamisen ja toi
minnan tukemiseen. Liitteet 1322. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 54. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Vaittisen ym. kirj. ksm. n:o 61 peruskoulun 
kotitalousopetuksesta, ja opetusministeri Virolaisen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 482. A. V: 3. 

- Ed. Mäkelän ym. kirj. ksm. n:o 102 käytännöllis
teknisestä opetuksesta peruskoulun yläasteella, ja 
opetusministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 948. A. V: 3. 

- Ed. Honkosen suull. ksm. n:o 26 koulunuudistuk
sen suunnittelutöiden nykyvaiheesta, ja opetusmi
nisteri Virolaisen vastaus, 61. 

- Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 144 koulutoimen 
aluehallinnosta, ja opetusministeri Virolaisen vas
taus, 841. 

- Ed. Apajalahden suull. ksm. n:o 155 esikoulun liit
tämisestä yleiseen koulujärjestelmään, ja opetusmi
nisteri Virolaisen vastaus, 1026. 

- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 254 koululaitoksen 
viisipäiväisen työviikon aikaansaamisesta, ja ministeri 
Linnamon vastaus, 1809. 

- Ks. Kunnat. Uskonnonopetus. 

Koulumaksut: - Ks. Koululaitos. 

Koulumatkat: - Ks. Koululaiskuljetukset. Matkakus
tannukset. 

Koulunuudistus: - Ks. Koululaitos. 

Koulurakennukset: Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 
444 koulurakennuksia koskevien uusien määräyk
sien vahvistamisesta, ja opetusministeri Virolaisen 
vastaus, 3835. 

Kouluruokailu: Ed. Halisen ym. toiv.al. n:o 357 (1967 
vp.) maataloudellisten oppilaitosten kouluruokailun 
kustannusten suorittamisesta valtion varoista. Liit· 
teet 781 (1967 vp.). - Mmvm n:o 71 (Toiv.al. 
miet. n:o 241). Pp. 2346. A. K. 2393. Eduskunnan 
toivomus. A. V: 2. 

- Ks. Oppikoulut. 

Koulut: - Ks. Aistivialliset. Ammattikoulut. Emäntä
koulut. Kalastuskoulut. Kansakoulut. Kauppakou
lut. Karjatalous. Korkeakoulut. Kotiteollisuus. Kun
nat. Liikenneopetus. Maatalouskoulut. Merikoulut. 
Metsäkoulut. Musiikki. Oppikoulut. Palokoulu. Po
ronhoito. Ravintolakoulut. Sairaanhoitajat. Teknil
liset koulut. Terveydenhoito. Yrittäjäkoulut. 

Koulutilat: - Ks. Maatalous. 

Koulutoimen johtaja: - Ks. Koululaitos. 

Koulutuskeskus: - Ks. Ammattikurssit. 

Kou!utuskustannukset: - Ks. Veronhuojennukset. 

Koulutusrakennekomitea: Ed. Linkolan suull. ksm. 
n:o 216 koulutusrakennekomitean koulutussuun
nittelun toimeenpanemisesta, ja opetusministeri Vi
rolaisen vastaus, 1683. 

Kouvola:- Ks. Valtion maaomaisuus. 

Kreikkalaiskatoliset: - Ks. Ortodoksinen kirkkokunta. 

Kriminaalihuolto: Ed. Leinosen toiv.al. n:o 16 nuoriso
valvontatoimiston perustamisesta Oulun kaupun
kiin. Liitteet 87. L. Lv:aan 255. Lvm. n:o 12 (Toiv. 
al.miet. n:o 102). Pp. 891. A. K. 901. Eduskunnan 
toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Kalavaisen ym. toiv.al. n:o 18 vapaudessa ta· 
pahtuvan kriminaalihuollon kehittämisestä. Liitteet 
89. L. Lv:aan 255. Lvm. n:o 18 (Toiv.al.miet. n:o 
120). Pp. 1190. A.K. 1239. Eduskunnan toivomus. 
A. V:2. 

- Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 19 kriminaalihuoltohalli
tuksen perustamisesta. Liitteet 90. L. Lv:aan 255. 
Lvm. n:o 19 (Toiv.al.miet. n:o 121). Pp. 1342. 
A. K. 1559. A. V: 2. 

- Ed. Gestrinin ym. rah.al. n:o 142 korotetun mää
rärahan osoittamisesta kriminaalihuoltotyön kehittä
miseen. Liitteet 1381. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
36. A. K. 2718. A. II. 

- Ed. Kekkosen ym. rah.al. n:o 293 korotetun määrä
rahan osoittamisesta Kriminaalihuolto r.y:lle käytet
täväksi lainsäädännön edellyttämään kriminaalihuol
toon. Liitteet 1548. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 36. A. K. 
2718. A. II. 
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- Ed. Kockin ym. rah.al. n:o 314 määrärahan osoit
tamisesta avustukseksi Kriminaalihuolto ry:lle nuo
risovalvontatoimiston perustamiseksi Lahden kau
punkiin. Liitteet 1569. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
36. A. K. 2718. A. II. 

- Ed. Lukkarisen ym. rah.al. n:o 413 määrärahan 
osoittamisesta avustukseksi Kriminaalihuolto r.y:lle 
nuorisovalvontatoimiston perustamiseksi Jyväsky
lään. Liitteet 1969. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 36. A. K. 
2718. A. II. 

- Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 524 määrärahan osoit
tamisesta avustukseksi Kriminaalihuolto r.y:lle nuo
risovalvontatoimiston perustamiseksi Jyväskylään. 
Liitteet 1817. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 36. A.K. 
2718. A. II. 

Kriminaalilaboratorio: - Ks. Laboratoriot. 

Kriminaalipolitiikka: Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 36 
( 1967 vp.) laajapohjaisen pysyväisen kriminaalipo
liittisen neuvottelukunnan aikaansaamisesta. Liit
teet 87 (1967 vp.).- Lvm n:o 15 (Toiv.al. miet. 
n:o 117). Pp. 1341. A. K. 1559. A. V: 2. 

Kriminologia: - Ks. Rikostutkimus. 

Kristiina: - Ks. Virastot. Väylätyöt. 

Kuhankoski: - Ks. Kotitalous. 

Kuivatustyöt: Ed. Kiviahon ym. lak.al. n:o 90 laiksi 
maankuivatuslainan osaksi tai kokonaan perimättä 
jättämisestä eräissä tapauksissa. Liitteet 737. L. 
Mmv:aan 131. 

- Ed. Lintilän ym. toiv.al. n:o 777 (1966 vp.) Iso
nevan suoalueen kuivatuksesta Toholammin, Käl
viän ja Lestijärven kunnissa. Liitteet 1686 ( 1966 
vp.). - Mmvm. n:o 7 (Toiv.al.miet. n:o 54). Pp. 
556. A. K. 592. A. V: 2. 

- Ed. Backlundin toiv.al. n:o 778 (1966 vp) När
piössä sijaitsevan Nämpnäsin Suursuon kuivattami
sesta. Liitteet 1687 ja 1688 (1966 vp.). - Käsi· 
telty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 312 (1968 vp.) Kemin 
talousalueella olevien suoalueiden kuivattamisesta. 
Liitteet 679 (1968 vp.).- Mmvm. n:o 56 (Toiv. 
al.miet. n:o 208). Pp. 2116. A. K. 2150, 2253. A. 
V:2. 

- Ed. Kosolan ym. toiv.al. n:o 381 talousteiden ja 
salaojituksen rahoittamisesta laajojen peruskuiva
tusten yhteydessä. Liitteet 777. L. Mmv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 382 kuivatusten tehos
tamisesta ja kuivatusmaksujen alentamisesta. Liit
teet 778. L. Mmv:aan 255. 

- Ed. Eskelisen ym. rah.al. n:o 121 määrärahan osoit· 
tamisesta uvustuksiksi ja !ainoiksi talousteiden ra
kentamiseen. Liitteet 1360. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 60. A. K. 2794, 2820. A. II. 

-Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 196 määrärahan 
osoittamisesta kuivatusmaksujen poistamiseksi Ou
lun ja Lapin lällneissä. Liitteet 1442. L Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 57. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. H. Linnan rah.al. n:o 393 korotetun määrära
han osoittamisesta maankuivatustöiden avustami
seen. Liitteet 1675. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 57. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ed. H. Linnan rah.al. n:o 396 korotetun määrärahan 
osoittamisesta lainoik~i kuivatustöiden rahoittami
seen. Liitteet 1678. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä; Vvm. n:o 80, s. 57. A. K. 
2794,2820. A. II. 

- Ed. Vennamon raha!. n:o 727 korotetun määrära
han osoittamisesta avustukseksi kuivatustöihin. Liit· 
teet 2036. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80 s. 57. A. K. 2794. 
2820. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 728 korotetun määrärahan 
osoittamisesta !ainoiksi kuivatustöihin. Liitteet 2037. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 57. A. K. 2794, 2820. A. 
II. 

- Ks. Ojitus. 

Kukkasalmi: - Ks. Sillat. 

Kuljetusavustukset: - Ks. Sanomalehdet. 

Kuljetuskalusto: - Ks. Puolustuslaitos. 

~uljetuskustannukset: - Ks. Polttoaineet. 

Kuljetustoiminta: Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 234 
( 1967 vp.) autojen akselipainorajoitusten korotta
misesta. Liitteet 564 (1967 vp.).- Käsitelty toiv.al. 
n:o 487 ( 1966 vp.) yhteydessä. - Ks. Moottori
ajoneuvot. 

- Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 221 (1968 vp.) 
kuorma-autojen sallittujen akselipainojen korotta
misesta. Liitteet 526 ( 1968 vp.) - Käsitelty edel
lisen yhteydessä. 

- Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 222 (1968 vp.) toi
menpiteistä ajoneuvoyhdistelmien suurimman salli
tun pituuden lisäämiseksi. Liitteet 517 ( 1968 vp.). 
- Ltvm. n:o 17 (Toiv.al.miet. n:o 24). Pp. 274. 
A. K. 326. Eduskunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 11 kuljetustoimen alan 
pienyritteliäisyyden Iainansaannin turvaamisesta. 
Liitteet 82. L. Lv:aan 255. 

- Ed. Hamaran ym. toiv.al. n:o 56.5 määrärahasta Mik
kelin läänin eri kuljetusmuotojen kehittämistarpeen 
tutkimusta varten. Liitteet 1076. L. Kulkv:aan 255. 
Kulkvm. n:o '57 (Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 1598. 
A. K. 1613. Kat:rotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 569 tutkimuksesta valtion 
kuljetusten siirtämisestä ammattiautoilijoille. Liit
teet 1080. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 571 kuorma-autoilijain 
asettamisesta etuoikeutettuun asemaan valtion töi
den saannissa. Liitteet 1082. L. Kulkv:aan 25.5. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 572 toimikunnan 
asettamisesta valtion autokuijetusten kokonaissuun
nittelua varten. Liitteet 1083. L. Kukv:aan 255. 

-Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 573 kuorma-autojen 
kuormitusmääräysten uudistamisesta akselipainora
joja korottamalla. Liitteet 1084. L. Kulkv:aan 25.5. 
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- Ed. Rodenin ym. toiv.al. n:o 574 yksityisen kuorma. 
autoliikenteen saattamisesta toimiluvasta riippuvaksi. 
Liitteet 1085. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 577 koululaiskuljetus· 
ten turvallisuuskysymyksen selvittämisestä. Liitteet 
1090 ja 1091. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Pohjosen ym. kirj. ksm. n:o 2 kuorma-autojen 
kuormausmääräyksistä TVH:n kuljetuksissa ja kul
kulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition vas· 
taus, ilmoitetaan Edk:lle 78. A. V: 3. 

- Ed. Nevalaisen kirj. ksm. n:o 273 epäkohdista 
kuorma-autoliikenteessä, ja liikenneministeri Aition 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3969. A. V: 3. 

- Ed. E. Räsäsen ym. kirj. ksm. n:o 289 ammatti
autoilijain työllisyyden turvaamisesta. - Jäänyt vas
taamatta. A. V: 3. 

- Ed. Koppasen kirj. ksm. n:o 293 maaoteitse suo
ritettavien erikoiskuljetusten edistämisestä. - Jää· 
nyt vastaamatta. A. V: 3. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 150 kuljetustoimen 
alan verojen alentamisesta, ja valtiovarainministeri 
Raunion vastaus, 1024. 

- Ks. Metsätyöt. Postilaitos. 

Kulkulaitosvaliokunta: Päätetään asettaa ja jäsenluku 
23. Jäsenet ja varajäsenet 28. Puheenjohtajat 
(R. Virtanen, varap. Tikkanen) 33. 

Miet. n:o 1 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Jorvaksentien Inkoon-Karjaan välisen osuuden ra
kennustöiden aloittamista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 2 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka tar· 
koittavat yhdystien rakentamista Helsingin lento
asemelta Ylästön kautta uudelle Nurmijärventielle. 
- Ks. Maantiet. 

, n:o 3 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
kehätien liikenneturvallisuuden lisäämistä Helsingin 
maalaiskunnassa ja Espoossa. - Ks. Liikenne. 

, n:o 4 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Uudenkaupungin-Lokalahden-Vehmaan ja Loka
lahden-Taivassalon maantien rakennustöiden aloit
tamista. - Ks. Maantiet. 

, n :o 5 hallituksen esityksen johdosta laiksi tieliiken
nelain 5 S:n muuttamisesta. - Ks. Liikenne. 

, n:o 6 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Salon ohikulkutien rakennustyön aloittamista. -
Ks. Maantiet. 

, n:o 7 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Lopen-Huusalon-Karkkilan tien parantamista. -
Ks. Maantiet. 

, n:o 8 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
suunnitelman laatimista Hämeenlinnan-Hauhon
taustan-Hauhon yhdystien rakentamiseksi. - Ks. 
Maantiet. 

., n:o 9 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
entisen nelostien rakentamista välille Tommola
Taulu Lammin ja Padasjoen kunnissa.- Ks. Maan
tiet. 

, n:o 10 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Mäntsälän-Riihimäen tien rakentamista. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 11 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tutkimuksen suorittamista Artjärven-Järvenpään 
yhdystien suunnasta. - Ks. Maantiet. 

, n:o 12 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
suunnitelman laatimista Vääksyn-Lammin tien ra
kentamiseksi. - Ks. Maantiet. 

Miet. n:o 13 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
yhdystien rakentamista Tampereen-Turun tieltä 
Karkusta Ellivuoren kautta Krouviin Vammalan
Häijään tielle. - Ks. Maantiet. 

, n:o 14 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Suodenniemen-Putajan-Vammalan tien korjaa
mista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 15 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Parin-Mäntyluodon pikatien rakentamista neli
kaistaiseksi. - Ks. Maantiet. 

, n:o 16 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
liikennepolitiikan kehittämistä. - Ks. Liikenne. 

, n:o 17 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Joutsenon kunnassa olevan Honkalahdentien paran
tamistöitten aloittamista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 18 eräiden toivomusaloitteiden johdosta, jotka 
tarkoittavat lisäystä vuoden 1968 tulo- ja menoar
vioon. - Ks. Maantiet. Satamat. 

, n:o 19 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Noormarkun-Lassilan-Riihon-Susikosken tien 
rakentamista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 20 kolmen toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat yhdystien rakentamista Porin-Tampe
reen maantieltä Laviaan ja Kankaanpään kauppa
laan. - Ks. Maantiet. 

, n:o 21 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Kyröskosken-Viljakkalan-Kurun tien rakenta· 
mista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 22 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Kankaanpään-Honkajoen tien parantamista. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 23 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tutkimuksen toimittamista tien rakentamiseksi Tam
pereen-Vaasan valtatietä Hämeenkyröön. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 24 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
yhdystien rakentamista Turun-Tampereen maan
tieltä Toijalan Kurjenkallioon. - Ks. Maantiet. 

, n:o 25 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Valkeakoskelta Mallasveden 
yli Pälkäneelle. - Ks. Maantiet. 

, n:o 26 toivomusaloitteen johdosta, ioka tarkoittaa 
tutkimusta yhdystien rakentamiseksi Ruoveden kun
nan Muroleen kylästä Teiskon kunnan Kapeen ky
lään. - Ks. Maantiet. 

,. n:o 27 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Miettiiän ja valtatien n:o 6 välisen maantien paran
tamista Rautjärven kunnassa. - Ks. Maantiet. 

, n:o 28 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Simpeleeltä Säämingin kautta 
Särkilahteen. - Ks. Maantiet. 

,. n:o 29 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Saaren rautatieasemalta Pun
kaharjun-Kissalan maantielle. - Ks. Maantiet. 

, n:o 30 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Nurmon-Lapuan maantien perusparantamista. -
Ks. Maantiet. 

,. n:o 31 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Vesannon kirkonkylän ohitustien rakennustöiden 
aloittamista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 32 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Vesannolta Pängätsalon, Pa
tasalon ja litsalon saarten kautta Konginkankaalle. 
-Ks. Maantiet. 
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Miet n:o 33 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat maantien rakentamista Hautomäeltä Ve
sannon ja Pängätsalon saaren kautta Sumiaisiin. -
Ks. Maantiet. 

, n:o 34 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tien rakennustöiden aloittamista Keiteleen Vuona
mon salmen ja Pielaveden Pajuskylän välisellä osuu
della. - Ks. Maantiet. 

, n:o 35 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Rautalammin-Säkinmäen-Hankasal
men maantien perusparantamista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 36 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Törmälästä Myhinpäähän 
Rautalammin kunnassa. - Ks. Maantiet. 

, n:o 37 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat yhdysmaantien rakentamista Jalkalan 
maantieltä Jäppilän maantielle. - Ks. Maantiet. 

, n:o 38 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat tien rakentamista Lievestuoreen-Saa
rilammin tieltä Hänniskylän-Hytölän tielle. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 39 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkolt!!l.vat Vehmersalmen lossin-Ritokylän-Puu
tosmäen maantien rakentamista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 40 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat valtatien n:o 5 parantamista välillä Sär
kilahti-Puijonrinne Kuopion kaupungissa. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 41 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien parantamista Liperin kirkonkylän ja Li
perin aseman välillä. - Ks. Maantiet. 

, n:o 42 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Soisalon poikkitiehankkeen toteutta
mista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 43 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
valtatien n:o 17 peruskorjauksen suorittamista vä
lillä Vartiala-Ohtaansalmi. - Ks. Maantiet. 

, n:o 44 toivomusaloitteen johdosta, jotka tarkoittaa 
lisäystä määrärahaan teiden parantamista ja kunnos
sapitoa varten. - Ks. Maantiet. 

, n:o 45 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
määrärahaa tienrakennustyötä varten Tattarisuon
Massbyn välisellä osuudella. - Ks. Maantiet. 

, n:o 46 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
määrärahaa Kyminlinnan-Kotkan moottoritien töi
den aloittamiseksi. - Ks. Moottoritiet. 

, n:o 47 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
määrärahaa Kouvolan-Heinolan maantien rakennus
töiden aloittamiseen. - Ks. Maantiet. 

, n:o 48 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
määrärahaa sillan rakentamiseksi Kymijoen yli pal
velemaan valtatien n:o 6 liikennettä. - Ks. Sillat. 

, n:o 49 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Ylihärmän-Viemärön tien perusparantamista. -
Ks. Maantiet. 

, n:o 50 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
parannus- ja päällystetöiden loppuun saattamista 
tiellä n:o 67 Jepualla. - Ks. Maantiet. 

, n:o 51 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Peltosalmen-Pihtiputaan-Pietarsaaren maantien 
rakentamista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 52 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
valtatien n:o 5 rakentamista moottoritieksi Vuore
lan ja Siilinjärven välillä Siilinjärven kunnassa. -
Ks. Maantiet. 

Miet. n:o 53 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Juankesken-Riistaveden maantien rakentamista. 
- Ks. Maantiet. 

, n:o 54 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Herajoen-Kolin tieosuuden rakennussuunnitelman 
laatimista.- Ks. Maantiet. 

, n:o 55 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Nurmeksen maalaiskunnan 
Höljäkän kylästä Viensuun paikallistiehen. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 56 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Vuonislahden ja Kolin laiturien sekä Kelvän-Vuo
nislahden-Tiensuun maantieltä Vuonislahden lai
turille johtavan tien rakentamista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 57 eräiden toivomusaloitteiden johdosta, jotka 
tarkoittavat määrärahan sisällyttämistä hallituksen 
esitykseen valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 
1970. - Ks. Ilmailu. Kuljetustoiminta. Maantiet. 
Meripelatustoiminta. Metsäautotiet. Moottoritiet. 
Puhelin. Rautatiet. Satamat. Sillat. Tie- ja vesira
kennus. Yksityiset tiet. 

, n:o 58 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Raotsilasta Utajärvelle. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 59 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Vilmingon-Pelkoperän tien rakentamista. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 60 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Siika-Pyhäjokilaakson maanteiden parantamista. 
-Ks. Maantiet. 

, n:o 61 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tien rakentamista Vormasta Pihkalaan Pulkkilan ja 
Kestiiän kunnissa. - Ks. Maantiet. 

, n:o 62 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Iisalmen-Nurmeksen maantiesuunlli
telmien aikaansaamista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 63 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
suunnitelman laatimista Lapin sivu- ja yhdysteiden 
rakentamista varten. - Ks. Maantiet. 

, n:o 64 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Kemin maalaiskunnan Puuk
kokummusta Pömiön asutusalueen maantiehen. -
Ks. Maantiet. 

, n:o 65 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Alavuden-Virtain maantien rakentamista. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 66 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
suunnitelman laatimista Kolhon-Haapamäen maan
tien rakentamiseksi. - Ks. Maantiet. 

, n:o 67 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Keuruun-Ähtärin maantien parantamista Keuruun 
kunnan alueella. - Ks. Maantiet. 

, n:o 68 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Yli-Iin kunnassa Iijoen ete
läpuolelta Pudasjärven Kipinään. - Ks. Maantiet. 
n:o 69 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Pudasjärven Ruottisenhar
julta Olvasjärven kautta Utajärven Juorkunaan. -
Ks. Maantiet. 

, n:o 70 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Pudasjärven Sarakylästä Leh,. 
misuon kautta Ranuan Saarelaan. - Ks. Maantiet. 

, n:o 71 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Pudasiärven Kouvalta Kyl
mälän kautta Taivalkosken Sampilaan Kariniemen 
-Posion maantielle. - Ks. Maantiet. 
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Miet. n:o 72 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Pudasjärven Särkivaarasta 
Taivalkosken Virkkuseen. - Ks. Maantiet. 

, n:o 73 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Kuusikon paikallistieltä Ar
pelan-Sihtunan maantielle. - Ks. Maantiet. 

, n:o 74 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Ranuan kunnan Telkkälän 
kylästä Asmundin asutusalueen paikallistiehen. -
Ks. Maantiet. 

, n:o 75 Toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Simojen pohjoispuolelle Ala
niemen lossilta Tainijoen tien kautta Hosioon. -
Ks. Maantiet. 

, n:o 76 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Kuivaniemen kunnan Oijär
ven kylästä Ranuan kuntaan. - Ks. Maantiet. 

, n:o 77 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Ranuanjärven itäpuolelle 
Pohjaslahden maantieltä Pudasjärven maantielle -
Ks. Maantiet. 

, n:o 78 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien peruskorjaamista Rovaniemen maalaiskun
nan Juotaksesta Posion kunnan Aholaan. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 79 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Posion maantieltä Impiön ja 
Piilolan kautta Länsirannan maantielle. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 80 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
yhdystien rakentamista. Kilkilönsalmen-Mourunsal
men ja Aholan-Maaninkavaaran teiden välille Po
sion kunnassa. - Ks. Maantiet. 

, n:o 81 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Kuusamosta Posion ja Aho
lan kautta Kemijärvelle. - Ks. Maantiet. 

, n:o 82 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
yhdystien rakentamista Perä-Posion-Pekkalan tieltä 
Suorsan kylän kautta Pekkalan-Kemijärven tielle. 
- Ks. Maantiet. 

, n:o 83 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tien rakentamista Soppelasta Räisälään koskevan tut
kimuksen loppuun saattamista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 84 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Vaattojärven-Ruokovaaran yhdystien rakentamista 
Kolarin kunnassa.- Ks. Maantiet. 

, n:o 85 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Sieppijärven-Lohinivan 
tieltä Nuottavaaran astusalueen tiehen. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 86 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Sieppijärven rautatieasemalta 
Väylänvarren maantielle Kolarin kunnassa. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 87 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Kurtakosta Ylläsjärvelle johtavan tien peruskor 
jauksen suorittamista Kolarin kunnassa. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 88 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Pellon Havelasta Kolarin kirkonkylään johtavan 
Väylänvarren tien peruskorjaamista. - Ks. Maan
tiet. 

, n:o 89 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Pellon-R11anujärven maantien kunnostustöiden suo
rittamista· Pe!lon ja Ylitornion kunnissa. - Ks. 
Maantiet. 

Miet. n:o 90 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Puljun-Nunnasen tierakennustöiden 
aloittamista. - Ks. Maantiet. 

, n:o 91 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tien rakentamista Lintulasta Hanhimaahan. - Ks. 
Maantiet. 

, n:o 92 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Muonion kunnan Muotka
vaarasta Tiurajärvelle. - Ks. Maantiet. 

, n:o 93 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maantien rakentamista Enontekiön kunnan Suout
tajärven kylään. - Ks. Maantiet. 

, n:o 94 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Kaamasen-Sevettijärven-Kirakkajär
ven-Norjan rajan tien rakentamista. - Ks. Maan
tiet. 

, n:o 95 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Kalmarin-Sapran paikallistien rakentamista. 
Ks. Paikallistiet. 

, n:o 96 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Vehmersalmen-Vuorisalon-Litmaniemen paikal
listien ottamista valtion haltuun. - Ks. Paikallis
tiet. 

, n:o 97 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat TVH:n tukikohdan rakentamista Pyl
könmäelle. - Ks. Tie- ja vesirakennus. 

, n:o 98 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat tiemestarin tutkikohdan rakentamista 
Multian kuntaan. - Ks. Tie- ja vesirakennus. 

, n:o 99 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
paikallistien rakentamista Pudasjärven Korpiselta 
Puolangan Siikajärvelle. - Ks. Paikallistiet. 

, n:o 100 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Kivirannan-Särkinärän-Liakan paikallistien ra
kentamisen aloittamista Alatornion kunnassa. - Ks. 
Paikallistiet. 

, n:o 101 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
paikallistien ja sillan rakentamista Louesaareen Ter
volan kunnassa. - Ks. Paikallistiet. 

, n:o 102 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
paikallistien rakentamista Jolangista Lampsijärvelle 
Pellon kunnassa. - Ks. Paikallistiet. 

, n:o 103 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Salmen sillan uudelleen rakentamista Suodennie
men-Lavian tiellä. - Ks. Sillat. 

, n:o 104 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Sahijoen sillan uudelleen rakentamista Joutsan kun
nassa. - Ks. Sillat. 

, n:o 105 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Kärkistensalmen lossin korvaamista sil
lalla. - Ks. Sillat. 

, n:o 106 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
sillan rakentamista Arviosalmen lassipaikalle Lipe
rin-Rääkkylän maantiellä. - Ks. Sillat. 

, n:o 107 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
sillan rakentamista Naarajoen yli Anttosen-Ruu
naan tieosuudella. - Ks. Sillat. 

, n:o 108 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tutkimuksen suorittamista Portimonkosken sillan 
rakentamiseksi Ylitorniossa. - Ks. Sillat. 

, n:o 109 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tutkimuksen suorittamista sillan rakentamiseksi 
Tengeliönjoen yli Kantomaanpään-Törmäsjärven 
tiellä. - Ks. Sillat. 

, n:o 110 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Levisalmen sillan rakentamista Kittilän 
-Könkään tiellä. - Ks. Sillat. 
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Miet. n:o 111 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoit
taa uuden sillan rakentamista Korian sillan tilalle. 
- Ks. Sillat. 

, n:o 112 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maärärahaa Karhulan maanteiden ja siLtojen raken
tamiseksi valmiiksi yhtäjaksoisesti. - Ks. Maan
tiet. 

, n:o 113 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Karsinakosken siltojen rakentamista ja Mannisen
Virtalan maantien parantamista. - Ks. Sillat. 

, n:o 114 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
sillan rakentamista Syvinkisalmen yli Ruoveden kun
nassa. - Ks. Sillat. 

, n:o 115 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Puutossalmen sillan rakennustöiden aloittamista. -
Ks. Sillat. 

, n:o 116 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Mustanvirran sillan rakentamista Maa
ningan kunnassa. - Ks. Sillat. 

, n:o 117 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Takalon-Leppärannan paikallistien ja siihen liitty
vän Pyhäjoen yli johtavan s;llan rakentamista Ou
laisten kauppalassa. - Ks. Paikallistiet. 

, n:o 118 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Pyhäjoen yli johtavan paikallistien ja sillan raken
tamista Pyhäjoen Pirttikoskelle. - Ks. Paikallis
tiet. 

, n:o 119 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
sillan rakentamista Simojoen yli Tainijoen lossipai
kan kohdalla Simon kunnassa. - Ks. Sillat. 

, n:o 120 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Alatornion kunnassa olevan Liakanjoen sillan ra
kentamista. - Ks. Sillat. 

, n:o 121 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
sillan rakennustöiden aloittamista Kemijoen yli Ter
volan kirkonkylässä. - Ks. Sillat. 

, n:o 122 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
sillan rakentamista Luirojoen yli Tanhuan lossipai
kalla Sodankylän-Savukosken maantiellä. - Ks. 
Sillat. 

, n:o 123 kolmen toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat tien rakentamista Sorsakoskelta Var
kauteen.- Ks. Maantiet. 

, n:o 124 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Helsingin-Riihimäen rataosuuden va
rustamista lisäraiteella ja sähköistämistä. - Ks. Rau
tatiet. 

, n:o 125 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Saimaan-Suomenlahden oikoradan suunnan tutki
mista. - Ks. Rautatiet. 

, n:o 126 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Pohjanmaan radalta Tuomiojan asemalta Otanmäen 
kautta Savon radalle suuntautuvan ratasuunnan tut
kimista. - Ks. Rautatiet. 

, n:o 127 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tutkimuksen toimittamista rautatien rakentamiseksi 
Kannonkoskelta Viitasaarelle. - Ks. Rautatiet. 

, n:o 128 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
rautatien rakentamista Kellon asemalta Virpiniemen 
satamaan. - Ks. Rautatiet. 

, n:o 129 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Tornion Röyttän satamaradan vahvistamista raskasta 
liikennettä varten. - Ks. Rautatiet. 

, n:o 130 kolmen toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Luikonlahden-Sysmäjärven radan ra
kentamista. - Ks. Rautatiet. 

Miet. n:o 131 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoit
taa tutkimuksen toimittamista rautatien rakentami
seksi Rovaniemeltä Sodankylään siihen liittyvine 
haararatoineen. - Ks. Rautatiet. 

, n:o 132 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat ratasuunnan tutkimista Koiarista Kitti
län Sirkan kautta Porkoseen. - Ks. Rautatiet. 

, n:o 133 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
uuden asemarakennuksen rakentamista V ainikka
laan. - Ks. Rautatiet. 

, n:o 134 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoit
taa varoituslaitteiden rakentamista Kajaanin kau
pungissa sijaitsevalle valtatien n:o 5 Tihisenniemen 
teollisuusraiteen tasoristeykselle. - Ks. Liikenne. 

, n:o 135 toivomusaloitteen johdosta, ioka tarkoittaa 
kiskotuksen vaihtamista Karjaan ja Hangon välisellä 
rada1la.- Ks. Rautatiet. 

, n:o 136 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
raskaampaa kiskotusta Seinäjoelta Kaskisiin ja Kris
tiinankaupunkiin. - Ks. Rautatiet. 

, n:o 137 kolmen toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Varkauden-Kuopion syväväylän raken
tamista.- Ks. Vesitietyöt. 

, n:o 138 neljän toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Varkauden-Iisveden, Kuopion-Iisal
men, Kuopion-Juankosken ja Suvasveden-Juo
järven-Rikkaveden vesireittien tutkimista. - Ks. 
Vesitietyöt. 

, n:o 139 kolmen toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat lisäystä vuoden 1969 tulo- ja meno
arvioon. - Ks. Maantiet. Yksityiset tiet. 

, n:o 140 hallituksen esityksen johdosta laiksi tielii
kenteen turvaamisesta liikennemerkein eräissä ta
pauksissa. - Ks. Liikenne. 

, n:o 141 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
ylikulkusillan rakentamista Helsingin ohikulkutien 
yli Tikkurilan maantien ja sanotun ohikulkutien 
risteykseen Helsingin pitäjän kirkonkylässä. - Ks. 
Maantiet. 

Kulkuneuvot: - Ks. Invaliidit. 

Kulot: - Ks. Metsäpalot. 

Kulttuurikeskus: Ed. Borg-Sundmanin suull. ksm. n:o 
131 ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen si
joittamisesta Suomenlinnaan, ja opetusministeri Vi
rolaisen vastaus, 671. 

- Ed. Melinin suull. ksm. n:o 401 suomalais-ruotsa
laisen kulttuurikeskuksen sijaintipaikan uudelleen 
harkinnasta, ja opetusministeri Virolaisen vastaus, 
3286. 

- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 402 Hanasaaren kult
tuurikeskuksen rakentamissuunnitelman tilaami
sesta ulkomailta, ja opetusministeri Virolaisen vas
taus, 3287. 

Kulttuurirahastot: Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 23 
( 1968 vp.) määrärahasta suomalais-norjalaisen kult
tuurirahaston perustamiseksi. Liitteet 69 (1968 vp.). 
- Ulkvm. n:o 3 (Toiv.al.miet. n:o 17). Pp. 167. 
A. K. 354. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

Kulttuurisopimukset: Hallituksen esitys n:o 208 Euroo
pan kulttuuriyleissopimuksen eräiden määräysten 
hyväksymisestä, ilmoitetaan Edk:lle 2211. L. 
Ulkv:aan 2256. Ulkvm. n:o 23. Pp. 2699. A. K. 
2715. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 
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KuluttajaiJilmat: - Ks. Hinnat. Sihkö. V<li. 

Kuluttajaneuvosto: Ed. Linkolan suufl. ksm. n:o 178 
kuluttajaneuvoston kokoonpanosta, ja ministeri Par
taen vastaus, 1199. 

Kuluttajat: - Ks. Oikeusturva. 

Kuluttajavalistus: Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 817 
määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toimittami
seksi kuluttajavalistuksen tehostamisesta. Liitteet 
2128. L. Vv:IWl 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 94. A. K. 2895, 2967. 
A. II. 

Kulutustarvikkeet: - K.s. Liikevaihtovero. 

Kummikuntatoimikunta: Ed. Burmanin ym. ralul. n:o 
114 korotetun määrärahan osoittamisesta Suomen 
-Ruotsin Kununi:kuntatoiminnan Keskusliiton toi· 
minnan tukemiseen. Liitteet 1353. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 54. A. K. 2769. A. II. 

Kunnallinen kansanäänestys: - K.s. Kansanäänestys. 

Kunnalliset asunnot: - K.s. Asuntotuotanto. 

Kunnalliset koulut: - Ks. Oppikoulut. 

K\mnalliset luottunustehtivät: - Ks. Kunnallishal
Unto. 

K~!iet viran!Wtijat: - Ks. Työntekijäin eläke
laki. 

Kl.IDnlllUiet yleissainlllat: - Ks. Sairaalat. 

Kunnallishallinto: Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 202 
( 1967 vp.) kaupUlliin-, kauppalan- ja kunrumjoh
*ajan erottamista ja toimikautta koskevien säännös
ten muuttamisesta. Liitteet 527 (1967 vp.). -
Ltvm. n:o 26 (Toiv.al.nrlet. 111:0 49). P. 4,58. A. K. 
47), 522,239. A. V: 2. 

- Ed. Pesolan toiv.al. n:o 215 kunnallisvaltuutettujen 
varajäseniä !koskevien määräysten muuttamisesta. 
Liitteet 533. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Puhakan ym. toiv.al. n:o 217 työnantajien vei
voittamisesta maksamaan työntekijöille lmnnallisiin 
luottalll\lStehtiviin osallistumisen vuoksi menete
tystä työajasta palkka. Liitteet 53.5. L. Ltv:ui 
255. 

- Ed. Sääsldlahden toiv.al. n:o 218 kaupungin- tai 
kauppalanjohtajien vaikutusvallan vähentämisestä 
kunnallishallituksessa. Liitteet 536. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 219 kaupunginjohtajien 
äänioikeuden rajoittamisesta kaupunginhallituksessa. 
Liitteet 537. L. Ltv:aan 255. 

- Ks. Yhdyskuntasuunnittelu. 

Kunnalliskodit: - Ks. Vaalit. 

Kunnallislaki: Hallituksen esitys n:o 1 ll!iksi kunnal
lislain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 31. L. 
Ltv:aan 44. Ltvm. n:o 3. Pp. 110, 1 K. 130. Suurvm. 
n:o 12. 2 K. 158. 3 K. 205. Lepiåmiänjättämisehdo
tus 207 ja Pp. 212. Ehdotus hylätään 259. Edus
kunnan vastaus. A. I. 
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- Hallit'lkseu. esitys n:o 109 laik&i. k\lllMllislain muut· 
tamisesta, ilmoiteuan Edk:lle 1340. L. Ltv:flllll 1341. 
Ltvm. n:o 41. Pp. 2156. 1 K. .2200. Suurvm. n:o 
171. 2 K. 2}25. 3 K. 2355. Eduskunnan vastaus. 
A.I. 

- Ed. AallQII ym. lak.al. n:o 130 (1966 yp.) WJtai 
kunnallislain muuttamisesta. Liitteet 957 (1966 vp.) 
- Käsitelty hall.esit. n:o 1 yhteydessä. 

- Ed. Nis.kaaen ywn. lak.al. n:o U5 (1~ yp.) Wksi 
kunnallislain 57 S:n kumoami•esta. Liitteet 968 
( 1966 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydeaii. 

-Ed. Sinisalon ym. lak.al. n:o 136 (1966 vp.) ltiksi 
kunnallislain 107 §:n kumoamisesta. Liit~ee~ 969 
(1966 vp,). - Ltvm. n:Q 29 (Lak.lll.miet. n:q 8). 
Pp. 639. 1 K. 693. Suurvm. n:o 61. 2 K. 721.. J K. 
752. A. V: 1. 

-Ed. Mäen ym. lak.al. n:o 59 (1967 vp.) laiksi 
~allislain mu~ttamiseela. Liit~ 49) ( 1967 
vp.). - Ltvm. n:o 23 {Lak.l!l.miet. n:o 5). Pp. 
457. 1 K. 470. Suurvm. n:o 40. 2 K. 501. 3 K. 
537. A. V: 1. 

- Ed. Penllasen ym. lak.al. n:o 76 (1968 vp.) Wksi 
kunnallislain muuttamisesta. llitteet 463 ( 1968 vp.) . 
.... Ltvm, n:o 24 (~.al.miet. n:o 6). :PP. 457. 
1 K. 470 Suurvm. n:o 41. 2 K. 501. .3 K. l37. A. 
V:l. 

- Ed. SWkilahd. · en ym. lak.-1. n:o 77 ( 1968 vpJ laiksi 
kunnalli~ain muuttamiselita. Liitteet 464 (1968 vp.). 
- Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 469 ( 1966 vp.) 
kunnallisten virkojen täyttämisestä mliäriiai!ksi. 
Liitteet 1117 (1966 vp.).- Ltvm. n:o 25 (1"oiv. 
al.o:llet. n:o 48). Pp. 4,7. A. Jt 47.3. A. V: 2. 

- Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 192 (1968 vp.) 1run· 
nallisvaltuustojen jäsenten· lukumäärän li~ä 
nykyisestään. Llitteet ~3 (1968 vp.).- Ltvm. n:o 
7J (Toiv.al.miet. n:o 63 ). Pp. 639. A. K. 693. A. 
V:2. 

- Ks. Aä!rloikeusikäraja. 

KU11Dallisobligaatiot: - Ks. Kunnat. Valtion taku"t. 

Kunnallistllminen: - Ks. Satamatyöt. 

Kunnallisteknilliset laitokset: - K.s. Kunnat. 

Kunnallisvaalit: Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv .al. n:o 
216 äänestyslippua koskevien kunnlliliavaalilain 
säännösten tarkistamisesta. Liitteet '34. L. Ltv:aan 
255. 

- Ks. Vaalit. 

Kunnallisvaltuustot: - Ks. Kunnallislaki. 

Kunnallisverotus: Hallituksen esitys n:o 193 laeiksl 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskun
tain kunnallishallinnosta annettujen asetusten 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2071. L. Ltv:aan 
2091. Ltvm. n:o 46. Pp. 2'40. 1 K. 2561. Suurvm. 
n:o 209. 2 K. 2650. 3 K. 2945. Eduskunnan vas
taus. A. III: 1. 

- Ed. Lukkarisen ym. lak.al. n:o 138 (1966 vp.) 
laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa ja maa
laiskuntain kunnallishallinnosta annetcujea uetus
ten muuttamisesta. Liitteet 972 (1966 vp~).- Käsi· 
telty edellisen yhteydeul. 
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- Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 78 (1968 vp.) laeiksi 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskun
tain kunnallishallinnosta annettujen asetusten 
muuttamisesta. Liitteet 465 ( 1968 vp.). - Käsi
telty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Saarron ym. 1ak.al. n:o 80 (1968 vp.) laeiksi 
kunnallishalli<tuksesta kaupungissa ja maalaiskun
tain kunnallishallinnosta annettujen asetusten 
muuttamisesta. Liitteet 469 (1%8 vp.). - Ltvm. 
n:o 47 (Lak.al.miet. n:o 29). Pp. 3080. 1 K. 3097. 
Suurvm. n:o 226. 2 K. 3134. 3 K. 3162. Eduskun
nan toivom'us. A. V: 1. 

- Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 52 laeiksi kunnallis
hallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kun
nallishallinnosta annettujen asetusten muuttami
sesta. Uitteet 491. L. Ltv:aan 131. - Käsitelty 
hall. esit. n:o 193 yhteydessä. 

- Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 53 laeiksi kunnallis
hallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnal
lishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta. 
Liitteet 493. L. Ltv:aan 131. 

- Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 162 laeiksi kunnallis
hallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kun
nallishallinnosta annettujen asetusten muuttami
sesta. Liitteet 2229. L. Ltv:aan 2155. - Käsitelty 
hall. esit. n:o 193 yhteydessä. 

- Ed. H. Linnan ym. lak.al. n:o 163 laeiksi kunnal
lishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kun
nallishallinnosta annettujen asetusten muuttami
sesta. Liitteet 2231. L. Ltv:aan 2207. - Käsitelty 
edellisten yhteydessä. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 236 katon asettamisesta 
kunnan veroäyrin hinnan nousulle. Liitteet 557. L. 
Ltv:aan 255. 

- Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 238 oman asunnon 
hankkimiseen kohdistuvien korkokulujen vähen
nysoikeudesta kunnallisverotuksessa rtulolähteestä 
riippumatta. Liitteet 559. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 239 lapsivähennyksen 
myöntämisestä kunnallisverotuksessa lapsen saa
masta orvoneläkkeestä · riippumatta. Liitteet 560. L. 
Ltv:aan 255. 

- Ed. E. Räsäsen ym. kirj. ksm. n:o 20 liiketulosta 
useammalle kunnalle suoritettavan veron jakami
sesta, ja ministeri Aleniuksen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 375. A. V: 3. 

- Ed. Pekkarisen ym. kirj. ksm. n:o 47 kunnallisen 
hatkintaverotusoikeuden poistamisesta, ja valtiova
rainministeri Raunion vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
446. A. V: 3. 

- Ed. E. Laineen ym. kirj. ksm. n:o 158 perusvå'hen
nyksestä kunnallisverotuksessa, ja valtiovarainmi
nisteri Raunion vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2104. 
A. V:3. 

- Ed. Halmeen ym. kirj. ksm. n:o 159 sairausvakuu
tuslain mukaiseen työpaikkakassaan kohdistuvasta 
kunnallisverotuksesta, ja ministeri Aleniuksen vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 2104. A. V: 3. 

- Ed. Sileäkankaan ym. kirj. ksm. n:o 265 oman 
asunnon hankkimiseen käytettyjen lainojen korko
jen vähennyskelpoisuudesta kunnallisverotuksessa, 
ja valtiovarainministeri Raunion vastaus ilmoite
taan Edk:lle 3663. A. V: 3. 

- Ed. Bernerin suull. ksm. n:o 49 yrittäjiin kohdis
tuvan harlcintaverotuksen soveltamisen valvonnasta, 
ja valtiovarainministeri Raunion vastaus, 296. 

- Ed. Uusitalon suull. ksm. n:o 187 kuntien vero
äyrin hinnan pysyttämisestä ennallaan, siirretään 
ministerin esteellisyyden vuoksi 1563. Valtiovarain
ministeri Raunion vastaus, 1582. 

-Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 202 kunnanvero
äyrin hinnan nousun estämisestä, ja valtiovarainmi
nisteri Raunion vastaus, 1585. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 247 kunnallisveron 
kantamisesta metsänostajalta, ja valtiovarainmi
nisteri Raunion vastaus, 1753. 

- Ed. H. Linnan suull. ksm. n:o 264 lapsivähennyk
sistä kunnallisverotuksessa, ja valtiovarainministeri 
Raunion vastaus, 2041. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 310 kunnallisverotuk
sen keventämistä koskevasta kokonaisselvityksestä, 
ja valtiovarainministeri Raunion vastaus, 2369. 

- Ks. Arpajaisvero. Elinkeinoverotus. Veronhuojen
nukset. Verotus. 

Kunnaneläinlääkärit: - Ks. Eläinlääkärit. 

Kunnanlääkärit: - Ks. Lääkärit. 

Kunnansairaalat: - Ks. Sairaalat. 

Kunnantiet: - Ks. Maantiet. 

Kunnat: Ed. Frimanin ym. lak.al. n:o 143 (1966 vp.) 
laiksi kunnan hallinnon lisäystä valvonnasta anne
tun lain kumoamisesta. Liitteet 982 (1966 vp.). -
Ltvm. n:o 22 (Lak.al.miet. n:o 4). Pp. 457. 1 K. 
470. Suurvm. n:o 39. 2 K. 500. 3 K. 537. Edus
kunnan hyväksymä laki. A. V: 1. 

- Ed. H. Linnan ym. toiv.al. n:o 156 (1968 vp.) 11-
säyksestä vuoden 1968 tulo- ja menoarvioon lisätyn 
valtionavun myöntämiseksi kunnille sairaalahoidon 
järjestämistä varten. Liitteet 413 (1968 vp.). -
Tvm. n:o 1 (Toiv.al.miet. n:o 2). Pp. 76. A. K. 82. 
Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Frimanin ym. rt:oiv.al. n:o 209 (1968 vp.) li
säyksestä vuoden 1968 tulo- ja menoarvioon kun
tien pelastamiseksi pahimmista taloudellisista vai
keuksista. Liitteet 502 (1968 vp.). - Ltvm. n:o 1 
(Toiv.al.miet. n:o 1). Pp. 56. A. K. 75. Katsotaan 
rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.a]. n:o 210 (1968 vp.) li
säyksestä vuoden 1968 tulo- ja menoarvioon avus
tuksiksi vaikeuksiin joutuneille kunnille. Liitteet 
503 ( 1968 vp.). __,. Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Tainion yni. toiv.al. n:o 168 toimenpiteistä kun
tien sairaalamenojen pienentämiseksi. Liitteet 432. 
L. Tv:aan 255. 

- Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 192 naisten kohdunkau
lasyövän tutkimuksista kunnille aiheutuvien kustan
nusten korvaamisesta valtion varoista. Liitteet 463. 
L. Tv:aan 255. 

- Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 222 kunnallisten 
obligaatioiden käyttöönottamisesta kuntien maanos
totoiminnan rahoitustarpeen tyydyttämiseksi. Liit
teet 541. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Sirenin toiv.al. n:o 223 kuntien ja kuntainliit
tojen luotansaannin varmistamisesta. Liitteet 542. L. 
Ltv:aan 255. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 224 lisäyksestä vuo
den 1%9 tulo- ja menoarvioon avustuksiksi vaikeuk
siin joutuneille kunnille. Liitteet 543. L. Ltv:aan 
255. ' 
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- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 225 määrärahasta ta
loudellisiin vaikeuksiin joutuneiden kuntien avusta
rniseksi. Liitteet 544. L. Ltv:aan 255. Ltvm. n:o 37 
(Toiv.al.rniet. n:o 144 ). Pp.1659. A. K. 1671. Katso
taan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 226 vaikeuksiin joutu
neiden kuntien avustamisrnäärärahan korottamisesta. 
Liitteet 546. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 227 määrärahasta !ai
noiksi Uudenmaan kunnille koulu-, sairaala-, asun
to- ja kunnallisteknillisten laitosten rakentamiseksi. 
Liitteet 547. L. Ltv:aan 255. Ltvrn. n:o 37 (Toiv.al. 
miet. n:o 144 ). Pp. 1659. A. K. 1671. Katsotaan 
rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 228 kunnille suori
tettavien valtionavustusten ennakoiden täsrnällisestä 
maksattamisesta. Liitteet 548. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 229 ylimääräisen val
tionavustuksen mvöntämisestä eräiden seutukaavaliit
tojen kustannusten tasoittamiseen. Liititeet 549. L. 
Ltv:aan 255. 

- Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 230 määrärahasta 
avustukseksi kunnille maantiekorvausten maksa
mista varten. Liitteet 550. L. Ltv:aan 255. Ltvrn. n:o 
37 (Toiv.al.miet. n:o 144). Pp. 1659. A. K. 1671. 
Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 231 lisäyksestä vuo
den 1969 tulo- ja menoarvioon avustukseksi kun
nille maantiealueiden lunastusta varten. Liitteet 
551. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 232 kantokykyluoki
tuksesta kunnille aiheutuneiden kohtuuttomuuksien 
oikaisemisesta. Liitteet 552. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 233 kuntien kanto
kykyluokituksen kohtuuttomuuksien oikaisemisesta. 
Liitteet 553. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 245 laajemman lunas
tusoikeuden myöntämisestä kunnille maan saami
seksi asuntorakennustoimintaa varten. Liitteet 566. 
L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 438 kuntien vapautta
misesta työhönsijoitusvelvollisuudesta. Liitteet 927. 
L. Sosv:aan 255. - Käsitelty hall. esit. n:o 61 yh
teydessä. - Ks. Työllisyyslaki. 

-Ed. E. Laineen ym. toiv.al. n:o 439 kuntien työhön
sijoitusosuuksien määrittelemisen muuttamisesta. 
Liitteet 928. L. Sosv:aan 255. - Käsitelty edellis
ten yhteydessä. 

- Ed. SarjaJan ym. toiv.al. n:o 440 kuntien. työhön
sijoitusvelvollisuutta koskevien säännösten muutta
misesta. Liitteet 929. L. Sosv:aan 255. - Käsitelty 
edellisten yhteydessä. 

-Ed. Frimanin ym. rah.al. n:o 140 määrärahan osoit
tamisesta kuntien auttamiseksi työttömyyden aiheut
tamista vaikeuksista. Liitteet 1379. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 41. A.K. 2731. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 161 korotetua määrära
han osoittamisesta vaikeuksiin joutuneiden kuntien 
valtionapuun. Liitteet 1407. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 41. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Haukipuron ym. ralLal. n:o 197 korotetua mää
rärahan osoittamisesta vaikeuksiin joutuneiden kun~ 
tien valtionapua varten. Liitteet 1443. L. Vv:aan 

1658. Käs~telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 41. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Jämsenin rah.al. n:o 262 korotetun määrärahan 
osoittamisesta avustuksiksi vaikeuksiin joutuneille 
kunnille. Liitteet 1516. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 41. 
A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 277 korotetun määrä
rahan osoittamisesta avustuksiksi vaikeuksiin . .joutu
neille kunnille. Liitteet 1531. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
41. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Kantolan ym. rah.al. n:o 283 määrärahan osoit
tamisesta !ainoiksi Uudenmaan läänin kunnille 
koulu-, sairaala-, asunto- ja kunnallisteknillisten lai
tosten rakentamista varten. Liitteet 1538. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty !tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 41. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. E. Laineen ym. rah.al. n:o 345 korotetun mää
rärahan osoittamisesta vaikeuksiin joutuneiden kun
tien valtionapua varten. Liitteet 1613. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 41. A. J<. 2731. A. II. 

- Ed. H. Linnan ym. rah.al. n:o 395 korotetun mää
rärahan osoittamisesta kuntien vapauttamiseksi kes
kussairaaloiden perustamiskustannusosuuden suorit
tamisesta. Liitteet 1677. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 101. 
A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Lukkarisen ym. rah.al. n:o 414 korotetun mää
rärahan osoittamisesta avustukseksi vaikeuksiin 
joutuneille kunnille. Liillteet 1697. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 41. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Niemelän ym. rah.al. n:o 462 korotetun määrä
rahan osoittamisesta kunnille paikallisteiden aiheut
tamista menoista myönnettäviä valtionavustuksia 
varten. Liitteet 1750. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 70. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Niemelän ym. rah.al. n:o 463 korotetun määrä
rahan osoittamisesta vaikeuksiin joutuneiden kun
tien avustuksia varten. Liitteet 1752. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 81, s. 41. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Niittikosken ym. rah.al. n:o 472 korotetun mää
rärahan osoittamisesta vaikeuksiin joutuneiden kun
tien valtionapuun. Liitteet 1763. L. Vv:aan 1658 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 41. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. E. Räsäsen ym. rah.al. n:o 563 korotetun mää
rärahan osoittamisesta avustuksiksi vaikeuksiin jou
tuneille kunnille. Liitteet 1862. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 41. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 663 korotetun mää
rärahan osoittamisesta avustuksiksi kunnille maan
tiealueiden lunastusta varten. Liitteet 1967. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 70 A.K. 2829. A. II. 

- Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 705 määrärahan osoit
tamisesta sairaalatoimesta kunnille johtuvan rasituk
sen tasoittamiseksi. Liitteet 2011. L. Vv:aan 1658. 

· Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 102. A. K. 2895, 2967. A. II. 
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-Ed. Vennamon ralul. n:o 710 koto~ mMt:ära
han osoittamisesta vaikellksiin jQunmcid<:n kwltien 
valtionapua varten. Liit!teet: 20~9. L. Vv;SIIll 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoe.rv:ion ybteydeui, Vvm. n:o 
80, a. 41. A. K. ;!731. A. II. 

- Ed. UusitalO!\ ym. kirj. ksm. n:o 171 kuntien yh
teistoiminta-alueiden järjestysmuotokysymyksen sel
vittämisestä, ja sisiWiainmini:;teri Väyryg.n v~taus 
ilmoitetaan Edk:lle 2128. A. V: 3. 

- Ed. Vililrln ym. k!irj. ksm. n:o 291 Pohjois-Suomen 
lruntien tyijhönsijoitusvelvollisuuden helpottami· 
sesta. - Jäänyt vastaamatta. A. V: 3. 

- Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 129 suurten kuntien 
yhdistämisestä, ja sisäasiainministeri Väyrysen vas
taus, 759. 

-Ed. Mäkelän suull. ksm. n:o 175 kunnille maan· 
tiealueiden lunastusta varten myönnettäviä valtion· 
apuja koskevien hakemuksien käsittelemisestä, ja 
kulkulaiJtosten ja yleisten töiden ministeri Aition 
vastaus, 1196. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 188 esityksen anta
misesta laiksi kuntien yhteistoiminnan järjestysmuo
dosta, ja sisäasiainministeri Väyrysen vastaus, 1563. 

- Ed. Juvelan suull. ksm. n:o .336 tiepohjien lunas
tusmaksuien kunnille aiheuttwlasta tilanteesta, ja 
kulkulairosten ja yleisten töiden ministeri Aition 
vastaus, }117. 

- Ed. Kantolan suull. ksm. n:o 372 tiekorvausmak· 
sujen suorittamisen nopeuttamisesta, siliretään mi· 
nisterin esteellisyyden vuoksi, 3240, 3284. Kulku· 
laitoSten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 
3344. 

- Ks. Ammattikoulut. Asuntotuotanto. Ellilnläiikintä. 
FJiiinlääkärit. Holhous. Kalleusluokitus. Lastenhoito. 
Matkakustannukset. Metsänparannus. Metsäpalot. 
Nuoriso. Paikallistiet. Satamat. Työllisyyslalci. Työt· 
tötnyysavustus. 

Kuntainliitot: - Ks. Kunnat. 

Kuntallitokset: - Ks. Kunnat. 

Kuntouttaminen: Ed. Karkisen ym. toiv.al. n:o 178 avo
kentän kuntoutustyön tehostamisesta. Liitteet 445. 
L. Tv:aan 255. 

- Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 494 kansaneläkdaitok
sen kuntoutustoimintaa koskevien säännösten uudis
tamisesta. Liitteet 989. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 'J14 sairausvakuutus· 
lain mukaan kuntoutukseen osoitettujen varojen 
käyttämisestä perheenemäntien kuntoutuslomatoi
mintaan. Liitteet 1010. L. Sosv:aan 255: 

- Ed. Matilaisen ym. toiv.al. n:o 524 kuntoutusta ja 
suojatyötoimintaa koskevien säönnösten tarkistami
sesta. Liitteet 1022. L. Sosv:aan 255. - Käsitelty 
hall.esit. n:o 248 yhteydessä. - Ks. Invallidit. 

- Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 131 määrärahan osoit· 
tamisesta lääkintähoitajien koulutuksen aloittami· 
seksi Porin sairaanhoito-opistossa. Liitteet 1370. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey· 
dessä, Vvm. n:o 80, s. 51. A. K. 2769. A. II. 

- Ks. Aisti vialliset. Invaliidit. Metsätyöt. V ajaamieli
set. 

Klllltouttam.ialaitokaet: Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 
357 (1966 vp.) py~yvieJ1 kuntountamiskeskusten pe
wstamisesta eri puolille maata. Luuteet 891 (1966 
vp.) ~ Käsitelty toiv .111. n.;o 3 38 (1966 vp.) yh
teydessä. - Ks. Sairaanhoito. 

-Ed. SalamM ym. rah.al. n:o 60 määrärahan osoiltta· 
misesta Kangasalle ja Jyvil$kyliän rakennettujen reu· 
masairaiden kuntouttamislaitoksen ~tamiskus
tannuksien peittämiseksi. Liitteet 374. L Vv:aan 
132. Kiisltelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
11:o 80, s. 10). A. K. 2895, 2%7. A. II. 

- Ed. S~an ym. rah.at. n:o 592 määrärahan osoit
tamisesta avustukseksi Reumaliitolle Kangasalle ja 
Jyväskylään rakennettujen kuntouttamislaitosten 
perustamis- ja käyttökustannusten peittämiseksi. 
Liitteet 1892. L. Vv:aan 1658. Käsitelty >tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 103. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

Kuntouttamistoiminta: Ed. Vaittisen ym. toiv.aL n:o 
194 ( 1967 vp.) kunnallisen kuntouttajavcrkoston 
aikaansaamisesta. Liitteet 482 (1967 vp.). - Kä
sitelty toiv.al. n:o 338 (1966 vp.) yhteydessll -
Ks. Sairaanhoito. 

Kuolemanrangaistus: Hallituksen esitys n:o 164 ( 1968 
vp.) kuolemanrangaistusta koskevan lainsUdännön 
uudistamisesta (A. II!: 1 1968 vp.). - EsityS pe
ruutetaan 3149. Hallituksen kirjelmä. A. !II: 2. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus laiksi kuolemanrangaistuksesta sotatila

aikana. 
- Ehdotus laiksi rikoslain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi rikoslain voimaanpanemisesta an· 

netun asetuksen muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi oikeudenkäymiskaaten 30 luvun 

muuttamisesta. 

Kuolinpesät: - Ks. Veronhuojennukset. 

Kuopio: - Ks. Ammattikoulut. Korkeakoulut. Koti
teollisuus. Laboratoriot. Vesitietyöt. Väylltyöt. 

Kuorevesi: - Ks. Oppikoulut. 

Kuorma-autoilijat: Ed. Sääskilahden kirj. ksm. n:o 92 
Rovaniemen maalaiskunnan kuorma-aUitoilijain oi
keuksien turvaamisesta, ja kulkulaitosten ja yleis
ten töiden ministeri Aition vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 947. A. V: 3. 

- Ed. Voutilaisen ym. kirj. ksm. n:o 29.5 kuorma
autoilijain työllisyystilanteen parantamisesta. - Jää· 
nyt vastaamatta. A. V: 3. 

- Ed. Ahosen suull. ksm. n:o 382 ammattimaisen 
kuorma-autoliikenteen harjoittajien työllisyyden tur· 
vaamisesta Keski-Suomessa, ja mhlisteri Helteen vas
taus, 3244. 

- Ks. Palkkasaatavat. Työsuhde. 

Kuorma-autot: - Ks. Irtaimistoki.innityS. Kuljetustoi
minta. Liikevaihtovero. Moottoriajoneuvot. Mootto
riajoneuvovero. 

Kuormausmääräykset: - Ks. Kuljetustoiminta. 

Kurikka: - Ks. Virastot. 
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Kurssikeskus:- Klf. Ammattikurssit. 

Kurssikirjallisuus:- Ks. Yliopisto. 

Kurssikirjat: Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 11 yliopis
tojen ja korkeakoulujen kurssikirjapulan poistami
sesta, ja opetusministeri Virolaisen vastaus, 43. 

- Ks. Kirjastot. 

Kurssit: Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 328 pysyvän 
kurssikeskuksen aikaansaamisesta Tornion seminaa
rin vapautuviin tiloihin. Lii:tteet 684. L. Siv:aan 
255. - Kä!itelty hall.esit. n:o 123 yhteydessä. -
Ks. Seminaarit. 

- Ed. Knuutin ym. rah.al. n:o 306 määrärahan osoitta
misesta Kemin kaupunkiin perostettavaa kurssikes
kuksen suunnittelua varten. Liitteet 1561. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 52. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Linkolan ym. rah.al. n:o 389 määrärahan osoit
tamisesta Kaakkois-Suomen aluetta palvelevan, Imat
ran kauppalaan sijoitettavan kurssikeskuksen suun
nittelua varten. Liitteet 1670. L. Vv:aan 1658. Kä
s1telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 52. A. K. 2769. A. II. 

- Ks. Ammattikasvatus. Ammattikoulut. Ammatti
kurssit. Lomaemännlft. Metsäkurssit. Sienet. 

Kurssitappiot: - Ks. Turkistarhaus. Valtion takuut. 

Kustannusliike: Ed. Weckmanin kirj. ksm. n:o 223 
valtion kustannusliikkeen perustamisesta, ja opetus
ministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3087. A. V: 3. 

Kustavi: - Ks. Lossit. Satamat. 

Kutukalastus: - Ks. Kalastus. 

Kuulokeskukset: - Ks. Aistivialliset. 

Kuulovammaiset: - Ks. Aistivialliset. 

Kuusiniemi: - Ks. Sillat. 

Kuusoja: - Ks. Perkaustyöt. 

Kylvösiesnenet: - Ks. Siemenet. 

Kylätiet: - Ks. Maantiet. 

Kymenlaakso: - Ks. Teknilliset koulut. 

Kymi:- Ks. Vesiensuojelu. 

Kymijoki: - Ks. Kalatalous. Sillat. 

Kyrönjoki: - Ks. Sillat. Vesistötalous. 

Kysymykset: Kirjalliset (A. V: 3): N:o 1, Ilas
kivi ym.: Autoveron alentamisesta. - Ks. Moot
•toriajoneuvovero. 

- n:o 2, Pohjonen ym.: Kuorma-autojen kuor
mausmääräyksistä TVH:n kuljetuksissa. - Ks. Kul
jetustoiminta. 

Kirj. ksm. n:o 3, Pohjonen ym.: Eräiden kuntien 
epioikeudenmukaisesta asemasta metsänparannus
avustuksiin nähden. - Ks. Metsänparannus. 

- n:o 4, J u v e 1 a ym.: Useamman kuin yhden 
palkan tai eläkkeen maksamisesta julkisista varoista 
samoille henkilöille. - Ks. Eläkkeet. 

- n:o 5, H. Linna ym.: Metsänarvon määräämi
sestä maatalouskiinteistön omistajan hakiessa kan
saneläkettä. - Ks. Kansaneläke. 

- n:o 6, Sini s a 1 o ym.: Suomen ja Neuvostoliiton 
välisen uuden kalastussopimuksen aikaansaamisesta. 
- Ks. Kalastussopimukset. 

- n:o 7, 11 a s kivi ym.: Fyysillisten henkilöiden ve-
rotuksen uudistamisesta.- Ks. Verotus. 

- n:o 8, Weckman: Työpaikkojen terveydenhuol
toa koskevan lainsäädännön aikaansaamisesta. -
Ks. Terveydenhoito. 

- n:o 9, Pennanen ym.: Tie- Ja vesirakennuslai
toksen 1toimihenkil8iden matkakustannusten ja pii
värahojen suorittamisesta. - Ks. Matkakustannuk
set. 

- n:o 10, Honkonen ym.: Liike- ja toimistoaloilla 
havaittujen palkka- ja sosiaalisten epäkohtien pois
tamisesta. - Ks. Kauppaliikkeet. 

- n:o 11, P aasivuori ym.: Televisio-ohjelmien 
sisällöstä ja valvonnasta. ~ Ks. Televisio. 

- n:o 12, Sini s a 1 o ym.: Eläkeiän alentamista kos
kevien selvitysten valmistumisesta. - Ks. Eläkkeet. 

- n:o 13, Li 11 q v i s t ym.: Invalidien kuntoutta
mistoiminnassa olevien epäkohtien korjaamisesta. -
Ks. lnvaliidit. 

- n:o 14, Haapasalo ym.: Ammatinvalinnanoh
jaustoimiston perustamisesta Mikkeliin. - Ks. Am
matinvalinta. 

- n:o 15, Vaittinen: Kaupunkien ja kauppaloi
den . terveys'sisarten palkk;tuksen korottamisesta. -
Ks. Terveyssisaret. 

- n:o 16, Vai t •t i ne n: Sairaanhoitajien korkea
kouluopetuksen järjestämisestä. - Ks. Sairaanhoi· 
tajat. 

- n:o 17, Linkola ym.: Elatusavun ennakon ko
rottamisesta. - Ks. Elatusapu. 

- n:o 18, Uusi ta 1 o ym.: Opintodemokratiasta 
invaliidien ammattioppilaitoksissa. - Ks. Invalii
dit. 

- n:o 19, Laaksonen ym.: Vairion virastoihin 
otettavan henkilökunnan paikkaamista koskevien 
budjettiohjeiden muuttamisesta. - Ks. Virkamie
het. 

- n:o 20, E. Räsänen ym.: Liiketulosta useam
malle kunnalle suoritettavan veron jakamisesta. -
Ks. Kunnallisverotus. 

- n:o 21, Nurminen ym.: Pohjoisten satamien 
aiheettomien sulketnisten peruuttamisesta. - Ks. 
Satamat. 

- n:o 22, Tikkanen ym.: Pohjois-ja Itä-Suomen 
kehitysrahaston perustamisesta. - Ks. Kehitysra
hasto. 

- n:o 23, Sand e 1 i n ym.: Sähköalan työturvalli
suuden järjestämisestä. - Ks. Työturvallisuus. 

- n:o 24, S a 1 a m a ym.: Koululaisten saattamisesta 
tapaturmavakuutuksen piiriin. - Ks. Tapaturma
vakuutus. 

- n:o 25, Männistö ym.: Sairausvakuutuslain 
toissij~suuden a~euttamasta viivästymisestä kor
vaukslen maksanusessa. - Ks. Sairausvakuutus. 
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Kirj. ksm. n:o 26, Gestrin ym.: Helsingin poliisi
laitoksen toimintamahdollisuuksien parantamisesta. 

- Ks. Poliisi. 
- n:o 27, Sini s a 1 o: Kotkan Mussalon rautatien 

rakennussuunnitelmien toteuttamisesta. - Ks. Rau
tatiet. 

__:, n:o 28 Niin i koski ym.: Sosiaalikustannusten 
pienyritteliäisyydelle aiheuttamista vaikeuksista. -
Ks. Sosiaaliturvamaksu. 

- n:o 29, S i 11 a n ta u s ym.: Opetusharjoittelu.a 
suorittavien auskultanttien toimeentulon turvaanu
sesta. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 30, Pohjonen ym.: TVH:n tie- ja raken
nussoran hinnoitteluperusteista. - Ks. Sora. 

- n:o 31, Peso 1 a ym.: Liikennevahinkojen kor
vauskysymyksiä käsittelevän erikoistuomioistuimen 
perustamisesta. - Ks. Liikennevakuutus. 

- n:o 32, Niin i k o s k i ym.: Pohjois-Suomessa 
työllisyyskohteiksi soveltuvien töiden suunnittelu
toiminnan lisäämisestä. - Ks. Työllisyys. 

- n:o 33, V i 1m i ym.: Metsähallituksen mailla ole
vien vuokratilojen muodostamisesta itsenäisiksi vil
jelystiloiksi. - Ks. Maankäyttölaki. 

- n:o 34, P a avo 1 a ym.: Yksityisten sairaanhoito
laitosten taloudellisen aseman parantamisesta. -
Ks. Sairaalat. 

- n:o 35, H ä iki ö: Rikospoliisilisän ottamisesta huo
mioon poliisimiehen tuntipalkkaa laskettaessa. -
Ks. Poliisi. 

- n:o 36, Paavo 1 a ym.: Yksityisten oppilaitosten 
taloudellisen aseman parantamisesta. - Ks. Oppi
koulut. 

- n:o 37, Anti la ym.: Maatilatalouden tulovero
lain mukaisten veroilmoitusten yksinkertaistamisesta 
ja niiden jättöajan jatkamisesta. - Ks. Maatilata
louden verotus. 

- n:o 38, E. S a 1 o ym.: Eräitä keuhkosairauksia 
potevien invalidien sisällyttämisestä invalidihuoltoa 
saavien piiriin. - Ks. Invaliidit. 

- n:o 39, Tenhiälä ym.: Yksityisten vähittäis
kauppiaiden ostopaikan valinnanvapaudesta. - Ks. 
Vähittäiskauppa. 

- n:o 40, Peso 1 a ym.: Kaivostoiminnan aloittami
sesta Nivalan Hiturassa. - Ks. Kaivostoiminta. 

- n:o 41, Sini s a 1 o ym.: Selvityksen suorittami
sesta yksityiskapitalistisessa talouselämässä vallitse
vasta keskityksestä. - Ks. Talouselämä. 

- n:o 42, Niin i koski ym.: Liikuntaesteisten liik
kumis- ja !toimintamahdollisuuksien parantamisesta. 
- Ks. Liikuntavammaiset. 

- n:o 43, E. Laine ym.: Kuntien työhönsijoitus-
osuuksien tarkistamisesta. - Ks. Työllisyyslaki. 

- n:o 44, S i 11 a n ta u s ym.: Kiinteistöjen verotus
arvojen korottamisesta. - Ks. Tulo- ja omaisuus
vero. 

- n:o 45, Vai t t i ne n ym.: Voin käyttämisestä 
margariinin valmistukseen. - Ks. Voi. 

~ n:o 46, A r o: Holhottavien taloudellisen aseman 
heikkenemisestä. - Ks. Holhouslaki. 

~ n:o 47, Pekkarinen ym.: Kunnallisen harkin
taverotusoikeuden poistamisesta. - Ks. Kunnallis

. verotus. 
- n:o 48, Li n k o 1 a ym.: Kotiapulaisten aseman 

parantamisesta. - Ks. Kotiapulaiset. 

Kirj. ksm. n:o 49, Puhakka ym.: Metsätöissä hevo
sen kanssa käyviin pienviljelijöihin kohdistuvasta 
maatilatalouden tuloverolain tulkinnasta. - Ks. 
Maatilatalouden verotus. 

- n:o 50, H a 1m e ym.: Ylioppilastutkintoa suorit
tamattomien opiskelijain pääsemisestä Tampereen 
yliopistoon. - Ks. Yliopisto. · 

- n:o 51, Luja ym.: Alennusten myöntämisestä 
eläkkeensaajille valtionrautateillä. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 52, Neva 1 aine n: Vesialusten liikevaihto
verovapauden perusteista. - Ks. Liikevaihtovero. 

- n:o 53, Karvikko ym.: Tulenarkojen tekokui
tujen vaarallisuudesta.- Ks. Tekstiilit. 

- n:o 54, Melin ym.: Laittomien aseiden vapaa
ehtoisten luovutustilaisuuksien järjestämisestä. -
Ks. Aseet. 

- n:o 55, S i 1 e ä kangas ym.: Maatalouden har
joittamisen turvaamisesta siitä toimeentulonsa saa
ville väestöryhmille. - Ks. Maatalous. 

- n:o 56, V o u t i 1 aine n ym.: Losssinkuljettajien 
sosiaaliturvaan liittyvistä eduista. - Ks. Loss1t. 

- n:o 57, Linkola ym.: Maankäyttöasetukseen si
sältyvien vapaavuosisäännöksien tarkistamisesta. -
Ks. Maankäyttölaki. 

- n:o 58, Eskman ym.: Ratatutkimuksen suorit
tamisesta suunnalla Uusikaupunki-Rauma-Pori. 
- Ks. Rautatiet. 

- n:o 59, Sini s a 1 o ym.: Satamatöiden kunnallis-
tamisesta. - Ks. Satamatyöt. 

- n:o 60, Sääskilahti ym.: Oulun--Ylivieskan 
ohikulkutien rakentamiseen käytettyjen maiden kor
vaamisesta Oulaisten kauppalan alueella. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 61, Vai t ti ne n ym.: Peruskoulun kotita
lousopetuksesta. - Ks. Koululaitos. 

- n:o 62, B r ei 1 i n: Asuntojen lämmityskysymyk
sen selvittämisesltä. - Ks. Asunnot. 

- n:o 63, S i II a n ta u s ym.: Poliittisten nuoriso
ja raittiusjärjestöjen tukemisesta. - Ks. Nuoriso
järjestöt. 

- n:o 64, M ä k e 1 ä ym.: Omaisuusrikoksia koske
vien rikoslain säännösten uudistamisesta. - Ks. 
Rikos laki. 

- n:o 65, Peso 1 a ym.: Verotuskauden siirtämi
sestä. - Ks. Verotuslaki. 

- n:o 66, Luja ym.: Ammatinvalinnanohjaustoimis
ton perustamisesta Espoon kauppalaan ja Helsingin 
maalaiskuntaan. - Ks. Ammatinvalinta. 

- n:o 67, H a u k i puro ym.: Metsänparannuslain 
peruslannoitusta koskevien lainaehtojen muUittami
sesta. - Ks. Metsänparannuslaki. 

- n:o 68, Sääski 1 a h t i: Linja-autoliikenteen aloit
tamisesta Saarenkylän ja Meltauksen välillä. - Ks. 
Liikenne. 

- n:o 69, Pennanen: Saimaan kanavan luotsaus
ja kanavamaksujen tarkistamisesta. - Ks. Kanavat. 

- n:o 70, Peso 1 a ym.: Keinomunuaispotilaiden 
hoitomahdollisuuksien lisäämisesltä. - Ks. Sairaan
hoito. 

- n:o 71, Paasivuori ym.: Ammattikoulutuksen 
järjestämisestä työvoiman tarvetta vastaavasti. -
Ks. Ammattikoulutus. 

- n:o 72, S a v e 1 a ym.: Metsätyöntekijöiden eri
koissairauksien ennaltaehkäisemisestä. - Ks. Am
mattitaudit. 
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Kirj. ksm. n:o 73, Sand e 1 i n ym.: Korvausmenette
lyn yksinkertaistamisesta sairausvakuutuslain mu
kaan · korvattavien lääkärinpalkkioiden sekä labora
torio- ja röntgenmaksujen osalta. - Ks. Sairausva
kuutus. 

- n:o 74, E. Laine: Taivassalon-Kustavin !ossi
yhteyden parantamisesta. - Ks. Lossit. 

- n:o 75 Holopainen ym.: Rautateiden raken
tamisesta johtuvien pakkolunastuskorvauksien peri
misestä. - Ks. Pakkolunastus. 

- n:o 76, Pekkarinen: Suonenjoen Puhelinyh
distyksen lunastamisesta valtiolle. - Ks. P_uh.elin. 

- n:o 77, Mäkelä ym.: Kasvatusneuvolatountntaa 
koskevan lainsäädännön aikaansaamisesta. - Ks. 
Kasvatusneuvolat. 

- n:o 78, Me 1 i n ym.: Suomessa oleville vaitiotto
mille henkilöille myönnettävän kansalaisuuden 
saannin helpottamisesta. - Ks. Kansalaisuus. 

- n:o 79, E. Räsänen ym.: Pohjois-Savon ve
siensäännöstelytöiden loppuunsaattamisesta. - Ks. 
Vesistön säännöstely. 

- n:o 80, Haukipuro ym.: Metsäntutkimuslai
toksen työskentelymahdollisuuksien kehittämisestä. 
- Ks. Metsäntutkimuslattos. 

- n:o 81, Leinonen: Valtionrautateiden Oulun 
konepajan toimintaedellytysten parantamisesta. -
Ks. Rautatiet. 

- n:o 82, V i 1 p on i e m i: l1tsenäisyyspäivän palkan 
turvaamisesta !tyÖntekijöille viisipäiväiseen työviik
koon siirryttäessä. - Ks. Palkat. 

- n:o 83, Peso 1 a: Yhtiöiden, säätiöiden ja yhtei
söjen maanostoa estävän lainsäädännön kumoami
sesta. - Ks. Maankäyttölaki. 

- n:o 84, Sini s a 1 o ym.: Toimenpiteistä yhteiskun
nan maankäyttöoikeuden laajentamiseksi. - Ks. 
Maankäyttö laki. 

- n:o 85, V o 1 otin en ym.: Enso-Gutzeit Oy:n 
suurnavettahankkeen estämisestä. - Ks. Karjata
lous. 

- n:o 86, Pekkarinen ym.: Kuntien kalleusluo
kitusjärjestelmän uusimisesta. - Ks. Kalleusluoki
tus. 

- n:o 87, S i 11 a n ta u s ym.: Osapäivätyöntekijäin 
ottamisesta valtion terveyden- ja sairaanhoitosään
nöksien piiriin. - Ks. Terveydenhoito. 

- n:o 88, K a r p o 1 a ym.: Satoa kohdanneiden lu
mivahinkojen korvaamisesta. - Ks. Satovahingot. 

- n:o 89, Vai t t i ne n: Sairaanhoitajaopettajiksi 
opiskelevien oikeuttamisesta saamaan opintolainojen 
valtiontakausta ja korkotukea. - Ks. Sairaanhoi
tajat. 

- n:o 90, Honkonen ym.: Määrärahasta kodin
perustamislainoja varten. - Ks. Kodinperustamis
lainat. 

- n:o 91, Sääski 1 a h t i: Kalastusoikeuden palaut
tamisesta paikalliselle väestölle. Lokan allasalueella. 
- Ks. Kalastus. 

- n:o 92, Sääski 1 a h t i: Rovaniemen maalaiskun-
nan kuorma-autoilijain oikeuksien turvaamisesta. -
Ks. Kuorma-autoilijat. 

- n:o 93, Koivunen ym.: Suolahden-Haapajär
ven rautatien rakentamiseen otetun maan pakko
lunastuskorvauksista. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 94, Laaksonen ym.: Valtion palveluksessa 
olevien henkilöiden vahingonvastuusta eräissä ta
pauksissa. - Ks. V ahingonvastuu. 

Kirj. ksm. n:o 95, Gestrin ym.: Koululaisten tapa
turmasuojan parantamisesta. - Ks. Tapaturmat. 

- n:o 96, I 1 a s kivi: Mereen joutuneen öljyn ai
heuttamien tuhojen estämisestä. - Ks. Öljyvahin
got. 

- n:o 97, Pesola ym.: Puolustusvoimien perushan
kintojen jälkeenjääneisyyden poistamisesta. - Ks. 
Puolustuslaitos. 

- n:o 98, E. Laine ym.: Arkipyhäviikkojen lauan
tai- ja aattopäivien työajan lyhentämisestä. - Ks. 
Työaika. 

- n:o 99, Sini s a 1 o: Kausalan virastotalon raken
nustöiden aloittamisesta. - Ks. Virastot. 

- n:o 100, Saarto ym.: Sairauden tai 1tapaturman 
aiheuttaman työkyvyttömyysajan eläketurvasta. -
Ks. Eläkkeet. 

- n:o 101, A. S a 1 o: Toimenpiteistä erään Jyväs
kylän yliopiston opiskelijan opinto-oikeuden epää
misen johdosta. - Ks. Yliopisto. 

- n:o 102, Mä k e 1 ä ym.: Käytännöllis-teknisestä 
opetuksesta peruskoulun yläasteella. - Ks. Kou
lulaitos. 

- n:o 103, Uusi ta 1 o ym.: Metsänhoitajien irti
sanoutumisuhkan poistamisesta. - Ks. Metsänhoi
tajat. 

- n:o 104, K u 11 ym.: Koululaiskuljetuksia koske
vien määräysten aikaansaamisesta. - Ks. Koulu
laiskuljetukset. 

- n:o 105, Häggblom: Toimenpiteistä öljyvahin
kojen estämiseksi. - Ks. Öljyvahingot •. 

- n:o 106, Sini s a 1 o: Kymenlaakson pohjoisosan 
tieyhteydestä muuhun Kymenlaaksoon. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 107, Linkola ym.: Vanhusten työmahdol
lisuuksien lisäämisestä. - Ks. Vanhukset. 

- n:o 108, Koivunen ym.: Omakotitonttien omis
tajien vapauttamisesta katujen kunnossapitovelvoit
teista. - Ks. Rakennuslaki. 

- n:o 109, Honkonen ym.: Venäjän kielen opis
kelun tehostamisesta. - Ks. Venäjänkieli. 

- n:o 110, Eskman ym.: Yksityisoppilaiden vai
keuksista suorittaa tutkintoja kauppaoppilaitok
sissa. - Ks. Kauppakoulut. 

- n:o 111, E. Laine ym.: Eräiden talonraken
nustöiden keskeyttämisestä Turussa. - Ks. Raken
nustoiminta. 

- n:o 112, S i 11 a n ta u s ym.: Kokeilukoulujen li
säpalkkioiden määrän ja perusteiden muuttami
sesta. - Ks. Kansakoulut. 

- n:o 113, Pohjonen ym.: Kuntien nuorisotyön
tekijöiden asemasta. - Ks. Nuoriso. 

- n:o 114, P en n a ne n: Kauppalakunni11e kansa
koululain nojalla kertakaikkisena valtionapuna op
pilasluvun perusteella maksettavan valtionavun ko
rottamisesta.- Ks. Kansakoulut. 

- n:o 115, H a a r 1 a: Kar-Air Oy:n yksityisten osak
keiden omistajien aseman turvaamisesta. - Ks. Kar-
Air Oy. 

- n:o 116, Sini s a 1 o: Teollisuuden vesiensuojelu
toimenpiteiden tehostamisesta. - Ks. Vesiensuo
jelu. 

- n:o 117, Saimo ym.: Maanomistajan aseman tur
vaamisesta tienpitoviranomaisten ottaessa soranotto
paikkoja haltuunsa. - Ks. Tielaki. 



Xilf:, Ium. n:o 118, 1 haki v i: Tal'llpeteflll y]ådpiston 
kiiWelm ~aalin vah~ jiitlälDisesci. ~ Ks. 
l'&t>idO. 

~ fl:<t 119, Hu ~as al o ym.: .AmrMttiajokortin 
vapauttamisesta leimaverosta. - Ks. Ajokortit, 

~ n:o 126, M. Li t1 n a ym.: Jäkiliinnostajien mah
d6llistrttdfflll! soda ty6aömyyskass4lai.tl mukaista 
avustusta. - Ks. Työttömyyskassat. 

~ rt:o 111, V i Int i yttl.: Eräiden maankäyttölain mu
klllsten auntoLtiftahakemustert käsittelystä asutus
hallituksessa. - Ks. Asuntolainat. 

~ aro 122, P « a s o ym.: Vesivoimalaito8tcn raken
nuslupicm klisittelystä. - K&. Vcinulaitokset:. 

~ n:o 12~, . V ltittinen ym.: Suomen Taiteilijat 
ry:tr fO!:mittnan tukemisesta. - Ks. Suomen Tai
teilijat r .y. 

- n:o 124, V i1 m i ym,: Uudit- ja kivenraivauspalk
kion myöntämitestä wdis.tilan perustamispalkkiota 
saaneelle henkilöille. ~ Ks. Uudisrai\'8\lS. 

...... n:o 12,, Sillan u u s ym.: Harkintaverotusjllt
jestdtnitn poi!ltamisesta. - Ks. V erotus. 

- n:o 126, K u 11: Mielenterveydellisen neuvontatoi
minnan tehostamisesta. - Ks. Kasvatusneuvol.at. 

- n:o 127, Pohjonen ym.: Opistoasteisten tek
nillisten oppilaitosten hallinnollisten elimien ko
koonpsno&ta. - Ks. Teknilliset koulut. 

- rt:o 128, I 1 a s kivi ym.: ]lltjestyspoliisilisien 
maksamisesta. - Ks. Poliisi. 

- n:~ 12~, ~ a n d s t t ö m: Oikeudesta lapsen tapaa
lDl&een aV'lOerOtapauksessa. - Ks. Lapset. 

- n:d 130, S ä il s k i 1 a h t i ym.: Marjan- ja sienen
poimintatulojen saattamisesta verovapaaksi. - Ks. 
Verotus. 

- n:ö 131, J u v t 1 a ym.: Piirinuohoojien sosiaali
sen ase.ntart parantamisesta. ~ Ks. NuohOojat. 

- n:o 132, Pohjonen ym.: Määrärahasta ,tien
hoitokunnille jliärteiden velkojen maksamiseksi. -
Ks. Tielaki. 

~ n:o 133, Ilaskivi ym.: Valtion Helsingin kau
p~Sia omisttmien lila:t·alueiden saattamisesta ny
kyis~å tarkoituksenmukatsetnpaan käyttöön. ~ Ks. 
Vainon mdO!naisuus. 

- n:o 134, Weckman: Vapunpäivän saattamisesta 
palkallisek:si juhlapäiväksi. - Ks. Vapunpäivä. 

- n;o 1?5, ~ e 1 i n ym.: Lääkintöhallituksen orga
ntsa.auouudistuksen siittämisestä. - Ks. Lääkintö
hallitus. 

- n:o 136, Li n k o 1 a: Lappeenrannan teknillisen 
korkeakoulun huonetilaohjelman hyväksymisestä. 
- Ks. Teknilliset korkeakoulut. 

- n:o 137, Vilponiemi: Satakunnan tieolojen ke-
hittämisestä. - K1. Maantiet. 

- n:o 138, Luja: Suomen Poliohuolto ry:n huolto
ja toipilllskoti Kaislarannan toiminnan tukemisesta. 
- Ks. Lapsihalvaus. 

- n:o 139, Saimo: Maaseudulla toimivien poliisi-
miesten työolosuhteissa ja palkkauksessa olevien 
epäkohtien korjaamisesta. - Ks. Poliisi. 

- n:o 140, Puhakka ym.: Maatalouden tulovero
lain pienviljelijöille aiheuttaman verotaakan kasvun 
estämisestä. - Ks. Maatilatalouden verotus. 

- n:o 141, E. Laine ym.: Asevelvollisten oikeus
turvaa heikentävien toimenpi>teiden estämisestä 
puolustusvoimissa. - Ks. Asevelvolliset. 

Kirj. lwa. n:o 142, V i1 m i ym.: Maata\oudd t\llo
verolain aikmtaman verotasoituksen Äiiiintymisen 
esrämitatä. ~ K.a.. MMtilatal~ verotUs. 

- n;Q> 143, Sini Ii al o: K.otka& telnliillisen oppilai
toksen toimintamahdollisuuksien paramam.isesta. 
- Ks. Telmillisllt koulut. 

- n:o 144, Pohjonen: T~stajanpalkkioidcn pie-
mtudcsta. - Ks. Todistajanpalkkiot. 

~ n:o 141, Vai tt i ne Jl ym.~ Nuohoojien aseman 
parantamisesta. - Ks. Nuohoojat. 

- n:o 146, Pllattola ym.: ]unat\l.t\tallisuudesta vas
taavan henkilökunnan koulutulituon alentamisesta. 
~ Ks. :Raut11tkliiiset. 

- n:o 147, Suonpiä: SuojeluskuntajlirjesUin jat
kuvan toiminnan estämisestä. - Ks. Suojeluskunta
järjestö. 

- n:o 148, T. S a 1 o ym.: Toimenpiteistä maata
louspolitiikan muuttamiseksi. - Ks. Maaulouspo
litiikka. 

- n:o 149, Pohjonen ym.: Pengerjoen perkaa
misesta Petä}ä.veden kunnassa. - Ks. Perkaustyöt. 

- n:o 150, Männistö ym.: Kuopion korkeakou
lun sijoiJtuspaikan ratkaisemisesta. - Ks. Korkea
koulut. 

- n:o 151, Voutilainen ym.: Lieksan automaat
tikeskuksen rakentamisesta. - Ks. Puhelin. 

- n:o 152, Sand e Iin ym.: Asuinhuoneistojen os
tajien oikeuksien turvaamisesta. - Ks. Asunto
osakeyhtiöt. 

- n:o 153, Paaso ym.: Perämeren kalojen saastu
misesta. - Ks. Kalat. 

- n:o 154, Perheen tupa: Posti- ja lennätinlai
toksen kuljetustoiminnassa esiintyvien epäkohtien 
korjaamisesta. - Ks. Postilaitos. 

- n:o 155, Perheen tupa: Posti- ja lennätinhal
lituksen toimenpiteistä postin autotallikysymyksiä 
hoidettaessa. - Ks. Postilaitos. 

- n:o 156, V o 1 otin en ym.: Outo~sa si
jaitsevan Outokumpu Oy:n malminetsintäosaston 
siirtämisestä. - Ks. Outokumpu Oy. · 

- n:o 157, Tikkanen ym.: Esityksen antamisesta 
laiksi kiinnityksestä kuorma-autoihin. - Ks. lrtai
mistokiinnitys. 

- n:o 158, E. Laine ym.: Perusvähennyksestä 
kunnallisverotuksessa. - Ks. Kunnallisverotus. 

- n:o 159, H al me ym.: Sairausvakuutuslain mu
kaiseen työpaikkakassaan kohdistuvasta kunnallis
verotuksesta. - Ks. Kunnallisverotus. 

- n:o 160, Haukipuro ym.: VHme kesän halla
vahinkojen korvaamisesta. - Ks. Satovahingot. 

- n:o 161, Sini s a 1 o ym.: Julkisista viroista elä
kettä saavien siittymisestä muihin toimiin. - Ks. 
Työelämä. 

- n:o 162, P a a s i v u o t i ym.: So&iaalialennusvoin 
myynnin ulottamisesta kansaneläkkeen täyttä tuki
osaa ja elatusavun ennakkoa saaville. - Ks. Voi. 

- n:o 163, Lindeman: Luonnonsuojelulainsäädän
nön uudistamisesta. - Ks. Luonnonsuojelu. 

- n:o 164, Lähteenmäki ym.: Kansaneläkejär
jestelmän työtuloa koskevien säännösten tarkista
misesta. - Ks. Kansaneläke. 

- n:o 165, Sand e 1 i n ym.: Maalaiskirjeenkanta
jien sairausajan palkkaa koskevien määräysten tar
kistamisesta. - Ks. Postilaitos. 
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Kirj. ksm. n:o 166, L u j a ym.: &paon jll Kauoiaisten 
kauppalan scki Hdsi.ngin maalaiskulman poliisivoi
mien lisäämisestä. - Ks. Poliisi. 

- n:o 167, E. La i De ym.: Tie. ja ~uslai
toksen solmimista työkoneiden vuokrasopimuksista. 
- Ks. Työkoneet. 

- n:o 168, V i 1 p on i e m i: Ammatthnaisessa lliken-
teesli kiytettlvien IIU10jeA verorasituksesta. - Ks. 
Moottoriajoneuvovero. 

- n:o l!R, S u d elin: Opistoinsinöörien jatkokou
lutukseua. - Ks. Opistoiminöörit. 

- n:o 170, V il m i: :&ityksali antamisesta kalakan
nan ja kalastuksen turvaamisesta. - Ks. Kalastus. 

- n:o 171, Uusitalo ym.: Kuntien yhteistoiminta
alueiden järjestysmuotokysymyksen selvittämisestä. 
- Ks. Kunnat. 

- n:o 172, Holopainen ym.: Valtionrautateiden 
veturihankinnoista. - Ks. Sähköveturit. 

- n:o 173, Volort:inen ym.: Puunjalostusteolli
suuden sijoittamisesta kehitysalueille. - Ks. Puun
jalostusteollisuus. 

- n:o 174, Sini s a 1 o: Kymen läänin teollisuuden 
jätevesien laskemisesta Suomenlahteen. - Ks. Ve
siensuojdu. 

- n:o 175, Pohjonen mt.: Autojen pakokaasujen 
puhdistamisesta. - Ks .. IlmAnSaastuminen. 

- n:o 176, V ilmi ym.: Uusien luonnonsuojelullluei
den muodostamisesta Lappiin. - Ks. Luonnon
suojelu. 

- n :o 177, S i n i s a 1 o ym. Nuorison asemaa yhteis
kunnassa koskevan selvityksen suorittamisesta. -
Ks. Nuoriso. 

- n:o 178, V i 1m i ym.: Maatilatalouden kehittämis
rahaston säästyneiden varojen käyttämisestä maa
talouden rakennustoiminnan lainoittamiseen. - Ks. 
Kehitysrahastot. 

- n:o 179, Paavola ym.: Luonnonhoidon ja -suo
jelun kokonaisjärjestelyn toteuttamisesta. - Ks. 
Luonnonsuojelu. 

- n:o 180, V. R. Virtanen: Sairausvakuutuslain 
mukaisten päivä- ja äitiysrahojen jälkeenjääneisyy
destä.- Ks. A.itiysraha. 

- n:o 181, Sai m o ym.: Mert:såautoteiden valtiolle 
lunastamista koskevien säännösten helpottamisesta. 
- Ks. Metsiiautotiet. 

- n:o 182, M ä n n i s t ö: Sairausvakuutuslain mu-
kaisen äitiysrahan suoritusajasta ja suuruudesta. -
Ks. Åitiysraha. 

- n:o 183, S a a r t o ym.: Hoitokoteihin sijoitettujen 
lasten poisottamisen estämisestä. - Ks. Lasten
hoito. 

- n:o 184, Hanhirova ym.: Ruotsissa asuvien 
ulkosuomalaisten aseman parantamisesta. - Ks. Ul
kosuomalaiset. 

- n:o 185, Bern e r ym.: Oy Ylesradio Ab:n toi
miluvan ehtojen noudattamisen valvonnasta. - Ks. 
Yleisradio. 

- n:o 186, Vai rt t i ne n ym.: Taksiautoilijain talou
dellisen aseman parantamisesta. - Ks. Vuokra
autoilijat. 

- n:o 187, Sinisalo ym.: Kilpailurajoitusten val· 
vontajärjestelmään sisältyvistä puutteista. - Ks. Ta
louselämä. 

- n:o 188, Sini s a 1 o ym.: Toimenpiteistä valtio
johtoisten yhtiöiden eroamiseksi kartellisopimuk
sista.- Ks. VaLtion laitokset. 
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Kirj. kam. n:o 189, Westerlund ym.: Työviili
nemä kiytetcävim moottorikdkkojen hankinta- ja 
käyttökustannusten alentamisesta. - Ks. Moottori
kelkat. 

- n:o 1901_ S a r j ala ym.~ Kuntien vapauttamisesta 
metsäpalOjen sam&mltUslwstannuksista. - Ks. Met
säpalot. 

- n:o 191, V o u t i 1 aine n ym.: Halkojen bUman 
vakauttamisesta. - Ks. Halot. 

- n:o 192, J u v e Ia ym.: Noormarkun joen ruop
paamisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaami
sesta. - Ks. Ruoppaustyöt. 

- n:o 193, Sai m o: Liikkuvien asfalttiasemien aiheut
,tamista terveydellisistä haitoista. - Ks. Asfaltti
asemat. 

- n:o 194, S a 1 a m a ym.: OpetUksen antamisesta 
sairaalahoitoon joutuneille oppikoululaisille. - Ks. 
Sairaalaopetus. 

- n:o 195, Paavo 1 a ym.: Ylimääräisiin sotaeläk
keisiin varatun määrärahm jakamisesta kokonaisuu
dessaan. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 196, S ä ä s k il a h t i ym.: Toimenpiteistä 
maatilojen elinkelpoistamiseksi. - Ks. Maatalous. 

- n:o 197, Kekkonen: Asemakaavamääräysten 
vaikutuksesta rakeunusmateriaalin ja tekotavan va
lintaan. - Ks. Asemakaava. 

- n:o 198, Haukipuro ym.: Kansaneläke- ja sai
rausvakuutusjärjestelmien yhdistämisestä. - Ks. 
Kansaneläke. 

- n:o 199, K n u u t t i 1 a ym.: Virkamies-kansanedus
tajien kaksinkertaisesta palkkauksesta. - Ks. Bdus
tajanpalkkio. 

- n:o 200, Kekkonen: Virkamiesten sivutehtä
vien rajoittamisest;t. - Ks. Virkamiehet. 

- n:o 201, Volotinen ym.: Metallisulaton pe
rustamisestll Pohjois-Karjalan lääniin. - Ks. Teol
lisuus. 

- n:o 202, Karpola ym.: Kivenraivauskustannus
ten saattamisesta våhennyskelpoiseksi verotuksessa. 
- Ks. Kivenraivaus. 

- n:o 203, Me 1 i n ym.: Suden täydellisestä rau-
hoittamisesta. - Ks. Rauhoitus. 

- n:o 204, Mä k e 1 å ym.: Turvattomien nuorten 
ammattiopetuksen tehostamisesta. - Ks. Ammatti
opetus. 

- n:o 205, Tikkanen ym.: Nestemäisten poltto
aineiden hintojen saattamisesta samansuuruisiksi 
koko maassa. - Ks. Polttoaineet. 

- n:o 206, Hara ym.: Juopuneiden pidätyskäytän
nön muuttumisesta. - Ks. Juopumus. 

- n:o 207, K ar p o la ym.: Kehitysllluerallaston pe
rustamisesta. - Ks. Kehitysrahasito. 

- n:o 208, E. La i ne: Salon ohikulkutien rakenta
misen nopeuttamisesta. - Ks. Maantiet. 

- n:o 209, Laaksonen ym.: Valtion ty(ikyvyttö
myyseläkettä saavien asemassa olevien epäkohtien 
korjaamisesta. - Ks. Eläkelaki. 

- n:o 210, Sinisalo ym.: Selonteon antamisesta 
Eduskunnalle Nordek-suunnitelmasta. - Ks. Nor
dek. 

- n:o 211, V ilmi ym.: Rintamamieseläkkeiden 
maksattamisesta. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 212, S i n i s a 1 o ym.: Hintavalvontatoimenpi
teiden tehostamisesta. - Ks. Hintavalvonta. 

- n:o 213, E. Laine ym.: Helikopterin hankkimi
sesta Turunmaan saaristomeren alueelle. - Ks. 
Meripelastustoiminta. 
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Kirj. ksm. n:o 214, K a r p o 1 a ym.! Poliisimiesten työ
turvallisuuden lisäämistä tutkivan toimikunnan aset
tamisesta. - Ks. Poliisi. 

- n:o 215, V o u t i 1 aine n ym.: Talousspriin vää
rinkäytön ehkäisemisestä. - Ks. Taloussprii. 

- n:o 216, Vilponiemi ym.: Tarkoituksenmu
kaisen vapaa-aikapolitiikan aikaansaamisesta. 

- n:o 217, Hasu ym.: Metsänmyyntiverohuhujen 
torjumisesta. - Ks. Metsäverotus. 

- n:o 218, V o 1 otin en: Televisiossa esitetystä or
todoksista kirkkokuntaa koskeneesta ohjelmasta. 
- Ks. Televisio. 

- n:o 219, S a 1 a m a ym.: Maksettujen elatusapuen-
nakkojen takaisinperinnästä. - Ks. Elatusapu. 

- n:o 220, Me 1 i n ym.: Taloudellista yhdentymispoli
tiikkaa koskevan toimintaohjelman laatimisesta. -
Ks. Talouspolitiikka. 

- n:o 221, K n u u t i ym.: Tie- ja vesirakennuspii
rien palveluksessa olevien toimihenkilöiden laaja· 
mittaisesta irtisanomisesta. - Ks. Tie- ja vesiraken· 
nus. 

- n:o 222, S ä ä s k i 1 a h t i: Villiminkkien hävittä
misestä. - Ks. Minkit. 

- n:o 223, Weckman: Valtion kustannusliikkeen 
perustamisesta. - Ks. Kustannusliike. 

- n:o ·224, K a a r 1 on en ym.: P"oytyän paikallissai
raala- ja kunnanlääkäripiirin kuntainliiton perus
säännön uudistamiseesta. - Ks. Sairaalat. 

- n:o 225, Gestrin ym.: Ruotsinkielisten potilaiden 
kielivaikeuksista maan kaksikielisten alueiden sai
raaloissa. - Ks. Sairaalat. 

- n:o 226, Linko 1 a ym.: Työkyvyttömyyskäsitteen 
yhdenmukaistamisesta sosiaaliturvajärjestelmäs-
sämme. - Ks. Työkyvyttömyys. 

- n:o 227, N i e me 1 ä: Lossinhoitajien · sosiaalisen 
aseman parantamisesta. - Ks. Lossit. 

- n:o 228, E. Laine ym.: Turun sairaanhoito-oppi
laitoksen rakennustöiden aloittamisesta. - Ks. Sai
raanhoito. 

- n:o 229, Li II q v i s t ym.: Invalidien suojatyötoi
mintaa koskevan esityksen antamisesta. - Ks. 
Invaliidit. 

- n:o 230, P a a sivu ori: Kansaneläkeläisten uuden 
asumistukijärjestelmän aiheuttamista epäkohdista 
suurissa väestökeskuksissa. - Ks. Asumistuki. 

- n:o 231, Koivunen ym.: Valrionrautateiden 
paikallisen henkilöliikenteen supistussuunnitel-
mista Keski-Suomessa. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 232, Laaksonen: Iltaopiskelijain jatko-
opintomahdollisuuksien parantamisesta. - Ks. Ilta
opiskelu. 

- n:o 233, Niin i koski ym.: Yhtenäisen sosiaali
turvajärjestelmän aikaansaamisesta. - Ks. Sosiaa· 
liturva. 

- n:o 234, V i 1 p on i e m i: Työllisyyskurssien hen
kilökunnan eläketurvan järjestämisestä. - Ks. 
Eläkkeet. 

- n:o 235, Rod en: Kroonisten syöpäpotilaiden ase
man helpottamisesta. - Ks. Syöpä. 

- n:o 236, Rod en: Syöpäjärjestöjen taloudellisesta 
tukemisesta. - Ks. Syöpä. 

- n:o 237, Linko 1 a: Maankäyttölainoja saaneiden 
maksuvaikeuksien helpottamisesta. - Ks. Maan
käyttölainat. 

Kirj. ksm. n:o 238, E. Laine ym.: Veikkausvoitto
varojen jakoperusteiden muuttamisesta. - Ks. 
Veikkaus. 

- n:o 239, Honkonen ym.: Palveluselinkeinojen 
piirissä työskentelevien aseman parantamisesta. -
Ks. Kauppaliikkeet. 

- n:o 240, Honkonen ym.: Kansaneläkkeen va
rassa elävien vapauttamisesta radio- ja televisiolu
pamaksuista. - Ks. Yleisradio. 

- n:o 241, E. Laine: Sähköasennustarvikkeiden 
hintojen kohoamisesta. - Ks. Hintavalvonta. 

- n:o 242, Sini s a 1 o: Vähimmäiseläketurvan lisää
misestä.- Ks. Eläkkeet. 

- n:o 243, E. R ä s ä ne n ym.: Suljettujen alueiden 
liikenteessä havaittujen epäkohtien korjaamisesta. 
- Ks. Liikenne. 

- n:o 244, W e s te r 1 u n d: Ruotsinkielisten aio-
kas- ja jatkokoulutuskurssien järjestämisestä valtion 
poliisiopistossa. - Ks. Poliisi. 

- n:o 245, Paavo 1 a ym.: Verovelvollisten oikeus
turvan vahvistamisesta. - Ks. Verotus. 

- n:o 246, Nurminen ym.: Outokumpu Oy:n 
Kokkolan tehtailla harjoitettavan työntekijäin po
liittisen kortistoinnin lopettamisesta. - Ks. Syr
jintä. 

- n:o 247, H osti 1 a ym.: Keinomunuaispotilaiden 
hoidon tehostamisesta. - Ks. Sairaanhoito. 

- n:o 248, T. S a 1 o: Kemijärvi Oy:n osakkaille 
aiheutuneiden tappioiden korvaamisesta. - Ks. 
Kemijärvi Oy. 

- n:o 249, V i 1m i: Ranuan kuntaan kuuluvan Piit
tisjärven alueen käyttösuunnitelmaa koskevan toi· 
mituksen kiirehtimisestä. - Ks. Asutustilat. 

- n:o 250, Perheen tupa ym.: Korkeakoulujen 
opettajien virkojen täyttämisestä. - Ks. Korkea
koulut. 

- n:o 251, Gestrin ym.: Lääkeaineiden kulutusti
laston laajentamisesta. - Ks. Lääkkeet. 

- n:o 252, L u j a ym.: Pakollisen äitiysloman piten
tämisestä. - Ks. Äitiysloma. 

- n:o 253, Asunta: Viestijohtojen ja -laitteiden ra
kentamisoikeutta koskevan lainsäädännön uusimi
sesta. - Ks. Postilaitos. 

- n:o 254, Peso 1 a: Rakennustarvikkeiden hinnan-
korotuksista. - Ks. Rakennustarvikkeet. · 

- n:o 255, Peso 1 a: Maataloudellisten tutkimustu
losten julkaisu- ja tiedotustoiminnan tehostami
sesta. - Ks. Maataloustutkimus. 

- n:o 256, Sai m o: Yksinäisten naisleskien aseman 
parantamisesta. - Ks. Lesket. 

- n:o 257, H ä g g b 1om ym.: Merimiesverotuksesta 
kunnille aiheutuvien tulonmenetysten korvaami
sesta. - Ks. Merimiesvero. 

- n:o 258, Mäkinen ym.: Nestemäisiin polttoai
neisiin sisältyvän rikin aiheuttamien haittojen pois
tamisesta. - Ks. Polttoaineet. 

- n:o 259, Mäkinen ym.: PCB-yhdisteiden aiheut
·tamien vaarojen torjumisesta. - Ks. Luonnonsuo
jelu. 

- n:o 260, N i e me 1 ä ym.: Maatalouden omaisuus
verorasituksen keventämisestä. - Ks. Omaisuus
verotus. 

- n:o 261, Paasivuori ym.: Työeläkelakien ulko
puolelle jääneiden vanhusten toimeentulon paran· 
tamisesta. - Ks. Työeläkkeet. 
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Kirj. ksm. n:o 262, H ä g g b 1om ym.: Kansainväli
sillä vesillä käytettäviin kalastusvälineisiin kohdistu
van tullin ja liikevaihtoveron poistamisesta. - Ks. 
Kalastusvälineet. 

- n:o 263, Uusi ta 1 o ym.: Voin ja margariinin 
hintasuhteen muuttamisesta. - Ks. Voi. 

- n:o 264, V i 1m i ym.: TVL:n työnjohtotehtävissä 
työsken4!1evien palkkojen korottamisesta. - Ks. 
Tie- ja vesirakennus. 

- n:o 265, Si 1 e ä kangas ym.: Oman asunnon 
hankkimiseen käytettyjen lainojen korkojen vähen
nyskelpoisuudesta kunnallisverotuksessa. - Ks. 
Kunnallisverotus. 

- n:o 266, R ö n k k ö: Eläkelainsäädännön yhteen
sovitussäännösten epäjohdonmukaisuudesta. - Ks. 
Eläkkeet. 

- n:o 267, Holopainen ym.: Joensuusta Kun
nasniemen ja Huhmarisen kautta Polvijärvelle ra
kennettavan tien aikaansaamisesta. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 268, Sini s a 1 o: Suomalaisen rakennustyö
voiman käyttämisestä Svetogorskin puunjalostus
tehtaan laajennustyössä. - Ks. Rakennustyövoima. 

- n:o 269, E. Laine ym.: Korvauksen maksami
sesta kansalaissotaan osallistuneille punakaartilai
sille. - Ks. Punakaartilaiset. 

- n:o 270, Kankaanpää: Maatalouden perus-
luottolainoituksen hyväksikäytön edistämisestä. -
Ks. Maatalous. 

- n:o 271, K a n k aan p ä ä: Maatilatalouden kehit
tämisrahaston käyttösuunnitelman vahvistamisesta. 
- Ks. Kehitysrahastot. 

- n:o 272, Pekkarinen: Maataloudenharjoitta-
jien ja muiden yrittäjien prosenttivähennyksestä 
verotuksessa. - Ks. V eronhuojennukset. 

- n:o 273, Neva 1 aine n: Epäkohdista kuorma
autoliikenteessä. - Ks. Kuljetustoiminta. 

- n:o 274, P r o c o p e ym.: Merimiesammattikoulun 
rakentamisesta Hankoon. - Ks. Merikoulut. 

- n:o 275, N i e me 1 ä: Säämingin kunnassa sijaitse
van Savonlinnan kaupungin kaatopaikan aiheutta
man saastuttamisen estämisestä. - Ks. Vesiensuo
jelu. 

- n:o 276, A. Salo ym.: Kertakäyttöpakkausten 
markkinoinnin kieltävän lakiesityksen antamisesta. 
- Ks. Luonnonsuojelu. 

- n:o 277, V ilmi ym.: Tavallisten maanostolaino-
jen myöntämisedellytyksiä koskevien ohjeiden tar
kistamisesta. - Ks. Asutuslainat. 

- n:o 278, J u n n i 1 a: Hallituksen Nordek-suunni
,telman hoitamistavasta. - Ks. Nordek. 

- n:o 279, T. Salon ym.: Väestönsuojelun toiminta
valmiuden tehostamisesta. - Ks. Väestönsuojelu. 

- n:o 280, H ä g g b 1om ym.: Matkustajaverosta 
annetun lain kumoamisesta. - Ks. Matkustajavero. 

- n:o 281, V i 1m i ym.: Peruskoulun uskonnonope
tuksen järjestämisestä. - Ks. Uskonnonopetus. 

- n:o 282, Sini s a 1 o: Merimieskotien aikaansaami
sesta suurimpiin satamakaupunkeihin. - Ks. Meri
mieskodit. 

- n:o 283, A r o ym.: Opiskelijain lasten päivähoito
toiminnan tukemisesta. - Ks. Lastenseimet. 

- n:o 284, Vilponiemi: Verosäännösten muutta
misesta asumiskustannusten alentamiseksi. - Ks. 
Verotus. 

Kirj. ksm. n:o 285 V i 1m i: Maantie- ja sora-alueiden 
korvaussuoritusten maksatusten nopeuttamisesta. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 286, H a 1m e: Valtionrautateiden pa1kallislii
kenteen supistamisesta Tampereen alueella. - Ks. 
Rautatiet. 

- n:o 287, M. Linna ym.: Valtionrautateiden Ou
lun ja Vaasan konepajan toiminnan jatkamisesta. 
- Ks. Rautatiet. 

- n:o 288, E. Räsänen ym.: Matka- ja päivärahan 
erilaisista maksuperusteista valtion keskusvirastojen 
työmailla. - Ks. Päiväraha. 

- n:o 289, E. Räsänen ym.: Ammattiautoilijain 
työllisyyden parantamisesta. - Ks. Kuljetustoi
minta. 

- n:o 290, T. S a 1 o ym.: Virkanimitysjärjestelmän 
uudistamisesta. - Ks. Virkanimitykset. 

- n:o 291, V i 1m i ym.: Pohjois-Suomen kuntien 
työhönsijoitusvelvollisuuden helpottamisesta. - Ks. 
Kunnat. 

- n:o 292, Lindeman: Vanhojen kaupunkien eri
tyisrasitteiden poistamisesta. - Ks. Kaupungit. 

- n:o 293, Koppanen: Maaoteitse suoritettavien 
erikoiskuljetusten edistämisestä. - Ks. Kuljetustoi
minta. 

- n:o 294, L ä h te en m ä k i: Oppisopimuslain sään
nösten käytäntöön soveLtamisesta. - Ks. Oppisopi
mus1aki. 

- n:o 295, V o u t i 1 aine n ym.: Kuorma-autollijain 
työllisyystilanteen parantamisesta. - Ks. Kuorma
autoilijat. 

- n:o 296, E. Laine ym.: Voin alennusmyynnin 
tehostamisesta. - Ks. Voi. 

- n:o 297, Eskelinen ym.: Yksityisen vähittäis
kaupan toimintaedellytysten parantamisesta. - Ks. 
Vähittäiskauppa. 

- n:o 298, Li ll q v i s t ym.: Ammatin mukaisesti 
määräytyvän eläkeiän käytäntöön ottamisesta. -
Ks. Eläkeikä. 

- n:o 299, Bern e r ym.: Lainsäädäntötoimenpi-
teistä teollisuuslaitoksen ulkopuolisen työvoiman 
käyttöä koskevan kiellon johdosta. - Ks. Työ
voima. 

- n:o 300, V o 1 o t i ne n: Polttoturpeen nostamisen 
aloittamisesta Valkeasuolla Pohjois-Karjalassa. -
Ks. Polttoturve. 

- n:o 301, H. Linna ym.: Valtionavusta kunnan-
lääkärien virka-asuntojen ja vastaanottotilojen 
rakentamiseen. - Ks. Lääkärit. 

Suu1liseil:: N:o 1, Vennamon: Rintamaveteraa
nieläkkeen korottamisesta, 38. 

- n:o 2, Vennamon: Maidontuotannon vähentä
misestä, 38. 

- n:o 3, H a r a n: Lääketeollisuus- ja apteekkilaitos
komitean täydentämisestä, 39. 

- n:o 4, Peso 1 a n: Toimenpiteistä aselevon aikaan
saamiseksi Biafrassa, 39. 

- n:o 5, Pohjosen: Maatilatalouden veroilmoi
tusmenettelyn yksinkertaistamisesta, 40. 

- n:o 6, J u n n i 1 a n: Työttömien määrästä, 40. 
- n:o 7, Vai t t i sen: Huumausainekaupan ja -käy-

tön torjumisesta, 41. 
- n:o 8, A p a j a 1 ahde n: Eräästä "Uutisia Kii

nasta" nimisessä monisteessa olleesta lausumasta, 42. 
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Suull. ksm. n:o 9, E h r n r o o t h i n: Työllisyysasiain 
hoitamisesta voimakeinoin, 42. 

- n:o 10, Kankaan: Hallituksen Rautaruukki 
Oy:n laajentamista koakevista tiedoista kuluvan 
vuoden budjettiesitystä anne~aessa, 43. 

- n:o 11, Paavo 1 a n: Yliopistojen ja korkeakoulu
jen kurssikirjapulan poistamisesta, 4). 

- n:o 12, M i en: Poliittisten puol~ ohjelmien 
jakoperusteista, 52. 

- n:o 13, M c 1 i n i n: Yksityisissä korkeakouluissa 
opiskelevien opintotuen auuruudeata, 44. 

- n:o 14, La n d s t r ö m i n: Yleisradion lupamak
sujen pcrimi.skorvaUiten nostamisesta, ,2. 

- n:o 15, Vai 1t t i sen: Kokonaisvaltaisen tervey
denhuollon järjestämisestä, 53. 

- n:o 16, Linko 1 a n: Taksinkuljettajiin kohdistu· 
vien väkivallantekojen estämisestä, ,.., 

- n:o 17, V o u t il a is e n: Sairausvakuutuslain tois
sijaisuudcn aiheuttamien epäkohtien korjaamisesta, 
54. 

- n:o 18, Junnilan: Talletusten verovapauden 
poistamisesta, 19. 

- n:o 19, R. Virtasen: Talletuskoron alentamisen 
estllmisestä, 60. 

- n:o 20, Vennamon: Talletuskoron alentamisen 
estämisestä, 60. 

~ n:o 21, Gestrin i n: Yksityisten iltaoppikoulu
jen taloudellisesta asemasta, 61. 

-· n:o 22, Pohjosen: Maatilatalouden veroilmoi
tusmenettelyn yksinkertaistamisesta, 78. 

- n:o 23, Linko 1 a n: Verotuksen kiristllmisestä 
ensi vuonna, 78. 

- n:o 24, Sääski 1 ahde n: Kansaneläkelaitoksen 
päätöksistä tehtyjen valitusten käsittelyn viivästy· 
misestä, 78. 

- n:o 25, La n d s t r ö m i n: Esityksen antamisesta 
asuntotuotannon veronhuojennuslaiksi, 84. 

- n:o 26, Honkosen: Koulunuudistuksen suun
nittelutöiden nykyvaiheesta, 61. 

- n:o 27, V a i tt i s en: Naiskonstaapelien lukumää
rän lisäämisestä, 78. 

- n:o 28, E h r n r o o t h i n: Taloudellisen valtalain 
Voimassaoloajan pitentämisestä, 85. 

- n:o 29, Leivo·Larssonin: Kansaneläkkeen 
ja työeläkkeen yhdistämisen seurauksista, 85. 

- n:o 30, P o u s i n: Liikenneyhteyksien parantami
sesta Inkeroisten ja Haminan välillä, 86. 

- n:o 31, Vai t t i sen: . Pienteollisuuspiiritoimis-
tojen neuvojain toimien vakinaistamisesta, 125. 

- n:o 32, P o h j o sen: Maatilatalouden veroilmoi
tusmenettelyn yksinkertaistamisesta, 86. 

- n:o 33, Linko 1 a n: Verotuksen kiristämisestä 
ensi vuonna, 87. 

- n:o 34, Vennamon: Erityisesti kehitysalueilla 
esiintyvän työttömyyden poistamisesta, 125. 

- n:o 35, Vennamon: Työttömyyskassalain kor
jaamisesta, 126. 

- n:o 36, af He u r 1 i n i n: Nykyvenäjän opiskelun 
edistämisestä ( Peruutettu). 

- n:o 37, S ä ä s k i 1 ahde n: Porojen kuolleisuu
desta aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta, 127. 

- n:o 38, Me Iin i n: Suomen esittämisestä Euroo
pan turvallisuuskokouksen isäntämaaksi, 155. 

- n:o 39, Ta 11 g r enin: Kahden Turunmaan saa
ren asukkaiden eristyneisyydestä, 155. 

Suull. ksm. n:o 40, Mäki-Hakolan: Vaasan lää
niä koskevan seutukaavamääräyksen antamisesta, 
156. 

- n:o 41, af He u r 1 i n i n: Nykyvenäjän opiskelun 
edistämisestä, 157. 

- n:o 42, K n u u ·t t i 1 s n: Valtion kcmekorjaamoi
den töiden keskinäisestä järjestelystä, 198. 

- n:o 4}, P o h jos c n: Hengenpelastustyötll edistä
vien merkintöjen tekemisestä autonajolcortti.in, 199. 

- n:o 44, Linko 1 a n: TyövoiJnapiirien tilastointi
menetelmistä, 200. 

- n:o 45, La n d s t r ö m i n: Esityksen Bbtllmisesta 
yrittäjäeläkelaiksi, 201. 

- n:o 46, A. S a 1 on: HenkiJ.atilausliikennelupien 
jaottelusta, 201. 

- n:o 47, J u v e 1 a n: Eurovision laulukilpailuun lä
hetcttilvien suomalaisten turvallisuudesta, 201. 

- n:o 48, Breilin i n: Salon ohikulkutien rakenta
misesta, 295. 

- n:o 49, Berneri n: Yrittäjiin kohdistuvan har· 
kintaverotuksen soveltamisen valvonnasta, ~. 

- n:o 50, Vennamon: Oppi- ja ammattikoulua 
käyvien kyydityskustannusten korvaamisesta, 296. 

- n:o ,1, S i 11 a n ta u k sen: Hdllitukscn suhtau
tumisesta teltWisioteatterin johtajan esittämiin teat· 
rterin tehtävää koskeviin mielipiteisiin, 297. 

- n:o 52, J u n n i 1 a n: Viimeaikaisesta talous- ja 
työllisyyspolitiikasta, 298. 

- n:o 53, Siiskosen: Matkailutoimikunnan ko
koonpanosta, 298. 

- n:o 54, Vennamon: Asuntoverotuksesta, 299. 
- n:o 55, M ä en: Kiinteistötulon veroennakon ko-

rottamisesta, 300. 
- n:o 56, P o h j o sen: Ajokortin voimassao1oajasta, 

367. 
- n:o 57, Le i v o- Larssonin: Suomalaispojan 

palauttamisesta kotimaahan taiteilija Josepbine Ba
ker'in kansainvälisestä lapsiperheestil, 368. 

- n:o 58, Laaksosen: Helsingin tullikamarin 
auto-osaston henkilökunnan työskentelyolosuh-
teista, 368. 

- n:o 59, Berneri n: Erään televisiossa esitetyn 
sarjaohjelman Yleisradion toimiluvanmukaisuu· 
desta, 369. 

- n:o 60, Linko 1 a n: Pihtiputaalla murhattujen 
poliisien omaisten taloudellisen aseman turvaami
sesta, 370. 

- n:o 61, Hanhirova n; Pohjois-Suomen työlli
syyttä ja taloudellista kehittämistä koskevasta vas
tuusta, 371. 

- n:o 62, S ä ä s k i 1 ahde n: Puutavaran kuljetta
misesta metsätraktoreita kä~täen, 405. 

- n:o 63, Granvik i n: Alkoholiyhtiön voittovaro
jen jakamisesta, 406. 

- n:o 64, Vai t t i sen: Kotimaisen voin mainos· 
kampanjasuunnitelman laskelmista, 407. 

- n:o 65, H. Linnan: Esityksen antamisesta laiksi 
satovahinkojen korvaus järjestelmästä, 407. 

- n:o 66, Asun n a n: Raittiusmäärärahojen jaosta, 
459. 

- n:o 67, Westerlundin: Leipäviljakaupassa 
esiintyvistä epäkohdista, 408. 

- n:o 68, Paavolan: Valtion maan käyttämisestä 
Helsingissä asuntotuotantoon, 460. 

- n:o 69, K n u u t i n: Alueliikennelupien myöntä· 
misestä, 460. 
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Suull. ksm. n:o 70, V a r t i a n: Liikennepoliittisen 
tutkimuksen suorittamisesta, 461. 

- n:o 71, K o c k i n: Aseenkantolupien saattamisesta 
määrliaikaisiksi, 462. 

- n:o 72, Kiviaho n: Voin kuluttajahinnan pysy
väisestit alentamisesta, 408. 

- n:o 73, La n d s t r ö m i n: Atomivoimala-asian 
ratkaisun ajankohdasta, 462. 

- n:o 74, T a 11 g r enin: Lossimiesten kanssa teh
tävistä urakkasopimuksista, 463. 

- n:o 75, V. R. Virtasen: Työllisyyden hoita
mista koskevan eduskunnan lausuman täytäntöön 
panemisesta, 464. 

- n:o 76, Ahosen: Yliopiston Apteekin tulon 
käyttämisestä Jyväskylän Yliopiston tukemiseen, 
465. 

- n:o 77, J u v e 1 a n: Kotimaisen ohran käytön 
lisäämisestä oluen valmistuksessa, 465. 

- n:o 78, Ehrnroothin: VakauttaiDisen jatko
toimenpiteistä, 465. 

- n:o 79, Rytkösen: Sotilasvalan sanamuodon 
uudistamisesta, 492. 

- n:o 80, U u s i ta 1 on: Sairaalan käyttökustannus
ten Valtionavustusten porrastamista koskevan esi
tyksen antamisesta, 493. 

- n:o 81, Vennamon: Valtion laitosten jäteve
sien laskemisesta Kuoreveden Suinuselkään, 493. 

- n:o 82, P.o h jos en: Esityksen antamisesta uudd
leenkoulutuslaiksi, 494. 

- n:o 83, Weckman i n: Vähimmiiispalkk:alain sää
tämisestä, 495, 530. 

- n:o 84, B r e iJ i n i n: Uusien oppilaiden ottami
sesta VR:n konepajakouluihin, 495. 

- n:o 85, Vennamon: Maidon pesemisen lopetta
misesta, 495. 

- n:o 86, P r o c o p en: Ruotsinkielisen merimies
koulun rakentamisesta Hankoon, 496. 

- n:o 87, Asunnan: Tampereen yliopiston tut
kintojen ·tuottamaa kdpoisuutta tutkivan komitean 
työn valmistumisesta, 497. 

- n:o 88, Junnilan: Margariiniteollisuuden sosia
lisoimisesta, 497. 

- n:o 89, H osti 1 a n: TV-2:n näkyvyysalueen laa
jentamisesta Kymen läänin aluedle, 498. 

- n:o 90, S a n d e 1 i n i n: Lääkärinpalkkioista sekä 
röntgen- ja laboratoriomaksuista, 557. 

- n:o 91, Vennamon: Rintamaveteraanidäkkei-
den käsii:tdemisestä sosiaali- ja terveysministeriössä, 
558. 

- n:o 92, Paavo 1 a n: Toimenpiteistä irtolaisalko
holistien kouluttamiseksi työdämään, 558. 

- n:o 93, Vennamon: VR:n Oulun konepajan 
toiminnan lopettamisen aiheuttamasta työttömyy
destä, 559. 

- n:o 94, af He u r 1 i n i n: Ensiluokkaisen kulu
tusmaidon saannin turvaamisesta kulutuskeskuk
sissa ( Peruutetltu) . 

- n:o 95, Linko 1 a n: Toimenpiteistä Heimolan 
talon purkamisen estämiseksi, 560. 

- n:o 96, Asun n a n: Enso-Gutzeit Oy:n suurna
vettahanketta koskevien tietojen todenpetäisyy
clesti, 583, 663. 

- n:o 97, Asunnan: Ulkomaisen nautakarjan 
maahantuonnista, 560. 

Suull. ksm. n:o 98, K n u u t i n: Tilapäisesti kansalais• 
koulun opettajan virkaa hoitavan kansakoulunopet
tajan palkkauksesta, 560. 

- n:o 99, Pohjosen: Yksityismetsälain 2 S:n mu
kaisten uudistusalueitten verovapaudesta, 583. 

- n:o 100, Saarron: Fiskars yhtymän toiminnan 
lopettamisen aiheuttamasta työttömyydestä, 584, 
664. 

- n:o 101, Me 1 i n i n: OECD:n suurlähettilään ni
mittämisestä, 561. 

- n:o 102, Linko 1 a n: Toimihenkilöiden työttö
myyden torjumisesta, 584. 

- n:o 103, A r on: Kauppaoppilaitoksia koskevan 
esityksen antamisesta, 585. 

- n:o 104, N i k k i 1 ä n: Maataloustuotannon rajoit
tamisesta valtion koulutiloilla, 561. 

- n:o 105, J u v e 1 a n: Työtuomioistuinlain uudista
mista koskevan esityksen antamisesta, 585. 

- n:o 106, E h r n r o o t h i n: Puolustusvoimien ko
mentajan eroanomuksen aiheuttamista toimenpi
teistä, 586. 

- n:o 107, R a i p a 1 a n: Esityksen antamisesta laiksi 
kylvösiementuotannon edistämisestä, 586. 

- n:o 108, Ra i p a 1 a n: Esityksen antamisesta laiksi 
maataloustuotteiden hintatasosta, 587. 

- n:o 1091 H osti 1 a n: Luumäen-Tavastilan teol
lisuusradan rakentamisesta, 587. 

- n:o 110, V a i t t i sen: Hdsingin Lastenlinnan ase
man järjestämisestä, 588. 

- n:o 111, Vennamon: Pienipalkkaisten ansioi
den parantamisesta, 664. 

- n:o 112, Vennamon: Kansaneläkeikärajan alen
tamisesta ja kansandäkkeiden korottamisesta, 665. 

- n:o 113, af Heurlin i n: Ensiluokkaisen kulu
tusmaidon saannin turvaamisesta kulutuskeskuk
sissa, 665. 

- n:o 114, G e s t ri n i n: Merenkulkuhallituksen 
öljyvahinkojen torjuntatoimenpiteitä koskevan tie
don paikkansapitävyydestä ( Peruutettu). 

- n:o 115, Ta 11 g r enin: Saaristossa tapahtuvien 
öljykatastrofien estämisestä, 666. 

- n:o 116 Saarron: Valtion siirtotyömaiden ma
joituspalkkojen järjestystoimenpiteistä, 670. 

- n:o 117, K n u u t t i 1 a n: Perustettavaksi suunni· 
tdlun vesihallituksen toimialasta, 667. 

- n:o 118, H osti 1 a n: Eläkkeensaajien asumistuki· 
järjestelmää koskevan esityksen antamisesta, 668. 

- n:o 119, Pohjosen: Kotiapulaiskoulutuksen 
aikaansaamisesta, 668. 

- n:o 120, S a i m on: Margariinipakkauksien varus
tamisesta tavaraselosteella, 668. 

- n:o 121, Vennamon: Työttömyyskorvausten 
kattorajan nostamisesta, 670. 

- n:o 122, V en n a m o n: Kiinteistökaupoista suo
ritettavan leimaveron poistamisesta, 668. 

- n:o 123, V o u t i 1 a i s en: Yksityismetsätalouden 
metsänparannus- ja vilje1ystöiden jatkumisen turvaa
misesta, 669. 

- n:o 124, H. Linnan: Lääkärikoulutuksen lisää
misestä, 755. 

- n:o 125, H a r a n: Huumausaineongelman selvit
tämisestä, 756. 

- n:o 126, Vai t t i sen: Huumausaineiden torjun
tahenkilökunnan lisäämisestä, 757. 

- n:o 117, M i en: Huwnausainerikoksien raqaii
tuksista, 758. 
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Suull. ksm. n:o 128, Linko 1 a n: Huumausaineiden 
käytön seurauksien selvittämisestä, 758. 

- n:o 129, Linko 1 a n: Suurten kuntien yhdistämi
sestä, 759. 

- n:o 130, T i i t u n: Pienten pienteollisuusyritysten 
vapauttamisesta liikevaihtoverosta, 760. 

- n:o 131, Borg-Sundmanin: Ruotsalais-suo
malaisen kulttuurikeskuksen sijoittamisesta Suomen
linnaan, 671. 

- n:o 132, Laaksosen: Kansallisteatterin palve
luksessa olevien henkilöiden joukkoirtisanomisesta, 
671. 

- n:o 133, V i 1m i n: Kansakoulutoimen ylläpitämi
seen annettavien valtionapujen viivästymisestä, 835. 

- n:o 134, G e s t r i n i n: Merenkulkuhallituksen öl
jyvahinkojen torjuntatoimenpiteitä koskevan tiedon 
paikkansapitävyydestä, 761. 

- n:o 135, Pohjosen: Työajan lyhentymisen kor
vaamista pienyrittäjille koskevasta selvityksestä, 836. 

- n:o 136, Sand e 1 i n i n: Paineastiain valvontaa ja 
tarkastusta koskevan lakiehdotuksen antamisesta, 
837. 

- n:o 137, S a 1 a m a n: Kansakoululuokkien oppi
lasmäärien pienentämisestä, 817. 

~ n:o 138, Anti 1 a n: Vaasan läänin ottamisesta ko
konaisuudessaan kehitysaluelainsäädännön piiriin, 
838. 

- n:o 139, Lottasen: Jäteöljyn uudelleenpuhdis
tamisesta, 838. 

- n:o 140, Vennamon: Sorsakosken-Varkauden 
tieyhteydestä, 838. 

- n:o 141, Vennamon: Veronkorotusten estämi
sestä, 840. 

- n:o 142, Me 1 i n i n: Ulosottolainsäädännön yhden
mukaistamisesta pohjoismaissa, 840. 

- n:o 143, S i 11 a n ta u k sen: Koululuokkien op
pilasmäärien alentamisesta, 841. 

- n:o 144, S illan it a u k sen: Koulutoimen alue
hallinnosta, 841. 

- n:o 145, Sand e 1 i n i n: Työttömyyskassa-avustus
ten ja työttömyyskorvausten enimmäisajan jatkami
sesta (Peruutettu). 

- n:o 146, Aho sen: Suomalaisten ravintolamuusik
kojen työnsaantimahdollisuuksista, 1022. 

- n:o 147, Linko 1 a n: Toimenpiteistä Kansainvä
lisen Työjärjestön sopimuksen n:o 111 ratifioimi
seksi, 1023. 

- n:o 148, Sirenin: Kansakoulu- ja kirjastotoimen 
valtionaputilityksien viivästymisestä, 1023. 

- n:o 149, Koivusen: Pienteollisuuslainojen 
myöntämisestä korkosubventioiden puitteissa, 1023. 

- n:o 150, Vennamon: Kuljetustoimen alan ve
rojen alentamisesta, 1024. 

- n:o 151, V en n a m on: Äidinpalkan toteuttami
sesta, 1024. 

- n:o 152, af Heurlin i n: Kiinteistövälittäjien 
asiakkaiden aseman turvaamisesta, 1025. 

- n:o 153, Lindeman i n: Luonnonsuojelulain 
uusimisesta, 1025. 

- n:o 154, Ne v ala i s en: Kirjanpitovelvollisten ve
ron kiertämisen estämisestä, 1026. 

- n:o 155, A p a j ala h d en: Esikoulun liittämisestä 
yleiseen koulujärjestelmään, 1026. 

- n:o 156, Mäki-Hakolan: Kansalais- ja työ. 
väenopistojen valtionapujen viivästymisestä, 1026. 

Suull. ksm. n:o 157, J u n n i 1 a n: Hallituksen jäsenen 
ottamisesta mukaan Tasavallan Presidentin ulkomai
sille neuvottelumatkoille, 1027 .. 

- n:o 158, af He u r 1 i n i n: Työmarkkinahallituk
sen perustamisesta, 1028. 

- n:o 159, Perheen tuvan: Siirto- ja majoitus
työmaiden yhteisasuntoloissa asumista koskevien 
säännöksien tarkistamisesta, 1028. 

- n:o 160, Borg-Sundmanin: Oikeusministeri 
Simosen ns. herätyspuheen perusteista, 1029. 

- n:o 161, Paavo 1 a n: Myrkkyasiain neuvottelu
kunnan ja torjunta-ainelautakunnan kokoonpanosta, 
1029. 

- n:o 162, Paavo 1 a n: Outokumpu Oy:n T.omion 
tehtaan jätevesien johtamisesta mereen, 1029. 

- n:o 163, S i II a n ta u k sen: Valtiojohtoisten 
matkatoimistojen tappiosta, 1030. 

- n:o 164, Pohjosen: Työministeriön perustami
sesta, 1030. 

- n:o 165, Mä k e 1 ä n: Kansaneläkeläisten matkus
tusoikeudesta valtion postiautoissa alennettuun hin
taan, 1033. 

- n:o 166, Vennamon: Outokumpu Oy:n Tor
nion tehtaan jätevesien laskemisesta mereen, 1031. 

- n:o 167, Vennamon: Lisävarojen myöntämi
sestä rintamaveteraanien eläkkeitä varten, 1031. 

- n:o 168, Koppasen: Tiemäärärahojen supista-
misesita, 1032. · 

- n:o 169, Karvikon: Sotainvalidien elinkorko
jen jälkeenjääneisyydestä ja täydennyskorkojen 
määräämisperusteista, 1032. 

- n:o 170, Granvik i n: Suihkukoneiden äänivallin 
murtamisen estämisestä turkiseläintarhojen yläpuo
lella penikoimisaikana, 1034. 

- n:o 171, Me Iin i n: Nesite Oy:n tilaamien 100 000 
tonnia suurempien tankkialusten käyttämisestä, 
1033. 

- n:o 172, U u s i t a 1 o n: Suihkukoneiden lentämi
sen estämisestä minkkitarhojen yläpuolella peni
koimisaikana, 1034. 

- n:o 173, A r o n: Ylioppilastutkinnon poistami
sesta, 1195. 

- n:o 174, Weckman i n: Työpaikkansa menettä
neiden keski-ikäisten työntekijäin toimeentulon tur
vaamisesta, 1196. 

- n:o 175, Mäkelän: Kunnille maantiealueiden lu
nastusta varten myönnettäviä valtionapuja koske
vien hakemuksien käsittelemisestä, 1196. 

- n:o 176, Ta 11 g .r enin: ltse1;1äisen tulliaseman pe
rustamisesta Paraisiin, 1197. 

- n:o 177, Kankaan: Vesihuoltotoiminnao. laajen
tamisesta, 1198. 

- n:o 178, Linko 1 a h: Kuluttajaneuvoston kokoon
panosta, 1199. 

- n:o 179, Westerlundin: Viime satovuoteen 
kuuluvan vehnän markkinoimisesta, 1199. 

- n:o 180, S i 11 a n t a u k s en: Ulkosuomalaisten 
äänestämisoikeuden laajentamista koskevan esityk
sen antamisesta, 1200. 

- n:o 181, Laaksosen: Palkkausluokkatieduste
lusta valtionrautateillä, 1201. 

- n:o 182, V e n n a m on: Sairaankuljetusjärjestel
män edistämisestä, 1201. 

- n:o 183, S a 1 a m a n: Lapsen huostaanoton päätty
mistä tarkoittavan ikärajan korottamisesta, 1202. 

.;_ n:o 184, J u n n i 1 a n: Sähköveturien hankkimi
sesta, 1203. 
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Suull. ksm. n:o 185, Vennamon: Kotivoikorvaus
ten myöntämisestä, 1317. 

- n:o 186, af He u r 1 i n i n: Aluesairaalan perus
tamisesta Jorviin (Peruutettu). 

- n:o 187, Uusitalon: Kuntien veroäyrin hinnan 
pysyttämisestä ennallaan, 1582. 

- n:o 188, Pohjosen: Esityksen antamisesta laiksi 
kuntien yhteistoiminnan järjestysmuodosta, 156.3. 

- n:o 189, E h r n r o o t h i n: Vieraan armeijan tais
teluasuisten sotilaiden esiintymisestä Helsingissä po
liittisessa kokouksessa, 1564. 

- n:o 190, E h r n r o o t h i n: Neuvoa-antavan äänes
tyksen toimeenpanemisesta korkeakouluissa hallin
touudistusasiassa, 1564. 

- n:o 191, Junnilan: Vastakkaisista käsityksistä 
veturikysymyksessä, 158.3. 

- n:o 192, H a r a n: Sotaveteraanien kansaneläkeikä
rajan alentamisesta, 1565. 

- n:o 19.3, Paavo 1 a n: Rintamamiesten eläkeikä
rajan alentamisesta, 1565. 

- n:o 194, V en n a m on: Rintamaveteraanieläkkei
den myöntämisestä, 1566. 

- n:o 195, Vennamon: Esityksen antamisesta pie
nituloisten vähimmäispalkkalaiksi, 1566. 

- n :o 196, A h o s e n: Keski-Suomen maanviljelys
insinööripiirin työntekijäin työllisyyden turvaami
sesta, 1584. 

- n:o 197, M. Linnan: Metsäpalojen torjumisesta 
kunnille aiheutuneiden kustannusten korvaami
sesta, 1567. 

- n:o 198, S i 11 a n ta u k sen: Kouluhallituksen 
osastopäälliköiden nimittämisestä, 1568. 

- n:o 199, J u v e 1 a n: Työehtosopimuksen mukai
sen palkan turvaamisesta kaikille työntekijöille, 
1584. 

- n:o 200, Gestrin i n: Varmuustoimenpiteistä 
suurimman vesillämme liikkuneen säiliöaluksen käy
dessä Sköldvikin öljysatamassa, 1581. 

- n:o 201, Paavo 1 a n: Outokumpu Oy:n Tornion 
tehtaan jätevesien johtamisesta mereen, 1618. 

- n:o 202, V en n a m on: Kunnanveroäyrin hinnan 
nousun estämisestä, 1585. 

- n:o 20.3, Vennamon: Työmarkkinajärjestöjen 
sopimusten ulkopuolelle jäävien työntekijäin ansioi
den parantamisesta, 1586. 

- n:o 204, af Heurlin i n: Aluesairaalan raken
tamisesta Jorviin, 1586. 

- n:o 205, Pohjosen: Valtatie n:o 4:n suunnan 
ratkaisemisesta Jyväskylän kaupungin ja maalais
kunnan kohdalla, 1587. 

- n:o 206, V i 1m i n: Raakasähkön hinnassa olevan 
Lapin alennuksen poistamisen estämisestä, 1619. 

- n:o 207, E h r n r o o t h i n: Kansaneläkeläisten tu
lojen kehityksestä palkansaajien tuloihin verrat
tuna, 1587. 

- n:o 208, Vai t t i s en: Kansaneläkkeen indeksi
korotuksen riittävyydestä, 1619. 

- n:o 209, H a a r 1 a n: Kotimaisen lentokonevalmis
tuksen aloittamisesta, 1619. 

- n:o 210, Burman i n: Lehtien kuljetusavustus
ten julkistamisesta, 1617. 

- n:o 211, Pohjosen: Omaa .työtään tekevien pien-
yrittäjien lomamahdollisuuksien toteuttamisesta, 
1619. 

- n:o 212, Mä en: Harkintaverotuksen poistami
sesta, 1682. 

Suull. ksm. n:o 21.3, Mäen: Nuorempien aliupseerien 
sijoittamisesta kentän koulutustehtäviin, 1682. 

- n:o 214, Asun n a n: Pehmeän margariinin val
mistuksen aloittamisesta valtion margariinitehtaassa, 
1618. 

- n:o 215, S a 1 a m a n: Esityksen antamisesta kurssi
ja koulutuskeskuslaiksi, 1683. 

- n:o 216, Linko 1 a n: Koulutusrakennekomitean 
koulutussuunnittelun toimeenpanemisesta, 168.3. 

- n:o 217, Me 1 i n i n: Esityksen antamisesta tasa
vallan presidentin vaalitavan uudistamisesta, 1684. 

- n:o 218, S a a r r on: Helsingin maalaiskunnan 
Korsossa sijaitsevan tasoristeyksen saattamiseksi ny
kyistä turvallisemmaksi, 1685. 

- n:o 219, Linko 1 a n: Työttömyystyö- ja työttö
myyskorvausjärjestelmien ulkopuolella olevien työn
tekijäin saattamisesta näiden järjestelmien piiriin, 
1685. 

- n:o 220, Kiviahon: Vaasan Höyrymyllyn nou
dattamasta viljan hinnoittelusta, 1686. 

- n:o 221, Vai t t is en: Esityksen antamisesta 
laiksi kansanterveystyöstä, 1687. 

- n:o 222, Ra i p a 1 a n: Leipäviljan ostamisesta va
rastoon, 1687. 

- n:o 223, Vennamon: Invalidien korvausten jäl
keenjääneisyyden poistamisesta, 1688. 

- n:o 224, V en n a m on: Kansaneläke-etujen paran
tamisesta, 1689. 

- n:o 225, Westerlundin: Maanviljelijäin lei
päviljan myyntimahdollisuuksista, 1689. 

- n:o 226, Vennamon: Pankkien lainoituksen su
pistamisesta, 1690. 

- n:o 227, Mä k e 1 ä n: Rauman seminaarin työpaja
rakennuksen rakennustöiden aloittamisesta, 1691. 

- n:o 228, S i r enin: Paikallisjunaliikenteen no
peuttamisesta Helsingin-Riihimäen rataosalla, 1691. 

- n:o 229, Granvik i n: Ilmaisen hampaidenhoi
don järjestämisestä kaikille oppivelvollisuusikäisille, 
1745. 

- n:o 230, Honkosen: Tampereen lentokentän ra
kentamisesta, 1691. 

- n:o 231, J u n n i 1 a n: Euroopan turvallisuuskon
ferenssin ohjelmaa koskevista lausunnoista, 169.3. 

- n:o 232, H a r a n: Valtio urheilumäärärahojen 
myöntämisestä Helsingin kaupungille, 169.3. 

- n:o 233, K o c k i n: Uusnatsilaisen toiminnan es
tämisestä, 1746. 

- n:o 234, Aron: Kansakoululaitoksen leski- ja or
pokassan osakkaiksi jääneiden opettajien omaisten 
eläkkeestä, 1717, 1804. 

- n:o 235, Pohjosen: Esityksen antamisesta maa
laispoliisin työaikalaiksi, 17 46. 

- n:o 236, Aho s e n: Tupajumien aiheuttamien va
hinkojen korvaamisesta, 1747. 

- n:o 237, Vennamon: Maatalouden tuloverolain 
aiheuttamista lisäveroista, 1747. 

- n:o 238, Peso 1 a n: Espoon ja Kauniaisten kaup
palain sekä Helsingin maalaiskunnan perustamisesta 
kaupungeiksi, 1680. 

- n:o 239, Peso 1 a n: Lohjan vesistön saastumisen 
estämisestä, 1748. 

- n:o 240, La n d s t r ö m i n: Verohelpotuksien 
myöntämisestä ulkomaisen autoteollisuuden sijoitta
miseksi Suomeen, 1749. 

- n:o 241, V a r t i a n: Palkan maksamisesta opetta
jien siirtyessä koulumuodosta toiseen, 1749, 1806. 
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Suull. ksm. n:o 242, Paavo h n: Poliisimiesten työ
ajan järjestämisestä, 1749. 

- n:o 243, E h r n r o o t h i n: Korkomenojen vähen
nysoikeutta verotuksessa koskevan esityksen anta
misesta, 1750. 

- n:o 244, A s u n n a n: Pohjois- ja Sisä-Suomessa 
tuoteun rukiin tuotantopalkkion poistamista kos
kevan esityksen antamisajankohdasta, 1750. 

- n:o 245, Asun n a n: Muoviraaka-aineen suoja
tullihankkeista, 1751. 

- n:o 246, Vennamon: Entisen puolustusvoimien 
komentajan rakennustoimenpiteiden hyväksymisestä, 
1752. 

- n:o 247, Pohjosen: Kunnallisveron kantami
sesta metsänostajalta, 1753. 

- n:o 248, E h r n r o o t h i n: Eläinsuojelulainsäädän
nön uudistamisesta, 1806. 

- n:o 249, Vai t t i sen: Sotainvalidien korvausten 
tason korottamisesta, 1754. 

- n:o 250, K n u u t i n: Kolarin ja Inarin kunnan 
sairaalaolojen parantamisesta, 1807. 

- n:o 251, Vennamon: Vapaa- ja loma-ajan töi
den vapauttamisesta veroista maataloudessa, 1807. 

- n:o 252, G e s t r i n i n: Hallintouudistusta koske
vasta äänestyksestä korkeakouluissa, 1807. 

- n:o 253, Lindemanin: Syklamaatin käytön 
kieltämisestä elintarviketeollisuudessa, 1808. 

- n:o 254, P a avo 1 a n: Koululaitoksen viisipäiväi
sen työviikon aikaansaamisesta, 1809. 

- n:o 255, Sää s k il ahde n: Sotavankien kor
vauskysymyksen hoitamisesta, 1809. 

- n:o 256, I 1 a s k i v en: Liikevaihtoveron perimi
sestä sotainvaliidien viljakeräyksestä, 1810. 

- n:o 257, S i 11 a n ta u k sen: Lievestuoreen teol
lisuuskeskuksen ongelmia selvittävän työryhmän 
työn edistymisestä, 1810. 

- n:o 258, Paavo 1 a n: Metsäalan toimihenkilöiden 
työajasta, 1811. 

- n:o 259, V a r t i a n: Valtion viljavaraston vilja
liikkeille maksamasta leipäviljan hinnasta, 1811. 

- n:o 260, H o n k o sen: Kodinperustamislainajär
iestelmän muuttamisesta, 1812. 

- n:o 261, A paja 1 ahde n: Vankien mahdollisuu
desta äänestää seuraavissa eduskuntavaaleissa, 1812. 

- n:o 262, V i 1 p on i e me n: Esityksen antamisesta 
asunto-osakeyhtiölain uudistamiseksi, 1812. 

- n:o 263, E. L a i n e e n: Oluttölkkien aiheutta
masta jäteongelmasta, 1813. 

- n:o 264, H. L i n n a n: Lapsivähennyksistä kun
nallisverotuksessa, 2041. 

- n:o 265, Vennamon: Rintamaveteraanien asiain 
kuntoon saattamisesta, 1813. 

- n:o 266, V en n a m o n: Lokan keinoaltaan puus
ton jäämisestä veden alle, 2042. 

- n:o 267, V i 1 p on i e me n: Lapsiperheiden asu
mistuen laajentamista koskevan esityksen antami
sesta, 2043. 

- n:o 268, af He u r 1 i n i n: Tiedotustoiminnan 
edistämisestä Suomen ja Neuvostoliiton välillä, 
2043. 

- n:o 269, af He u r 1 i n i n: Kuntien oikeudesta 
pakkolunastaa tonttimaata vuokra-asuntotuotantoa 
varten, 2045. 

- n:o 270, P o h j o sen: Sosiaaliturvaa koskevan 
neuvonnan tehostamisesta, 2093. 

Suu.U. ksm. n:o 271, N i s kas en: SanolllG- ja aik• 
kauslehtien kuljetusmaksuavustusten ~pitope
rusteista, 2094. 

- n:o 272, W e c km a n i n: Yli 35-vuotiaiden työt
tömiksi joutuneiden mahdollisuudesta piiästä työl
lisyyskursseille, 2094, 2141. 

- n:o 273, Ra i palan: Lakkautetun Karvian työ
laitoksen omaisuuden tulevasta käytöstä, 2094. 

- n:o 274, Neva 1 a i sen: Ilomantsin kaivostoi· 
minnan alullesaamisesta, 2095. 

- n:o 275, Paavo 1 a n: Luonnon kertakäyttöpak
kauksista aiheutuvan roskaantumisen estäm.isestä, 
2095. 

- n:o 276, V e n n a m o n: Sairauspäivärahan korot
tamisesta, 2096. 

- n:o 277, Vennamon: Perheenhuoltajana ole
vien äitien taloudellisen aseman parantamisesta, 
2096. 

- n:o 278, S i 11 a n t a u k s en: Virkaehtolainsäädän
töä koskevan esityksen antamisesta, 2097. 

- n:o 279, H a r a n: Rappioalkoholistiongelman rat
kaisemisesta, 2097. 

- n:o 280, Asun n a n: Junien myöhästymisen vai-
kutuksesta rautateiden kannattamattomuuteen, 
2098. 

- n:o 281, Juvel a n: V altionenemmistöisten yhtiöi
den toiminnasta työnantajaliittojen jäseninä, 2099. 

- n:o 282, S a n d e 1 i n i n: Lausuntojen antamisesta 
jäteöljytoimikunnan keskeneräisestä työstä, 2142. 

- n:o 283, s i r enin: Alue- ja paikallissairaaloille 
tulevan kuntakohtaisen valtionavun porrastami
sesta tasavälein, 2099. 

- n:o 284, B a c k 1 u n d i n: Vaasan ja Seinäjoen vä
lillä liikennöivien työläisjunien poistamisesta, 2141, 
2229. 

- n:o 285, J u vei a n: Ulkomaisten muusikoiden vä
littämisestä maahamme, 2141, 2230. 

- n:o 286, P a avo 1 a n: Maataloustuotteiden keriiyk
siin kohdistuvan liikevaihtoveron perimisestä, 2142. 

- n:o 287, V e n n a m o n: Verotuksessa myönnettä
vän moottorisahavähennyksen määrästä, 2143. 

- n:o 288, Vennamon: Maatilatalouden harjoit
tajan työtulovähennyksestä verotuksessa, 2143. 

- n:o 289, K n u u t t i 1 a n: Valtion rakennustöiden 
kokonaisurakointijärjestelmässä esiintyvistä epäkoh
dista, 2141, 2330. 

- n:o 290, K n u u t t i 1 a n: Viramies-kansanedusta
jien kaksinkertaisesta palkkauksesta (Peruutettu). 

- n:o 291, Perheen tuvan: Suomen valtion Ni
gerian ja Biafran välisen sodan uhreille myöntämän 
avun perille toimittamisesta, 2144. 

- n:o 292, Granvik i n: Sotilasvammalain mukais
ten elinkorkohakemusten käsittelystä, 2144. 

- n :o 293, H o n k o s e n: Tupakoinnin vastustamis
kampanjasta, 2231. 

- n:o 294, P o h j o sen: Sosiaaliturvajärjestelmän yh
·tenäistämisestä, 2232. 

- n:o 295, Tallgrenin: Rannoille rakentamista 
koskevan kiellon aikaansaamisesta Turunmaan saa
ristossa, 2236. 

- n:o 296, K a a r n a n: Margariinin käyttämisestä 
voin asemesta vankiloissa, 2232. 

- n:o 297, Lujan: Lastentarhain valtionapulain uusi
misesta, 223 3. 

- n:o 298, Ra i p a 1 a n: Mehiläishoidon taloudellis
ten vaikeuksien poistamisesta, 2235. 
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Suull. ksm. n:o 299, Vai t t i s en: Astmapotilaiden 
tarvitsemien lääkkeiden korvaamisesta kokonaan, 
2233. 

- n:o 300, Paavo 1 a n: Autojen tarpeettoman tyhjä
käynnin kieltämisestä, 2234. 

- n:o 301, E h r n r o o t h i n: Törkeistä huumausaine
rikoksista seuraavan enimmäisrangaistuksen korotta
misesta, 2289. 

- n:o 302, Linko 1 a n: Saastumisongelman selvittä
misestä koko laajuudessaan, 2234. 

- n:o 303, Mäen: Ensi vuoden budjettiesityksen väl
jyydestä, 2290. 

- n:o 304, Sillantauksen: Joutsan virastotalon 
rakentamisesta, 2291. 

- n:o 305, Sillantauksen: Nuorison kokoontu
mistilojen rakentamista tukevan lainoitusjärjestel
män luomisesta, 2291. 

- n:o 306. Paavo 1 a n: Yksityisten oppikoulujen 
mahdollisuudesta siirtää valtionapuvaroja postisiir
totileiltä talletustileille, 2292. 

- n:o 307, Linko 1 a n: Suomen jäämisestä Euroopan 
Talousyhteisön piirissä tapahtuvan seitsemän tekno
logian alan yhteistyön kehittämisen ulkopuolelle, 
2292. 

- n:o 308, Eskman i n: Yrittäjiä ja maatalousyrittä
jiä koskevissa eläkelaeissa tarkoitettujen vakuutus
maksujen vähennysoikeudesta verotuksessa, 2292. 

- n:o 309, West e r 1 u n d i n: Ruotsinkielisten aio
kaskurssien aikaansaamisesta Valtion poliisiopistossa, 
2293. 

- n:o 310, Pohjosen: Kunnallisverotuksen keven
tämistä koskevasta kokonaisselvityksestä, 2369. 

- n:o 311, Paavo 1 a n: Aikakauslehtien tilaus- ja 
ilmoitushintojen säännöstelystä, 2370. 

- n:o 312, Me 1 i n i n: Suomen osallistumismahdolli
suuksista Euroopan Talousyhteisön järjestämään tie
teelliseen yhteistyöhön, 2294. 

- n:o 313, Männistö n: Mielisairaalan potilaiden 
äänestysoikeuden tasapuolisesta turvaamisesta, 23 71. 

- n:o 314, J u n n i 1 a n: Ratkaisujen viivästymisestä 
valtion eläkeasioissa, 2371, 2725. 

- n:o 315, P. Räsäsen: Palkkatason parantamisesta 
metsä- ja uittotöissä, 2371. 

- n:o 316, Ra i p a 1 a n: Näsijärven saastumisen eh
käisemisestä, 2372. 

- n:o 317, Lintilän: Matkakustannusten vähen
nysoikeuden ylärajan korottamisesta verotuksessa, 
2372. 

- n:o 318, Juvelan: Venäjänkielen opiskelumahdol
lisuuksien parantamisesta. koululaitoksen piirissä, 
2726. 

- n:o 319, B r ei Iin i n: Energiahallituksen aikaan
saamisesta, 2373. 

- n:o 320, Holopaisen: Valtiollisten vaalien jär
jestelyistä kunnille aiheutuvien kustannusten kor
vaamisesta, 2373. 

- n:o 321, Vai t t i sen: Tieliikenteen turvallisuuden 
parantamisesta, 2726 (Rauennut). 

- n:o 322, P r o c o p en: Nordek-suunnitelman 
valmistelua varten sovitun Turun pääministeriko
kouksen peruuttamisen syistä, 2726. 

- n:o 323, af He u r 1 i n i n: Esityksen antamisesta 
talonmiesten työaikalaiksi, 2727. 

- n:o 324, af He u r 1 i n i n: Johtavien virkamiesten 
työaikasäädöksistä, 2727. 
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Suull. ksm. n:o 325, Me 1 i n i n: Uusien autojen pakol
lisesta varustamisesta turvavöin, 2728. 

- n:o 326, H. Linnan: Veroilmoituksen jättöajan 
jatkamisesta pysyvästi maatalouden harjoittajien 
osalta, 2728. 

- n:o 327, Hanhirovan: Työntekijäin irtisanomi" 
sesta TVH:n Lapin piirissä, 2728. 

- n:o 328, K o p p a s en: Esityksen antamisesta puo
lustusvoimien perushankintalaiksi, 3082. 

- n:o 329, Paavo 1 a n: Karjatilojen verottamisesta, 
3082. 

- n:o 330, S i 11 a n ta u k sen: Tie- ja vesirakennus
piirien palveluksessa olevien rakennusmestarien irti
sanomisesta, 3082. 

- n:o 331, J u n n i 1 a n: Nordek-kysymyksestä julkais
'tujen tietojen ristiriitaisuudesta, 3083. 

- n:o 332, Kiviaho n: Rintamamiesten kansaneläke
ikärajan alentamisesta, 3116. 

- n:o 333, Kiviaho n: Poliittisen syrjiooän lopetta
misesta Outokumpu Oy:n Kokkolan tehtaalla, 3170. 

- n:o 334, Vai t t i sen: Tieliikenteen turvallisuuden 
parantamisesta, 3116. 

- n:o 335, Vai t t i sen: Kehitysalueen neuvottelu
kunnan kokoonpanosta, 3117. 

- n:o 336, J u v e 1 a n: Tiepohjien lunastusmaksujen 
kunnille aiheuttamasta tilanteesta, 3117. 

- n:o 337, Pohjosen: Pinta-alalisään oikeuttavan 
tulorajan korottamisesta, 3118. 

- n:o 338, Gestrin i n: Helsingin ja Turun radium
kotien toiminnan varmistamisesta, 3118. 

- n:o 339, Gestrin i n: Eräiden veroilmoituslomak
keiden puuttumisesta, 3119. 

- n:o 340, E h r n r o o t h i n: Biafrassa asuvan väes
tön avustamisesta, 3120. 

- n:o 341, Peso 1 a n: Lahden moottoritien itäisen 
linjausvaihtoehdon tutkituttamisesta, 3121. 

- n:o 342, S i 11 a n ta u k sen: Virkaehtosopimuslain
säädännön aikaansaamista koskevan esityksen anta
misesta, 3122. 

- n:o 343, Vennamon: Pienituloisten ansioiden 
korottamisesta, 3170. 

- n:o 344, Vennamon: Maatalouden tuloverolain 
perhe- ja pienviljelmiin kohdistamasta verotuksesta, 
3123. 

- n:o 345, H a r a n: Veroilmoituksen laatimisen yk
sinkertaistamisesta, 3123. 

- n:o 346, Lottasen: Synteettisten pesuaineiden 
valmistuksen ja kaupan kieltämisestä, 3125. 

- n:o 347, Hanhirova n: Porotalouden harjoitta
jien saattamisesta yrittäjäeläkelainsäädännön piiriin, 
3124. 

- n:o 348, Paavo 1 a n: Hallituksen kannanotosta 
Ruovedelle sijoitettavaksi suunnitellusta räjäytysteh
•taasta, 3171. 

- n:o 349, Paavo 1 a n: Poliisin varustamisesta tek· 
nisin laittein, 3126. 

- n:o 350, Granvik i n: Maitotaloustuotteiden alen
nusmyynnistä minkinkasvattajille, 3124. 

- n:o 351, Kaarnan: Etelä-Saimaan vesiensuojelun 
yleissuunnitelman toteuttamisesta, 3124. 

- n:o 352, H o 1 o p a i sen: Virkamiesten virkapuhe
limien käyttöoikeuden rajoittamistoimenpiteistä, 
3171. 

- n:o 353, Uusi ta 1 on: Kuntien sairaalakustannus· 
ten valtionavustu9ten porrastamisesta, 3172. 
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Suull. ksm. n:o 354, Puh akan: Raja-asemilla siirto
kuormaustöissä työskentelevien saattamisesta työelä
kelakien piiriin, 3173. 

- n:o 355, Häkkisen: Rintamamieseläkkeisiin va
ratun määrärahan jakamisesta, 3173. 

- n:o 356, Kankaan: Vaikeuksiin joutuneiden kun
tien avustamisesta eläinlääkintähuoltokustannuksien 
osalta, 3173. 

- n:o 357, Ehrnroothin: Tasavallan Presidentin 
tehtävien hoitamisesta Pohjoismaiden neuvoston 
Reykjavikin istunnon aikana, 3180. 

- n:o 358, Peso 1 a n: Maanomistajien asemasta ase
makaavaa täytäntöönpantaessa, 3174. 

- n:o 359, V a i t t i sen: Ylimääräisten kunnallisten 
terveyssisarten lukumäärän supistamisesta, 3175. 

- n:o 360. J u n n i 1 a n: Ministeri Simosen antamasta 
haastattelu1ausunnosta, 3238. 

- n:o 361, Vai t t i sen: Tupakanpalttoon kohdistu
vista toimenpiteiSotä kouluissa, 3175. 

- n:o 362, Ra i p a 1 a n: Ulkomaille suuntautuvan 
muuttoliikkeen vähentämisestä, 3239. 

- n:o 363, Ra i p a 1 a n: Muuttoliikettä hillitsevien 
TV:n ja radion ohjelmien aikaansaamisesta, 3176. 

- n:o 364, A s u n n a n: Entisten yleisten teiden siir
tämisestä yksityisten kunnossapidettäviksi, 3176. 

- n:o 365, P o h j on en: Eräistä toimenpiteistä lää
käripulan lieventämiseksi, 3177. 

- n:o 366, H. Linnan: Ylimääräisten sotaeläkkkei
den jakoperusteiden tarkistamisesta pienviljelijöiden 
osalta, 3178. 

- n:o 367, Tikkasen: Kainuun keskusammattikou
lun toiminnan laajentamisesta, 3178. 

- n:o 368, E h r n r o o t h i n: Pääministeritason neu
vottelujen aikaansaamisesta Ruotsin suomalaisten 
asemasta, 3240. 

- n:o 369, K n u u t i n: Esityksen antamisesta uudeksi 
vuosilomalaiksi, 3180. 

- n:o 370, K n u u t i n: "Avaimet käteen" periaatteen 
mukaisesti rakennuttavien oikeusturvan takaami
sesta, 3240. 

- n:o 371, Lottasen: Vientiltuen rajoittamisesta 
liikemiespiirien omistamien suursikaloiden osalta, 
3179. 

- n:o 372, Kanto 1 a n: Tiekorvausmaksujen suorit
tamisen nopeuttamisesta, 3240, 3284, 3344. 

- n:o 373, Vennamon: Rehupulan poistamisesta, 
3241. 

- n:o 374, Vennamon: Suullisen kysymyksen n:o 
343 annettavan vastauksen viivästymisestä, 3241. 

- n:o 375, R. Virtasen: VR:n Hyvinkään kone
pajan saattamisesta täysitehoiseen käyttöön, 3240, 
3284,3345. 

- n:o 376, Peso 1 a n: Loviisan ohikulkutien raken
tamisesta, 3240, 3284, 3346. 

- n:o 377, Asun n a n: Kevyen maidon myynnin vai
kutuksista, 3242. 

- n:o 378, S i 11 a n ta u k sen: Yrittäjille verotuk
sessa hyväksyttävän päivärahan määrästä, 3242. 

- n:o 379, H a r a n: Kansaneläkkeen lisänä suoritet
tavan asumistuen määrän korottamisesta Helsingissä, 
3243. 

- n:o 380, Paasi vuoren: Sosiaalityöntekijäin kou
lutuksen yhdenmukaistamisesta, 3243. 

- n:o 381, A ro n: Nuorten Euroopan turvallisuus
konferenssin järjestelypohjas.ta, 3244. 

Suull. ksm. n:o 382, Ahosen: Ammattimaisen kuor
ma-autoliikenteen harjoittajien työllisyyden turvaa
misesta Keski-Suomessa, 3244. 

- .n:o 383, Berneri n: Taksiautoilijain liikenneluvan 
ja asemapaikan säilymisen turvaamisesta kuntain
liitosten yhteydessä, 3245, 3284, 3347. 

- n:o 384, P r o c o p en: Pahoinpitelytapausten estä
misestä, 3245. 

- n:o 385, Vai t t i sen: Puhelunvälittäjien työllistä
misestä, 3246, 3284, 3348. 

- n:o 386. Asun n a n: Maatalousyrittäjän sosiaali
turva- ja tapaturmavakuutuseduista vieraan työnan
tajan palveluksessa ollessaan, 3246. 

- n:o 387, Linko 1 a n: Keskimääräistä kansanelä
kettä vastaavan summan vähentämisestä TEL:n van
huuseläkkeestä, 3246. 

- n:o 388, Pohjosen: Helpotuksien aikaansaami
sesta ulosontotoimin tapahtuvien verojen ja maksu· 
jen perimiseen, 3246. 

- n:o 389, Kankaanpään: Maatalouden perus
luottolainoituksen hyväksikäytön edistämisestä, 3247. 

- n:o 390, Kankaanpään: Maatilatalouden kehit
tämisrahaston käyttösuunnitelman vahvistamisesta, 
3248. 

- n:o 391, K n u u t t i 1 a n: Vanhojen asuntojen kun
nostamiseen annettavan valtiontuen korottamisesta, 
3284. 

- n:o 392, Korsbäck i n: Maatilatalouden kehit
tämisrahaston käyttösuunnitelman vahvistamisesta, 
3248. 

- n:o 393, Niemelän: Tutkimuksesta kuntien va
pauttamisesta paikallisteiden rakentamis- ja kunnos
sapitokustannuksista, 3284, 3348. 

- n:o 394, V o u t i 1 a i sen: Toimenpiteistä nuoriso
työlain aikaansaamiseksi, 3284. 

- n:o 395, Asun n a n: Virkamatkakorvauksien mak
samisesta maalaispoliiseille, 3284. 

- n:o 396, Ra i palan: Rehuohran ja -kauran vilje
lyssopimuksien hintatasosta, 3248. 

- n:o 397, Hanhirova n: Tornionlaakson työlli
syystilanteen parantamisesta, 3285. 

- n:o 398, Vennamon: Syöpäsairaiden radiumhoi
tomahdollisuuksien parantamisesta, 3285. 

- n:o 399, Vennamon: Viime kesän katovahinko
jen korvaamisesta, 3258. 

- n:o 400, La n d s t r ö m i n: Rintamamiesasuntolai
nojen muuttamisesta henkilökohtaisiksi, 3286. 

- n:o 401, Me 1 i n i n: Suomalais-ruotsalaisen kulttuu
rikeskuksen sijaintipaikan uudelleen harki.nnasta, 
3286. 

- n:o 402, Paavo 1 a n: Hanasaaren kulttuurikeskuk
sen rakentamissuunnitelman tilaamisesta ulkomailta, 
3287. 

- n:o 403, Back 1 u n d i n: Outokumpu Oy:n Kok
kolan tehtailla työläisten poliittista syrjintää tutkivan 
toimikUJIUlan kokoonpanosta, 3287. 

- n:o 404, Lottasen: Voin myrkyllisyyttä koske
vista lausunnoista, 3287. 

- n:o 405, Asun n a n: Oppikoulujen tuntiopettajien 
palkkauksesta, 3288. 

- n:o 406, Kankaanpään: Etelä-Pohjanmaan koe
aseman työsuhdepalkkamäärärahan supistamisesta, 
3288. 

- n:o 407, Kankaanpään: Jalasjärven-Seinä
joen maantien rakentamisesta, 3289, 3349. 
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Suull. ksm. n:o 408, Pohjosen: Pysyvän työpaikan 
muodostamiskustannuksista eri aloilla, 3349. 

- n:o 409, J u v e 1 a n: Kloorattuja hiilivetyjä sisältä
vien torjunta-aineiden käytön kieltämise&tä, 3289. 

- n:o 410, V i 1m i n: Peruskoulun uskonnonopetuk
sen järjestämisestä, 3350. 

- n:o 411, Sai m on: Uskonnonopetuksesta uuteen 
koulujärjestelmään siirryttäessä, 3350. 

- n:o 412, H j e r p p en: Työttömyystyömailla työs
kentelevien ansiotason kohottamista koskevien val
tiovarainministeriön ohjeiden vaikutuksista, 3350. 

- n:o 413, H a r a n: KatOsaneläkkeen lisänä suoritet
tavan asumistuen määrän korottamisesta Helsin
gissä, 3351. 

- n:o 414, af He u r 1 i n i n: Helsingin teknillisen op
pilaitoksen sijaintipaikasta, 3351. 

- n:o 415, af He u r 1 i n i n: Esityksen antamisesta 
sotilasasiain käsittelemisestä rauhan aikana yleisissä 
tuomioistuimissa, 3352. 

- n:o 416, Vai t t i sen: Eläkehakemusten käsittelyn 
viivästymisen estämisestä, 3352. 

- n:o 417, Ehrnroothin: Pääministeritason neu
vottelujen aikaansaamisesta Ruotsin suomalaisten 
asemasta, 3289. 

- n:o 418, E h r n r o o t h i n: Pohjoismaissa olevien 
Suomen kansalaisten osallistumismahdollisuudesta 
eduskuntavaaleihin, 3353. 

- n:o 419, Vennamon: Rintamaveteraanien eläke
hakemusten hylkäyspäätösten ilmoittamatta jättämi
sestä, 3353, 3523. 

- n:o 420, Vennamon: Työttömien sijoittamisesta 
luonnonsuojelun tehtäviin, 3353. 

- n:o 421, E h r n r o o t h i n: Nordekia koskevan esi
tyksen antamisesta eduskunnalle, 3290. 

- n:o 422, Paavo 1 a n: Lääketehtaitten valtaamista 
valtiolle koskevista suunnitelmista, 3354. 

- n:o 423, Mäen: Valtion lääketeollisuuden aikaan
saami&ta koskevista tiedoista, 3355. 

- n:o 424, I 1 a s k i v en: Ennakkoverolipuin tapah
.tuvan veronperinnän laillisuudesta, 3355. 

- n:o 425, af He u r 1 i n i n: Perustuslakien uudista
mi&ta valmistelevan komitean asettamisesta, 3524. 

- n:o 426, Pohjosen: Eräiden metsänuudistus
alueiden veronhuojennuksista, 3525. 

- n:o 427, Sää s k il ahde n: Liikenteestä Pekkalan 
lossilla Rovooiemen-Kuusamon maantiellä, 3525. 

- n:o 428, Pohjosen: Talvella suoritettavan maan
teiden suolauksen lopettamisesta, 3525. 

- n:o 429, Pekkarisen: Aikeista ottaa lääketehdas 
Orion valtion hallintaan, 3526. 

- n:o 430, S a 1 a m a n: Invalidivähennyksen alenemi
sesta verovelvollisen saavutettua vanhuusvähennyk
seen oikeuttavan iän, 3526. 

- n:o 431, A. S a 1 on: Lehdistössä julkaistujen, Suo
men kaupunkien osoittamista Yhdysvaltain pommi
tuskohteiksi koskevien .tietojen todenperäisyydestä, 
3527. 

- n:o 432, A. S a 1 on: V. 1. Leninin muistomerkin 
aikaansaamisesta Helsinkiin, 3527. 

- n:o 433, S i II a n ta u k sen: Keski-Suomen työlli
syystilanteen hoitamisesta, 3527. 

- n:o 434, af He u r 1 i n i n: öljyn käsittelyyn liitty
vistä turvallisuustoimenpiteistä, 3528. 

- n:o 435, Vai .t t i sen: Lääninterveystarkastajien ni
mittämättä jättämisestä, 3529. 

Suull. ksm. n:o 436, H a m a r a n: Eräiden leskieläk
keiden maksamisesta korottamattomana, 3529. 

- n:o 437, Sillantauksen: Urheilu- ja liikunta
kasvatusjärjestöjä uhkaavan rahoituskriisin estämi
sestä, 3832. 

- n:o 438, Vennamon: Eläkkeiden korottamisesta, 
3529. 

- n:o 439, Vennamon: Valtionrautateiden paikal
lisliikenteen supistamisesta, 3530. 

- n:o 440, A. S a 1 on: Liikenneneuvoston kokoonpa
nosta, 3531. 

- n:o 441, V a r t i a n: Lehmien tuontilisenssin perus
teista, 383 3. 

- n:o 442, P. Räsäsen: Mustalaisiin kohdistuvan 
rotusyrjinnän lopettamisesta, 3833. 

- n:o 443, af He u r 1 i n i n: Maatalouden hintakysy
mysten ratkaisemisesta, 3834. 

- n:o 444, af H e u r 1 i n i n: Koulurakennuksia kos
kevien uusien määräyksien vahvistamisesta, 3835. 

- n:o 445, Mä k e 1 ä n: Devalvaation vaikutuksesta 
invalidille palautettavaan autoveron määrään, 3835. 

Kyyditys: - Ks. Koululaiskuljetukset. Matkakustan
nukset. 

Kälviä: - Ks. Virastot. 

Kärkistensalmi: - Ks. Sillat. 

Käräjäsaarna: - Ks. Oikeudenkäymiskaari (hall.esit. 
n:o 62). 

Käräjät: - Ks. Oikeudenkäymiskaari. 

Käsittelemättä jääneet lausunnot: - Ks. Mietintöihin 
liittämättä jääneet lausunnot. 

Käsityöläiset: - Ks. Aistivialliset. 

Kätilöt: - Ks. Terveyshoitajat. 

Käyttökustannukset: - Ks. Sairaalat. 

Käytännöllis-tekninen opetus: - Ks. Koululaitos. 

Kääntäjät: - Ks. Kielenkääntäjät. Kieli-instituutit. 

Köyliö: - Ks. Asuntotuotanto. 

L 

Laborantit: - Ks. Koeasemat. 

Laboratoriomaksut: - Ks. Sairausvakuutus. 

Laboratoriot: Ed. Lujan ym. otoiv.al. n:o 17 kriminaali
laboratorion toimintaolosuhteiden parantamisesta. 
Liitteet 88. L. Lv:aan 255. Lvm. n:o 14 (Toiv.al. 
miet. n:o 108). Pp. 997. A. K. 1019. Eduskunnan 
toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 198 eläinlääketieteel
listen kliinisten laboratorioiden perustamisesta Kuo
pion, Oulun ja Vaasan lääneihin. Liitteet 469. L. 
Tv:aan 255. 
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~ Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 281 betonlteknillisen 
laboratorion perustamisesta Keski- ja Itä-Suomen ra
kennusalan tarpeita varten. Liitteet 632. L. Siv:aan 
255. 

- Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 47 määrärahan osoitta
misesta laboratorion rakentamiseksi rakennusakus· 
tiikan ja meluntorjunnan tutkimista varten. Liitteet 
359. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 86. A. K. 2878. A. II. 

- Ks. Kansanterveyslaboratorio. Lääkärinpalkkiot. Vil
jantutkimus. 

Lahti: - Ks. Kriminaalihuolto. Moottoritiet. Sairaalat. 

Laidun: Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 717 (1966 vp.) 
asutus- ja pientilallisten laitumien suunnittelutyön 
tehostamisesta. Liitteet 1615 (1966 vp.).- Mmvm. 
n:o 45 (Toiv.al.miet. n:o 177). Pp. 2038. A. K. 
2063. A. V: 2. 

Lainakorko: - Ks. Korko. 

Lainanottovaltuudet: - Ks. Valtion lainat. 

Lainat: - Ks. Pienteollisuus. Valtion takuut. 

Lainaustoiminta: - Ks. Pankkilainsäädäntö. 

Lainhuudatus:- Ks. Jakolaitos. 

Lainvalmistelu: Ed. Hanhirovan ym. rah.al. n:o 188 
määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toimittami
seksi lainvalmistelutoiminnan tehostamisesta. Liitteet 
1434. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 35. A. K. 2718. A. II. 

Laiturit: - Ks. Satamat. 

Laiturivero: - Ks. Matkustajavero. 

Laivaväenasunnot: - Ks. Kansainvälinen työkonfe
renssi. 

Laivaväylät: - Ks. Vesitietyöt. 

Lakialoitteet: Y 1 ei sen ä a 1 o i te aikana j Ii te
t y t (Liitteet A): 

- N:o 1, Sääski 1 ahde n: Ehdotus laiksi pellon 
käytön rajoittamisesta. Liitteet 713. - Ks. Pellon· 
varaus. 

- n:o 2, Gestrin i n ym.: Ehdotus laiksi kalastus
elinkeinon harjoittamisen tukemisesta. Liitteet 714. 
- Ks. Kalastus. 

- n:o 3, K n u u t ti 1 a n ym.: Ehdotus laiksi hallitus-
muodon muuttamisesta. Liitteet 7. - Ks. Hallitus
muoto. 

- n:o 4, Lehmosen ym.: Ehdotus laiksi hallitus
muodon muuttamisesta. Liitteet 9. - Ks. Hallitus
muoto. 

- n:o 5, Puntilan ym.: Ehdotus laiksi kansan
edustajain vaaleista. Liitteet 11. - Ks. Edustajan
vaalit. 

- n:o 6, T. S a 1 on ym.: Ehdotukset laeiksi valtiolli
sia vaaleja koskevan lainsäädännön uudistamisesta. 
Liitteet 30. - Ks. Edustajanvaalit. 

Lak.al. n:o 7, Paasivuoren ym.: Ehdotus laiksi 
muuttopäivän siirtämisestä huoneenvuokralain no
jalla eräissä tapauksissa. Liitteet 52. - Ks. Huo
neenvuokra. 

- n:o 8, Perheentuvan ym.: Ehdotukset laeiksi 
rikoslain ja vaarallisten rikoksenuusijain eristämi
sestä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 63. -
Ks. Rikoslaki. · 

- n:o 9, Mä k e 1 ä n ym.: Ehdotus laiksi nuorista ri
koksentekijöistä annetun lain muuttamisesta. Liit· 
teet 67. - Ks. Nuoret rikoksentekijät. 

- n:o 10, Mäkisen ym.: Ehdotus laiksi kiinnityk
sestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 
muuttamisesta. Liitteet 69. - Ks. Kiinnitys. 

- n:o 11, Niin i kosken ym.: Ehdotus laiksi kiin
nityksestä kuorma-autoon. Liitteet 70. - Ks. Irtai
mistokiinnitys. 

- n:o 12, A a 11 on ym.: Ehdotus laiksi elatusavun 
ennakosta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 72. 
- Ks. Elatusapu. 

- n:o 13, R o s ne 11 i n ym.: Ehdotus laiksi elatus-
avun ennakosta annetun lain muuttamisesta. Liit
teet 74. - Ks. Elatusapu. 

- n:o 14, Mäkisen ym.: Ehdotus laiksi maan
vuokralain muuttamisesta. Liitteet 75. - Ks. Maan
vuokra. 

- n:o 15, Peso 1 a n ym.: Ehdotus laiksi tulo- ja 
omaisuusverolain muuttamisesta. Liitteet 119. -
Ks. Tulo- ja omaisuusvero. 

- n:o 16, H a r a n ym.: Ehdotus laiksi tulo- ja omai
suusverolain muuttamisesta. Liitteet 120. - Ks. 
Tulo- ja omaisuusvero. 

- n:o 17, Haarlan ym.: Ehdotus laiksi tulo- ja 
omaisuusverolain muuttamisesta. Liitteet 122. -
Ks. Tulo- ja omaisuusvero. 

- n:o 18, I 1 a s k i v en: Ehdotus laiksi tulo- ja omai
suusverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Liitteet 
124. - Ks. Tulo- ja omaisuusvero. 

- n:o 19, Sini s a 1 on ym.: Ehdotus laiksi tulo- ja 
omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Liit
teet 125. - Ks. Tulo- ja omaisuusvero. 

- n:o 20, Bernerin ym.: Ehdotus laiksi eräistä vä
liaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin. Liit
teet 126.- Ks. Verotus. 

- n:o 21, Eskman i n: Ehdotus laiksi eräistä väli
aikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin. Liitteet 
127. - Ks. Verotus. 

- n:o 22, Haapasen ym.: Ehdotus laiksi eräistä 
väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin. 
Liitteet 129.- Ks. Verotus. 

- n:o 23, H a a p a s a 1 on ym.: Ehdotus laiksi eräistä 
väliaikaisista poikkeussäännöksistli verolakeihin. 
Liitteet 131. - Ks. Verotus. 

- n:o 24, L u j a n ym.: Ehdotus la1'ksi eräistä väliai
kaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin. Liitteet 
133. - Ks. Verotus. 

- n:o 25, V i 1m i n ym.: Ehdotus laiksi maatilatalou
den tuloverolain muuttamisesta. Liitteet 135. - Ks. 
Maatilatalouden verotus. 

- n:o 26, K a r p o 1 a n ym.: Ehdotus laiksi maatila
talouden tuloverolain muuttamisesta. Liitteet 137. 
- Ks. Maatilatalouden verotus. 

- n:o 27, Karpolan ym.: Ehdotus laiksi maatila-
talouden tuloverolain muuttamisesta. Liitteet 138. 
- Ks. Maatilatalouden verotus. 
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Lak.al. n:o 28, Ra i p a 1 a n ym.: Ehdotus laiksi maati
latalouden tuloverolain muuttamisesta. Liitteet 140. 
- Ks. Maatilatalouden verotus. 

- n:o 29, H a a r 1 a n ym.: Ehdotus laiksi elinkeino-
tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 141. - Ks. Elinkeinoverotus. 

- n:o 30, I 1 a s k i v en: Ehdotus talletusten veron. 
huojennuslaiksi. Liitteet 143. - Ks. Veronhuojen
nukset. 

.,._ n:o 31, La n d s tr ö m i n: Ehdotus laiksi verotus
lain muuttamisesta. Liitteet 145. - Ks. Verotuslaki. 

- n:o 32, P r o c o p en ym.: Ehdotus laiksi verotus
lain muuttamisesta. Liitteet 146. - Ks. Verotuslaki. 

- n:o 33, La n d s t r ö m i n ym.: Ehdotus laiksi ve. 
rotuslain muuttamisesta. Liitteet 147. - Ks. Vero
tuslaki. 

- n:o 34, Jussilan ym.: Ehdotus laiksi leimavero
lain muuttamisesta. Liitteet 148. - Ks. Leimavero. 

- n:o 35, Peso 1 a n ym.: Ehdotus laiksi leimavero
lain muuttamisesta. Liitteet 149. - Ks. Leimavero. 

- n:o 36, Hanhirovan ym.: Ehdotus laiksi leima
verolain muuttamisesta. Liitteet 150. - Ks. Leima
vero. 

- n:o 37, I 1 a s k i v en ym.: Ehdotus laiksi leimave
rolain muuttamisesta. Liitteet 151.- Ks. Leimavero. 

- n:o 38, 0. Saarisen ym.: Ehdotus laiksi leima
verolain muuttamisesta. Liitteet 153. - Ks. Leima
vero. 

- n:o 39, Jussilan ym.: Ehdotus laiksi liikevaihto
verolain muuttamisesta. Liitteet 155. - Ks. Liike
vaihtovero. 

- n:o 40, Melinin ym.: Ehdotus laiksi liikevaihto
verolain muuttamisesta. Liitteet 156. - Ks. Liike
vaihtovero. 

- n:o 41, T. Salon ym.: Ehdotus laiksi auto- ja 
moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 158. - Ks. Moottoriajoneuvovero. 

- n:o 42, Sarja 1 a n ym.: Ehdotus laiksi auto- ja 
moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 159. - Ks. Moottoriajoneuvovero. 

- n:o 43, Burmanin ym.: Ehdotus laiksi auto- ja 
moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 160. - Ks. Moottoriajoneuvovero. 

- n:o 44, T. Salon ym.: Ehdotus laiksi auto- ja 
moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 162. - Ks. Moottoriajoneuvovero. 

- n:o 45, Puhakan ym.: Ehdotus laiksi kehitys
alueiden teollisuuden sekä eräiden muiden elinkei
noalojen investointiluotoista annetun lain muutta
misesta. 'Liitteet 163. - Ks. Kehitysalueet. 

...;_ n:o 46, af He u r Ii n i n ym.: Ehdotus laiksi ylei
sistä säästöpalkkioista. Liitteet 403. - Ks. Säästö
palkkiot. 

~ n:o 47, Uusitalon ym.: Ehdotukset laeiksi kun. 
nallisista yleissairaaloista ja yliopistollisista keskus
sairaaloista annettujen lakien sekä mielisairaslain ja 
tuberkuloosilain muuttamisesta. Liitteet 417. - Ks. 
Sairaalat. 

-- n:o 48; Paanasen ym.: Ehdotus laiksi kunnalli
sista yleissairaaloista annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 420. - Ks. Sairaalat. 

- .n:o 49; Aallon: Ehdotus laiksi epilepsiaa sairasta
vien tutkimus- ja hoitolaitosten valtionavusta. Liit
teet 421.- Ks. Sairaalat. 

..,.. n:o 50, Paavolan ym.: Ehdotus laiksi alkoholi
lain muuttamisesta. Ditteet 423. - Ks. Alkoholi
laki. 

Lak.al. n:o 51, Sand e 1 i n i n ym.: Ehdotus laiksi 
paineastioista. Liitteet 425. - Ks. Paineastiat. 

- n:o 52, Bernerin ym.: Ehdotukset laeiksi kun
nallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain 
kunnallishallinnosta annettujen asetusten muutta
misesta. Liitteet 491. - Ks. Kunnallisverotus. 

- n:o 53, H a 1m e en ym.: Ehdotukset laeiksi kun
nallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain 
kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttami
sesta. Liitteet 493. - Ks. Kunnallisverotus. 

- n:o 54, Sirenin ym.: Ehdotukset laeiksi elinkei
notulon verottamisesta annetun lain sekä kunnallis
hallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnal
lishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta. 
Liitteet 495.- Ks. Elinkeinoverotus. 

- n:o 55, Bernerin ym.: Ehdotus laiksi verotus
lain muuttamisesta. Liitteet 498. - Ks. Verotuslaki. 

- n:o 56, Melinin ym.: Ehdotus laiksi verotuslain 
muuttamisesta. Liitteet 501. - Ks. Verotuslaki. 

- n:o 57, A paja 1 ahde n: Ehdotus laiksi koirave
ron suorittamisesta annetun asetuksen kumoami
sesta. Liitteet 502. - Ks. Koiravero. 

- n:o 58, Sini s a 1 on ym.: Ehdotus laiksi uskon
nonvapauslain muuttamisesta. Liitteet 503. - Ks. 
Uskonnonvapaus. 

- n:o 59, M. Mattilan ym.: Ehdotus laiksi luon
nonsuojelulain muuttamisesta. Liitteet 504. - Ks. 
Luonnonsuojelu. 

- n:o 60, He 1 teen ym.: Ehdotukset rannansuoje
lulaiksi ja laiksi kaavoitusalueiden jakolain muutta
misesta. Liitteet 505. - Ks. Rannansuojelu. 

- n:o 61, Mäkisen ym.: Ehdotus laiksi kiinteän 
omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen 
annetun lain muuttamisesta. Liitteet 513. - Ks. 
Pakkolunastus. · 

- n:o 62, Sirenin: Ehdotus laiksi sähkölaitoksista 
annetun lain muuttamisesta, Liitteet 515. - Ks. 
Sähkölaitokset. 

- n:o 63, K n u u t t i 1 a n ym.: Ehdotus laiksi ylei
sistä teistä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 517. 
- Ks. Yleiset tiet. 

- n:o 64, A. S a 1 on ym.: Ehdotus laiksi yleisistä 
teistä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 518. -
Ks. Yleiset tiet. 

- n:o 65, Peso 1 a n: Ehdotus laiksi yksityisistä teistä 
annetun lain muuttamisesta. Liitteet 519. - Ks. 
Yksityiset tiet. 

- n:o 66, Mäki-Hakolan: Ehdotus laiksi yksi
tyisistä teistä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 
520. - Ks. Yksityiset tiet . 

- n:o 67, Haapa s a 1 on ym.: Ehdotus laiksi kalas
tuslain muuttamisesta. Liitteet 522. - Ks. Kalastus
laki. 

- n:o 68, He II s te n i n ym.: Ehdotus laiksi kalas
tuslain muuttamisesta. Liitteet 525 . ...,... Ks; Kalastus
laki. 

- n:o 69, Sandelinln ym.: Ehdotus laiksi kalas
tuslain muuttamisesta. Liitteet 527. - Ks. Kalastus
laki. 

~ n:o 70, S a 11 a n ym.: Ehdotus laiksi kalastuslain 
muuttamisesta. Liitteet 528. - Ks. Kalastuslaki. 

:: n:o 71, Pennasen: Ehdotus laiksi kalastuslrun 
muuttamisesta. Liitteet 529. - Ks. Kalastuslaki . 

- n:o 72, Uusi ta 1 on ym.: Ehdotus laiksi koulu
iii,.lestelmiin perusteista annetun laU1 muuttamisesta. 
Liitteet 603.. - Ks. Koululaitos. 
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Lak.al. n:o 73, S i 1 1 a n ta u k sen ym.: Ehdotus laiksi 
koulujärjestelmän perusteista annetun lain muutta
misesta. Liitteet 604. - Ks. Koululaitos. 

- n:o 74, Kankaan ym.: Ehdotus laiksi kunnalli
sesta yhtenäiskoulukokeilusta. Liitteet 606. - Ks. 
Koululaitos. 

- n:o 75, Ruudun ym.: Ehdotus laiksi kansakou
lulain muuttamisesta. Liitteet 608. - Ks. Kansakou
lulaki. 

- n:o 76, Leinosen ym.: Ehdotus laiksi kansakou
lulaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläk
keistä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 610. -
Ks. Kansakoulut. 

- n:o 77, Honkosen ym.: Ehdotus laiksi koulu
hallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta anne
tun lain muuttamisesta. Liitteet 612. - Ks. Koulu
hallitus. 

- n:o 78, Leinosen ym.: Ehdotus laiksi kouluhal
lituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta annetun 
lain muuttamisesta. Liitteet 614. - Ks. Kouluhalli
tus. 

- n:o 79, S a v e 1 a n ym.: Ehdotus laiksi kouluhalli
tuksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 616. - Ks. Kouluhallitus. 

- n:o 80, H on k o s en ym.: Ehdotus laiksi korkea
koulustipendeistä annetun lain muuttamisesta. Liit
teet 618. - Ks. Stipendit. 

- n:o 81, T. S a 1 on ym.: Ehdotus laiksi korkeakou
luissa ja eräissä muissa oppilaitoksissa opiskelevien 
henkilöiden opintolainojen valtiontakauksesta ja 
korkotuesta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 
619. - Ks. Opintolainat. 

- n:o 82, A. S a 1 on ym.: Ehdotus laiksi kirjastolain 
muuttamisesta. Liitteet 621. - Ks. Kirjastot. 

-' n:o 83, K a a s a 1 a i sen ym.: Ehdotus laiksi maata
loustuotteiden hintatasosta. Liitteet 717.- Ks. Maa
taloustuotteet. 

- n:o 84, Korsbäck i n ym.: Ehdotus laiksi maa
taloustuotteiden hintatasosta. Liitteet 720 ja 723. -
Ks. Maataloustuotteet. 

- n:o 85, Lottasen ym.: Ehdotus laiksi kotimaisen 
sokerintuotannon turvaamisesta. Liitteet 726. - Ks. 
Sokeri. 

- n:o 86, Jussi 1 a n ym.: Ehdotus laiksi kylvösie
mentuotannon edistämisestä. Liitteet 730. - Ks. 
Siemenet. 

- n:o 87, Jussi 1 a n ym.: Ehdotus laiksi viljan, pe
runan ja puutarhatuotteiden varastoimisen edistämi
sestä. Liitteet 732. - Ks. Vilja. 

- n:o 88, Pekkarisen ym.: Ehdotus laiksi maan
käyttölain muuttamisesta. Liitteet 734. - Ks. Maan
käyttölaki. 

- n:o 89, Pekkarisen ym.: Ehdotus laiksi maan
käyttölain muuttamisesta. Liitteet 736. - Ks. Maan
käyttölaki. 

- n:o 90, Kiviahon ym.: Ehdotus laiksi maankui
vatuslainan osaksi tai kokonaan perimättä jättämi
sestä eräissä tapauksissa. Liitteet 737. - Ks. Kui
vatustyöt. 

- n:o 91, H a 1m e en ym.: Ehdotus laiksi pienvilje
lijäin karjantarkkailuyhdistysten ja sonninpitoyhty
mien valtionavustuksista annetun lain muuttami
sesta. Liitteet 739. - Ks. Karjatalous. 

- n:o 92, Pesolan ym.: Ehdotus laiksi pienviljeli
jäin karjantarkkailuyhdistysten ja sonninpitoyhty
mien valtionavustuksista annetun lain muuttami
sesta. Liitteet 741.- Ks. Karjatalous. 

Lak.al. n:o 93, Ahosen ym.: Ehdotus laiksi metsän
hoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta. Liit
teet 743. - Ks. Metsänhoito. 

- n:o 94, 0. Lain e e n ym.: Ehdotus laiksi työsopi
muslain muuttamisesta. Liitteet 813. - Ks. Työ
sopimuslaki. 

- n:o 95, G r ö n d a h 1 i n ym.: Ehdotus laiksi työ
ehtosopimuslain muuttamisesta. Liitteet 816. - Ks. 
Työehtosopimuslaki. 

- n:o 96, He 1 teen ym.: Ehdotus laiksi tuotantoko
miteoista. Liitteet 817. - Ks. Tuotantokomiteat. 

- n:o 97, A. Saarisen ym.: Ehdotus laiksi työaika
lain muuttamisesta. Liitteet 822. - Ks. Työaika. 

- n:o 98, 0. Laineen ym.: Ehdotus laiksi talon
miesten työajasta. Liitteet 824. - Ks. Työaika. 

- n:o 99, S a 1 l a n ym.: Ehdotus laiksi työntekijäin 
vuosilomasta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 
829.- Ks. Vuosiloma. 

- n:o 100, Laaksosen ym.: Ehdotus laiksi työlli
syyslain muuttamisesta. Liitteet 831. - Ks. Työlli
syyslaki. 

- n:o 101, J ä m sen i n ym.: Ehdotus laiksi työlli
syyslain muuttamisesta. Liitteet 832. - Ks. Työlli
syyslaki. 

- n:o 102, Puhakan ym.: Ehdotus laiksi valtakun
nallisista työttömyyskassoista annetun lain muutta
misesta. Liitteet 834. - Ks. Työttömyyskassat. 

- n:o 103, 1. Linnan ym.: Ehdotus laiksi valta
kunnallisista työttömyyskassoista annetun lain muut
tamisesta. Liitteet 837. - Ks. Työttömyyskassat. 

- n:o 104, Weckmanin ym.: Ehdotus laiksi palk
kavakuusrahastosta. Liitteet 839. - Ks. Palkkava
kuusrahasto. 

- n:o 105, Haapa s a 1 on ym.: Ehdotus laiksi työn
tekijäin eläkelain muuttamisesta. Liitteet 843. -
Ks. Työntekijäin eläkelaki. 

- n:o 106, H a 1m e en ym.: Ehdotus laiksi työnte
kijäin eläkelain muuttamisesta. Liitteet 845. - Ks. 
Työntekijäin eläkelaki. 

- n:o 107, Aron ym.: Ehdotukset yrittäjien eläke
laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Liitteet 847. 
- Ks. Yrittäjien eläkelaki. 

- n:o 108, Te n h i ä 1 ä n ym.: Ehdotukset yrittäjien 
eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Liit
teet 857. - Ks. Yrittäjien eläkelaki. 

- n:o 109, Pennasen ym.: Ehdotus laiksi perhe
eläkelain muuttamisesta. Liitteet 864. - Ks. Perhe
eläke. 

- n:o 110, Tammisen ym.: Ehdotus laiksi perhe
eläkelain muuttamisesta. Liitteet 865. - Ks. Perhe
eläke. 

- n:o 111, P r o c o p en ym.: Ehdotus laiksi kansan
eläkelain muuttamisesta. Liitteet 866. - Ks. Kansan
eläkelaki. 

- n:o 112, Karkisen ym.: Ehdotus laiksi kansan
eläkelain muuttamisesta. Liitteet 868. - Ks. Kan
saneläkelaki. 

- n:o 113, L u j a n ym.: Ehdotus laiksi kansaneläke
lain muuttamisesta. Liitteet 869. - Ks. Kansanelä
kelaki. 

- n:o 114, Rodenin ym.: Ehdotus laiksi kansan
eläkelain muuttamisesta. Liitteet 871. - Ks. Kan
saneläkelaki. 

- n:o 115, M ä n n i s t ö n ym.: Ehdotus laiksi kan
saneläkelain muuttamisesta. Liitteet 873. - Ks. 
Kansaneläkelaki. 
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Lak.al. n:o 116, Kuusisen ym.: Ehdotus laiksi 
kansaneläkelain muuttamisesta. Liitteet 875. -
Ks. Kansaneläkelaki. 

- n:o 117, Karkisen ym.: Ehdotukset laiksi kan
saneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä annetun 
lain muuttamisesta ja laiksi valtioneuvoston oikeu
desta korottaa kansaneläkkeeseen suoritettavasta tu
kilisästä annetussa laissa mainittuja markkamääriä. 
Liitteet 876.- Ks. Kansaneläke. 

- n:o 118, Paanasen ym.: Ehdotus laiksi sairaus
vakuutuslain muuttamisesta. Liitteet 879. - Ks. 
Sairausvakuutuslaki. 

- n:o 119, Kuusisen ym.: Ehdotus laiksi sairaus
vakuutuslain muuttamisesta. Liitteet 883. - Ks. Sai
rausvakuutuslaki. 

- n:o 120, J ä m sen i n ym.: Ehdotus laiksi sairaus
vakuutuslain muuttamisesta. LHtteet 884. - Ks. Sai
rausvakuutuslaki. 

- n:o 121, Kiviahon ym.: Ehdotus laiksi sairaus
vakuutuslain muuttamisesta. Liitteet 886. - Ks. 
Sairausvakuutuslaki. 

- n:o 122, Neva 1 a i sen ym.: Ehdotus laiksi lapsi
lisälain muuttamisesta. Liitteet 887. - Ks. Lapsilisä. 

- n:o 123, Pekkarisen ym.: Ehdotus laiksi perhe
lisälain muuttamisesta. Liitteet 889. - Ks. Perhe
lisä. 

- n:o 124, Friman i n ym.: Ehdotus laiksi kehitys
vammaisen lapsen hoitotuesta. Liitteet 891. - Ks. 
Kehitysvammaiset. 

- n:o 125, Anti 1 a n ym.: Ehdotus laiksi sotilasavus· 
tuslain muuttamisesta. Liitteet 893. - Ks. Sotilas
avustuslaki. 

- n:o 126, Tikkasen ym.: Ehdotus laiksi tieliiken
nelain muuttamisesta. Liitteet 1071. - Ks. Liikenne. 

Y 1 ei s en a 1 o i te a j a n j ä 1 k e en j ä t e t y t ( Liit
teet B): 

- n:o 127, Lähteenmäen ym.: Ehdotus laiksi 
kansanedustajain vaaleista. Liitteet 2145. - Ks. 
Edustajanvaalit. 

- n:o 128, K o c k i n ym.: Ehdotus rangaistusmää
räyslaiksi. Liitteet 2163. - Ks. Rangaistusmääräyk
set. 

- n:o 129, Pekkarisen ym.: Ehdotus laiksi ap
teekkitavaralain muuttamisesta. Liitteet 2207. -
Ks. Apteekkitavaralaki. 

- n:o 130, Gestrin i n ym.: Ehdotus laiksi tieteel
lisen tutkimuksen järjestelystä. Liitteet 2241. -
Ks. Tieteellinen tutkimus. 

- n:o 131, Sillantauksen ym.: Ehdotus laiksi 
kansanedustajain vaaleista. Liitteet 2147. - Ks. 
Edustajanvaalit. 

- n:o 132, Vennamon: Ehdotus laiksi kansan
edustajain vaaleista. Liitteet 2154. - Ks. Edustajan
vaalit. 

- n:o 133, I 1 a s k i v en ym.: Ehdotus laiksi valtio
päiväjärjestyksen muuttamisesta. Liitteet 2156. -
Ks. Vaalit. 

- n:o 134, He 1 teen ym.: Ehdotus laiksi valtiopäi
väjärjestyksen muuttamisesta. Liitteet 2157. - Ks. 
Vaalit. 

- n:o 135, K a r v i k on ym.: Ehdotus laiksi tulo- ja 
omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Liit
teet 2173. - Ks. Tulo- ja omaisuusvero. 

- n:o 136, A r on ym.: Ehdotus laiksi raskauden kes
keyttämisestä. Liitteet 2209. - Ks. Abortti. 

- n:o 137, Haapa s a 1 on ym.: Ehdotus laiksi rikos-

lain 16 luvun muuttamisesta. Liitteet 2166. - Ks. 
Rikoslaki. 

Lak.al. n:o 138, V o u t i 1 aine n ym.: Ehdotus laiksi 
virvoitusjuomaverosta. Liitteet 2175. - Ks. Virvoi
tusjuomavero. 

- n:o 139, Pekkarisen ym.: Ehdotus laiksi eräistä 
palkkatuloista verotuksessa tehtävistä vähennyksistä 
annetun lain muuttamisesta. Liitteet 2177. - Ks. 
Veronhuojennukset. 

- n:o 140, Niskasen ym.: Ehdotukset laiksi irto
lai.slain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyViksi 
laeiksi. Liitteet 2215. - Ks. Irtolaislaki. 

- n:o 141, P a a s on ym.: Ehdotus laiksi kehitysaluei
den talouden edistämisestä vuosina 1970-1975. 
Liitteet 2178. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 142, V i 1m i n ym.: Ehdotus laiksi pellon käy
tön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta. Liit
teet 2273.- Ks. Pellonvaraus. 

- n:o 143, Lagerroosin ym.: Ehdotus laiksi ke
hitysalueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-
1975. Liitteet 2180. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 144, V i 1 p on i e me n ym.: Ehdotus laiksi 
kehitysalueiden talouden edistämisestä vuosina 1970 
-1975. Liitteet 2182. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 145, Hjerppe n ym.: Ehdotus laiksi kehi-
tysalueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-
1975. Liitteet 2183. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 146, Haukipuron ym.: Ehdotus laiksi ke
hitysalueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-
1975. Liitteet 2184. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 147, Pekkarisen ym.: Ehdotus laiksi kehi
tysalueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-
1975. Liitteet 2186. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 148, S i 11 a n ta u k sen ym.: Ehdotus laiksi 
kehjtysalueiden tuotannollisen toiminnan edistämi
seksi myönnettävistä veronhuojennuksista. Liitteet 
2188. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 149, Gestrin i n ym.: Ehdotus laiksi irtolais
lain muuttamisesta. Liitteet 2220 ja 2223. - Ks. 
Irtolaislaki. 

- n:o 150, Leinosen ym.: Ehdotus laiksi kehitys
alueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-1975. 
Liitteet 2189. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 151, Sand e 1 i n i n ym.: Ehdotus kehitysaluei
den talouden edistämisestä vuosina 1970-1975. 
Liitteet 2191. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 152, Sandelin i n ym.: Ehdotus laiksi tapa
turmavakuutuslain muuttamisesta. Liitteet 2281. -
Ks. Tapaturmavakuutus. 

- n:o 153, J ä m sen i n ym.: Ehdotus kehitysalue
luottolaiksi. Liitteet 2192. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 154, H. Linnan ym.: Ehdotus laiksi kehitys
alueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-1975. 
Liitteet 2193.- Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 155, Pesolan ym.: Ehdotus laiksi vesihallin
nosta. Liitteet 2226. - Ks. Vesihallinto. 

- n:o 156, Mäkisen ym.: Ehdotus laiksi vesihal
linnosta. Liitteet 2227. - Ks. Vesihallinto. 

- n:o 157, Hanhirovan ym.: Ehdotus kehitys
alueluottolaiksi. Liitteet 2195. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 158, Raipalan ym.: Ehdotus laiksi pellon 
käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 2275. - Ks. Pellonvaraus. 

- n:o 159, P u 1 k k i sen ym.: Ehdotus laiksi lyk
käyksen myöntämisestä maatilatalouden harjoittajille 
vuodelta 1968 toimitetun verotuksen veronkannossa. 
Liitteet 2197.- Ks. Maatilatalouden verotus. · 
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Lak.al. n:o 160, Peso 1 a n ym.: Ehdotus laiksi lyk
käyksen myöntämisestä maatilatalouden hatjoittajille 
vuodelta 1968 toimitetun verotuksen veronkannossa. 
Liitteet 2198. - Ks. Maatilatalouden verotus. 

- n:o 161, V ilmi n ym.: Ehdotus laiksi lykkäyk
sen myöntämisestä maatilatalouden hatjoittajille vuo
delta 1968 toimitetun verotuksen veronkannossa. 
Liitteet 2199. - Ks. Maatilatalouden verotus. 

- n:o 162, Peso 1 a n ym.: Ehdotukset laeiksi kun
nallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain 
kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttami
sesta. Liitteet 2229. - Ks. Kunnallisverotus. 

- n:o 163, H. Linnan ym.: Ehdotukset laeiksi 
kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain 
kunnallishallinnosta annettujen asetusten muutta
misesta. Liitteet 2231. - Ks. Kunnallisverotus. 

- n:o 164, A. Saarisen ym.: Ehdotukset laeiksi 
suhdanneverosta ja eräistä väliaikaisista poikkeuk
sista verolakeihin. Liitteet 2201. - Ks. Suhdanne
rahasto. 

- n:o 165, M ä k i se n ym.: Ehdotukset ulkoilulaiksi 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Liitteet 2233. -
Ks. Ulkoilulaki. 

- n:o 166, Pesolan ym.: Ehdotus laiksi korkeakou
lun sisäisen hallinnon perusteista. Liitteet 2242. -
Ks. Korkeakoulut. 

- n:o 167, Lähteenmäen ym.: Ehdotus laiksi 
korkeakoulujen sisäisen hallinnon perusteista. Liit
teet 2249.- Ks. Korkeakoulut. 

- n:o 168, Ta II g r enin ym.: Ehdotus laiksi kor
keakoulujen sisäisen hallinnon perusteista. Liitteet 
2252 ja 2257. - Ks. Korkeakoulut. 

- n:o 169, Puntilan ym.: Ehdotus laiksi korkea
koulujen sisäisen hallinnon perusteista. Liitteet 2262. 
- Ks. Korkeakoulut. 

- n:o 170, V en n a m on: Ehdotus laiksi asumisero-
rahasta. Liitteet 2289. - Ks. Asumiseroraha. 

- n:o 171, S i II a n ta u k sen ym.: Ehdotus laiksi 
korkeakoulujen sisäisen hallinnon kokeilutoimin
nasta. Liitteet 2264. - Ks. Korkeakoulut. 

- n:o 172, Pesolan: Ehdotus laiksi asumiserora
hasta. Liitteet 2283. - Ks. Asumiseroraha. 

- n:o 173, Puntilan ym.: Ehdotus laiksi korkea
koulujen sisäisen hallinnon kokeilutoiminnasta. Liit
teet 2265.- Ks. Korkeakoulut. 

- n:o 174, Ehrnroothin: Ehdotus laiksi kansan
eläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä ja asumis
tuesta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 2284. 
- Ks. Asumistuki. 

- n:o 175, Peso 1 a n ym.: Ehdotus laiksi kansan-
eläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä ja asumis
tuesta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 2285. 
- Ks. Asumistuki. 

Laki- ja talousvallokunta: Päätetään asettaa ja jäsen
luku 23. Jäsenet ja vatajäsenet 27. Puheenjohtajat 
(Kaarna, vatap. Aalto) 33. Uusi jäsen (Nieminen) 
edesmenneen ed. L. Koskisen sijaan 1590. 

Miet. n:o 1 toivomusaloitteiden johdosta, jotka tatkoit
tavat lisäyksiä vuoden 1968 tulo- ja menoarvioon. 
- Ks. Kunnat. Maantiet. Yksityiset tiet. 

, n:o 2 hallituksen esityksen johdosta laiksi kalastus
lain muuttamisesta. - Ks. Kalastuslaki. 

, n:o 3 hallituksen esityksen johdosta laiksi kunnal
lislain muuttamisesta. - Ks. Kunnallislaki. 

Miet. n:o 4 toivomusaloitteen johdosta, joka tatkoittaa 
avatun, alkoholia sisältävän pullon tai muun astian 
auton ohjaamossa pitämisen kieltämistä. - Ks. Lii
kenne. 

., n:o 5 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
henkilöautojen alustalle rakennettujen pakettiauto
jen nopeusrajoituksen tatkistamista. - Ks. Mootto
riajoneuvot. 

, n:o 6 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
traktorien saattamista uusintakatsastusvelvollisuu
den alaisiksi. - Ks. Maatalouskoneet. 

., n:o 7 toivomusaloitteiden johdosta, jotka tarkoitta
vat traktorien ja niiden perävaunujen varustamista 
asianmukaisin valolaittein. - Ks. Maatalouskoneet. 

,. n:o 8 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tien laadun ja liikenteen huomioon ottamista tila
päisiä liikenteen nopeusrajoituksia määrättäessä. -
Ks. Liikenne. 

,. n:o 9 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
autossa matkustavien turvallisuutta lisääviä toimen
piteitä. - Ks. Liikenne. 

, n:o 10 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
ilman ajokorttia ajaneen ajokortin saantia koskevien 
säännösten muuttamista. - Ks. Ajokortit. 

, n:o 11 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
liikenneraittiuden tehostamista autokoulujen ope
tuksessa ja kuljettajatutkinnossa. - Ks. Liikenne. 

, n:o 12 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
heijastinlevyn määräämistä pakolliseksi jalankulki
joille.- Ks. Liikenne. 

, n:o 13 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
talvirenkaiden määräämistä pakollisiksi henkilö- ja 
pakettiautoihin marras-huhtikuun välisenä aikana. 
- Ks. Liikenne. 

, n:o 14 toivomusaloitteen johdosta, joka tatkoittaa 
alkotest-ampullien hankkimista poliisin käyttöön. 
- Ks. Poliisi. 

, n:o 15 toivomusaloitteiden johdosta, jotka tarkoit
tavat tieliikennelain muuttamista väkijuomien vai
kutuksenalaisena tapahtuneen ajoneuvon kuljetta
misen rankaisemista koskevien säännösten osalta. -
Ks. Liikenne. 

, n:o 16 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
autovuokraamojen autojen merkitsemistä erikoistun
nuksin. - Ks. Vuokra-autot. 

,. n:o 17 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
toimenpiteitä ajoneuvoyhdistelmien suurimman sal
litun pituuden lisäämiseksi. - Ks. Kuljetustoiminta. 

, n:o 18 toivomusaloitteiden johdosta, jotka tarkoit
tavat kuorma-autojen akselipainorajojen korotta
mista ja saattamista tiestömme laatua ia muiden 
maiden käytäntöä vastaaviksi. - Ks. Moottoriajo
neuvot. 

, n:o 19 toivomusaloitteen johdosta, joka tatkoittaa 
asosiaalisen aineksen estämistä osallistumasta moot
toriajoneuvoliikenteeseen. - Ks. Liikenne. 

, n:o 20 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
moottoriajoneuvon ajoluvan peruuttamista koske
vien säännösten muuttamista. - Ks. Moottoriajo
neuvot. 

, n:o 21 hallituksen esityksen johdosta laiksi ortodok
sisesta kirkkokunnasta. - Ks. Ortodoksinen kirk
kokunta. 

, n:o 22 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi kunnan hallinnon lisätystä valvonnasta 
annetun lain kumoamisesta. - Ks. Kunnat. 
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Miet. n:o 23 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi kunnallislain muuttamisesta. - Ks. 
Kunnallislaki. 

, n:o 24 lakialoitteiden johdosta, jotka sisältävät eh
dotukset laeiksi kunnallislain muuttamisesta. - Ks. 
Kunnallislaki. 

, n:o 25 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
kunnallisten virkojen täyttämistä määrävuosiksi. -
Ks. Kunnallislaki. 

, n:o 26 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
kaupungin-, kauppalan- ja kunnanjohtajan erotta
mista ja toimikautta koskevien säännösten muutta
mista. - Ks. Kunnallishallinto. 

, n:o 27 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
kunnallisvaltuustojen jäsenten lukumäärän lisäämistä 
nykyisestään. - Ks. Kunnallislaki. 

, n:o 28 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
kunnallisen kansanäänestyksen käyttöönottomahdol
lisuuksien selvittämistä. - Ks. Kansanäänestys. 

, n:o 29 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi kunnallislain 107 §:n kumoamisesta. -
Ks. Kunnallislaki. 

, n:o 30 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
suljettujen alueiden liikenteen erivapauksien pois
tamista. - Ks. Liikenne. 

, n:o 31 toivomusaloitteiden johdosta, jotka tarkoit
tavat yleisissä vesistöissä sijaitsevien säännöstelypa
tojen kunnossapitokustannusten suorittamista val
tion varoista. - Ks. Vesistön säännöstely. 

,. n:o 32 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi kalastuslain muuttamisesta. - Ks. Ka
lastuslaki. 

, n:o 33 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi kalastuslain muuttamisesta. - Ks. Kalas
tuslaki. 

,. n:o 34 hallituksen esityksen johdosta laiksi raken
nuslain muuttamisesta ja laiksi yksityisistä teistä an

. netun lain muuttamisesta. - Ks. Rakennuslaki. 
, n:o 35 lakialoitteiden johdosta, jotka sisältävät eh

dotukset laeiksi kalastuslain muuttamisesta. - Ks. 
Kalastuslaki. 

, n:o 36 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi huoltoapulain muuttamisesta. - Ks. 
Huoltoapulaki. 

, n:o 37 toivomusaloitteiden johdosta, jotka tarkoit
tavat määrärahojen ottamista vuoden 1970 tulo- ja 
menoarvioesitykseen. - Ks. Kunnat. Poliisi. Satamat. 

, n:o 38 hallituksen esityksen johdosta laiksi metsäs
tyslain muuttamisesta. - Ks. Metsästyslaki. 

, n:o 39 hallituksen esityksen johdosta laiksi tuulaa
kimaksun perusteesta vuosina 1970--1972. - Ks. 
Tuulaaki. 

, n:o 40 eräistä muutoksista evankelis-luterilaisten 
seurakuntien virkataloista ja rahastoista annettuun 
lakiin. - Ks. Kirkon virkatalot. 

, n:o 41 hallituksen esityksen johdosta laiksi kunnal
lislain muuttamisesta. - Ks. Kunnallislaki. 

,. n:o 42 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttami
sesta. - Ks. Yleiset tiet. 

,. n:o 43 hallituksen esityksen johdosta eräistä muu
toksista evankelis-luterilaisen kirkon palkkauslakiin. 
- Ks. Papiston palkkaus. 

,. n:o 44 hallituksen esityksen johdosta laiksi kirk
kolain muuttamisesta. - Ks. Kirkkolaki. 
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Miet. n:o 45 hallituksen esityksen johdosta laiksi vesi
hallinnosta. - Ks. Vesihallinto. 

, n:o 46 hallituksen esityksen johdosta laeiksi kun
nallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain 
kunnallishallinnosta annettujen asetusten muutta
misesta. - Ks. Kunnallisverotus. 

, n:o 47 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tukset laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa ja 
maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen ase
tusten muuttamisesta. - Ks. Kunnallisverotus. 

, n:o 48 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtion 
palo-opistosta. - Ks. Palo-opisto. 

, n:o 49 hallituksen esityksen johdosta laiksi evan· 
kelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta. -
Ks. Kirkon eläkelaki. 

, n:o 50 hallituksen esityksen johdosta laiksi evan
kelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaiksi. - Ks. 
Kirkon perhe-eläkelaki. 

, n:o 51 hallituksen esityksen johdosta laiksi evanke
lis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta. -
Ks. Kirkon eläkelaki. 

, n:o 52 hallituksen esityksen johdosta laiksi evanke
lis-luterilaisten seurakuntien myöntämien eräiden 
eläkkeiden tarkistamisesta. - Ks. Kirkon eläkelaki. 

, n:o 53 hallituksen esityksen johdosta laiksi kirk
kolain muuttamisesta. - Ks. Kirkkolaki. 

, n:o 54 hallituksen esityksen johdosta laiksi kirk
kolain muuttamisesta. - Ks. Kirkkolaki. 

, n:o 55 hallituksen esityksen johdosta laiksi pysä
köintivirhemaksusta. - Ks. Liikenne. 

, n:o 56 hallituksen esityksen johdosta laiksi arpa
jaislain muuttamisesta. - Ks. Arpajaiset. 

, n:o 57 hallituksen esityksen johdosta laiksi huolto
apulain muuttamisesta. - Ks. Huoltoapulaki. 

Lakivaliokunta: Jäsenluku 23. Jäsenet ja vara)asenet 
26. Puheenjohtajat (Ehrnrooth, varap. Pennanen) 
33 . 

Miet. n:o 1 hallituksen esityksen johdosta laiksi keski
näisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. V ahinkovakuutusyhdistykset. 

, n:o 2 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen 2 luvun 13 §:n muuttamisesta: - Ks. 
Rangaistusten täytäntöönpano. 

, n:o 3 toivomusaloitteen johdosta, joka koskee ri
kosperusteisten yksityisoikeudellisten vaateiden kä
sittelemistä siviiliprosessioikeudellisessä järjestyk
sessä. - Ks. Oikeudenkäynti. 

, n:o 4 toivomusaloitteen johdosta, joka koskee homo
seksuaalisuuden rangaistavuuden poistamista. - Ks. 
Homoseksuaalisuus. 

, n:o 5 toivomusaloitteen johdosta toimenpiteistä ri
kosrekisteristä annettujen määräysten tarkistami
seksi. - Ks. Rikosrekisteri. 

, n:o 6 hallituksen esityksen johdosta kihlakunnan
oikeuden lautakunnasta annettujen säännösten 
uudistamisesta. - Ks. Kihlakunnanoikeudet. 

, n:o 7 toivomusaloitteen johdosta kirjanpitolainsää
dännön tarkistamisesta veronkiertämismahdollisuu
den ehkäisemiseksi. - Ks. Kirjanpitolaki. 

, n:o 8 toivomusaloitteen johdosta, joka koskee yh
tiökokouksen pöytäkirjan julkaisemista kaupparekis
terissä osakkeenomistajien nimien ja osakemäärien 
osalta. - Ks. Osakeyhtiöt. 
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Miet. n:o 9 hallituksen esityksen johdosta eräiden avio
liiton päättämistä ja purkamista koskevien sekä nii
hin liittyvien säännösten muuttamisesta. - Ks. 
Avioliittolaki. 

, n:o 10 kahden lakialoitteen johdosta, jotka sisältä
vät ehdotukset laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja mie
lisairaslain muuttamisesta. - Ks. Oikeudenkäynti. 

, n:o 11 hallituksen esityksen johdosta henkeen ja 
terveyteen kohdistuvien rikosten rankaisemista kos
kevan lainsäädännön uudistamisesta. - Ks. Rikos
laki. 

, n:o 12 toivomusaloitteen johdosta nuorisovalvonta
toimiston perustamisesta Oulun kaupunkiin. - Ks. 
Kriminaalihuolto. 

, n:o 13 hallituksen esityksen johdosta oikeudenkäy
miskaaren ja eräiden muiden lakien käräjiä koske
vien säännösten muuttamisesta. - Ks. Oikeuden
käymiskaari. 

, n:o 14 toivomusaloitteen johdosta kriminaalilabora
torion toimintaolosuhteiden parantamisesta. - Ks. 
Laboratoriot. 

, n:o 15 toivomusaloitteen johdosta laajapohjaisen py-
syväisen kriminaalipoliittisen neuvottelukunnan 
aikaansaamisesta. - Ks. Kriminaalipolitiikka. 

, n:o 16 toivomusaloitteen johdosta vankeinhoito
opiston perustamisesta Hämeenlinnaan. - Ks. Van
keinhoitolaitos. 

, n:o 17 toivomusaloitteen johdosta avolaitosmaisten 
työsiirtoJoitten käyttämisestä suljettujen vankiloiden 
sijasta vapausrangaistuksia täytäntöönpantaessa. -
Ks. Vankeinhoito. 

, n:o 18 toivomusaloitteen johdosta vapaudessa tapah
tuvan kriminaalihuollon kehittämisestä. - Ks. Kri
minaalihuolto. 

, n:o 19 toivomusaloitteen johdosta kriminaalihuol
tohallituksen perustamisesta. - Ks. Kriminaali
huolto. 

, n:o 20 toivomusaloitteen johdosta kriminologisen 
tutkimuksen kehittämisestä. - Ks. Rikostutkimus. 

, n:o 21 hallituksen esityksen johdosta rangaistusmää
räysmenettelyä koskevan lainsäädännön uudistami
sesta ja eräiksi muutoksiksi tieliikennerikoksia kos
kevaan lainsäädäntöön. - Ks. Rangaistusmääräyk
set. 

, n:o 22 hallituksen esityksen johdosta laiksi elatus
avun ennakosta annetun lain muuttamisesta. - Ks. 
Elatusapu. 

, n:o 23 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi vuokrakiskonnan estämisestä. - Ks. Huo
neenvuokra. 

, n:o 24 hallituksen esityksen johdosta laiksi kor
keimman hallinto-oikeuden tuomionvoivan jäsen
määrän väliaikaisesta muuttamisesta. - Ks. Korkein 
hallinto-oikeus. 

, n:o 25 hallituksen esityksen johdosta laiksi holhous
lain 40 §:n muuttamisesta. - Ks. Holhouslaki. 

, n:o 26 hallituksen esityksen johdosta laiksi luotto
ehdoista osamaksukaupassa annetun lain muuttami
sesta. - Ks. Osamaksukauppa. 

, n:o 27 hallituksen esityksen johdosta laiksi rikos
lain 15 luvun 4 §:n muuttamisesta. - Ks. Rikos
laki. 

, n:o 28 toivomusaloitteen johdosta ulosottolain 
uudistamisesta. - Ks. Ulosottolaki. 

, n:o 29 lakialoitteen johdosta laiksi rikoslain ja vaa
rallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Rikoslaki. 

Miet. n:o 30 toivomusaloitteen johdosta, joka koskee 
autojen osamaksukaupassa perittävien rahoituskulu
jen alentamista. - Ks. Vähittäismaksukauppa. 

, n:o 31 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi kiinnityksestä kuorma-autoon. - Ks. Ir
taimistokiinnitys. 

, n:o 32 toivomusaloitteen johdosta, joka koskee pi
dätys- ja vangitsemisaikojen lyhentämistä. - Ks. 
Vapaudenriisto. 

, n:o 33 hallituksen esityksen johdosta laiksi huo
neenvuokralain muuttamisesta. - Ks. Huoneen
vuokra. 

Laus. n:o 1 hallituksen esityksestä n:o 23 valtiopäivä
järjestyksessä olevaa vaalioikeusikärajaa ja holhous
lain täysi-ikäisyysrajaa koskevien sekä eräiden nii
hin liittyvien säännösten muuttamisesta. - Ks. 
Vaalioikeusikäraja. 

, n:o 2 hallituksen esityksestä n:o 130 laiksi pysä
köintivirhemaksusta ja ed. Aallon ym. lakialoitteesta 
n:o 171 (1966 vp.) laiksi pysäköintivalvontamak
susta. - Ks. Liikenne. 

, n:o 3 hallituksen esityksestä n:o 104 laiksi raskau
den keskeyttämisestä lähinnä siltä osin kuin on ky
symys siihen sisältyvien rangaistussäännösten saatta
misesta sopusointuun siveellisyysrikoksia koskevan 
tai muun rikosoikeudellisen lainsäädännön kanssa. 
- Ks. Abortti. 

, n:o 4 hallituksen esityksestä n:o 105 steriloimis
laiksi lähinnä siltä osin kuin on kysymys siihen si
sältyvien rangaistussäännösten saattamisesta sopu
sointuun siveellisyysrikoksia koskevan tai muun ri
kosoikeudellisen lainsäädännön kanssa. - Ks. Ste
riloiminen. 

, n:o 5 hallituksen esityksestä n:o 106 kastroimis
laiksi lähinnä siltä osin kuin on kysymys siihen si
sältyvien rangaistussäännösten saattamisesta sopu
sointuun siveellisyysrikoksia koskevan tai muun ri
kosoikeudellisen lainsäädännön kanssa. - Ks. Ste
riloiminen. 

Toinen lakivaliokunta: Päätetään asettaa ja jäsenluku 
23. Jäsenet ja varajäsenet 29. Puheenjohtajat (Kock, 
varap. Mäki) 33. 

Miet. n:o 1 hallituksen esityksen johdosta uudeksi so
tilasrikoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
- Ks. Sotilasrikoslaki. 

, n:o 2 hallituksen esityksen johdosta sotilastuomio
istuinlaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. -
Ks. Sotilastuomioistuimet. 

, n:o 3 hallituksen esityksen johdosta eräiden rikos
lain 16 luvun säännösten muuttamisesta. - Ks. Ri
koslaki. 

Lakkautuspalkka: - Ks. Virkamiehet. 

Lammastalous: Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 319 (1%8 
vp.) lisäyksestä vuoden 1968 tulo- ja menoarvioon 
lammastalouden edistämiseen. Liitteet 686. Mvm. 
n:o 37 (Toiv.al.miet. n:o 162). A. V: 2 (1968 vp.). 
- Pp. 48. A. K. 68. Katsotaan rauenneeksi. 

- Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 45 määrärahan osoit-
tamisesta lammastalouden neuvonnan edistämiseksi. 
Liitteet 357. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 59. A. K. 2794, 
2820. A. II. 
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- Ed. Nevalaisen ym. rah.al. n:o 460 korotetun mää
rärahan osoittamisesta lammastalouden neuvonnan 
edistämiseen. Liitteet 1748. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 59. A. K. 2794, 2820. A. II. 

Lappeenranta: - Ks. Korkeakoulut. Teknilliset kor
keakoulut. 

Lappi: - Ks. Geologinen tutkimustoiminta. Kalankas
vatus. Kalatalous. Kansanopistot. Luonnonsuojelu. 
Maatalouskoulut. Marjat. Matkailu. Polttoaineet. Ra
jakauppa. SairaanhDitajat. Talouselämä. Turkistar
haus. Vilja. 

Lapseksiotto: - Ks. Avioliittolaki. 

Lapset: Ed. Landströmin kirj. ksm. n:o 129 oikeudesta 
lapsen tapaamiseen avioerotapauksessa, ja oikeusmi
nisteri Simosen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1723. 
A. V:3. 

- Ks. Aviottomat lapset. Eläkkeet. Kasvattilapset. Ke
hitysvammaiset. Koululaitos. Neuvolatoiminta. Sai
rausvakuutus. Terveydenhoito. Veronhuojennukset. 

Lapsihalvaus: Ed. Aron rah.al. n:o 89 määrärahan osoit
tamisesta Suomen Pellohuolto r.y:n toipilas- ja huol
tokodin toiminnan turvaamiseksi. Liitteet 1319. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä. Vvm. n:o 80, s. 95. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Aron rah.al. n:o 90 määrärahan osoittamisesta 
Suomen Poliohuolto r.y:n toipilas- ja huoltokodin 
hoitopaikkojen lisäämiseksi. Liitteet 1320. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 95. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Lujan kirj. ksm. n:o 138 Suomen Poliohuolto 
ry:n huolto- ja toipilaskoti Kaislarannan toiminnan 
tukemisesta, ja ministeri Partasen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 1787. A. V: 3. 

Lapsilisä: Hallituksen esitys n:o 190 laiksi erityislapsi
lisälain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2071. L. 
Sosv:aan 2082. Sosvm. n:o 21. Pp. 2264. 1 K. 2312. 
Suurvm. n:o 181. 2 K. 2340. 3 K. ja A. K. 2360. 
Eduskunnan vastaus. A. UI: 1. 

- Ed. Nevalaisen ym. lak.al. n:o 122 laiksi lapsilisä
lain muuttamisesta. Liitteet 887. L. Sosv:aan 131. 

-Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 908 (1966 vp.) eri
tyislapsilisälain 1 §:n 2 momentissa säädetyn rajoi
tuksen poistamisesta. Liitteet 2130 ( 1966 vp.). -
Käsitelty hall. esit. n:o 190 yhteydessä. 

-Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 415 (1967 vp.) eri
tyislapsilisälain muuttamisesta. Liitteet 915 ja 916 
(1967 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä . 

..::.. Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 546 lapsilisien tiu
kemmasta porrastamisesta ja lapsilisämaksujen käyt
tämisestä kokonaan lapsilisiin. Liitteet 1049. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 547 kerättyjen lapsilisä
varojen käyttämisestä lapsilisiin. Liitteet 1050. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 548 lapsilisien ko
rottamisesta. Liitteet 1051. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 550 erityislapsilisän 
myöntämisestä työttömän huoltajan lapsiperheelle. 
Liitteet 1053. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Rosnellin ym. toiv.al. n:o 551 pienistä lapsista 
maksettavan erityisen hoitolisän liittämisestä lapsi
lisäjärjestelmään. Liitteet 1054. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 189 määrärahan osoitta
misesta lapsilisien korottamiseksi. Liitteet 1435. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Melinin ym. rah.al. n:o 429 korotetun määrä
rahan osoittamisesta lapsilisien maksamiseen. Liit
teet 1713 ja 1714. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 447 määrärahan osoitta
misesta lapsilisien korottamiseen. Liitteet 1734. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 469 määrärahan 
osoittamisesta lapsilisien korottamiseen. Liitteet 1759. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 610 määrärahan osoit
tamisesta lapsilisien korottamiseen. Liitteet 910. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Siiskosen ym. rah.al. n:o 645 määrärahan osoit
tamisesta lapsilisien korottamiseen. Liitteet 1946. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Siltasen ym. rah.al. n:o 651 määrärahan osoit
>tamisesta lapsilisien korottamiseen. Liitteet 1953. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 2895, 2967. A II. 

- Ed. Weckmanin ym. rah.al. n:o 713 määrärahan 
osoittamisesta lapsilisien korottamiseen. Liitteet 2022. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
'teydessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 2895,2967. A.II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 762 määrärahan osoitta
misesta täydennyslisiksi erityislapsilisän saajille. Liit
teet 2071. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 2895, 
2967. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 763 määrärahan osoitta
misesta täydennysrahaksi kaikille lapsilisiä saaville. 
Liitteet 2072. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 795 määrärahan osoitta
misesta lapsilisien korottamiseen. Liitteet 2106. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 2895, 2967. A. II. 
- Ks. Äidinpalkka. 

Lapsiperheet: - Ks. Asumistuki. Asuntotuotanto. 

Lapsivähennykset: - Ks. Kunnallisverotus. 

Lapuanjoki: - Ks. Vesistön järjestely. 

Lastaus: - Ks. Puutavara. 

Lastenhoito: Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 556 lasten 
päivähoitoa koskevan lainsäädännön aikaansaami
sesta. Liitteet 1059. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Rosnellin ym. toiv.al. n:o 557 lasten päivähoi
don järjestämisestä. Liitteet 1060. L. Sosv:aan 255. 
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- Ed. Kekkosen rah.al. n:o 292 määrärahan osoitta
misesta lastenhoitajien koulutusta varten. Liitteet 
1547. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 51. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 516 määrärahan osoitta
misesta avustukseksi kunnille alle kouluikäisten las
ten päivähoidon järjestämiseksi äidinpalkan avulla. 
Liitteet 1809. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 97. A. K. 2898, 
2967. A. II. 

- Ed. Siiskosen ym. rah.al. n:o 643 määrärahan osoit
tamisesta lastenseimien ja päiväkotien avustamisen 
tehostamiseksi. Liitteet 1944. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 97. A.K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Sillantauksen ym. rah.al. n:o 650 määrärahan 
osoittamisesta opiskelijain lasten päivähoidon tuke
miseen. Liitteet 1951. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 97. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Weckmanin ym. rah.al. n:o 715 määrärahan 
osoittamisesta lastenseimien ja päiväkotien avustami
seen. Liitteet 2024. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 97. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Saarron ym. kirj. ksm. n:o 183 hoitokoteihin 
sijoitettujen lasten poisottamisen estämisestä, ja mi
nisteri Partasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2320. 
A. V:3. 

Lastenklinikat: - Ks. Sairaalat. 

Latenkodit: Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 553 suoje
lukasvatuksellisten erityislastenkotien saattamisesta 
valtionavun piiriin. Liitteet 1056. L. Sosv:aan 255. 

Lastenlinna: Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 110 Helsin
gin Lastenlinnan aseman järjestämisestä, ja sosiaali
ja terveysministeri Tiekson vastaus, 588. 

Lastenneuvolat: - Ks. Neuvolatoiminta. 

Lastenpsykiatria: - Ks. Yliopisto. 

Lastenseimet: Ed. Aron ym. kirj. ksm. n:o 283 opiske
lijain lasten päivähoitotoiminnan tukemisesta, ja 
ministeri Partasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3751. 
A. V:3. 

- Ks. Lastenhoito. Lastentarhat. 

Lastensuojelu: Ed. Salaman suull. ksm. n:o 183 lapsen 
huostaanoton päättymistä tarkoittavan ikärajan ko
rottamisesta, ja ministeri Partasen vastaus, 1202. 

- Ks. Rangaistusmääräykset. 

Lastensuojelulaki: - Ks. Äänioikeusikäraja. 

Lastentarhat: Ed. Karkisen ym. toiv.al. n:o 336 erityis-
koulutuksen järjestämisestä lastentarhanopettajille 
häiriytyneiden lasten opetusta varten. Liitteet 693. 
L. Siv:aan 255. 

- Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 559 esityksen anta
misesta uudeksi laiksi lastentarhain ja -seimien val
tionavusta. Liitteet 1062. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. E. Salon ym. toiv.al. n:o 560 lastenseimien ja 
valvotun perhepäivähoidon saattamisesta valtion
avun piiriin. Liitteet 1063. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Kalavaisen ym. toiv.al. n:o 561 porrastettuun 
ruokamaksujärjestelmään siirtymisestä lastentarhoissa 
ja lasten päivähoitolaitoksissa. Liitteet 1064. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Lujan suull. ksm. n:o 297 lastentarhain val
tionapulain uusimisesta, ja ministeri Partasen vas
taus, 2233. 

- Ks. Kansakoulut. 

Lauantait: - Ks. Työaika. 

Laukaa: - Ks. Kalanviljelyslaitokset. Koulukodit. Sai
raaiat. 

Laulukilpailut: - Ks. Eurovisio. 

Lautakunnat: - Ks. Kihlakunnanoikeudet. 

Lavia: - Ks. Virastot. 

Lehmät: - Ks. Karjatalous. Teurastuspalkkiot. 

Leimavero: Hallituksen esitys n:o 160 laiksi leimavero
lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 1723. L. 
Vv:aan 1761. Vvm. n:o 51. Pp. 2067. 1 K. 2077. 
Suurvm. n:o 148. 2 K. 2106. 3 K. 2148. Eduskunnan 
vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys 215 laiksi leimaverolain muutta
misesta, ilmoitetaan Edk:lle 2267. L. Vv:aan 2315. 
Vvm. n:o 79. Pp. 2439. 1 K. 2452. Suurvm. n:o 199. 
2 K. 2480. 3 K. 2611. Eduskunnan vastaus. A. 
III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 259 laiksi leimaverolain muut
tamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 3272. L. Vv:aan 3282. 
Vvm. n:o 106. Pp. 3314. 1 K. 3316. Suurvm. n:o 
262. 2 K. 3388. 3 K. 3477. Eduskunnan vastaus. A. 
III: 1. 

- Ed. Jussilan ym. lak.al. n:o 34 laiksi leimaverolain 
muuttamisesta. Liitteet 148. L. Vv:aan 131. 

- Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 35 laiksi leimaverolain 
muuttamisesta. Liitteet 149. L. Vv:aan 131. 

- Ed. Hanhirovan ym. lak.al. n:o 36 laiksi leimavero
lain muuttamisesta. Liitteet 150. L. Vv:aan 131. 

- Ed. Ilaskiven ym. lak.al. n:o 37 laiksi leimaverolain 
muuttamisesta. Liitteet 151. L. Vv:aan 131. 

- Ed. 0. Saarisen ym. lak.al. n:o 38 laiksi leimavero
lain muuttamisesta. Liitteet 153. L. Vv:aan 131. 

- Ed. Pennasen toiv.al. n:o 114 rahalaitoksista velka
kirjalla nostettujen opintolainojen vapauttamisesta 
leimaverosta. Liitteet 254. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 122 kiinteistökau
poista suoritettavan leimaveron poistamisesta, ja val
tiovarainministeri Raunion vastaus, 668. 

- Ks. Ajokortit. Kehitysalueet. Rangaistusmääräykset. 

Leipävilja: - Ks. Vilja. Viljakauppa. 

Lenin, V. 1.: - Ks. Muistomerkit. 

Lennåtin:- Ks. Postilaitos. 

Lentoalennukset: - Ks. Rautatiemaksut. 

Lentokentät: Hallituksen esitys n:o 67 laiksi valtion 
lentoasemilla perittävien maksujen yleisistä perus-
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teista, ilmoitetaan Edk:lle 550. L. Vv:aan 555. Vvm. 
n:o 26. Pp. 706. 1 K. 710. Suurvm. n:o 62. 2 K. 
724. 3 K. 749. Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Ed. Honkosen suull. ksm. n:o 230 Tampereen lento
kentän rakentamisesta, ja kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeri Aition vastaus, 1691. 

- Ks. Ilmailu. Maantiet. 

Lentokoneteollisuus: Ed. Haarlan suull. ksm. n:o 209 
kotimaisen lentokonevalmistuksen aloittamisesta, 
siirretään ministerin esteellisyyden vuoksi 1619. Mi
nisteri Leskisen vastaus, 1681. 

Lentoliikenne: Ed. Granvikin suull. ksm. n:o 170 suih
kukoneiden äänivallin murtamisen estämisestä tur
kiseläintarhojen yläpuolella penikoimisaikana, ja kul
kulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition vas
taus, 1034. 

- Ed. Uusitalon suull. ksm. n:o 172 suihkukoneiden 
lentämisen estämisestä minkkitarhojen yläpuolella 
penikoimisaikana, ja kulkulaitosten ja yleisten töi
den ministeri Aition vastaus, 1034. 

Lentolisä: - Ks. PuolustusLitos. 

Lentoturvallisuus: - Ks. Ilmailu. 

Lentoyhtiöt: - Ks. Kar-Air Oy. Valtion takuut. 

Leppäluoto: - Ks. Väylätyöt. 

Lepäämään jätetyt lakiehdotukset: 
- Ks. Huoneenvuokra (hall. esit. n:o 246). 
- Ks. Oikeudenkäymiskaari (h.all. esit. n:o 62). 
- Ks. Talouselämän säännöstely (hall. esit. n:o 110). 
- Ks. Vaalit (hall. esit. n:o 24). 

Lesket: Ed. Saimon kirj. ksm. n:o 256 yksinäisten nais
leskien aseman parantamisesta, ja sosiaali- ja terveys
ministeri Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3462. 
A. V: 3. 

- Ks. Eläkkeet. Perhe-eläke. Sosiaalihuolto. 

Leskieläkkeet: - Ks. Eläkkeet. 

Leski- ja orpokassat: - Ks. Perhe-eläke. 

Levisalmi: - Ks. Sillat. 

Levytys: - Ks. Musiikki. 

Liakanjoki: - Ks. Sillat. 

Lieksa: - Ks. Puhelin. 

Lievestuore: - Ks. Työttömyys. 

Liikeala: - Ks. Kauppakoulut. 

Liikeapulaiset: Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 420 liike
apulaisten minimipalkkalain säätämisestä. Liitteet 
908. L. Sosv:aan 255. 

Liikenne: Hallituksen esitys n:o 153 {1968 vp.) laiksi 
tieliikennelain 5 §:n muuttamisesta {A. III: 1 1968 
vp.).- Kulkvm. n:o 5. Pp. 348. 1 K. 353. Suurvm. 

n:o 48. 2 K. 611, 675. 3 K. 730. Eduskunnan vas
taus. A. III: 2. 

- Hallituksen esitys n:o 40 laiksi tieliikenteen turvaa
misesta liikennemerkein eräissä tapauksissa, ilmoi
tetaan Edk:lle 350. L. Kulkv:aan 364. Kulkvm. n:o 
140. Pp. 3167. 1 K. 3181. Suurvm. n:o 234. 2 K. 
3192. 3 K. 3222. Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 130 laiksi pysäköintivirhe
maksusta, ilmoitetaan Edk:lle 1558. L. Ltv:aan 
1562. Ltvm. n:o 55 (Mietinnön liitteenä Lv:n lau
sunto n:o 2). Pp. 3326. 1 K. 3368. Suurvm. n:o 
272. 2 K. 3425. 3 K. 3555. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 1. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus laiksi pysäköintivirhemaksusta. 
- Ehdotus laiksi tieliikennelain muuttamisesta. 
Esityksen liitteinä: 
- Ehdotus asetukseksi pysäköintivirhemaksusta. 
- Ehdotus asetukseksi tieliikenneasetuksen muut-

tamisesta. 
-Ed. Tikkasen ym. lak.al. n:o 149 (1968 vp.) laiksi 

tieliikennelain muuttamisesta. Liitteet 1729 ( 1968 
vp.).- Käsitelty hall. esit. n:o 153 (1968 vp.) yh
teydessä. 

- Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 150 (1968 vp.) laiksi 
tieliikennelain muuttamisesta. Liitteet 1731 ( 1968 
vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Tikkasen ym. lak.al. n:o 126 laiksi tieliikenne
lain muuttamisesta. Liitteet 1071. L. Kulkv:aan 131. 

-Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 492 (1966 vp.) tielii
kennelain muuttamisesta väkijuomien vaikutuksen 
alaisena tapahtuneen ajoneuvon kuljettamisen ran
kaisemista koskevien säännösten osalta. Liitteet 
1142 (1966 vp.). - Ltvm. n:o 15 (Toiv.al.miet. 
n:o 19). Pp. 256. A. K. 273. A. V: 2. 

- Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 493 ( 1966 vp.) aso
siaalisen aineksen estämisestä osallistumasta mootto
riajoneuvoliikenteeseen. Liitteet 1143 (1966 vp.). 
- Ltvm. n:o 19 (Toiv.al.miet. n:o 26). Pp. 274. 
A. K. 326. A. V: 2. 

-Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 494 (1966 vp.) ava
tun, alkoholia sisältävän pullon tai muun astian 
auton ohjaamossa pitämisen kieltämisestä. Liitteet 
1144 (1966 vp.).- Ltvm. n:o 4 (Toiv.al.miet. n:o 
3). Pp. 132. A. K. 144. A. V. 2. 

-Ed. Niemelän ym. toiv.a1. n:o 226 (1967 vp.) tien 
laadun ja liikenteen huomioon ottamisesta tilapäi
siä liikenteen nopeusrajoituksia määrättäessä. Liit
teet 556 (1967 vp.).- Ltvm. n:o 8 (Toiv.al.miet. 
n:o 7). Pp. 132. A. K. 144. A. V: 2. 

- Ed. Koppasen ym. toiv.al. n:o 227 (1967 vp.) 
autossa matkustavien turvallisuutta lisäävistä toi
menpiteistä. Liitteet 557 (1967 vp.).- Ltvm. n:o 
9 (Toiv.al.miet. n:o 8). Pp. 132. A. K. 145. A. V: 2. 

- Ed. M. Linnan ym. toiv.al. n:o 229 ( 1967 vp.) 
rattijuoppoutta koskevien säännösten tiukentami
sesta. Liitteet 559 ( 1967 vp.). - Käsitelty toiv .al. 
n:o 492 ( 1966 vp.) yhteydessä. 

- Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 230 (1967 vp.) lli
kenneraittiuden tehostamisesta autokoulujen ope
tuksessa ja kuljettajatutkinnossa. Liitteet 560 ( 1967 
vp.). - Ltvm. n:o 11 (Toiv.al.miet. n:o 10). Pp. 
132. A. K. 147. A. V: 2. 

- Ed. Koppasen ym. toiv.al. n:o 233 (1967 vp.) hei
jastinleyyn määräämisestä pakolliseksi jalankulki-
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joille. Liitteet 563 (1967 vp.). - Ltvm. n:o 12 
(Toiv.al.miet. n:o 11). Pp. 132. A.K. 147. AV: 2. 

-Ed. Koppasen ym. toiv.al. n:o 235 (1967 vp.) tal
virenkaiden määräämisestä pakolliseksi henkilö- ja 
pakettiautoihin marras-huhtikuun välisenä aikana. 
Liitteet 565 (1967 vp.).- Ltvm. n:o 13 (Toiv.al. 
miet. n:o 12). Pp. 132. A. K. 148. A. V: 2. 

- Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 218 ( 1968 vp.) lii
kennepolitiikan kehittämisestä. Liitteet 512 ( 1968 
vp.).- Kulkvm. n:o 16 (Toiv.al.miet. n:o 51). Pp. 
490. A. K. 540. Eduskunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 224 (1968 vp.) sul
jettujen alueiden liikenteen erivapauksien poistami
sesta. Liitteet 519 (1968 vp.). - Ltvm. n:o 30 
(Toiv.al.miet. n:o 84 ). Pp. 725. A. K. 738. Edus
kunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Tikkasen ym. toiv.al. n:o 432 (1968 vp.) va
roituslaitteiden rakentamisesta Kajaanin kaupungissa 
sijaitsevalle valtatien n:o 5 ja Tihisenniemen teolli
suustaiteen tasoristeykselle. Liitteet 906 ( 1968 vp.). 
- Kulkvm. n:o 134 (Toiv.al.miet. n:o 236). Pp. 
2264. A.K. 2315. A. V: 2. 

-Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 443 (1968 vp.) kehä
tien liikenneturvallisuuden lisäämisestä Helsingin 
maalaiskunnassa ja Espoossa. Liitteet 920 ja 921 
(1968 vp.). - Kulkvm. n:o 3 (Toiv.al.miet. n:o 
29). Pp. 274. A. K. 327. A V: 3. 

- Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 563 kaupunkiseutujen 
liikenteen kehittämistä koskevan lainsäädännön 
aikaansaamisesta. Liitteet 1073. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 564 suljettujen aluei
den liikenteestä voimassa olevien erivapauksien 
poistamisesta. Liitteet 1075. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. I. Linnan ym. toiv.al. n:o 568 toimenpiteista 
läänien liikennelupa-asioiden keskittämiseksi läänin
hallitusten hoitoon. Liitteet 1079. L. Ku1kv:aan 255. 

- Ed. Granvikin ym. toiv.al. n:o 576 langettavan ve
renalkoholirajan käyttöönoton tutkimisesta. Liitteet 
1087. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 579 bensiinikäyttöis
ten ajoneuvojen pakokaasujen puhdistamista koske
vien säännösten aikaansaamisesta. Liitteet 1093. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 580 autojen ajoturvalli
suutta edistävien määräysten säätämisestä. Liitteet 
1095. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 581 jalankulkijoi
den turvallisuuden tehostamisesta. Liitteet 1096. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 582 tiesuolan käytön 
vähentämisestä. Liitteet 1097. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 357 määrärahan 
osoittamisesta jalankulkijoille jaettavia heijastimia 
varten. Liitteet 1625. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 82. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. E. Räsäsen rah.al. n:o 561 määrärahan osoitta
misesta tutkimuksen toimittamiseksi autokoulujen 
tilojen, opettajien ja kaluston käyttämisestä koulu
laisten liikenneopetukseen. Liitteet 1860. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ia menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 54. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Sääskilahden kirj. ksm. n:o 68 Iinja-autoliiken
teen aloittamisesta Saarenkylän ja Meltauksen välillä, 
ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 644. A. V: 3. 

- Ed. E. Räsäsen ym. kirj. ksm. n:o 243 suljettujen 
alueiden liikenteessä havaittujen epäkohtien korjaa
misesta, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden minis
teri Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3105. A. 
V:3. 

- Ed. Pousin suull. ksm. n:o 30 liikenneyhteyksien 
parantamisesta Inkeroisten ja Haminan välillä, ja 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition 
vastaus, 86. 

- Ed. Vartian suull. ksm. n:o 70 liikennepoliittisen 
tutkimuksen suorittamisesta, ja kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 461. 

- Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 321 tieliikenteen tur
vallisuuden parantamisesta. Raukeaa kysyjän poissa
olon vuoksi 2726. 

- Ed. Melinin suull. ksm. n:o 325 uusien autojen pa
kollisesta varustamisesta turvavöin, ja kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 2728. 

- Ed. Vaittisen suu11. ksm. n:o 334 tieliikenteen tur
vallisuuden parantamisesta, ja kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 3116. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 428 talvella suoritet
tavien maanteiden suolauksen lopettamisesta, ja lii
kenneministeri Aition vastaus, 3525. 

- Ks. Auraus. Lossit. Moottoriajoneuvovero. Saaristo
liikenne. 

Liikenneluvat: Ed. A. Salon suull. ksm. n:o 46 henki
lötilausliikennelupien jaottelusta, ja kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 201. 

- Ed. Knuutin suull. ksm. n:o 69 alueliikennelupien 
myöntämisestä, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeri Aition vastaus, 460. 

- Ed. Bernerin suull. ksm. n:o 383 taksiautoilijain 
liikenneluvan ja asemapaikan säilymisen turvaami
sesta kuntain.liitosten yhteydessä, siirretään ministe
rin esteellisyyden vuoksi, 3245, 3284. Kulkulaitos
ten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 3347. 

- Ks. Kuorma-autoilijat. Taksiautot. 

Liikennemerkit: - Ks. Liikenne. 

Liikenneneuvosto: Ed. A. Salon suull. ksm. n:o 440 lii
kenneneuvoston kokoonpanosta, ja liikenneminis
teri Aition vastaus, 3531. 

Liikenneopetus: Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 294 auton
ajo-opetuksen sisällyttämisestä koulujen oeptusoh
maan. Liitteet 645. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 295 yhtenäisen ohjeJ.. 
man aikaansaamisesta koulujen liikenneopetusta var
ten. Liitteet 647. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 570 ensiaputaidon li
säämisestä autonkuljettajaopetukseen ja kuljettaja
tutkintovaatimuksiin. Liitteet 1081. L. Kulkv:aan 
255. 

Liikennepolitiikka: - Ks. Liikenne. 

Liikennesopimukset: Hallituksen esitys n:o 245 Suo
men Tasavallan ha:llituksen ja Puolan Kansantasaval
lan hallituksen välisen kansainvälisiä maantiekulje
tuksia koskevan sopimuksen eräiden määräysten hy
väksymisestä, ilmoitetaan Edk:lle 3149. L. Ulkv:aan 
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3185. Ulkvm. n:o 29. Pp. 3270. 1 K. 3280. Suurvm. 
n:o 247. 2 K. 3303. 3 K. 3327. Eduskunnan vas
taus. A. III: 1. 

Liikennevahingot: Ed. Kockin ym. toiv.al. n:o 28 lii
kennevakuutusasiain siirtämisestä yleisestä alioikeu
desta vakuutusoikeuteen. Liitteet 101. L. Lv:aan 
255. 

- Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 29 liikennevahinkoja 
käsittelevän erikoistuomioistuimen perustamisesta. 
Liitteet 102. L. Lv:aan 255. 

- Ks. Liikennevakuutus. 

Liikennevakuurus: Ed. Pesolan ym. kirj. ksm. n:o 31 
liikennevahinkojen korvauskysymyksiä käsittelevän 
erikoistuomioistuimen perustamisesta, ja ministeri 
Partasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 412. A. V: 3. 

- Ks. Liikennevahingot. 

Liikepankit: Ed. A. Saarisen ym. toiv.a1. n:o 164 kah
den liikepankin siirtämisestä valtion omistukseen. 
Liitteet 410. L. Pv:aan 255. Pvm. n:o 13 (Toiv.al. 
miet. n:o 224). Pp. 2316. A.K. 3067. A. V: 2. 

- Ks. Pankkilainsäädäntö. 

Liiketoiminnan kehittämisrahasto: - Ks. Elinkeinotoi
minta. 

Liiketulo: - Ks. Kunnallisverotus. Verotuslaki. 

Liikevaihtovero: Hallituksen esitys n:o 239 laiksi liike
vaihtoverolain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 
3104. L. Vv:aan 3112. Vvm. n:o 99. Pp. 3167. 1 K. 
3181. Suurvm. n:o 232. 2 K. 3191. 3 K. 3221. Edus
kunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Jussilan ym. lak.al. n:o 39 laiksi liikevaihtove
rolain muuttamisesta. Liitteet 55. L. Vv:aan 131. 

- Ed. Melinin ym. lak.al. n:o 40 laiksi liikevaihtove
rolain muuttamisesta. Liitteet 156. L. Vv:aan 131. 

- Ed. Tiitun ym. toiv.al. n:o 98 liikevaihtoveron pois
tamisesta pieniltä yrityksiltä. Liitteet 237. L. Vv:aan 
255. 

- Ed. E. Laineen ym. toiv.al. n:o 99 liikevaihtoveron 
poistamisesta joukkokulutustarvikkeilta. Liitteet 
238. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 100 invalidien ja in. 
vaiidityövoimaa pääasiallisesti käyttävien yritysten 
liikevaihtoverovapauden laajentamisesta. Liitteet 
239. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 101 oppi- ja koulukir
jojen vapauttamisesta liikevaihtoverosta. Liitteet 
240. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 102 ammattimaiseen lii
kenteeseen käytettävien kuorma-autojen vapauttami
sesta liikevaihtoverosta. Liitteet 241. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Nevalaisen kirj. ksm. n:o 52 vesialusten liike
vaihtoverovapauden perusteista, ja valtiovarainmi
nisteri Raunion vastaus ilmoitetaan Edk:lle 468. 
A. V:3. 

- Ed. Tiitun suull. ksm. n :o 130 pienten pienteolli
suusyritysten vapauttamisesta liikevaihtoverosta, ja 
valtiovarainministeri Raunion vastaus, 760. 

- Ed. Ilaskiven suull. ksm. n:o 256 liikevaihtoveron 
perimisestä sotainvaliidien viljakeräyksestä, ja minis
teri Aleniuksen vastaus, 1810. 

- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 286 maataloustuottei
den keräyksiin kohdistuvan liikevaihtoveron perimi
sestä, ja ministeri Aleniuksen vastaus, 2142. 

- Ks. Kalastusvälineet. Verohallitus. Veronhuojennuk
set. 

Liik~yaiht?vero-oikeus: Hallituksen esitys n:o 118 laiksi 
lit~ev~!overo-oikeudesta sek~ laiksi auto- ja moot
toppyoraveros~a. annetun lam muuttamisesta ja 
lrukst moottoriajoneuvoverosta annetun lain muutta· 
misesta, ilmoitetaan Edk:lle 1340. L. Vv:aan 1386. 
Vvm. n:o 44. Pp. 1658. 1 K. 1666. Suurvm. n:o 120. 
2 K. 1699. 3 K. 1727. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

Liikkuva kauppa: Hallituksen esitys n:o 21 laiksi liik
kuvasta kaupasta annetun lain muuttamisesta ilmoi
tetaan Edk:lle 59. L. Tv:aan 76. Tvm. n:o' 5. Pp. 
364. 1 K. 382. Suurvm. n:o 29. 2 K. 578, 673. 3 K. 
730. Eduskunnan vastaus. A. I. 

Liikuntakasvatus: Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 361 
korotetun määrärahan osoittamisesta urheilun ja lii
kuntakasvatuksen tukemiseen. Liitteet 1629. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 53. A. K. 2769. A. II. 

- Ks. Urheilujärjestöt. Veikkaus. 

Liikuntavammaiset: Ed. Perheentuvan ym. toiv.al. n:o 
522 sosiaalineuvojatoiminnan aloittamisesta vai
keasti liikuntavammaisten auttamiseksi. Liitteet 
1020. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. _Tammisen ym. rah.al. n:o 687 määrärahan osoit
tamisesta työkyvyttömien liikuntavammaisten avus
tamiseen. Liitteet 1993. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 97. 
A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Niinikosken ym. kirj. ksm. n:o 42 liikuntaes
teisten . liikk~is- ja t?imintamahdollisuuksien pa
rantamisesta, ja kulkulrutosten ja yleisten töiden mi
nisteri Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 468. A. 
V:3. 

- Ks. Rautatiemaksut. 

Liminka: - Ks. Virastot. 

Limnologit:- Ks. Vesihallinto. 

Linja-autot: - Ks. Liikenne. Vanhukset. 

Lippouäänestys: Nimenhuuto lippuäänestyksissä ja vaa
leissa 23. 

Lisenssivirasto: Hallituksen esitys n:o 115 laiksi niistä 
yleisistä perusteista, joiden mukaan lisenssiviraston 
virkatoimista ja toimituskirjoista on suoritettava 
maksuja, annetun lain voimassaolaajan pitentämi
sestä, ilmoitetaan Edk:lle 1340. L. Vv:aan 1385. 
Vvm. n:o 76. Pp. 2439. 1 K. 2452. Suurvm. n:o 
197. 2 K. 2480. 3 K. 2610. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 1. 

Lisähudjetti: - Ks. Tulo- ja menoarvio. 

Lohja:- Ks. Vesiensuojelu. 

Loimaa: - Ks. Ammatinvalinta. Virastot. 
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Lokka: - Ks. Kalastus. Vesistön säännöstely. Luonnolliset henkilöt:- Ks. Verotus. 

Loma: Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 211 omaa työtään 
tekevien pienyrittäjien lomamahdollisuuksien toteut
tamisesta, ja ministeri Partasen vastaus, 1619. 

- Ks. Vuosiloma. Vuosilomapalkka. 

Lomaemännät: Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 257 maa
rärahan osoittamisesta karjanhoitotaitoisten loma
emäntien kurssien aikaansaamiseksi. Liitteet 1509. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 55. A. K. 2794, 2820. 
A. II. 

Lomasijaiset: - Ks. Kodinhoito. 

Lossit: Ed. E. Laineen ym. rah.al. n:o 15 määrärahan 
osoittamisesta Taivassalon-Kustavin lossiyhteyden 
parantamiseksi Kaitaisten salmessa. Liitteet 321. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 160 määrärahan osoitta
misesta lossiyhteyden aikaansaamiseksi Ounasjoen 
yli Raattaman-Ketomellan polkutiellä. Liitteet 
1406. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Voutilaisen ym. kirj. ksm. n:o 56 lossinkuljet
tajien sosiaaliturvaan liittyvistä eduista, ja kulku
laitosten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 530. A. V: 3. 

- Ed. E. Laineen kirj. ksm. n:o 74 Taivassalon-Kus
tavin lossiyhteyden parantamisesta, ja kulkulaitos
ten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus ilmoi
tetaan Edk:lle 599. A. V: 3. 

- Ed. Niemelän kirj. ksm. n:o 227 lossinhoitajien so
siaalisen aseman parantamisesta, ja kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeri Aition vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3087. A. V: 3. 

- Ed. Tallgrenin suull. ksm. n:o 74 lossimiesten 
kanssa tehtävistä urakkasopimuksista, ja kulkulai
tosten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 
463. 

- Ed. Sääskilahden suull. ksm. n:o 427 liikenteestä 
Pekkalan lossilla Rovaniemen-Kuusamon maan
tiellä, ja liikenneministeri Aition vastaus, 3525. 

- Ks. Sillat. 

Loviisa: - Ks. Virastot. 

Luettelot edustajista: Edustajien aakkosellinen luettelo 
1-3. Luettelo edustajista vaalipiireittäin 5-9. -
Ks. Nimiluettelo. 

Luirojoki: - Ks. Sillat. 

Lukiot:- Ks. Koululaitos. Oppikoulut. 

Lukukausimaksut: - Ks. Oppikoulut. 

Lumilingot: - Ks. Auraus. 

Lumivahingot: - Ks. Satovahingot. 

Lunastaminen: - Ks. Kemijärvi Oy. Kunnat. 

Luonnonalueet: - Ks. Virkistysalueet. 

Luonnonkäyttö: - Ks. Talouselämä. 

Luonnonmarjat: - Ks. Marjat. 

Luonnonsuojelu: Ed. M. Mattilan ym. lak.al. n:o 59 
laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta. Liitteet 
504. L. Ltv:aan 131. 

- Ed. Mäkisen ym. rah.al. n:o 453 määrärahan osoit
tamisesta luonnonsuojelujärjestön toiminnan tukemi
seen. Liitteet 1740. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 67. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 523 määrärahan osoit
tamisesta luonnonsuojeluhallituksen perustamiseksi. 
Liitteet 1816. L. Vv:aan 1658. Käsitelty rulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 67. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ed. Lindemanin kirj. ksm. n:o 163 luonnonsuo
jelulainsäädännön uudistamisesta ja vt. maatalous
ministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
2211. A. V: 3. 

- Ed. Vilmin ym. kirj. ksm. n:o 176 uusien luonnon
suojelualueiden muodostamisesta Lappiin, ja maa
talousministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 2268. A. V: 3. 

- Ed. Paavolan ym. kirj. ksm. n:o 179 luonnonhoidon 
ja -suojelun kokonaisjärj~stelyn toteuttamisesta, ja 
pääministeri Koiviston vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
2400. A. V: 3. 

- Ed. Mäkisen ym. kirj. ksm. n:o 259 PCB-yhdistei
den aiheuttamien vaarojen torjumisesta, ja maata
lousministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk: lle 
3797. A. V: 3. 

- Ed. A. Salon ym. kirj. ksm. n:o 276 kertakävttö
pakkausten markkinoinnin kieltävän lakiesityksen 
antamisesta, ja ministeri Eskmanin vastaus ilmoite
taan Edk:lle 3798. A. V: 3. 

- Ed. Lindemanin suull. ksm. n:o 153 luonnonsuo
jelulain uusimisesta, ja maatalousministeri Miettusen 
vastaus, 1025. 

- Ed. Laineen suull. ksm. n:o 263 oluttölkkien aiheut
tamasta jäteongelmasta, ja maatalousministeri Miet
tusen vastaus, 1813. 

- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 275 luonnon kerta
käyttöpakkauksista aiheutuvan roskaantumisen es
tämisestä, ja ministeri Virolaisen vastaus, 2095. 

- Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 302 saastumisongel
man selvittämisestä koko laajuudessaan, ja minis
teri Linnamon vastaus, 2234. 

- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 348 hallituksen kan
nanotosta Ruovedelle sijoitettavaksi suunnitellusta 
räjäytystehtaasta, ja ministeri Leskisen vastaus, 3171. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 420 työttömien si
joittamisesta luonnonsuojelun tehtäviin, ja ministeri 
Helteen vastaus, 3353. 

- Ks. Ilmansaastuminen. Jätevedet. Torjunta-aineet. 
Vesiensuojelu. Yhdyskuntasuunnittelu. Öljyvahin
got. 

Luonnontieteilijät: - Ks. Vesioikeudet. 

Luonnonvarat: - Ks. Tutkimustyö. 
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Luonnonvoimat: - Ks. Satovaliingot. 

Luoto: - Ks. Väylätyöt. 

Luotsausmaksut: - Ks. Kanavat. 

Luotsit: - Ks. Eläkkeet. 

Luottamusmiehet: Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 411 
työntekijäin luottamusmiesten aseman lainsäädän
nöllisestä järjestämisestä. Liiltteet 898. L. Sosv:aan 
255. - Käsitelty hall. esit. n:o 228 yhteydessä. -
Ks. Työsopimuslaki. 

Luottamustehtävät: - Ks. Kunnallishallinto. 

Luotto: Ed. Karpolan ym. lak.al. n:o 105 (1968 vp.) 
laiksi eräiden luottojen vakauttamisesta. Liitteet 
643 (1968 vp.). - Käsitelty lak.al. n:o 232 (1966 
vp.) yhteydessä. - Ks. Maankäyttölaki. 

- Ks. Kehitysalueet. Kunnat. Maatalous. Pienteollisuus. 
Turkistarhaus. Vesihuolto. 

Luottoehdot: - Ks. Osamaksukauppa. 

Luotto-osakeyhtiöt: - Ks. Pankkilainsäädäntö. 

Luova kirjoittaminen: - Ks. Yliopisto. 

Lupamaksut: - Ks. Yleisradio. 

Luppi:- Ks. Merenkulku. 

Lykkäys: - Ks. Maatilatalouden verotus. 

Lypsykarja: - Ks. Rehu. Teurastuspalkkiot. 

Lypsylehmät: - Ks. Karjatalous. Teurastuspalkkiot. 

Långvedan: - Ks. Satamat. 

Lähetystöt: - Ks. Diplomaattiset suhteet. Ulkomaiden 
edustustot. 

Lämmitys: - Ks. Asunnot. 

Längman.in rahastot: Ohjeiden antamisesta apurahojen 
jakoa varten E. ]. Längmanin testamenttirahastosta 
Litt. B laadittu Pvm. n:o 1. Pp. 555. A. K. 592. 
Eduskunnan kirjelmät. A. IV: 2. 

- Rahaston hoito. Pvm. n:o 2. - Ks. Suomen Pankki. 

Lääketeollisuus: Ed. Haran suull. ksm. n:o 3 lääketeol
lisuus- ja apteekkilaitoskomitean täydentämisestä, ja 
sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vastaus, 39. 

- Ks. Sosialisoiminen. 

Lääkintäassistentit: Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 174 
lääkintäassistenttien koulutuksen aloittamisesta. 
Liitteet 438. L. Tv:aan 255. 

Lääkintähoitajat: - Ks. Kuntouttaminen. 

Lääkintävoimistelijat: - Ks. Sairaanhoito. 

560 1/69 

Lääkintöhallitus: Ed. Melinin ym. kirj. ksm. n:o 135 
lääkintöhallituksen organisaatiouudistuksen sMrtä
misestä, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 1723. A. V: 3. 

Lääkkeet: Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 201 eräidenlää
keaineiden käytön tilastoinnista. Liitteet 472 ja 473. 
L. Tv:aan 255. 

- Ed. Gestrinin ym. kirj. ksm. n:o 251 lääkeaineiden 
kulutustilaston laajentamisesta, ja sosiaali- ja ter
veysministeri Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3326. A. V: 3 

- Ks. Apteekkitavaralaki. Rintamamiehet. Sairausva
kuutus. 

Lääkärinhoito: Hallituksen esitys n:o 45 laiksi yleisestä 
lääkärinhoidosta annetun lain muuttamisesta, ilmoi
tetaan Edk:lle 396. L. Tv:aan 403. Tvm. n:o 10. 
Pp. 707. 1 K. 710. Suurvm. n:o 63. 2 K. 725. 3 K. 
750. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Ks. Rintamamiehet. 

Lääkärinpalkkiot: Ed. Sandelinin suull. ksm. n:o 90 
lääkärinpalkkioista sekä röntgen- ja laboratoriomak
suista, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vas
taus, 557. 

- Ks. Sairausvakuutus. 

Lääkärit: Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 171 kunnal
listen lääkärien tarjonnan varmistamisesta. Liitteet 
435. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Honkasen ym. rah.al. n:o 220 korotetun mää
rärahan osoittamisesta avustukseksi kunnille kun
nanlääkärien virka-asuntojen rakentamista varten. 
Liitteet 1468. L. Vv:aan 1658. Käs1tclty tulo- ja 
menoarvioo yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 100. A. K. 
2895, 2%7. A. II. 

- Ed. Pakkasen ym. rah.al. n:o 494 määrärahan osoit
tamisesta lääkärikoulutuksen aloittamismahdolli
suuksien tutkimiseksi Tampereella. Li1tteet 1787. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 46. A.K. 2769. A. II. 

- Ed. H. Linnan ym. kirj. ksm. n:o 301 valtionavusta 
kunnanlääkärien virka-asuntojen ja vastaanottotilo
jen rakentamiseen. - Jäänyt vastaamatta. A. V: 3. 

- Ed. H. Linnan suull. ksm. n:o 124 lääkärikoulu
tuksen lisäämisestä, ja sosiaali- ja terveysministeri 
Tiekson vastaus, 755. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 365 eräistä toimenpi· 
teistä lääkäripulan lieventämiseksi, ja sosiaali- ja ter
veysministeri Tiekson vastaus, 3177. 

- Ks. Ammattientarkastus. Opintolainat. Reuma. Sai
raanhoito. 

Lääninterveystarkastajat: Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 
435 lääninterveystarkastajien nimittätnättä jättämi· 
sestä, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vastaus, 
3529. 

M. 

Maa- ja metsätalousvaliokunta: Päätetään asettaa ja jä
senluku 23. Jäsenet ja varajäsenet 28. Puheenjoh
tajat (Häppölä, varap. A. Koskinen) 33. 
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Miet. n:o 1 hallituksen esityksen johdosta laiksi maa
talouden perusluotosta annetun lain muuttamisesta. 
~ Ks. Maatalous. 

, n:o 2 hallituksen esityksen johdosta laeiksi maan
käyttölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muut
tamisesta. - Ks. Maankäyttölaki. 

, n:o 3 hallituksen esityksen johdosta laiksi pellon 
käytön rajoittamisesta. - Ks. Pellonvaraus. · 

, n:o 4· hallituksen esityksen johdosta laiksi viljan
tutkimustoimikunnan tutkimuslaboratorion tarkas
tusmalksuista. ~ Ks. Viljantwtlkimus. 

, n:o 5 hallituksen esityksen johdosta yhteismetsä
laiksi sekä laeiksi ulosottolain ja jakolain muutta
misesta. - Ks. Yhteismetsät. 

, n:o 6 hallituksen esityksen johdosta porotilalaiksi 
ja eräiksi kolttien asuttamista koskeviksi laeiksi. -
Ks. l>orotilat. 

, n:o 7 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka tar
koittavat suoalueiden kuivattamista. - Ks. Kuiva
tustyöt. 

, n:o 8 kahden toivomusalointeen johdosta, jotka tar
koittavat järvien vedenpinnan alentamista. - Ks. 
Vesistönjärjestely. 

, nzo 9 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Metsänhoito. 

, n:o 10 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
pysyvän selvityselimen asettamista maataloustuottei

. dcm hintakehitystä varten. - Ks. Maataloustuotteet. 
, n:o 11 toivomusaloitteen johdo~tal joka tarkoittaa 

toimenpiteitä Simojoen vesistön !Calakannan lisäämi
seksi. - Ks. Kala talous. 

, n:o 12 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi maankäyttölain muuttamisesta. - Ks. 
Maankä ttölaki. 

, n:o 13 1akialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi maankäyttölain muuttamisesta. - Ks. 
Maankäyttölaki. 

, n:o 14 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi maankäyttölain muuttamisesta. - Ks. 
Maankäyttölaki. 

, n:o 15 kahden lAkialoitteen johdosta, jotka sisältä
vät ehdotuksen laiksi maankäyttölain muuttami
sesta. - Ks. Maankäyttölaki. 

, n:o .16 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi maankäyttölain osittaisesta kumoamisesta. 
- Ks. Maankäyttölaki. 

, n:o 17 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
uudisraivauspalkkioiden maksamista Oulujoen poh
joispuolella olevissa kunnissa täysimääräisinä. - Ks. 
Uudisraivaus. 

, n:o 18 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maankäyttölainsäädännön kokonaisuudistuksen ai
kaansaamista. - Ks. Maankäyttölainsäädäntö. 

, n:o 19 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maankäyttölain 78 §:ssä tarkoitettujen rakentamis
avustusten ja -palkkioiden markkamäärien korotta
mista. - Ks. Maankäyttölaki. 

, n:o 20 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Pohjois-Suomen maatilatalousohjelman 
laatimista. - Ks. Maatalous. 

, n:o 21 hallituksen esityksen johdosta laiksi puuta
varanmittauslain muuttamisesta. - Ks. Puutavara
mittaus. 

, n:o 22 seitsemän roi\I'Otnusaloitteen johdostll, jotka 
tiltk:Oittavat viljavaraSton taltetltamista. - Ks. Pe
runa. Sipuli. Vilja. 

Miet. n:o 23 hallituksen esityksen johdosta laiksi ka· 
lastuselinkeinon harjoittamisen tukemisesta. - Ks. 
Kalastus. 

, n:o 24 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
kalatalouskoulun perustamista Lapin lääniin. - Ks. 
Kala talous. 

, n:o 25 kolmen toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat kalanviljelyn tehostamista. - Ks. Ka
latalous. 

, n:o 26 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat Kymijoen kai&talloussellJVit)'ksen aikaan
saamista. - Ks. Kalatalous. 

, n:o 27 neljän toivomusaloitteen johdosta, jotka tar
koittavat kalataloudellisten tutkimuslaitosten perus
tamista. - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

, n:o 28 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat kalojen kasvatuslaitoksen perustamista. 
- Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

, n:o 29 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi maankäyttölain muuttamisesta. - Ks. 
Maankäyttölaki. 

, n:o 30 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi maankäyttölain muuttamisesta. - Ks. 
Maankäyttölaki. 

, n:o 31 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tilakoon suurentamista. - Ks. Maatalous. 

, n:o 32 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
varojen osoittam:ista maatalouden perusluottolain 
mukaisen lainoituksen peruspääomaksi Pohjois- ja 
Itä-Suomessa.- Ks. Maatalous. 

, n:o 33 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tilojen pakkohuutokauppojen estämistä. - Ks. Pak· 
kohuutokaupat. 

, n:o 34 hallituksen esityksen johdosta laeiksi met
sänparannuslain ja maatilatalouden tuloverolain 
muuttamisesta. - Ks. Metsänparannuslaki. 

" n:o 35 hallituksen esityksen johdosta laiksi maata
loustulon vakaannuttamisesta. - Ks. Maataloustulo. 

, n:o 36 hallituksen esityksen johdosta laiksi kylvö
siementuotannon edistämisestä. - Ks. Siemenet. 

, n:o 37 hallituksen esityksen johdosta laiksi maata
louden hintapoliittisen tuen jakamiseen liittyvien 
tehtävien hoitamisesta annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Maatalous. 

, n:o 38 hallituksen esityksen johdosta laiksi pien
viljelijäin karjantarkkailuyhdistysten ja sonninpito
yhtymien valtionavustuksista annetun lain muutta
misesta.- Ks. Karjantlll'kkllilu. 

, n:o .39 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi maankäyttolain muuttamisesta. - Ks. 
Maankäyttölaki. 

, n:o 40 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maataloudellisen ikouluikeskuksen luomista Tor
nionluksoon. - Ks. Maatalouskoulut. 

, n:o 41 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Muuruveden maatalouskoulujen lisärakennuksen ra
kentamista. - Ks. Maatalouskoulut. 

, n:o 42 lakialoitteen johdosta, joka sisältU ehdo
tuksen laiksi metsänparannuslain muuttamisesta. -
Metsänparannuslaki. 

, n:o 43 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Metsänhoito. 

, n:o 44 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Olhavanjoen perkaamista. - Ks. PerkaustyÖt. 



Asialuettelo 1969. 4471 

Miet. n:o 45 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
asutUS- ja pientilallisten laitumien suunnittelutyön 
tehostamista. - Ks~ Laidun. 

, n:o 46 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Kemi:järven maankäyttötoimikunnan muuttamiBta 
Kemijärven asutuspiiriksi. - Ks. ASUitus. 

, n:o 47 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
yksityismetsänomistajien tukemista metsien lannoit
tamisessa.- Ks. Metsänhoito. 

, n:o 48 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
toimenpiteitä lainojen ja avustusten antamiseksi lyp
sykarjan omistajille tuorerehusäiliöitten rakentami
seen: - Ks. Rehu. 

, n:o 49 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat metsäsienien käyttöönottamista. - Ks. 
Sienet. 

, n:o ·50 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
kabt.aloushall:linnon piiriorganisaation !Luomista. -
Ks. Kalaitadous. 

, n:o )1 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
istutustarkoitukseen ja kauppaan kasvatettavien ka
lojen kansainväliset vaatimukset täyttävän tautitark
kailun järjestämisestä. - Ks. Kalatalous. 

, n:o 52 kolmen toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat maamiesopiston perustamista. - Ks. 
Maatalouskoulut. 

, n:o ·53 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maatalouskerhoneuvojia valmistavan opintosuunnan 
aikaan saamista jonkin Itä-Suomessa toimivan maa
taloushallituksen alaisen oppilaitoksen yhteyteen. -
Ks. Kerhotoiminta. 

, il:o -54 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
harjoitustarhan ja käytännön tilojen aikaansaamista 
Mustasaaren maatalouskoulujen minkinhoitajalinjaa 
varten. - Ks. Turkistarhaus. 

, n:o 55 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
turkiseläinhoitajakoulun perustamista Mustasaaren 
kouluihin. - Ks. Turkiseläimet. 

, . n:o 56· toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Kemin talousalueella olevien suoalueiden kuivatta
mista. - Ks. Kuivatustyöt. 

, n:o ·57 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
uudis- ja kivenraivaustoiminnan avustamisen saat
tamista lakisääteiseksi koko maassa. - Ks. Uudis
raivaus. 

, n:o 58 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
uU<Ien metsänparannuspiirin perustamista Siika
Pyhäjokialueelle. - Ks. Metsätalous. 

, n:o 59 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
metsänhoitolautakunnan perustamista Ylä-Savoon. 
- Ks. Metsänhoito. 

, n:o. 60 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tutkimuksen suorittamista metsänviljelykustannuk
sista ja kantohintatasosta. - Ks. Metsänhoito. 

, n:o 61 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi viljan, perunan- ja puutarhatuotteiden 
v~toimisen edistämisestä. - Ks. Vilj11. 

, n:o 62 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Virolahden ja Miehikkälän kunnan liittämistä raja
seututoiminnan piiriin. - Ks. Rajaseututoiminta. 

, n:o. 6.3 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
ohjelmointitoimikunnan perustamista maatalousmi
nisteriöön. - Ks. Maatalousministeriö. 

,. n:o 64 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
tilastollisessa päätoimistossa pidettävän kuluttaja- ja 
tuottajahintarekisterin aikaansaamista. - Ks. Hin
nat. 

Miet. n:o. 65 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
kalanviljelylaitoksen perustamista Tornionjoen ve
sistöalueelle. - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

, n:o 66 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Muonion kunnassa olevan Särkijärven kalanviljely
laitoksen [aajentamis:ta. - Ks. Kallanvil.jelyslaitokset. 

, n:o 67 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
kalanviljelylaitoksen perustamista Enontekiön kun
nan alueelle. - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

, n:o 68 hallituksen esitYksen johdosta laeiksi eräi
den asutusluottojen korkoa koskevien lakien sovel
tamisajan pitentämisestä. - Ks. Asutusluotot 

, n:o 69 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
silakan luokittelun pakollistamista. - Ks. Kalata
lous. 

, n:o 70 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
kurssiluontoisen maatalousopetuksen järjestämistä 
pienviljelijöille. - Ks. Pienviljelys. 

, n:o 71 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
maataloudellisten oppilaitosten kouluruokailun kus
tannusten suorittamista valtion varoista. - Ks. Kou
luruokailu. 

, n:o 72 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
poronhoitokoulun perustamista Pohjois-Suomeen. 
- Ks. Poronhoito. 

, n:o 7.3 hallitUksen esityksen johdosta laiksi pellon 
käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Pellonvaraus. 

, n:o 74 toivomusaloitteiden johdosta, jotka tarkoit
tavat määrärahan ottamista vuoden 1970 tulo- ja 
menoarvioesitykseen. - Ks. Asutuslainat. Koease
mat. Kotitalous. Maatalouskoneet. Perkaustyöt. Pe
rusparannukset. Turkistarhaus. Vesihuolto. Vilja. 

, n:o 75 hallituksen esityksen johdosta laiksi lypsy
lehmien määrän vähentämisestä maksettavista palk
kioista.- Ks. Teurastuspalkkiot. 

, n:o 76 hallituksen esityksen johdosta laiksi koti
maisen sokerintuotannon turvaamisesta. - Ks. So
keri. 

, n:o 77 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
lisäystä vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon. - Ks. 
Maatalouskoulut. 

Laus. n:o 1 (1967 vp.) hallituksen esityksestä n:o 22 
(1967 vp.) tilojen osittamisen rajoittamista sekä ti
lojen ja tilanosien yhdistämistä koskevaksi lainsää
dännöksi.- Ks. Jakolaitos. 

, n:o 1 hallituksen esityksestä n:o 44 maatalouden 
työaikalaiksi. - Ks. Työaika. 

Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy: - Ks. Valtion 
takuut. 

Maa- ja vesirakennus: - Kis. VesihuoLto. 

Maakaari: - Ks. Jakolaitos. Kaupanvahvistajat. 

Maakaasu: Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 33 Neuvosto
liiton kanssa tehtävän maakaasusopimuksen valmis
telun kiirehtimisestä. Liitteet 111. L. Ulkv:aan 255. 

Maakunta-arkistot: - Ks. Arkistot. 

Maakuntakirjastot: - Ks. Kirjastot. 

Maalaiskirjeenkantajat: - Ks. Postilaitos. 
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Maalaispollisi: - Ks. Poliisi. 

Maamieskoulut: - Ks. Maatalouskoulut. 

Maamiesopistot: - Ks. Maatalouskoulut. 

Maanhankinta: Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 10 
esityksen antamisesta laiksi yhteisöjen maanhankin
nan rajoittamisesta. Liitteet 81. L. Lv:aan 255. 

- Ed. Nikkilän ym. toiv.al. n:o 246 maanhankinta
lakia toteutettaessa valtiolle hankittujen asemakaa
vassa katumaaksi määrättyjen alueiden luovuttami
sesta korvauksetta kaupungille ja kauppalalle. Liit
teet 567. L. Ltv:aan 255. 

- Ks. Asemakaava. Kunnat. 

Maaninka: - Ks. Oppikoulut. Sillat. 

Maanjärjestely: - Ks. Yhdyskuntasuunnittelu. 

Maankuivatus: - Ks. Kuivatustyöt. 

Maankäyttölainat: Ed. Linkolan kitj. ksm. n:o 237 
maankäyttölainoja saaneiden maksuvaikeuksien hel
pottamisesta, ja maatalousministeti Miettusen vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 3221. A. V: 3. 

Maankäyttölainsäädäntö: Ed. Bernerin ym. toiv.al. 
n:o 688 ( 1966 vp.) maankäyttölainsäädännön ko
konaisuudistuksen aikaansaamisesta. Liitteet 1582 
(1966 vp.). - Mmvm. n:o 18 (Toiv.al.miet. n:o 
79). Pp. 726. A. K. 740. A. V: 2. 

Maankäyttölaki: Hallituksen esitys n:o 161 ( 1968 vp.) 
laiksi maankäyttölain muuttamisesta (A. III: 1 
1968 vp.). - Eduskunnan kirjelmä esityksen käsit
telemättä jäämisestä. A. III: 2. 

- Hallituksen esitys n:o 11 laeiksi maankäyttölain ja 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, il
moitetaan Edlldle 31. L. Mmv:aan 46. Mmvm. 
n:o 2. Pp. 76. 1 K. 81. Suurvm. n:o 6. 2 K. 128. 
3 K. 137. Eduskunnan vastaus. A. 1. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus laiksi maankäyttölain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi maankäyttölainoista annetun lain 

muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi maankäyttölain muuttamisesta 4 

päiväoli tammikuuta 1968 annetun lain (2/68) 
soveltamisajan pitentämisestä. 

- Ehdotus laiksi asutuslainsäädännön kumoami
seen liittyvistä toimenpiteistä annetun lain muut
tamisesta 4 päivänä tammikuuta 1968 annetun 
lain ( 1/68) soveltamisajan pitentämisestä. 

-Ed. Kankaan ym. lak.al. n:o 232 (1966 vp.) 
laiksi maankäyttölain muuttamisesta. Liitteet 1494 
(1966 vp.). - Mmvm. n:o 31 (Lak.al.miet. n:o 
i12). A. V: 2 (1968 vp.). - Pp. 48. 1 K. 55. 
Suurvm. n:o 3. 2 K. 79. 3 K. ja A. K:.t 89. Edus
kunnan toivomus. A. V: 1 B. 

-Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 240 (1966 vp.) laiksi 
maankäyttölain muuttamisesta. Liitteet 1507 ( 1966 
vp.). - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 243 ( 1966 vp.) laiksi 
maankäyttölain muuttamisesta. Liitteet 1512 ( 1966 
vp.). - Mmvm. n:o 12 (Lak.al.miet. n:o 12). Pp. 
725. 1 K. 735. Suurvm. n:o 69. 2 K. 771. 3 K. 
793. A. V: 1. 

-Ed. Rönkön lak.al. n:o 246 (1966 vp.) laiksi maan
käyttölain muuttamisesta. Liitteet 1519 (1966 vp.). 
- Mmvm. n:o 13 (Lak.al.miet. n:o n). Pp. 725. 
1 K. 735. Suurvm. n:o 70. 2 K. 771. 3 K. 793. A. 
V:l. 

- Ed. Sääskilahden ym. lak.al. n:o 247 (1966 vp.) 
laiksi maankäyttölain muuttamisesta. Liitteet 1521 
(1966 vp.).- Käsitelty lak.al. n:o 232 (1966 vp.) 
yhteydessä. 

- Ed. Kankaan ym. lak.al. n:o 90 (1967 vp.) laiksi 
maankäyttölain muuttamisesta. Liitteet 748 ( 1967 
vp.). - Mmvm. n:o 39 (Lak.al.miet. n:o 21). Pp. 
1784. 1 K. 1803. Suurvm. n:o 137. 2 K. 2010. 3 K. 
2028. A. V: 1. 

- Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 94 (1%7 vp.} laiksi 
maankäyttölain muuttamisesta. Liitteet 751 ( 1967 
vp.).- Mmvm. n:o 15 (Lak.al.miet. n:o 11). Pp. 
725. 1 K. 735. Suurvm. n:o 72. 2 K. 772. 3 K. 794. 
A.V:l. 

-Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 95 (1967 vp.) laiksi 
maankäyttölain muuttamisesta. Liitteet 752 ( 1967 
vp.). - Mmvm. n:o 14 (Lak.al.miet. n:o 10). Pp. 
725. 1 K. 735. Suurvm. n:o 71. 2 K. 771. 3 K. 794. 
A.V:l. 

- Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 102 (1968 vp.) laiksi 
maankäyttölain muuttamisesta. Liitteet 636 ( 1968 
vp.). - Käsitelty lak.al. n:o 94 (1967 vp.) yhtey
dessä. 

-Ed. Niemelän ym. lak.al. n:o 103 (1968 vp.) laiksi 
maankäyttölain osittaisesta kumoamisesta. Liitteet 
637 (1968 vp.). - Mmvm. n:o 16 (Lak.al.miet. 
n:o 12). Pp. 725. 1 K. 735. Suurvm. n:o 73. 2 K. 
773. 3 K. jaA. K. 795. A. V: 1. 

- Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 88 laiksi maankäyttö
lain muuttamisesta. Liitteet 734. L. Mmv:aan 131. 
Mmvm. n:o 29 (Lak.al.miet. n:o 17). Pp. 1761. 
1 K. 1771. Suurvm. n:o 132. 2 K. 2010. 3 K. 2027. 
A.V:l. 

- Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 89 laiksi maankäyttö
lain muuttamisesta. Liitteet 736. L. Mmv:aan 131. 
Mmvm. n:o 30 (Lak.al.miet. n:o 18). Pp. 1761. 
1 K. 1771. Suutvm. n:o 133. 2 K. 2010. 3 K. 2028. 
A.V:l. 

- Ed. Paason ym. toiv.al. n:o 292 (1968 vp.) esityk
sen antamisesta maankäyttölain 11 luvun tarkoitta
mien rajoitusten poistamisesta. Liitteet 656 ( 1968 
vp.). - Käsitelty lak.al. n:o 103 (1968 vp.) yh
teydessä. 

-Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 294 (1968 vp.) 
maankäyttölain muuttamisesta vakauttamislainojen 
myöntämiseksi pienviljelijöille. Liitteet 658 ( 1968 
vp.). - Käsitelty lak.al. n:o 232 ( 1966 vp.) yhtey
dessä. 

-Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 295 (1968 vp.) maan
käyttölain 78 §:ssä tarkoitettujen rakentamisavustus
ten ja palkkioiden markkamäärien korottamisesta. 
Liitteet 659 (1968 vp.).- Mmvm. n:o 19 (Toiv.a!.. 
miet. n:o 80). Pp. 726. A. K. 740. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. kirj. ksm. n:o 33 metsähallituksen 
mailla olevien vuokratilojen muodostamisesta itse
näisiksi viljelystiloiksi, ja maatalousministeri Miettu
sen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 412. A. V: 3. 

- Ed. Linkolan ym. kirj. ksm. n:o 57 maankäyttöase
tukseen sisältyvien vapaavuosisäännöksien tarkista
misesta, ja maatalousministeri Miettusen vastaus il
moitetaan Edk:lle 550. A. V: 3. 
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- Ed. Pesolan kirj. ksm . .n:o 83 ~iden, säitiöiden 
ja yhteisöjen maanostoa estävän lainsäädännön ku
moamisesta, ja maatalousministeri Miettusen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 745. A. V: 3. 

- Ed. Sinisalon ym. kirj. ksm. n:o 84 toimenpiteistä 
yhteislrunnan maank~ilkeuden laajentamiseklsi, 
ja sisäasiainministeri Väyrysen vastaus ilmoitetaan 
Ed!k:Me 745. A. V: 3. 

- Ks. Asuntolainat. Asutuslainat. Asutusluotot. Jako· 
laitos. Yksityiset tiet. 

Maankäyttötoimikunnat: - Ks. Asutus. 

Maanmittaus: Ed. Niinikosken ym. ,toiv.ai. n:o 242 vil
jelijäin lainansaantimahdollisuuksien turvaamisesta 
maanmittaustoimitusten aiheuttaman rakennusten 
uudelleenrakentamisen johdosta. Liitteet 563. L. 
Ltv:aan 255. 

- Ed, Mäki-Hakolan rah.al. n:o 449 määrärahan osoit
tamisesta maanmittausalan täydennyskoulutusta var
ten. Liitteet 1736. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 66. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ed. Mäki-Hakolan ym. rah.al. n:o 451 korotetun 
määrärahan osoittamisesta maanmittaustoimistojen 
tilapäisten toimihenkilöiden palkkioita varten. Liit
tee~ 1738. L. V':;aan 1658: Käsitelty tulo- ja meno
arvion y:hteydessa, Vvm. n.o 80, s. 65. A. K. 2794, 
2820. A. II. 

Maanostolainat: - Ks. Asutuslainat. Kunnat. 

Maanparannus: - Ks. Ojitu~. 

Maansaanti: - Ks. Rintamamiehet. 

Maantiet: Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 574 (1967 vp.) 
Puljun-Nunnasen tierakennustyön aloittamisesta. 
Liitteet 1108 (1967 vp.).- Kulkvm. n:o 90 (Toiv. 
a!Lmiet. n:o 161). Pp. 1762. A. K. 1783. A. V: 2. 

- Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 233 ( 1968 vp.) 
lisäyksestä vuoden 1968 tulo- ja menoarvioon pai
kallisteiksi otettavien kunnan- ja kyläteiden kuntoon
panon valtionavun suorittamista varten. Liitteet 531 
(1968 vp.). - Ltvm. n:o 1 (Toiv.al.miet. n:o 1). 
Pp. 56. A. K. 75. Katsotaan rauenneelksi. A. V: 2. 

- Ed. Sirenin toiv.al. n:o 421 ( 1968 vp.) ylikulkusil
lan rakentamisesta Helsingin ohikulkutien yli Tik
kurilan maantien ja sanotun ohikulkutien risteyk
seen Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Liitteet 895 
(1968 vp.). - Kulikvm. n:o 141 (Toiv..at.miet. n:o 
253). Pp. 3326. A. K. 3452. A .. V: 2. 

- Ed. Procop6n toiv.al. n:o 440 (1968 vp.) Jorvaiksen
tien Inkoon-Karjaan välisen osuuden rakennus
töiden aloittamisesta. Liitteet 916 ja 917 ( 1968 vp.). 
- Kulkvm. n:o 1 (Toiv.al.miet. n:o 27). Pp. 274. 
A. K. 327. A. V: 2. 

- Ed. Sirenin toiv.al. n:o 441 ( 1968 vp.) yhdystien ra
kentamisesta Helsingin lentoasemalta Ylästön kautta 
uudelle Nurmijärventielle. Liitteet 918 (1968 vp.). 
- Kulkvm. n:o 2 (Toiv.al.miet. n:o 28). Pp. 274. 
A. K. 327. A. V: 2. 

- Ed. af Heurlinin toiv.al. n:o 442 (1968 vp.) yhdys
tien rakentamisesta Helsingin lentoasemalta uudelle 
Nurmijärventielle. Liitteet 919 (1968 vp.). -Käsi
telty edellisen yhteydessä. 

-Ed. Jussilan ym. toiv.al. n:o 446 (1968 vp.) Uuden
kaupungin-Lokalahden-Vehmaan ja Lokalahden 
-Taivassalon maantien rakennustöiden aloittami
sesta. Liitteet 924 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 4 
(Toiv.al.miet. n:o 30). Pp. 274. A. K. 32:1. A. V: 2. 

-Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 447 (1968 vp.) Salon 
ohikulkutien rakentamistyön aloittamisesta; Liitt~t 
925 (1%8 vp.). - Kulkvm. n:o 6 (To1v.al.rruet. 
n:o 34). Pp. 348. A. K. 363. A. V: 2. 

-Ed. Häppölän ym. toiv.al. n:o 449 (1968 vp.) Lopen 
-Hunsalan-Karkkilan tien parantamisesta. Liit-
teet 927 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 7 (Toiv.al. 
miet. n:o 35). Pp. 348. A. K. 363. A. V: 2. 

- Ed. Häppölän ym. toiv.al. n:o 450 (1968 vp.) suun
nitelman laatimisesta Hämeenlinnan-Hauhontaus
tan-Hauhon yhdystien rakentamiseksi. Liitteet 
928 (1%8 vp.). - Kulkvm. n:o 8 (Toiv.al.miet. 
n:o 36). Pp. 348. A. K. 363. A. V: 2. 

-Ed. Häppölän ym. toiv.al. n:o 451 (1968 vp.) enti
sen nelostien rakentamisesta välille Tommola-Taulu 
Lammin ja Padasjoen kunnissa. Liitteet 929 ( 1968 
vp.). - Kulkvm. n:o 9 (Toiv.al.miet. n:o 37). Pp. 
348. A. K. 363. A. V: 2. 

-Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 452 (1968 vp.) Mänt
sälän-Riihimäen tien rakentamisesta. Liitteet 930 
(1968 vp.). - Kulkvm. n:o 10 (Toiv.al.miet. n:o 
38). Pp. 348. A. K. 363. A. V: 2. 

-Ed. M. Mattilan ym. toiv.al. n:o 453 (1968 vp.) 
tutkimuksen suorittamisesta Artjärven-:Järvenpään 
yhdystien suunnasta. Liitteet 931 (1968 vp.). -
Kulkvm. n:o 11 (Toiv.al.miet. n:o 39). Pp. 348. 
A. K. 364. A. V: 2. 

-Ed. Häppölän ym. toiv.al. n:o 456 (1968 vp.) suun
nitelman laatimisesta Vääksyn-Lammin tien raken
tamiseksi. Liitteet 934 ( 1968 vp.). - Kulkvm. n:o 
12 (Toiv.ail. miet. n:o 40). Pp. 365. A. K. 392. A. 
V:2. 

- Ed. Sinkkosen ym. toiv.al. n:o 457 (1968 vp.) Jout
senon kunnassa olevan Honkalahden tien paranta
mistöitten aloittamisesta. Liitteet 935 (1948 vp.).
Kulkvm. n:o 17 (Toiv.al.miet. n:o 52). Pp. 490. 
A. K. 545. EdUSikunrum ·toirvomus. A. V: 2. 

- Ed. Pentin toiv.al. n:o 459 (1968 vp.) Suodennie
men-Putajan-Vammalan tien korjaamisesta. Liit
teet 937 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 14 (Toiv.al. 
miet. n:o 42). - Pp. 365. A. K. 392. A. V: 2. 

- Ed. Pentin toiv.al. n:o 460 (1%8 vp.) yhdystien 
rakentamisesta Tampereen-Turun tieltä Karkusta 
EUivuoren kaUitta Krouviin V ammalan-Häjään 
tielle. Liitteet 938 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 13 
(Toiv.ail.miet. n:o 41). Pp. 365. A. K. 392. A. V: 2. 

- Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 461 (1%8 vp.) 
Porin-Mäntylucdon pikatien rakentamisesta neli
kaistaiseksi. Liitteet 939 ( 1968 vp.). - Kulkvm. 
n:o :t5 (Toiv.ail.miet. n:o 43). Pp. 393. A.K. 401. 
Eduskunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 462 (1%8 vp.) 
Noormarkun-Lassilan-Rillwn-Susikosken tien 
rakentamisesta. Liitlteet 940 (1%8 vp.).- Kulkvm. 
n:o 19 (Toiv.a:l.miet. n:o 57). Pp. 639. A. K. 701. 
A. V:2. 

- Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 463 (1968 vp.) yh
dyscien rakentamisesta Porin-Tampereen maan
tieltä Laviaan ja Kankaanpään kauppalaan. Liitteet 
941 (1%8 vp.). - Kulkvm. n:o 20 (Toiv.al.miet. 
n:o 58). Pp. 639. A. K. 701. A. V: 2. 



4474 Asialuettelo 1969. 

~ Ed. Raipalan ym. toiv.al. n:o 464 (1968 vp.) yhdys
tien rakentamisesta Lavian kirkonkylästä Tampereen 
-Porin tielle. Liitteet 942 (1968 vp.). - Käsitelty 
edellisen yhteydessä. 

- Ed. Raipalan ym. toiv.al. n:o 465 (1968 ·vp.) Kyrös
kosken-Viljal.<kalan-Kurun tien rakentamisesta. 
Liitteet 943 (1968 vp.).- Kutkvm. n:o 21 (Toiv. 
a!l.miet. n:o 59). Pp. 639. A. K. 701. A. V: 2. 

- Ed. Pentin ym. toiv.al. n:o 466 (1968 vp.) Kan
kaanpään-Lavian-Kiikoisten tien peruskorjaami
sesta. Liitteet 944 (1968 vp.). - Käsitelty toiv.al. 
n:o 463 (1968 vp.) yhteydessä. 

- Ed. Raipalan ym. toiv.al. n:o 467 (1968 vp.) Kan
kaanpää~Honkajoen tien parantamisesta. Liitteet 
945 (1968 vp.).- KUlkvm. n:o 22 (Toiv.al.miet. 
n:o 60). Bp. 639. A. K. 70.1. A. V: 2. 

-"- Ed. Pentin ym. toiv.al. n:o 468 (1968 vp.) tutki
muksen toimittamisesta tien rakentamiseksi Tampe
r~Vaasan valtatieltä Hämeenkyröön. Liitteet 
946 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 23 (Toiv.al.miet. 
n:o 61). Pp. 639. A. K. 701. A. V: 2. 

- Ed. Nik!ldlän ym. toiv.al. 1n:o 469 ( 1968 vp.) yhdys
tien rakentamisesta Turun-Tampereen maantieltä 
Toijalan Kurjenkallioon. Liitteet 947 ( 1968 vp.). -
Kulkvm. n:o 24 (Toiv.al.miet. n:o 62). Pp. 639. 
A. K. 702; A. V: 2. 

- Ed. Tammisen ym. toiv.al. n:o 470 ( 1968 vp.) 
maantien rakentamisesta Valkeakoskelta Mallasve
den yli Pälkäneelle. Lii tteet 948 ( 1968 vp.). -
Kulkvm. n:o 25 (Toiv.al.miet. n:o 65). Pp. 707. 
A. K. 735. A. V: 2. 

- Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 471 (1968 vp.) tutki
muksesta . yhdystien rakentamiseksi Ruoveden kun
nan Muroleen kylästä Teislron .kunnan Kapec:n !ky
lään. Liitteet 949 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 26 
(Toiw.al.miet. n:o 66). Pp. 707. A. K. 736. A. V: 2. 

- Ed. Sinkkosen ym. toiv.al. n:o 472 (1968 vp.) Miet
tiiän ja valtatien n:o 6 välisen maantien parantami
sesta Rautjärven kunnassa. Liitteet 950 (1968 vp.). 
- Kul:kvm. n:o 27 (Toiv.al.miet. 111:0 67). Pp. 707. 
A. K. 736. A. V: 2. 

- Ed. Sinkkosen ym. toiv.al. n:o 474 (1968 vp.) 
maantien rakentamisesta Simpeleeltä Säämingin 
kautta Särkilahteen. Liitteet 952 (1968 vp.). -
Klllkvm. n:o 28 (Toiv.al.miet. n:o 68). Pp. 707. 
A. K. 736. A. V: 2. 

- Ed. Sinkkosen ym. toiv.al. n:o 475 (1968 vp.) 
maantien rakentamisesta Saaren rautatieasemalta 
Punkaharjun-Kissalan maantielle. Liitteet 953 
(1968 vp.). - Kulkvm. n:o 29 (Toiv.al.miet. n:o 
69). Pp. 707. A!K. 736. A. V: 2. 

- iEd. Backlundin toiv.al. n:o 477 ( 1968 vp.) esityk
sen antamisesta lisäykseksi vuoden 1968 tulo- ja me
noarvioon Korsnäsin-Teuvan tienrakennustyön jat
kamista va11ten. Liitteet 956 ja 957 (1968 vp.). 
- Kulkvm. n:o 18 (Toiv.al.miet. n:o 53). Pp. 490. 
A. K. 545. Katsotaan rauellilleeksi. A. V: 2. 

~ Ed. V. Mattilan toiv.al. n:o 478 (1968 vp.) Nurmon 
-Lapuan maantien perusparantamisesta. Liitteet 
958 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 30 (Toiv.al.miet. 
n:o 70). Pp. 707. A. K. 736. A. V: 2. 

-Ed; Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 480 (1968 vp.) 
suunnitelman laatimisesta Kolho~Haapamäen 
maantien rakentamiseksi. Liitteet 960 ( 1968 vp.). 
- Kulkvm. n:o 66 (Toiv.al.miet. n:o 133). Pp. 
1616. A. K. 1658. A. V: 2. 

-Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 481 (1968 vp.) Keu
ruun-.Ähtärin maantien parantamisesta Keuruun 
kunnan alueella. Liitteet 961 (1968 vp.).- Kulkvm. 
n:o 67 (Toiv.al.miet. n:o 134 ). Pp. 1616. A. K. 
1658. A. V: 2. 

- Ed. Mäki-Hakolan ym. toiv.al. n:o 482 ( 1968 vp.) 
Alavuden-Virtain maantien rakentamisesta. Liit
teet 962 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 65 .. (Toiv.al. 
miet. n:o 132). Pp. 1616. A. K.1656. A. V: 2. 

- Ed. Pulkkisen ym. toiv.al. n:o 484 (1968 vp;) Ve
sannon kirkonkylän ohitustien rakennustöiden aloit
tamisesta. Liitteet 964 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 
31 (Toiv.al.miet. n:o 71). Pp. 707. A.K. 737. A. 
V:2. 

-Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 485 (1968 vp.) maan
tien rakentamisesta Vesannolta Pängätsalon, Pata
salon ja Iitsalon saarten kautta Konginkankaalle. 
Liitteet %5 (1968 vp.) - Kulkvm. n:o 32 (Toiv. 
al.miet. n:o 72). Pp. 707. A.K. 737. A. V: 2. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 486 (1%8 vp.) 
maantien rakentamisesta Vesannolta Pängätsalon saa
ren kautta Sumiaisiin. Liitteet 966 (1968 vp.). -
Kulkvm. n:o 33 (Toiv.al.miet. n:o 73). Pp. 707. 
A. K. 737. A. V: 2. 

-Ed. Pulkkisen ym. toiv. al. n:o 487 (1968 vp.) tien 
rakennustöiden aloittamisesta Keiteleen Vuonamon 
salmen ja Pielaveden Pajuskylän välisellä osuudella. 
Liitteet 967 (1968 vp.).- Kulkvm. n:o 34 (Toiv. 
al.miet. n:o 74). Pp. 707. A. K. 737. A. V: 2. 

- Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 488 (1968 vp.) tien 
rakentamisesta Sorsakoskelta Varkauteen. Liitteet 
968 (1%8 vp.).- Kulkvm. n:o 123 (Toiv.al.miet. 
n:o 225). Pp. 2264. A. K. 2312. Eduskunnan toi
vomus. A. V: 2. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 489 (1968 vp.) Rau
talammin - Rankamäen - Säkinmäen - Hanka
salmen maantien perusparantamisesta .. Liitt~t 969 
(1968 vp.). - Kulkvm. n:o 35 (TOlv.al.lDlet. n:o 
75). Pp. 707. A. K. 737. A. V: 2. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 490 ( 1%8 vp.) 
maantien rakentamisesta Törmälästä Myhinpäähän 
Rautalammin kunnassa. Liitteet 970 (1968. vp.).
Kulkvm. n:o 36 (Toiv.al.miet. n:o 76). Pp. 707. 
A.K. 737. A. V:2. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 491 (1968 vp.) yh
dysmaantien rakentamisesta Jalkalan maantien pää
'tepisteestä Jäppilän maantiehen. Liitteet 971 ( 1968 
vp.).- Kulkvm. n:o 37 (Toiv.al.miet. n:o 86). Pp. 
753. A. K. 784. A. V: 2. 

- Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 492 (1968 vp.) tien ra
kentamisesta Lievestuoreen-Saarilammin tieltä Hän
niskylän Hytölän tielle. Liitteet 972 (1968 vp.). -
Kulkvm. n:o 38 (Toiv.al.miet. n:o 87)~ Pp. 753. 
A.K. 785. A. V: 2. 

-Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 493 (1968 vp.) Veh
mersalmen lossin-Ritokylän-Puutosmäen . maan
tien rakentamisesta. Liitteet 973 (1968 vp.). -
Kulkvm. n:o 39 (Toiv.al.miet. n:o 88). Pp. 753. 
A. K. 785. A. V: 2. 

-Ed. Pulkkisen ym. toiv.al. n:o 494 (1%8 vp.) vii
testien rakennustöiden aloittamisesta Särkilahden
Puijonrinteen osuudella. Liitteet 974 (1%8 vp,),
Kulkvm. n:o 40 (Toiv.al.miet. n:o 89). Pp. 753. 
A. K. 785. Eduskunnan toivomus. A. V: 2. 
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....:.. Ed. Häkkisen ym. toiv;al. n:o 495 (1%8 vp.) valta
tien n:o 5 paratlltamisesta moottoritieksi välillä Sär
kilahci-Puijonrinne Kuopion kaupungissa. Liitteet 
975 ( 1968 vp.). - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 496 (1968 vp.) li
säyksestä vuoden 196.8 tulo- ja menoarvioon Kuo
pion ohiajotien rakennustöiden aloittamiseksi. Liit
teet 976 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 18 (Toiv.al. 
nli.et. n:o 53). Pp. 490. A. K. 545. Katsotaan rauen
neeksi. A. V: 2. 

-Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 497 (1968 vp.) 
maantien parantamisesta Liperin kirkonkylän ja Li
perin aseman välillä. Liitteet 977 ( 1968. vp.). -
Kulkvm. n:o 41 (Toiv.al.miet. n:o 90). Pp. 753. 
A. K. 786. A. V: 2. . 

-Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 499 (1968 vp.) Soi
siilon poikkitiehankkeen toteuttamisesta. Liitteet 
979 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 42 (Toiv.al.miet. 
n:o 91). Pp. 753. A.K. 786. A. V: 2. 

-Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 500 (1968 vp.) val
tatie 17 peruskorjauksen suorittamisesta välillä V ar
tiala-Ohtaansalmi. Liitteet 980 ( 1968 vp.). -
Kulkvm. n:o .43 (Toiv.al.miet. n:o 92). Pp. 754. 
A.K. 786. A. V: 2. 

-Ed. V. Mattilan toiv.al. n:o 501 (1968 vp.) Ylihär
män-Viemärön tien perusparantamisesta. Liitteet 
981 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 49 (Toiv.al.miet. 
n:o 109). Pp. 1342. A.K. 1559. A. V: 2. 

- Ed. Backlundin toiv.al. n:o 502 (1968 vp.) paran
nus- ja päällystetöiden loppuunsaattamisesta tiellä 
n:o 67 Jepualla. Liitteet 982 ja 983 (1968 vp.). -
Kulkvm. n:o 50 (Toiv.al.miet. n:o 110). Pp. 1342. 
A. K. 1559. A. V: 2. 

- Ed. Ahosen ym. ttoiv.al. n:o -'03 (1968 vp.) Pelto
salmen-Pihtiputaan-Pietarsaaren maantien raken
tamisesta. Liitteet 984 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 
51 (Toiv.al.miet. n:o 111). Pp. 1342. A.K. 1559, 
1576. A. V: 2. 

- Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 504 valtatie n:o 
rakentamisesta moottoritieksi Vuorelan ja Siilinjär
ven välillä. Liitteet 985 (1968 vp.).- Kulkvm. n:o 
52 (Toiv.al.miet. n:o 112). Pp. 1342. A. K. 1560. 
A. V:2. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 505 (1968 vp.) Juan
kosken-Riistaveden maantien rakentamisesta. Liit
tedt 986 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 53 (Toiv.al. 
miet. n:o 1 U). Pp. 1342. A. K. 1561. A. V: 2. 

- Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 506 (1968 vp.) He
rajoen-Kolin tieosuuden rakennussuunnitelmien 
laatimisesta. Liitteet 987 (1968 vp.). - Kulkvm. 
n:o 54 (Toiv.al.miet. n:o 114). Pp. 1130. A. K. 1145. 
Eduskunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 507 (1968 vp.) 
maantien rakentamisesta Nurmeksen maalaiskunnan 
Höljäkän kylästä Viensuun paikallistiehen. Liitteet 
988 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 55 (Toiv.al.miet. 
n:o 115). Pp. 1342. A. K. 1561. A. V: 2. 

-Ed. Ruudun toiv.al. n:o 508 (1%8 Vp.) Vuonislah
den ja Kolin laiturien sekä Kelvän-Vuonislahden 
-Tiensuun maantieltä Vuonislahden laiturille joh
tavan cien rakentamisesta. Liitteet 989 ( 1968 vp.). 
- Kulkvm. n:o 56 (Toiv.al.miet. n:o 116). Pp. 
1342. A. K. 1561. A. V: 2. 

- Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 509 (1%8 vp.) maan· 
tien rakentamisesta Rantsilasta Utajärvelle. Liitteet 

990 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 58 (Toiv.al.miet • 
n:o 125). Pp. 1598. A. K. 1613. A. V: 2. 

-Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 510 (1968 vp.) Vil
mingon-Pelkoperän tien rakentamisesta. Liitteet 
991 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 59 (Toiv.al.miet. 
n:o 126). Pp. 1598. A. K. 1613. A. V: 2. 

- Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 511 (1968 vp.) Siika
Pyhäjokilaakson maanteiden parantamisesta. Liitteet 
992 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 60 (Toiv.al.miet. 
n:o 127). Pp. 1598. A. K. 1614. A. V: 2. 

- Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 512 (1968 vp.) rtien 
rakentamisesta Vornasta Pihkalaan Pulkkilan ja Kes-o 
tilän kunnissa. Liitteet 993 (1968 vp.).- Kulkvm. 
n:o 61 (Toiv.al.miet. n:o 128). Pp. 1598. A. K. 
1614. A~ V: 2. 

-Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 513 (1968 vp.) Iisal
men-Nurmeksen maantiesuunnitelmien aikaansaa
misesta. Liitteet 994 (1%8 vp.). - Kulkvm. n:o 
62 (Toiv.al.miet. n:o 129). Pp. 1598. A. K. 1614. 
Eduskunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 514 (1968 vp.) Iisal
men-Nurmeksen maantien perusparannustöiden 
aloittamisesta. Liitteet 995 (1968 vp.).- Käsitelty 
edellisen yhteydessä. 

- Ed. Lahtelan ym. to.iv.al. n:o 515 (1968 v.p,) suun
nitelman laatimisesta Lapin sivu- ja yhdysteiden ra
kentamista varten. Liitteet 9% ( 1968 vp.). -
Kulkvm. n:o 63 (Toiv.al.miet. n:o 130). Pp. 1598. 
A.K. 1614. A. V: 2. 

-Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 516 (1%8 vp.) maan· 
tien rakentamisesta Kemin maalaiskunnan Puukko
kummusta Pömiön asutusalueen· maan tiehen. Liit
teet 997 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 64 (Toiv.al. 
miet. n:o 131). Pp. 1598. A. K. 1615. A. V: 2. 

- Ed. Paason ym. toiv.al. n:o 517 (1968 vp.) maan
tien rakentamisesta Yli-Iin kunnasta lijQen eteläpuo
lelta Pudasjärven Kipinään. Liitteet 998 (1968 vp.). 
- Kulkvm. n:o 68 (Toiv.al.miet. n:o 136). Pp. 
1658. A. K. 1672. A. V: 2. 

- Ed. Honkisen ym. toiv.al. n:o 518 (1968 vp.) nwm
tien rakentamisesta Pudasjärven Ruottisenharjulta 
Olvasjärven kautta Utajärven Juorkunaan. Liitteet 
999 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 69 (Toiv.al.miet. 
n:o 137). Pp. 1659. A.K. 1672. A. V: 2. 

-Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 519 (1968 vp.) maan
tien rakentamisesta Pudasjärven Sarakylästä Lehmi
suon kautta Ranuan Saarelaan. Liitteet 1000 ( 1968 
vp.). - Kulkvm. n:o 70 (Toiv.al.miet. n:o 138). 
Pp. 1659. A.K. 1673. A. V: 2. 

- Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 520 ( 1968 vp.) maan
tien rakentamisesta Pudasjärven Kouvalta Kylmälän 
kautta Taivalkosken Sampilaan Kariniemen-Posion 
maantielle. Liittedt 1001 (1968 vp.). - Kulkvm. 
n:o 71 (Toiv.al.miet. n:o 139). Pp. 1659. A. K. 
1674. A. V: 2. 

-Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 521 (1%8 vp~) maan
tien rakentamisesta Pudasjärven Slirkivaarasta Tai
valkosken Virkkuseen. Liitteet 1002 (1%8 vp.). 
'- Kulkvm. n:o 72 (Toiv.al.miet. n:o 140). Pp. 
1659. A. K. 1675. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 522 (1968 vp.) maan
tien rakentamisesta Kuusikon paikallistieltä Arpelan 
-Sihtunan maantielle. Liitteet 1003 (1968 vp.). 
- Kulkvm. n:o 73 (Toiv.al.miet. n:o 141). Pp. 
1659. A. K. 1675. A. V: 2. 
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.;_ Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 523 ( 1968 vp.) maan
tien rakentamisesta Simojoen pohjoispuolelle Alanie
men lossilta Tainijoen tien kautta Hosioon. Liit
teet 1004 (1968 vp.).- Kulkvm. n:o 75 (Toiv.al. 
miet. n:o 143 ). Pp. 1659. A. K. 1675. Eduskunnan 
toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 524 (1968 vp.) maan
tien rakentamisesta Ranuan kunnan Telkkälän ky
lästä Asmunclin asutusalueen paikallistiehen. Liitteet 
1005 (1968 vp.).- Kulkvm. n:o 74 (Toiv.al.miet. 
n:o 142). Pp. 1659. A. K. 1675. A. V: 2. 

- Ed. Paason ym. toiv.al. n:o 525 (1968 vp.) maan
tien rakentamisesta Kuivaniemen kunnan Oijärven 
kylästä Ranuan kuntaan. Liitteet 1006 (1968 vp.). 
- Kulkvm. n:o 76 (Toiv.al.miet. n:o 146). Pp. 
1677. A. K. 1718. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 526 (1968 vp.) maantien 
rakentamisesta Ranuanjärven itäpuolelle Pohjaslah
den maantieltä Pudasjärven maantielle. Liitteet 1007 
(1968 vp.). - Kulkvm. n:o 77 (Toiv.al.miet. n:o 
147). Pp. 1677. A. K. 1718. A. V: 2. 

-Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 527 (1968 vp.) maan
tien peruskorjaamisesta Rovaniemen maalaiskunnan 
Juotaksesta Posion kunnan Aholaan. Liitteet 1008 
(1968 vp.). - Kulkvm. n:o 78 (Toiv.al.miet. n:o 
148). Pp. 1677. A. K. 1718. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 528 (1968 vp.) maan
tien rakentamisesta Posion maantieltä lmpiön ja Pii
lolan kautta Länsirannan maantielle. Liitteet 1009 
(1968 vp.). - Kulkvm. n:o 79 (Toiv.al.miet. n:o 
149). Pp. 1677. A.K. 1719. A. V: 2. 

-Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 529 (1968 vp.) yhdys
tien rakentamisesta Kilkilönsalmen-Mourunsalmen 
ja Aholan Maaninkavaaran teiden välille Posion kun
nassa. Liitteet 1010 (1968 vp.).- Kulkvm. n:o 80 
(Toiv.al.miet. n:o 150). Pp. 1677. A. K. 1719. A. 
V:2. 

-Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 530 (1968 vp.) maan
tien rakentamisesta Kuusamosta Posion ja Aholan 
kautta Kemijärvelle. Liitteet 1011 ( 1968 vp.). -
Kulkvm. n:o 81 (Toiv.al.miet. n:o 151). Pp. 1677. 
A. K. 1719. A. V: 2. 

- Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 531 (1968 vp.) yhdys
tien rakentamisesta Perä-Posion-Pekkalan tieltä 
Suorsan kylän kautta Pekkalan-Kemijärven tielle. 
Liitteet 1012 (1968 vp.).- Kulkvm. n:o 82 (Toiv. 
al.miet. n:o 152). Pp. 1677. A.K. 1719. A. V: 2. 

- Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 532 (1968 vp.) tien 
rakentamista Soppelasta Räisälään koskevan tutki
muksen loppuun saattamisesta. Liitteet 1013 ( 1968 
vp.). - Kulkvm. n:o 83 (Toiv.al.miet. n:o 153). 
Pp. 1677. A. K. 1719. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. ttoiv.al. n:o 533 (1968 vp.) Vaatto
järven-Ruokovaaran yhdystien rakentamisesta Ko
larin kunnassa. Liitteet 1014 (1968 vp.).- Kulkvm. 
n:o 84 (Toiv.al.miet. n:o 155). Pp. 1762. A. K. 1782. 
A. V:2. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 534 (1968 vp.) maantien 
rakentamisesta Sieppijärven-Loh.inivan tieltä Nuot
tavaaran asutusalueen tiehen. Liitteet 1015 ( 1968 
vp.). - Kulkvm. n:o 85 (Toiv.al.miet. n:o 156). 
Pp. 1762. A.K. 1782. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. ,toiv.al. n:o 535 (1968 vp.) maan
tien rakentamisesta Sieppijärven rautatieasemalta 
Väylänvarren maantielle Kolarin kunnassa. Liitteet 

1016 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 86 (Toiv.al.miet . 
n:o 157). Pp. 1762. A. K. 1782. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 536 (1968 vp.) Kurta
kosta Ylläsjärvelle johtavan tien peruskorjauksen 
suorittamisesta Kolarin kunnassa. Liitteet 1017 
(1968 vp.). - Kulkvm. n:o 87 (Toiv.al.miet. n:o 
158). Pp. 1762. A. K. 1782. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 537 (1%8 vp.) Pellon 
Havelasta Kolarin kirkonkylään johtavan Väylänvar
ren tien peruskorjaamisesta. Liitteet 1018 (1968 vp.). 
- Kulkvm. n:o 88 (Toiv.al.miet. n:o 159). Pp. 
1762. A.K. 1782. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 538 (1968 vp.) Pellon 
-Raanujärven maantien kunnostustöiden suoritta-
misesta Pellon ja Ylitornion kunnassa. Liitteet 1019 
(1968 vp.). - Kulkvm. n:o 89 (Toiv.al.miet. n:o 
160). Pp. 1762. A. K. 1783. A. V: 2. 

-Ed. Knuutin toiv.al. n:o 539 (1968 vp.) lisäyksestä 
vuoden 1968 tulo- ja menoarvioon Kelujärven-Här
kävaaran maantien rakentamiseksi. Liitteet 1020 
(1968 vp.). - Kulkvm. n:o 18 (Toiv.al.miet. n:o 
53). Pp. 490. A.K. 545. Katsotaan rauenneeksi. A. 
V:2. 

- Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 540 (1968 vp.) Kit
tilän kunnan Puljusta Enontekiön kunnan Nunna
seen suunnitellun tien rakennustöiden aloittami
sesta. Liitteet 1021 (1%8 vp.). -Käsitelty toiv.al. 
n:o 574 ( 1967 vp.) yhteydessä. 

- Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 541 (1968 vp.) tien 
rakentamisesta Lintulasta Hanhimaahan. Liitteet 
1022 (1968 vp.).- Kulkvm. n:o 91 (Toiv.al.miet. 
n:o 162). Pp. 1762. A. K. 1783. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. ttoiv.al. n:o 542 (1968 vp.) maan
tien rakentamisesta Muonion kunnan Muotkavaa
rasta Tiurajärvelle. Liitteet 1023 (1968 vp.). -
Kulkvm. n:o 92 (Toiv.al.miet. n:o 166). Pp. 1804. 
A. K. 2018. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 544 (1968 vp.) maan
tien rakentamisesta Enontekiön kunnan Suonttajär
ven kylään. Liitteet 1025 (1968 vp.). - Kulkvm. 
n:o 93 (Toiv.al.miet. n:o 167). Pp. 1804. A. K. 2018. 
A. V:2. 

- Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 545 (1968 vp.) Kaa
masen-Sevettijärven-Kirakkajärven-N0rjan rajan 
tien rakentamisesta. Liitteet 1026 (1968 vp.). -
Kulkvm. · n:o 94 (Toiv.al.miet. n:o 168). Pp. 1804. 
A. K. 2018. A. V: 2. 

- Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 546 (1968 vp.) toi
menpiteistä Kaamasen-Sevetin-Norjan Näätämön 
maantieyhteyden rakentamiseksi. Liitteet 1027 ( 1968 
vp.). - Käsitelty edellisen yhtteydessä. 

- Ed. Uusitalon ym.· toiv.al. n:o 566 lisätystä määrä
rahasta teiden parantamista ja kunnossapitoa varten. 
Liitteet 1077. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 44 
(Toiv.al.miet. n:o 103). Pp. 940. A. K. 993. Edus
kunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Pesolan toiv.al. n:o 567 valtion veivoittamisesta 
huolehtimaan valtion- ja yksityisteiden risteysaluei
den kunnosta ja turvallisuudesta. Liitteet 1078. L. 
Kulkv:aan 255. 

-Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 629 Putikon-Kirja
valan tien · perusparannuksen suorittamisesta. Liit· 
teet 1151. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 630 Kultakiven-Sär
kilahden tien perusparannuksen suorittamisesta. Liit
teet 1152. L. Kulkv:aan 255. 
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- Ed. Backlundin toiv.al. n:o 631 määrärahasta Kors
näsin-Teuvan tien valmiiksi rakentamista varten 
Nonnäsin ja Kalaxin välillä. lAitteet 11.53 ja 11.54. L. 
Kulkv:aan 2.5.5. Kulkvm. n:o .57 (Toiv.al.miet. n:o 
124). Pp. 1.598. A. K. 1613. Katsotaan rauenneeksi 
A. V:2. 

-Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 632 Korsnäsin
Närpiön maantien rakennustöiden loppuunsaattami
sesta. Liitteet 11.5.5 ja 1156. L. Kulkv:aan 25.5. 

- Ed. Backlundin toiv.al. n:o 633 määrärahasta Jepuan 
ja Uudenkaarlepyyn välisen vanhan runkotien n:o 
67 parantamiseksi. Liitteet 1157 ja 1158. L. 
Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o .57 (Toiv.al.miet. n:o 
124). Pp. 1.598. A. K. 1613. Katsotaan rauenneeksi. 
A. V:2. 

-Ed. Granvikin ym. toiv.al. n:o 634 Kruunupyyn
Merijärven tienrakennuksen aloittamisesta. Liitteet 
1159 ja 1160. L. Kulkv:aan 2.5.5. 

- Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 63.5 tieyhteyden 
aikaansaamisesta Hangosta Bromarvin kautta Ke
miöön. Liitteet 1161 ja 1162. L. Kulkv:aan 2.5.5. 

- Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 636 Pappilan-Vest
laxin tien rakentamisesta Kemiön saaressa. Liitteet 
1163. L. Kulkv:aan 25.5. 

- Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 637 määrärahasta In
koossa olevan Barönsalmentien saattamiseksi val
miiksi. liitteet 1164 ja 1165. L. Kulkv:aan 2.5.5. 
Kulkvm. n:o .57 (Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 1.598. 
A. K. 1613. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 638 uuden tien rakenta
misesta välille Laaksolahti-Jupperi-Friherrs. Liit
teet 1166. L. Kulkv:aan 2.5.5. 

- Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 639 määrärahasta 
Kolmperän-Siikajärven maantien kunnostamiseksi 
Espoon kauppalassa. Liitteet 1167. L. Kulkv:aan 
2.5.5. Kulkvm. n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 
1.598. A. K. 1613. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Procopen toiv.al. n:o 641 määrärahasta tienra
kennustyötä varten Tattarisuon-Massbyn välisellä 
osuudella. Liitteet 1169 ja 1170. L. Kulkv:aan 255. 
Kulkvm. n:o 4.5 (Toiv.al.miet. n:o 104). Pp. 940. 
A.K. 997. Eduskunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Häppölän ym. toiv.al. n:o 642 korjaustöiden 
aloittamisesta entisellä nelostiellä Hyvinkään ja Pa
dasjoen välisellä osuudella. Liitteet 1171. L. Kulk
v:aan 255. 

- Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 643 Loviisan ja valtatie 
n:o 6:n välisen tien parannustöiden aloittamisesta. 
Liitteet 1172 ja 1173. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. 
n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 1598. A. K. 1613. 
Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Linkolan toiv.al. n:o 645 määrärahasta Kotkan 
pohjoisen sisääntulotien rakentamiseksi. Liitteet 
1175. L. Kulkv:aan 255. - Käsitelty edellisen yh
>teydessä. 

- Ed. Helteen ym. toiv.al. n:o 646 määrärahasta Ah
venkosken-Elimäen maantien parannustöitä varten 
välillä Ruotsinpyhtää-Elimäki. Liitteet 1176. L. 
Kulkv:aan 255. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Lottasen ym. toiv.al. n:o 647 yhdystien rakenta
misesta Lahden-Jyväskylän tieltä Uitonsalmen ja 
Kalkkisten kautta Lahden-Sysmän tielle. Liitteet 
1177. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 648 määrärahasta 
Kouvolan-Heinolan maantien rakennustöiden aloit
tamiseen. Liitteet 1178. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. 
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n:o 47 (Toiv.al.miet. n:o 106). pP. 940. A.K. 997. 
Eduskunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 649 nk. itäisen si
sääntulotien rakentamisesta Kouvolan-Heinolan 
maantieltä Kuusankoskelle. Liitteet 1179. L. Kulk
v:aan 255. 

- Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 650 Porvoon-Stensbölen 
-Sondbyn tien parantamisesta ja kestopäällystämi-
sestä. Liitteet 1180. L. Kulkv:aan 2.55. 

- Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 651 Stensbölen-Ebbon 
-Sunisundin tien perusparannusten toteuttamisesta. 
Liitteet 1181. L. Kulkv:aan 2.55. 

-Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 652 Porvoon-Sannäsin 
-Isnäsin tien kunnostamisesta ja kestopäällystämi-
sestä. Liitteet 1182. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 653 määrärahasta Le
päisten-Lyökin saaristotien rakentamiseksi Uuden
kaupungin alueella. Liitteet 1183. L. Kulkv:aan 255. 
Kulkvm. n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 124). pP. 1598. 
A. K. 1613. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 654 eritasoristeyksen ra· 
. kentamisesta Huittisten Mommolaan. Liitteet 1184. 

L. Kulkv:aan 255. 
- Ed. Häppölän ym. toiv.al. n:o 655 yhdystien suun

nan määräämisestä välillä Hämeenlinna-Hauho. 
Liitteet 1185. L. Kulkv:aan 25.5. 

- Ed. Nikkilän ym. toiv.al. n:o 656 yhdystien rakenta
misesta Turun-Tampereen maantieltä Toijalan Kur
jenkallioon. Liitteet 1186. L. Kulkv:aan 255. . 

- Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 6.57 Peipohjan-Kiu
kaisten-Rauman maantien rakennussuunnitelmien 
laatimisesta. Liitteet 1187. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Gröndahlin ym. toiv.al. n:o 658 määrärahasta 
tien rakentamiseksi Reposaaren tieltä Ahlaisten kir
kolle. Liitteet 1188. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 
57 (Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 1598. A. K. 1613. 
Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Gröndahlin ym. toiv.al n:o 661 maantien raken
tamisesta Merikarvialta Siikaisten kautta Kankaan
päähän. Liitteet 1191. L. Kulkv:aan 2.55. 

- Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 662 Honkilahden
Mannilan-Mestilän tien rakentamisesta. Liitteet 
1192. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 663 Marttilan-Kyrön 
-Niitynpään maantien rakentamisesta. Liitteet 1193. 
L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Nurmisen ym. toiv.al. n:o 665 määrärahasta 
TVL:n Vaasan ja Keski-Pohjanmaan piirien tiesuun
nitelmien toteuttamiseen. Liitteet 1195. L. Kulk
v:aan 255. Kulkvm. n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 124). 
Pp. 1598. A. K. 1613. Katsotaan rauenneeksi. A. 
V:2. 

- Ed. Mäki-Hakolan toiv.al. n:o 666 Halkosaaren
Kitinojan-Uipantönkän maantien parantamisesta. 
Liitteet 1196. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 667 määrärahasta 
Seinäjoen-Jalasjärven maantien rakentamista var
ten. Liitteet 1197. L. Kulkv:aan 225. Kulkvm. n:o 
.57 (Toiv.al.miet. n:o 124 ). Pp. 1598. A. K. 1613. 
Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 668 Alajärven-Soi
nin maantien parantamisesta. Liitteet 1198. L 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 669 Soinio-Karstu
lan maantien parantamisesta. Liitteet 1199. L. 
Kulkv:aan 255. 
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- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 670 määrärahasta Ala
järven kirkonkylän pääteiden rakentamista varten. 
Liitteet 1200. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 57 
(Toiv.al.miet. n:o 124 ). Pp. 1598. A. K. 1613. Kat
sotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 671 Ähtärin keskus
tan pääteitten rakennustöiden aloittamisesta. Liitteet 
1201. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 672 määrärahasta 
Alavuden-.Ähtärin maantien rakentamiseksi. Liit
teet 1202. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 57 (Toiv. 
al.miet. n:o 124 ). Pp. 1598. A. K. 1613. Katsotaan 
rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 673 Virtain-Ähtä
rin maantien parantamisesta. Liitteet 1203. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 674 määrärahasta Äh
tärin-Töysän-Alavuden maantien parannustöihin. 
Liitteet 1204. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 57 
(Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 1598. A. K. 1613. Kat
sotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 675 Ähtärin-Virtain 
maantien parantamisesta. Liitteet 1205. L. Kulkv:aan 
255. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 676 Lehcimäen-Töy
sän maantien kunnostamisesta. Liitteet 1206. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 677 Mäyryn-Vene5-
kosken tien parantamisesta. Liitteet 1207. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 679 Kankaanpään 
-Siikaisten-Merikarvian maantien perusparanta-
misesta. Liitteet 1209. L. Kulkv:aan 255. 

-Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 680 Jämsänkosken
Juokslahden maantien rakentamisesta. Liitteet 1210. 
L. Kulkv:aan 251. 

- Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 681 Parkunmäen
Osikonmäen-Rantasalmen kk maantien rakentami
sesta. Liitteet 1211. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. L. Koskisen ym. toiv.al. n:o 682 määrärahasta 
Virmutjoen-Vekaran maantien rakentamiseen. Liit
teet 1212. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 57 (Toiv. 
al.miet. n:o 124). Pp. 1598. A.K. 1613. Katsotaan 
rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Matilaisen ym. toiv.al. n:o 683 määrärahasta tien 
rakentamiseksi Simpeleen kirkonkylästä Särkilah
teen. Uitteet 1213. L. Kulkv:aan 255. - Käsitelty 
edellisen yhteydessä. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 684 maantien rakenta
misesta Pihlajaveden-Virtain maantieltä Yltiän py
säkille. Liitteet 1214. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 685 määrärahasta Kel
jon-Kanavuoren maantien suunnitelman laatimista 
varten. Liitteet 1215. L. Kulkv:aan 2:55. Kulkvm. 
n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 1598. A. K. 1613. 
Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 686 Lievestuoreen 
-Toivakan maantien parantamisesta. Liitteet 1216. 
L. Kulkv:aan 255. 

~ Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 687 tien rakentamisesta 
Lievestuoreen-Saarilammin tieltä Hänniskylän
Hytölän tielle. Liitteet 1217. L. Kulkv:aan 255. -
Käsitelty toiv.al. n:o 492 ( 1968 vp.) yhteydessä. 

-Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 688 Keuruun-Multian 
maantien rakentamisesta. Liitteet 1218. L. Kulk
v:aan 255. 

- Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 689 Keuruun-Ähtä
rin maantien parantamisesta .läänin rajan ja Pihti
sulun paikallistien risteyksen välillä. Liitteet 1219. 
L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 690 Multian-Uuraisten 
maantien öljysorastarnisesta. Liitteet 1220. L. 
Kulkv:aan 255. 

-Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 691 Vesannon-Viita
saaren-Kyyjärven tien rakentamisesta. Liitteet 1221. 
L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 692 Keitelepohjan
Viitajärven maantien rakentamisesta. Liitteet 1222. 
L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 693 Kärkkäälän
Sunttilan tieosan parannustöiden suorittamisesta 
Konneveden kunnassa. Liitteet 1223. L. Kulkv:aan 
255. 

-Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 694 Varkauden
Sorsakosken maantien rakentamisesta. Liitteet 1224. 
L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Mannisen ym. toiv.al. n:o 695 ns. Järvi-Suomen 
tien Varkauden-Pieksämäen tieosan rakentami
sesta. Liitteet 1225. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 696 Sorsakosken
Kalmalahden maantien perusparantamisesta. Liitteet 
1226. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Mannisen ym. toiv.al. n:o 697 Varkauden kau
pungin ja Sorsakosken teollisuusalueen. välisen 
maantien rakentamisesta. Liitteet 1227. L. Kulk
v:aan 255. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 698 Palokankaan
Rengon-Mustansalon maantien rakentamisesta. Liit
teet 1228. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 699 Saviputaan
Mäntymäen maantien perusparantarnisesta. Liitteet 
1229. L. Kulkv:aan 25-'. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 700 Soisalon saaren 
poikkitiehankkeen toteuttamisesta. Liitteet 1230. L. 
Kulkv:aan 255. - Käsitelty toiv.al. n:o 499 ( 1968 
vp.) yhteydessä. 

- Ed. E. Räsäsen toiv.al. n:o 701 lisäyksestä vuoden 
1969 tulo- ja menoarvioon Kuopion ohiajotien ra
kennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1231. L. 
Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 139 (Toiv.al.miet. n:o 
247). Pp. 3113. A.K. 3144. Katsotaan rauenneeksi. 
A. V:2. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 702 peruskorjauksen 
suorittamisesta Länsirannan maantiellä. Liitteet 1232. 
L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 705 maantien raken
tamisesta rakenteilla olevalta Kuopion-Jyväskylän 
valtatieltä Rautalammin kirkonkylään. Liitteet 1235. 
L. Kulkv:aan 255. 

-Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 706 Rautalammin
Säkinmäen-Hankasalmen maantien perusparantami
sesta. Liitteet 1236. L. Kulkv:aan 255. - Käsitelty 
toiv.al. n:o 489 ( 1968 vp.) yhteydessä. 

- Ed. Karpolan ym. toiv.al. n:o 707 Rasivaaran-Tolo
semäen tien rakentamisesta. Liitteet 1237. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 708 Sinisen tien ra
kentamisesta Hautomäeltä Vesannon kautta Sumiai
siin. Liitteet 1238. L. Kulkv:aan 255. - Käsitelty 
toiv.al. n:o 486 (1968 vp.) yhteydessä. 

- Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 709 tiesuunnittelu
määrärahojen lisäämisestä TVH:n Keski-Pohjanmaan 
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jli Oulun pur1en alueella. Liitteet 1239. L. Kulk
v:aan 255. 

-Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 710 Rmtsilm-Uta
järVen. mamtien rakentlllll.isesta. Liitteet 1240. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 711 mamtien rakenta
misesta Simon kunnm Maksniemen kylästä Veitsi
luotöon. Liii:teet 1241. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Hanhirovm ym. toiv.al. n:o 712 Röyttän sata
maan }ohtavm Tornion kaupungin ohitustien !Ii
kaansaamisesta. Liitteet 1242. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Paason ym. toiv.al. n:o 713 maantien rakentami
sesta Iin kunniin Olhavm kylästä Luolanaapm 
maantiehen. Liitteet 1243. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 714 Niskaluomm
. Inkeen maantien rakentamisesta T!Iivalkosken ja 
Kuusamon kunnissa. Liitteet 1244. L. Kulkv:am 
255. 

- Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 715 määrärahasta 
maantien rakent!Imiseksi Pudasjärven Kurenkylästä 
T!Iivalkosken Jurmunkylän P!ItVi!Iiseen. Liitteet 
1245. 'L. Kulkv:am 255. Kulkvm. n:o 57 (Toiv.al. 
miet. n:o 124). Pp. 1598. A. K. 1613. Katsotam 
rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Hanhirovm ym. toiv.al. n:o 718 Nuasjärven
Mäntyjärven maantien rakentamisesta. Liitteet 1248. 
L. Kulkv:aan 255. 

-Ed. Hanhirovm ym. toiv.al. n:o 719 Korpijärven
Raanujärven-Ylipään maantien rakent!Iffiisesta. 
Liitteet 1249. L. Kulkv:am 255. 

- Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 720 maantien rakenta
misesta: Vmttauskoskelta Sierilään Kemijoen etelä
puolella. Liitteet 1250. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Säliskilahden toiv.al. n:o 721 mamtien perus
korjauksen suoritt!Iffiisesta välillä Juotas-Ahola. 
Uitteet 1251. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Paarmanin ym. toiv.al. n:o 722 Ketnijärven
Sodmkylän mamtien perusp!Itantamisesta. Liitteet 
1252. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed .. Paarmmin ym. toiv.al. n:o 723 Sodmkylän
Savukosken maantien perusp!Itmt!Iffiisesta. Liitteet 
1253. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 724 mamtien ra
kent!Iffiisesta J avarusvastuulta Pelkosennietnelle. 
Liitteet 1254. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 725 mamtien rakent!Iffii
sesta Ylläsjärven mamtieltä Luosun kylään Kolarin 
kunnassa. Liitteet 1255. L. Kulkv:am 255. 

- Ed. Hanhlrovan ym. toiv.al. n:o 726 Muonion-Kit
tilän maantien perusparannustöiden suoritt!Iffiisesta. 
Liitteet 1256. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 728 mamtien ra
kennustyön aloittamisesta Inarin kunnm Virtanie
mestli Elletjärvelle. Liitteet 1258. L. Kulkv:am 255. 

- Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 729 Riutulan-Tirron 
-Närrijärven-Angelin maantien rakent!Iffiisesta. 
Liitteet 1259. L. Kulkv:am 255. 

- Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 730 Tenon vMren tien 
rakentamisesta Karigasniemestä Utsjoelle. Uitteet 
1260. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. E. Räsäsen toiv.al. n:o 731 lisäyksestä vuoden 
1%9 tulo- ja. menoarvioon mamtien rakennustöiden 
jatkamiseksi Tervon Hau.tomäen ja Vesmnon välillä. 
Liitteet 1261. L. Kulkv:am 255. Kulkvm. n:o 139 
(Toiv.al.miet. n:o 247). Pp. 3113. A. K. 3144. Kat
sotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 732 Halolanmiien
Käpysalon-Tervon maantien rakent!Imisesta. Liit· 
teet 1262. L. Kulkv:am 255. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 733 Vehmersalmen 
lossin-Ritokylän-Puutosmäen mamtieri rakenta
misesta. Liitteet 1263. L. Kulkv:aan 255. - Käsi
telty toiv.al. n:o 41?3 ( 1968 vp.) yhteydessä. 

- Ed. Pekk~Itisen ym. toiv.al. n:o 734 Hiponsalmen
Pelonniemen maantien rakentamisesta Muuruveden 
kunnassa. Liitteet 1264. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 735 yhdysmaantien 
rakentamisesta Jalkalm mamtieltä Jäppilän maan
tielle. Liitteet 1265. L. Kulkv:aan 255. - Käsitelty 
toiv.al. n:o 491 ( 1%8 vp.) yhteydessä. 

-Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 736 Muuruveden
Juankosken maantien rakent!Imisesta. Liitteet 1266 . 
L. Kulkv:am 255. 

- Ed. Hostilm toiv.al. n:o 739 määrärahasta K!Ithulm 
maanteiden ja siltojen rakentamiseksi valmiiksi yhtä
jaksoisesti. Liitteet 1269. L. Kulkv:am 255. Kulkvm. 
n:o 112 (Toiv.al.miet. n:o 195). Pp. 2116. A. K. 
2152. A. V: 2. 

- Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 742 !toimenpiteistä 
Ähtärin kaava-alueen ohitustien ja siihen liittyvän 
Ouluveden sillm rakentamiseksi. Liitteet 1272. L. 
Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 
124 ). Pp. 1598. A. K. 1613. Katsotaan rau.enneeksi. 
A. V:2. 

- Ed. Antilan ym. rah.al. n:o 3 määrärahm osoitt!Iffii
sesta ciesuunnm tutkimiseksi valtatie 16:sta Ison
kyrön Orismalm kohdalta Koskenkorvan-Koski
mäen tiehen. Liitteet 307. L. Vv:aan 132. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 75. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Antilan ym. rah.al. n:o 5 määrärahan osoitt!Imi
sesta Peräseinäjoen kirkolta Luomankylän ja Juupa
kylän kautta Alavuden Sulkavm kylään johtavm 
tien suunnm tutkimista v!Itten. Uitteet 309. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey-

dessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A. K. 2829. A. 10. 
- Ed. Ha~Itlm ym. rah.al. n:o 11 määrärahan osoitta

misesta Tampereen-Punkal!Iitumen-Turun maan
tien rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 316. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A.K. 2829. A. II. 

-Ed. Hmhirovm ym. rah.al. n:o 12 määrärahm 
osoittamisesta Palojoensuun-Hetan-Peltovuomm 
maantien perusparmnustöiden aloittamiseksi. Liit
teet 317. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Lmdströmin ym. rah.al. n:o 16 määrärahm 
osoittamisesta Pom~Itkun-NoormMkun-Lampaluo
don maantien rakentamiseen. Liitteet 322. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 75. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 24 määrärahan osoit
tamisesta Tuusulmtien rakent!Iffiiseksi nelikrust!Ii
seksi. Uitteet 332. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 32 määrärahan osoitta
misesta Eurajoen-Lapin-Hinnerjoen-Honkilah
den-Yläneen maantien parmtamiseen. Liitteet 343. 
L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey· 
dessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A.K. 2829. A. II. 
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- Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 33 määrärahan osoitta
misesta Rauman-Lauttakylän maantien parantami
seksi ja kestopäällystämiseksi osuudella Ehtamo
Raijala. Liitteet 344. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A.K. 
2829. A. II. 

- Ed. Pesolan rah.al. n:o 51 määrärahan osoittamisesta 
Laaksolahden-Jupperin-Friherrsin maantien ra
kentamiseksi. Liititeet 365. L. Vv:aan 132. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 75. 
A.K. 2829. A. II. 

- Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 58 määrärahan osoitta
misesta Muuramen-Säynätsalon tien tutkimista ja 
rakentamisen aloittamista varten. Liitteet 372. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 75. A.K. 2829. A. II. 

- Ed. E. Salon ym. rah.al. n:o 62 määrärahan osoit
tamisesta Järvenpään-Riihimäen-Hämeenlinnan 
-Hattulan maantien suunnitteluun. Liitteet 378. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. E. Salon ym. rah.al. n:o 63 määrärahan osoit
tamisesta Lammin-Asikkalan maantien parantamis
.työn aloittamiseksi välillä Lammi-Ronni. Liitteet 
379. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. E. Salon ym. rah.al. n:o 64 määrärahan osoitta
misesta Hämeenlinnan-Hauhon maantien suunnit
teluun. Liitteet 380. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 8u, s. 75. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Sirenin rah.al. n:o 71 määrärahan osoittamisesta 
kantatien n:o 55 rakennustyön allruunsaattamiseksi 
välillä Mäntsälä-Hyvinkää. Liitteet 387. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 15. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Sirenin rah.al. n:o 73 määrärahan osoittamisesta 
Tuusulantien rakentamiseksi nelikaistaiseksi Hyry
lään asti. Liitteet 390. L. Vv:aan 132. Käsitelty .tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Sirenin rah.al. n:o 74 määrärahan osoittamisesta 
Hyrylän-Järvenpään maantien parantamiseksi vä
lillä Hyrylä-Tuusula. Liitteet 391. L. Vv:aan 132. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 75. A.K. 2829. A. II. 

- Ed. Westerlundin ym. rah.al~ n:o 79 määrärahan 
osoittamisesta tie- ja siltayhteyden rakentamiseksi 
Tirmosta Suur-Peilingin Österbyhyn. Liitteet 396 ja 
397. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A.K. 2829. A. II. 

-Ed. Ahosen ym. rah.al. n:o 84 määrärahan osoitta
misesta Multian-Pylkönmäen-Karstulan maantien 
rakennustöiden aloittamiseen. Liitteet 1314. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Ahosen ym. rah.al. n:o 85 määrärahan osoitta
misesta Muhian-Uuraisten maantien parannustöi
den jatkamiseen V alkolanmäen kohdalla Multian 
kunnassa. Liitteet 1315. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 76. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Backlundin rah.al. n:o 97 määrärahan osoitta
misesta rakennustöiden jatkamiseksi Korsnäsin ja 
Teuvan välisellä tiellä. Liitteet 1328 ja 1329. L. 

Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Backlundin rah.al. n:o 100 määrärahan osoitta
misesta tien kunnostamista varten Teuvan Peräiästä 
valtatielle n:o 8. Liitteet 1334 ja 1335. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Backlundin rah.al. n:o 101 määrärahan osoitta
misesta Nixmossenin tien töitä varten Närpiössä. 
Liitteet 1336 ja 1337. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 76. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Backlundin rah.al. n:o 103 määrärahan osoitta
misesta parannustöiden aloittamista varten kanta
tiellä 67 Jepuan ja Uudenkaarlepyyn välillä. Liitteet 
1340 ja 1341. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A.K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Backlundin rah.al. n:o 104 määrärahan osoitta
misesta parannustöitä varten öljyvarastotien ja Mo
näsin sataman välisellä tiellä. Liitteet 1342 ja 1343. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 105 määrärahan osoitta
misesta Savitaipaleen-Taipalsaaren tien Savitaipa
leen puoleisen pään rakentamiseksi. Liitteet 1344. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 108 määrärahan osoitta
misesta Lappeenrannan-Vaalimaan maantien raken
nustöiden jatkamiseen. Liitteet 1347. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Eskelisen rah.al. n:o 119 määrärahan osoittami
sesta Kuopion tie- ja vesirakennuspiirin alueen tie
olojen parantamiseksi. Liitteet 1358. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 76. A.K. 2829. A. II. 

- Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 122 määrärahan osoit
tamisesta Mommolan eritasoristeyksien rakentamista 
varten. Liitteet 1361. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A.K. 
2829. A. II. 

- Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 123 määrärahan osoit
tamisesta Lavian ja Tampereen-Porin maantien vä
lisen tien rakentamiseksi. Liititeet 1362. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 126 määrärahan osoit
tamisesta valtatie 2:n rakentamiseksi moottoritieksi 
välillä Pori-Nakkila. Liitteet 1365. L. Vv:aail. 1658. 
Käsitelty ltulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Frimanin ym. rah.al. n:o 136 määrärahan osoit
tamisesta Kittiiän-Alakylän tieosan uudelleenra
kentamiseksi. Liitteet 1375. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 76. A.K. 2829. A. II. 

- Ed. Fl'imanin ym. rah.al. n:o 138 määrärahan osoit
tamisesta tien rakentamiseksi Simonkankaalta Ra
nuan-Pohjaslahden tiehen. Liitteet 1377. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Granvikin ym. rah.al. n:o 147 määrärahan osoit
tamisesta Kaustisten ja Oravaisten välisen maantien 
suunnittelun loppuun saattamista varten. Liitteet 
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1390 ja 1391. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Granvikin ym. rah.al. n:o 148 määrärahan osoit
tamisesta . töiden aloittamista varten Kruunupyyn 
lentokentälle johtavalla tiellä. Liitteet 1392 ja 1393. 
L. Vv:aan 1658. Käsiteltv tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Granvikin ym. rah.al. n:o 149 määrärahan osoit
tamisesta tienrakennustyön aloittamista varten Vöy
rin keskustasta Hellnäsin tienhaaraan. Liitteet 1394 
ja 1395. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Gröndahlin ym. rah.al. n:o 150 määrärahan 
osoittamisesta Potin-Mäntyluodon pikatien raken
tamiseksi nelikaistaiseksi. Liitteet 1396. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Gröndahlin ym. rah.al. n:o 151 määrärahan 
osoittamisesta yhdystien rakentamiseksi Porin-Tam
pereen maantieltä Laviaan. Liitteet 1397. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Gröndahlin ym. rah.al. n:o 152 määrärahan 
osoittamisesta tien rakennustöiden aloittamiseksi 
Reposaaren tieltä Ahlaisten maantielle. Liitteet 1398. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Halmeen rah.al. n:o 155 määrärahan osoitta
misesta Hallinpenkin-Tynnyrisuon ·tien rakentami
sen aloittamiseksi Kuoreveden kunnassa. Liitteet 
1401. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 167 määrärahan osoitta
misesta Pessalompolon-Sirkkakosken tiesuunnitel
man tekemiseen. Liitteet 1413. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 170 määrärahan osoitta
misesta Kantomaanpään-Raanujärven tien peruspa
raitnussuunnitelman tekoon Ylitomiolla. Liitteet 
1416. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A.K. 2829. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 171 määrärahan osoitta
misesta Nuotiorannan-Portimojärven tiesuunnan 
tutkimiseen. Liitteet 1417. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 173 määrärahan osoitta
misesta Väylänvarren tien peruskorjaukseen Pellon 
ja Kolarin kunnissa. Liitteet 1419. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 175 korotetun määrä
rahan osoittamisesta maankäyttölain ja maanhankin
talain toimeenpanon yhteydessä rakennettavia ylei
siä teitä varten. Liitteet 1421. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoardon yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 63. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 179 määrärahan osoitta
misesta tiesuunnan tutkimiseksi Muonion kunnan 
Muotkavaarasta Tiurajärvelle. Liitteet 1425. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 181 määrärahan osoitta
misesta Nunnasen-Lisman-Repojoen tiesuunnan 
tutkimuksen loppuun suorittamista varten. Liitteet 
1427. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 182 määrärahan osoitta
misesta Muurolan-Mellajärven--Aavasaksan maan
ltien parannustutkimusta varten. Liitteet 1428. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 77. AK. 2829. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 184 määrärahan osoitta
misesta Nuotiorannan-Martimon maantien perus
korjauksen suorittamiseksi Ylitornion kunnassa. Liit
teet 1430. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A.K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 187 määrärahan osoitta
misesta Saukkoriipin-Konttajärven maantien pa
rannustöitä varten. Liitteet 1433. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 77. A.K. 2829. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 190 korotetun määrära
han osoittamisesta maankäyttölain mukaisia tiente
kotöitä varten. Liitteet 1436. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 63. A. K. 2794,.2820. A. II. 

- Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 194 määrärahan 
osoittamisesta Alavieskan-T aluskylän-Yppärin 
maantien perusparannustöihin. Liitteet 1440. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

-Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 204 määrärahan 
osoittamisesta Oulaisten--Merijärven maantien pa
rannustyön aloittamista varten. Liitteet 1451. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A.K. 2829. A. II. 

-Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 206 määrärahan 
osoittamisesta Pyhäjoen-Viliannin maantien perus
parantamista varten. Liitteet 1453. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 207 määrärahan 
osoittamisesta sUunnitelman laatimiseksi Kalajaen
Merijärven maantien perusparantamista varten. Liit
teet 1454. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 2829. 
A. II. 

-Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 208 määrärahan 
osoittamisesta Haapaveden-Pulkkilan maantien pe
rusparantamista varten. Liitteet 1455. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Holopaisen ym. rah.al. n:o 216 määrärahan 
osoittamisesta Latvalammin-Ylämyllyn maantien 
parantamiseen välillä Onkisalmi-Siikasalmi. Liitteet 
1464. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Holopaisen ym. rah.al. n:o 217 korotetun mää
rärahan osoittamisesta yleisten teiden kunnossapi
toon. Liitteet 1465. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 70. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Holopaisen ym. rah.al. n:o 218 määrärahan 
osoittamisesta Kuopion-Nurmeksen kantatien pa
rantamiseksi välillä läänin raja--Nurmeksen mlk. 
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Uitteet 1466. L. Vv~aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A.K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Hostilan rah.al. n:o 229 määrärahan osoittami
sesta tutkimuksen suorittamiseksi Karhulan-Hami
nan maantien rakentamisesta nelikaistaiseksi. Liit
teet 1479. L. Vv:aan 1658. KiWte1ty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Hostilan rah.al. n:o 231 määrärahan osoittami
sesta tiesuunnan tutkimiseksi Virolahden ja Vehka
lahden kuntien rajan tienoilta maantieltä Vähähar
vajan niemelle. Liitteet 1481. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
:s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Hostilan rah.al. n:o 234 määrärahan osoittami
sesta Tavastilan-Kymin maantien rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 1484. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Häkkisen ym. rah.al. n:o 236 määrärahan osoit
tamisesta valtatien n:o 5 parantamiseksi moottori
tieksi välillä Särkilahti-Puijonrinne Kuopion kau
pungissa. Liitteet 1486. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Häkkisen ym. rah.al. n:o 237 määrärahan osoit
tamisesta valtatien n:o 5 parantamiseksi välillä Kol
jonvirta-Sukeva. Liitteet 1487. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 77. A. K. 2829. A. .II. 

-Ed. Häkkisen ym. rah.al. n:o 240 määrärahan osoit
tamisesta Muuruveden-Juankosken maantien pa
rannustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1491. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Häppölän ym. rah.al. n:o 241 määrärahan osoit
tamisesta Turengin-Kilparistin maantien korjaus
töiden aloittamiseksi. Liitteet 1492. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 243 määrärahan osoitta
misesta Kantin-Sarvelan-Jalasjärven tien paran
nustöiden loppuunsuorittamista varten. Liitteet 
1494. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 244 määrärahan osoitta
misesta Karvian-Parkanon tien peresparannustöi
den aloittamiseksi. Liitteet 1495. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 245 määrärahan osoitta
misesta Honkilahden-Mestilän .tien peruskorjaus
töiden aloittamiseksi. Liitteet 1496. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Juvelan rah.al. n:o 249 määrärahan osoittami
sesta Luvalahden-Kepolan tien kestopäällystystöitä 
varten. Liitteet 1500. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 
2829. A.II. 

- Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 251 määrärahan osoitta
misesta Irjanteen-Panelian ja Saarenmaan-Hor
miston-Nakkilan välisten tieyhteyksien korjaus- ja 
kestopäällystystöitä varten. Liitteet 1502. L. Vv:aan 

1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä. Vvm. 
n:o 80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 252 määrärahan osoitta
misesta Kankaanpäin-Honkajoen maanti~ kesto
päällystämistä varten. Liitteet 1503. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 77. A. K. 2829. A. II. . 

- Ed. Kaarnan ym. rah.al. n:o 266 määrärahan ~soit
tamisesta 'tien rakentamiseen Pulsan asemalta Luu. 
mäelle. Liitteet 1520. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 
2829.A. II. 

- Ed. Kaarnan ym. rah.al. n:o 267 määrärahan ~tta
misesta maantien rakentamiseksi Lemin kitkolta 
Iitiän kylän kautta valtatielle n:o 13. Liitteet 1521. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Kurnan ym. rah.al. n:o 268 määrärahan osoit
tamisesta maantien rakentamiseksi Savitaipaleen kir
kolta Taipalsaarelle. Liitteet 1522. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm, n:o 
80, s. 78. A. K. 282,. A. II. 

- Ed. Kaarnan ym. rah.al. n:o 269 määrärahan osoit
tamisesta Vaalimaan-Simolan-LappeCn.rannan 
maantien rakentamiseen. Liitteet 1523. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 78. A.K. 2829. A. II. 

- Ed. Kantolan ym. rah.at. n:o 284 määrinihan osoit
tamisesta Helsingin kehätieltä Espoon kauppalan 
Järvenperän kylästä Lahnukseen ja Porin pikatielle 
johtavan maantien peruskorjausten suorittamiseen. 
Liitteet l:S}9. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja ·me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 78. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Kantolan ym. rah.al. n:o 285 määrlrahan osoit
tamisesta K()lmperän-Salakosken maantieosan kes
topäällystämiseksi. Liitteet 1540. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty 'tulo- ja menoarvion yhteydessl, Vvm. n:o 
80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

-·Ed. Karpolan ym. rah.al. n:o 287 määrlrahan osoit
tamisesta Rasivaaran-Tolosenmäen tien rakentami
seksi. Liitteet 1542. L. Vv:aan 1658. KäsiteltY tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 78. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Karpolan ym. rah.al. n:o 288 määrärahan osoit
tamisesta Kiteen-Lepikon tien rakentamista varten. 
Liitteet 1543. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydess1i, Vvm. n:o 80, s. 18. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Kekkosen rah.al. n:o 294 määrärahan osoittami
sesta Puolangan-Pudasjärven maantien parantami
miseen. Liitteet 1549. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 1. 78. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Kekkosen rah.al. n:o 295 määrärahan osoittami
sesta Kuhmon-Suomussalmen maantien parantami
seen välillä Lentiira-Suomussalmi. Liitteet 1550. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Kekkosen rah.al. n:o 296 määrärahan osoittami
sesta Juntusrannan-Teerirannan maantien paranta
miseen. Liitteet 1551. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 78. A. K. 
2829. A. II. 
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- Ed. Kiviahon ym. rah.al. rt:o 298 määrärahan osoit
tamisesta Kauhavan-Kortesjärven maantien paran
tamiseksi. Liitteet 1553. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 78. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Kiviahon ym. rah.al. n:o 299 määrärahan osoit
tamisesta Lappa.iärven-Kauhavan tien parantami
seksi. Liitteet 1554. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 78. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Kiviahon ym. rah.al. n:o 300 määrärahan osoit
tamisesta Alajärven ohikulkutien rakentamiseen. 
Liitteet 1555. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 78. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Kiviahon ym. rah.al. n:o 301 määrärah,an osoit
tamisesta Ähtärin-Töysän-Alavuden maantien ra
kentamiseksi. Liitteet 1556. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 78. A. K. 2829. A. II. . 

- Ed. Koivusen ym. rah.al. n:o 317 määrärahan osoit
tamisesta Toljaanmäen tienparannusohjelman suorit
tamiseen Keuruun-Multian maantiellä. Liitteet 
1572. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Korsbäckin ym. rah.al. n:o 323 määrärahan 
osoittamisesta parannustöiden loppuun saattamista 
varten Korsnäsin-Nät;piön-T euvan maantiellä. 
Liitteet 1578 ja 1579. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tuio- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 78. 
A. K. 2829. A. II. 

-Ed. Korsbäckin ym. rah.al. n:o 325 määrärahan 
osoittamisesta Edsvikin-Ylimarkun-Teuvan tien 
parantamista varten. Liitteet 1582 ja 1583. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Korsbäclcin ym. rah.al. n:o 326 määrärahan 
osoittamisesta Petolahti-Korsbäck-Korsnäsin tien 
rantatiehen yhdistämistä varten. Liitteet 1584 ja 
1585. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o BO, s. 78. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Koskisen ym. rah.al. n:o 330 määrärahan osoit
tamisesta Keuruun-Multian-Karstulan maantien 
rakentamiseksi. Liitteet 1592. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 78. A. K. 2829. A. li. 

~ Ed. Kull'in rah.al. n:o 333 määrärahan osoittami
sesta töiden jatkamista varten Loviisan ja V alkon vä
lisellä tiellä. Liitteet 1596 ja 1597. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Kull'in rah.al. n:o 336 määrärahan osoittami· 
sesta tienparannustöiden aloittamista varten Lovii
san ja valtatie n:o 6:n välillä. Liitteet 1602 ja 1603. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey· 
dessii, Vvm. n:o 80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Landströmin rah.al. n:o 350 määrärahan osoit· 
tamisesta Kankaanpään-Vammalan tien rakennus
töiden aloittamiseksi. Liitteet 1618. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 351 määrärahan 
osoittamisesta Porin-Friitalan maantien rakennus
töiden aloittamiseksi. Liitteet 1619. L. Vv:aan 1658. 

·Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 352 määrärahan 
osoittamisesta Pomarkun-Noormarkun-Lampaluo
don maantien rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 
1620. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
}'hteydessä, Vvm. n:o 80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 353 määrärahan 
osoittamisesta Turun-Tampereen ja Porin-Hel
singin valtateiden eritasoristeyksen rakentamiseksi 
Lauttakylässä. Liitteet 1621. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 78. A. K. 2829. A. II. 

-'- Ed. Landströmin ym .. rah.al. n:o 354 määrärahan 
osoittamisesta Porin-Mäntyluodan pikatien leven
tämiseksi nelikaistaiseksi. Liitteet 1622. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Landströmin rah.al. n:o 360 määrärahan osoitta
misesta kestopäällysteen rakentamiseksi Kyröskos
ken-Häijään tielle. Liitteet 1628. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 376 määrärahan 
osoittamisesta Pietarsaaren ja Kokkolan välisen ran
nikkotien perusparannusta vatten. Liitteet 1648 ja 
1649. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 382 määrärahan osoit· 
tamisesta Pietarsaaren satamaan johtavan tien· tutki· 
mista ja suunnittelemista varten. Liitteet 1659 ja 
1660. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 384 määrärahan osoit
tamisesta Kuopion-Iisalmen ja Pietarsaaren-Kok
kolan välisen tiesuunnitelman tutkimista varten. 
Liitteet 1663 ja 1664. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Linkolan rah.al. n:o 392 määrärahan osoittami· 
sesta Miettilän-Rautjärven-Pirholan maantien pe
ruskorjaamista varten. Liitteet 1674. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Lujan ym. rah.al. n:o 410 määrärahan osoitta· 
misesta Laaksolahden-Jupperin-Friherrsin tien ra
kentamiseksi. Liitteet 1692. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Mannisen ym. rah.al. n:o 417 määrärahan osoit
tamisesta Puutossalmen-Räsälän-V ehmersalmen 
maantien peruskorjauksiin. Liitteet 1700. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Mannisen ym. rah.al. n:o 418 määrärahan osoit
rtamisesta Järvi-Suomen tien rakennustyön aloittami· 
seksi välillä Varkaug.;._Pieksämäki. Liitteet 1701. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey· 
dessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Mannisen ym. rah,al. n:o 419 määrärahan osoi.t· 
tamisesta Varkauden-Sorsakosken maantien raken
tamiseen. Liitteet 1702. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 421 määrärahan 
osoilttamisesta Karkkilan-Pusulan-Lohjan tiesuun-
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nan tutkimiseen ja töiden aloittamiseen. Liitteet 
1705. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 423 määrärahan 
osoittamisesta Hyvinkään-Mäntsälän-Porvoon ke
hätien rakennustöiden nopeutrt:amiseksi. Liitteet 
1707. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 424 määrärahan 
osoittamisesta Lapinjärven-Loviisan tien kunnosta
miseen. Liitteet 1708. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 
2829. A. II. 

-'- Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 425 määrärahan 
osoittamisesta Mäntsälän-Pukkilan yhdystien ra
kennustöiden aloittamiseen. Liitteet 1709. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo. ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 426 määrärahan 
osoittamisesta Ahvenkosken-Elimäen maantien pa
rantamiseen välillä Ahvenkoski-Ruotsinpyhtää. 
Liitteet 1710. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 427 määrärahan 
osoittamisesta valtatiesuunnitelmien toteuttamiseksi 
Uudenmaan läänin kuntien alueella. Liitteet 1711. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 428 määrärahan 
osoittamisesta Uudenmaan maakunnallisen yhdystie
verkoston parantamiseen. Liitteet 1712. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä. 
Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Mäen rah.al. n:o 440 määrärahan osoittamisesta 
uuden Hauhon-Hämeenlinnan tien suunnitelmien 
valmistamista varten. Liitteet 1727. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 445 määrärahan osoitta
misesta Hämeenlinnan-Urjalan maantien suunnitte
luun. Liitteet 1732. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A.K. 
2829. A. II. 

- Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 446 määrärahan osoitta
misesta oikean nelostien rakentamisen aloittami
seksi. Liitteet 1733. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Männistön ym. rah.al. n:o 455 määrärahan osoit
tamisesta valtatien n:o 5 rakentamiseksi moottori
tieksi välillä Vuorela-Siilinjärvi. Liitteet 1743. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Nimikosken ym. rah.al. n:o 473 korotetun mää
rärahan osoittamisesta maankäyttö- ja maanhankin
talain toimeenpanen yhteydessä rakennettavien yleis
ten teiden rakentamiseen. Liitteet 1764. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 63. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Nikkilän ym. rah.al. n:o 478 määrärahan osoit
tamisesta yhdystien rakentamiseksi Turun-Tampe
reen maantieltä Toijalan kauppalaan. Liitteet 1770. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Paavolan rah.al. n:o 487 määrärahan osoittami
sesta Polvijärven kirkonkylän ja Martonvaatan tien-

haatan välisen tieosuuden kunnostustöiden aloitta
miseksi. Liitteet 1779. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Pekkarisen rah.al. n:o 501 määrärahan osoitta
misesta maantien rakennustöiden aloittamiseksi Ter
von-Vesannon tieosuudella. Liitteet 1794. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 502 määrärahan 
osoittamisesta maantien rakennustöiden aloittami
seksi välillä Halolanmäki-Käpysalo-Tervo. Ltitteet 
1795. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 503 korotetun mää
rärahan osoittamisesta avustukseksi maankäyttölain 
mukaisiin tientekotöihin. Liitteet 17%. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 63. A. K. 2794, 2820. A. II 

- Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 512 määrärahan osoitta
misesta tiesuunnitelman laatimiseksi välillä Järven· 
pää-Askola-Koskenkylä. Liitteet 1805. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II 

- Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 529 määrärahan osoit
tamisesta tierakennustöiden aloittamiseksi kanta
tiellä n:o 69 välillä Kärkkäälä-Sunttila. Liitteet 
1822. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed Pousin rah.al. n:o 537 määrärahan osoittami
sesta jalankulku- ja pyörätien rakentamiseksi tie
osuudella Otsola-Kouvolan runkotien risteys. Liit
teet 1831. L. Vv:aan 16~. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. 
A. II. . 

- Ed. Puhakan ym. rah.al. n:o 545 määrärahan osoit
tamisesta Kaltimon-Ilomantsin maantien rakennus
töiden jatkamiseen. Liitteet 1843. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja 'menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Puhakan ym. rah.al. n:o 546 määrärahan osoit
tamisesta Nurmeksen-Kuopion maantien rakennus
töiden jatkamiseen. Liitteet 1844. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 79. A. K. 2829. A II. 

- Ed. Pulkkisen ym. rah.al. n:o 552 määrärahan osoit
tamisesta maantien parannustöiden aloittamiseksi vä
lillä Vesannon kirkonkylä-Tervon Hautomäki. Liit
teet 1850. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. 
A. K. II. 

- Ed. E. Räsäsen rah.al. n:o 560 määrärahan osoitta
misesta valtatie 17:n perusparannustöideri aloittami
seksi osuudella Melalahti-Ohtaansalmi. Liitteet 
1859. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80 s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. E. Räsäsen rah.al. n:o 566 määrärahan osoitta
misesta maantierakennustöiden jatkamiseksi Tervon 
Hautomäestä Vesannolle. Liitteet 1865. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Rönkön ym. rah.al. n:o 569 määrärahan osoit
tamisesta Iisalmen-Nurmeksen maantien rakennus
töiden aloittamiseksi. Liitteet 1868. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 80. A. K. 2829. A. II. 
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-· Ed. Saarron ym. rah.al. n:o 578 määrärahan osoit
tamisesta Helsingin ohikulkutien tärkeimpien ris
teysten muuttamiseksi eritasoliittymiksi. Liltteet 
1877. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A II. 

- Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 583 määrärahan osoit
tamisesta kantatien n:o 69 uusimiseksi välillä Kärk
käälä-Kivisalmi. Liitteet 1882. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 80. A. K. 3829. A. II. 

- Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 584 määrärahan osoit
tamisesta Lievestuoreen-Kangasniemen tien raken
tamista varten. Liitteet 1883. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 587 määrärahan osoit
tamisesta Yltiänmäen-Ahtaansalmen maantien ra
kentamiseksi Keuruun kunnassa. Liitteet 1887. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A II. 

- Ed. Salaman ym. rah.al. n:o 588 määrärahan osoit
tamisesta suunnittelutyön suorittamiseksi Säynätsa
lon-Muuramen oikotien aikaansaamiseksi. Liitteet 
1888. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A II. 

- Ed. Sallan ym. rah.al. n:o 593 määrärahan osoitta
misesta kantatien n:o 82 perusparannustöitä varten 
välillä Lakijänkä-Salla. Liitteet 1893. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A II. 

- Ed. Sallan ym. rah.al. n:o 594 määrärahan osoitta
misesta Kemijärven-Pelkosenniemen maantien pe
rusparannustöitä varten välillä Kemijärvi-Javaruk
sen tienhaara. Liitteet 1894. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 599 määrärahan osoit
tamisesta valtatie n:o 4:n rakennustöiden aloittami
seksi Kemin kaupungin alueella. Liitteet 1899. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 603 määrärahan osoit
tamisesta Joutsijärven-Sallan tien rakentamistöiden 
jatkamiseen. Liitteet 1903. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Salorannan rah.al. n:o 627 määrärahan osoitta
misesta Kauhajoen-Merikarvian maantien paranta
miseksi välillä Päntäne-Kuvaskangas. Liitteet 1927. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A II. 

- Ed. Salorannan rah.al. n:o 628 määrärahan osoitta
misesta Rahikan-Honkajoen-Kankaanpään maan
tien parantamiseksi. Liitteet 1928. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Salorannan rah.al. n:o 629 määrärahan osoitta
misesta Rahikan-Karvian maantien päällystämiseksi 
öljysoralla. Liitteet 1929. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 80. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Salorannan rah.al. n:o 630 määrärahan osoit
tamisesta Kauhajoen-Jalasjärven-Peräseinäjoen 
maantien päällystämiseksi öljysoralla. Liitteet 1930. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A II. 
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- Ed. Salorannan rah.al. n:o 631 määrärahan osoitta
misesta Kauhajoen-Karijoen-Kristiinankaupungin 
maantien päällystämiseksi öljysoralla. Liitteet 1931. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A II.· 

- Ed. Savelan ym. rah.al. n:o 639 määrärahan osoitta
misesta Alajärven kirkonkylän pääteiden paranta
miseksi. Liitteet 1940. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä. Vvm. n:o 80, s. 80. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Savelan ym. rah.al. n:o 640 määrärahan osoitta
misesta Söyringin-Karvalan tien parantamiseksi 
Lappajärven kunnassa. Liitteet 1941. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Savelan ym. rah.al. n:o 641 määrärahan osoitta
misesta Kukkolan sillan rakentamisen yhteydessä ta
pahtuvan tienparannustyön suorittamiseksi Kortes
järven-Pelkolan tiellä. Liitteet 1942. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A II. 

- Ed. Savelan ym. rah.al. n:o 642 määrärahan osoitta
misesta maantien öljysorastusta varten välillä PelkoJa 
-Karvala. Liitteet 1943. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 657 määrärahan osoit
tamisesta Miettilän-Rautjärven-Pirholan maantien 
peruskorjaamista varten. Liitteet 1960. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80. s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 658 määrärahan osoit
tamisesta Poiksillan-Uukuniemen ja Niukkalan
Tarnalan maantien kunnossapitotöitä varten. Liit
teet 1961. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 70. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 660 korotetun mää
rärahan osoittamisesta rajakuntien tilusjärjestelylain 
mukaisia tie- ja kuivatustöitä varten. Liitteet 1964. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 66. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 661 määrärahan osoit
tamisesta Kiriolan-Pitkäpohjan maantien peruskor
jaukseen Parikkalan kunnassa. Liitteet 1965. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 664 määrärahan osoit
tamisesta tietyön aloittamiseksi välillä Virmutjoki
Mikkelin läänin raja. Liitteet 1968. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 670 määrärahan osoit
tamisesta maantien rakentamiseksi Vanttauskos
kelta Sierilään Kemijoen eteläpuolelle. Liitteet 1975. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 2829. A II. 

- Ed. Tainion ym. rah.al. n:o 679 määrärahan osoit
tamisesta Havelasta Kolariin johtavan Väylänvarren 
tien peruskorjaustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1984. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Tammisen ym. rah.al. n:o 683 määrärahan osoit
tamisesta Hämeenlinnan-Hauhon-Padasjoen maan
tien rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1989. L. 
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Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 2829. A II. 

- Ed. Tammisen ym. rah.t!. n:o 684 määrärahan osoit
tamisesta Mallasveden yli johtavan Valkeakosken
Pälkäneen maantien rakennustöiden aloittamiseksi. 
Liitteet 1990. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 693 määrärahan osoit
tamisesta Ähtärin-Lehtimäen maantien öljysorasta
miseksi. Liitteet 1999. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 694 määrärahan osoit
tamisesta Ähtärin-Töysän-Alavuden maantien pa
rannustyön aloittamiseksi. Liitteet 2000. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 2829. A. II. 

-~. Uusitalon ym. rah.al. n:o 695 määrärahan osoit
tamisesta Alajärven kirkonkylän pääteiden rakenta
mista varten. Liitteet 2001. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 81. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 698 määrärahan osoit
tamisesta Ähtärin keskustan pääteiden rakennustöi
den aloittamiseksi. Liitteet 2004. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 81. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 699 määrärahan osoit
tamisesta Mäyryn-Veneskosken tien parantami
seksi. Liitteet 2005. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 700 määrärahan osoit
tamisesta Soinio-Karstulan maantien öljysorastami
seksi. Liitteet 2006. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Uusitalon ym, rah.al. n:o 704 korotetun mää
rärahan osoittamisesta teiden parantamista ja kun
nossapitoa varten. Liitteet 2010. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 81. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 740 korotetun määrära
han osoittamisesta kunnan- ja kyläteiden tekemiseen. 
Liitteet 2049. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 70. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 741 korotetun määrära
han osoittamisesta paikallisteiksi otettavien kunnan
ja kyläteiden kuntoonpanon tukemiseen. Liitteet 
2050. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 71. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 744 määrärahan osoitta
misesta Pietarsaaren-Pihtiputaan-Peltosalmen poi
kittaistien rakennustöiden jatkamiseksi. Liitteet 
2053. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 2829. A II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 722 määrärahan osoitta
misesta Ranuan kirkonkylän-Kuhan maantien pe
ruskorjaamiseksi. Liitteet 2082. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 81. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 773 määrärahan osoitta
misesta maantien rakentamiseksi Simon kunnan 
Maksniemen. kylästä Veitsiluotoon. Liitteet 2083. 

L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 774 määrärahan osoitta
misesta maantien rakentamiseksi Ranuan kunnan 
Telkkälän kylästä Asmundin asutusalueen paikallis
tiehen. Liitteet 2084. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 775 määrärahan osoitta· 
misesta Raanujärven-Kantomaanpään maantien pe
ruskorjaamista varten Ylitornion kunnassa. Liitteet 
2085. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 2829. A II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 776 määrärahan osoitta
misesta Pellon Havelasta Kolarin kirkonkylään joh
tavan Väylänvarren maantien peruskorjaamista var
ten. Liitteet 2086. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 778 määrärahan osoitta
misesta maantien rakentamiseksi Simojoen pohjois
puolelle Alaniemeltä Tainijoen tien kautta Hosioon. 
Liitteet 2088. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 779 määrärahan osoitta
misesta Vaattojärven-Ruokovaaran yhdystien ra
kentamiseksi Kolarin kunnassa. Liitteet 2090. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey· 
dessä, Vvm. n:o 80, s .. 81. A. K. 2829 A II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 782 määrärahan osoitta
misesta maantien rakentamiseksi Sieppijärven rauta
tieasemalta Väylänvarren maantielle Kolarin kun
sassa. Liitteet 2093. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 783 määrärahan osoitta.
misesta Veitsiluodon tienhaaran-Kemin valtatien 
perusparantamista varten. Liitteet 2094. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 81. A. K. 2829. A. II. . 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 798 korotetun määrära
han osoittamisesta maankäyttö- ja maanhankintalain 
toimeenpanon yhteydessä rakennettavien kesken
eräisten tietöiden jatkamista varten. Liitteet 2109. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 63. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Vilponiemen ym. rah.al. n:o 804 määrärahan 
osoittamisesta Kankaanpäästä Siikaisten kautta Meri
karvialle johtavan maantien perusparantamista var
ten. Liitteet 2115. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Vilponiemen ym. rah.al. n:o 807 määrärahan 
osoittamisesta maantien rakennustöiden aloittami
seksi Mäntyluodon-Reposaaren maantieltä Ahlais
ten kirkonkylään. Liitteet 2118. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 81. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 820 määrärahan osoitta
misesta Kaltimon-Ilomantsin maantien parantami
seksi. Liitteet 2131. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 82. A. K. 
2829. A. II. 
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-Ed. Sääskilahden ym. kirj. ksm. n:o 60 Oulun-Yli
vieskan ohikulkutien rakentamiseen käytettyjen 
maiden korvaamisesta Oulaisten kauppalan alueella, 
ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 564. A. V: 3. 

- Ed. Sinisalon kirj. ksm. n:o 106 Kymenlaakson pob.. 
joisosan tieyhteydestä muuhun Kymenlaaksoon, ja 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 909. A. V: 3. 

- Ed. Vilponiemen kirj. ksm. n:o 137 Satakunnan tie
olojen kehittämisestä, ja kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeri Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
2005. A. V: 3. 

- Ed. E. Laineen kirj. ksm. n:o 208 Salon ohikulkitien 
rakentamisen nopeuttamisesta, ja kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeri Aition vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3063. A. V: 3. 

- Ed. Holopaisen ym. kirj. ksm. n:o 267 Joensuusta 
Kunnasniemen ja Huhmatisen kautta Polvijärvelle 
rakennettavan tien aikaansaamisesta, ja kulkulaitos
ten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus ilmoi
tetaan Edk:lle 3462. A. V: 3. 

- Ed. Vilmin kirj. ksm. n:o 285maantie-ja sora-aluei
den korvaussuoritusten maksatusten nopeuttami
sesta, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 
Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3751. A. V: 3. 

- Ed. Breilinin suull. ksm. n:o 48 Salon ohikulkutien 
rakentamisesta, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeri Aition vastaus, 295. 

-Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 140 Sorsakosken
Vatkauden tieyhteydestä, ja kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeri Aition vastaus, 838. 

- Ed. Koppasen suull. ksm. n:o 168 tiemäärärahojen 
supistami<esta, ja valtiovatainministeri Raunion vas
taus, 1032. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 205 valtatie n:o 4:n 
suunnan ratkaisemisesta Jyväskylän kaupungin ja 
maalaiskunnan kohdalla, ja kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeri Aition vastaus, 1587. 

- Ed. Pesolan suull. ksm. n:o 376 Loviisan ohikulku
tien rakentamisesta, siirretään ministerin esteellisyy
den vuoksi, 3240, 3284. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeri Aition vastaus, 3346. 

- Ed. Kankaanpään suull. ksm. n:o 407 Jalasjärven
Seinäjoen maantien rakentamisesta, siirretään minis
terin esteellisyyden vuoksi, 3289. Kulkulaitos~en ja 
yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 3349. 

- Ks. Asuntolainat. Asutustiet. Kunnat. Metsäautotiet. 
Moottoritiet. Paikallistiet. Polkutiet. Polkupyörätiet. 
Perusparannukset. Sillat. Tullitiet. Yksityiset tiet. 
Yleiset tiet. 

Maanviljelysinsinööripiirit: Ed. Nurmisen ym. rah.al. n:o 
480 korotetun määrärahan osoittamisesta Kokkolan 
maanviljelysinsinööripiirin työsuunnitelmien toteutta
miseen. Liitteet 1772. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 57. A.K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ks. Työllisyys. 

Maanvuokra: Ed. Mäkisen ym. lak.al. n:o 14 laiksi 
maanvuokralain muuttamisesta. Liitteet 75. L. Lv:aan 
131. 

- Ks. Huvilat. 

Maaperärikkaudet: - Ks. Malminetsintä. Talouselämä. 

Maaperätutkimus: Ed. Frimanin ym. rah.al. n:o 141 ko
rotetun määrärahan osoittamisesta maaperätutkimus
toiminnan tehostamiseksi. Liitteet 1380. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 87. A. K. 2878. A. II. 

Maatalouden tulovero: - Ks. Maatilatalouden verotus. 

Maatalouden tutkimuskeskus: Ed. Kankaanpään suull. 
ksm. n:o 406 Etelä-Pohjanmaan koeaseman työsuh
depalkkamäärärahan supistamiseSta, ja maatalousmi
nisteri Miettusen vastaus, 3288. 

- Ks. Maatalous. Maataloustutkimus. Rehu. 

Maatalous: Hallituksen esitys n:o 10 laiksi maatalouden 
perustuotosta annetun lain muuttamisesta, ilmoite
taan Edk:lle 31. L. Mmv:aan 46. Mmvm. n:o 1. Pp. 
76. 1 K. 80. Suurvm. n:o 5. 2 K. 128. 3 K. 137. 
Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 134 laiksi maatalouden hinta
poliittisen tuen jakamiseen liittyvien tehtävien hoita
misesta annetun lain muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 1558. L. Mmv:aan 1562, Mmvm. n:o 37. Pp. 
1598. 1 K. 1603. Suurvm. n:o 112. 2 K. 1653. 3 K. 
1664. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Jämsenin ym. lak.al. n:o 255 ( 1966 vp.) laiksi 
maatalouden perustuotosta annetun lain muuttami
sesta. Liitteet 1538 ( 1966 vp.). - Käsitelty lak.al. 
n:o 232 (1966 vp.) yhteydessä. - Ks. Maankäyttö
laki. 

- Ed. Pekkatisen ym. toiv.al. n:o 698 (1966 vp.) maa
taloustulon tarkistamisesta samanaikaisesti palkko
jen korotuksen kanssa. Liitteet 1593 ( 1966 vp.). -
Käsitelty hall.esit. n:o 98 yhteydessä. - Ks. Maa
taloustulo. 

-Ed. Vennamon toiv.al. n:o 699 (1966 vp.) oikeuden
mukaisen maataloustulolain aikaansaamisesta. Liitteet 
1594 ( 1966 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. J. E. Pattasen ym. toiv.al. n:o 296 ( 1968 vp.) 
Pohjois-Suomen maal!ilatalousohjelman laatimisesta. 
Liitteet 660 (1968 vp.).- Mmvm. n:o 20 (Toiv.al. 
miet. n:o 81). Pp. 726. A.K. 740. A. V: 2. 

- Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 297 (1968 vp.) ohjel
man laatimisesta Lapin maatilataloutta varten. Liitteet 
661 ( 1968 vp.). - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 310 (1968 vp.) määrä
rahasta siirtona maatilatalouden kehittämisrahastoon. 
Liitteet 677. Mmvm. n:o 37 (Toiv.al.miet. n:o 162). 
A V: 2 (1968 vp.). - Pp. 48. A. K. 68. Katsotaan 
rauenneeksi. 

-Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 321 (1968 vp.) halpa
korkoisten vakauttamislainojen myöntämisestä perhe
viljelmätiloille. Liitteet 690 ( 1968 vp.). - Käsitelty 
lak.al. n:o 232 (1966 vp.) yhteydessä.- Ks. Maan
käyttölaki. 

- Ed. Pulkkisen ym. toiv.al, n:o }52 viljelijain tukemi
sesta osuuskunta- . tai osakeyhtiömuotoisten tuotanto
yksiköiden muodostamiseksi. Liitteet 747. L. Mm
v:aan 255. 

- Ed. Laihon ym. toiv.al. n:o 353 maatalousväestön 
tulotason turvaavan maatalouden hintatasolain ai
kaansaamisesta. Liitteet 748. L. Mmv:aan 255.- Kä
sitelty hall. esit n:o 98 yhteydessä. - Ks. Maatalous
tulo. 

-Ed. Volotisen ym. toiv.al. n:o 354 tilakoon suurenta
misesta. Liitteet 749. L. Mmv:aan 255~ Mmvm. n:o 
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31 (Toiv.a1.miet. n:o 99). Pp. 1761. A. K. 1777. A, 
V:2. 

-Ed. H. Linnan ym. toiv.al. n:o 355 varojen osoitta· 
misesta maatalouden perusluottolain mukaisen Ja.inoi
tuksen peruspiiäomaksi Pohjois- ja Itä-Suomessa. 
Liitteet 750. L. Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 32 (Toiv. 
al.miet. n:o 100). Pp. 1761. A.K. 1778. A. V: 2. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 357 pinta-ataiisien 
maksattamisesta saman vuoden aikana. Liitteet 752. 
L. Mmv:aan 255. · 

- Ed. Leinosen rah.al. n:o 372 korotetun määrärahan 
osoittamisesta maatalouden tutkimuskeskuksen toi
minnan lisäämiseksi. Liitteet 1642. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 67. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 500 korotetun määrä
rahan osoittamisesta ns. pinta-alatisien maksamiseen. 
Liitteet 1793. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 60. A. K. 2794, 
2820. A. II. 

- Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 532 korotetun määrä
rahan osoittamisesta maatalouden tutkimuskeskusta 
varten. Liitteet 1826. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä,Vvm. n:o 80, s. 66. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ed. Puntilan ym. rah.al. n:o 556 määrärahan osoit
itamisesta maatalouden piirissä suoritettavan tutki
mustyön suuntaamiseksi palvelemaan maataloustuo
tannon sopeuttamista kulutusta vastaavaksi. Liitteet 
1855. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 54. A. K. 2794, 2820. A. 
II. 

- Ed. Saalastin ym. rah.al. n:o 572 määrärahan osoitta
misesta maatalouden neuvontatyön avustamiseen. 
Liitteet 1871. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 59. A. K. 2794, 
2820. A. II. 

- Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 659 korotetun määrä
rahan osoittamisesta maatalouden neuvontatyön 
avustamiseen. Liitteet 1962. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty ·tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 59. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 738 määrärahan osoittami
sesta palkkioiksi perhe- ja pienviljelmillä suoritetta
via perusparannustöitä varten. Liitteet 2047. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 63. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Sileäkankaan ym. kirj. ksm. n:o 55 maatalouden 
harjoittamisen turvaamisesta siitä toimeentulonsa saa
ville väestöryhmille, ja maatalousministeri Miettusen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 530. A. V: 3. 

- Ed. Sääskilahden ym. kirj. ksm. n:o 196 toimenpi
teistä maatilojen elinkelpoistamiseksi, ja maatalous
ministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3024. 
A. V: 3. 

- Ed. Kankaanpään kirj. ksm. n:o 270 maatalouden pe
rusluottolainoituksen hyväksikäytön edistämisestä, ja 
maatalousministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3462. A. V: 3. 

- Ed. Nikkilän suull. ksm. n:o 104 maataloustuotan
non rajoittamisesta valtion koulutiloilla, ja maata
lousministeri Miettusen vastaus, 561. 

- Ed. Kankaanpään suull. ksm. n:o 389 maatalouden 
perusluottolainoituksen hyväksikäytön edistämi
sestä, ja maatalousministeri Miettusen vastaus, 3247. 

- Ks. Ammattikasvatus. Kehitysalueet. Kodinhoito. Koe
. · asemat. Omaisuusverotus. Pellonvaraus. Sosiaalihalli

tus. Työaika. Veronhuojennukset. Yrittäjäeläkkeet. 

Maatalouskerhot: - Ks. Kerhotoiminta. 

Maatalouskoneet: Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 499 
( 1966 vp.) traktorien saattamisesta uusintakatsastus
velvollisuuden alaisiksi. Liitteet 1149 ( 1966 vp.).
Ltvm. n:o 6 (Toiv.al.miet. n:o 5). Pp. 132. A. K. 
144. A. V: 2. 

-Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 500 (1966 vp.) 
traktorien ja niiden perävaunujen varustamisesta 
taka- ja jarruvaloin. Liitteet 1150 ( 1966 vp.). -
Ltvm. n:o 7 (Toiv.al.miet. n:o 6). Pp. 132. A. K. 
144. A. V: 2. 

- Ed. Rodenin ym. toiv.al. n:o 501 (1966 vp.) trakto
rien ja niiden perävaunujen varustamisesta asianmu
kaisin valolaittein. Liitteet 1151 (1966 vp.). - Kä
sitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Pekkarisen ym. 1toiv.al. n:o 374 määrärahasta 
maatalouskoneiden hankinta-avustusten myöntämi
seen pienviljelijäväestölle. Liitteet 770. L. Mmv:aan 
255. Mmvm. n:o 74 (Toiv.al.miet. n:o 244). Pp. 
3080. A. K. 3098. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ks. Metsätyöt. 

Maatalouskoulut: Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 353 
( 1967 vp.) maataloudellisen koulukeskuksen luomi
sesta Tornionlaaksoon. Liitteet 777 (1967 vp.). -
Mmvm. n:o 40 (Toiv.al.miet. n:o 163). Pp. 1784. 
A. K. 1950. A. V: 2. 

- Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 354 (1967 vp.) Muu
ruveden maatalouskoulujen lisärakennuksen raken
tamisesta. Liitteet 778 (1967 vp.).- Mmvm. n:o 41 
(Toiv.al.miet. n:o 164 ). Pp. 1784. A. K. 1950. A. 
V:2. 

-Ed. Kemppaisen toiv.al. n:o 355 (1967 vp.) Pohjois
Suomeen sijoitettavan maatalousopiston sijoittami
sesta Koivikon koulutilalle Muhoksen kuntaan. Liit
teet 779 (1967 vp.). - Mmvm. n:o 52 (Toiv.al. 
miet. n:o 184). Pp, 2038. A. K. 2066. A. V: 2. 

- Ed. Lintilän ym. toiv.al. n:o 338 ( 1968 vp.) lisäyk
sestä vuoden 1968 tulo- ja menoarvioon Keski-Poh
janmaan maatalousoppilaitoksen maataloustuotanto
rakennuksen rakentamiseen. Liitteet 711. Mmvm. 
n:o 37 (Toiv.al.miet. n:o 162). A. V: 2 (1968 vp.). 
- Pp. 48. A. K. 68. Katsotaan rauenneeksi. 

- Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 339 ( 1968 vp.) Yli-
vieskan maamiesopiston rakennusvaiheen toteuttami
sesta. Liitteet 712 (1968 vp. ). -Käsitelty toiv.al. n:o 
355 ( 1967 vp.) yhteydessä. 

-Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 340 (1968 vp.) maa
miesopiston perustamisesta Muhoksen kunnassa ole
valle Koivikon koulu tilalle. Liitteet 713 ( 1968 vp.). 
- Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Lintilän ym. toiv.al. n:o 370 lisäyksestä vuoden 
1969 tulo- ja menoarvioon Keski-Pohjanmaan maa
talousoppilaitoksen koulutilan maataloustuotantora
kennuksen rakentamiseen. Liitteet 766. L. Mmv:aan 
255. Mmvm. n:o 77 (Toiv.al.miet. n:o 252). Pp. 
3326. A. K. 3452. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Saalastin ym. rah.al. n:o 57 määrärahan osoitta
misesta Ylivieskan maamiesopiston rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 371. L. Vv:aan 132. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 55. 
A. K. 2794, 2820. A. II. 
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,...... ·Ed. Frlmanin ym. rah.al. n:o 137 määrärahan osoit
tamisesta Lapin maatalousoppilaitoksen konehalli- ja 

. työpajarakennuksen rakentamiseksi. Liitteet 1376. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 55. A. K. 2794, 2820. A. II. 

-'- Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 255 määrärahan osoit
tamisesta maamiesopiston perustamiseksi Tarvaalan 
maatalousoppilaitoksen yhteyteen. Liitteet 1506. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 55. A. K. 2794, 2820. A. II. 

..._ Ed. Lintilän ym. rah.al. n:o 400 määrärahan osoiltta
misesta Keski-Pohjanmaan maatalousoppilaitoksen 
maataloustuotantorakennuksen rakentamiseen. Liit
teet 1682; L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 110. A. K. 2986. 
A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 605 määrärahan osoitta
misesta Lapin maatalousoppilaitoksen koulutilojen 
rakentamista varten. Liitteet 1905. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 55. A. K. 2794, 2920. A. II. 

- Ks. Koulukodit. Kouluruokailu. Metsäkoulut. Tur
. kistarhaus. 

Maatalousministeriö: Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 349 
ohjelmoindtoimikunnan perustamisesta maatalousmi
nisteriöön. Liitteet 744. L. Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 
63 (Toiv.al.miet. n:o 214 ). Pp. 2157. A. K. 2202. A. 
V:2. 

- Ed. Nikkilän ym. toiv.al. n:o 350 maatalousministe
riön kansainvälisten asiairt toimiston· nimen muutta
misesta maatalousministeriön kansainvälisten maata
lous- ja metsäasiain toimistoksi. Liitteet 745. L. 
Mmv:aan 255. 

Maatalousopetus: - Ks. Pienviljelys. 

Maatalouspolitiikka: Ed. T. Salon ym. kirj. ksm. n:o 148 
toimenpiteistä maatalouspolitiikan muuttamiseksi, ja 

· maatalousministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 2024. A. V: 3. 

- Ks. Pellonvaraus. 

Maataloustulo: Hallituksen esitys n:o 98 laiksi maata
loustulon vakaannuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 
818. L. Mmv:aan 873. Mmvm. n:o 35. Pp. 940.1 K. 
984. Suu.rvm. n:o 108. 2 K. 1256. 3 K. ja A. K. 1319. 
Eduskunnan vastaus. A. I. . 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 337 pinta-alalisään 
oikeuttavan tulorajan korottamisesta, ja maatalousmi
nisteri Miettusen vastaus, 3118. 

Maataloustuotteet: Hallituksen esitys n:o 17 laiksi maa
taloustuotteiden tuontimaksuista annetun lain muut
tamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 37. L. Vv:aan 47, Vvm. 
rt:o 3. Pp. 133. 1 K. 139. Suurvm. rt:o 15. 2 K. 161. 
3 K. 213. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 52 laiksi maataloustuotteiden 
tuomimaksuista annetun lain muuttamisesta, ilmoi
tetaan Edk:lle 446. L. Vv:aan 457. Vvm. n:o 24. 
Pp. 638. 1 K. 692. Suurvm. n:o 59. 2 K. 721. 3 K. 
749. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 175 laiksi maataloustuotteiden 
tuontimaksuista annetun lain muuttamisesta, ilmoi
tetaan Edk:lle 2024. L. Vv:aan 2037. Vvm, n:o 85. 

Pp. 2623. 1 K. 2625. Suurvm. n:o 215. 2 K. 2674. 
, 3 K. 2964. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 
- Ed. Kaasalaisen ym. h.k.al. n:o 83 laiksi maatalous

;tuotteiden hintatasosta. Liitteet 717. L. Mmv:aan 131. 
- Käsitelty hall. esit. n:o 98 yhteydessä. - Ks. 
Maataloustulo. 

'"'-- Ed. Korsbäckin ym. lak.al. n:o 84 laiksi maatalous
tuotteiden hintatasosta. Liitteet 720 ja 723. L. 
Mmv:aan 131. -Käsitelty edellisten yhteydessä. 

-Ed. Westerlundin ym. :toiv.al. n:o 300 (1968 vp.}' 
pysyvän selvityselimen aSettamisesta maataloustuot
teiden hintakehitystä varten. Liitteet 664 ja 665 
( 1968 vp.).- Mmvm. n:o 10 (Toiv.al.miet. n:o 56). 
Pp. 556. A. K. 594. Eduskunnan toivomu~. A. V: Z. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 583 (1968 vp.) maata
toristuotteiden myynnistä saadun tulon kaksinkertai
sen verotuksen ehkäisemisestä. Liitteet 1111 ( 1968 
vp.).- Siirretään Vv:aan 37. 

:- Ed. Hjerppen ym. toiv.al. n:o . 373 maataloustuottei
den välitystä ja jalostusta harjoittavien liikkeiden vä
lityspalkkioiden pienentäniisestä. Liitteet 769. L. 
Mmv:aan 255 . 

- Ed. Raipalan suull. ksm. n:o 108 esityksen antami
sesta laiksi maataloustuotteiden hintatasosta, ja maa
talousministeri Miettusen vastaus, 587. 

- Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 443 maatalouden 
hintakysymysten ratkaisemisesta, ja maatalousminis
teri Miettusen vastaus, 3834. 

- Ks. Liikevaihtevero. Maito. 

Maataloustutkimus: Ed. Pesolan kirj. ksm. n:o 255 maa
taloudellisten tutkimustulosten julkaisu- ja tiedotus
•toiminnan tehostamisesta, ja maatalousministeri 
Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3462. A. V: 3. 

- · Ks. Maatalouden tutkimuskeskus. 

Maatalousyrittäjät: - Ks. Tapaturmavakuutus. Yrittäjä
eläkkeet. 

Maatilatalouden tulovero: Ed. Vartian ym.lak.al. n:o 139 
( 1968 vp.) laiksi maatilatalouden tuloverolain muut
tamisesta. Liitteet 1108 ( 1968 vp.). - Siirretään 
Vv:aan 37. 

:- Ks. Veroilmoitukset. 

Maatilatalouden verotus: Hallituksen esitys n:o 192 
laiksi lykkäyksen myöntämisestä maatilatalouden 
harjoittajille vuodelta 1968 toimitetun verotuksen ve
ronkannossa, ilmoitetaan Edk:lle 2071. L. Vv:aan 
2082. Vvm. n:o 68. Pp. 2263. 1 K. 2299. Suurvm. 
n:o 179. 2 K. 2377. 3 K. 2461. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 1. 

- Ed. Voilmin ym. lak.al. n:o 25 laiksi maatilatalouden 
tuloverolain muuttamisesta. Liitteet 135. L. Vv:aan 
131. 

~ Ed. Karpolan ym. lak.al. n:o 26 laiksi maatilatalou
den tuloverolain muuttamisesta. Liitteet 137. L. 
Vv:aan 131: 

- Ed. Karpolan ym. lak.al. n:o 27 laiksi maatilatalou
den tuloverolain muuttamisesta. Liitteet 138. L. 
Vv:aan 131.· 

- Ed, Raipalan ym. lak.al. n:o 28 laiksi maatilatalou
den tuloverolain muuttamisesta. Liitteet 140. L. 

. Vv:aan 131. 
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- Ed. Pulkkisen ym. lak.al. n:o 159 laiksi lykkäyksen 
myöntämisestä maatilatalouden harjoittaj.ffie vuodelta 
1968 toimitetun verotuksen verokannossa. Liitteet 
2197. L. Vv:aan 2155. -Käsitelty hall. esit. n:o 192 
yhteydesså. 

- Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 160 laiksi lykkäyksen 
myöntämisestä maatilatalouden harjoittajille vuodelta 
1968 toimitetun verotuksen veronkannossa. Liitteet 
2198. L. Vv:aan 2155. - Käsitelty edellisten yhtey
dessä. 

- Ed. Vilmin ym. lak.al. n:o 161 laiksi lykkäyksen 
myöntämisestä maatilatalouden harjoittajille vuodelta 
1968 toimitetun verotuksen veronkannossa. Liitteet 
2199. L. Vv:aan 2155. - Käsitelty edellisten yhtey
dessä. 

- Ed. Pentin ym. toiv.al. n:o 582 (1968 vp.) kaksin
kertaisen verotuksen estämisestä siirryttäessä uuteen 
maatilatalouden verotusjärjestelmään. Liitteet 1110 
( 1968 vp.).- Siirretään Vv:aan 37. 

- Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 94 esityksen antamisesta 
maatalouden tuloverolain poikkeussäännöksiks\ yli
menokautena. Liitteet 233. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 95 maatilatalouden 
tuloverolain veroilmoituslomakkeiden yksinkertaista
misesta. Liitteet 234. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Antilan ym. kirj. ksm. n:o 37 maatilatalouden 
tuloveron mukaisten veroilmoitusten yksinkertaista
misesta ja niiden jättöajan jatkamisesta, ja ministeri 
Aleniuksen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 426. A. V: 3. 

- Ed. Puhakan ym. kirj. ksm. n:o 49 metsätöissä hevo
sen kanssa käyviin pienviljelijöihin kohdistuvasta 
maatilatalouden tuloverolain tulkinnasta, ja valtiova
rainministeri Raunion vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
412. A. V: 3. 

- Ed. Puhakan ym. kirj. ksm. n:o 140 maatalouden 
tuloverolain pienviljelijöille aiheuttaman verotaakan 
kasvun estämisestä, ia valtiovarainministeri Raunion 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2024. A. V: 3. 

- Ed. Vilmin ym. kirj. ksm. n:o 142 maatalouden tulo
veron aiheuttaman verorasituksen lisäämisen estämi
sestä, ja valtiovarainministeri Raunion vastaus ilmoi
tetaan Edk:lle 2024. A. V: 3. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 237 maatalouden tu
loverolain aiheuttamista lisäveroista, ja valtiovarain
ministeri Raunion vastaus, 1747. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 288 maatilatalouden 
harjoittajan työtulovähennyksestä verotuksessa, ja 
valtiovarainministeri Raunion vastaus, 2143. 

- Ed. H. Linnan suull. ksm. n:o 326 veroilmoituksen 
jättöajan jatkamisesta pysyvästi maatilatalouden har
joittajien osalta, ja valtiovarainministeri Raunion vas
taus, 2728. 

- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 329 karjatilojen verot
tamisesta, ja valtiovarainministeri Raunion vastaus, 
3082. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 344 maatalouden tu
loverolain perhe- ja pienviljelmiin kohdistamasta ve
rotuksesta, ja valtiovaranministeri Raunion vastaus, 
3123. 

- Ks. Metsänparannuslaki. Veroilmoitukset. Veronhuo
jennukset. 

Maatilatalous: Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 26 määrä
rahan osoittamisesta maatilatalouden kehittämisrahas
toon pienviljelijäin halpakorkoisia lainoja varten. 
Liitteet 337. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo· ja meno-

arvion yhteydessä, Vvtn. n:o 80, s. 63. A. K. 2794, 
2820. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 156 korotetun määrära
han osoittamisesta maatilatalouden kehittämisrahas
toon. Liitteet 1402. L. Vv:aan 1658: Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvtn. n:o 80, s. 63. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ed. Karpolan ym. rah.al. n:o 290 korotetun määrä
rahan osoittamisesta silrtona maatilatalouden kehit
tämisrahastoon. Liitteet 1545. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 63. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 431 korotetun määrä
rahan osoittamisesta siirtona maatilatalouden kehit
tämisrahastoon. Liitteet 1716. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 63. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 496 korotetun määrä
rahan osoittamisesta siirtona maatilatalouden kehit
tämisrahastoon. Liitteet 1789. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 63. A. K. 2794,2820. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 736 korotetun määrärahan 
osoittamisesta siirtona maatilatalouden kehittämisra· 
hastoon. Liitteet 2045. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 63. 
A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 796 korotetun määrära
han osoittamisesta siirtona maatilatalouden kehittä
misrahastoon. Liitteet 2107. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 63. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ks. Kehitysrahastot. 

Mainonta: Ed. H. Linnan ym. toiv.al. n:o 91 alkoholi· 
juomien ja tupakan mainoskulujen verovähennys
oikeuden poistamisesta. Liltteet 229. L. Vv:aan 255. 

- Ks. Voi. 

Maito: Ed. Lottasen ym. toiv.al. n:o 368 vlityökorvauk· 
sen maksamisesta maidontuottajille. Liitteet 763. L. 
Mmv:aan 255. 

-Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 2 maidontuotannon 
vähentämisestä, ja maatalousministeri Miettusen vas
taus, 38. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 85 m~lrlon pesemisen 
lopettamisesta, ja maatalousministeri Miettusen vas
taus, 495. 

- Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 94 ensiluokkaisen 
kulutusmaidon saannin turvaamisesta kulutuskes
kuksissa ( Peruute!Jtu). 

- Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 113 ensiluokkaisen 
kulutusmaidon saannin turvaamisesta kulutuskes
kuksissa, ja maatalousministeri Miettusen vastaus, 
665. 

- Ed. Asunnan suull. ksm. n:o 377 kevven maidon 
myynnin vaikutuksista, ja maatalousministeri Miet
tusen vastaus, 3242. 

- Ks. Markkinoimismaksu. 

Maitotalouskoelaitos: Ed. Salorannan rah.al. n:o 633 
määrärahan osoittamisesta Valtion maitotalouskoelai
toksen meijerin peruskorjauksen suunnittelua ja ra
kennustöiden aloittarrJsta varten. Liltteet 1934. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey-

: dessä, Vvm. n:o 80, s. 109. A. K. 2986. A. II. 
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Maitotaloustuotteet: - Ks. Turkistarhaus. 

Majoitus: Ed. Saarron suull. ksm. n:o 116 valtion siir
totyömaiden majoituspaikkojen järjestystoimenpi
teistä, ja ministeri Virtasen vastaus, 670. 

- Ed. Perheentuvan suull. ksm. n:o 159 siirto- jama
joitustyömaiden yhteisasuntoloissa asumista koske
vien säännöksien tarkistamisesta, ministeri Virtasen 
vastaus, 1028. 

Majoitustyömaat: - Ks. Työllisyys. 

Makeisvalmistevero: Hallituksen esitys n:o 144 laiksi 
makeisvalmisteverosta, ilmoitetaan Edk:lle 1603. L. 
Vv:aan 1615. Vvm. n:o 57. Pp. 2092. 1 K. 2109. 
Suurvm. n:o 158. 2 K. 2192. 3 K. 2212. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

Makeuttamisaineet: Ed. Lindemanin suull. ksm. n:o 253 
syklamaatin käytön kieltämisestä elintarviketeollisuu
dessa, ja kauppa- ja teollisuusministeri Teirin vas
taus, 1808. 

Maksusopimukset: - Ks. Kauppasopimukset. 

Maksut: - Ks. Lentokentät. Lisenssivirasto. 

Mallasjuomat: - Ks. Virvoitusjuomavero. 

Malminetsintä: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 130 maan 
uumenissa piilevien rikkauksien esille saamisesta. 
Liitteet 270. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 748 korotetun määrärahan 
osoittamisesta maan uumenissa pillevien rikkauksien 
esille saamiseen. Liitteet 2057. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 87. A. K. 2878. A. II. 

Malminetsintäosasto:- Ks. Outokumpu Oy. 

Manttaalikuntalaitos: Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 
214 manttaalikuntalainsäädännön kumoamisesta. 
Liitteet 532. L. Ltv:aan 255. 

Margariini: Ed. Junnilan suull. ksm. n:o 88 margariini
teollisuuden sosialisoimisesta, ja pääministeri Koivis
ton vastaus, 497. 

- Ed. Saimon suull. ksm. n:o 120 margariinipaukkauk
sien varustamisesta tavaraselosteella, ja maatalousmi
nisteri Miettusen vastaus, 668. 

- Ed. Asunnan suull. ksm. n:o 214 pehmeän margarii
nin valmistuksen aloittamisesta valtion margariini
tehtaassa, ja maatalousministeri Miettusen vastaus, 
1618. 

- Ed. Kaarnan suull. ksm. n:o 296 margariinin käyttä
misestä voin asemesta vankiloissa, ja oikeusministeri 
Simosen vastaus, 2232. 

~ Ks. Voi. 

Marjat: Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 618 määrärahan 
osoittamisesta tutkimuksen aloittamiseksi luonnon
marjojen viljelymahdollisuuksista Lapissa. Liitteet 
1918. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 66. A. K. 2794, 2820. 
A. II. 

- Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 674 määrärahan osoit
tamisesta metsämarjojen keinollisen viljelysmahdol
lisuuden tutkimista varten. Liitteet 1979. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm; 
n:o 80, s. 66. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ks. Jäähdyttämöt. Verotus. 

Markkinoimismaksu: Hallituksen esityS n:o 97 laiksi 
maidon ja vehnän markkinoimismaksusta, ilmoite
taan Edk:lle 818. L. Vv:aan 872. Vvm. n:o 36. Pp. 
1019. 1 K. 1038. Suurvm. n:o 110. 2 K. 1275. 3 K. 
1337. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 254 laiksi maidon ja vehnän 
markkinoimismaksusta annetun lain muuttamisesta, 
ilmoitetaan Edk:lle 3220. L. Vv:aan 3234. Vvm. n:o 
107. Pp. 3326. 1 K. 3365. Suurvm. n:o 271. 2 K. 
3410. 3 K. 3544. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

Markkinointi: Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 821 määrä
rahan osoittamisesta valtakunnallisen markkinointi
järjestön perustamiseksi. Liitteet 2132. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 90. A. K. 2878. A. II. 

- Ks. Kehitysalueet. Matkailu. Pienteollisuus. Puutar
hat. 

Marxilaisuus: - Ks. Yliopisto. 

Matkailu: Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 32 matkailu- ja 
kauppayhteyden järjestämisestä Neuvostoliittoon Pa
rikkalasta. Liitteet 110. L. Ulkv:aan 255. 

- Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 207 matkatoimistoalan 
ottamisesta yhteiskunnan hoitoon. Liitteet 479. L. 
Tv:aan 255. 

- Ed. Savelan ym. toiv.al. n:o 276 korkeakoulutasoisen 
matkailualan koulutuksen aloittamisesta. Liitteet 
625. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 40 määrärahan osoitta
misesta matkailun edistämiseen. Liitteet 315. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 89. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 55 määrärahan osoitta
misesta kansainvälisen aatekilpailun järjestämiseksi 
Pohjois-Suomen matkailu- ja virkistysaluesuunnitel
man laatimiseksi. Liitteet 369. L. Vv:aan 132. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 89. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 169 määrärahan osoitta
misesta suunnittelutyötä varten matkailuhotellin ra
kentamiseksi Aavasaksan vaaralle. Liitteet 1415. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 89. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. T. S<~lon ym. rah..al. n:o 600 määrärahan osoitta
misesta Lapin matkailuyritysten markkinoinnin tuke
miseen. Liitteet 1900. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 90. A. K. 
2878. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 602 määrärahan osoitta
misesta Aavasaksan matkailuhotellin rakentamistöi
den aloittamiseksi. Liitteet 1902. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 89. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Siiskosen suull. ksm. n:o 53 matkailutoimikun
nan kokoonpanosta, ja ministeri Leskisen vastaus, 
298. 

- · Ks. Paikallistiet. 
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Matkakustannukset: Ed. Pohjosen ym. ·toiv.al. n:o 292 
koulumatkojen kustannusten järjestelyn aikaansaa
misesta. Liitteet 643. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 330 kansalaisopistojen 
oppilaskuljetuksien saattamisesta valtionavun piiriin. 
Liitteet 687. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Kantolan ym. rah.al. n:o 280 määrärahan osoit
tamisesta oppi- ja ammattikoululaisten koulumatka
kustannusten korvaamiseen. Liitteet 1535. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion.yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 48. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Lehmosen ym. rah.al. n:o 367 määrärahan osoit
tamisesta avustuksiksi kunnille oppivelvollisten op
pilaiden kuljetus- ja ruokailukustannuksiin. Liitteet 
1636. L. Vv:aan 1658. Käs~telty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 48. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 707 määrärahan osoit
tamisesta avustukseksi kunnille oppikoululaisten 
kyydityksen järjestämistä varten. Liitteet 2014. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 48. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 792 määrärahan osoitta
misesta oppi- ja ammattikoululaisten koulumatkoista 
aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Liitteet 
2103. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 54. A. K. 2769. 
A. II. 

- Ed. Pennasen ym. kirj. ksm. n:o 9 tie- ja vesiraken
nuslaitoksen toimihenkilöiden matkakustannusten 
ja päivärahojen suorittamisesta, ja kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeri Aition vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 259. A. V: 3. 

- Ed. Mäkelän suull. ksm. n:o 165 kansaneläkeläis
ten matkustusoikeudesta valtion postiautoissa alen
nettuun hintaan, ja kulkulaitosten ja yleisten töi
den ministeri Aition vastaus, 1033. 

- Ks. Kansakoulut. Poliisi. Työllisyystyöt. Veronhuo
jennukset. 

Matkaraha: - Ks. Päiväraha. 

Matkatoimistot: Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 163 
valtiojohtoisten matkatoimistojen tappiosta, ja mi
nisteri Leskisen vastaus, 1030. 

- Ks. Matkailu. 

Matkustaja-alukset: - Ks. Tullisopimukset. 

Matlrustajavero: Ed. Häggblomin ym. kirj. ksm. n:o 
280 matkustajaverosta annetun lain kumoamisesta, 
ja valtiovarainministeri Raunion vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3798. A. V: 3. 

Mato-onginta: - Ks. Kalastus. 

Meijerit: - Ks. Maitotalouskoelaitos. 

Meltaus: - Ks. Liikenne. 

Melu: - Ks. Ammattientarkastus. 

Meluntorjunta: - Ks. Laboratoriot. 

Merenkulku: Ed. Hostilan rah.al. n:o 233 määrärahan 
osoittamisesta Haapasaaren saaristossa olevan Lupin 
kallioluodon vartio- ja kalastusmajan rakentamiseksi. 

Liitteet 1483. L. Vv:aan ·1658. Käsitelty tulo- -ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 40. A. K. 
2731. A. II. . 

~ Ed. Knuutin ym. rah.al. n:o 303 määrärahan osoitta
misesta Kemin Ajokseen johtavan väylän valaisemi
seen. Liitteet 1558. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä,Vvm. n:o 80, s. 86. A. K. 
2878. A. II. 

- Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 381 määrärahan osoit
tamisesta meriturvallisuuden puutteiden tutkimista 
varten. Liitteet 1657 ja 1658. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 86. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 598 määrärahan osoit
tamisesta kahden kasuunin hankkimiseksi Peräme
ren syväväylää varten. Liitteet 1898. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 86. A. K. 2878. A. II. 

- Ks. Kansainvälinen työkonferenssi. 

Merenkulkuhallitus: - Ks. öljyvahingot. 

Merikoulut: Ed. Linkolan toiv.al. n:o 311 määrärahasta 
Kotkan merenkulkukoulun ja merimiesammattikoJ.I
Iun suunnittelutöiden loppuunsaattamiseksi. Liitteet 
664. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 438 korotetun määrä
rahan osoittamisesta Rauman merimiesammattikou
lun opettajien palkkaukseen. Liitteet 1725. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 50. A. K. 2769. A. II. · 

- Ed. Mäkelän ym. rah.al. n:o 439 korotetun määrä
rahan osoittamisesta Rauman merimiesammattikou
lun opetus- ja harjoitusvälinehankintoihin. Liitteet 
1726. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 50. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Procopen ym. kirj. ksm. n:o 274 merimiesam
mattikoulun rakentamisesta Hankoon, ja opetusmi
nisteri Virolaisen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3512. 
A. V:3. 

- Ed. Procopen suull. ksm. n:o 86 ruotsinkieLisen me
rimieskoulun rakentamisesta Hankoon, ja opetusmi
nisteri Virolaisen vastaus, 496. 

Merimiehet: - Ks. Työntekijäin eläkelaki. 

Merimieseläkelaki: - Ks. Perhe-eläke. Työntekijäin eiii
kelaki. 

Merimieskodit: Sinisalon kirj. ksm. n:o 282 merimies
kotien aikaansaamisesta suurimpiin satamakaupun
keihin, ja ministeri Partasen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3512. A. V: 3. 

Merimieslaki: Hallituksen esitys n:o 234 laiksi meri
mieslain 26 §:n 1 momentin muuttamisesta, ilmoi
tetaan Edk:lle 3062. L. Sosv:aan 3077. Sosvm. 
n:o 29. Pp. 3270. 1 K. 3281. Suurvm. n:o 249. 2 K. 
3304. 3 K. 3327. Eduskunnan vastaus. A. UI: 1. 

Merimiesvero: Hallituksen esitys n:o 93 laiksi työmark
kinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentämisestä meri
miesveroa suoritettaessa, ilmoitetaan Edk:lle 818. 
L. Vv:aan 869. Vvm. n:o 35. Pp. 998. 1 K. 1002. 
Suurvm. n:o 99. 2 K. 1084., 3 K. 1219. Eduskun
nan vastaus. A. I. 
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- Hallituksen esitys n:o 133 laiksi merimiesverolain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 1558. L. Vv:aan 
1562. Vvm. n:o 42. Pp. 1616. 1 K. 1656. · Suurvm. 
n:o 116. 2 K. 1697. 3 K. 1723. Eduskunnan vas
taus. A. III: 1. 

-Ed. Häggblomin ym. kirj. ksm. n:o 257 merimies
verotuksesta kunnille aiheutuvien tulonmenetysten 
korvaamisesta, ja valtiovarainministeri. Raunion vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 3462. A. V: 3. 

- Ks. Verohallitus. 

Meripelastustoiminta: Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 586 
kolmen helikopterin hankkimisesta meripelastustoi
mintaa varten. Liitteet 1101. L. Kulkv:aan 255. 
Kulkvm. n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 1598. 
A. K. 1613. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Haran ym. rah.al. n:o 193 määrärahan osoitta
misesta helikopterin hankkimiseksi meripelastustoi
mintaa varten. Liitteet 1439. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 40. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. E. Laineen ym. rah.al. n:o 348 määrärahan 
osoittamisesta keskiraskaan helikopterin hankkimi
seksi Turunmaan saaristoalueen meripelastus- ja sai
raskuljetuksia varten. Liitteet 1616. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 40. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 375 määrärahan osoit
tamisesta helikopterin hankkimiseksi meripelastus
tarkoituksiin. Liitteet 1646 ja 1647. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 40. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. E. Laineen ym. lcirj. ksm. n:o 213 helikopterin 
hankkimisesta Turunmaan saaristomeren alueelle, ja 
ministeri Suorttasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3063. A. V: 3. 

Meriturvalli!r..tus: - Ks. Merenkulku. 

Metallisulatot: - Ks. Teollisuus. 

Metalliteollisuus: - Ks. Teollisuus. 

Metsäautotiet: Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 584 mää
rärahasta metsäautoteiden rakentamiseen. Liitteet 
1099. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 57 (Toiv.al. 
miet. n:o 124). Pp. 1598. A. K. 1613. Katsotaan 
rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 818 määrärahan osoit
tamisesta Eimisjärven-Hoikan metsäautotien ra
kentamiseksi Tuupovaaran kunnassa. Liitteet 2129. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 65. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Saimon ym. kirj. ksm. n:o 181 metsäautoteiden 
valtiolle lunastamista koskevien säännösten helpot
tamisesta, ja maatalousministeri Miettusen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 2355. A. V: 3. 

Metsähallitus: - Ks. Maankäyttölaki. 

Metsäkaupat: - Ks. Kunnallisverotus. 

Metsäkoulut: Ed. Kaarnan ym. toiv.al. n:o 309 (1968 
vp.) määrärahasta Mäntyniemen tilalle Pulsaan ra
kennettavan metsäkoulun suunnitteluun. Liitteet 
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· 676. Mmvm. n:o 37 (Toiv.al.miet. n:o 162). A. 
V: 2 ( 1968 vp.). - Pp. 48. A. K. 68. Katsotaan 
rauenneeksi. 

_... Ed. Vaittisen ym. toiv.al. n:o 376 piirimetsälauta
kuntien metsäkoulujen rahavaikeuksien poistami
sesta. Liitteet 772. L. Mmv:aan 255. 

- Ed. Granvikin ym. rah.al. n:o 146 määrärahan osoit
'tamisesta metsämieskoulun suunnittelua varten 
Mustasaaren maatalouskoulujen yhteyteen. Liitteet 
1388 ja 1389. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 64. A. K. 2794, 
2820. A. II. 

- Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 203 määrärahan 
osoittamisesta Vallinkorvan metsäkoulun laajentami
seksi. Liitteet 1450. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 64. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

Metsäkurssit: Ed. Hanhirovan ym. rah.al. n:o 176 ko
rotetun määrärahan osoittamisesta metsäkurssitoimin
taan. Uitteet 1422. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 64. A. K. 
2794, 2820; A. II. 

Metsälöt: - Ks. Metsäverotus. 

Metsämarjat:- Ks. Marjat. 

Metsänarviointi: - Ks. Kansaneläke. 

Metsänhoitajat: Ed. Uusitalon ym. kirj. ksm. n:o 103 
metsänhoitajien irtisanoutumisuhkan poistamisesta, 
ja maatalousministeri. Miettusen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 1000. A. V: 3. 

Metsänhoito: Ed. Haapasen ym. lak.al. n:o 109 ( 1968 
vp.) laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 
muuttamisesta. Liitteet 650 (1968 vp.) - Mmvm. 
n:o 9 (Lak.al.miet. n:o 7.). Pp. 556. 1 K. 590. 
Suurvm. n:o 53. 2 K. 619. 3 K. 661. A. V: 1. 

- Ed. Ahosen ym. lak.al. n:o 93 laiksi metsänhoito
yhdistyksistä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 
743. L. Mmv:aan 131. Mmvm. n:o 43 (Lak.al.miet. 
n:o 23). Pp. 1804. 1 K. 2015. Suurvm. n:o 142. 
2 K. 2058. 3 K. 2074. A. V: 1. 

-Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 362 (1967 vp.) met
sänhoitolautakunnan perustamisesta Ylä-Savoon. 
Liitteet 786 (1967 vp.).- Mmvm. n:o 59 (Toiv. 
al.miet. n:o 211). Pp. 2116. A. K. 2151. A. V: 2. 

-Ed. Pohjosen ym. 11:oiv.al. n:o 368 (1967 vp.) yksi
tyismetsänomistajien tukemisesta metsien lannoitta
misessa. Liitteet 794 (1967 vp.).- Mmvm. n:o 47 
(Toiv.al.miet. n:o 179). Pp. 2038. A. K. 2063. A. 
V:2. 

~ Ed. Karpolan ym. toiv.al. n:o 375 piirimetsälauta
kuntien menojen rahoittamisesta. Liitteet 771. L. 
Mmv:aan 255. 

- Ed. Karpolan ym. toiv.al. n:o 378 tutkimuksen suo
rittamisesta metsänviljelykustannuksista ja ·kantohin
tatasosta. Liitteet 774. L. Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 
60. (Toiv.al.miet. n:o 212). Pp. 2116. A. K. 2151. 
A. V:2. 

- Ks. Metsänparannus. 

Metsänmyynti: - Ks. Asutusmetsät. Asutustilat. Met
säverotus. 
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Metsänparannus: Ed. M. Mattilan ym. rah.al. n:o 422 
korotetun määrärahan osoittamisesta avustuksiksi ja 
!ainoiksi metsänpatannustöitä vatten. Liitteet 1706. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 64. A. K. 2794, 2820. A. II. 

-Ed. Pohjosen ym. kirj. ksm. n:o 3 eräiden kuntien 
epäoikeudenmukaisesta asemasta metsänpatannus
avustuksiin nähden, ja maatalousministeri Miettu
sen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 155. A. V: 3. 

- Ks. Yksityismetsätalous. 

Metsänparannuslaki: Hallituksen esitys n:o 86 laeiksi 
metsänpatannuslain ja maatilatalouden tuloverolain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 745. L. Mm
v:aan, jonka <tulee pyytää lausunto Vv:lta, 753. 
Mmvm, n:o 34 (Mietinnön liitteenä Vv:n lausunto 
n:o 2). Pp. 940. 1 K. 983. Suurvm. n:o 93. 2 K. 
1070. 3 K. 1216. Eduskunnan vastaus. A. I. 

-Ed. Haukipuron ym. lak.al. n:o 98 (1967 vp.) 
laiksi metsänparannuslain muuttamisesta. Liitteet 
757 (1967 vp.). - Mmvm. n:o 42 (Lak.al.miet. 
n:o 22). Pp. 1804. 1 K. 2015. Suurvm. n:o 141. 2. 
K. 2058. 3 K. 2074. A. V: 1. 

- Ed. Haukipuron ym. kirj. ksm. n:o 67 metsänpa
rannuslain peruslannoitusta koskevien lainaehtojen 
muuttamisesta, ja maatalousministeri Miettusen vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 564. A. V: 3. 

Metsäntutkimuslaitos: Ed. Haukipuron ym. kirj. ksm. 
n:o 80 metsäntutkimuslaitoksen työskentelymahdol
lisuuksien kehittämisestä, ja maatalousministeri 
Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 745. A. V: 3. 

- Ks. Koeasemat. 

Metsäpalot: Ed. Satjalan ym. kirj. ksm. n:o 190 kun
tien vapauttamisesta metsäpalojen sammutuskustan
nuksista, ja sisäasiainministeri Väyrysen vastaus il
moitetaan Edk:lle 3024. A. V: 3. 

- Ed. M. Linnan suull. ksm. n:o 197 metsäpalojen 
torjumisesta kunnille aiheutuneiden kustannusten 
korvaamisesta, ja sisäasiainministeri Väyrysen vas
taus, 1567. 

Metsäsienet: - Ks. Sienet. 

Metsästys: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 256 metsästystä 
koskevien säännösten tatkistamisesta. Liitteet 578. 
L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 257 valtion maiden 
vuokraamisessa metsästys- ja kalastusseuroille nou
datetun menettelyn uudistamisesta. Liitteet 579. L. 
Ltv:aan 255. 

- Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 258 yksityisten mailla 
kaadettujen hirvien kaatolupamaksujen käyttämi
sestä samojen alueiden riistanhoitoon. Uitteet 580. 
L. Ltv:aan 255. 

~Ed. Vennamon toiv.al. n:o 259 metsästysaseen kul
jettamista moottorikelkassa koskevien säännösten 
muuttamisesta. Liitteet 581. L. Ltv:aan 255. 

- Ks. Riistanhoito. 

Metsästyslaki: Hallituksen esitys n:o 102 laiksi metsäs
tyslain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 1340. L. 
Ltv:aan 1341. Ltvm. n:o 38. Pp. 1676. 1 K. 1707. 

Suurvm. n:o 128. 2 K. 1767. 3 K. 1800. Eduskun
nan vastaus. A. 1. 

- Ks. Rauhoitus. 

Metsätalous: Ed. Pohjosen ym. lak.al. n:o 265 ( 1966 
vp.) laiksi eräistä toimenpiteistä vajatuottoisten met
sien uudistamiseksi annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 1567 (1966 vp.).- Mmvm. n:o 32 (Lak. 
al.miet. n:o 13). A. V: 2 (1968 vp.). - Pp. 48. 
1 K. 56. Suurvm. n:o 4. 2 K. 80. 3 K. 90. A. V: 
1 B. 

- Ed. Uusitalon ym. lak.al. n:o 266 (1966 vp.) laiksi 
eräistä toimenpiteistä vajaatuottoisten metsien uudis
tamiseksi annetun lain muuttamisesta. Liitteet 1569. 
(1966 vp.). - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 737 (1966 vp.) uuden 
metsänpatannuspiirin perustamisesta Siika-Pyhäjoki
alueelle. Liitteet 1639 ( 1966 vp.) - Mmvm. n:o 58 
(Toiv.al.miet. n:o 210). Pp. 2116. A. K. 2151. A. 
V:2. 

Metsätyöt: Ed. Sallan ym. toiv.al. n:o 992 (1966 vp.) 
omalla traktorillaan työnantajalle puutavata-ajaja 
suorittavien saattamisesta työsopimussuhteen alai
siksi työntekijöiksi. Liitteet 2226 (1966 vp.).- Kä
sitelty hall. esit. n:o 83 yhteydessä. - Ks. Yrittäjä
eläkkeet. 

-Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 993 (1966 vp.) 
maataloustraktorilla metsätöitä suorittavan tyÖIJJteki
jän sosiaalisten etujen turvaamisesta. Liitteet 2227 
( 1966 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Pekkarisen ym. ,toiv.al. n:o 416 (1968 vp.) itse
senäisenä yrittäjänä metsätöitä suorittavan traktori
miehen saattamisesta apulaisineen työsopimussuh
teessa olevaksi puutavatayhtiön työntekijäksi. Liit
teet 882 (1968 vp.). - Käsitelty edellisten yhtey
dessä. 

- Ed. Puhakan ym. toiv.al. n:o 421 työnantajain vei
voittamisesta maksatnaan metsätyömiehille omien 
työvälineiden käytöstä korvaus. Liitteet 909. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Knuutin ym. rah.al. n:o 310 määrärahan osoit
tamisesta metsätyömiesten asunto-olojen kehittämi
seksi luovutettavien rakennuspuiden hinnan alenta
miseksi. Liitteet 1565. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
s. 64. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 739 korotetun määrära
han osoittamisesta metsätyömiesten opinto- ja per
heavustuksiin. Liitteet 2048. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 64. A.K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Voutilaisen ym. rah.al. n:o 827 korotetun mää
rärahan osoittamisesta metsämiesten siirtokirjaston 
kirjastopalvelun tehostamiseen. Liitteet 2138. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 49. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Voutilaisen ym. rah.al. n:o 828 määrärahan osoit
tamisesta metsätyömiesten kuntouttamistoiminnan 
perustutkimuksiin. Liitteet 2139. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 99. A. K. 2895, 2%7. A. II. 

- Ed. Sääskilahden suull. ksm. n:o 62 puutavaran kul
jettamisesta metsätraktoreita käyttäen, siirretään mi
nisterin esteellisvvden vuoksi 371. Ministeri Miet
tu~n vastaus, 405. 
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- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 258 metsäalan toimi
henkilöiden työajasta, ja ministeri Partasen vastaus, 
1811. 

- Ed. P. Räsäsen suull. ksm. n:o 315 palkkatason pa
rantamisesta metsä· ja uittotöissä, ja ministeri Parta
sen vastaus, 2371. 

- Ks. Ammattitaudit. Maatilatalouden verotus. Työ
eläkkeet. V eronhuojennukset. 

Metsäverotus: Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 584 (1968 
vp.) metsäverotuksen uudistamisesta. Liitteet 1112 
(1968 vp.). - Siirretään Vv:aan 37. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 585 (1968 vp.) met
säverohelpotuksen myöntämisestä vajaatuottoisille 
metsälöille. Liitteet 1113 (1968 vp.). - Siirretään 
Vv:aan 37. 

- Ed .. Karpolan ym. toiv.al. n:o 96 uudistetun metsä
maan verovapauden saannin helpottamisesta. Liitteet 
235. L. Vv:aan 255. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 97 metsäverohelpo
tuksen myöntämisestä heikkotuottoisille metsälöille. 
Liitteet 236. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Hasun ym. kirj. ksm. n:o 217 metsänmyynti
verohuhujen torjumisesta, ja valtiovarainministeri 
Raunion vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3063. A. V: 3. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 99 yksityismetsälain 
2 S:n mukaisten uudistusalueitten verovapaudesta, 
ja valtiovarainministeri Raunion vastaus, 583. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 426 eräiden metsän
uudistusalueiden veronhuojennuksista, ja valtiova
rainministeri Raunion vastaus, 3525. 

Mehiläishoito: Ed. Raipalan suull. ksm. n:o 298 mehi
läishoidon taloudellisten vaikeuksien poistamisesta, 
ja maatalousministeri Miettusen vastaus, 2235. 

Miehikkälä: - Ks. Rajaseututoiminta. 

Mielenosoitukset: - Ks. Sotilaspuvut. 

Mielenterveys: Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 189 en
nalta ehkäisevän mielenterveydenhoidon henkilökun
nan ja taloudellisten voimavarojen vahvistamisesta. 
Liitteet 458 ja 459. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 254 määrärahan osoitta
misesta mielenterveystyön uudelleenorganisoinnin 
tutkimiseksi. Liitteet 1505. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
102. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ks. Kasvatusneuvolat. 

Mielipidelehdet: - Ks. Sanomalehdet. 

Mielisairaalat: - Ks. Sairaalat. 

Mielisairaat: Ed. Männistön suull. ksm. n:o 313 mieli
sairaalan potilaiden äänestysoikeuden tasapuolisesta 
turvaamisesta, ja ministeri Partasen vastaus, 2371. 

- Ks. Sairaalat. 

Mielisairaslaki: - Ks. Oikeudenkäynti. 

Mietintöihin liittämättä jääneet lausunnot: 
- Prv:n laus. n:o 2/67 vp. - Ks. Rannansuojelu 

(hall. esit. n:o 21/67 vp.). A III: 2. 

- Prv:n laus. n:o 5/68 vp. - Ks. Jakolaitos (hall. 
esit. n:o 22/67 vp.). A. III: 2. 

- Pv:n laus. n:o 1. - Ks. Asuntosäästöpalkkiot (lak. 
al. n:o 111/66 vp.). A. V: 3. 

- Mmv:n laus. n:o 5/68 vp. - Ks. Jakolaitos (hall. 
esit. n:o 22/67 vp.). A. III: 2. 

Mikkeli:- Ks. Valtion maaomaisuus. 

Minimipalkat: Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 195 esi
tyksen antamisesta pienituloisten vähimmäispalkka
laiksi, ja ministeri Partasen vastaus, 1566. 

- Ks. Palkkasaatavat. Vähimmäispalkat. 

Ministeriöt:- Ks. Valtioneuvosto. 

Minkit: Ed. Sääskilahden kirj. ksm. n:o 222 villimink
kien hävittämisestä, ja maatalousministeri Miettu
sen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3063. A. V: 3. 

- Ks. Lentoliikenne. Turkistarhaus. 

Moottoriajoneuvot: Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 487 
( 1966 vp.) kuorma-autojen akselipainorajojen saat
tamisesta tiestömme laatua ja muiden maiden käy
täntöä vastaavaksi. Liitteet 1136 ( 1966 vp.). -
Ltvm. n:o 18 (Toiv.al.miet. n:o 25). Pp. 274. A. K. 
326.A. V: 2. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 495 ( 1966 vp.) 
henkilöautojen alustalle rakennettujen pakettiauto
jen nopeusrajoituksen tarkistamisesta. Liitteet 1145 
(1966 vp.). - Ltvm. n:o 5 (Toiv.al.miet. n:o 4). 
Pp. 132. A. K. 144. A. V: 2. 

- Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 496 (1966 vp.) 
moottoriajoneuvon ajoluvan peruuttamista koske
vien säännösten muuttamisesta. Liitteet 1146 ( 1966 
vp.). - Ltvm. n:o 20 (Toiv.al.miet. n:o 45). Pp. 
403. A. K. 420. A. V: 2. 

Moottoriajoneuvovero: Hallituksen esitys n:o 159 ( 1968 
vp.) laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun 
lain muuttamisesta (A. III: 1 1968 vp.). - Vvm. 
n:o 15. Pp. 403. 1 K. 415. Suurvm. n:o 34. 2 K. 
426. 3 K. 448. Eduskunnan vastaus. A. III: 2. 

- Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 152 (1968 vp.) laiksi 
auto- ja moottoripyöräverosta. Liitteet 1701 ( 1968 
vp.). - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 41 laiksi auto- ja moot
toripyöräverosta annetun lain muuttamisesta. Uit
teet 158. L. Vv:aan 131. 

- Ed. Sarialan ym. lak.al. n:o 42 laiksi auto- ja moot
toripyöräverosta annetun lain muuttamisesta. Liit
teet 159. L. Vv:aan 131. - Käsitelty hall. esit. n:o 
159 ( 1968 vp.) yhteydessä. 

- Ed. Burmanin ym. lak.al. n:o 43 laiksi auto- ja 
moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 160. L. Vv:aan 131. 

- Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 44 laiksi auto- ja moot
toripyöräverosta annetun lain muuttamisesta. Liit
teet 162. L. Vv:aan 131. 

- Ed. Sarjalan ym. toiv.al. n:o 106 toimenpiteistä auto
verojärjestelmän uudistamiseksi. Liitteet 246. L. 
Vv:aan 255. 

- Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 107 autoveron pa
lauttamisesta kokonaisuudessaan ammattiautoili
joille. Liitteet 247. L. Vv:aan 255. 
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-""" Ed., E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 108 ammattimaiseen 
liikenteeseen käytettävien kuorma-autojen ajoneuvo
veron alentamisesta. Liitteet 248. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 109 ammattiautoilijain 
auto- ja bensiiniveron alentamisesta. Liitteet 249. 
L. Vv:aan 255. 

- Ed. Ilaskiven ym. kirj. ksm. n:o 1 autoveron alen
tamisesta, ja valtiovarainministeri Raunion vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 155. A. V: 3. 

- Ed. Vilponiemen kirj. ksm. n:o 168 ammattimai
sessa liikenteessä käytettävien autojen verorasituk
sesta, ja valtiovarainministeri Raunion vastaus il
moitetaan Edk:lle 2211. A. V: 3. 

- Ed. Mäkelän suull. ksm. n:o 445 devalvaation vai
kutuksesta invalidille palautettavaan autoveron mää
rään, ja ministeri Aleniuksen vastaus, 3835. 

- Ks. Liikevaihtovero-oikeus. 

Moottorikelkat: Ed. Westerlundin ym. kirj. ksm. n:o 
189 työvälineenä käytettävien moottorikeikkojen 
hankinta- ja käyttökustannusten alentamisesta, ja 
ministeri Aleniuksen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3024. A. V: 3. 

- Ks. Metsästys. Polttoaineet. Tulli. Veronhuojennuk
set. 

Moottoripyörät: - Ks. Liikevaihtovero-oikeus. Moot
toriajoneuvovero. 

Moottorisahat: - Ks. Veronhuojennukset. 

Moottoritiet: Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 640 määrä
rahasta Tuusulan moottoritien liittymien rakenta
miseksi eri tasoon. Liitteet 1168. L. Kulkv:aan 255. 
Kulkvm. n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 1598. 
A. K. 1613. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Linkolan toiv.al. n:o 644 määrärahasta Kymin
linnan-Kotkan moottoritien töiden aloittamiseksi. 
Liitteet 1174. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 46. 
(Toiv.al.miet. n:o 105). Pp. 940. A. K. 997. Edus
kunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 678 Jyväskylän-Vaa
jakosken moottoritien rakentamisesta. Liitteet 1208. 
L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. E. Laineen ym. rah.al. n:o 346 määrärahan 
osoittamisesta Turun-Naantalin moottoritien ra
kentamista varten. Liitteet 1614. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Linkolan rah.al. n:o 391 määrärahan osoittami
sesta Kyminlinnan-Kotkan moottoritien töiden 
aloittamiseksi. Liitteet 1673. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 79. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Pulkkisen ym. rah.al. n:o 551 määrärahan osoit
tamisesta Kuopion eteläisen moottoritien rakennus
töiden aloittamiseksi välillä Särkilahti-Puijonrinne. 
Liitteet 1849. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. E. Räsäsen rah.al. n:o 565 määräsahan osoitta
misesta Kuopion moottoritien rakennustöiden aloit
tamiseksi välillä Rättimäki-Jynkkä. Liitteet 1864. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Sinisalon rah.al.. n:o 653 määrärahan osoitta
misesta Kyminlinnan-Kotkan moottoritien ra,ken
nustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1955. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo. ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A. II. . 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 743 määrärahan osoitta
misesta Kuopion eteläisen moottoritien rakentami
sen aloittamiseksi. Liitteet 2052. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 81. A. K. 2829. A. II. . 

- Ed. V. R. Virtasen ym. rah.al. n:o 812 määrärahan 
osoittamisesta moottoritien rakennustöiden alQitta
miseksi Tampereen kaupungissa välillä Villilä--'-Pis
pala. Liitteet 2123. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 82. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Pesolan suull. ksm. n:o 341 Lahden moottori
tien itäisen linjausvaihtoehdon tutkituttamisesta, ja 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition 
vastaus, 3121. 

- Ks. Maantiet. 

Muhos: - Ks. Maatalouskoulut. 

Muistomerkit: Ed. A. Salon suull. ksm. n:o 432 
V. I. Leninin muistomerkin aikaansaamisesta ·Hel
sinkiin, ja pääministeri Koiviston vastaus, 3527. 

Muistosanat: - Ed. Lyyli Koskisesta 1339. - ed. 
Antilasta 3086. - Vv:n sihteeristä, lakit. kand. Rau
tapäästä 3148. 

Multia: - Ks. Tie- ja vesirakennus. 

Muonio: - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Muonitus: - Ks. Tullisopimukset. 

Muovit:- Ks. Tullit. Vesiensuojelu. 

Museot: Ed. Paasion ym. rah.al. n:o 481 määrärahan 
osoittamisesta valtakunnallisen työväentalomuseon 
rakentamisesta aiheutuneiden kulujen korvaamiseen. 
Liitteet 1773. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 53. A. K. 
2769. A. II. 

Musiikki: Ed. Leinosen toiv.al. n:o 306 Oulun musiik
lcioppikoulun ottamisesta valtion haltuun. Liitteet 
659. L. Siv:aan 255. 

- Ed. V. E. Partasen ym. toiv.al. n:o 345 suomalai
sen musiikin levytyksen järjestämisestä. Liitteet 704. 
L. Siv:aan 255. 

- Ed. Honkosen ym. rah.al. n:o 223 korotetun mää
rärahan osoittamisesta musiikkioppilaitosten toimin' 
nan tukemiseen. Liitteet 1472. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 52. A. K. 2769. A. II. 

Mussalo: - Ks. Rautatiet. 

Mustalaiset: Ed. P. Räsäsen suull. ksm. n:o 442 mus
talaisiin kohdistuvan rotursyrjinnän lopettamisesta, 
ja ministeri Partasen vastaus, 3833. 

Mustavirta: - Ks. Sillat. 
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Mustasaari: - Ks. Metsäkoulut. Turkiseläimet. Tur
kistarhaus. 

"Mustat listat": - Ks. Syrjintä. 

Muuruvesi: - Ks. Maatalouskoulut. 

Muuttoliike: Ed. Raipalan suull. ksm. n:o 362 ulko
maille suuntautuvan muuttoliikkeen vähentämisestä, 
ja ministeri Helteen vastaus, 3239. 

- Ed. Raipalan suull. ksm. n:o 363 muuttoliikettä 
hillitsevien TV :n ja radion ohjelmien aikaansaami
sesta, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 
Aition vastaus, 3176. 

Muuttopäivä: - Ks. Huoneenvuokra. 

Myrkkylaki: Hallituksen esitys n:o 56 (1968 vp.) 
myrkkylaiksi. Tvm. n:o 16 (Mietinnön liitteenä 
Mmv:n lausunto n:o 1). (A. I 1968 vp.).- Pp. 
47. 1 K. 55. Suurvm. n:o 9. 2 K. 157. 3 K. 202. 
Eduskunnan vastaus. A. III: 2. 

- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 161 myrkkyasiain 
neuvottelukunnan ja torjunta-ainelautakunnan ko
koonpanosta, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson 
vastaus, 1029. 

Myrkytys:- Ks. Sairaalat. 

Mäntsälä: - Ks. Asuntotuotanto. 

Mänttä: - Ks. Ammatinvalinta. 

Mäntyluoto: - Ks. Satamat. 

Mäntyniemi: - Ks. Metsäkoulut. 

N. 

Naarajoki: - Ks. Sillat. 

Naiset: Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 404 (1968 vp.) 
tutkimuksen toimittamisesta työttömäksi joutuvan 
naistyövoiman uudelleen kouluttamisen tehosta
misesta. Liitteet 869 (1968 vp.). - Käsitelty hall. 
esit. n:o 217 yhteydessä. - Ks. Ammattikurssit. 

- Ks. Ammattikurssit. Eläkkeet. Kunnat. Lesket. Po
liisi. Puolustuslaitos. Syöpä. 

Naispolitsit: - Ks. Poliisi. 

Naisvankilat:- Ks. Vankeinhoito. 

Natsit: - Ks. Uusnatsilaisuus. 

Naudanrehu: - Ks. Rehu. 

Nautakarja: - Ks. Karjatalous. 

Neitmi: - Ks. Sillat. 

Nestemäiset polttoaineet: - Ks. Polttoaineet. 

Neste Oy.: - Ks. Säiliöalukset. 

Neuvolatoiminta: Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 164 
( 1968 vp.) kunnallisissa äitiys- ja lastenneuvoloissa 
suoritettavan valistustyön laajentamisesta. Liitteet 
425 (1968 vp.). -Käsitelty hall. esit. n:o 104 yh
teydessä. - Ks. Abortti. 

- Ed. Aron ym. rah.al. n:o 88 määrärahan osoittami
sesta Oulun lastentautien klinikan aloittaman neu
volatutkimusprojektin rahoittamiseen. Liitteet 1318. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty ,tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 103. A. K. 2895, 2967. 
A. II. 

- Ks. Syöpä. 

Neuvontatoiminta: Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 481 
( 1967 vp.) määrärahasta elinkeinoneuvon ta- ja suo
jatyötoimintaa järjestäville kunnille. Liitteet 1001 
( 1967 vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 248 yhtey
dessä. - Katsotaan rauenneeksi. - Ks. Invaliidit. 

- Ks. Kasvatusneuvolat. Lammastalous. Maatalous. 
Pienteollisuus. Sosiaaliturva. Syöpä. Turkistarhaus. 

Neuvostoliitto: - Ks. Kalastussopimukset. Kauppasopi-
mukset. 

Neuvottelumatkat: - Ks. Kehitysmaat. 

Nigeria: - Ks. Kehitysmaat. 

Nikkeli: - Ks. Kaivostoiminta. 

Nimenhuuto: Ensimmäisessä istunnossa 11. - Ks. Lip
puäänestys. 

Nimismiehet: Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 266 Espoon 
nimismiespiirin toimintatilojen parantamisesta. Liit
teet 590. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Pesolan rah.al. n:o 50 määrärahan osoittami
sesta Järvenpään nimismiespiirin poliisi- ja kanslia
henkilökunnan lisäämiseen. Liitteet 363. L. Vv:aan 
132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, vm. 
n:o 80, s. 38. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Pesolan· rah.al. n:o 52 määrärahan osoittami
sesta poliisitoimien perustamiseksi Espoon ja Hel
singin maalaiskunnan nimismiespiireihin. Liitteet 
366. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 38. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Eskmanin rah.al. n:o 130 määrärahan osoitta
misesta Punkalaitumen nimismiespiirin toiminnan 
jatkamiseksi. Liitteet 1369. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 39. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Landströmin rah.al. n:o 359 määrärahan osoit
tamisesta Punkalaitumen nimismiespiirin säilyttämi
sestä aiheutuvien menojen peittämiseksi. Liitteet 
1627. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 39. A. K. 2731. 
A. II. 

- Ed. Rönkön ym. rah.al. n:o 570 määrärahan osoit
tamisesta nimismiehen ja nimismiehen kanslian si
joittamiseksi Vieremän kuntaan. Liitteet 1869. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 39. A. K. Z731. A. II. 

- Ed. Saarron ym. rah.al. n:o 579 korotetun määrä
rahan osoittamisesta poliisitoimien perustamiseksi 
Helsingin ja Espoon nimismiespiireihin. Liitteet 
1878. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 39. A. K. 2731. 
A. II. 
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- Ed. Vennamon rah.al. n:o 719 määrärahan osoitta
misesta Sonkajärven ja Iisalmen nimismiespiirejä 
koskevia järjestelyjä varten. Liitteet 2028. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 39. A. K. 2731. A. II. 

Nivala: - Ks. Kaivostoiminta. 

Noormarkku: - Ks. Ruoppaustyöt. Virastot. 

Nopeusrajoitukset: - Ks. Moottoriajoneuvot. Liikenne. 

Nordek: Ed. Sinisalon kirj. ksm. n:o 210 selonteon an
tamisesta Eduskunnalle Nordek-suunnitelmasta, ja 
pääministeri Koiviston vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3063. A. V: 3. 

- Ed. Junnilan kirj. ksm. n:o 278 hallituksen Nor
dek-suunnitelman hoitamistavasta, ja pääministeri 
Koiviston vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3881. A. V: 3. 

- Ed. Procopen suull. ksm. n:o 322 Nordek-suunni· 
telman valmistelua varten sovitun Turun pääminis
terikokouksen peruuttamisen syistä, ja pääministeri 
Koiviston vastaus, 2726. 

- Ed. Junnilan suull. ksm. n:o 331 Nordek-kysymyk· 
sestä julkaistujen tietojen ristiriitaisuudesta, ja pää
ministeri Koiviston vastaus, 3083. 

- Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 421 Nordekia kos
kevan esityksen antamisesta eduskunnalle, ja pää
ministeri Koiviston vastaus, 3290. 

- Ks. Tulo- ja menoarvio: Pl. 24 2678. 

Norja: - Ks. Avioliittolaki. Tullisopimukset. 

Nuohoojat: Ed. Juvelan ym. kirj. ksm. n:o 131 pnrl· 
nuohoojien sosiaalisen aseman parantamisesta, ja 
ministeri Partasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1723. 
A. V:3. 

- Ed. Vahtisen ym. kirj. ksm. n:o 145 nuohoojien 
aseman parantamisesta, ja sisäasiainministeri Väyry
sen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2071. A. V: 3. 

Nuoret rikoksentekijät: Ed. Mäkelän ym. lak.al. n:o 9 
laiksi nuorista rikoksentekijöistä annetun lain muut· 
tamisesta. Liitteet 67. L. Lv:aan 131. 

Nuoriso: Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 220 kunnal
lista nuorisotyötä koskevan lainsäädännön uudista· 
misesta. Liitteet 538. L. Ltv:aan 255. 

-Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 552 nuorison asemaa 
yhteiskunnassa koskevan selvityksen suorittamisesta. 
Liitteet 1055. L Sosv:aan 255. 

-Ed. Karkisen ym. toiv.al. n:o 554 koulukodeista 
vapautuvien nuorten jälkihuollon järjestämisestä. 
Liitteet 1057. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Pohjosen ym. kirj. ksm. n:o 113 kuntien nuo
risotyöntekijöiden asemasta, ja opetusministeri Vi· 
rolaisen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1303. A. V: 3. 

- Ed. Sinisalon ym. kirj. ksm. n:o 177 nuorison ase
maa yhteiskunnassa koskevan selvityksen suoritta
misesta, ja ministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 2320. A. V: 3. 

- Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 305 nuorison 
kokoontumistilojen rakentamista tukevan lainoitus-

järjestelmän luomisesta, ja opetusministeri Virolai
sen vastaus, 2291. 

- Ks. Asuntotuotanto. Kriminaalihuolto. Talletus. 
Terveydenhoito. Työttömyys. Vankeinhoito. Veron
huojennukset. 

Nuorisojärjestöt: Ed. Sillantauksen ym. kirj. ksm. n:o 
63 poliittisten nuoriso- ja raittiusjärjestöjen tuke
misesta, ja opetusministeri Virolaisen vastaus ilmoi
tetaan Edk:lle 564. A. V: 3. 

Nuorisotyö: Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 110 määrära
han osoittamisesta ei-puoluepoliittisten nuorisojär
jestöjen tukemiseen. Liitteet 1349. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 53. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 165 määrärahan osoit
tamisesta nuorisoasuntoJoiden perustamiseksi suu
rimpiin kaupunkeihin. Liitteet 1411. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 37. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Hanhirovan ym. rah.al. n:o 192 määrärahan 
osoittamisesta tutkimuksen toimittamiseksi erityis
ten nuorisoasuntoJoiden rakentamisesta. Liitteet 
1438. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 37. A. K. 2731. 
A. II. 

- Ed. Vilponiemen ym. rah.al. n:o 806 määrärahan 
osoittamisesta avustukseksi nuorisotyötä tekeville 
järjestöille. Liitteet 2117. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 53. A. K. 2769. A. II. 

- Ks. Kriminaalihuolto. 

Nuorisotyölaki: Ed. Voutilaisen suull. ksm. n:o 394 
toimenpiteistä nuorisotyölain aikaansaamiseksi ja 
opetusministeri Virolaisen vastaus, 3284. ' 

Nurmo: - Ks. Voimalaitokset. 

Nämpnäs: - Ks. Satamat. 

Närpiö: - Ks. Ammatinvalinta. Satamat. 

Näsijärvi: - Ks. Vesiensuojelu. 

Näyttämötaide: Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 
344 valtakunnanteatterin perustamisesta arvokkaan 
teatteritaiteen esittämistä varten maaseudulla. Liit
teet 703. L. Siv:aan 255. 

- Ks. Televisio. 

0. 

Obligaatiot: - Ks. Asuntotuotanto. Joukkovelkakirjat. 
Kunnat. V eronhuojennukset. 

OECD: Ed. Melinin suull. ksm. n:o 101 OECD:n suur
lähettilään nimittämisestä, ja ulkoasiainministeri 
Karjalaisen vastaus, 560. 

Ohikulkutiet: - Ks. Maantiet. 

Ohjelmointi: - Ks. Maatalousministeriö. 
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Obra: - Ks. Olut. Viljelyssopimukset. 

Ohtaoja: - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Oikeudenkäymiskaari: Hallituksen esitys n:o 62 oikeu-
denkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien käräjiä 
koskevien säännösten muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 564. L. Lv:aan 596. Lvm. n:o 13. Pp. 833. 
1 K. 842, 887. Suurvm. n:o 86. 2 K. 976. Suurvm. 
n:o 86 a. Jatk. 2 K. 1085. 3 K. 1253. Lepäämään
jättämisehdotus 1253 ja Pp. 1256. Lakiehdotukset 
jätetään lepäämään 1303. Eduskunnan vastaus. A. 
1. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus laiksi oikeudenkäymiskaaren muutta

misesta. 
- Ehdotus laiksi konkurssisäännön 111 S:n muut

tamisesta. 
- Ehdotus laiksi akordilain 28 §:n muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi todistelusta oikeuden valvomista 

varten u.lkomaalla annetun lain 3 S:n muutta
misesta. 

- Ehdotus laiksi huoneenvuokralain 40 S:n 1 mo
mentin muuttamisesta. 

- Ehdotus laiksi holhouslain 77 S:n 2 momentin 
kumoamisesta. 

- Ks. Kihlakunnanoikeudet. Kuolemanrangaistus. 

Oikeudenkäynti: Ed. Apajalahden ym. lak.al. n:o 9 
(1967 vp.) laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja mieli
sairaslain muuttamisesta. Liitteet 77 (1967 vp.). -
Lvm. n:o 10 (Lakal.miet. n:o 14). Pp. 725. 1 K. 
733. Suurvm. n:o 66. 2 K. 770. 3 K. 791. Eduskun
nan hyväksymät lait. A. V: 1. 

-Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 10 (1967 vp.) laeiksi 
oikeudenkäymiskaaren ja mielisairaslain muuttami
sesta. Liitteet 79 ( 1967vp.). - Käsitelty edellisen 
yhteydessä. 

-Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 32 (1967 vp.) rikospe
rusteisten yksityisoikeudellisten vaateiden käsittele
misestä siviiliprosessioikeudellisessa järjestyksessä. 
Liitteet 84 (1967 vp.). - Lvm. n:o 3 (Toiv.al. 
miet. n:o 20). Pp. 274. A. K. 323. A. V: 2. 

- Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 25 määrärahasta 
aiheettomien oikeudenkäyntien viran tai toimen hai
tijoille aiheuttamien kulujen korvaamiseen. Liitteet 
97. L. Lv:aan 255. 

- Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 26 oikeudenkäynti
kustannusten korvaamisesta eräille valtion toimen
haitijoille virantoimitusta koskevissa aiheettornissa 
jutuissa. Liitteet 98. L. Lv:aan 255. 

- Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 27 oikeudenkäynti
kustannusten korvaamisesta poliisimiehille virantoi
mitusta koskevissa aiheettornissa jutuissa. Liitteet 
100. L. Lv:aan 255. 

- Ks. Oikeusavustajat. Todistajanpalkkiot. 

Oikeusasiamies: Eduskunnan oikeusasiamiehen kerto
mus toiminnastaan vuonna 1967. Prvm. n:o 33. 
A. JV (1968 vp.). Pp. 47. A. K. 62. Eduskunnan 
kirjelmät A. IV: 2. 

- Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnas
taan vuonna 1968, ilmoitetaan Edk:lle 2169. L. 
Prv:aan 2208. Prvm. n:o 25. Pp. 3113. A. K. 3141. 
Eduskunnan kirjelmät. A. IV: 2. 

- Vapautus oikeusasiamiehen varamiehen toimesta 
(Kurrinen) 2005. 

- Eduskunnan oikeusasiamiehen ja hänen varamie
hensä valitseminen nelivuotiskaudeksi 1970-1973. 
Vaalin aika 2023. Vaali (oikeusasiamieheksi Risto 
Leskinen, varamieheksi Olavi Heinonen) 2105. 
Eduskunnan kirjelmä. A. IV: 2. 

Oikeusavustajat: Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 177 määrä
rahan osoittamisesta oikeusavustajajärjestelmän te
hostamiseksi koko maassa. Liitteet 1423. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 35. A. K. 2718. A. II. 

- Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 492 määrärahan osoit
tamisesta vankilaoikeuteen palkattavaa vankien 
oikeusavustajaa varten. Liitteet 1784. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 35. A. K. 2718. A. II. 

Oikeuskansleri: Kertomus oikeuskanslerin virkatoimista 
ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuo
delta 1967 (A. IV 1968 vp.). - Prvm. n:o 2. Pp. 
132. A. K. 140. Eduskunnan kirjelmä. A. IV: 2. 

- Kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain nou
dattamista koskevista havainnoista vuodelta 1968, 
ilmoitetaan Edk:lle 2005. L. Prv:aan 2020. Prvm. 
n:o 24. Pp. 3113. A. K. 3139. Eduskunnan kir
jelmä. A. IV: 2. 

Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset: - Ks. Ruu
miinavaus. 

Oikeusministeri: Ed. Borg-Sundmanin suull. ksm. n:o 
160 oikeusministeri Simosen ns. herätyspuheen pe
rusteista, ja ulkoasiainministeri Karjalaisen vastaus, 
1029. 

Oikeusministeriö: Hallituksen esitys n:o 218 laiksi eräi
den asioiden ratkaisemisesta oikeusministeriön is
tunnossa, ilmoitetaan Edk:Ile 2357. L. Prv:aan 
2393. Prvm. n:o 32. Pp. 3218. 1 K. 3222. Suurvm. 
n:o 235. 2 K. 3257. 3 K. 3273. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 1. 

Oikeusturva: Ed. Nevalaisen ym. toiv.al. n:o 204 ku
luttajien oikeusturvaa koskevan lainsäädännön 
aikaansaamisesta. Liitteet 476. L. Tv:aan 255. 

- Ks. Asevelvolliset. Koululaitos. Oppikoulut. Ve
rotus. 

Ojitus: Ed. Kinnusen ym. toiv.al. n:o .315 (1968 vp.) 
määrärahasta palkkioiksi pienvaltaojien kaivamista 
ja maanparannusaineiden ajoa varten. Liitteet 682. 
Mmvm. n:o 37 (Toiv.al.miet. n:o 162). A. V: 2 
(1968 vp.). - Pp. 48. A. K. 68. Katsotaan rauen
neeksi. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 383 palkkioista pien
valtaojien kaivamista, viljelysteiden rakentamista ja 
maanparannusaineiden ajoa varten. Liitteet 779. L. 
Mmv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 384 salaojituspalkkioi
den myöntämisestä ja salaojituslainojen lisäämisestä. 
Liitteet 780. L. Mmv:aan 255. 

- Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 199 määrärahan 
osoittamisesta avustuksiksi salaojituksiin. Liitteet 
1445. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
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yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 57. A. K. 2794, 2820. 
A. II. 

- Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 279 korotetun määrä
rahan osoittamisesta peruskuivatusten yhteydessä 
suoritettavien yhteissalaojitustöiden tukemiseen. 
Liitteet 1534. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulq- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 57. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 737 määrärahan osoitta
misesta avustuksiksi salaojituksineen. Liitteet 2046. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh,. 
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 57. A. K. 2794, 2820. 
A. II. 

- Ks. Kuivatustyöt. 

Olhavanjoki: - Ks~ Perkaustyöt. 

Olut: Hallituksen esitys n:o 147 laiksi keskioluen ja 
vahvan oluen valmisteverosta annetun lain muutta
misesta, ilmoitetaan Edk:lle 1603. L. Vv:aan 1616. 
Vvm. n:o 59. Pp. 2092. 1 K. 2109. Suurvm. n:o 
160. 2 K. 2193. 3 K. 2213. Eduskunnan vastaus. 
A. lll: 1. 

- Ed. Juvelan suull. ksm. n:o 77 kotimaisen ohran 
käytön lisäämisestä oluen valmistuksessa, ja minis
teri Virolaisen vastaus, 465. 

- Ks. Virvoitusjuomavero. 

Olutteollisuus: Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 206 yksi
tyisen voitontavoittelun poistamisesta oluen valmis
tuksesta ja kaupasta. Liitteet 478. L. Tv:aan 255. 

Oluttölkit: - Ks. Luonnonsuojelu. 

Omaisuusrikokset: - Ks. Rikoslaki. 

Omaisuusverotus: Ed. Niemelän ym. toiv.al. n:o 92 
omaisuusveron asteittaisesta poistamisesta. Liitteet 
230. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Pentin ym. toiv.al. n:o 93 maatalouden omai
suusverotuksen muuttamisesta. Liitteet 232. L. 
Vv:aan 255. 

- Ed. Niemelän ym. kirj. ksm. n:o 260 maatalouden 
omaisuusverorasituksen lieventämisestä, ja valtio
varainministeri Raunion vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3663. A. V: 3. 

Omakotitalot: Ed. Knuutin suull. ksm. n:o 370 "Avai
met käteen" periaatteen mukaisesti rakennuttavien 
oikeusturvan takaamisesta, ja sisäasiainministeri Väy
rysen vastaus, 3240. 

- Ks. Asuntolainat. Asuntotuotanto. 

Omakotitontit: - Ks. Rakennuslalci. 

Omantuooonarat: - Ks. Aseeton palvelus. Asevelvol
liset. 

Omistusasumistuki: - Ks. Asumistuki. 

Omistusasunnot: - Ks. Asumistuki. Asuntolainat. 
Asuntotuotanto. 

Omistusoikeus: - Ks. Asutustilat. 

Omena: - Ks. Hedelmät. 

Onkiminen: - Ks. Kalastus. 

Onkivesi:- Ks. Vesistön säännöstely. 

Opetusharjoittelu: - Ks. Oppikoulut. 

Opetuskodit: ......, Ks. Katitalous. 

Opetusministeriö: Ed. E. Laineen ym. toiv.al. n:o 341 
lisähcmkilökunnan paikkaamisesta opetusministeriön 
taidetoimistoon. Liitteet 700. L. Siv:aan 255. 

Opetusvälineet: - Ks. Merilmulut. 

Opintoavustukset: - Ks. Metsätyöt. 

Opintodemokratia: - Ks. Invaliidit. 

Opintokeskukset: - Ks. Kerhotoiminta. 

Opintolainat: Hallituksen esitys n:o 122 laiksi ammat
tiin valmistavissa oppilaitoksissa ja ammattikurs
seilla opiskelevien henkilöiden opintolainojen val
tiontakauksesta ja korkotuesta sekä laiksi korkea
kouluissa ja eräissä muissa oppilaitoksissa opiskele
vien henkilöiden opintolainojen valtiontakauksesta 
ja korkotuesta annetun lain muuttamisesta, ilmoi
tetaan Edk:lle 1340. L. Siv:aan 1386. Sivm. n:o 16. 
Pp. 2345. 1 K. 2387. Suurvm. n:o 187. 2 K. 2430. 
3 K. jaA. K. 2607. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 81 laiksi korkeakou
luissa ja eräissä muissa oppilaitoksissa opiskelevien 
henkilöiden opintolainojen valtiontakauksesta ja 
korkotuesta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 
619. L. Siv:aan 131. 

-Ed. Honkosen ym. toiv.al. n:o 548 (1966 vp.) mui
denkin kuin korkeakouluissa opiskelevien ja niissä 
loppututkinnon suorittaneiden opintolainojen val
tiontakauksen järjestämisestä. Liitteet 1313 ( 1966 
vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 122 yhteydessä. -
Aikaisemmin käsiteltynä ei anna aihetta enempiin 
toimenpiteisiin 2607. 

-Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 549 (1966 vp.) kor
keakouluopiskelijain opintorahoitusjärjestelmän ko
konaisuudistuksesta. Liitteet 1314 (1966 vp.). -
Käsitelty edellisten yhteydessä. - Aikaisemmin kä
siteltynä ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin 
2607. 

- Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 550 ( 1966 vp.) 
korkeakouluopiskelijoiden opintolainatakausjärjes
telmän ulottamisesta koskemaan myös muita opis
kelijoita. Liitteet 1316 (1966 vp.). - Käsitelty 
edellisten yhteydessä. - Aikaisemmin käsiteltynä ei 
anna aihetta enempiin toimenpiteisiin 2607. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 284 valtion takauksen 
ja korkotuen myöntämisestä kaikille opiskelijoille. 
Liitteet 635. L. Siv:aan 255. - Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

- Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 287 teknillisissä ja 
ammattikouluissa opiskelevien saattamisesta valtion 
takaustoiminnan piiriin. Liitteet 638. L. Siv:aan 255. 
- Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Honkosen ym. toiv.al. n:o 288 taloudellisen 
tuen j~rjestämisestä ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskeleville. Liittee.t 639. L. Siv:aan 255. - Kä
sitelty edellisten yhteydessä. 
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- Ed. Heinosen ym. rah.al. n:o 211 korotetun määrä
rahan osoittamisesta opintolainojen myöntämiseen 
ulkomailla lääkärin- tai hammaslääkärintutkintoa 
suorittaville opiskelijoille. Liitteet 1458. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 99. A. K. 2985, 2967. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 626 korotetun määrä
rahan osoittamisesta opintolainojen valtiontakauk
siin ja korkotukeen. Liitteet 1926. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 46. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 723 määrärahan osoitta
misesta !ainoiksi opintotuen ulkopuolelle jääneille 
opintoja harjoittaville. Liitteet 2032. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 47. A. K. 2769. A. II. 

- Ks. Leimavero. Sairaanhoitajat. Veronhuojennukset. 

Opintomatkat: Ed. Burmanin ym. rah.al. n:o 115 mää
rärahan osoittamisesta sanoma- ja aikaikauslehden
toimittajien opintomatka-apurahoja varten. Liitteet 
1354. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 54. A. K. 2769. A. II. 

- Ks. Veronhuojennukset. 

Opinto-oikeus: - Ks. Yliopisto. 

Opintososiaalinen kokonaisohjelma: - Ks. Opintotuki. 

Opintotuki: Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 307 (1967 vp.) 
opintolainojen valtiontakauksen saavien opiskelijoi
den piirin laajentamisesta. Liitteet 697 ja 698 ( 1967 
vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 122 yhteydessä. -
Ks. Opintolainat. 

- Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 266 (1968 vp.) yhtenäi
sen opintotukijärjestelmän aikaansaamisesta. Liitteet 
603 ( 1968 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 282 yhtenäisen opin
totukilain säätämisestä. Liitteet 633. L. Siv:aan 255. 
- Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 283 yhtenäisen opin-
totukilain säätämisestä. Liitteet 634. L. Siv:aan 255. 
- Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Hanhirovan ym. rah.al. n:o 178 määrärahan 
osoittl!misesta opintososiaalisen kokonaisohielman 
laatimiseksi. Liitteet 1424. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja m~noaM•;on yhteydessä, Vvm. n:o 
80 s. 47. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Leivo-Larssonin ym. rah.al. n:o 374 määrärahan 
osoittamisesta koulunsa keskeyttäneiden opiskelun 
jatkamismahdollisuuksien helpottamiseen. Liitteet 
1645. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 47. A. K. 2769. 
A. II. 

- Ed. Melinin suull. ksm. n:o 13 yksityisissä korkea
kouluissa opiskelevien opintotuen suuruudesta, ja 
opetusministeri Virolaisen vastaus, 44. 

- Ks. Ammattiopinnot. Opintolainat. 

Opiskelijat: Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 465 opiskelijain 
saattamisesta eläketurvan piiriin. Liitteet 958. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ks. Asuntotuotanto. Koululaitos. Lastenhoito. Las
tenseimet. Opintolainat. Opintotuki. Rautatiemak
sut. Veronhuojennukset. 

564 1/69 

Opistoinsinöörit: Ed. Sandelinin kirj. ksm. n:o 169 
opis~oinsin~ö~ien . ja~o~oulutuksesta, _ja kauppa- ja 
teollrsuusm1mster1 Terrm vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
2268. A. V: 3. 

Opistot:- Ks. Teknilliset koulut. 

Oppikirjat: - Ks. Kirjastot. Liikevaihtovero. Oppikou
lut. 

Oppikoulut: Hallituksen esitys n:o 66 laiksi valtioneu
voston oikeuttamisesta luovuttamaan valtion oikeus 
Tyttönormaalilyseon koulukiinteistöön, ilmoitetaan 
Edk:lle 564. L. Vv:aan 596. Vvm. n:o 34. Pp. 998. 
1 K. 1002. Suurvm. n:o 98. 2 K. 1084. 3 K. 1218. 
Eduskunnan vastaus. A. I. 

- ~~i~~sen esio/s n:o 216 lai~si vieraskielisistä yk
srtyrsrsta koulmsta annetun lam muuttamisesta il
moitetaan Edk:lle 2267. L. Siv:aan 2315. Sivm.' n:o 
19. Pp. 2817. 1 K. 2820. Suurvm. n:o 219. 2 K. 
3091. 3 K. 3106. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Ruudun ym. toiv.al. n:o 296 oppikoulujen opet
tajien oikeusturvan yhtäläistämisestä. Liitteet 648. 
L. Siv:aan 255. 

- Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 297 oppikoulujen 
opettajien eläkeiän alentamisesta. Liitteet 649. L. 
Stv:Mn 255. 

- Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 298 voimistelun
opet~ajien eläkeikärajan alentamisesta. Liitteet 650. 
L. Srv:aan 255. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 299 normaalikouluissa 
tai vastaavissa opetusharjoitteluaan suorittavien ase
man selvittämisestä ja heidän palkkauksensa järjes
tämisestä. Liitteet 651. L. Siv:aan 255. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 300 valtionavun 
suorittamisesta opettajan henkilökohtaiseen palkan
lisään yksityisoppikoulun muututtua kunnalliseksi 
kouluksi. Liitteet 652. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 301 oppikoulun pää
svtutkintoaikojen muuttamisesta. Liitteet 653. L. 
Siv:aan 255. 

- Ed. Kaarlosen ym. toiv.al. n:o 302 oppikoululaisten 
kouluruokailon järjestämisestä yhdenmukaiseksi 
kunnallisen koululaitoksen kanssa. Liitteet 654. L. 
Siv:aan 255. 

- Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 304 yksitvisten ilta
oppikoulujen ja oppikoulujen iltaliniojen lukukau
simaksujen alentamisesta. Liitteet 656. L. Siv:aart 
255. 

- Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 305 Pietarsaaren 
yhteislyseon englannin- ia ruotsinkielen lehtorinviran 
jakamisesta. Liitteet 657 ja 658. L. Siv:aan 255. 

- Ed. E. Räsäsen toiv.al. n:o 307 määrärahasta Maa
ningan keskikoulun rakennustöiden aloittamiseksi. 
Liitteet 660. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 308 lisäyksestä vuo
den 1969 tulo- ja menoarvioon Peräseinäioen keski
koulun rakennustöiden aloittamiseen. Liitteet 661. 
L. Siv:aan 255. 

- Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 317 kansakoululain 
nojalla muodostettujen kunnallisten keskikoulujen 
ja niiden läheisyydessä toimivien lukioiden välisen 
yhteistoiminnan parantamisesta. Liitteet 671. L. 
Siv:aan 255. 
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- Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 107 määrärahan osoit
tamisesta Saaren keskikoulun suunnittelua ja raken
tamista varten. Liitteet 1346. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 47. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 112 määrärahan osoit
tamisesta yksityisten iltaoppikoulujen ja oppikou
lujen iltalinjojen lukukausimaksujen alentamiseksi. 
Liitteet 1351. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 47. A. K. 
2769. A. II. 

- Ed. Helistenin ym. rah.al. n:o 214 korotetun mää
rärahan osoittamisesta vähävaraisten oppilaiden 
käyttöön annettavien oppikirjojen hankkimiseksi yk
sityisoppikoulujen kirjastoihin. Liitteet 1461. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 47. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Honkosen ym. rah.al. n:o 227 määrärahan osoit
tamisesta Kuoreveden yhteiskoulun ottamiseksi val
cion haltuun. Liitteet 1477. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 48. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Kinnusen ym. rah.al. n:o 297 määrärahan osoit
tamisesta Saloisten yhteislyseon rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 1552. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 47. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Knuutin rah.al. n:o 302 määrärahan osoitta
misesta iltaoppikoulun perustamiseksi Kemiin. 
Liitteet 1557. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 47. A. K. 
2769. A. II. 

- Ed. Knuuttilan ym. rah.al. n:o 313 määrärahan osoit
tamisesta yksityisopiskelijakomitean ehdottamien 
uusien valtion iltaoppikoulujen perustamiseksi. Liit
teet 1568. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 47. A. K. 2769. 
A. II. 

- Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 403 määrärahan osoit
tamisesta uusien iltaoppikoulujen perustamiseksi. 
Liitteet 1685. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 47. A. K. 
2769. A. II. 

- Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 518 määrärahan osoitta
misesta Hangon yhteislyseon uuden koulurakennuk
sen rakentamiseksi. Liitteet 1811. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 47. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Sillantauksen rah.al. n:o 649 korotetun määrä
rahan osoittamisesta Postipankista yksityisoppikou
luille annettavien pitkäaikaisten rakennuslainoien 
korkotukea varten. Liitteet 1950. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 47. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Sinkkosen ym. rah.al. n:o 662 määrärahan osoit
tamisesta Saaren keskikoulun rakentamista varten. 
Liitteet 1966. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 47. A. K. 
2769. A. II. 

- Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 706 korotetun määrä
rahan osoittamisesta vapaaoppilaspaikkojen lisäämi
seen ja lukukausimaksujen alentamiseen yksityis
oppikouluissa. Liitteet 2012. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 47. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Viltnin ym. rah.al. n:o 786 määrärahan osoitta~ 
misesta Posion lukion koulutilojen rakentamista var
ten. Liitteet 2097. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 47. A. K. 
2769. A. II. 

- Ed. Sillantauksen ym. kirj. ksm. n:o 29 opetushar
joittelua suorittavien auskultanttien toimeentulon 
turvaamisesta, ja opetusministeri Virolaisen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 412. A. V: 3. 

- Ed. Paavolan ym. kirj. ksm. n:o 36 yksityisten 
oppilaitosten taloudellisen aseman parantamisesta, 
ja opetusministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 412. A. V: 3. 

- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 306 yksityisten oppi
koulujen mahdollisuudesta siirtää valtionapuvaroja 
postisiirtotileiltä talletustileille, ja valtiovarainminis
teri Raunion vastaus, 2292. 

- Ed. Asunnan suull. ksm. n:o 405 oppikoulujen 
tuntiopettajien palkkauksesta, ja ministeri Aleniuk
sen vastaus, 3288. 

- Ks. Iltaoppikoulut. Koululaiskuljetukset. Matka
kustannukset. Musiikki. Sairaalaopetus. Terveyssisa
ret. Valtion maaomaisuus. 

Oppilasasuntolat: - Ks. Karjatalous. 

Oppilaskuljetukset: - Ks. Koululaiskuljetukset. Mat
kakustannukset. 

Oppilasmäärä: - Ks. Kansakoulut. 

Oppisopimuslaki.: Ed. Lähteenmäen kirj. ksm. n:o 
294 oppisopimuslain säännösten . käytäntöön sovel
tamisesta, ja opetusministeri Virolaisen vastaus il
moitetaan Edk:lle 4101. A. V: 3. 

Oppivelvolliset: - Ks. Hampaanhoito. 

Orion: - Ks. Sosialisoiminen. 

Ortodoksinen kirkkokunta: Hallituksen esitys n:o 18 
laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta, ilmoitetaan 
Edk:lle 59. L. Ltv:aan 76. Ltvm. n:o 21. Pp. 424. 
1 K. 432. Suurvm. n:o 42. 2 K. 500. 3 K. 534. 
Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Ks. Televisio. 

Osakeyhtiöt: Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 14 (1968 
vp.) yhtiökokouksen . pöytäkirjan julkaisemisesta 
kaupparekisterissä. osakkeenomistajien nimien ja osa
kemäärien osalta. Uitteet 54 (1968 vp.). - Lvm. 
n:o 8 (Toiv.al.miet. n:o 32). Pp. 328. A. K. 345. 
A. V:2. 

- Ks. Valtion laitokset. 

Osakkeet: - Ks. Kemijärvi Oy. Maatalous. 

Osamaksukauppa: Hallituksen esitys n:o 189 laiksi 
luottoehdoista osamaksukaupassa annetun lain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2071. L. Lv:aan 
2081. Lvm. n:o 26. Pp. 2398. 1 K. 2407. Suurvm. 
n:o 188. 2 K. 2434. 3 K. 2607. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 1. . 

- Ks. Vähittäismaksukauppa. 

Osapäivätyö: - Ks. Terveydenhoito. 
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Osastopäälliköt: - Ks. Kouluhallitus. 

Osittamisrajoitukset: - Ks. Jakolaitos. 

Osuuskunnat: - Ks. Kansainvälinen työkonferenssi. 
Maatalous. Pankkilainsäädäntö. 

Osuuspankit: - Ks. Pankkilainsäädäntö. 

Otaniemi: - Ks. Teknilliset korkeakoulut. 

Ottolapset: - Ks. Avioliittolaki. Siveellisyysrikokset. 

Oulainen: - Ks. Paikallistiet. 

Oulu: - Ks. Kriminaalihuolto. Laboratoriot. Musiikki. 
Neuvolatoiminta. Poliisi. Rautatiet. 

Ounasjoki: - Ks. Lossit. Sillat. 

Outokumpu Oy.: Ed. Volotisen ym. kirj. ksm. n:o 
156 Outokummussa sijaitsevan Outokumpu Oy:n 
malminetsintäosaston siirtämisestä, ja ministeri 
Leskisen vastaus ilmoitetaan Edk:Ue 2104. A. V: 3. 

:.._ Ks. Kaivostoiminta. Syrjintä. Vesiensuojelu. 

P. 

Paasikivi: - Ks. Stipendit. 

Pahoinpitely: - Ks. Rikoslaki. 

Paikallishallinto: - Ks. Hallinto. 

Paikallisjunat: - Ks. Rautatiet. 

Paikallisliikenne: - Ks. Rautatiet. 

Paikallissairaalat: - Ks. Sairaalat. 

Paikallistiet: Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 547 ( 1968 
vp.) Kalmarin-Sapran paikallistien rakentami
sesta. Liitteet 1028 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 
95 (Toiv.al.miet. n:o 169). Pp. 1804. A. K. 2018. 
A. V:2. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 548 ( 1968 vp.) 
Vehmersalmen-V u.orisalon-Litmaniemen paikal
listien ottamisesta valtion haltuun. Liitteet 1029 
(1968 vp.). - Kulkvm. n:o 96 (Toiv.al.miet. n:o 
170). Pp. 1804. A. K. 2019. A. V: 2. 

- Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 549 (1968 vp.) pai
kallistien rakentamisesta Pudasjärven Korpiselta 
Puolangan Siikajärvelle. Liitteet 1030 (1968 vp.). 
- Kulkvm. n:o 99 (Toiv.al.miet. n:o 173). Pp. 
2020. A. K. 2036. A. V: 2. 

-Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 550 (1968 vp.) Kivi
rannan-Särkinärän-Liakan paikallistien rakenta
misen aloittamisesta Alatornion kunnassa. Liitteet 
1031 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 100 (Toiv.al. 
miet. n:o 174). P. 2020. A. K. 2036. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 551 ( 1968 vp.) paikal
listien ja sillan rakentamisesta Louesaareen Tervo
lan kunnassa. Liitteet 1032 (1968 vp.).- Kulkvm. 
n:o 101 (Toiv.al.miet. n:o 175). Pp. 2020. A. K. 
2036. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 552 (1968 vp.) paikal
listien rakentamisesta Jolangista Lampsijärvelle Pel
lon kunnassa. Liitteet 1033 (1968vp.).- Kulkvm. 
n:o 102 (Toiv.al.miet. n:o 176). Pp. 2020. A. K. 
2036. A. V: 2. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 611 varsinaisesta lii
kennekäytöstä pois jäävien teiden saamisesta kehi
tysalueilla paikallisteiksi. Liitteet 1132. L. Kulkv:aan 
255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 612 korjauksen aikaan
saamisesta paikallis- ja sitä pienempien teiden osalta. 
Liitteet 1133. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 613 Pylkönmäen
Kolkanlahden paikallistien perusparantamisesta. 
Liitteet 1134. L. Kulkv:aan 255. 

-Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 614 Hautomäen
Äyskosken th. välisen entisen maantien muuttami
sesta paikallistieksi. Liitteet 1135. L. Kulkv:aan 
255. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 615 Kalmarin-Sapran 
paikallistien rakentamisesta Saarijärven ja Karstulan 
kunnissa. Liitteet 1136. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 616 Hänniskylän
Simulan paikallistien rakentamisesta Konneveden ja 
Laukaan kunnissa. Liitteet 1137. L. Kukv:aan 255. 

- Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 664 Välikylän-Savi
taipaleen kirkonkylän-Peijonmäen paikallistien pa
rantamisesta. Liitteet 1194. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Pulkkisen ym. toiv.al. n:o 704 paikallistien ra
kentamisesta Pielaveden Taipaleen kylästä Tervon 
kirkonkylään. Liitteet 1234. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Hanhirovitn ym. toiv.al. n:o 716 Karungin
Aapajoen-Raumon paikallistien peruskorjauksen 
suorittamisesta. Liitteet 1246. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 747 Takalen-Lep
pärannan paikallistien ja siihen liittyvän Pyhäjoen 
yli johtavan sillan rakentamisesta Oulaisten kauppa
lassa. Liitteet 1277. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 
117 (Toiv.al.miet. n:o 200). Pp. 2117. A. K. 2154. 
A. V:2. 

- Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 748 Pyhäjoen yli 
johtavan paikallistien ja sillan rakentamisesta Pyhä
joen Pirttikoskelle. Liitteet 1278. L. Kulkv:aan 255. 
Kulkvm. n:o 118 (Toiv.al.miet. n:o 201). Pp. 2117. 
A. K. 2154. A. V: 2. 

- Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 31 määrärahan osoit
tamisesta Liekinvaaran-Veihtivaaran paikallistien 
rakentamiseksi. Liitteet 342. · L. Vv:aan 132. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 75. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 127 määrärahan osoit
tamisesta Tampereen-Turun tieltä Ellivuoren 
kautta Häijään-Vammalan tielle kulkevan Karkun 
paikallistien perusparannusta varten. Liitteet 1366. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 209 määrärahan 
· osoittamisesta matkailutien rakennustyön aloittami

seksi paikallistienä Kalajoen Hiekkasärkille. Liitteet 
1456. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 434 määrärahan osoit
tamisesta tietyön aloittamiseksi Liekinvaaran-Veih
tivaaran paikallistien rakentamiseksi. Liitteet 1719. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh-
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teydessä, Vvm. n:o 80, s. 70. A. K. 2829. A. II. 
- Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 525 määrärahan osoit

tamisesta Kalmarin-Sapran paikallistien rakenta
misen aloittamiseksi. Liitteet 1818. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 70. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 780 määrärahan osoitta· 
misesta Kivirannan-Särkinärän-Liakan paikallis
tien rakentamiseksi Alatornion kunnassa. Liitteet 
2091. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 70. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Niemelän suull. ksm. n:o 393 tutkimuksesta 
kuntien vapauttamisesta paikallisteiden rakentamis
ja kunnossapitokustannuksista, siirretään ministe
rin esteellisyyden vuoksi 3284. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 3348. 

'- Ks. Asutustiet. Kunnat. Maantiet. Yksityiset tiet. 

Paikallistoimistot: - Ks. Ammatinvalinta. 

Painatuskustannukset: - Ks. Ammatinvalinta. Väitös
kirjat. 

Paineastiat: Ed. Sandelinin ym. lak.al. n:o 51 laiksi 
paineastioista. Liitteet 425. L. Tv:aan 131. 

- Ed. Sandelinin suull. ksm. n:o 136 paineastiain val
vontaa ja tarkastusta koskevan lakiehdotuksen an
tamisesta, ja kauppa- ja teollisuusministeri Teirin 
vastaus, 837. 

Pakettiautot: - Ks. Moottoriajoneuvot. Liikenne. 

Pakkohuutokaupat: Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 363 
tilojen pakkohuutokauppojen estämisestä. Liitteet 
758. L. Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 33 {Toiv.al.miet. 
n:o 101). Pp. 1762. A. K. 1780. A. V: 2. 

Pakkolunastus: Ed. Mäkisen ym. lak.al. n:o 61 laiksi 
kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen 
tarpeeseen annetun lain muuttamisesta. Liitteet 513. 
L. Ltv:aan 131. 

- Ed. Holopaisen ym. kirj. ksm. n:o 75 rautateiden 
rakentamisesta . johtuvien pakkolunastuskorvauksien 
perimisestä, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden mi
nisteri Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 644. A. 
V:3. 

- Ks. Asuntotuotanto. 

Pakokaasut: - Ks. Ilmansaastuminen. Liikenne. 

Palkat: Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 990 {1966 
vp.) työntekijäin oikeuttamisesta vapaasti valitse
maan hänen palkkansa välittävä rahalaitos. Liitteet 
2224 { 1966 vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 228 
yhteydessä. - Ks. Työsopimuslaki. 

- Ed. Vilponiemen kirj. ksm. n:o 82 itsenäisyyspäivän 
palkan turvaamisesta työntekijöille viisipäiväseen työ
viikkoon siirryttäessä, ja ministeri Partasen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 745. A. V: 3. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 111 pienipalkkaisten 
ansioiden parantamisesta, ja ministeri Partasen vas-
taus, 664. . 

- Ed. Vennamon stiull. ksm. n:o 343 pienituloisten 
ansioiden korottamisesta, ja sosiaali- ja terveysmi
nisteri Tiekson vastaus, 3170. 

- Ks. Eläkkeet. Metsätyöt. Tie- ja vesirakennus. Työ
ehtosopimukset. Työllisyys. Virkamiehet. Vähim
mäispalkat. 

Palkkaluokkatiedustelu: - Ks. Rautatiet. 

Palkkasaatavat: Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 23 kuor
ma-autoilijain palkkasaatavien · turvaamisesta. Liit
teet 95. L. Lv:aan 255. 

- Ed. Vartian ym. toiv.al. n:o 24 kuorma-autoilijain 
saatavien turvaamisesta konkurssissa. Liitteet 96. 
L. Lv:aan 255. 

- Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 419 työntekijäin palk
kojen maksamisen turvaamisesta keskeytysvakuutus
järjestelmää laajentamalla. Liitteet 906. L. Sosv:aan 
255. 

Palkkavakuusrahasto: Ed. Weckmanin ym. lak.al. n:o 
104 laiksi palkkavakuusrahastosta. Liitteet 839. L. 
Sosv:aan 131. 

Paloautot: - Ks. Polttoaineet. 

Palokoulu: Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 48 määrärahan 
osoittamisesta valtion palokoulun laajentamista var
ten. Liitteet 361. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 40. A. K. 
2731. A. II. 

Palokunnat:- Ks. Polttoaineet. 

Palolaki: - Ks. Ulkoilulaki. 

Palo-opisto: Hallituksen esitys n:o 219 laiksi valtion 
palo-opistosta, ilmoitetaan Edk:lle 2357. L. Ltv:aan 
2393. Ltvm. n:o 48. Pp. 3218. 1 K. 3222. Suurvm. 
n:o 237. 2 K. 3257. 3 K. 3275. Eduskunnan vas
taus. A. III: 1. 

Palveluliikkeet: - Ks. Kauppaliikkeet. 

Palvelusaika: - Ks. Asevelvolliset. 

Palveluselinkeinot: - Ks. Kauppaliikkeet. 

Pankit: - Ks. Investointipankki. Liikepankit. Suomen 
Pankki. 

Pankkilainoitus: - Ks. Suomen Pankki. 

Pankkilainsäädäntö: Hallituksen esitys n:o 53 liike
pankkilaiksi, säästöpankkilaiksi, osuuspankkilaiksi, 
kiinnitysluottopankkilaiksi, luotto-osakeyhtiölaiksi, 
pankkitarkastuslaiksd ja laiksi osuuskuntalain, vel
kakirjalain, kaupparekisteristä sekä toiminimestä ja 
prokurasta annetun asetuksen sekä eräitä valtion 
varoilla lainaustoimintaa harjoittavia rahalaitoksia 
koskevista poikkeussäännöksistä annetun lain muut
tamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 446. L. Pv:aan 457. 
Pvm. n:o 3. Pp. 998. 1 K. 1003. Suurvm. n:o 106. 
2 K. 1172. 3 K. 1314. Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 63 postipankkilaiksi, ilmoi
tetaan Edk:lle 550. L. Pv:aan 555. Pvm. n:o 5. 
Pp. 1130. 1 K. 1141. Suurvm. n:o 107. 2 K. 1173. 
Suurvm. n:o 107 a. Jatk. 2 K. 1275. 3 K. 1319. 
Eduskunnan vastaus. A. 1. 
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Pankkitarkastus: - Ks. Pankkilainsäädäntö. 189. 2 K. 2434. 3 K. 2607. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 1. 

Pankkivaliokunta: Jäsenluku 23. Jäsenet ja varajäsenet 
27. Puheenjohtaja (Ilaskivi, varap. Leivo-Larsson) Parainen:- Ks. Tulli. 
33. 

Miet. n:o 1 ohjeiden antamisesta apurahojen jakoa var
ten E. J. Längmanin testamenttirahastosta Litt. B. 
- Ks. Längmanin rahastot. 

, n:o 2 Suomen Pankin hallintoa ja tilaa vuonna 1968 
koskevan tarkastuksen johdosta. - Ks. Suomen 
Pankki. 

, n:o 3 hallituksen esityksen johdosta liikepankki
laiksi, säästöpankkilaiksi, osuuspankkilaiksi, kiin
nitysluottopankkilaiksi, luotto-osakeyhtiölaiksi, 
pankkitarkastuslaiksi ja laiksi osuuskuntalain, vel
kakirjalain, kaupparekisteristä sekä toiminimestä ja 
prokurasta annetun asetuksen sekä eräitä valtion 
varoilla lainaustoimintaa b.arjoittavia rahalaitoksia 
koskevista poikkeussäännöksistä annetun lain muut
tamisesta. - Ks. Pankkilainsäädäntö. 

, n:o 4 hallituksen esityksen johdosta laiksi obli
gaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukko
velkakirjalainoista ja laeiksi kirjanpitolain ja etuoi
keusasetuksen muuttamisesta. - Ks. Joukkovelka
kirjat. 

, n:o 5 hallituksen esityksen johdosta postipankki
laiksi.- Ks. Pankkilainsäädäntö. 

, n:o 6 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
,. sen laiksi nuorison talletustoiminnan edistämisestä 

annetun lain muuttaniisesta. - Ks. Talletus. 
, n:o 7 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk

sen laiksi yleisistä säästöpalkkioista. - Ks. Säästö
palkkiot. 

· , n:o 8 toivomusaloitteen johdosta, joka koskee toi
menpiteitä säästämisen edistämiseksi .. - Ks. Sääs
tämistoiminta. 

, n:o 9 toivomusaloitteen johdosta, joka koskee sääs
tiimistoiminnan . elvyttämistä veronhuojennustilien 
käyttöön ottamisen avulla. - Ks. Säästämistoiminta. 

, , n:o 10 ·toivomusaloitteen johdosta, joka koskee 
pankkien korkomarginaalin kaventamista. - Ks. 
Korko. 

·, n:o 11 toivomusaloitteen johdosta, joka koskee lai
nakoron alentamista. - Ks~ Korko. 

, n:o 12 toivomusaloitteen johdosta, joka koskee in
vestointipankin . ja siihen liittyvän suhdannerahas
ton perustamista. - Ks. Investointipankki. 

.. , n:o 13 toivomusaloitteen johdosta, joka koskee kah
den liikepankin siirtämistä valtion omistukseen. -
Ks, Liikepankit. 

. , n:o 14 Eduskunnan pankkivrutuusmiesten johto
säännön muuttamisesta. - Ks. Pankkivaltuusmie-
het. · 

Laus. n:o 1 ed. Pakkasen ym. lakialoitteesta n:o 111 
(1966 VP.), joka sisältää ehdotuksen laiksi asun
tosäästöpalkkioista. - Ks. Asuntosäästöpalkkiot. 

Pankkivaltuusmiehet: - Ks. Suomen Pankki. 

Papisto: - Ks. Kirkon eläkelaki. 

Papiston palkkaus: Hallituksen esitys n:o 162 eräistä 
mu~tok~ista. evankelis-luterilaisen kirkon palkkaus
lakim, IlmOitetaan Edk:lle 1723. L. Lrtr:aan 1761. 
Ltvm. n:o 43. Pp. 2345. 1 K. 2385. Suurvm. n:o 

Pastorit:- Ks. Vankeinhoito. 

PCB: - Ks. Luonnonsuojelu. Vesiensuojelu. 

Pekema Oy.: - Ks. Valtion takuut. 

Pekkala: - Ks. Lossit. 

Pello: - Ks. Puutavara. 

Pellonvaraus: Hallituksen esitys n:o 9 laiksi pellon käy
tön rajoittamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 31. L. 
Mmv:aan 46. Mmvm. n:o 3. Pp. 256. 1 K. 260. 
Suurvm. n:o 20. 2 K. 278. 3 K. 331. Eduskunnan 
vastaus. A. 1. 

- ~:lllitu~sen esitys n:o 1?8 laiksi pellon käytön ra
JOlttatnlsesta annetun lam muuttamisesta, ilmoite
taan Edk:lle 2024. L. Mmv:aan 2037. Mmvm. n:o 
73. Pp. 2540. 1 K. 2564. Suurvm. n:o 210. 2 K. 
2656. 3 K. 2951. Eduskunnan vastaus. A. 111: 1. 

- Ed. Sääskilahden lak.al. n:o 1 Ialksi pellon käytön 
rajoittamisesta. Liitteet 713. L. Mmv:aan 92. - Kä
sitelty hall. esit. n:o 9 yhteydessä~ 

-- E<;l·. V~in ym, lak.al. n:o 142 laiksi pellon käytön 
raJolttamlsesta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 
2273. L. Mmv:aan 2081. - Käsitelty hall. esit. n:o 
178 yhteydessä. 

- ~.d. Ra~p:Uan ym. lak.al. n:o 158 laiksi pellon käy-
00.':1 raJOlttaiDlsesta annetun, lain muuttamisesta. 
Lntteet 2275. L. Mmv:aan 2115. - Käsitelty edel
listen yhteydessä. 

- Ks. MaatalouspolitJiikka. 

Pengerjoki: - Ks. Perkaustyöt. 

Perheawstukset: - Ks. Metsätyöt. 

Perh~;~!äke: .. Hal!itukset?- esitys ~:o 32 laeiksi työnte" 
kiJaln elakelam, valuon parhe-eläkelain kansanedus
t~ja~n p~rhe-~äkelain, tal?aturmavakuumslain ja me
rtmleseläkelam muuttamlsesta, ilmoitetaan Edk:lle 
137. L. Sosv:aan 150. Sosvm. n:o 3. Pp. 348. 1 K. 
353, 399. Suurvm. n:o 77. 2 K. 884. 3 K. 948. Edus
kunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 136 laiksi perhe-eläkelain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 1558. L. 
Sosv:aan 1562. Sosvm. n:o 15. Pp. 1598. 1 K. 1607. 
Suurvm. n:o 115. 2 K. 1654. 3 K. 1665. Eduskun
nan vastaus. A. 111: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 213 laiksi valtion perhe
eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, ilmoite
taan Edk:lle 2267. L. Vv:aan 2315. Vvm. n:o 86. 
Pp. 2623. 1 K. 2626. Suurvm. n:o 216. 2 K. 2674. 
3 K. 2964. Eduskunnan vastaus. A. 111: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 224 laiksi perhe-eläkelain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2357. L. 
Sosv:aan 2398. Sosvm. n:o 26. Pp. 3020. 1 K. 3024. 
Suurvm. n:o 221. 2 K. 3091. 3 K. 3108. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Pennasen ym. lak.al. n:o 109 laiksi perhe-eläke
lain muuttamiliesta. Liitteet 864. L. Sov:aan. 131. 
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- Ed. Tammisen ym. lak.al. n:o 110 laiksi perhe-elä
kelain muuttamisesta. Liitteet 865. L. Sosv:aan 131. 

- Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 300 ( 1967 vp.) kansan
opistonopettajien perh.e-eläkkeistä. Liitteet 688 ja 
689 (1967 vp.).- Käsitelty hall. esit. n:o 5 yhtey
dessä. - Ks. Kansanopistot. · 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 499 perhe-eläkelain ulot
tamisesta koskemaan kaikkia kansalaisia. Liitteet 
995. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 500 mies- ja naisleskien 
saattamisesta samanarvoiseen asemaan eläkelainsää
dännössä. Liitteet 996. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Tammisen ym. toiv.al. n:o 501 perhe-eläkelain 
täydentämisestä oikeuttamaila miesleski leskeneläk
keeseen. Liitteet 997. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. V. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 502 perhe-eläke
turvan· saattamisesta koskemaan kaikkia leskeyty
neitä. Liitteet 998. L. Sosv:aan 255. 

._ Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 54 määrärahan osoitta
misesta korotetun perhe-eläkkeen maksamiseksi eräi
den puolustuslaitoksen palveluksessa olleiden viran 
ja toimen haltijain leskille. Liitteet 368. L. Vv:aan 
132. Käsitelty tulO: ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 104. A. K. 2982. A. II. 

- Ed. E. Salon ym. rah.al. n:o 597 määrärahan osoit
tamisesta taloudellisissa vaikeuksissa olevien leskien 
ylimääräisiä perhe-eläkkeitä varten. Liitteet 1897. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo-· ja" menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 92. A. K. 2895, 2967; 
A. II. 

~ Ed. A~on suull. ksm. n:o 234 kans~oU:lulaitoksen 
leski- ja . orpokassan osa.kkaiksi . jääneiden opetta
jien omaisten eläkkeestä, siirretään ministerin es
teellisyyden vuoksi, 1746. Ministeri Aleniuksen vas
taus 1805. 

- Ks. Edustajaneläke. Eläkkeet. 

Perheenemännät: - Ks. Kuntouttaminen. 

Perheenhuoltajat: - Ks. Asuntolainat. Sosiaalihuolto. 

Perhekustannukset: Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 537 per
h.ekustannustasausjärjestelmän täydentämisestä. Liit
teet 1038~ L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 538 toimenpiteistä 
perhekustannuksien tasaamiseksi. Liitteet 1041. L. 
Sosv:aan 255. 

Perhelisä: Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 123 laiksi per
helisälain muuttamisesta. Liitteet 889. L. Sosv:aan 
131; . . 

- Ed. Aallon rah.al. n:o 83 määrärahan osoittami
sesta perhelisän korottamista varten. Liitteet 1312. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 95 .. A. K. 2895, 2967. 
A. II. 

·- Ed. Rosnellin ym. rah.al. n:o 557 määrärahan osoit
tamisesta perbelisien korottamista varten. Liitteet 
1856 .. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 95. A. K. 2895, 2967. 
A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 761 määrärahan osoitta
misesta perheiisien korottamiseen. Liitteet 2070. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä,. Vvm. n:o 80; s. 95. A. K. 2895, 2967. A. II. 

Perhesuunnittelu: Ed. Lehmosen ym. lak.al. n:o 55 
( 1967 vp.) laiksi perhesuunnittelusta ja raskauden 
keskeyttämisestä. Liitteet 441 (1967 vp.). - Käsi
telty hall. esit. n:o 104 yhteydessä. - Ks. Abortti. 

- Ed. Siltasen ym. rah.al. n:o 652 määrärahan osoit
tamisesta perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonnan 
sekä sukupuolivalistuksen aloittamiseksi. Liitteet 
1954. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 103. A. K. 2895, 2967. 
A. II. 

:- Ks. Ehkäisyneuvonta. 

Perheviljelmät: - Ks. Maatalous. 

Perhonjoki: - Ks. Sillat. 

Perintö- ja lahjavero:- Ks. Verohallitus. 

Perintökaari: - Ks. Äänioikeusikäraja . 

Perkaustyöt: Ed . .Knuutin ym. toiv.al. n:o 143 Portti
pahdan tekojärven altaan pohjan raivaamisesta. Liit
teet 283. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Juvelan ym. toiv.al. n:o 385 määrärahasta Va
hojärven joen perkauksen suunnittelemista varten. 
Liitteet 781. L. Mmv:aah 255. Mmvm. n:o 74 (Toiv. 
al.miet. n:o 244). Pp. 3080. A. K. 3098. Katsotaan 
rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 386 määrärahasta Pen
gerjoen perkausta varten Petäjäveden kunnassa. 
Liitteet 782. L. Mmv:aan 255.- Käsitelty edellisen 
yhteydessä. 

'- Ed. Paason ym. toiv.al. n:o 387 Olhavanjoen per
kaamisesta; Liitteet 783. L. "Mmv:aan 255. Mmvm. 
n:o 44 (Toiv.al.miet. n:o 165). Pp. 1804. A. K. 
2018. A. V: 2. 

~ Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 168 määrärahan osoit
tamisesta Tengeliönjoen tulvien aiheuttamien toi
menpiteiden suunnitteluun. Liitteet 1414.. L. 
Vv:aari 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 56. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 202 määrärahan 
osoittamisesta Pyhäjoen tulvasuojelun täyäennystöitä 
varten. Liitteet 1449. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm .. n:o 80, s. 57. 
A. K. 2794, 2820. A. II. · 

- Ed. Lillqvistin ym, rah.al. n:o 380 määrärahan osoit
tamisesta Sundbäck nimisen joen perkau5työn aloit
tamista varten. Liitteet 1655 ja 1656. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo. ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 57. A. K. 2794, 2820: A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 621 määrärahan osoit
tamisesta Akujoen aukikaivausta varten. Liitteet 
1921. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 57. A. K. 2794, 282Q. 
A. II. . . 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 625 määrärahan osoit
tamisesta Tenon sivujokien aukikaivamistöiden aloit
tamiseksi. Liitteet 1925. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
57. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 816 määrärahan osoit
tamisesta Koskutjoen-Kuusojan perkaustöiden suo
rittamiseksi Kiihtelysvaaran kunnassa. Liitteet 2127. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 57. A. K. 2794,_ 2820. A. 
II. 
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- Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 819 määrärahan osoit
tamisesta Riihijoen perkaushankkeen toteuttamiseen 
Ilomantsin kunnassa. Liitteet 2130. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tul~ ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 57. A. K .. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Pohjosen ym. kirj. ksm. n:o 149 Pengerjoen 
perkaamisesta Petäjäveden kunnassa, ja maatalous
ministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
2071. A. V: 3. 

- Ks. Ruoppaustyöt. 

Pemasaari: - Ks. Koulukodit. 

Peruna: Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 824 (1966 vp.) 
valtion viljavaraston alaisen perunavaraston raken
tamisesta Tervolan kuntaan. Liitteet 1747 (1966 
vp.).- Mmvm. n:o 22 (Toiv.al.miet. n:o 93). Pp. 
753. A. K. 783,864. A. V: 2. 

-Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 343 (1968 vp.) 
ruokaperunan varast~ ja käsittelylaitoksen raken
tamisesta Pohjois-Karjalan viljanvarastointipisteen 
yhteyteen. Liitteet 717 (1968 vp.). - Mmvm. n:o 
22 (Toiv.al.miet. n:o 93). Pp. 753. A. K. 783, 
864. A. V: 2. 

- Ks. Vilja.· 

Perushankinnat: - Ks. Puolustuslaitos. 

Peruskartoitus: - Ks. Kartoitus. 

Peruskoulu: - Ks. Koululaitos. 

Peruskuivatukset: - Ks. Kuivatustyöt. 

Peruslannoitus: - Ks. Metsänparannuslaki. 

Perusluotto: - Ks. Maatalous. 

Perusparannukset: Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 362 
määrärahasta avustuksiksi maankäyttölain mukaisia 
perusparannus-, tientek<>- sekä tien kuntoonpan~ ja 
kunnossapitotöitä varten. Liitteet 757. L. Mmv:aan 
255. Mmvm. n:o 74 (Toiv.al.miet. n:o 244). Pp. 
3080. A. K. 3098. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ks. Maantiet. Maatalous. 

Perustuslait: Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 425 pe
rustuslakien uudistamista valmistelevan komitean 
asettamisesta, ja ministeri Suorttasen vastaus, 3524. 

Perustuslakivaliokunta: Jäsenluku 23. Jäsenet ja vara
jäsenet 25. Puheenjohtaja (Häikiö, varap. Tainio) 
33. 

Miet. n:o 1 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on 
saatettu valtioneuvoston päätös huoneenvuokrien 
valvonnasta ja säännöstelystä vuonna 1969. - Ks. 
Huoneenvuokra. 

, n:o 2 valtioneuvoston oikeuskanslerin virkatoimis
taan ja lain noudattamista koskevista havainnois
taan vuodelta 1967 antaman kertomuksen johdosta. 
- Ks. Oikeuskansleri. 

, n:o 3 lakialoitteen johdo.sta, joka sisältää ehdotuk· 
sen laiksi hallitusmuodon 49 §:n muuttamisesta. -
Ks. Hallitusmuoto. 

,. n:o 4 lakialoitteiden johdosta, jotka sisältävät ehd~ 
tuksen laiksi hallitusmuodon 23 §:n muuttami-

sesta ja laiksi tasavallan presidentin valitsemisesta, 
sekä toivomusaloitteiden johdosta, jotka tarkoitta
vat esityksen antamista tasavallan presidentin vaa
likautta koskevasta tutkimuksesta. - Ks. Hallitus
muoto. 

Miet. n:o 5 kahden toivomusaloitteen johdosta, jotka 
tarkoittavat kansanedustajain varamiesjärjestelmän 
aikaansaamista. - Ks. Eduskunnan jäsenet. 

, n:o 6 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on 
saatettu valtioneuvoston päätös erikoistarjouksena 
myytävän meijerivoin hinnoista. - Ks. Voi. 

, n:o 7 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on 
sattettu valtioneuvoston päätös erikoistarjouksena 
myytävän meijerivoin hinnoista annetun valtioneu
voston päätöksen muuttamisesta.- Ks. Voi. 

, n:o 8 hallituksen esityksen johdosta valtiopäiväjär
jestyksessä olevaa vaalioikeusikärajaa ja holhouslain 
täysi-ikäisyysrajaa koskevien sekä eräiden niihin liit
tyvien säännösten muuttamisesta. - Ks. Vaalioi
keusikäraia. 

, n:o 9 hallituksen esityksen johdosta valtiollisia vaa
leja koskevan lainsäädännön uudistamisesta. - Ks. 
Vaalit. 

, n:o 10 hallituksen kirjelmän ohella Eduskunnalle 
saapuneen Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteen 
johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi Ahvenan
maan itsehallintolain muuttamisesta. - Ks. Ahve
nanmaa. 

, n:o 11 hallituksen esityksen johdosta laiksi kansan
edustajain vaaleista ja laiksi tasavallan presidentin 
valitsijamiesten vaaleista. - Ks. Edustajanvaalit. 

, n:o 12 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
. hallinnollisen ja parlamentaarisen valtiontilintarkas

tuksen tehostamista. - Ks. Valtiontilintarkastus. 
, n:o 13 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on 

saatettu valtioneuvoston päätös valuutan säännöste
lystä annetun valtioneuvoston päätöksen muutta
misesta. - Ks. Valuutta. 

, n:o 14 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on 
saatettu valtioneuvoston päätös hyödykkeiden hin-
tavalvonnasta. - Ks. Hintavalvonta. . 

, n:o 15 hallituksen eduskunnalle antaman kert~ 
muksen johdosta niistä toimenpiteistä, ·joihin edus
kunnan tekemät muistutukset valtiovarainhoidosta 
ja tilinpidosta vuonna 1966 ovat antaneet aihetta. 

- Ks. Valtiovarain tila. 
, n:o 16 hallituksen esityksen johdosta laiksi vaiti~ 

päiväjärjestyksen muuttamisesta. - Ks. Valtiopäivä
järjestys. 

, n:o 17 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on 
saatettu valtioneuvoston päätös omenan ja pääcy
nän tuontimaksun alentamisesta. - Ks. Hedelmät. 

, n:o 18 hallituksen esityksen johdosta laiksi uskon
nonvapauslain muuttamisesta. - Ks. Uskonnonva
pauslaki. 

, n:o 19 hallituksen esityksen johdosta laiksi maan 
ulkomaankaupan turvaamisesta annetun lain muut
tamisesta. - Ks. Ulkomaankauppa. 

, n:o 20 hallituksen esityksen johdosta laiksi talon
demsen kasvun turvaamisesta vuonna 1970. - Ks. 
Talouselämän säännöstely. 

, n:o 21 hallituksen esityksen johdosta laiksi hu~ 
neenvuokrien sovittelusta Helsingin kaupungissa ja 
eräissä muissa kunnissa annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Huoneenvuokra. 
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Miet. n:o 22 hallituksen toimenpiteistään vuonna 1968 
antaman kentomuksen johdosta. - Ks. Hallituksen 
kertomus. 

, n:o 23 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtio
neuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä 
toimialasta annetun lain muuttamisesta. - Ks. V al
tioneuvosto. 

, n:o 24 valtioneuvoston oikeuskanslerin virkatoimis
taan ja lain noudattamista koskevista havainnois
taan vuodelta 1968 antaman kertomuksen johdosta. 
- Ks. Oikeuskansleri. 

, n:o 25 eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnas
taan vuonna 1968 antaman kertomuksen johdosta. 
- Ks. Oikeusasiamies. 

, n:o 26 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on 
saatettu valtioneuvoston päätös huoneenvuokrien 
valvonnasta ja säännöstelystä vuonna 1970. - Ks. 
Huoneenvuokra. 

, n:o 27 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on 
saatettu valtioneuvoston päätös eräiden utakka-, han
kinta- ja tavarantoimitussopimusten perusteella 
määräy;tyvien hintojen tarkistamisesta. - Ks. Hin
tavalvonta. 

, n:o 28 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on 
saatettu valtioneuvoston päätös asuinhuoneiston 
vuokralaisen hallinnansuojan lisäämisestä. - Ks. 
Huoneenvuokra. 

, n:o 29 hallituksen esityksen johdosta laiksi väestön 
toimeentulon ja maan talouselämän turvaamisesta 
poikkeuksellisissa oloissa. - Ks. Talouselämän sään
nöstely. 

, n:o 30 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on 
saatettu valtioneuvoston päätös muutoksenhakuoi
keuden kieltämisestä valtioneuvoston sekä sosiaali
ja tenrevsministeriön hintojen, maksujen ja vuok
rien säännöstelyä koskevissa asioissa antamista pää
töksistä. - Ks. Hintavalvonta. 

, n:o 31 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on 
saatettu valtioneuvoston päätös taloudellisen kasvun 
turvaamisesta vuonna 1970 annetun lain 1 §:n so
veltamisesta. - Ks. Talouselämän säännöstely. 

" n:o 32 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräiden 
asioiden ratkaisemisesta oikeusministeriön istun
nossa. - Ks. Oikeusministeriö. 

, n:o 33 hallituksen esityksen johdosta laiksi kan
sanedustajain vaaleista annetun lain 107 §:n 3 mo
mentin muuttamisesta. - Ks. Edustajanvaalit. 

, n:o 34 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on 
saatettu valtioneuvoston päätös alivuokralaisen hal
linnansuojasta eräissä tapauksissa. - Ks. Huoneen
vuokra. 

, n:o 35 valtioneuvoston jäsenten virkatointen lain
vastaisuudesta. - Ks. Valtioneuvoston jäsenet. 

Laus. n:o 2 ( 1967 vp.) hallituksen esityksestä n:o 21 
( 1967 vp.) rannansuojelulaiksi ja siihen liittyväksi 
laiksi kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta. -
Ks. Rannansuojelu. 

, n:o 3 ( 1968 vp) siitä, onko ed. Laineen ym. laki
aloitteeseen n:o 21 ( 1966 vp.) sisältyvässä ehdo
tuksessa laiksi vuokrakiskonnan estämisestä sellai
sia määräyksiä, että lakiehdotus olisi käsite! tävä val
tiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyssä järjestyk
sessä. - Ks. Huoneenvuokra. 

, n:o 4 ( 1968 vp.) kalastuslain 4 §:n säätämisjärjes
tyksestä, jos se hyväksytään siinä muodossa kuin 
ed. Haapasalon ym. lakialaitteessa n:o 155 ( 1966 

vp.), ed. Suonpään ym. lakialaitteessa n:o 156 
( 1966 vp.) ja ed. Uotin ym. lakialaitteessa n:o 70 
( 1967 vp.) on ehdotettu. - Ks. Kalastuslaki. 

Laus. n:o 5 ( 1968 vp.) hallituksen esitykseen n:o 22 
( 1%7 vp.) sisältyvän osittamisrajoituslakiehdotuk
sen käsittelyjärjestyksestä. - Ks. Jakolaitos. 

, n:o 1 hallituksen esitykseen n:o 60 sisältyvästä eh
dotuksesta laiksi obligaatiolainojen veronhuojen
nuksista.- Ks. Veronhuojennukset. 

, n:o 2 hallituksen esityksen n:o 16 johdosta laiksi 
arpajaislain muuttamisesta. - Ks. Arpajaiset. 

, n:o 3 siitä, voidaanko hallituksen esitykseen n:o 
228 sisältyvä ehdotus työsopimuslaiksi, sellaisena 
kuin se on sosiaalivaliokunnassa toimitetussa ensim
mäisessä käsittelyssä hyväksytty, käsitellä tavalli
sessa lainsäätämisjärjestyksessä. - Ks. Työsopimus
laki. 

, n:o 4 hallituksen esitykseen n:o 232 sisältyvästä 
ehdotuksesta laiksi korkeakoulujen sisäisen hallin
non kokeilutoiminnasta, ed. Sillantauksen ym. la
kialoitteesta n:o 171 ja ed. Puntilan ym. lakialoit
teesta n:o 173, mitkä kumpainenkin sisältävät eh
dotuksen laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon 
kokeilutoiminnasta. - Ks. Korkeakoulut. 

, n:o 5 siitä, mitkä hallituksen esitykseen n:o 246 
sisältyvässä ehdotuksessa la.iksi huoneenvuokralain 
muuttamisesta olevista säännöksistä ovat sellaisia, 
jotka edellyttävät lakiehdotuksen käsittelemistä val
tiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla. -
Ks. Huoneenvuokra. 

, n:o 6 hallituksen esitykseen n:o 223 sisältyvästä 
ehdotuksesta laiksi korkeakoulujen sisäisen hallin
non perusteista ja siihen liittyvistä ed. Pesolan ym. 
lakialoitteesta n:o 166, ed. Lähteenmäen ym. laki
aloitteesta n:o 167, ed. Tallgrenin ym. lakialoit
teesta n:o 168 ja ed. Puntilan ym. lakialoitteesta 
n:o 169, mitkä jokainen sisältävät ehdotuksen laiksi 
korkeakoulujen sisäisen hallinnon perusteista. -
Ks. Korkeakoulut. 

Perustutkimus: - Ks. Yliopisto. 

Perusvähennys: - Ks. Kunnallisverotus. 

Peroutetut hallituksen esitykset: 
- Ks. Kuolemanrangaistus (hall. esit. n:o 164/68 vp.). 
- Ks. Rannansuojelu (hall. esit. n:o 21/67 vp.). 
- Ks. Sokeri (hall. esit. n:o 255). 
- Ks. Sotilasrikoslaki (hall. esit. n:o 15/68 vp. ). 
- Ks. Sotilastuomioistuimet (hall. esit. n:o 75/68 vp.). 
- Ks. Talouselämän säännöstely (hall. esit. n:o 166). 
- Ks. Valtion takuut (hall. esit. n:o 227). 
- Ks. Vientivarausrahastot (hall. esit. n:o 38). 

Perämeri:- Ks. Merenkulku. 

Peräseinäjoki: - Ks. Oppikoulut. 

Perävautmt: - Ks. Maatalouskoneet. 

Pesuaineet: - Ks. Vesiensuojelu. 

Petoeläimet: - Ks. Eläintalous. Minkit. Rauhoitus. 

Petsmo: - Ks. Satamat. 
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Petäjävesi: - Ks. Perkaustyöt. 

Peurunkajärvi: - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Pidättäminen:- Ks. Vapaudenriisto. 

Pidätysmääräykset: - Ks. Juopumus. 

Pielisjärvi: - Ks. Voimalaitokset. 

Pienituloiset: - Ks. Palkat. Veronhuojennukset. 

Pienteollisuus: Hallituksen esitys n:o 164 pienteolli
suuden vuoden 1969 korkotukiluottolaiksi, ilmoi
tetaan Edk:lle 1765. L. Vv:aan 1783. Vvm. n:o 66. 
Pp. 2256. 1 K. 2263. Suurvm. n:o 176. 2 K. 2338. 
3 K. 2357. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 179 pienteollisuuden korko
tukiluottolaiksi, ilmoitetaan Edk:lle 2024. L. 
Vv:aan 2037. Vvm. n:o 71. Pp. 2438. 1 K. 2450. 
Suurvm. n:o 195. 2 K. 2479. 3 K. 2610. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 129 pienteollisuuden 
työllistämismahdollisuuksien lisäämisestä luottoja li
säämällä. Liitteet 269. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Antilan ym. rah.al. n:o 7 määrärahan osoitta
misesta pienteollisuuden tukemiseen ja markkinoin
nin edistämiseen Etelä-Pohjanmaalla. Liitteet 311. 
L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 88. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 163 määrärahan osoit
tamisesta pienteollisuuslainoja varten. Liitteet 1409. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 88. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Karpolan ym. rah.al. n:o 286 määrärahan osoit
tamisesta pienteollisuuslainoja varten. Liitteet 1541. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 88. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Koivusen ym. rah.al. n:o 318 määrärahan osoit
tamisesta halpakorkoisia pienteollisuuslainoja var
ten. Liitteet 1573. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 88. 
A. K. 2878. A. II. 

- Ed. H. Linnan ym. rah.al. n:o 394 määrärahan osoit
tamisesta !ainoiksi pienteollisuuden edistämiseen. 
Liitteet 1676. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 88. A. K. 
2878. A. II. 

- Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 468 määrärahan 
osoittamisesta pienteollisuusyritysten markkinointi
ohjauksen tehostamiseksi Pohjois- ja Itä-Suomessa. 
Liitteet 1758. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 88. A. K. 
2878. A. II. 

- Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 475 määrärahan 
osoittamisesta halpakorkoisia pienteollisuuslainoja 
varten. Liitteet 1766. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
88. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 499 määrärahan osoit
tamisesta pienteollisuuslainoja varten. Liitteet 1792. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
tevdessä, Vvm. n:o 80, s. 88. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Procopen ym. rah.al. n:o 542 määrärahan osoit
tamisesta pienteollisuuden tukilainoja varten. Liit-
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teet 1838 ja 1839. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 88. A. K. 
2878. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 619 määrärahan osoit
tamisesta kolmen yritysneuvojan palkkaamiseksi Ro
vaniemen pienteollisuuspiiritoimistoon. Liitteet 
1919. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 88. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 623 määrärahan osoit
tamisesta pienteollisuudelle myönnettäviä lainoja 
varten. Liitteet 1923. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
88. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Vaittisen ym. rah.al. n:o 708 määrärahan osoit
tamisesta pienteollisuudelle myönnettäviä lainoja 
varten. Liitteet 2016. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
88. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 31 pienteollisuuspii
r1toimistojen neuvojain toimien vakinaistamisesta, 
ja ministeri Leskisen vastaus, 125. 

- Ed. Koivusen suull. ksm. n:o 149 pienteollisuus
lainojen myöntämisestä korkosubventioiden puit
teissa, ja ministeri Leskisen vastaus, 1023. 

- Ks. Kehitysalueet. Liikevaihtovero. 

Pientilalliset: - Ks. Laidun. 

Pienvaltaojat: - Ks. Ojitus. 

Pienviljelijät: - Ks. Rintamamiehet. 

Pienviljelys: Ed. Laihon ym. toiv.al. n:o 352 (1967 vp.) 
kurssiluontoisen maatalousopetuksen järjestämisestä 
pienviljelijöille. Liitteet 776 (1967 vp.). - Mmvm. 
n:o 70 (Toiv.al.miet. n:o 240). Pp. 2346. A. K. 
2393. A. V: 2. 

- Ks. Karjatalous. Maatalous. Maatalouskoneet. Maa
tilatalous. Rehu. 

Pienyritteliäisyys: - Ks. Irtaimistokiinnitys. Kuljetus
toiminta. Liikevaihtovero. Sosiaaliturvamaksu. Yrit
täjäeläkkeet. 

Pienyritykset: Ed. Vennamon rah.al. n:o 751 määrä
rahan osoittamisesta !ainoiksi pienyrityksille. Liit· 
teet 2060. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 88. A. K. 2878. 
A. II. 

- Ks. Loma. Työaika. 

Pietarsaari: - Ks. Oppikoulut. Tie- ja vesirakennus. 
Väylä työt. 

P"mtipudas: - Ks. Emäntäkoulut. Poliisi. 

Piippola: - Ks. Kotiteollisuus. 

Piirihallinto: - Ks. Hallinto. Kouluhallitus. 

Piirimetsälautakunnat: - Ks. Metsäkoulut. Metsän
hoito. 

Piirinuohoojat: - Ks. Nuohoojat. 

Piittisjärvi: - Ks. Asutustilat. 
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Pikatiet: - Ks. Maantiet. 

Pilkkionginta: - Ks. Kalastus. 

Pinta-alalisät: - Ks. Maatalous. Maataloustulo. 

Pirkanmaa: - Ks. Kirjastot. 

Pirttikoski: - Ks. Paikallistiet. 

Pohjois-Irlanti: - Ks. Verosopimukset. 

Pohjois-Karjala: - Ks. Peruna. 

Pohjoismaiden neuvosto: Hallituksen- esitys n:o 206 
Pohjoismaiden neuvoston perussäännön muuttami
seksi, ilmoitetaan Edk:lle 2211. L. Ulkv:aan 2256. 
Ulkvm. n:o 21. Pp. 2698. A. K. 2713. Eduskunnan 
vastaus. A. III: 1. 

- Halhtuksen esitys n:o 225 laiksi Pohjoismaiden neu
voston Suomen valtuuskunnasta annetun lain muut
tamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2702. L. Ulkv:aan 
2723. Ulkvm. n:o 25. Pp. 3113. 1 K. 3126. Suurvm. 
n:o 227. 2 K. 3134. 3 K. 3154. Eduskunnan vas
taus. A. III: 1. 

- Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan 
kertomus Pohjoismaiden neuvoston toiminnasta vuo
delta 1967, ilmoitetaan Edk:lle 458. L. Ulkv:aan 
480. Ulkvm. n:o 8. Pp. 815. A. K. 861. Eduskun
nan kirjelrnät. A. IV: 2. 

- Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan 
kertomus Pohjoismaiden neuvoston toiminnasta vuo
delta 1968, ilmoitetaan Edk:lle 3104. L. Ulkv:aan 
3113. Ulkvm. n:o 31. Pp. 3399. A. K. 3450. Edus
kunnan kirjelmät. A. IV: 2. -

- Jäsenet ja varajäsenet 30. 
- Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Pohjoismaiden 

neuvostoon aikaisemmin valittujen lisäksi, jätetään 
valitsijamiesten tehtäväksi 3154. Vaalin aika 3154. 
Vaali 3190. 

Pohjoismainen teollistamisrahasto: Hallituksen esitys 
n:o 258 laiksi Islantia varten perustettavan poh
joismaisen teollistamisrahaston muodostamista kos· 
kevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi
sestä, ilmoitetaan Edk:lle 3255. L. Ulkv:aan 3270. 
Ulkvm. n:o 30. Pp. 3314. 1 K. 3316. Suurvm, n:o 
260. 2 K. 3387. 3 K. ja A. K. 3476. Eduskunnan 
vastaus. A. III: 1. 

Pohjois-Savo:- Ks. Vesistön säännöstely. 

Pohjois-Suomi: - Ks. Kehicysrahastot. Maatalous. Työl
lisyys. 

Pohjola-Norden r.y.: Ed. Sirenin ym. toiv.al. -n:o 22 
( 1968 vp.) määrärahasta valtionavustukseksi Poh
jola-Norden r.y:lle. Liitteet 68 (1968 vp.). -
Ulkvm. n:o 3. (Toiv.al.miet. n:o 17). Pp. 167. A. K. 
254. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Sirenin ym. toiv.al. n:o 35 määrärahasta val
tionavustukseksi Pohjola-Norden r.y:lle. Liitteet 
113. L. Ulkv:aan 255. Ulkvm. n:o 13 (Toiv.al.miet. 
n:o 154). Pp. 1676. A. K. 1718. Katsotaan rauen
neeksi. A. V: 2. 

Poliisi: Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 231 (1967 vp.) 
Alkotest-ampullien hankkimisesta poliisin käyttöön. 
Liitteet 561 ( 1967 vp.). - Ltvm. n:o 14 (Toiv. 
al.miet. n:o 18). Pp. 256. A. K. 273. A. V: 2. 

- Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 203 poliisivoi
man lisäämisestä huumausainerikollisuuden torjun
taan. Liitteet 475. L. Tv:aan 255. 

- Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 265 poliisien työaika
ja autonkäyttökysymysten järjestämisestä. Liitteet 
588. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Linkolan toiv.al. n:o 267 määrärahasta naispo
liisin toimen perustamiseksi Haminan kaupungin 
poliisipiiriin. Liitteet 591. L. Ltv:aan 255. Ltvm. 
n:o 37 (Toiv.al.miet. n:o 144). Pp. 1659. A. K. 
1671. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Leinosen toiv.al. n:o 268 Oulun kaupungin 
poliisivoimain lisäämisestä. Liitteet 592. L. Ltv:aan 
255. 

- Ed. Leinosen rah.al. n:o 18 määrärahan osoittami-
- sesta poliisitoimen haltijain toimien perustamiseksi 

Oulun kaupunkiin. Liitteet 324. L. Vv:aan 132. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 38. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 38 määrärahan osoit
tamisesta Helsingin kaupungin poliisivoimien vah
vistamiseksi. Liitteet 349. L. Vv:aan 132. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
38. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Linkolan rah.al. n:o 387 määrärahan osoitta
misesta naispoliisin toimen perustamiseksi Hami
nan kaupungin poliisipiiriin. Liitteet 1668. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 38. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 442 määrärahan osoittami
sesta korvauksen suorittamiseksi tvöaikalain ulko
puolella oleville poliisimiehille virkatehtävien hoi
tamisesta yli yleisen työajan. Liitteet 1729. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 39. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 488 koroteron määrä
rahan ·osoittamisesta poliisitointen perustamiseksi 
keskusrikospoliisiin huumausainerikollisuuden tor
juntaa varten. Liitteet 1780. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 

· 80, s. 39. A. K. 2731. A. II. 
- Ed. Pennasen ym. rah.al. n:o 506 korotetun määrä

rahan osoittamisesta maaseutupoliisin matkakustan
nuksiin. Liitteet 1799. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
39. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Pennasen ym. rah.al. n:o 508 korotetun määrä
rahan osoittamisesta poliisimiesten jatkokoulutuk
sen järjestämistä varten. Liitteet 1801. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 39. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Pennasen ym. rah.al. n:o 511 määrärahan osoit
tamisesta Joensuun kaupungin poliisilaitoksen hen
kilökunnan lisäämiseksi. Liitteet 1804. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 38. A. K. 2731. A. II. 

_.:.. Ed. Gestrinin ym. kirj. ksm. n:o 26 Helsingin po
liisilaitoksen toimintamahdollisuuksien parantami
sesta, ja ministeri Suorttasen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 412. A. V: 3. 
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- Ed. Häikiön kirj. ksm. n:o 35 rikospoliisilisän otta
misesta huomioon poliisimiehen tuntipalkkaa lasket
taessa, ja ministeri Aleniuksen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 426. A. V: 3. 

- Ed. Ilaskiven ym. kirj. ksm. n:o 128 järjestyspo
liisien maksamisesta, ja ministeri Suorttasen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 1765. A. V: 3. 

- Ed. Saimon kirj. ksm. n:o 139 maaseudulla toimi
vien poliisimiesten työolosuhteissa ja palkkauk
sessa olevien epäkohtien korjaamisesta, ja ministeri 
Suorttasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2049. A. V: 3. 

- Ed. Lujan ym. kirj .. ksm. n:o 166 Espoon ja Kau
niaisten kauppalan sekä Helsingin maalaiskunnan 
poliisivoimien lisäämisestä, ja ministeri Suorttasen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2259. A. V: 3. 

- Ed. Karpolan ym. kirj. ksm. n:o 214 poliisimies
ten työturvallisuuden lisäämistä tutkivan toimikun
nan asettamisesta, ja ministeri Suorttasen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 3063. A. V: 3. 

- Ed. Westerlundin kirj. ksm. n:o 244 ruotsinkielis
ten alokas- ja jatkokoulutuskurssien järjestämisestä 
poliisiopistossa, ja ministeri Suorttasen vastaus il
moitetaan Edk:lle 3149. A. V: 3. 

- Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 27 naiskonstaapelien 
lukumäärän lisäämisestä, ja ministeri Suorttasen vas
taus, 78. 

- Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 60 Pihtiputaalla mur
hattujen poliisien omaisten . taloudellisen aseman 
turvaamisesta, ja ministeri Suorttasen vastaus, 370. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 235 esityksen anta" 
misesta maalaispoliisin työaikalaiksi, ja puolustus-
ministeri Suorttasen vastaus, 1746. · · 

~ Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 242 poliisimiesten 
työajan järjestämisestä, ja puolustusministeri Suort
tasen vastaus, 1749. 

- Ed. Westerlundin suull. ksm. n:o 309 ruotsinkie
listen aiokaskurssien aikaansaamisesta Valtion po
. Iiisiopistossa, ja puolustusministeri Suorttasen vas
taus, 2293 ... 

,....- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 349 poliisin varus
tamisesta teknisin laittein, ja ministeri Suorttasen 
vastaus, 3126. 

- Ed. Asunnan suull. ksm. n:o 395 virkamatkakor
vauksien maksamisesta maalaispoliiseille, ja minis
teri Aleniuksen vastaus, 3284. 

- Ks. Eläkkeet. Nimismiehet. Oikeudenkäynti. 

Poliittiset järjestöt: - Ks. Nuorisojärjestöt. 

Poliittiset kokoukset: - Ks. Sotilaspuvut. 

Polio: - Ks. Lapsihalvaus. 

Polkupyörätiet: Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 585 
( 1967 vp.) polkupyörätieverkon rakentamisesta. 
Liitteet 1119 ja 1120 (1967 vp.).- Kulkvm. n:o 
114 (Toiv.al.miet. n:o 167). A. V: 2 (1968 vp.). 
- Pp. 48. A. K. 75. Eduskunnan toivomus. A. 
V:2 B. 

Polkutiet: Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 617 polkutien 
rakentamisesta Harjuvaarasta Reponiemen kautta 
Harjunojaan · Muonion kunnassa. Liitteet 1138. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Vilmin yni. toiv.al. n:o 727 polkutien raken
tamisesta Hetasta Näkkälään Enontekiön kunnassa. 
Liitteet 1257. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 158 määrärahan osoit
tamisesta polkutien rakentamiseen Näkkälän kylään 
Enontekiöllä. · Liitteet 1404. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 76. A. K. 2829. A. II. 

i... Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 186 määrärahan osoitta
misesta Kuttasen-Kultiman polkutien rakentamista 
varten. Liitteet 1432. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
77. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 606 korotetun määrä
rahan osoittamisesta polkuteiden parantamiseen. 
Liitteet 1906. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoartion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 668 määrärahan osoit
tamisesta polkutien rakentamiseksi Kittilän Tepas
tosta Raattaman kylään. Liitteet 1973. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 81. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 770 määrärahan osoitta
misesta polkutien rakentamiseksi Harjuvaarasta Re
poniemen kautta Harjuojaan Muonion kunnassa. 
Liitteet 2080 .. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulO- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al; n:o 799 korotetun määrä
: .rahan os?ittamisesta polkuteiden rakentamiseen ja 

parantamiseen Lapin läänissä. Liitteet 2110. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 2829. A. II. 

- Ks. Lossit. 

Polttoaineet: Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 110 poro
miesten moottorikeikkojen polttoaineen vapautta
misesta polttoaineverosta. Liitteet 250. L. Vv:aan 
255. 

..... Ed. Landströtnin ym. toiv.al. n:o 111 vapaapalo
kuntien oikeuttamisesta käyttämään verovapaata 
polttoainetta paloautoissaan. Liitteet 251. L. Vv:aan 
255. 

- Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 153 polttoaineiden 
·kuljetuskustannusten korvaamisesta valtion varoista 
polttoaineiden hintojen alentamiseksi Pohjois-Suo
messa ja Lapissa. Liitteet 294. L. Vv:aan 255. 

.--- Ed: T~kasen_ ym: toiv.al. n:o. 154 nestemäisten polt
toaineiden hmto)en saattamisesta samansuuruisiksi 
koko maassa. Liitteet 295. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 366 määrärahan 
osoittamisesta vapaa- ja laitospalokuntien paloauto
jen pohtoaineista maksetun veron palauttamiseksi 
palokunnille. Liitteet 1635. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. ·n:o 80, 
s. 40. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 612 määrärahan osoit
tamisesta poromiesten moottorikeikkojen poltto
aineiden veronpalautuksiin. Liitteet 1912. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 61. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 730 määrärahan osoitta
misesta bensiinitraktorien bensiinin hinnanalennuk
siin. Liitteet 2039. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo-
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ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 61. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ed. Tikkasen ym. kirj. ksm. n:o 205 nestemäisten 
polttoaineiden hintojen saattamisesta samansuurui
siksi koko maassa, ja valtiovarainministeri Raunion 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3063. A. V: 3. 

- Ed. Mäkisen ym. kirj. ksm. n:o 258 nestemäisiin 
polttoaineisiin sisältyvän rikin aiheuttamien haitto
jen poistamisesta, ja ministeri Leskisen vastaus il
moitetaan Edk:lle 3512. A. V: 3. 

- Ks. Halot. 

Polttoturve: Ed. Volotisen kirj. ksm. n:o 300 poltto
turpeen nostamisen aloittamisesta Valkeasuolla 
Pohjois-Karjalassa. - Jäänyt vastaamatta. A. V: 3. 

Pommituskohteet: - Ks. Sotilaspoliittiset suunnitelmat. 

Pori: - Ks. Ammattikurssit. Kuntouttaminen. Sillat. 

Poronhoito: Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 372 poron
hoitokoulun perustamisesta Pohjois-Suomeen. Liit
teet 768. L. Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 72 (Toiv. 
al.miet. n:o 243 ). Pp. 3080. A. K. 3098, 3110. A. 
V:2. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 157 määrärahan osoit
tamisesta avustukseksi poropaliskunnille poronli
han vientiteurastamoiden rakentamisesta ja hankki
misesta aiheutuvien kustannusten peittämiseen. Liit· 
teet 1403. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 61. A. K. 2794, 
2820. A. II. 

- Ed. Leinosen ym. rah.al. n:o 371 määrärahan osoit· 
tamisesta poronhoitokoulun perustamiseksi Pohjois
Suomeen. Liitteet 1641. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
55. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 604 määrärahan osoit· 
tamisesta porotalou.den tutkimustoimintaan. Liitteet 
1904. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 61. A. K. 2794, 2820, 
A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 614 määrärahan osoit· 
tamisesta poropaliskunnille siirrettävien terastamo
vaunujen hankkimiseen. Liitteet 1914. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 61. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Sääskilahden suull. ksm. n:o 37 porojen kuol
leisuudesta aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta, 
ja maatalousministeri Miettusen vastaus, 127. 

- Ks. Jäähdyttämöt. Polttoaineet. Tulli. Yrittäjäeläk
keet. 

Porotilat: Hallituksen esitys n:o 167 (1968 vp.) poro
tilalaiksi ja eräiksi kolttien asuttamista koskeviksi 
laeiksi (A. III: 1 1968 vp.).- Mmvm. n:o 6. Pp. 
548. 1 K. 550. Suurvm. n:o 47. 2 K. 579, 589. 3 K. 
599. Eduskunnan vastaus. A. III: 2. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus porotilalaiksi. 
- Ehdotus laiksi suojametsistä annetun lain muut-

tamisesta. 
- Ehdotus laiksi eräiden kolttien asuttamisesta an

netun lain muuttamisesta. 
- Ehdotus kolttien maanjärjestelylaiksi. 

Portimonkoski: - Ks. Sillat. 

Porttipahta: - Ks. Perkaustyöt. 

Porvoo: - Ks. Ammatinvalinta. Kirkko. 

Porvoon joki: - Ks. Sillat. 

Posio: - Ks. Oppikoulut. 

Postilaitos: Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 48 eräiden 
postilaitoksen sivutoimien muuttamisesta päätoimi
siksi. Liitteet 176. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 49 maalaiskirjeenkanta
jien ansioiden parantamisesta. Liitteet 177. L. 
Vv:aan 255. 

- Ed. Pennasen toiv.al. n:o 606 Joensuun postiauto
varikon rakentamisesta. Liitteet 1127. L. Kulkv:aan 
255. 

- Ed. Knuuttilan ym. rah.al. n:o 311 määrärahan 
osoittamisesta posti- ja lennätinlaitoksen Jyväskylän 
jakokaukokeskuksen huoneistojen lisätilojen hank
kimiseksi. Liitteet 1566. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
109. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. Laaksosen rah.al. n:o 339 määrärahan osoitta
misesta posti- ja lennätinlaitoksen Helsingin auto
varikon tonttia ja rakentamista varten. Liitteet 
1606. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 109. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 535 määrärahan osoit
tamisesta maalaiskirjeenkantajien kantovuorojen li
säämiseksi syrjäseuduilla. Liitteet 1829. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 108. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 768 määrärahan osoitta
misesta maalaiskirjeenkantajien ansioiden paranta
miseen. Liitteet 2077. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
109. A. K. 2986. A. II. . 

- Ed. Perheentuvan kirj. ksm. n:o 154 posti- ja len
nätinlaitoksen kuljetustoiminnassa esiintyvien epä
kohtien korjaamisesta, ja kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeri Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
2104. A. V: 3. 

;..;._ Ed. Perheentuvan kirj. ksm. n:o 155 posti- ja len
nätinhallituksen toimenpiteistä postin autotalliky
symyksiä hoidettaessa, ja kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeri Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
2128. A. V: 3. 

- Ed. Sandelinin ym. kirj. ksm. n:o 165 maalaiskir
jeenkantajien sairausajan palkkaa koskevien mää
räysten tarkistamisesta, ja kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeri Aidon vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
2211. A. V: 3. 

- Ed. Asunnan kirj. ksm. n:o 253 viestijohtojen ja 
-laitteiden rakentamisoikeutta koskevan lainsäädän-
nön uusimisesta, ja kulkulaitosten ja yleisten· töi
den ministeri Aidon vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3462. A. V: 3. 

- Ks. Puhelin. Tie- ja vesirakennus. 

Postipankki: - Ks. Pankkilainsäädäntö. Vesihuolto. 

Postisäästöpankki: Hallituksen esitys n:o 139 laiksi 
postisäästöpankin varoista myönnettävistä korko
tukilainoista annetun lain muuttamisesta, ilmoite-
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taan Edk:lle 1590. L. Vv:aan 1597. Vvm. n:o 50. 
Pp. 1804. 1 K. 2011. Suurvm. n:o 140. 2 K. 2058. 
3 K. 2073. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

Potilaspaikat: - Ks. Sairaalat. Sairaanhoito. 

Presidentinvaali: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 1 tasaval
lan presidentin valitsemisesta välittömillä kansanvaa
leilla. Liitteet 53. L. Prv:aan 255. 

- Ks. Edustajanvaalit. Vaalit. 

Presidentti: - Ks. Hallitusmuoto. Tasavallan presi-
dentti. 

Prokura: - Ks. Pankkilainsäädäntö. 

Prosenttivähennys: - Ks. Veronhuojennukset. 

Psykiatria: - Ks. Yliopisto. 

Psykologit: Hallituksen esitys n:o 6 laiksi psykolo
geista, ilmoitetaan Edk:lle 31. L. Siv:aan 45. Sivm. 
n:o 3. Pp. 480. 1 K. 488. Suurvm. n:o 44. 2 K. 
500. 3 K. 535. Eduskunnan vastaus. A. I. 

Pudaskoski: - Ks. Voimalaitokset 

Puhelin: Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 607 puhelin. 
liikenteen keskittämisestä valtion haltuun. Liitteet 
1128. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 608 määrärahasta Jy
väskylän kaukokeskuksen huoneistolisätilojen hank
miseksi. Liitteet 1129. L. Kulk v:aan 255. -
Kulkvm. n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 1598. 
A. K. 1613. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Pennasen toiv.al. n:o 609 Pohjois-Karjalan kau
kopuhelinyhteyksien parantamisesta. Liitteet 1130. 
L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Tammisen ym. rah.al. n:o 685 määrärahan osoit
tamisesta posti- ja lennätinlaitoksen Toijalan puhe
linkeskuksen laajennustöiden suunnittelua ja ra
kennustöiden aloittamista varten. Liitteet 1991. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 109. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. Pekkarisen kirj. ksm. n:o 76 Suonenjoen Pu
helinyhdistyksen lunastamisesta valtiolle, ja kulku
laitosten ja yleisten töiden ministeri Aition vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 745. A. V: 3. 

- Ed. Voutilaisen ym. kirj. ksm. n:o 151 Lieksan 
automaattikeskuksen rakentamisesta, ja kulkulaitos
ten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus il
moitetaan Edk:lle 2049. A. V: 3. 

- Ks. Virkapuhelimet. 

Puhelunvälittäjät: Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 385 
puhelunvälittäjien työllistämisestä, siirretään minis
terin esteellisyyden vuoksi, 3246, 3284. Kulkulai
tosten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 
3348. 

Puhemies: Ikäpuhemies (Tiitu) 11-12. Puhemiehen 
(Sukselainen) ja kahden varapuhemiehen ( Kok
kola, Suonpää) vaali 11 ja juhlalliset vakuutukset 
12. Puhemiehen tervehdyspuhe 13. Ilmoitus puhe
miehen ja varapuhemiesten vaalista tasvallan presi
dentille 14. Muistosanat ed. Lyyli Koskisesta 1339, 

ed. Antilastå 3086, lakit. kand. Rautapäästä 3148. 
Puhemiehen palkkio 4099. 

- Ks. Nimiluettelo. 

Puhetaito: Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 275 puhetai
don opetuksen järjestämisestä. Liitteet 624. L. 
Siv:aan 255. 

Pulsa: - Ks. Metsäkoulut. 

Punakaartilaiset: Ed. E. Laineen ym. kirj. ksm. n:o 
269 korvauksen maksamisesta kansalaissotaan osal
listuneille punakaartilaisille, ja ministeri Aleniuk
sen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3798. A. V: 3. 

Punkalaidun: - Ks. Nimismiehet. 

Puola: - Ks. Liikennesopimukset. 

Puoluelaki: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 3 puoluelain 
kumoamisesta. Liitteet 55. L. Prv:aan 255. 

Puolueohjelmat: Ed. Mäen suull. ksm. n:o 12 poliit· 
tisten puolueiden ohjelmien jakoperusteista, ja 
oikeusministeri Simosen vastaus, 52. 

Puoluetuki: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 4 puoluetuki
rahojen myöntämisen lopettamisesta. Liitteet 56. L. 
Prv:aan 255. 

Puolustusasiainvaliokunta: Päätetään asettaa ja jäsen
luku 23. Jäsenet ja varajäsenet 29. Puheenjohtajat 
(T. Salo, varap. Hjerppe) 33. 

Miet. n:o 1 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
sotilassoittokunnan perustamista Lapin lääniin. -
Ks. Puolustuslaitos. 

, n:o 2 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
sotilasruokaloiden naishenkilöstön lisäämistä. - Ks. 
Puolustuslaitos. 

, n:o 3 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
asevelvollisten palvelusajan lyhentämistä. - Ks. Ase
velvolliset. 

, n:o 4 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
sotavankeudessa olleiden sotilaiden korvauskysy
myksen selvittämistä. - Ks. Rintamamiehet. 

, n:o 5 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
asfaltti- tai sorapäällystyksen saamista Dragsvikin 
kasarmialueen harjoituskentälle ja teille. - Ks. Puo
lustuslaitos. 

, n:o 6 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
Seinäjoen sotilaspiirin henkilökunnan asuntotalon 
rakentamista. - Ks. Puolustuslaitos. 

, n:o 7 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
määrärahaa Keskussotilassairaala 2:n eräiden virko
jen järjestelyä varten. - Ks. Puolustuslaitos. 

, n:o 8 hallituksen esityksen johdosta laiksi rajavar
tiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta. - Ks. 
Rajavartiolaitos. 

, n:o 9 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
asevelvollisten päivärahojen korottamista. - Ks. 
Asevelvolliset. 

, n:o 10 hallituksen esityksen johdosta laiksi puolus
tuslaitoksen virkamiesten työajasta. - Ks. Puolus
tuslaitos. 
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Miet. n:o 11 toivomusaloitteen johdosta, -joka tarkoittaa 
aliupseerien upseeriuralle siirtymisen helpottamista. 
- Ks. Puolustuslaitos. 

Puolustuslaitos: Hallituksen esitys n:o 236 laiksi puo
lustuslaitoksen virkamiesten työajasta, ilmoitetaan 
Edk:lle 3062. L. Puolv:aan 3078. Puolvm. n:o 10. 
Pp. 3282. 1 K. 3299. Suurvm. n:o 251. 2 K. 3307. 
3329. Eduskunnan vastaus. A. llll: 1. 

- Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 580 ( 1968 vp.) soti
lassoittokunnan perustamisesta Lapin lääniin. Liit7 

teet 1071 (1968 vp.). - Puolvm. n:o 1 (Toiv.al. 
miet. n:o 15). Pp. 151. A. K. 167. A. V: 2. 

- Ed. Forsiuksen ym. toiv.al. n:o 581 (1968 vp.) soti
lasruokaJoiden naishenkilöstön lisäämisestä. Liitteet 
1072 ( 1968 vp.). - Puolvm. n:o 2 (Toiv.al.miet. 
n:o 33). Pp. 328. A.K. 347, 361. A. V: 2. 

- Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 756 puolustusvoimien 
perushankintaohjelman jälkeenjääneisyyden poista
misesta. Liitteet 1291. L. Puolv:aan 256. 

- Ed. T. Salon toiv.al. n:o 758 aliupseerien upseeri
uralle siirtymisen helpottamisesta. Liitteet 1293. L. 
Puolv:aan 256. Puolvm. n:o 11 (Toiv.al.miet. n:o 
251). Pp. 3326. A. K. 3452. A. V: 2. 

- Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 761 Dragsvikin kasar
mialueen harjoituskentän ja teiden päällystämisestä 
asfaltilla tai soralla. Liitteet 1298 ja 1299. L. 
Puolv:aan 256. Puolvm. n:o 5 (Toiv.al.miet. n:o 
82). Pp. 707. A. K. 738. A. V: 2. 

- Ed. V. E. Partasen ym. toiv.al. n:o 762 määrära
hasta Keskussotilassairaala 2:n eräiden virkojen jär· 
jestelyä varten. Liitteet 1300. L. Puolv:aan 256. 
Puolvm. n:o 7(Toiv.al.miet. n:o 135). Pp. 1659~ 
A. K. 1671. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Mäki-Hakolan toiv.al. n:o 763 Seinäjoen sotilas
piirin henkilökunnan asuntotalon rakentamisesta. 
Liitteet 1301. L. Puolv:aan 256. Puolvm. n:o 6 
(Toiv.al.miet. n:o 83 ). Pp. 707. A. K. 738. A. V: 2. 

- Ed. Mäki-Hakolan rah.al. n:o 35 määrärahan osoit
tamisesta ilmavoimien lentoteknilliselle henkilökun
nalle maksettavan tilapäisen lentolisän maksuperus
teiden muuttamisesta aiheutuviin menoihin. Liitteet 
346. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 41. A. K. 2757. A. II. 

- Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 448 korotetun määrärahan 
osoittamisesta puolustuslaitoksen kuljetuskaluston 
uusintaan. Liitteet 1735. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 39. 
A. K. 2731. A. II. 

- Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 517 korotetun määrä
rahan osoittamisesta puolustusvoimien perushankin
tojen jälkeenjääneisyyden poistamiseksi. Liitteet 
1810. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 42. A. K. 2757. 
A. II. 

- Ed. Sileäkankaan ym. rah.al. n:o 647 määrärahan 
osoittamisesta puolustus- ja rajavartiolaitoksen vir
kamiehille maksettavan siirtorahan korottamista var
ten. Liitteet 1948. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 40. A. K. 
2731. A. II. 

- Ed. Pesolan ym. kirj. ksm. n:o 97 puolustusvoimien 
perushankintojen jälkeenjääneisyyden poistamisesta 
ja puolustusministeri Suorttasen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 745. A. V: 3. 

- Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 106 puolustusvoi
mien komentajan eroanomuksen aiheuttamista toi
menpiteistä, ja puolustusministeri Suorttasen vas
taus, 586. 

- Ed. Mäen suull. ksm. n:o 213 nuorimpien aliupsee
rien sijoittamisesta kentän koulutustehtäviin, ja 
puolustusministeri Suorttasen vastaus, 1682. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 246 entisen puo
lustusvoimien komentajan rakennustoimenpiteiden 
hyväksymisestä, ja puolustusministeri Suorttasen 
vastaus, 1752. 

- Ed. Koppasen suull. ksm. n:o 328 esityksen anta
misesta puolustusvoimien perushankintalaiksi, ja 
valtiovarainministeri Raunion vastaus, 3082. 

- Ks. Aseeton palvelus. Asevelvolliset. Perhe-eläke. 
Sotilasvala. Virat ja toimet. 

Puolustusministeriö: - Ks. Virat ja toimet. 

Puunjalostusteollisuus: Ed. Volotisen ym. kirj. ksm. 
n:o 173 puunjalostusteollisuuden sijoittamisesta ke
hitysalueille, ja ministeri Leskisen vastaus ilmoite
taan Edk:lle 2169. A. V: 3. 

- Ks. Kemijärvi Oy. 

Puutarhat: Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 380 puu
tarhatuotannon markkinoinnin ja hintaturvallisuu
den takaamisesta. Liitteet 776. L. Mmv:aan 255. 

~ Ks. Vilja. -

Puutavara: Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 174 määrärahan 
- osoittamisesta puutavaran lastauspaikkaa varten 

~ellon kuntaan. Liitteet 1420. · L. Vv:aan 1658. Kä
Sitelty tulO- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 65. A. K. 2794, 2820. A. II. 

Puutavara-ajot: - Ks. Metsätyöt. 

Puutavaramittaus: Hallituksen esitys n:o 71 laiksi 
puutavaranmittauslain muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 599. L. Mmv:aan 638. Mmvm. n:o 21. Pp. 
742. 1 K. 752. Suurvm. n:o 75. 2 K. 770. 3 K. 
792. Eduskunnan vastaus. A. I. 

Puutossalmi: - Ks. Sillat. 

Pyhäjoki: - Ks. Metsätalous, Paikallistiet. Perkaus
työt. Satamat. 

Pylkönmäki: - Ks. Tie- ja vesirakennus. 

Pysäkointi: Ed. Aallon ym. lak.al. n:o 171 (1966 vp.) 
laiksi pysäköintivalvontamaksuista. Liitteet 1034 
(1966 vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 130 yhtey
dessä. - Ks. Liikenne. 

Pysäköintivirhemaksu: - Ks. Liikenne. 

Pyörätiet: - Ks. Maantiet. 

Pyörätuolit: - Ks. Invaliidit. 

Päijänne: - Ks. Kanavat. Väylätyöt. 

Päivähoito: - Ks. Lastenhoito. Lastenseimet. Lasten
tarhat. 
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Päiväkodit: - Ks. Lastenhoito. 

Päiväraha: Ed. E. Räsäsen ym. kirj. ksm. n:o 288 
matka- ja päivärahan erilaisista maksuperusteista 
valtion keskusvirastojen työmailla, ja ministeri Ale
niuksen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 4101. A. V: 3. 

- Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 378 yrittäjille 
verotuksessa hyväksyttävän päivärahan määrästä, ja 
ministeri Aleniuksen vastaus, 3242. 

- Ks. Asevelvolliset. Matkakustannukset. Sairausva-
kuutus. Työllisyys. Työllisyystyöt. Työttömyys. 

Pätevyyskirjat: - Ks. Kansainvälinen työkonferenssi. 

Pääkonttori:- Ks. Valtion laitokset. 

Pääministerikokous: - Ks. Nordek. 

Pääministerineuvottelut: - Ks. Ulkosuomalaiset. 

Pääoma: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 118 pääomavir-
tojen ohjaamisesta kansalaisten omatoimisuuden hy
väksi. Liitteet 258. L. Vv:aan 255. 

Päärynä: - Ks. Hedelmät. 

Pääsytutkinto: - Ks. Oppikoulut. 

Pääsyvaatimukset: - Ks. Korkeakoulut. 

Päättäjäiset: - Ks. Valtiopäivät. 

Pöytyä: - Ks. Sairaalat. 

R. 

Raahe: - Ks. Virastot. 

Raakavesi: ....,... Ks. Vesihuolto. 

Radio: - Ks. Televisio. Yleisradio. 

Radiolupamaksut: - Ks. Yleisradio. 

Radiumhoito: - Ks. Syöpä. 

Radiumkodit: - Ks. Sairaanhoito. 

Raha-asia-aloitteet: Y 1 e i sen ä a 1 o i te a i k a n a j ä
te t y t (Liitteet A): 

- N:o 1, Ahosen: Määrärahan osoittamisesta tupa
jumien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Liit
teet 305.- Ks. Tuh.ohyönteiset. 

- n:o 2, Anti 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Kristiinankaupunkiin johtavan väylän oikaisemiseksi 
ns. Härkmeren mutkan kohdalla. Liitteet 306. -
Ks. Väylätyöt 

- n:o 3, Anti 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
tiesuunnan tutkimiseksi valtatie 16:sta Isonkyrön 
Orismalan kohdalta Koskenkarvan-Koskimäen tie
hen. Liitteet 307. - Ks. Maantiet. 

- n:o 4, Anti 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Etelä-Pohjanmaan karjatalouskoulun oppilasasunto
lan ja opetustilojen suunnittelua varten. Liitteet 308. 
- Ks. Karjatalous. 

Rah.al. n:o 5, Anti 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Peräseinäjoen kirkolta Luomankylän ja Juupa
kylän kautta Alavuden Sulkavan kylään johtavan 
tien suunnan tutkimista varten. Liitteet 309. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 6, Anti 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Kurikan virastotalon rakennustöiden aloittamiseksi. 
Liitteet 310.- Ks. Virastot. 

- n:o 7, Anti 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
pienteollisuuden tukemiseen ja markkinoinnin edis
tämiseen Etelä-Pohjanmaalla. Liitteet 311. - Ks. 
Pien teollisuus. 

- n:o 8, A paja 1 ahde n: Määrärahan osoittami
sesta lastenpsykiatrian professorin viran perustami
seksi Helsingin yliopistoon. Liitteet 313. - Ks. Yli
opisto. 

- n:o 9, A paja 1 ahde n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Keravan nuorisovankilan ylimääräisen pasto
rin toimen palkkausmenoih.in. Liitteet 314. - Ks. 
V ankeinhoito. 

- n:o 10, Eskman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Uudenkaupungin-Rauman-Porin rautatie
suunnitelman tekemistä varten. Liitteet 315. - Ks. 
Rautatiet. 

- n:o 11, H a a r 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Tampereen-Punkalaitumen-Turun maantien ra
kennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 316. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 12, Hanhirovan ym.: Määrärahan osoitta
misesta Palojoensuun-Hetan-Peltovuoman maan
tien perusparannustöiden aloittamiseksi. Liitteet 317. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 13, Hanhirova n ym.: Määrärahan osoitta-
misesta TVH:n tukikohdan rakentamiseksi Kolariin. 
Liitteet 318.- Ks. Tie- ja vesirakennus . 

.,..... n:o 14, Hanhirova n ym.: Määrärahan osoitta
misesta ylimääräiseksi avustukseksi Ylitornion kun
nansairaalan rakentamiseen. Liitteet 319. - Ks. 
Sairaalat. 

- n:o 15, E. Laineen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Taivassalon-Kustavin lassiyhteyden paranta
miseksi Kaitaisten salmessa. Liitteet 321. - Ks. Los
sit. 

:-- n:o 16, La n d s t r ö m i n ym.: Määrärahan osoit
tamisesta Pomarkun-Noormarkun-Lampaluodon 
maantien rakentamiseen. Liitteet 322. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 17, La n d s t r ö m i n ym.: Määrärahan osoit
tamisesta kalatalousalan järjestöien toiminnan avus
tamiseen. Liitteet 323. - Ks. Kalatalous. 

- n:o 18, Leinosen: Määrärahan osoittamisesta po
liisitoimen haltijain toimien perustamiseksi Oulun 
kaupunkiin. Liitteet 324. - Ks. Poliisi. 

- n:o 19, Leinosen: Määrärahan osoittamisesta 
valtionrautateiden Oulun konepajan rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 325. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 20, Li II q v i s t i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta minkkinaaraiden ostamista varten Mustasaaren 
maatalouskouluihin. Liitteet 326 ja 327. - Ks. Tur
kistarhaus. 

- n:o 21, Li II q v i s t i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta avustuksiksi kunnille ja järjestöille suojatyö
toiminnan käyttökustannuksia varten. Liitteet 328 
ja 329.- Ks. Suojatyötoiminta. 

- n:o 22, I. Linnan ym.: Määrärahan osoittami
sesta Etelä-Saimaan, Länsi- ja Keski-Uudenmaan sekä 
Kokemäenjoen vesiensuojelusuunnitelmien osittai-
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seen toteuttamiseen. Liitteet 330. - Ks. Vesiensuo
jelu. 

Rah.al. n:o 23, I. Linnan ym.: Määrärahan osoitta
misesta ratasuunnan Espoo-Lohja-Salo tutkimisen 
alkuunpanemiseksi. Liitteet 331. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 24, M. Matti 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Tuusulantien rakentamiseksi nelikaistaiseksi. 
Liitteet 332. - Ks. Maantiet. 

- n:o 25, Me 1 i n i n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
keinomunuaiskeskusten suunnittelemista varten. 
Liitteet 334. - Ks. Sairaanhoito. 

- n:o 26, Mustosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta maatilatalouden kehittämisrahastoon pienvilje
lijäin halpakorkoisia lainoja varten. Liitteet 337. -
Ks. Maatilatalous. 

- n:o 27, Mustosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta virastotalon rakentamiseksi Sotkamon kirkon
kyliiän. Liitteet 338. - Ks. Virastot. 

- n:o 28, Mustosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Hirvenniemen sillan rakentamiseen. Liitteet 
339. - Ks. Sillat. 

- n:o 29, Mustosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta !ainoiksi pienviljelijöille tuorerehusäiliöitten 
rakentamista varten. Liitteet 340. - Ks. Rehu. 

- n:o 30, Mustosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta vihanneskeskusvaraston rakentamiseksi Kajaa
nin kaupunkiin. Liitteet 341. - Ks. Vihannekset. 

- n:o 31, Mustosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Liekinvaaran-Veihtivaaran paikallistien ra
kentamiseksi. Liitteet 342. - Ks. Paikallistiet. 

- n:o 32, Mä k e 1 ä n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Eurajoen - Lapin - Hinnerjoen - Henkilahden 
- Yläneen maantien parantamiseen. Liitteet 343. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 33, Mä k e 1 ä n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Rauman-Lauttakylän maantien parantamiseksi ja 
kestopäällystämiseksi osuudella Ehtamo-Raijala. 
Liitteet 344.- Ks. Maantiet. 

- n:o 34, Mä k e 1 ä n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Köyliön varavankilan henkilökunnan asuinraken
nuksen rakennustöiden aloittamiseen. Liitteet 345. 
- Ks. Asuntotuotanto. 

- n:o 35, Mäki-Hako 1 a n: Määrärahan osoittami-
sesta ilmavoimien lentoteknilliselle henkilökunnalle 
maksettavan tilapäisen lentolisän maksuperusteiden 
muuttamisesta aiheutuviin menoihin. Liitteet 346. 
- Ks. Puolustuslaitos. 

- n:o 36, Paasivuoren ym.: Määrärahan osoitta-
misesta eräiden sairauskulujen korvaamiseksi kan
saneläkelain mukaista tukieläkettä taikka vanhuu
den tukea saaville. Liitteet 347. - Ks. Sairaan
hoito. 

- n:o 37, Paasivuoren ym.: Määrärahan osoitta
misesta Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskun
nalle avustukseksi ja lainaksi Otaniemen ylioppilas
ravintolan rakennuskustannuksiin. Liitteet 348. -
Ks. Teknillinen korkeakoulu. 

- n:o 38, Paavo 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Helsingin kaupungin poliisivoimien vahvistami
seksi. Liitteet 349.- Ks. Poliisi. 

- n:o 39, Paavo 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta kirjastojen oppi- ja kurssikirjojen puutteen 
poistamiseksi. Liitteet 350. - Ks. Kirjastot. 

- n:o 40, Paavo 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
matkailun edistämiseen. Liitteet 351. - Ks. Mat
kailu. 

Rah.al. n:o 41, Paavo 1 a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta kotimaisen kirjallisuuden tukemiseen. Liit
teet 352. - Ks. Kirjallisuus. 

- n:o 42, p a a V 0 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta valtiontalouden tarkastusviraston käytettäväksi 
ulkomailla toimitettavista tarkastuksista aiheutuviin 
virkamatkoihin. Liitteet 353. - Ks. Valtiontalouden 
tarkastusvirasto. 

- n:o 43, Paavo 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
vanhojen rakennusten uudenaikaistamiseen. Liitteet 
354.- Ks. Asunnot. 

- n:o 44, Paavo 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
villan tuotantopalkkioiden maksamiseksi. Liitteet 
355.- Ks. Villa. 

- n:o 45, Paavo 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta lammastalouden neuvonnan edistämiseksi. Liit
teet 357. - Ks. Lammastalous. 

- n:o 46, Paavo 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjastoa 
varten. Liitteet 358. - Ks. Kirjastot. 

- n:o 47, Paavo 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
laboratorion rakentamiseksi rakennusakustiikan ja 
meluntorjunnan tutkimista varten. Liitteet 359. -
Ks. Laboratoriot. 

- n:o 48, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
valtion palokoulun laajentamista varten. Liitteet 361. 
- Ks. Paiokoulu. 

- n:o 49, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Espoon kauppalaan rakennettavaa virastotaloa var
ten. Liitteet 362. - Ks. Virastot. 

- n:o 50, Peso 1 a n: Määrärahan osoittamisesta Jär
venpään nimismiespiirin poliisi- ja kansliahenkilö
kunnan lisäämiseen. Liitteet 363. - Ks. Nimismie
het. 

- n:o 51, Peso 1 a n: Määrärahan osoittamisesta Laak
solahden-Jupperin-Friherssin maantien rakenta
miseksi. Liitteet 365. - Ks. Maantiet. 

- n:o 52, Peso 1 a n: Määrärahan osoittamisesta po
liisitoimien perustamiseksi Espoon ja Helsingin maa
laiskunnan nimismiespiireihin. Liitteet 366. - Ks. 
Nimismiehet. 

- n:o 53, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Espoon aluesairaalan rakennustöiden aloittamiseksi. 
Liitteet 367. - Ks. Sairaalat. 

- n:o 54, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
korotetun perhe-eläkkeen maksamiseksi eräiden puo
lustuslaitoksen palveluksessa olleiden viran ja toi
men haltijain leskille. Liitteet 368. - Ks. Perhe
eläke. 

- n:o 55, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
kansainvälisen aatekilpailun järjestämiseksi Pohjois
Suomen matkailu- ja virkistysaluesuunnitelman laa
timiseksi. Liitteet 369. - Ks. Matkailu. 

- n:o 56, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
kahden sähköveturin tilaamiseksi kotimaisilta sähkö
veturinvalmistajilta. Liitteet 370. - Ks. Rautatiet. 

- n·o 57. Saa 1 asti n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Ylivieskan maamiesopiston rakennustöiden aloittami
seksi. Liitteet 371. - Ks. Maatalouskoulut. 

- n:o 58, S a 1 a m a n ym.: Määrärahan osoittemisesta 
Muuramen-Säynätsalon tien tutkimista ja raken
tamisen aloittamista varten. Liitteet 372. - Ks. 
Maantiet. 
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Rah.al. n:o 59, S a 1 a m a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Jyväskylään suunnitellun sokeainkoulun ra
kennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 373. - Ks. 
Aistivialliset. 

- n:o 60, S a 1 a m a n ym.: Määrärahan ?SOittamisest~ 
Kangasalle ja Jyväskylään rakennettuJen reumasal
raiden kuntouttamislaitoksien perustamiskustannuk
sien pehtämiseksi. Liitteet 374. - Ks. Kuntoutta
mislaitokset. 

- n:o 61, S a 1 a m a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Kuhankosken opetuskodin rakennustöitä varten. 
Liitteet 376. - Ks. Kotitalous. 

- n:o 62, E. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Järvenpään- Riihimäen- Hämeenlinnan- Hat
tulan maantien suunnitteluun. Liitteet 378. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 63, E. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Lammin-Asikkalan maantien parantamistyön aloit
tamiseksi välillä Lammi-Ronni. Liitteet 379. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 64, E. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Hämeenlinnan-Hauhon maantien suunnitteluun. 
Liitteet 380. - Ks. Maantiet. 

- n:o 65, E. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
vesihuoltosuunnitelmien aikaansaamiseksi V anajan
selän ja siihen liittyvien vesistöjen saastumisen eh
käisemiseksi. Liitteet 381. - Ks. Vesiensuojelu. 

- n:o 66, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
turkiseläinkasvattajain keskusjärjestölle kuuden kon
sulentin palkkaamiseksi turkiseläinkasvatuksen neu
vontatoimintaa varten. Liitteet 382. - Ks. Turkis
tarhaus. 

- n:o 67, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
•turkiseläinkasvattajain keskusjärjestölle turkiseläin
kasvatuksen tutkimustoimintaan. Liitteet 383. -
Ks. Turkistarhaus. 

- n:o 68, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Rovaniemen kaupunkiin rakennettavan valtion vi
rastotalon suunnittelua varten. Liitteet 384. - Ks. 
Virastot. 

- n:o 69, S i 1 tase n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Raision kauppalaan rakennettavan virastotalon ra
kennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 385. - Ks. Vi
rastot. 

- n:o 70, Sirenin ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Huopalahden-Vantaan sähköradan rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 386. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 71, Sirenin: Määrärahan osoittamisesta kan
tatien n:o 55 rakennustyön alkuunsaattamiseksi vä
lillä Mäntsälä-Hyvinkää. Liitteet 387. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 72 Sirenin: Määrärahan osoittamisesta Ke
ravan ~uden asemarakennuksen suunnitteluun ja ra
kentamisen alullepanemiseen. Liitteet 388. - Ks. 
Rautatiet. 

- n:o 73, Sirenin: Määrärahan osoittamisesta Tuu
sulantien rakentamiseksi nelikaistaiseksi HyryJään 
asti. Liitteet 390. - Ks. Maantiet. 

- n:o 74, Sirenin: Määrärahan osoittamisesta Hyry
län-Järvenpään maantien parantamiseksi välillä 
Hyrylä-Tuusula. Liitteet 391.- Ks. Maantiet. 

- n:o 75, Tikkasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kainuun sairaanhoito-oppilaitoksen sunnittelua 
ja rakennustöiden aloittamista varten. Liitteet 392. 
- Ks. Sairaanhoitajat. 
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Rah.al. n:o 76, Vai t t i sen: Määrärahan osoittami
sesta Yleisradio Oy:n toiminnan tutkimuslaitoksen 
perustamiseksi. Liitteet 393. - Ks. Yleisradio. 

- n:o 7 J, V en n a m on: Määrärahan osolttarrusesta 
rintamamieskortin jakamiseksi rintamaveteraaneille. 
Liitteet 394. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 78, V en n a m on: Koroterun määrärahan 
osoittamisesta rintamaveteraanien eläkkeisiin. Liitteet 
395.- Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 79, Westerlundin ym.: Määrärahan osoit
tamisesta tie- ja siltayhteyden rakentamiseksi Tir
mosta Suur-Peliingin Österbyhyn. Liitteet 396 ja 
397. - Ks. Maantiet. 

- n:o 80, V i 1 p on i e me n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Mäntyluodon sataman edustalle rakennetta
vien allonmurtajien rakennustöiden aloittamiseksi. 
Liitteet 398. - Ks. Satamat. 

Yleisen aloiteajan jälkeen jätetyt 
( Liitteet B): 

- N :o 81, A a II on: Koroterun määrärahan osoittami
sesta ältiysavustukseen. Liitteet 1309. - Ks. Äitiys
avustus. 

- n:o 82, A a II on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Helsingin Epilepsiayhdistys r.y:lle Pitäjänmäen Työ
klinikan tolllhllnan tukemiseksi. Liitteet 1310. -
Ks. Kaatumatauti. 

- n:o 83, A a II on: Määrärahan osoittamisesta perhe
lisän korottamista varten. Liitteet 1312. - Ks. Per
helisä. 

- n:o 84, Ahosen ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Multian-Pylkönmäen-Karstulan maantien raken
nustöiden aloittamiseen. Liitteet 1314. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 85, Ahosen ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Multian-Uuraisten maantien parannustöiden jatka
miseen ValkoJanmäen kohdalla Multian kunnassa. 
Liitteet 1315.- Ks. Maantiet. 

- n:o 86, Ahosen ym.: Määrärahan osoittamisesta 
siltatöiden aloittamiseksi Kärkistensalmessa Korpi
lahden kunnassa. Liitteet 1316. - Ks. Sillat. 

- n:o 87, An tilan ym.: Määrärahan osoittamisesta 
jalostuseläinten vientitoiminnan tehostamiseen. Liit
teet 1317.- Ks. Vienti. 

- n:o 88, A r on ym.: Määrärahan osoittamisesta Ou
lun lastentautien klinikan aloittaman neuvolatutki
musprojektin rahoittamiseen. Liitteet 1318. - Ks. 
Neuvolatoiminta. 

- n:o 89, A r on: Määrärahan osoittamisesta Suomen 
Poliohuolto r.y:n toipilas- ja huoltokodin toimin
nan turvaamiseksi. Liitteet 1319. - Ks. Lapsihal
vaus. 

- n:o 90, A r on: Määrärahan osoittamisesta Suomen 
Poliohuolto r.y:n toipilas- ja huoltokodin hoitopaik
kojen lisäämiseksi. Liitteet 1320. - Ks. Lapsihal
vaus. 

- n:o 91, A r on ym.: Määrärahan osoittamisesta sa
mapalkkaisuutta valvovan toimikunnan perustami
seksi työvoimaministeriöön. Liitteet 1321. - Ks. 
Samapalkkaisuus. 

- n:o 92, A r on ym.: Määrärahan osoittamisesta va
paan kokeilukoulun perustamisen ja toiminnan tu
kemiseen. Liitteet 1322. - Ks. Koululaitos. 

- n:o 93, A r on: määrärahan osoittamisesta pe<Iago
gis-psykologisen kuntouttamisen tutkijan viran pe
rustamiseksi Jyväskylän yliopiston kasvatustieteelli-
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seen tutkimuslaitokseen. Liitteet 1323. - Ks. Va
i aamieliset. 

Rah.al. n:o 49, A r on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
hoivasairaalan rakentamiseksi Helsingin yliopistolli
sen keskussairaalan yhteyteen. Liitteet 1324. - Ks. 
Sairaalat. 

- n:o 95, Aron ym.: Määrärahan osoittamisesta vai
keavammaisten invalidien kulkuneuvojen hankinnan 
tukemiseen. Liitteet 1325. - Ks. Invaliidit. 

- n:o 96, Back 1 u n d i n: Määrärahan osoittamisesta 
kalastajalaiturin laajentamista varten Siipyyn Kil
hamnissa. Liitteet 1326 ja 1327. - Ks. Satamat. 

- n:o 97, Back 1 u n d i n: Määrärahan osoittamisesta 
rakennustöiden jatkamiseksi Korsnäsin ja Teuvan vä
lisellä tiellä. Liitteet 1328 ja 1329. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 98, B a c k l u n d i n: Määrärahan osoittamisesta 
kalastussataman kuntoon saattamista ja laajentamista 
varten Pohjois-Vallgrundissa. Liitteet 1330 ja 1331. 
- Ks. Satamat. 

- n:o 99, Back 1 u n d i n: Määrärahan osoittamisesta 
Kaskisiin johtavan syväväylän syventämistä varten. 
Liitteet 1332 ja 1333. - Ks. Väylätyöt. 

- n:o 100, Backlund i n: Määrärahan osoittami
sesta tien kunnostamista varten Teuvan Peräiästä 
valtatielle n:o 8. Liitteet 1334 ja 1335. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 101, Backlund i n: Määrärahan osoittami
sesta Nixmossenin tien töitä varten Närpiössä. Liit
teet 1336 ja 1337. - Ks. Maantiet. 

- n:o 102, Backlund i n: Määrärahan osoittami
sesta kalasatamaa varten Lfulgvedanin luona Närpiön 
Nämpnäsissä. Liitteet 1338 ja 1339. - Ks. Satamat. 

- n:o 103, Back 1 u n d i n: Määrärahan osoittami
sesta parannustöiden aloittamista varten kantatiellä 
67 Jepuan ja Uudenkaarlepyyn välillä. Liitteet 1340 
ja 1341.- Ks. Maantiet. 

- n:o 104, Back 1 u n d i n: Määrärahan osoittami
sesta parannustöitä varten öljyvarastotien ja Monä
sin sataman välisellä tiellä. Liitteet 1342 ja 1343. -
Ks. M<~antiet. 

- n:o 105, Bernerin ym.: Määrärahan osoittami
sesta Savitaipaleen-Taipalsaaren tien Savitaipaleen 
puoleisen pään rakentamiseksi. Liitteet 1344. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 106, Bern e r i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta valtion kalanviljelylaitoksen perustamiseksi 
Uukuniemen kuntaan. Liitteet 1345. - Ks. Kalan
viljelyslaitokset. 

- n:o 107, Bernerin ym.: Määrärahan osoittami
sesta Saaren keskikoulun suunnittelua ia rakenta
mista varten. Liitteet 1346. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 108, Bernerin ym.: Määrärahan osoittami
sesta Lappeenrannan-Vaalimaan maantien raken
nustöiden jatkamiseen. Liitteet 1347. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 109, Bernerin ym.: Määrärahan osoittami
sesta Simpeleen ja Rautjärven hoitokeskuksen pe
rustamis- ja kävttökustannuksiin. Liitteet 1348. -
Ks. Hoitokeskukset. 

- n:o 110, Bernerin ym.: Määrärahan osoittami
sesta ei-puoluepoliittisten nuorisojärjestöjen tukemi
seen. Liitteet 1349. - Ks. Nuorisotyö. 

- n:o 111, Bernerin ym.: Määrärahan osoittami
sesta kehitvsyhteistyöhön. Liitteet 1350. - Ks. Ke
hitysyhteistyö. 

Rah.al. n:o 112, Bernerin ym.: Määrärahan osoitta
misesta yksityisten iltaoppikoulujen ja oppikoulujen 
iltalinjojen lukukausimaksujen alentamiseksi. Liit
teet 1351. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 113, Bernerin ym.: Määrärahan osoittami
sesta veronmaksajan oikeusturvan lisäämiseen täh
täävien toimenpiteiden selvittämiseksi. Liitteet 1352. 
- Ks. Verotus. 

- n:o 114, Burman i n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta Suomen-Ruotsin Kummikuntatoi
minnan Keskusliiton toiminnan tukemiseen. Liitteet 
1353. - Ks. Kummikuntatoiminta. 

- n:o 115, Burman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta sanoma- ja aikakauslehdentoimittajien opinto
matka-apurahoja varten. Liitteet 1354. - Ks. Opin
tomatkat. 

- n:o 116, Burman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta mielipidelehtien tukemiseksi. Liitteet 1355. -
Ks. Sanomalehdet. 

- n:o 117, Burman i n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta kehitysaputoiminnan tukemiseen. Liit
teet 1356.- Ks. Kehitysapu. 

- n:o 118, E s k e 1 i sen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta Postipankin vesihuoltolaitteiden ra
kentamiseen myöntämien lainojen korkohyvityksiin. 
Liitteet 1357.- Ks. Vesihuolto. 

- n:o 119, E s k e 1 i sen: Määrärahan osoittamisesta 
Kuopion tie- ja vesirakennuspiirin alueen tieolojen 
parantamiseksi. Liitteet 1358. - Ks. Maantiet. 

- n:o 120, E s k e 1 i sen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kuopion kotiteollisuuskoulukeskuksen lisära
kennuksen rakentamiseksi. Liitteet 1359. - Ks. Ko
titeollisuus. 

- n:o 121, E s k e 1 i sen ym.: Määrärahan osoittami
sesta avustuksiksi ja !ainoiksi talousteiden rakenta
miseen. Liitteet 1360. - Ks. Kuivatustyöt. 

- n:o 122, Eskman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Mommolan eritasoristeyksen rakentamista var
ten. Liitteet 1361. - Ks. Maantiet. 

- n:o 123, Eskman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Lavian ja Tampereen-Porin maantien välisen 
tien rakentamiseksi. Liitteet 1362. - Ks. Maantiet. 

- n:o 124, Eskman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Lavian virastotalon suunnittelutyötä varten. 
Liitteet 1363. - Ks. Virastot. 

- n:o 125, Eskman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta tutkimuksen toimittamiseksi öljyjohdon tai rau
tatien rakentamisesta Mäntyluodosta Reposaaren 
Tahkoluotoon. Liitteet 1364. - Ks. Satamat. 

- n:o 126, Eskman i n ym.: Määrärahan osoittami
SP~ta valtatiP 2:n ral<Pntamisehi moottoritieksi vä
lillä Pori-Nakkila. Liitteet 1365. - Ks. Maantiet. 

- n:o 127, Eskman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Tampereen-Turun tieltä Ellivuoren kautta 
Häijään-Vammalan tielle kulkevan Karkun paikal
listien perusparannusta varten. Liitteet 1366. - Ks. 
Paikallistiet. 

- n:o 128, Eskman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Karkun kunnassa sijaitsevan Kiuralan salmen 
siltasuunnitelmaa varten. Liitteet 1367. - Ks. Sillat. 

- n:o 129, Eskman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta ammattikurssikeskuksen perustamiseksi Porin 
kaupunkiin. Liitteet 1368. - Ks. Ammattikurssit. 

- n:o 130, Eskman i n ym.: Määrärahan osoittami-
sesta Punkalaitumen nimismiespiirin toiminnan jat
kamiseksi. Liitteet 1369.- Ks. Nimismiehet. 
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Rah.al. n:o 131, Eskmanin ym.: Määrärahan osoit
tamisesta lääkintöhoitajien koulutuksen aloittami
seksi Porin sairaanhoito-opistossa. Liitteet 1370. -
Ks. Kuntouttaminen. 

- n:o 132, E s km a n i n: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta kansansivistysjärjestöjen toiminnan 
tukemiseen. Liitteet 1371. - Ks. Kansansivistys. 

- n:o 133, Eskman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta kodinperustamislainoja koskevan korkotukijär
jestelmän toteuttamiseksi. Liitteet 1372. - Ks. Ko
dinperustamislainat. 

- n:o 134, E s km a n.i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta kotityön saattamista työeläketurvan piiriin kos
kevan tutkimuksen suorittamiseksi. Liitteet 1373. -
Ks. Työeläkkeet. 

- n:o 135, Friman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Levisalmen sillan rakentamiseksi Kittilän-Kön
kään tiellä. Liitteet 1374. - Ks. Sillat. 

- n:o 136, Frimanin ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kittiiän-Alakylän tieosan uudelleenrakenta
miseksi. Liitteet 1375. - Ks. Maantiet. 

- n:o 137, Friman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Lapin maatalousoppilaitoksen konehalli- ja työ
pajarakennuksen rakentamiseksi. Liitteet 1376. -
Ks. Maatalouskoulut. 

- n:o 138, Friman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta tien rakentamiseksi Simonkankaalta Ranuan
Pohjaslahden tiehen. Liitteet 1377. - Ks. Maantiet. 

- n:o 139, Friman i n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maaseudun sähköistämiseen. Liitteet 
1378. - Ks. Sähkö. 

- n:o 140, Friman i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta kuntien auttamiseksi työttömyyden aiheutta
mista vaikeuksista. Liitteet 1379. - Ks. Kunnat. 

- n:o 141, Friman i n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maaperätutkimustoiminnan tehostami
seksi. Liitteet 1380. - Ks. Maaperätutkimus. 

- n:o 142, Gestrin i n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta kriminaalih.uoltotyön kehittämiseen. 
Liitteet 1381.- Ks. Kriminaalihuolto. 

- n:o 143, Gestrin i n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta Suomenlinnan menoja varten. Liitteet 
1382 ja 1383. - Ks. Suomenlinna. 

- n:o 144, Granvik i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Petsmon kalastussataman rakentamista varten. 
Liitteet 1384 ja 1385. - Ks. Satamat. 

- n:o 145, Granvik i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Svensk-Finlands Vänner i Sverige nimiselle yh
distykselle. Liitteet 1386 ja 1387. - Ks. Ulkosuoma
Iaiset. 

- n:o 146, G a n v iki n ym.: Määrärahan osoittami
sesta metsämieskoulun suunnittelua varten Musta
saaren maatalouskoulujen yhteyteen. Liitteet 1388 
ja 1389.- Ks. Metsäkoulut. 

- n:o 147, Granvikin ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kaustisten ja Oravaisten välisen maantien suun
nittelun loppuun saattamista varten. Liitteet 1390 
ja 1391. - Ks. Maantiet. 

- n:o 148, Granvikin ym.: Määrärahan osoittami
sesta töiden aloittamista varten Kruunupyyn lento
kentälle johtavalla tiellä. Liitteet 1392 ja 1393. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 149, Granvik i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta tienrakennustyön aloittamista varten Vöyrin 
keskustasta Hellnäsin tienhaaraan. Liitteet 1394 ja 
1395. - Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 15, G r ö n d a h Iin ym.: Määrärahan osoit
tamisesta lääkintähoitajien koulutUKsen ru.omarni
seksi ne!ikaistru.seksi. Lutteet 1396. - Ks. Maantiet. 

- n:o 151, G r ö n d a h 1 i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta yhdystien rakentam.tseksi Porin-Tampereen 
maantieltä Laviaan. Liitteet 1397. - Ks. Maantiet. 

- n:o 152, G r ö n d a h 1 i n ym.: Määrärahan osoma
misesta tien rakennustöiden aloittamiseksi Reposaa
ren tieltä Ahlaisten maantielle. Liitteet 1398. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 153, Haapasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta valtion vakuutuslaitoksen perustamista varten. 
Liitteet 1399.- Ks. Vakuutus. 

- n:o 154, H a a p a s a 1 on ym.: Määrärahan osoitta
misesta tutkimuksen toimittamiseksi raskaissa ja vaa
rallisissa ammateissa työskentelevien eläkeiän alen
tamisesta. Liitteet 1400. - Ks. Eläkkeet. 

- n:o 155, H a 1m e en: Määrärahan osoittamisesta 
Hallinpenkin-Tynnyrisuon tien rakentam.tsen aloit
tamiseksi Kuoreveden kunnassa. Liitteet 1401. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 156 Hanhirova n: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maatilatalouden kehittämisrahastoon. 
Liitteet 1402. - Ks. Maatilatalous. 

- n:o 157, Hanhirova n: Määrärahan osoittami
sesta avustukseksi poropaliskunnille poronlihan vien
titeurastamoiden rakentamisesta ja hankkimisesta 
aiheutuvien kustannusten peittämiseen. Liitteet 
1403. - Ks. Poronho.ito. 

- n:o 158, Hanhi r o v a n: Määrärahan osoittami
sesta polkutien rakentamiseen Näkkälän kylään 
Enontekiöllä. Liitteet 1404. - Ks. Polkutiet. 

- n:o 159, Hanhi r o v a n: Määrärahan osoittami
sesta äidinpalkkajärjestelmän luomiseksi. Liitteet 
1405. - Ks. Äidinpalkka. 

- n:o 160, H a n h i r o v a n: Määrärahan osoittami
sesta lossiyhteyden aikaansaamiseksi Ounasjoen yli 
Raattaman-Ketomellan polkutiellä. Liitteet 1406. 
- Ks. Lossit. 

- n:o 161, Hanhirova n: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta vaikeuksiin joutuneiden kuntien val
tionapuun. Liitteet 1407. - Ks. Kunnat. 

- n:o 162, Hanhi r o v a n: Koroteron määrärahan 
osoittamisesta yksityisteiden avustamiseen. Liitteet 
1408. - Ks. Yksityiset tiet. 

- n:o 163, Hanhi r o v a n: Määrärahan osoittami
sesta pienteollisuuslainoja varten. Liitteet 1409. -
Ks. Pienteollisuus. 

- n:o 164, Hanhirova n: Määrärahan osoittami· 
sesta kansainvälistä kauppapolitiikkaa koskettelevan 
tiedotustoiminnan lisäämiseksi yrittäjille. Liitteet 
1410.- Ks. Kauppapolitiikka. 

- n:o 165, Hanhi r o v a n: Määrärahan osoittami
sesta nuorisoasuntoJoiden perustamiseksi suurimpiin 
kaupunkeihin. Liitteet 1411. - Ks. Nuorisotyö. 

- n:o 166, Hanhirova n: Määrärahan osoittami
sesta sillan rakentamiseen Tengeliönjoen yli Ylitor
nion Kantomaanpään kylässä Liitteet 1412. - Ks. 
Sillat. 

- n:o 167, Hanhirova n: Määrärahan osoittami
sesta Pessalompolon-Sirkkakosken tiesuunnitelman 
tekemiseen. Liitteet 1413. - Ks. Maantiet. 

- n:o 168, Hanhi r o v a n: Määrärahan osoittami
sesta Tengeliönjoen tulvien aiheuttamien toimenpi
teiden suunnitteluun. Liitteet 1414. - Ks. Perkaus
työt. 
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Rah.al. n:o 169, Hanhirova n: Määrärahan osoitta
misesta suunnittelutyötä varten matkailuhotellin ra
kentamiseksi Aavasaksan vaaralle. Liitteet 1415. -
Ks. Matkailu. 

- n:o 170, H a n h i r o v a n: Määrärahan osoittami
sesta Kantomaanpään-Raanujärven tien perusparan
nussuunnitelman tekoon Ylitorniolla. Liitteet 1416. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 171, Hanhirovan: Määrärahan osoittami-
sesta Nuotiorannan-Portimojärven tiesuunnan tut
kimiseen. Liitteet 1417. - Ks. Maantiet. 

- n:o 172, Hanhirova n: Määrärahan osoittami
sesta tutkimuksen suorittamiseksi Liakanjoen sillan 
rakentamiseksi Alatornion kunnassa. Liitteet 1418. 
- Ks. Sillat. 

- n:o 173, Hanhirova n: Määrärahan osoittam_j-
sesta Väylänvarren tien peruskorjaukseen Pellon Ja 
Kolarin kunnissa. Liitteet 1419. - Ks. Maantiet. 

- n:o 174, Hanhirova n: Määrärahan osoittami
sesta puutavaran lastauspaikkaa varten Pellon kun
taan. Liitteet 1420. - Ks. Puutavara. 

- n:o 175, Hanhirova n: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maankäyttölain ja maanhankintalain 
toimeenpanon yhteydessä rakennettavia yleisiä teitä 
varten. Liitteet 1421. - Ks. Maantiet. 

- n:o 176, Hanhirovan ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta metsäkurssitoimintaan. Liitteet 
1422.- Ks. Metsäkurssit. 

- n:o 177 Hanhirovan: Määrärahan osoittami
sesta oikeusavustajajärjestelmän tehostamiseksi koko 
maassa. Liitteet 1423. - Ks. Oikeusavustajat. 

- n:o 178, Hanhirovan ym.: Määrärahan osoitta
misesta opintososiaalisen kokonaisohjelman laatimi
seksi. Liitteet 1424. - Ks. Opintotuki. 

- n:o 179, Hanhirova n: Määrärahan osoittami
sesta tiesuunnan tutkimiseksi Muonion kunnan 
Muotkavaarasta Tiurajärvelle. Liitteet 1425. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 180, H a n h i r o v a n: Määrärahan osoittami
sesta Kolarinsaaren siltasuunnitteluja varten. Liitteet 
1426. - Ks. Sillat. 

- n:o 181, Hanhirova n: Määrärahan osoittami
sesta Nunnasen-Lisman-Repojoen tiesuunnan tut
kimuksen loppuun suorittamista varten. Liitteet 
1427.- Ks. Maantiet. 

- n:o 182, Hanhirova n: Määrärahan osoittami
sesta Muurolan-Mellajärven-Aavasaksan maantien 
parannustutkimusta varten. Liitteet 1428. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 183, Hanhirova n: Määrärahan osoittami
sesta Tornion Röyttän satama-alueelle johtavan 9 
metrin väylän rakentamiseksi. Liitteet 1429. - Ks. 
Väylä työt. 

- n:o 184, Hanhi r o v a n: Määrärahan osoittami
sesta Nuotiorannan-Martimon maantien peruskor
jauksen suorittamiseksi Ylitornion kunnassa. Liitteet 
1430. - Ks. Maantiet. 

- n:o 185, H a n h i r o v a n: Määrärahan osoittami
sesta Alkkulan-Tengeliön yksityistien rakentami
seen Ylitorniolla. Liitteet 1431. - Ks. Yksityiset 
tiet. 

- n:o 186, H a n h i r o v a n: Määrärahan osoittami
sesta. Kuttasen-Kultiman polkUtien rakentamista 
varten. Liitteet 1432. - Ks. PolkUtiet. 

Rah.al. n:o 187, H a n h i r o v a n: Määrärahan osoitta· 
misesta Saukkoriipin-Konttajärven maantien paran· 
nustöitä varten. Liitteet 1433. - Ks. Maantiet. 

- n:o 188, Hanhirova n ym.: Määrärahan osoitta
misesta tutkimuksen toimittamiseksi lainvalmistelu· 
toiminnan tehostamisesta. Liitteet 1434. - Ks. Lain
valmistelu. 

- n:o 189, Hanhirova n: Määrärahan osoittami· 
sesta lapsilisien korottamiseksi. Liitteet 1435. - Ks. 
Lapsilisä. 

- n:o 190, Hanhirova n: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maankäyttölain mukaisia tientekotöitä 
varten. Liitteet 1436. - Ks. Maantiet. 

- n:o 191, Hanhirova n: Määrärahan osoittami· 
sesta kehitysapurahaston perustamista varten. Liit· 
teet 1437.- Ks. Kehitysapu. 

- n:o 192, Hanhirova n ym.: Määrärahan osoitta· 
misesta tutkimuksen toimittamiseksi erityisten nuo
risoasuntoJoiden rakentamisesta. Liitteet 1438. -
Ks. Nuorisotyö. 

- n:o 193, H a r a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
helikopterin hankkimiseksi meripelastustoimintaa 
varten. Liitteet 1439. - Ks. Me1'i.pelastustoiminta. 

- n:o 194, Haukipuron ym.: Määrärahan osoitta· 
misesta Alavieskan-Taluskyläs-Yppärin maantien 
perusparannustöihin. Liitteet 1440. - Ks. Maantiet. 

- n:o 195, Haukipuron ym.: Määrärahan osoitta· 
misesta Kuusiniemen sillan rakentamiseksi Pyhäjoen 
kunnan Pirttikosken kylään. Liitteet 1441. - Ks. 
Sillat. 

- n:o 196, Haukipuron ym.: Määrärahan osoitti. 
misesta kuivatusmaksujen poistamiseksi Oulun ja 
Lapin lääneissä. Liitteet 1442. - Ks. Kuivatustyöt. 

- n:o 197, H a u k i p u r o n ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta vaikeuksiin joutuneiden kuntien 
valtionapua varten. Liitteet 1443. - Ks. Kunnat. 

- n:o 198, Haukipuron ym.: Määrärahan osoitta-
misesta kalasataman rakentamiseksi Pyhäjokisuuhun. 
Liitteet 1444. - Ks. Satamat. 

- n:o 199, Haukipuron ym.: Määrärahan osoit
tamisesta avustuksiksi salaojituksiin. Liitteet 1445. 
- Ks. Ojitus. 

- n:o 200, Haukipuron ym.: Korotetun määrära-
han osoittamisesta ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten. 
Liitteet 1447. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 201, Haukipuron ym.: Määrärahan osoitta
misesta Raahen virastotalon suunnittelutyön aloitta· 
mista varten. Liitteet 1448.- Ks. Virastot. 

- n:o 202, H a u kipu r on ym.: Määrärahan osoitta· 
misesta Pyhäjoen tulvasuojelun täydennystöitä var
ten. Liitteet 1449. - Ks. Perkaustyöt. 

- n:o 203, Haukipuron ym.: Määrärahan osoitta
misesta Vallinkorvan metsäkoulun laajentamiseksi. 
Liitteet 1450. - Ks. Metsäkoulut. 

- n:o 204, Haukipuron ym.: Määrärahan osoitta· 
misesta Oulaisten-Merijärven maantien parannus
työn aloittamista varten. Liitteet 1451. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 205, Haukipuron ym.: Määrärahan osoitta· 
misesta rintamasotilaiden ilmaista terveystarkastusta 
varten. Liitteet 1452. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 206, Haukipuron ym.: Määrärahan osoitta· 
misesta Pyhäjoen-Vihannin maantien perusparan· 
tamista varten. Liitteet 1453. - Ks. Maantiet. 
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Rah.al. n:o 207, Haukipuron ym.: Määrärahan 
osoittamisesta suunnitelman laatimiseksi Katajoen
Merijärven maantien peruspatantamista vatten. Liit
teet 1454. - Ks. Maantiet. 

- n:o 208, Haukipuron ym.: Määrärahan osoitta· 
misesta Haapaveden-Pulkkilan maantien perus
patantamista vatten. Liitteet 1455. - Ks. Maantiet. 

- n:o 209, Haukipuron ym.: Määrärahan osoitta
misesta matkailutien rakennustyön aloittamiseksi 
paikallistienä Kalajoen Hiekkasärkille. Liitteet 1456. 
- Ks. Paikallistiet. 

- n:o 210, Haukipuron ym.: Korotetun määrä-
rahan osoittamisesta maaseudun sähköistämisen tu
kemiseen. Liitteet 1457. - Ks. Sähkö. 

- n:o 211, Heinosen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta opintolainojen myöntämiseen ulko
mailla lääkärin- tai hammaslääkärintutkintoa suorit, 
taville opiskelijoille. Liitteet 1458. - Ks. Opinto
lainat. 

- n:o 212, Heinosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta nuorille tatkoitettujen vuokra-asuntojen raken
tamiseen. Liitteet 1459. - Ks. Asuntotuotanto. 

- n:o 213, He 1 teen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta avustukseksi Helsingin yliopistolli
selle keskussairaalaliitolle Allergiasairaalan ostoa var
ten. Liitteet 1460.- Ks. Sairaalat. 

- · n:o 214, He 11 s te n i n ym.: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta vähävataisten oppilaiden käyttöön an
nettavien oppikirjojen hankkimiseksi yksityisoppi
koulujen kirjastoihin. Liitteet 1461. - Ks. Oppi
koulut. 

..- n:o 215, af Heurli.nin ym.: Määrärahan osoit
tamisesta yhden nykyvenäjän apulaisprofessorin vi· 
ran perustamiseksi Helsingin yliopistoon. Liitteet 
1462. - Ks. Yliopisto. 

...- n:o 216, H o 1 o p ai sen ym.: Määrärahan osoitta
misesta Latvalammin-Ylämyllyn maantien patanta
miseen välillä Onkisalmi-Siikasalmi. Liitteet 1464. 
- Ks. Maantiet. · · 

- n:o 217, Holopaisen ym.: Korotetua määrära-
han osoittamisesta yleisten teiden kunnossapitoon. 
Liitteet 1465, - Ks. Maantiet. 

- n:o 218, H olo p a i sen ym.: Määrärahan osoitta
misesta Kuopion-'-Nurmeksen kantatien parantami
seksi välillä läänin raja-Nurmeksen mlk. Liitteet 
1466. - Ks. Maantiet. 

- n:o 219, Honkasen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta asutusteiden kuntoonpanoon ja kun, 
nossapitoon. Liitteet 1467.- Ks. Asutustiet. 

- n:o 220, Honkasen ym.: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta avustukseksi kunnille kunnanlääkä
rien virka-asuntojen rakentamista varten. Liitteet 
1468.- Ks. Lääkärit. 

..- n:o 221, Honkasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta kunnaneläinlääkärien virka-asuntojen rakenta
misen avustamista varten. Liitteet 1469.- Ks. Eläin, 
lääkärit. 

- n:o 222, Honkasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Taivalkosken Ohtaojaan rakennettavan keskus
kalanviljelylaitoksen keskeneräisten rakennustöiden 
suorittamiseksi. Liitteet 1470. - Ks. KalanviljelySI
laitokset. 

- n:o 223, Honkosen ym.: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta musiikkioppilaitosten toiminnan tu· 
kemiseen. Liitteet 1472. - Ks. Musiikki. 

Rah.al. n:o 224, H onko sen ym.: Määrärahan osoit· 
tamisesta Pirkanmaan maakuntakirjaston tehtävien 
antamiseksi Tampereen kaupunginkirjastolle. Liit· 
teet 1474. - Ks. Kirjastot. 

- n:o 225, H on k o s en ym.: Määrärahan osoittami
sesta Tampereen teknillisen korkeakoulun rakennll6-
osaston rakennustyön aloittamiseksi. Liitteet 1475. 
- Ks. Teknilliset korkeakoulut. 

- n:o 226, Honkosen ym.: Määrärahan osoittami-
sesta Mänttään perustettavan ammatinvalinnan oh
jaustoimiston työvoiman . palkkaamiseksi. Liitteet 
1476. - Ks. Ammatinvalinta. 

- n:o 227, H o n k o s en ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kuoreveden yhteiskoulun ottamiseksi valtion 
haltuun. Liitteet 1477. -'- Ks. Oppikoulut. 

~ n:o 228, H osti 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta ylimääräisen tukilisän suorittamista vatten. 
Liitteet 1478. - Ks. Kansaneläke .. 

- n:o 229, H osti l a n: Määrärahan osoittamisesta 
tutkimuksen suorittamiseksi .. Karhulan-Haminan 
maantien rakentamisesta nelikaistaiseksi. Liitteet 
1479. - Ks. Maantiet. 

- n:o 230, H osti l a n: Määrärahan osoittamisesta 
tutkimuksen toimittamiseksi Luumäen-Haminan
Tavastilan rau~~:atien rakentamisesta. Liitteet 1480. 
- Ks. Rautatiet. 

- n:o 231, H osti 1 a n: Määrärahan osoittamisesta 
tiesuunnan tutkimiseksi Virolahden ja Vehkalahden 
kuntien rajan tienoilta maantieltä Vähäharvajan nie
melle. Liitteet 1481. - Ks. Maantiet. 

...:.. n:o 232, H osti l a n: Määrärahan osoittamisesta 
Vehkalahden kunnan Ta.mmion kylän aallonmurta· 
jan korjaamiseksi. Liitteet 1482. - Ks. Satamat. 

- n:o 233, H osti l a n: Määrärahan osoittamisesta 
HaapasaateD saaristossa olevan Lupin kallioluodon 
vattio- ja kalastusmajan rakentamiseksi. Liitteet 1483. 
- Ks. Merenkulku. 

- n:o 234, H o s t i 1 a n: Määrärahan osoittamisesta 
Tavastilan-Kymin maantien rakennustöiden aloitta
miseksi. Liitteet 1484. - Ks. Maantiet. 

- n:o 235, H y kk ä älä n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Iitin virastotalon rakennustöiden aloittamiseen. 
Liitteet 1485.- Ks. Virastot. 

- n:o 236, Häkkisen ym.: Määrärahan osoittami
sesta valtatien n:o 5 patantamiseksi moottoritieksi 
välillä Särkilahti-Puijonrinne Kuopion kaupungissa. 
Liitteet 1486.- Ks. Maantiet. 

..._ n:o 237, Häkkisen ym.: Määrärahan osoittami
sesta valtatien n:o 5 parantamiseksi välillä Koljou, 
virta-Sukeva. Liitteet 1487. - Ks. Maantiet. 

- n:o 238, Häkkisen ym.: Määrärahan osoittami· 
· sesta valtion omistaman ja ylläpitämän sokeain am

mattikoulun suunnitteloo varten. Liitteet 1488. -
Ks. Aistivialliset. 

- n:o 239; H ä k k i s en ym.: Määrärahan osoittami
sesta avustukseksi Sokeain Keskusliitolle vastasokeu· 
tuneille tatkoitettua sopeuttavaa kuntoutushoitoa 
varten. Liitteet 1489. - Ks. Aistivialliset. 

- n:o 240, Häkkisen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Muuroveden-Juankosken maantien patanouSI
töiden aloittamiseksi. Liitteet 1491. - Ks. Maantiet. 

-:- n:o 241, H ä p p ö l ä n yin.: Määrärahan osoittami
sesta Turengin-Kilpatistin maantien korjaustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 1492.. - Ks. Maantiet. 
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Rah.al. n:o 242, J u v e 1 a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Lavian virastotalon rakennustöiden aloitta
mista varten. Liitteet 1493. - Ks. Virastot. 

- n:o 243, Juvel a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Kantin-Sarvelan-Jalasjärven tien parannustöiden 
loppuunsuorittamista varten. Liitteet 1494. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 244, J u v e 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Karvian-Parkanon tien perusparannustöiden aloit
tamiseksi. Liitteet 1495. - Ks. Maantiet. 

- n:o 245, J u v e 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Henkilahden Mestilän tien peruskorjaustöiden aloit
tamiseksi. Liitteet 14%. - Ks. Maantiet. 

- n:o 246, Juvel a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Rauman satamaan suunnitellun talviväylän ruop
paustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1497. - Ks. Väy
lätyöt. 

- n:o 247, J u v e 1 a n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta entisten rintamamiesten eläkkeitä var
ten. Liitteet 1498. - Ks. Rintan.amiehet. 

- n:o 248, Juvel a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
järjestöjen ja kuntien suojatyötoiminnan tukemi· 
seen. Liitteet 1499. - Ks. Suojatyötoiminta. 

- n:o 249, Juvel a n: Määrärahan osoittamisesta Lu
valahden-Kepolan tien kestopäällystystöitä varten. 
Liitteet 1500. - Ks. Maantiet. 

- n:o 250, ] u velan ym.: Määrärahan osoittamisesta 
suojatyöpaikoissa tapahtuvaan vajaakuntoisten työ
paikkakokeiluun. Liitteet 1501. - Ks. Suojatyötoi
minta. 

- n:o 251, J uv e 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Irjanteen-Panelian ja Saarenmaan-Hormiston
Nakkilan välisten tieyhteyksien korjaus- ja kesto
päällystystöitä varten. Liitteet 1502. - Ks. Maantiet. 

- n:o 252, J u v e 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Kankaanpään-Honkajoen maantien kestopäällystä· 
mistä varten. Liitteet 1503. - Ks. Maantiet. 

- n:o 253, J ä m s enin ym.: Määrärahan osoittami
sesta rintamasotilaskortin jakamista varten. Liitteet 
1504. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 254, J ä m sen i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta mielenterveystyön uudelleenorganisoinnin tut
kimiseksi. Liitteet 1505. - Ks. Mielenterveystyö. 

- n:o 255, J li m sen i n ym.: Määrärahan osoittami· 
sesta maamiesopiston perustamiseksi Tarvaalan maa
talousoppilaitoksen yhteyteen. Liitteet 1506. - Ks. 
Maata!ous·koulut. 

- n:o 256, J ä m sen i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Pihtiputaan emäntäkoulun rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 1508. - Ks. Emäntäkoulut. 

- n:o 257, ] å m sen i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta karjanhoitolaitosten lomaemäntien kurssien 
aikaansaamiseksi. Liitteet 1509. - Ks. Lomaemän· 
nät. 

- n:o 258, J ä m sen i n: Määrärahan osoittamisesta 
äidinpalkan maksamisen aloittamiseksi. Liitteet 1510. 
- Ks . .Äidinpalkka. 

- n:o 259, J ä m sen i n ym.: Määrärahan osoittami-
sesta !ainoiksi Huopanan Voima Oy:lle Huopanan
kosken vesivoimalaitoksen laajennus- ja rakennus
töitä varten. Liitteet 1512. - Ks. Voimalaitokset. 

- n:o 260, J ä m sen i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta suunnitelman laatimista varten kalastuskoulun 
perustamiseksi Konneveden kunnan Siikakoskelle. 
Liitteet 1513. - Ks. Kalastuskoulut. 

Rah.al. n:o 261, J ä m sen i n ym.: Määrärahan osoit· 
tamisesta teologisen opetuksen aloittamiseksi Jyväs
kylän yliopistossa. Liitteet 1515. - Ks. Yliopisto. 

- n:o 262, J ä m sen i n: Korotetun määrärahan osoit
tamisesta avustuksiksi vaikeuksiin joutuneille kun
nille. Liitteet 1516. - Ks. Kunnat. 

- n:o 263, ] ä m sen i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta !ainoiksi yksityisille kalanvi!jelylaitoksille. Liit· 
teet 1517.- Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

- n:o 264, Kaarlosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta kasvihuoneviljelyn tutkimuksissa tarvittavan 
työvoiman palkkaamiseksi. Liitteet 1518. - Ks. 
Kasvihuoneet. 

- n:o 265, Kaarlosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta naudanrehun tarkkailu- ja tutkimustoimintaa 
varten. Liitteet 1519. - Ks. Rehu. 

- n:o 266, Kaarnan ym.: Määrärahan osoittami
sesta tien rakentamiseen Pulsan asemalta Luumäelle. 
Liitteet 1520. - Ks. Maantiet. 

- n:o 267, Kaarnan ym.: Määrärahan osoittami
sesta maantien rakentamiseksi Lemin kirkolta Iitiän 
kylän kautta valtatielle n:o 13. Liitteet 1521. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 268, Kaarnan ym.: Määrärahan osoittami
sesta maantien rakentamiseksi Savitaipaleen kirkolta 
Taipalsaarelle. Liitteet 1522. - Ks. Maantiet. 

- n:o 269, Kaarnan ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Vaalimaan-Simolan-Lappeenrannan maantien ra
kentamiseen. Liitteet 1523. - Ks. Maantiet. 

- n:o 270, Kaarnan ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta avustukseksi syöpäjärjestöille sädehoi
tolaitosten ylläpitämisestä aiheutuneiden tappioiden 
korvaamiseksi. Liitteet 1524. - Ks. Sairaalat. 

- n:o 271, K a 1 a vaisen ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta opintokeskuksille niiden suorit
tamaa kerhotoiminnan ohjausta varten. Liitteet 1525. 
- Ks. Kerhotoiminta. 

- n:o 272, Kankaan ym.: Määrärahan osoittami-
sesta turkistarhaustoiminnan neuvontatyöhön Oulun 
ja Lapin läänissä. Liitteet 1526. - Ks. Turkistar
haus. 

- n:o 273, Kankaan ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta rintamasotilaiden ylimääräisiä sota
eläkkeitä varten. Liitteet 1527. - Ks. Rintamamie
het. 

- n:o 274, Kankaan ym.: Määrärahan osoittami· 
sesta äidinpalkkajärjestelmän toteuttamisen aloitta
miseksi. Liitteet 1528. - Ks . .Äidinpalkka. 

- n:o 275, K a n k a a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Limingan kuntaan rakennettavan valtion vi
rastotalon rakennussuunnitelmia varten. Liitteet 
1529.- Ks. Virastot. 

- n:o 276, Kankaan ym.: Määrärahan osoittami
sesta Piippolan kotiteollisuuskoulun rakentamisen 
jatkamiseen. Liitteet 1530. - Ks. Kotiteollisuus. 

- n:o 277, Kankaan ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta avustuksiksi vaikeuksiin joutuneille 
kunnille. Liitteet 1531. - Ks. Kunnat. 

- n:o 278, Kankaan ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maaseudun sähköistämisen tukemi
seen. Liitteet 1532. - Ks. Sähkö. 

- n:o 279, Kankaan ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta peruskuivatusten yhteydessä suoritet
tavien yhteissalaojitu6töiden tukemiseen. Liitteet 
1534. - Ks. Ojitus. 
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Rah.al. n:o 280, Kanto 1 a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta oppi- ja ammattikoululaisten koulumatkakus
tannusten korvaamiseen. Liitteet 1535. - Ks. Mat
kakustannukset. 

- n:o 281, K a n t o 1 a n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta aluesairaalain rakentamiseen. Liitteet 
1536. - Ks. Sairaalat. 

- n:o 282, Kantolan ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta geologisen tutkimustoiminnan edistä
miseksi. Liitteet 1537. - Ks. Geologinen tutkimus
toiminta. 

- n:o 283, Kanto 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta !ainoiksi Uudenmaan läänin kunnille koulu·, 
sairaala-, asunto- ja kunnallisteknillisten laitosten ra
kentamista varten. Liitteet 1538. - Ks. Kunnat. 

- n:o 284, Kanto 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Helsingin kehätieltä Espoon kauppalan Järven
perän kylästä Lahnukseen ja Porin pikatielle johta
van maantien peruskorjaU6ten suorittamiseen. Liit
teet 1539. - Ks. Maantiet. 

- n:o 285, Kanto 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kolmperän-Salakosken maantieosan kesto
päällystämiseksi. Liitteet 1540. - Ks. Maantiet. 

- n:o 286, K a r p o 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta pienteollisuuslainoja varten. Liitteet 1541. -
Ks. Pienteollisuus. 

- n:o 287, K a r p o 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
se~ta Rasivaaran-Tolosenmäen tien rakentamiseksi. 
Liitteet 1542. - Ks. Maantiet. 

- n:o 288. K a r p o 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kiteen-Lepikon tien rakentamista varten. 
Liitteet 1543.- Ks. Maantiet. 

- n:o 289, K a r p o 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
se~ta Pohjois- ja Sisä-Suomen alueilla tuotetun ru
kiin tuotantopalkkion suorittamiseen. Liitteet 1544. 
- Ks. Vilja. 

- n:o 290, K a r p o 1 a n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta siirtona maatilatalouden kehittämis
rahastoon. Liitteet 1545. - Ks. Maatilatalous. 

- n: o 291. K a r v i k o n ym.: Määrärahan osoittami
sesta ylimääräisten korvausten suorittamiseen soti
lasvammal~in mukaisten elinkorkojen ja huoltoeläk
keiden jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi. Liitteet 
1546. - Ks. Sotilasvammakorvaukset. 

- n:o 292, Kekkosen: Määrärahan osoittamisesta 
l~tstenhoitaiien koulutusta varten. Liitteet 1547. -
Ks. Lastenhoito. 

- n:o 293, Kekkosen vm.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta Kriminaalihuolto r.y:lle käytettäväksi 
lainsäädännön edellyttämään kriminaalihuoltoon. 
Liitteet 1548. - Ks. Kriminaalihuolto. 

- n:o 294, Kekkosen: Määrärahan osoittamisesta 
Puolangan-Pudasjärven maantien parantamiseen. 
Liitteet 1549.- Ks. Maantiet. 

- n:o 295, Kekkosen: Määrärahan osoittamisesta 
Kuhmon-Suomussalmen maantien parantamiseen. 
välillä Lentiira-Suomussalmi. Liitteet 1550. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 296, Kekkosen: Määrärahan osoittamisesta 
Juntusrannan-Teerirannan maantien parantami
seen. Liitteet 1551. - Ks. Maantiet. 

- n:o 297, Kinnusen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Satoisten yhteislyseon rakennustöiden aloitta
miseksi. Liitteet 1552. - Ks. Oppikoulut. 

Rah.al. n:o 298, Kiviahon ym.: Määrärahan osoit
tamisesta Kauhavan-Kortesjärven maantien paran
tamiseksi. Liitteet 1553. - Ks. Maantiet. 

- n:o 299, Kiviahon ym.: Määrärahan osoittami
sesta Lappajärven-Kauhavan tien parantamiseksi. 
Liitteet 1554. - Ks. Maantiet. 

- n:o 300, Kiviahon ym.: Määrärahan osoittami
sesta Alajärven ohikulkull:ien rakentamiseen. Liitteet 
1555. - Ks. Maantiet. 

- n:o 301, Kiviahon ym.: Määrärahan osoittami
sesta Ähtärin-Töysän-Alavuden maantien raken
tamiseksi. Liitteet 1556. - Ks. Maantiet. 

- n:o 302, K n u u t i n: Määrärahan osoittamisesta 
iltaoppikoulun perustamiseksi Kemiin. Liitteet 
1557.- Ks. Oppikoulut. 

- n:o 303, K n u u t i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kemin Ajokseen johtavan väylän valaisemiseen. 
Liitteet 1558. - Ks. Merenkulku. 

- n:o 304, K n u u t i n: Määrärahan osoittamisesta 
Ylitornion kunnalle lisättynä valtionapuna kunnan
sairaalan rakennushankkeen toteuttamiseksi. Liitteet 
1559.- Ks. Sairaalat. 

- n:o 305, K n u-u t i n: Määrärahan osoittamisesta 
ammattikoulunopettajain opiston ja kansakoulun
opettajain jatkokoulutuskeskuksen perustamiseksi 
Tornion seminaarilta vapautu'Viin tiloihin. Liitteet 
1560. - Ks. Ammattikoulut. 

- n:o 306, K n u u t i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kemin kaupunkiin perustettavan kurssikeskuk
sen suunnittelua varten. Liitteet 1561. - Ks. Kurs
sit. 

- n:o 307, K n u u t i n: Määrärahan osoittamisesta so
siaalikasvattajia ja kotiavustajia valmistavan koulun 
perustamiseksi Tornion seminaarilta vapautuviin ti
loihin. Liitteet 1562. - Ks. Sosiaalikasvatus. 

- n:o 308, K n u u t i n: Määrärahan osoittamisesta 
valtion omistaman jäähdyttämön rakentamiseksi So
dankylään. Liitteet 1563. - Ks. Jäähdyttämöt. 

- n:o 309, K n u u t i n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta huumausaineiden väärinkäyttäjien va.
paaehtoiseen huoltotyöhön. Liitteet 1564. - Ks. 
Huolto työ. 

- n:o 310, K n u u t i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta metsätyömiesten asunto-olojen kehittämiseksi 
luovutettavien rakennuspuiden hinnan alentamiseksi. 
Liitteet 1565.- Ks. Metsätyöt. 

- n:o 311, K n u u t t i 1 a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta posti- ja lennätinlaitoksen Jyväskylän jako
kaukokeskuksen huoneiston lisätilojen hankkimi
seksi. Liitteet 1566. - Ks. Postilaitos. 

- n:o 312, K n u-u t t i 1 a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta ammattikoulujen opiskelija-asuntolain raken
tamista varten. Liitteet 1567. - Ks. Asuntotuo
tanto. 

- n:o 313, K n u u t t i ta n ym.: Määrärahan osoitta
misesta yksityisopiskelijakomitean ehdottamien 
uusien valtion iltaoppikoulujen perustamiseksi. Liit
teet 1568. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 314, K o c k i n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
avustukseksi Kriminaalihuolto r.y:lle nuorisoval
vontatoimiston perustamiseksi Lahden kaupunkiin. 
Liitteet 1569. - Ks. Kriminaalihuolto. 

- n:o 315, K o c k i n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Lahden keskussairaalan suunnittelua varten. Liitteet 
1570. - Ks. Sairaalat. 
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Rah.al. n:o 316, Koivusen ym.: Korotetun määrä
rahan osoittamisesta Kaakkois-Suomen Sädehoitoko
din ja Keski-Suomen Sädesairaalan rakennusaikais
ten luottojen vuonna 1968 erääntyneiden korkojen 
korvaamiseksi. Liitteet 1571. - Ks. Sairaalat. 

- n:o 317, Koivusen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Toljaanmäen tienparannusohjelman suoritta
miseen Keuruun-Multian maantiellä. Liitteet 1572. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 318, Koivusen ym.: Määrärahan osoittami-
sesta halpakorkoisia pienteollisuuslainoja varten. 
Liitteet 1573. - Ks. Pienteollisuus. 

- n:o 319, Koivusen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Jyväskylän yliopiston kirjasto-hallintoraken
nuksen suunnitteluun. Liitteet 1574. - Ks. Yli
opisto. 

- n:o 320, Koivusen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Jyväskylään rakennettavan sokeain koulun ra
kennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1575. - Ks. 
Aistivialliset. 

-.... n:o 321, Koivusen ym.: Määrärahan osoittami
sesta ammattikoulujen Jyväskylän opettajaopiston 
uudisrakennuksen suunnittelutyötä varten. Liitteet 
1576. - Ks. Ammattikoulut. 

- n:o 322, Koivusen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kärkistensalmeen rakennettavan maantiesillan 
suunnitteluotöiden suorittamiseen. Liitteet 1577. -
Ks. Sillat. 

- n:o 323, Korsbäck i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta parannustöiden loppuun saattamista varten 
Korsnäsin-Närpiön-Teuvan maantiellä. Liitteet 
1578 ja 1579.- Ks. Maantiet. 

- n:o 324, Korsbäck i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta ammatinvalinnanohjausta varten eteläisellä 
ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Liitteet 1580 ja 1581. 
- Ks. Ammatinvalinta. 

- n:o 325, Korsbäck i n ym.: Määrärahan osoitta-
misesta Edsvikin-Ylimarkun-Teuvan tien paran
tamista varten. Liitteet 1582 ja 1583. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 326, Korsbäck i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Petolahti-Korsbäck~Korsnäsin tien ranta
tiehen yhdistämistä varten. Liitteet 1584 ja 1585. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 327, Korsbäck i n ym.: Määrärahan osoitta-
misesta Martensin taimitarhan säätiölle Ylimarkussa. 
Liitteet 1586 ja 1587. - Ks. Kasvihuoneet. 

- n:o 328, Korsbäck i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Storbron sillan parantamista varten Tiukan 
kunnassa. Liitteet 1588 ja 1589. - Ks. Sillat. 

- n:o 329, Korsbäck i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta turkiseläinkasvatuksen tutkimus- ja koetoi
mintaa varten. Liitteet 1590 ja 1591. - Ks. Turkis
tarhaus. 

..... n:o 330, Koskis-en ym.: Määrärahan osoittami
sesta Keuruun-Multian-Karstulan maantien ra
kentamiseksi. Liitteet 1592. - Ks. Maantiet. 

-. n:o 331, K o s o 1 a n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta Lapoonjoen järjestelyn III ja IV vai
hetta varten. Liitteet 1593. - Ks. Vesistön järjes
tely. 

..... n:o 332, K u II' i n: Määrärahan osoittamisesta vi
tastotalon suunnittelua varten Loviisaan. Liitteet 
1594 ja 1595.- Ks. Virastot. 

Rah.al. n:o 333, K u 11 ' i n: Määrärahan osoittamisesta 
töiden jatkamista varten Loviisan ja Valkon välisellä 
tiellä. Liitteet 1596 ja 1597. - Ks. Maantiet. 

- n:o 334, K u 11 'i n: Määrärahan osoittamisesta am
matinvalinnanohjaustoimistoa varten Porvoon kau
punkiin. Liitteet 1598 ja 1599. - Ks. Ammatin
valinta. 

- n:o 335, Kull' i n: Määrärahan osoittamisesta am
matinvalinnanohjaustoimistoa varten Karjaan kaup
palaan. Liitteet 1600 ja 1601. - Ks. Ammatinva
linta. 

- n:o 336, K u 11 'i n: Määrärahan osoittamisesta tien
parannustöiden aloittamista varten Loviisan ja valta
tie n:o 6:n välillä. Liitteet 1602 ja 1603. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 337, Kuusen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta Su"Omen YK-liiton toiminnan tukemi
seen. Liitteet 1604. - Ks. Suomen YK-liitto. 

- n:o 338, Kuusisen ym.: Määrärahan osoittami
sesta varattomien kansaneläkeläisten sairausmenojen 
kustantamiseen. Liitteet 1605. - Ks. Sairaanhoito. 

- n:o 339, Laaksosen: Määrärahan osoittamisesta 
posti- ja lennätinlaitoksen Helsingin autovarikon 
tonttia ja rakentamista varten. Liitteet 1606. - Ks. 
Postilaitos. 

- n:o 340, Laaksosen: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta ammattientarkastustoiminnassa tarvit
tavien melu- ja ilmanvirtausmittareiden hankkimista 
varten. Liitteet 1608. - Ks. Ammattientarkastus. 

- n:o 341, Laaksosen: Määrärahan osoittamisesta 
työterveysalaan perehtyneen asiantuntijalääkärin 
palkkaamiseksi ammattientarkastustoimintaa varten. 
Liitteet 1609. - Ks. Ammattientarkastus. 

- n:o 342, La g e r r o osin ym.: Määrärahan osoit
tamisesta opiskelija-asuntojen rakentamista varten. 
Liitteet 1610. - Ks. Asuntotuotanto. 

- n:o 343, Laiho n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Uudenkaupungin-Kiukaisten rautatien rakennus
työn aloittamiseksi. Liitteet 1611. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 344, Laiho n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
kansaneläkkeen tukilisän saajien erityistukea varten. 
Liitteet 1612. - Ks. Kansaneläke. 

- n:o 345, E. Laineen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta vaikeuksiin joutuneiden kuntien val
tionapua varten. Liitteet 1613. - Ks. Kunnat. 

- n:o 346, E. Laineen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Turun-Naantalin moottoritien rakentamista 
varten. Liitteet 1614. - Ks. Moottoritiet. 

- n:o 347, E. Laineen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kustavin Vuosnaisten troolisataman rakenta
mista varten. Liitteet 1615. - Ks. Satamat. 

- n:o 348, E. Laineen ym.: Määrärahan osoittami
sesta keskiraskaan helikopterin hankkimiseksi Tu
runmaan saaristoalueen meripelastus- ja sairaskulje
tuksia varten. Liitteet 1616. - Ks. Meripelastustoi
minta. 

- n:o 349, E. Laineen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Turun sairaanhoito-oppilaitoksen rakentamista 
varten. Liitteet 1617. - Ks. Sairaanhoitajat. 

- n:o 350, La n d s t r ö m i n: Määrärahan osoittami
sesta Kankaanpään-Vammalan tien rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 1618. - Ks. Maantiet. 

- n:o 351, L a n d s t r ö m i n ym.: Määrärahan osoit
tamisesta Porin-Friitalan maantien rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 1619. - Ks-. Maantiet. 
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R.ah.al. n:o 352, La n d s t r ö m i n ym.: Määrärahan 
osoittamisesta Pomarkun-Noormarkun-Lampaluo
don maantien rakennustöiden aloittamiseksi. Liit· 
teet 1620. - Ks. Maantiet. 

- n:o 353, La n d s t r ö m i n ym.: Määrärahan osoit
tamisesta Turun-Tampereen ja Porin-Helsingin 
valtateiden eritasoristeyksen rakentamiseksi Lautta
kylässä. Liitteet 1621. - Ks. Maantiet. 

- n:o 354, La n d s t r ö m i n ym.: Määrärahan osoit
tamisesta Porin-Mäntylucdon pikatien leventämi
seksi nelikaistaiseksi. Liitteet 1622. - Ks. Maantiet. 

- n:o 355, La n d s t r ö m i n: Määrärahan osoittami
sesta väitöskirjojen painatuskustannusten maksami
seksi valtion varoista. Liitteet 1623. - Ks. Väitös
kirjat. 

- n:o 356, La n d s t r ö m i n: Määrärahan osoittami
sesta Mäntyluodon aallonmurtajan rakennustöiden 
aloittamisesta. Liitteet 1624. - Ks. Satamat. 

- n:o 357, La n d s t r ö m i n ym.: Määrärahan osoit
tamisesta jalankulkijoille jaettavia heijastimia var
ten. Liitteet 1625.- Ks. Liikenne. 

- n:o 358, L a n d s t r ö m i n: Määrärahan osoittami
sesta Raumalle Rihtniemen editse rakennettavan 
uuden syväväylän tutkimustöiden aloittamiseksi. Liit
teet 1626. - Ks. Väylätyöt. 

- n:o 359, La n d s t r ö m i n: Määrärah~n osoittami
sesta Punkalaitumen nimismiespiirin säilyttämisestä 
aiheutuvien menojen peittämiseksi. Liitteet 1627. 
- Ks. Nirnismiehet. 

- n:o 360, La n d s t r ö m i n: Määrärahan osoittami-
se~t'l kestoPäällysteen rakentamisel{si Kvröskosken 
-Häijään tielle. Liitteet 1628. - Ks. Maantiet. 

- n:o 361, Landströmin ym.: Ko~otetun määrä-
rahan osoittamisesta urheilun ja liikuntakasvatuk
sen tukemiseen. Liitteet 1629. - Ks. Liikuntakasva
tus. 

- n:o 362, La n d s t r ö m i n vm.: Miiärärahan osoit
tamisesta tutkimuksen suorittamiseksi ratasuuntien 
Uusikaupunki-Kinkainen ia Uu~il{aununki-Rau
ma-Pori välillä. Liitteet 1630. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 363. ta n d s t r ö m i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Porin kirkkosillan suunnittelua varten. Liit
teet 16'H.- Ks. Sillat. 

- n:o 364, La n d s t r ö m i n: Määrärahan osoittami
sesta metsäntutkimuslaitoksen Pohjois-Satakunnan 
metsäkoeaseman uudisrakennusten rakentamiseen. 
Liitteet 1632. - Ks. Koeasemat. 

- n:o 365, La n d s t r ö m i n: Määrärahan osoittami
sesta valtion virastotalon rakeMustöiden aloittami
seksi Noormarkun kunnassa. Liitteet 1634. - Ks. 
Virastot. 

- n:o 366, La n d s t r ö m i n ym.: Määrärahan osoit
tamisesta vapaa- ja laitospalokuntien oalo<~utoien 
pohtoaineista maksetun veron palauttamiseksi palo
kunnille. Liitteet 1635. - Ks. Polttoaineet. 

- n:o 367, Lehmosen vm.: Määrärahan osoittami· 
sesta avustuksiksi kunnille oppivelvollisten oppilai
den kulietus- ja ruokailukustannuksiin. Liitteet 1636. 
- Ks. Matkakustannukset. 

- n:o 368, Le i n o s en: Mäiirärah.an osoittamisesta 
ammatinvalinnanohjauksen järjestämiseksi Pohjois
KariaJan alueella. Liitteet 1637. - Ks. Ammatinva
linta. 

- n:o 369, Leinosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Pohjois-Suomen kehitysrahaston perustamista 
varten. Liitteet 1638. - Ks. Kehitysrahastot. 
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Rah.al. n:o 370, Leino s en: Määrärahan osoittami
sesta valtionrautateiden Oulun konepajan konekan
nan uusimiseksi. Liitteet 1640. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 371, Leinosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta poronhoitokoulun perustamiseksi Pohjois-Suo
meen. Liitteet 1641. - Ks. Poronhoito. 

- n:o 372, Leinosen: Korotetun määrärahan osoit
tamisesta maatalouden tutkimuskeskuksen toimin
nan lisäämiseksi. Liitteet 1642. - Ks. Maatalous. 

- n:o 373, Le i v o- Larssonin ym.: Määrärahan 
osoittamisesta ehkäisyneuvonnan tehostamista varten 
:Liitteet 1644. - Ks. Ehkäisyneuvonta. 

- n:o 374, Le i vo- Larssonin ym.: Määrärahan 
osoittamisesta koulunsa keskeyttäneiden opiskelun 
jatkamismahdollisuuksien helpottamiseen. Liitteet 
1645.- Ks. Opintotuki. 

- n:o 375, Li 11 q v i s t i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta helikopterin hankkimiseksi meripelastustar
koituksiin. Liitteet 1646 ja 1647. - Ks. Meripelas-
tustoiminta. · 

- n:o 376, Li 11 q v i s t i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Pietarsaaren ja Kokkolan välisen rannikko
tien perusparannusta varten. Liitteet 1648 ja 1649. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 377, Li 11 q v i s t i n ym.: Koroteron määrära-
han osoittamisesta ruotsinkieliselle ammattikasvatus
hallitukselle. Liitteet 1650 ja 1651. - Ks. Ammat
tikasvatus. 

- n:o 378, Li 11 q v i s t i n ym.: Määrärahan osoitta· 
misesta vajaakuntoisten suojatyötoiminnan tukemi
seen. Liitteet 1652. - Ks. Suojatyötoiminta. 

- n:o 379, Li 11 q v i s t i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta väylän syventämistä varten Kackurs'ista Luo
don kalastuspaikoille. Liitteet 1653 ja 1654. - Ks. 
Väylä työt. 

- n:o 380, Li 11 q v i s t i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Sundbäck nimisen joen perkaustvön aloitta
mista varten. Liitteet 1655 ja 1656. - Ks. Perkaus
työt. 

- n:o 381, Li 11 q v i s t i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta meriturvallisuuden puutteiden tutkimista 
varten. Liitteet 1657 ja 1658. - Ks. Merenkulku. 

- n:o 382, Li 11 q v i s t i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Pietarsaaren satamaan johtavan tien tutki
mista ja suunnittelemista varten. Liitteet 1659 ja 
1660. - Ks. Maantiet. 

- n:o 383, Li 11 q v i s t i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Leppäluodon satamaan johtavan uoman 
ruoppaustöiden aloittamiseen Pietarsaaressa. Liitteet 
1661 ja 1662. - Ks. Väy1ätyöt. 

-'- n:o 384, Li 11 q v i s t i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Kuopion-Iisalmen ja Pietarsaaren-Kok
kolan välisen tiesuunnitelman tutkimista varten. 
Liitteet ·1663 ja 1664. - Ks. Maantiet. 

- n:o 385, Li 11 q v i s t i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta varikkorakennusta varten Pietarsaaren tie
mestaripiiriin. Liitteet 1665 ja 1666. - Ks. Tie- ja 
vesirakennus. 

- n:o 386, Linko 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta kodinhoitoaputoimen tarkastajan viran perus
tamiseksi sosiaali- ja terveysministeriöön. Liitteet 
1667.- Ks. Kodinhoito. 

- n:o 387, Linko 1 a n: Määrärahan osoittamisesta 
naispoliisin toimen perustamiseksi Haminan kau
pungin poliisipiiriin. Liitteet 1668. - Ks. Poliisi. 
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Rah.al. n:o 388, Linko 1 a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta sähkötekniikan professorin viran perustami
seksi Teknilliseen korkeakouluun. Liitteet 1669. -
Ks. Teknilliset korkeakoulut. 

- n:o 389, Linko 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kaakkois-Suomen aluetta palvelevan, Imatran 
kauppalaan sijoitettavan kurssikeskuksen suunnitte
lua varten. Liitteet 1670. - Ks. Kurssit. 

- n:o 390, Linko 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta valtion audiovisuaalista laitosta varten. Liitteet 
1671. - Ks. Audiovisuaalinen laitos. 

- n:o 391, Linko 1 a n: Määrärahan osoittamisesta 
Kvminlinnan-Kotkan moottoritien töiden aloittami
seksi. Liitteet 1673. - Ks. Moottoritiet. 

- n:o 392, Linko 1 a n: Määrärahan osoittamisesta 
Miettilän-Rautjärven-Pirholan maantien peruskor
jaami~ta varten. Liitteet 1674.- Ks. Maantiet. 

- n:o 393, H. Li n n a n: Korotetun määrärahan osoit
tamisesta ma~nkuivatu~töiden avusatmiseen. Liitteet 
1675.- Ks. Kuivatustyöt. 

- n:o 394, H. Linnan ym.: Määrärahan osoittami
sesta !ainoiksi pienteollisuuden edistämiseen. Liitteet 
1676. - Ks. Pienteollisuus. 

- n:o 395, H. Linnan ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta kuntien vapauttamiseksi keskussairaa
loiden perustamiskustannusosuuden suorittamisesta. 
Liitteet 1677.- Ks. Kunnat. 

- n:o 396, H. Linnan: Korotetun määrärahan osoit
tamisesta l'linoilc~i lrnivatustöiden rahoittamiseen. 
Liitteet 1678. - Ks. Kuivatustyöt. 

- n:o 397, M. Linnan vm.: Määrärahan osoittami
sesta avustukseksi kunnille asuntojen rakentamiseksi 
vähävarsisille vanhuksille. Liitteet 1679. - Ks. 
Asuntotuotanto. 

- n:o 398. M. Linnan vm.: Määrärahan osoittami
sesta työllisyystöihin kotiseutunsa ulkopuolelle siioi
tettn:en nlii,'irah~n maksamista varten. Liitteet 1680. 
- Ks. Työllisyystyöt. 

- n:o 3<)9, Li n t i 1 ä n ym.: Määrärahan osoittami-
sesta Kannuksen virastotalon rakennustöiden aloitta
misek•i Vitteet 16~1. - Ks. Vira~tot. 

- n:o 400, Li n t i 1 ä n ym.: Määrärahan osoittami
se~ta Keski-Pohianmaan maatalousoppilaitoksen maa
taloustuotantorakennuksen rakentamiseen. Liitteet 
1682.- Ks. Maatalouskoulut. 

- n:o 401, Li n t i 1 ä n ym.: Määrär:oh~n osoitt~IT!i
sesta Kälvi1in virastotalon suunnittelutöiden suorit· 
tamiseen. Liitteet 1683. - Ks. Virastot. 

- n:o 402, Li n t i 1 ä n ym.: Määrärahan osoittami
sesta turkistarhaustoimintaan saatujen ulkomaisten 
luottojen kurssitappioiden korvaamiseen. Liitteet 
1684.- Ks. Turkistarhaus. 

- n:o 403, Lottasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta uusien iltaoppikoulujen perustamiseksi. Liitteet 
1685. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 404, Lottasen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta kotimaisen sokerintuotannon tukemi
seen. Liitteet 1686. - Ks. Sokeri. 

- n:o 405, Lottasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta tutkimuksen toimittamiseks:i korkeakoulujen 
pääsyvaatimusten uudistamisesta. Liitteet 1687. -
Ks. Korkeakoulut. 

- n:o 406, Lottasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta tutkimuksen toimittamiseksi katujen ja viemä
reiden rakentamisesta ja kunnossapidosta kokonaan 

yhteiskunnan kustannuksella. Liitteet 1688. - Ks. 
Katurakennus. 

Rah.al. n:o 407, Lottasen ym.: Määrärahan osoitta
misesta tutkimuksen toimittamiseksi valtion vas
tuusta korvauskyvyttömien rikoksentekijäin aiheutta
mista vahingoista. Liitteet 1689. - Ks. Korvaus. 

- n:o 408, Lottasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta tutkimuksen toimittamiseksi asuntotuotanto
määrärahojen käyttämisestä vanhojen asuntojen sa
neeraamiseen. Liitteet 1690. - Ks. Asuntotuotanto. 

- n:o 409, Lottasen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta karjanjalostuksen edistämiseen. Liit
teet 1691. - Ks. Karjatalous. 

- n:o 410, Lujan ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Laaksolahden-Jupperin-Friherssin tien rakentami
seksi. Liitteet 1692. - Ks. Maantiet. 

- n:o 411, Lujan ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Espoon aluesairaalan ensimmäisen rakennusvaiheen 
toteuttamiseen. Liitteet 1693. - Ks. Sairaalat. 

- n:o 412, Lujan ym.: Määrärahan osoittamisestaäi
dinpalkkakysymyksen tutkimiseksi. Liitteet 1694. -
Ks. Äidinpalkka. 

- n:o 413, Lukkarisen ym.: Määrärahan osoitta
misesta avustukseksi Kriminaalihuolto r.y:lle nuori
sovalvontatoimiston perustamiseksi Jyväskylään. Liit
teet 1696.- Ks. Kriminaalihuolto. 

- n:o 414, Lukkarisen ym.: Korotetun määrära
han o•oittamisesta avustukseksi vaikeuksiin joutu
neille kunnille. Liitteet 1697. - Ks. Kunnat. 

- n:o 415, Lukkarisen ym.: Määrärahan osoitta
misesta kodinperustamislainoja varten. Liitteet 1698. 
- Ks. Kodinnerustamislainat. 

- n:o 416, L ä h teenmäen ym.: Korotetun määrä-
rahan osoittamisesta rintamasotilaiden ylimääräisiä 
sotaeläkkeitä varten. Liitteet 1699. - Ks. Rintama
miehet. 

- n:o 417, Mannisen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Puutossalmen-Räsälän-Vehmersalmen maan
tien peruskorjauksiin. Liitteet 1700. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 418, M .a n n i sen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Järvi-Suomen tien rakennustyön aloittamiseksi 
välillä Varkaus-Pieksämäki. Liitteet 1701. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 419, Mannisen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Varkauden-Sorsakosken maantien rakentami
seen. Liitteet 1702. - Ks. Maantiet. 

- n:o 420, M. Matti 1 a n ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta karjantarkkailutoiminnan edistä
miseen. Liitteet 1703. - Ks. Karjatalous. 

- n:o 421, M. Matti 1 a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Karkkilan-Pusulan-Lohjan tiesuunnan 
tutkimiseen ja töiden aloittamiseen. Liitteet 1705. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 422, M. Matti 1 a n ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta avustuksiksi ja !ainoiksi metsän
parannustöitä varten. Liitteet 1706. - Ks. Metsän
parannus. 

- n:o 423, M. Matti 1 a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Hyvinkään-Mäntsälän-Porvoon kehätien 
rakennustöiden nopeuttamiseksi. Liitteet 1707. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 424, M. Matti 1 a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Lapinjärven-Loviisan tien kunnostamiseen. 
Liitteet 1708. - Ks. Maantiet. 
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Rah.al. n:o 425, M. Matti 1 a n ym.: Määrärahan 
osoittamisesta Mäntsälän-Pukkilan yhdystien ra
kennustöiden aloittamiseen. Liitteet 1709. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 426, M. Matti 1 a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Ahvenkosken-Elimäen maantien paranta
miseen välillä Ahvenkoski-Ruotsinpyhtää. Liitteet 
1710. - Ks. Maantiet. 

- n:o 427, M. M a t t i 1 a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta valtatiesuunnitelmien toteuttamiseksi Uuden
maan läänin kuntien alueella. Liitteet 1711. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 428, M. Matti 1 a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Uudenmaan maakunnallisen yhdystieverkos
ton parantamiseen. Liitteet 1712. - Ks. Maantiet. 

- n:o 429, Me Iin i n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta lapsilisien maksamiseen. Liitteet 1713 
ja 1714.- Ks. Lapsilisä. 

- n:o 430, Mustosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta !ainoiksi lypsykarjaa omistaville pienviljelijöille 
tuorerehusäiliöiden rakentamiseksi. Liitteet 1715. -
Ks. Rehu. 

- n:o 431, Mustosen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta siirtona maatilatalouden kehittämisra
hastoon. Liitteet 1716. - Ks. Maatilatalous. 

- n:o 432, Mustosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta virastotalon rakentamiseksi Sotkamon kirkon
kylään. Liitteet 1717.- Ks. Virastot. 

- n:o 433, Mustosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta vihanneskeskusvaraston rakentamiseksi Kajaa
nin kaupunkiin. Liitteet 1718. - Ks. Vihannekset. 

- n:o 434, Mustosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta tietyön aloittamiseksi Liekinvaaran-Veihti
vaaran paikallistien rakentamiseksi. Liitteet 1719.
Ks. Paikallistiet. 

- n:o 435, Mä k e 1 ä n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta invalidihuoltolain mukaisia lainoja 
varten. Liitteet 1720 .. - Ks. Invaliidit. 

- n:o 436, Mä k e 1 ä n ym.: Määrärahan osoittami
sesta tilapäisten toimihenkilöiden palkkaamiseksi am
matinvalinnanohjauksen Rauman toimistoon. Liit· 
teet 1722. - Ks. Ammatinvalinta. 

- n:o 437, Mäkelän ym.: Määrärahan osoittami
sesta invaliidihuoltolain mukaisten viikkorahojen 
korottamiseksi. Liitteet 1723.- Ks. Invaliidit. 

- n:o 438, M äk e 1 ä n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta Rauman merimiesammattikoulun opet· 
tajien palkkaukseen. Liitteet 1725. - Ks. Meri
koulut. 

- n:o 439, Mä k e 1 ä n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta Rauman merimiesammattikoulun ope
tus- ja harjoitusvälinehankintoihin. Liitteet 1726. -
Ks. Merikoulut. 

- n:o 440, Mäen: Määrärahan osoittamisesta uuden 
Hauhon-Hämeenlinnan tien suunnitelmien valmis
tamista varten. Liitteet 1727. - Ks. Maantiet. 

- n:o 441, Mäen ym. Määrärahan osoittamisesta 
Hämeenlinnan ammatinvalinnanohjaustoimiston hen
kilökunnan lisäämiseksi. Liitteet 1728. - Ks. Am
matinvalinta. 

- n:o 442, Mäen ym.: Määrärahan osoittamisesta 
korvauksen suorittamiseksi työaikalain ulkopuolella 
oleville poliisimiehille virkatehtävien hoitamisesta 
yli yleisen työajan. Liitteet 1729. - Ks. Poliisi. 

- n:o 443, Mäen ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Hämeenlinnaan sijoitettavan maakunta-arkiston ra-

kennuksen suunnittelua varten. Liitteet 1730. -
Ks. Arkistot. 

Rah.al. n:o 444, Mäen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta naisvankilan rakentamista varten. Liit
teet 1731. - Ks. Vankeinhoito. 

- n:o 445, Mäen ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Hämeenlinnan-Urjalan maantien suunnitteluun. 
Liitteet 1732.- Ks. Maantiet. 

- n:o 446, Mäen ym.: Määrärahan osoittamisesta 
oikean nelostien rakentamisen aloittamiseksi. Liit
teet 1733.- Ks. Maantiet. 

- n:o 447, Mäen ym.: Määrärahan osoittamisesta 
lapsilisien korottamiseen. Liitteet 1734. - Ks. Lap
silisä. 

- n:o 448, Mäen yin.: Korotetun määrärahan osoit
tamisesta puolustuslaitoksen kuljetuskaluston uusin
taan. Liitteet 1735. - Ks. Puolustuslaitos. 

;...... n:o 449, Mäki· Hako 1 a n: Määrärahan osoitta
misesta maanmittausalan täydennyskoulutusta var
ten. Liitteet 1736. - Ks. Maanmittaus. 

- n:o 450, Mäki-Hakolan ym.: Määrärahan 
osoittamisesta Seinäjoen sairaanhoito-oppilaitoksen 
suunnittelutyötä varten. Liitteet 1737. - Ks. Sai
raanhoitajat. 

- n:o 451, Mäki-Hako 1 a n ym.: Korotetun mää
rärahan osoittamisesta maanmittaustoimistojen tila
päisten toimihenkilöiden palkkioita varten. Liitteet 
1738. - Ks. Maanmittaus. 

- n:o 452, Mäkisen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Iironologin ylimääräisten toimien perustami
seksi vesihallituksen alaiseen piirihallintoon. Liitteet 
1739.- Ks. Vesihallinto. 

.-... n:o 453, Mäkisen ym.: Määrärahan osoittami
sesta luonnonsuojelujärjestön toiminnan tukemi
seen. Liitteet 1740. - Ks. Luonnonsuojelu. 

- n:o 454, M ä n n i s t ö n ym.: Määrärahan osoitta
misesta ammatinvalinnanohjaustoimiston perustami
seksi lisalmeen ja Varkauteen. Liitteet 1742. - Ks. 
Ammatinvalinta. 

- n:o 455, Männistö n ym.: Määrärahan osoitta
misesta valtatien n:o 5 rakentamiseksi moottoritieksi 
välillä Vuorela-Siilinjärvi. Liitteet 1743. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 456, Männistö n ym.: Määrärahan osoitta
misesta avustuksiksi kunnallisten kokeiluterveyskes
kusten rakentamiseksi. Liitteet 1744. - Ks. Ter
veydenhoito. 

- n:o 457, Männistö n ym.: Määrärahan osoitta
misesta valtion virastotalon rakennustöiden aloitta
miseksi Siilinjärven kunnassa. Liitteet 17 45. - Ks. 
Virastot. 

- n:o 458, Männistö n ym.: Määrärahan osoitta
misesta ammatinvalinnanohjaustoimistojen julkaisu
jen painatus- ja jakelukustannuksiin ohjaustoimisto
jen vaikutusalueen ulkopuolisia alueita varten. Liit
teet 1746. - Ks. Ammatinvalinta. 

- n:o 459, Nevalaisen ym.: Määrärahan osoitta
misesta rintamamiesten maksuuoman terveydenhoi
don järjestämiseksi. Liitteet 1747. - Ks. Rintama
miehet. 

- n:o 460, Nevala i sen ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta lammastalouden neuvonnan edis
tämiseen. Liitteet 1748. - Ks. Lammastalous. 

- n:o 461, N i e me 1 ä n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maaseudun ~ähköistämisen tukemi
seen. Liitteet 1749.- Ks. Sähkö. 
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Rah.al. n:o 462, N i e me 1 ä n ym.: Korotetun määrä
rahan osoittamisesta kunnille paikallisteiden aiheut
tamista menoista myönnettäviä valtionavustuksia 
varten. Liitteet 1750. - Ks. Kunnat. 

- n:o 463, N i e me 1 ä n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta vaikeuksiin joutuneiden kuntien avus
tuksia varten. Liitteet 1752. - Ks. Kunnat. 

- n:o 464, N i e me 1 ä n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kerimäen virastotalon rakennustöiden aloitta
miseksi. Liitteet 1753. - Ks. Virastot. 

- n:o 465, N i e me 1 ä n ym.: Määrärahan osoittami
sesta kaluston hankkimiseen ja henkilökunnan kou
luttamiseen Saimaan vesistön mahdollisten öljyva
hinkojen torjumiseksi. Liitteet 1754. - Ks. öljy
vahingot. 

- n:o 466, N i e me 1 ä n: Määrärahan osoittamisesta 
kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 39 §:n 2 
momentin säätämään tarkoitukseen. Liitteet 1755. 
- Ks. Sairaalat. 

- n:o 467, Niemisen ym.: Määrärahan osoittami-
sesta Kerimäen virastotalon suunnittelua ja raken
nustöiden aloittamista varten. Liitteet 1756. - Ks. 
Virastot. 

- n:o 468, N i i n i k o s k en ym.: Määrärahan osoit· 
tamisesta pienteollisuusyritysten markkinointioh
jauksen tehostamiseksi Pohjois- ja Itä-Suomessa. 
Liitteet 1758.- Ks. Pienteollisuus. 

;_ n:o 469, Niin i kosken ym.: Määrärahan osoit
tamisesta lapsilisien korottamiseen. Liitteet 1759. 
- Ks. Lapsilisä. · 

- n:o 470, Niin i kosken ym.: Määrärahan osoit-
tamisesta avustukseksi kunnille kunnaneläinlääkä
rien virka-asuntojen rakentamiskustannuksiin. Liit
teet 1760.- Ks. Eläinlääkärit. 

- n:o 471, N i i n i k o s k e n ym.: Määrärahan osoit
tamisesta tutkimuksen toimittamiseksi yritysten so
siaalikustannusten oikeudenmukaisemmasta jakami
sesta. Liitteet 1761. - Ks. Sosiaalikustannukset .. 

- n:o 472, Niin i kosken ym.: Korotetun määrä
rahan osoittamisesta vaikeuksiin joutuneiden kun
tien valtionapuun. Liitteet 1763. - Ks. Kunnat. 

- n:o 473, Niin i kosken ym.: Korotetun mää· 
rärahan osoittamisesta maankäyttö- ja maanhankinta
lain toimeenpanon yhteydessä rakennettavien yleis
ten teiden rakentamiseen. Liitteet 1764. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 474, Niinikosken ym.: Korotetun määrä
rahan osoittamisesta Kalajoen keskiosan järjestely
töitä varten. Liitteet 1765.- Ks. Vesistön järjestely. 

- n:o 475, Niin i kosken ym.: Määrärahan osoit
tamisesta halpakorkoisia pienteollisuuslainoja varten. 
Liitteet 1766. - Ks. Pienteollisuus. 

- n:o 476, Niin i kosken ym.: Määrärahan osoit· 
tamisesta Oulun yliopiston käyttöön alue· ja perus
tutkimuksen suorittamiseksi Pohjois-Suomessa. Liit
teet 1767.- Ks. Yliopisto. 

- n:o 477, Niin i kosken ym.: Korotetun määrä
rahan osoittamisesta rintamamieseläkkeitä varten. 
Liitteet 1769. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 478, N i k k k i 1 ä n ym.: Määrärahan osoittami
sesta yhdystien rakentamiseksi Turun-Tampereen 
maantieltä Toijalan kauppalaan. Liitteet 1770. -
Ks. Maantiet. 

Rah.al. n:o 479, Niskasen ym.: Määrärahan osoit· 
tamisesta tilapäisten toimihenkilöiden palkkaami
seksi ammatinvalinnanohjauksen Loimaan toimis
toon. Liitteet 1771. - Ks. Ammatinvalinta. 

- n:o 480, Nurmisen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta Kokkolan maanviljelysinsinööripiirin 
työsuunnitelmien toteuttamiseen. Liitteet 1772. -
Ks. Maanviljelysinsinööripiirit. 

- n:o 481, Paasion ym.: Määrärahan osoittami
sesta valtakunnallisen ~öväentalomuseon rakentami
sesta aiheutuneiden kulujen korvaamiseen. Liitteet 
1773.- Ks. Museot. 

- n:o 482, Paasivuoren ym.: Korotetun määrä
rahan osoittamisesta kotiavustajien palkkauksia var
ten. Liitteet 1774. - Ks. Kotiavustajat. 

- n:o 483, Paasivuoren ym.: Määrärahan osoit
tamisesta tutkimuksen suorittamiseksi kansaneläke
läisten televisio- ja radiolupamaksujen alentamisesta. 
Liitteet 1775.- Ks. Yleisradio. 

- n:o · 484, Paasivuoren ym.: Määrärahan osoit
tamisesta eläkekaton määräämistä koskevan tutki
muksen suorittamiseksi. Liitteet 1776. - Ks. Eläk
keet. 

- n:o 485, Paasivuoren ym.: Määrärahan osoit· 
tamisesta tutkimuksen suorittamiseksi huoltoavun
saajien avuntarpeen syistä. Liitteet 1777. - Ks. 
Huoltoapu. 

- n:o 486, Paavo 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta sotaveteraanien asuntotuotannon · jouduttami
seksi. Liitteet 1778. - Ks. Asuntotuotanto. 

- n:o 487, Paavo 1 a n: Määrärahan osoittamisesta 
Polvijärven kirkonkylän ja Martonvaaran tienhaaran 
välisen tieosuuden kunnostustöiden aloittamiseksi. 
Liitteet 1779.- Ks. Maantiet. 

- n:o 488, Paavo 1 a n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta poliisitointen perustamiseksi keskus
rikospoliisiin huumausainerikollisuuden torjuntaa 
varten. Liitteet 1780.- Ks. Poliisi. 

- n:o 489, Paavolan ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta Helsingin lastenklinikan myrkytyskes
kuksen toiminnan tukemiseen. Liitteet 1781. - Ks. 
Sairaalat. 

;_ n:o 490, Paavolan: Määrärahan osoittamisesta 
Kivisalmen sillan rakennustöiden aloittamiseksi. Liit
teet 1782. - Ks. Sillat. 

- n:o 491, Paavo 1 a n: Määrärahan osoittamisesta 
Joensuun uuden tullin suunnittelu- ja rakennustöi
den aloittamiseksi. Liitteet 1783. - Ks. Tulli. 

.;_ n:o 492, Paavo 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta vankilaoikeuteen palkattavaa vankien oikeus
avustajaa varten. Liitteet 1784. - Ks. Oikeusavus
tajat. 

- n:o 493, P a avo I a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta valtion teknillisen tutkimuslaitoksen graafiseen 
laboratorioon perustettavan sanomalehtiteknisen tut· 
kimusryhmän k-ulujen peittämiseksi. Liitteet 1785. 
- Ks. Teknillinen tutkimuslaitos. 

- n:o 494, Pakkasen ym.: Määrärahan osoitta· 
misesta lääkärikoulutuksen aloittamismahdollisuuk
sien tutkimiseksi Tampereella. Liitteet 1787 ..... Ks. 
Lääkärit. 

- n:o 495, Pekkarisen ym.: Määrärahan osoitta
misesta kivenraivauspalkkioiden myöntämiseen. Liit
teet J 788. - Ks. Kivenraivaus. 
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Rah.al. n:o 496, Pekkarisen ym.: Korotetun mää
rärahan osoittamisesta slirtona maatilatalouden kehlt
tämisrahastoon. Liitteet 1789. - Ks. Maatilatalous. 

- n:o 497, Pekkarisen ym.: Korotetun määrä
rahan osoittamisesta rintamamieseläkkeitä varten. 
Liitteet 1790.- Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 498, Pekkarisen ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta yksityisteiden avustamiseen. Liit
teet 1791. - Ks. Yksityiset tiet. 

- n:o 499, Pekkarisen ym.: Määrärahan osoitta
misesta pienteollisuuslainoja varten. Liitteet 1792. 
- Ks. Pienteollisuus. 

- n:o 500, Pekkarisen ym.: Korotetun määrära-
han osoittamisesta ns. pinta-alatisien maksamiseen. 
Liitteet 1793.- Ks. Maatalous. 

- n:o 501, Pekkarisen: Määrärahan osoitti· 
misesta maantien rakennustöiden aloittamiseksi Ter
von-Vesannon tieosuudella. Liitteet 1794. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 502, Pekkarisen ym.: Määrärahan osoit
tamisesta maantien rakennustöiden aloittamiseksi vä
lillä Halolanmäki-Käpysalo-Tervo. Liitteet 1795. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 503, P e k k a r i s en ym.: Korotetun määrä-
rahan osoittamisesta avustukseksi maankäyttölain 
mukaisiin tientekotöihin. Liitteet 1796. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 504, Pekkarisen: Määrärahan osoittami
sesta kalatalouden tutkimusaseman perustamiseksi 
Varkauden kaupunkiin. Liitteet 1797. - Ks. Kala
talous. 

- n:o 505, Pennasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta ruumiinavauskustannusten suorittamiseksi val
tion varoista. Liitteet 1798. - Ks. Ruumiinavauk
set. 

- n:o 506, P en n ase n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maaseutupoliisin matkakustannuksiin. 
Liitteet 1799.- Ks. Poliisi. 

- n:o 507, Pennasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta yhden työhönsijoittamisasiainneuvojan palk
kaamiseksi Joensuun työnvälitystoimistoon. Liitteet 
1800. - Ks. Työnvälitys. 

- n:o 508, Pennasen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta poliisimiesten jatkokoulutuksen järjes
tämistä varten. Liitteet 1801. - Ks. Poliisi. 

- n:o 509, Pennasen ym.: Määrärahan osoitta
misesta ylimääräisten eläkkeiden myöntämiseksi ns. 
vanhoina eläkeläisinä oleville konstaapeleille. Liit
teet 1802. - Ks. Eläkkeet. 

- n:o 510, Pennasen: Määrärahan osoittamisesta 
Pohjois-Karjalaan rakennettavan öljyn varmuusvaras
ton rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1803. -
Ks. öljy. 

- n:o 511, Pennasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Joen~uun kaupungin poliisilaitoksen henkilö
kunnan lisäämiseksi. Liitteet 1804. - Ks. Poliisi. 

- n:o 512, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta tiesuunnitelman laatimiseksi välillä Järvenpää 
-Askola-Koskenkylä. Liitteet 1805. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 513, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta keinomunuaispotilaiden kotihoitotoiminnan tu· 
kemiseen. Liitteet 1806. - Ks. Sairaanhoito. 

- n:o 514, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta avoterveydenhoitoon keskittyvän tutkimuslai-

toksen perustamiseksi Espooseen. Liitteet 1807. -
Ks. Terveydenhoito. 

Rah.al. n:o 515, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta toimikunnan nimeämiseksi valmistelemaan 
äidinpalkan laajentamista koskemaan koko maata. 
Liitteet 1808. - Ks. Åidinpalkka. 

- n:o 516, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
avustukseksi kunnille alle kouluikäisten lasten päi
vähoidon järjestämiseksi äidinpalkan avulla. Liitteet 
1809. - Ks. Åidinpalkka. 

- n:o 517, Pesolan ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta puolustusvoimien perushankintojen 
jälkeenjääneisyyden poistamiseksi. Liitteet 1810. -
Ks. Puolustuslaitos. 

_,... n:o 518, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Hangon yhteislyseon uuden koulurakennuksen 
rakentamiseksi. Liitteet 1811. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 519, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Mäntsälän työpajakoulun oppilasasuntolan ra
kentamista varten. Liitteet 1812. - Ks. Asuntotuo
tanto. 

- n:o 520, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta tutkimuksen suorittamiseksi halpojen asunto
jen tuottamisesta. Liitteet 1813. - Ks. Asuntotuo
tanto. 

- n:o 521, Peso 1 a n: Määrärahan osoittamisesta 
uuden sillan rakentamiseksi Porvoon joen yli Asko
lan kirkonkylän-Vakkolan tieosuudella. Liitteet 
1814. - Ks. Sillat. 

- n:o 522, P e s o 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta työllisyystöihin osoitettujen matkakustannuk
sia varten. Liitteet 1815. - Ks. Työllisyystyöt. 

....... n:o 523, Peso 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta luonnonsuojeluhallituksen perustamiseksi. Liit
teet 1816. - Ks. Luonnonsuojelu. 

- n:o 524, Pohjosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta avustukseksi Kriminaalihuolto r.y:lle nuori~ 
valvontatoimiston perustamiseksi Jyväskylään. Liit
teet 1817.- Ks. Kriminaalihuolto. 

- n:o 525, Pohjosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kalmarin-Sapran · paikallistien rakentamisen 
aloittamiseksi. Liitteet 1818. - Ks. Paikallistiet. 

- n:o 526, Pohjosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta TVH:n tukikohdan rakentamiseksi Pylkön
mäelle. Liitteet 1819. - Ks. Tie- ja vesirakennus. 

- n:o 527, Pohjosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta tutkimuksen suorittamiseksi heikkokuntoisten 
rintamamiesten siirtämisestä eläkkeelle 55-vuotiaina. 
Liitteet 1820. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 528, Pohjosen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta yksityisteiden avustamiseen. Liitteet 
1821. - Ks. Yksityiset tiet. 

- n:o 529, Pohjosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta tierakennustöiden aloittamiseksi kantatiellä n:o 
69 välillä Kärkkäälä-Sunttila. Liitteet 1822. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 530, P o h j o sen ym.: Määrärahan osoittami
sesta suunnitelman laatimiseksi sillan rakentamiseksi 
Kärkistensalmeen. Liitteet 1823. - Ks. Sillat. 

- n:o 531, Pohjosen ym.: Määrärahan osoittami
sesta tutkimuksien toimittamiseksi työttömyysongel
man selvittämiseksi. Liitteet 1824. - Ks. Työttö
myys. 

- n:o 532, Pohjosen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maatalouden tutkimuskeskusta varten. 
Liitteet 1826. - Ks. Maatalous. 
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Rah.al. n:o 533, Pohjosen ym.: Määrärahan osoitta
misesta kaikkien vapaaehtoisena asepalvelukseen 
pyrkivien ottamiseksi palvelukseen. Liitteet 1827. -
Ks. Asevelvolliset. 

- n:o 534, Pohjosen ym.: Koroteron määrärahan 
osoittamisesta maaseudun sähköistämisen tukemi
seen. Liitteet 1828. - Ks. Sähkö. 

- n:o 535, P o h j o sen ym.: Määrärahan osoittami
sesta maalaiskirjeenkantajien kantovuorojen lisäämi
seksi syrjäseuduilla. Liitteet 1829. - Ks. Postilaitos. 

- n:o 536, P o u s i n ym.: . Korotetun määrärahan 
osoittamisesta asuntotuotantolain mukaisten opiske
lija-asuntoloiden lainohukseen. Liitteet 1830. - Ks. 
Asuntolainat. 

- n:o 537, P o u s i n: Määrärahan osoittamisesta ja
lankulku- ja pyörätien rakentamiseksi tieosuudella 
Otsola-Kouvolan runkotien risteys. Liitteet 1831. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 538, P o u s i n: Määrärahan osoittamisesta ase-
velvollisten päivärahan korottamiseen. Liitteet 1832. 
- Ks. Asevelvolliset. 

- n:o 539, P o u s i n: Määrärahan osoittamisesta työ-
eläkelakien ulkopuolelle jääneiden vanhojen työnte
kijäin toimeentulomahdollisuuksien helpottamiseen. 
Liitteet 1833.- Ks. Vanhukset. 

- n:o 540, P r o c o p en: Määrärahan osoittamisesta 
öljyvahinkojen estämistä ja niiden torjumista var
ten. Liitteet 1834 ja 1835. - Ks. Öljyvahingot. 

- n:o 541, P r o c o p en: Määrärahan osoittamisesta 
Porvoon tuomiokirkon kunnossapito& varten. Liit
teet 1836 ja 1837. - Ks. Kirkko. 

- n:o 542, P r oc o p en ym.: Määrärahan osoitta
misesta pienteollisuuden tukilainoja varten. Liitteet 
1838 ja 1839. - Ks. Pienteollisuus. 

- n:o 543, P r o c o p en: Määrärahan osoittamisesta 
ylimääräisten toimihenkilöiden palkkaamiseksi lää
kintöhallituksen järjestämään sotaveteraanien ilmai
sia terveystarkastuksia. Liitteet 1840. - Ks. Rinta
mamiehet. 

- n:o 544, P r o c o p en: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta ylimääräisiin sotaeläkkeisiin. Liitteet 
1841 ja 1842. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 545, Puhakan: ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kaltimon-Ilomantsin maantien rakennustöi
den jatkamiseen. Liitteet 1843. - Ks. Maantiet. 

- n:o 546, Puhakan ym.: Määrärahan osoittami
sesta Nurmeksen-Kuopion maantien rakennustöi
den jatkamiseen. Liitteet 1844. - Ks. Maantiet. 

- n:o 547, Puh a k a n ym.: Määrärahan osoittami-
sesta Juuan virastotalon rakennustöiden aloittami
seksi. Liitteet 1845. - Ks. Virastot. 

- n:o 548, Puhakan ym.: Määrärahan osoittami
sesta Itä-Suomen teollisuuden laajennusohjelman te
kemiseksi. Liitteet 1846. - Ks. Teollisuus. 

- n:o 549, Puhakan ym.: Määrärahan osoittami
sesta asevelvollisten päivärahan korottamiseksi. Liit
teet 1847.- Ks. Asevelvolliset. 

- n:o 550, Puhakan ym.: Määrärahan osoittami
sesta TVH:n ja postilaitoksen yhteisen varikon ra
kennustöiden aloittamiseksi Joensuussa. Liitteet 
1848.- Ks. Tie- ja vesirakennus. 

- n:o 551, P u 1 k k i sen ym.: Määrärahan osoitta
misesta Kuopion eteläisen moottoritien rakennustöi
den aloittamiseksi välillä Särkilahti-Puijonrinne. 
Liitteet 1849.- Ks. Moottoritiet. 

Rah.al. n:o 552, P u l k k i s e n ym:: Määrärahan 
osoittamisesta maantien parannustöiden aloittami
seksi välillä Vesannon kirkonkylä-Tervan Hauta
mäki. Liitteet 1850. - Ks. Maantiet. 

- n:o 553, P u n t i 1 a n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta asuntotutkimuksen kehittämiseen. 
Liitteet 1851. - Ks. Asuntotutkimus. 

- n:o 554, P u n t i 1 a n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta kurssikirjallisuuden hankkimiseksi 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjastoon. 
Liitteet 1852.- Ks. Yliopisto. 

- n:o 555, P u n t i 1 a n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta tieteellisen ja kurssikirjallisuuden 
hankkimiseksi yliopistoille ja korkeakouluille. Liit
teet 1853. - Ks. Yliopisto. 

- n:o 556, P u n t i 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta maatalouden piirissä suoritettavan tutkimus
työn suuntaamiseksi palvelemaan maataloustuotan
non sopeuttamista kulutusta vastaavaksi. Liitteet 
1855. - Ks. Maatalous. 

- n:o 557, R o s ne II i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta perheiisien korottamista varten. Liitteet 1856. 
- Ks. Perhelisä. 

- n:o 558, R u u d u n ym.: Määrärahan osoittami-
sesta Karjalan tutkimuslaitoksen toiminnan aloitta
miseksi Joensuun korkeakoulussa. Liitteet 1857. -
Ks. Korkeakoulut. 

- n:o 559, Ruudun ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta yksityisten kotiteollisuusoppilaitosten 
uudisrakennuksia varten. Liitteet 1858. - Ks. Ko
titeollisuus. 

- n:o 560, E. Räsäsen: Määrärahan osoittamisesta 
valtatie 17:n perusparannustöiden aloittamiseksi 
osuudella Melalahti-Ohtaansalmi. Liitteet 1859. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 561, E. Räsäsen: Määrärahan osoittamisesta 
tutkimuksen toimittamiseksi autokoulujen tilojen, 
opettajien ja kaluston käyttämisestä koululaisten lii
kenneopetukseen. Liitteet 1860. - Ks. Liikenne. 

- n:o 562, E. Räsäsen: Määrärahan osoittamisesta 
Mustanvirran sillan rakennustöiden aloittamiseksi 
Maaningan kunnassa. Liitteet 1861. - Ks. Sillat. 

- n:o 563, E. Räsäsen ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta avustuksiksi vaikeuksiin joutu
neille kunnille. Liitteet 1862. - Ks. Kunnat. 

- n:o 564, E. Räsäsen ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta vesiteiden tutkimusten ja suun
nitelmien laatimista varten. Liitteet 1863. - Ks. 
Vesi tiet. 

- n:o 565, E. Räsäsen: Määrärahan osoittamisesta 
Kuooion moottoritien rakennustöiden aloittamiseksi 
välillä Rättimäki-Jynkkä. Liitteet 1864. - Ks. 
Moottori tiet. 

- n:o 566, E. Räsäsen: Määrärahan osoittamisesta 
maantierakennustöiden jatkamiseksi Tervon Hauta
mäestä Vesannolle. Liitteet 1865. - Ks. Maantiet. 

- n:o 567, P. Räsäsen ym.: Määrärahan osoitta
misesta valtionrautateiden Oulun konepajan kone
kannan uusimiseksi. Liitteet 1866. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 568, P. Räsäsen ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta Kotkan teknillisen oppilaitoksen 
keskeneräisten rakennustöiden jatkamiseksi. Liitteet 
1867. - Ks. Teknilliset koulut. 

- n:o 569, R ö n k ö n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Iisalmen-Nurmeksen maantien rakennustöi
den aloittamiseksi. Liitteet 1868. - Ks. Maantiet. 
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Rah.al. n:o 570, R ö n k ö n yni.: Määrärahan osoittami
sesta nimismiehen ja nimismiehen kanslian sijoit
tamiseksi Vieremän kuntaan. Llitteet 1869. - Ks. 
Nimismiehet. 

- n:o 571, R ö n k ö n ym.: Määrärahan osoittami
sesta metsäsienipoimijoiden kurssimuotoista koulu
tustoimintaa varten. Liitteet 1870. - Ks. Sienet. 

- n:o 572, Saa 1 a s t i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta maatalouden neuvontatyön avustamiseen. 
Liitteet 1871. - Ks. Maatalous. 

- n:o 573, Saa 1 asti n ym.: Määrärahan osoittami
sesta äidinpalkkajärjestelmän aikaansaamiseksi. Liit
teet 1872. - Ks. Äidinpalkka. 

- n:o 574, Saa 1 a s t i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Maatalouden tutkimuskeskukselle sianrehu
jen tarkkailutoimintaa varten. Liitteet 1873. - Ks. 
Rehu. 

- n:o 575, A. Saarisen ym.: Määrärahan osoitta
misesta valtiojohtoisen rakennusyrityksen osakkei
den merkitsemiseksi. Liitteet 1874. - Ks. Raken
nustoiminta. 

- n:o 576, A. Saarisen ym.: Korotetun määrä
rahan osoittamisesta asuntolainoihin. Liitteet 1875. 
- Ks. A~untolainat. 

- n:o 577, 0. Saarisen ym.: Korotetun määrä-
rahan osoittamisesta rintamasotilaiden ylimääräisiä 
sotaeläkkeitä varten. Liitteet 1876. - Ks. Rintama
miehet. 

- n:o 578, Saarron ym.: Määrärahan osoittami
sesta Helsingin ohikulkutien tärkeimpien risteysten 
muuttamiseksi eritasoliittymiksi. Liitteet 1877.- Ks. 
Maantiet. 

- n:o 579, Saarron ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta poliisitoimien perustamiseksi Helsin
gin ja Espoon nimismiespiireihin. Liitteet 1878. -
Ks. Nimismiehet. 

- n:o 580, ~ a i m on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
äideiltä neuvolatoiminnan yhteydessä otettavien ir
tosolunäytteiden tutkimuskustannuksien korvaami
seksi. Liitteet 1879.- Ks. Syöpä. 

- n:o 581, Sai m on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Keski-Suomen maanviljelykoeaseman toimintaedelly
tysten parantamiseksi. Liitteet 1880. - Ks. Koease
mat. 

- n:o 582, Sai m on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
avustukseksi kunnille naispuolisen väestön joukko
tarkastukseksen järjestämiseksi kohdun kaulaosan 
syövän varhaistoteamiseksi. Liitteet 1881. - Ks. 
Syöpä. 

- n:o 583, Sai m on ym.: Määrärahan osoittami
sesta kantatien n:o 69 uusimiseksi välillä Kärkkää
lä-Kivisalmi. Liitteet 1882. - Ks. Maantiet. 

- n:o 584, Sai m on ym.: Määrärahan osoittami
sesta Lievestuoreen-Kangasniemen tien rakenta
mista varten. Liitteet 1883. - Ks. Maantiet. 

-'-- n:o 585, Sai m on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Laukaassa sijaitsevien valtion koulukotien muodos
tamiseksi tutkimus- ja koulutuskeskuksiksi. Liitteet 
1884. - Ks. Koulukodit. 

- n:o 586 Sai m on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Laukaan paikallissairaalan muutos- ja laajennustöi
den aloittamiseksi. Liitteet 1886. - Ks. Sairaalat. 

- n:o 587, Sai m on ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Yltiänmäen-Ahtaansalmen maantien rakentami
seksi Keuruun kunnassa. Liitteet 1887. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 588, S a 1 a m a n ym.: Määrärahan osoitta
misesta suunnittelutyön suorittamiseksi Säynätsalon 
-Muuramen oikotien aikaansaamiseksi. Liitteet 
1888. - Ks. Maantiet. 

- n:o 589, S a 1 a m a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Järvilinnasta ja Pernasaaresta yhdistämisen 
kautta muodostettavan tutkimus- ja koulutuskes
kuksen toiminnan aloittamiseksi. Liitteet 1889. -
Ks. Koulukodit. 

- n:o 590, S a 1 a m a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta ammattikoulunopettajain ammatillis-teknis-pe
dagogisen jatkokoulutuskeskuksen suunnittelua var
ten Jyväskylään. Liitteet 1890. - Ks. Ammattikou
lut. 

- n:o 591, Salaman ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kuhankosken opetuskodin rakennustöiden jat
kamisen suunnittelua varten. Liitteet 1891. - Ks. 
Koti talous. 

- n:o 592, S a 1 a m a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta avustukseksi Reumaliitolle Kangasalle ja Jyväs
kylään rakennettujen kuntouttamislaitosten perusta
mis- ja käyttökustannusten peittämiseksi. Liitteet 
1892. - Ks. Kuntouttamislaitokset. 

- n:o 593, S a 11 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
kantatien n:o 82 perusparannustöitä varten välillä 
Lakijänkä-Salla. Liitteet 1893. - Ks. Maantiet. 

- n:o 594, S a 11 a n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Kemijärven-Pelkosenniemen maantien perusparan
nustöitä varten välillä Kemijärvi-Javaruksen tien
haara. Liitteet 1894. - Ks. Maantiet. 

- n:o 595, A. Salon ym.: Määrärahan osoittamisesta 
Suomen Sadankomitealiiton toiminnan tukemiseen. 
Liitteet 1895. - Ks. Suomen Sadankomitealiitto. 

- n:o 596, E. S a 1 on ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta taloudellisissa vaikeuksissa olevien 
rintamasotilaiden ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten. 
Liitteet 1896. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 597, E. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta taloudellisissa vaikeuksissa olevien leskien yli
määräisiä perhe-eläkkeitä varten. Liitteet 1897. -
Ks. Perhe-eläke. 

- n:o 598, T. Salon ym.: Määrärahan osoittami
sesta kahden kasuunin hankkimiseksi Perämeren sy
väväylää varten. Liitteet 1898. - Ks. Merenkulku. 

- n:o 599, T. Salon ym.: Määrärahan osoittami
sesta valtatie n:o 4:n rakennustöiden aloittamiseksi 
Kemin kaupungin alueella. Liitteet 1899. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 600, T. Salon ym.: Miiärärahan osoittami
sesta Lapin matkailuyritysten markkinoinnin tuke
miseen. Liitteet 1900. - Ks. Matkailu. 

- n:o 601, T. Salon ym.: Määrärahan osoittami
sesta Ivalon virastotalon rakennustöiden aloitta
mista varten. Liitteet 1901. - Ks. Virastot. 

- n:o 602, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta Aavasaksan matkailuhotellin rakentamistöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 1902. - Ks. Matkailu. 

- n:o 603, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta Joutsjärven-Sallan tien rakentamistöiden jat
kamiseen. Liitteet 1903. - Ks. Maantiet. 

- n:o 604, T. Salon ym.: Määrärahan osoittami
sesta porotalouden tutkimustoimintaan. Liitteet 1904. 
- Ks. Poronhoito. 

- n:o 605, T. Salon ym.: Määrärahan osoittami-
sesta Lapin maatalousoppilaitoksen koulutilojen ra-
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kentamista varten. Liitteet 1905. - Ks. Maatalous
koulut. 

Rah.al. n:o 606, T. S a 1 on ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta polkuteiden parantamiseen. Liitteet 
1906. - Ks. Polkutiet. 

- n:o 607, T. S a 1 o n ym.: Määrärahan osoittami· 
sesta Lapin lääniin sijoitettavan turkistarhauskoease
man suunnittelemista ja rakennustöiden aloittamista 
varten. Liitteet 1907. - Ks. Turkistarhaus. 

- n:o 608, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta Lapin sairaanhoitajakoulun koulurakennuksen 
rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1908. - Ks. 
Sairaanhoitajat. 

- n:o 609, T. S a 1 on ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maaseudun sähköistämisen tukemi
seen. Liitteet 1909. - Ks. Sähkö. 

- n:o 610, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta lapsilisien korottamiseen. Liitteet 1910. - Ks. 
Lapsilisä. 

- n:o 611, T. Salon ym.: Määrärahan osoittami
sesta avustuksiksi ja !ainoiksi Lapin kalastuskunnille 
kalankasvatusaltaiden rakentamista varten. Liitteet 
1911.- Ks. Katankasvatus. 

- n:o 612, T. Salon ym.: Määrärahan osoittami
sesta poromiesten moottorikeikkojen polttoaineiden 
veronpalautuksiin. Liitteet 1912. - Ks. Polttoaineet. 

- n:o 613, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami· 
sesta Lapin geologisen perustutkimukse:t tehostami
seksi. Liitteet 1913. - Ks. Geologinen tutkimustoi
minta. 

- n:o 614, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta poropaliskunnille siirrettävien teurastamovau
nuien hankkimiseen. Liitteet 1914. - Ks. Poron
hoito. 

- n:o 615, T. Salon ym.: Korotetun mää~ärahan 
osoittamisesta rintamamiesten ylimääräisiä eläkkeitä 
varten. Liitteet 1915. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 616, T. Salon ym.: Määrärahan osoittami
sesta ylimääräisen eläkkeen myöntämiseksi kansan
eläkeläisille. Liitteet 1916. - Ks. Kansaneläke. 

- n:o 617, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta kodinperustamislainoihin. Liitteet 1917. - Ks. 
Kodinoerus:amis lainat. 

- n:o 618, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami· 
sesta tutkimuksen aloittamiseksi luonnonmarjojen 
viljelymahdollisuuksista Lapissa. Liitteet 1918. -
Ks. Marjat. 

- n:o 619, T. Salon ym.: Määrärahan osoittami
sesta kolmen yritysneuvojan palkkaamiseksi Rova. 
niemen pienteollisuuspiiritoimistoon. Liitteet 1919. 
- Ks. Pienteol\isuus. 

- n:o 620, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami· 
sesta Inarin-Utsioen paikallissairaalan rakentamisen 
aloittamiseksi. Liitteet 1920.- Ks. Sairaalat. 

- n:o 621, T. Salon ym.: Määrärahan osoittami
sesta Akujoen aukikaivausta varten. Liitteet 1921. 
- Ks. Perkaustyöt. 

- n:o 622, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami· 
sesta varusmiesten päivära:ho•en kaksinkertaistami
seksi. Liitteet 1922. - Ks. Asevelvolliset. 

- n:o 623, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta pienteollisuudelle myönnettäviä lainoja var
ten. Liitteet 1923. - Ks. Pienteollisuus. 

- n:o 624, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta rintamasotilaiden valtion asuntolainojen kor-

kojen alentamiseksi. Liitteet 1924. - Ks. AsuntoW. 
nat. 

Rah.al. n:o 625, T. S a 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta Tenon sivujokien aukikaivamistöiden aloitta· 
miseksi. Liitteet 1925. - Ks. Perkaustyöt. 

- n:o 626, T. S a 1 on ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta opintolainojen valtiontakauksiin ja 
korkotukeen. Liitteet 1926. - Ks. Opintolainat. 

- n:o 627, Saloran n a n: Määrärahan osoittami
sesta Kauhajoen-Merikarvian maantien parantami
seksi välillä Päntäne-Kuvaskangas. Liitteet 1927. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 628, S a 1 o rannan: Määrärahan osoittami-
sesta Rahikan-Honkajoen-Kankaanpään maantien 
parantamiseksi. Liitteet 1928. - Ks. Maantiet. 

- n:o 6?9, Saloran n a n: Määrärahan osoittami
sesta Rahikan-Karvian maantien päällystämiseksi 
öljysoralla. Liitteet 1929. - Ks. Maantiet. 

- n:o 630 Saloran n a n: Määrärahan osoittami
sesta Kllnhaioen-Jalasiärven-Peräseinäjoen maan
tien päällystämiseksi öljysoralla. Liitteet 1930. -
Ks. Moantiet. 

- n:o 631, S a 1 o rannan: Määrärahan osoittami
sesta Kauhajoen-Karijoen-Kristiinankaupungin 
maantien päällystämiseksi öljysoralla. Liitteet 1931. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 632, S a 1 o rannan ym.: Korotetun määrä-
rahan osoittamisesta Kyrönjoen vesistötaloussuunni
telman toteuttamista varten. Liitteet 1932. - Ks. 
Vesistötalous. 

- n:o 633, Saloran n a n: Määrärahan osoittami
sesta Valtion maitotalouskoelaitoksen meiierin perus
korjauksen suunnittelua ja rakennustöiden aloitta
mista varten. Liitteet 1934. - Ks. Maitotalouskoe
laitos. 

- n:o 634, Sand e 1 i n i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta rintamamiesten rakennuslainoja varten. Liit
teet ]Q~5.- K~. Rintamamiehet. 

- n:o 635, Sand e 1 i n i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta lääkä~in palkkaamiseksi ammattientarkastuk
sen avuksi. Liitteet 1936. - Ks. Ammattientarkas
tus. 

- n:o 636, Sand e 1 i n i n ym.: Korotetun määrä
rahan osoittamisesta ylimääräisenä harkinnanvarai
sena valtionapuna Tampereen yliopistolle. Liitteet 
1937.- Ks. Yliopisto. 

- n:o 637, Sandelin i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta ammattient<~rkastushenkitöstön kouluttami
miseen. Liitteet 1938. - Ks. Ammattientarkastus. 

- n:o 638, Sand e 1 i n i n ym.: Määrärahan osoit
tamisesta rintamasotilaskortin jakoa varten. Uitteet 
1939.- Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 639, S a v e 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Alaiärven kirkonkylän pääteiden parantami
seksi. Liitteet 1940.- Ks. Maantiet. 

- n:o 640, S a v e 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Söyringin-Karvalan tien parantamiseksi Lap. 
pajärven kunnassa. Liitteet 1941. - Ks. Maantiet. 

- n:o 641, S a v e 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kukkolan sillan rakentamisen yhteydessä ta
pahtuvan tienparannustyön suorittamiseksi Kortes
järven-Pelkolan tiellä. Liitteet 1942. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 642, S a v e 1 a n ym.: Määrärahan osoittami
sesta maantien öljysorastusta varten välillä Pelkola 
-Karvala. Liitteet 1943. - Ks. Maantiet. 
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Rah.al. n:o 643, S i i s k o sen ym.: Määrärahan osoitta
misesta lastenseimien ja päiväkotien avustamisen 
tehostamiseksi. Liitteet 1944. - Ks. Lastenhoito. 

- n:o 644, Siiskosen ym.: Määrärahan osoitta
misesta huokeitten eri tyyppisten asuntojen raken
tamiseksi vanhuksille. Liitteet 1945. - Ks. Asunto
tuotanto. 

- n:o 645, Siiskosen ym.: Määrärahan osoitta
misesta lapsilisien korottamiseen. Liitteet 1946. -
Ks. Lapsilisä. 

- n:o 646, Siiskosen ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maaseudun sähköistämisen tukemi
seen. Liitteet 1947.- Ks. Sähkö. 

- n:o 647, Sileäkankaan ym.: Määrärahan 
osoittamisesta puolustus- ja rajavartiolaitoksen vir
kamiehille maksettavan siirtorahan korottamista var
ten. Liitteet 1948. - Ks. Puolustuslaitos. 

- n:o 648, S i 11 a n ta u k sen ym.: Määrärahan 
osoittamisesta 10 timnologin viran perustamiseksi 
vesipiireihin. Liitteet 1949. - Ks. Vesihallinto. 

- n:o 649, S i 11 a n ta u k sen: Korotetun määrära
han osoittamisesta Postipankista yksityisoppikouluil
le annettavien pitkäaikaisten rakennuslainojen kor
kotukea varten. Liitteet 1950. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 650, S i 11 a n ta u k sen ym.: Määrärahan 
osoittamisesta opiskelijain lasten päivähoidon tuke
miseen. Liitteet 1951. - Ks. Lastenhoito. 

- n:o 651, S i 1 tase n ym.: Määrärahan osoittami
sesta lapsilisien korottamiseen. Liitteet 1953. - Ks. 
Lapsilisä. 

- n:o 652, S i 1 tase n ym.: Määrärahan osoittami-
5esta perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonnan sekä 
sukupuolivalistuksen aloittamiseksi. Liitteet 1954. 
- Ks. Perhesuunnittelu. 

- n:o 653, Sini s a 1 on: Määrärahan osoittamisesta 
Kyminlinnan-Kotkan moottoritien rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 1955. - Ks. Moottoritiet. 

- n:o 654, SinisaI on ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta !ainoiksi vientisatamia ylläpitäville 
kunnille satamien rakentamista varten. Liitteet 
1956. - Ks. Satamat. 

- n:o 655, Sini s a 1 on ym.: Määrärahan osoitta
mi~esta Hirvikosken sillan rakentamiseksi Vastilan 
-Siltakylän maantiellä. Liitteet 1957. - Ks. Sillat. 

- n:o 656, Sini s a 1 on ym.: Määrärahan osoitta-
misesta avustuksiksi ja !ainoiksi kuntien rakennus
toimintaa varten. Liitteet 1958. - Ks. Rakennus
toiminta. 

- n:o 657, S i n k k o sen ym.: Määrärahan osoitta
misesta Miettilän-Rautjärven-Pirholan maantien 
peruskorjaamista varten. Liitteet 1960. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 658, S i n k k o sen ym.: Määrärahan osoitta
misesta Poiksillan-Uukuniemen ja Niukkalan
TamaJan maantien kunnossapitotöitä varten. Liit
teet 1961.- Ks. Maantiet. 

- n:o 659, S i n k k o sen ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta maatalouden neuvontatyön avus
tamiseen. Liitteet 1962. - Ks. Maatalous. 

- n:o 660, S i n k k o s e n ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta rajakuntien tilusjärjestelylain mu
kaisia tie- ja kuivatustöitä varten. Liitteet 1964. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 661, S i n k k o sen ym.: Määrärahan osoitta-
misesta Kiriolan-Pitkäpohjan maantien peruskor-
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jaukseen Parikkalan kunnassa. Liitteet 1965. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 662, S i n k k o sen ym.: Määrärahan osoit
tamisesta Saaren keskikoulun rakentamista varten. 
Liitteet 1966. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 663, S i n k k o sen ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta avustuksiksi kunnille maantie
alueiden lunastusta varten. Liitteet 1967. - Ks. 
Kunnat. 

- n:o 664, S i n k k o sen ym.: Määrärahan osoitta
misesta tietyön aloittamiseksi välillä Virmutjoki
Mikkelin läänin raja. Liitteet 1968. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 665, Sirenin: Korotetun määrärahan osoit
tamisesta ulkosuomalaisten keskuudessa tapahtuvan 
toiminnan laajentamiseen. Liitteet 1969. - Ks. 
Ulkosuomalaiset. 

- n:o 666, S ä ä s k i 1 a h d en ym.: Määrärahan osoit
tamisesta Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvali
dien Liitto r.y:lle vaikeavammaisten henkilöiden 
työllistämiseen. Liitteet 1970. - Ks. lnvaliidit. 

- n:o 667, Sääski 1 ahde n: Määrärahan osoittami
sesta sillanrakennustyön aloittamiseksi Ounasjoen yli 
Sirkan-Tepaston tiellä. Liitteet 1972. - Ks. Sillat. 

- n:o 668, Sääski 1 ahde n: Määrärahan osoittami
sesta polkutien rakentamiseksi Kittilän Tepastosta 
Raattaman kylään. Liitteet 1973. - Ks. Polkutiet. 

- n:o 669, Sääski 1 ahde n: Määrärahan osoittami
sesta sillan rakennustyön aloittamiseksi Kemijoen 
yli Auttin kylän kohdalla. Liitteet 1974. - Ks. Sil
lat. 

- n:o 670, Sääski 1 ahde n: Määrärahan osoittami
sesta maantien rakentamiseksi Vanttauskoskelta Sie
rilään Kemijoen eteläpuolelle. Liitteet 1975. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 671, Sääski 1 ahde n: Määrärahan osoittami
sesta rehnviljavaraston rakentamiseksi Lapin lääniin. 
Liitteet 1976. - Ks. Vilja. 

- n:o 672, Sääski lahden: Määrärahan osoitta
misesta sairaanhoitajakoulun rakennustöiden aloitta
miseksi Rovaniemellä. Liitteet 1977. - Ks. Sairaan
hoitajat. 

- n:o 673, Sääski 1 ahde n: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maaseudun sähköistämiseen. Liitteet 
1978.- Ks. Sähkö. 

- n:o 674, Sääski 1 ahde n: Määrärahan osoitta
misesta metsämarjojen keinollisen viljelysmahdolli
suuden tutkimista varten. Liitteet 1979.- Ks. Mar
jat. 

- n:o 675, Sääski 1 ahde n: Määrärahan osoitta
misesta perheellisten työttömien avustamiseksi kun
tien välityksellä. Liitteet 1980. - Ks. Työttömyys
avustus. 

- n:o 676, S ä ä s k i 1 a h d e n: Määrärahan osoittami
sesta ylimääräisten korvausten suorittamiseksi soti
lasvammalain mukaista korvausta saaville. Liitteet 
1981. - Ks. Sotilasvammakorvaukset. 

- n:o 677, Tainio n ym.: Määrärahan osoittamisesta 
lisätyn valtionavun maksamiseksi Ylitornion kun
nalle kunnansairaalan ja henkilökunnan asuinraken
nuksen kustannusten rahoittamiseksi. Liitteet 1982. 
- Ks. Sairaalat. 

- n:o 678, Tainio n ym.: Määrärahan osoittami-
sesta Kemin Ajoksen syväsatamaan johtavan väylän 
ruoppaustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1983. - Ks. 
Väylä työt. 
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Rah.al. n:o 679, Tainio n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Havelasta Kolariin johtavan väylänvarren tien 
peruskorjaustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1984. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 680, Tainio n ym.: Määrärahan osoittami
sesta erikoisteräksiä tuottavan teollisuuslaitoksen 
rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1985. - Ks. 
Teolli&uus. 

- n:o 681, Ta 11 g r enin ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta Åbo Akademin perushankintoja var
ten. Liitteet 1986 ja 1987. - Ks. Yliopisto. 

- n:o 682, Ta 11 g r enin: Määrärahan osoittamisesta 
tulliaseman perustamista varten Paraisten kauppa
laan. Liitteet 1988. - Ks. Tulli. 

- n:o 683, Tammisen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Hämeenlinnan-Hauhon-Padasjoen maantien 
rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1989. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 684, Tammisen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Mallasveden yli johtavan Valkeakosken-Päl
käneen maantien rakennustöiden aloittamiseksi. Liit
teet 1990.- Ks. Maantiet. 

- n:o 685, Tammisen ym.: Määrärahan osoittami
sesta posti- ja lennätinlaitoksen Toijalan puhelinkes
kuksen laajennustöiden suunnittelua ja rakennustöi
den aloittamista varten. Liitteet 1991. - Ks. Puhe
lin. 

- n:o 686, Tammisen ym.: Määrärahan osoittami
sesta tilapäisen työvoiman palkkaamiseksi Valkeakos
ken, Forssan ja Rauman ammatinvalinnanohjaustoi
mistoihin. Liitteet 1992. - Ks. Ammatinvalinta. 

- n:o 687, Tammisen ym.: Määrärahan osoitta
misesta työkyvyttömien liikuntavammaisten avusta
miseen. Liitteet 1993. - Ks. Liikuntavammaiset. 

- n:o 688, Teräs t ö n ym.: Määrärahan osoittami
sesta omistusasumistuen myöntämiseksi vähävarai
sille ja suurille perheille. Liitteet 1994. - Ks. Asu
mistuki. 

- n:o 689, Teräs t ö n ym.: Määrärahan osoittami
sesta sairaalahallinnolliseen ja -taloudelliseen tutki
mustoimintaan myönnettävää valtionapua varten. 
Liitteet 1995.- Ks. Sairaalat. 

- n:o 690, Tikkasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kajaanin sairaanhoitajakoulun tilapäisten toi
mien muuttamiseksi ylimääräisiksi toimiksi. Liitteet 
1996. - Ks. Sairaanhoitajat. 

- n:o 691, Tikkasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta tilapäisten toimihenkilöiden palkkaamiseksi 
ammatinvalinnanohjauksen Kajaanin piiriin. Liitteet 
1997.- Ks. Ammatinvalinta. 

- n:o 692, Tikkasen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Pohjois- ja Itä-Suomen kehitysrahaston perus
tamista varten. Liitteet 1998.- Ks. Kehitysrahastot. 

- n:o 693, Uusi ta 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta Ähtärin-Lehtimäen maantien öljysorastami
seksi. Liitteet 1999. - Ks. Maantiet. 

~ n:o 694, Uusi ta 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta Ähtärin-Töysän-Alavuden maantien paran
nustyön aloittamiseksi. Liitteet 2000. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 695, U u s i ta 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta Alajärven kirkonkylän pääteiden rakentamista 
varten. Liitteet 2001. - Ks. Maantiet. 

- n:o 696, Uusi ta 1 on ym.: Määrärahan osoitta
misesta Karsinakosken siltojen rakentamiseksi Man-

nisen-Virtalan maantiellä Alavuden kunnassa. Liit
teet 2002. - Ks. Sillat. 

Rah.al. n:o 697, Uusi ta 1 on ym.: Määrärahan osoit
tamisesta virastotalon rakentamiseksi Ähtärin kun
taan. Liitteet 2003. - Ks. Virastot. 

- n:o 698, Uusi ta 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta Ähtärin keskustan pääteiden rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 2004.- Ks. Maantiet. 

- n:o 699, Uusi ta 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta Mäyryn-Veneskosken tien parantamiseksi. 
Liitteet 2005.- Ks. Maantiet. 

- n:o 700, Uusi ta 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta Soinin-Karstulan maantien öljysorastamiseksi. 
Liitteet 2006.- Ks. Maantiet. 

- n:o 701, Uusi ta 1 on ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta Lapuanjoen järjestelyn III ja IV vai
hetta varten. Liitteet 2007. - Ks. Vesistön järjes
tely. 

- n:o 702, Uusi ta 1 on ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta ylimääräisiä sotaeläkkeitä varten. Liit
teet 2008. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 703, Uusi ta 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta avustukseksi köyhille kunnille eläinlääkärien 
virka-asuntojen rakentamista varten. Liitteet 2009. 
- Ks. Eläinlääkärit. 

- n:o 704, Uusi ta 1 on ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta teiden parantamista ja kunnossapitoa 
varten. Liitteet 2010. - Ks. Maantiet. 

- n:o 705, Uusi ta 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta sairaalatoimesta kunnille johtuvan rasituksen 
tasoittamiseksi. Liitteet 2011. - Ks. Kunnat. 

- n:o 706, Uusi ta 1 on ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta vapaaoppilaspaikkojen lisäämiseen ja 
lukukausimaksujen alentamiseen yksityisoppikou
luissa. Liitteet 2012. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 707, Uusi ta 1 on ym.: Määrärahan osoittami
sesta avustukseksi kunnille oppikoululaisten kyydi
tyksen järjestämistä varten. Liitteet 2014. - Ks. 
Matkakustannukset. 

- n:o 708, Vai t t i sen ym.: Määrärahan osoittami
sesta pienteollisuudelle myönnettäviä lainoja varten. 
Liitteet 2016. - Ks. Pienteollisuus. 

- n:o 709, Vai t t i sen ym.: Määrärahan osoittami
sesta terveyskeskusten kokeilutoiminnan aloittami
seksi. Liitteet 2017. - Ks. Terveydenhoito. 

- n:o 710, V a i t t i s en ym.: Määrärahan osoittami
sesta Joensuun korkeakoulun kaikkien virkojen ja 
toimien palkkausluokkien nostamiseksi samalle ta
solle kuin muissa korkeakouluissa. Liitteet 2018. -
Ks. Korkeakoulut. 

- n:o 711, Vai t t i sen ym.: Määrärahan osoittami
sesta torjunta-aineiden edellyttämien tehtävien hoi
toa varten. Liitteet 2019.- Ks. Torjunta-aineet. 

- n:o 712, Vai t t i sen ym.: Määrärahan osoittami
sesta Pohjois-Karjalaan sijoitettavan metallisulatta
mon suunnittelua varten. Liitteet 2021. - Ks. 
Teollisuus. 

- n:o 713, Weckman i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta lapsilisien korottamiseen. Liitteet 2022. -
Ks. Lapsilisä. 

- n:o 714, Weckman i n ym.: Määrärahan osoitta
misesta Tampereen virastotalon rakennustöiden aloit
tamiseksi. Liitteet 2023.- Ks. Virastot. 

- n:o 715, Weckman i n ym.: Määrärahan osoit
tamisesta lastenseimien ja päiväkotien avustamiseen. 
Liitteet 2024. - Ks. Lastenhoito. 
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Rah.al. n:o 716, Vennamon: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta !ainoiksi omakotitalojen ja omistus
asuntojen rakentamiseen. Liitteet 2025. - Ks. Asun
totuotanto. 

- n:o 717, Vennamon: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta lapsiperheiden asumistukea varten. 
Liitteet 2026.- Ks. Asumistuki. 

- n:o 718, Vennamon: Määrärahan osoittamisesta 
asuntojen hankkimiseksi rintamaveteraaneille ja hei
dän perheilleen. Liitteet 2027. - Ks. Asuntotuo
tanto. 

- n:o 719, Vennamon: Määrärahan osoittamisesta 
Sonkajärven ja Iisalmen nimismiespiirejä koskevia 
järjestelyjä varten. Liitteet 2028. - Ks. Nimismie
het. 

- n:o 720, Vennamon: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta vaikeuksiin joutuneiden kuntien val
tionapua varten. Liitteet 2029.- Ks. Kunnat. 

- n:o 721, Vennamon: Määrärahan osoittamisesta 
asevelvollisten päivärahojen korottamiseen. Liitteet 
2030. - Ks. Asevelvolliset. 

- n:o 722, Vennamon: Määrärahan osoittamisesta 
asevelvollisten kotiuttamisrahaksi. Liitteet 2031. -
Ks. Asevelvolliset. 

- n:o 723, Vennamon: Määrärahan osoittamisesta 
!ainoiksi opintotuen ulkopuolelle jääneille opintoja 
harjoittaville. Liitteet 2032. - Ks. Opintolainat. 

- n:o 724, Vennamon: Määrärahan osoittamisesta 
kirjeopiskelun edistämiseen. Liitteet 2033. - Ks. 
Kirjeopiskelu. 

- n:o 725, Vennamon: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta erikoisavustukseksi maan köyhimmille 
kunnille yleisten ammattikoulujen perustamiseen ja 
ylläpitämiseen. Liitteet 2034. - Ks. Ammattikoulut. 

- n:o 726, V en n a m on: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta vesiensuojelun neuvottelukunnan tar
koituksiin. Liitteet 2035. - Ks. Vesiensuojelu. 

- n :o 727, V en n a m o n: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta avustukseksi kuivatustöihin. Liitteet 
2036. - Ks. Kuivatustyöt. 

- n:o 728, Vennamon: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta !ainoiksi kuivatustöihin. Liitteet 2037. 
- Ks. Kuivatustyöt. 

- n:o 729, Vennamon: Määrärahan osoittamisesta 
voin myymiseksi alennettuun hintaan taloudellisissa 
vaikeuksissa oleville. Liitteet 2038. - Ks. Voi. 

- n:o 730, Vennamon: Määrärahan osoittamisesta 
bensiinitraktorien bensiinin hinnanalennuksiin. 
Liitteet 2039. - Ks. Polttoaineet. 

- n:o 731, Vennamon: Määrärahan osoittamisesta 
uudis- ja kivenraivauspalkkioiksi. Liitteet 2040. -
Ks. Uudisraivaus. 

- n:o 732, Vennamon: Määrärahan osoittamisesta 
luonnonvoimien kasvullisuudelle aiheuttamien va
hinkojen korvaamiseen. Liitteet 2041. - Ks. Sato
vahingot. 

- n:o 733, Vennamon: Määrärahan osoittamisesta 
peltojen paketoimisen yhteydessä vähennettävien lyp. 
sylehmien hintakorvaukseen. Liitteet 2042. - Ks. 
Karjatalous. 

- n:o 734, Vennamon: Määrärahan osoittamisesta 
Pohjois- ja Sisä-Suomen alueilla tuotetun rukiin 
tuotantopalkkioiden maksamiseksi. Liitteet 2043. 
-Ks. Vilja. 

Rah.al. n:o 735, Vennamon: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta paikallisteiksi otettavien asutusteiden 
kuntoonpanoon. Liitteet 2044. - Ks. Asutustiet. 

- n:o 736, Vennamon: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta siirtona maatilatalouden kehittämisra
hastoon. Liitteet 2045. - Ks. Maatilatalous. 

- n:6 737, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta avustuksiksi salaojitukseen. Liitteet 2046. -
Ks. Ojitus. 

- n:o 738, Vennamon: Määrärahan osoittamisesta 
palkkioiksi perhe- ja pienviljelmillä suoritettavia pe
rusparannustöitä varten. Liitteet 2047. - Ks. Maa
talous. 

- n:o 739, Vennamon: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta metsätyömiesten opinto- ja perheavus
tuksiin. Liitteet 2048. - Ks. Metsätyöt. 

- n:o 740, Vennamon: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta kunnan- ja kyläteiden tekemiseen. 
Liitteet 2049. - Ks. Maantiet. 

- n:o 741, Vennamon: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta paikallisteiksi otettavien kunnan- ja 
kyläteiden kuntoonpanon tukemiseen. Liitteet 2050. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 742, Vennamon: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta avustuksiksi yksityisten teiden kun
nossapitoon ja tekemiseen. Liitteet 2051. - Ks. Yk
sityiset tiet. 

- n:o 743, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta Kuopion eteläisen moottoritien rakentamisen 
aloittamiseksi. Liitteet 2052. - Ks. Moottoritiet. 

- n:o 744, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta Pietarsaaren-Pihtiputaan-Peltosalmen poi
kittaistien rakennustöiden jatkamiseksi. Liitteet 
2053. - Ks. Maantiet. 

- n:o 745, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta yksityisten läpikulkuteiden ottamiseksi valtion 
haltuun. Liitteet 2054. - Ks. Yksityiset tiet. 

- n:o 746, V en n a m on: Määrärahan osoittami
sesta Keiteleen-Päijänteen kanavan rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 2055. - Ks. Kanavat. 

- n:o 747, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta kehitysalueiden rautatiemaksujen alentami
seen. Liitteet 2056. - Ks. Kehirysalueet. 

- n:o 748, Vennamon: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maan uumenissa piilevien rikkauk
sien esille saamiseen. Liitteet 2057. - Ks. Malmin
etsintä. 

- n:o 749, Vennamon: Korotetua määrärahan 
osoittamisesta syrjäseutujen sähköistämiseen. Liitteet 
2058. - Ks. Sähkö. 

- n:o 750, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta koko Kuopion läänin saattamiseksi kehitysalue
asioissa oikeudenmukaiseen asemaan. Liitteet 2059. 
- Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 751, Vennamon: Määrärahan osoittami-
sesta !ainoiksi pienyrityksille. Liitteet 2060. - Ks. 
Pienyritykset. 

- n:o 752, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta ylimääräisen eläkkeen maksamiseksi perhe
eläkelain ulkopuolelle jääneille. Liitteet 2061. - Ks. 
Eläkkeet. 

- n:o 753, Vennamon: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta sairaiden hyväksi sairausvakuutuslain 
periaatteiden mukaisesti. Liitteet 2062. - Ks. Sai
rauskorvaukset. 
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Rah.al. n:o 754, Vennamon: Mlliärahan osoittami
sesta täydennyseläkkeiksi kansaneläkkeen saajille. 
Liitteet 2063.- Ks. Kansaneläke. 

- n:o 755, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta erikoiskorvauksien suorittamiseksi invalii
deille. Liitteet 2064. - Ks. Invaliidit. 

- n:o 756, Vennamon: Koroterun määrärahan 
osoittamisesta rintamaveteraanien eläkkeitä varten. 
Liitteet 2065.- Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 757, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta ylimääräiseksi erikoiskorvaukseksi 65 vuotta 
täyttäneille rintamaveteraaneille. Liitteet 2066. -
Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 758, V en n a m on: Määrärahan osoittami
sesta ylimääräisenä hoitotukena kehitysvammaisille 
lapsille. Liitteet 2067. - Ks. Kehitysvammaiset. 

- n:o 759, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta hintavalvontaan ja hintojen alentamiseen. Liit
teet 2068. - Ks. Hinnat 

- n:o 760, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta erityisen täydennysrahan myöntämiseksi kai
kille invaliidirahan saajille. Liitteet 2069. - Ks. In
valiidit. 

- n:o 761, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta perbelisien korottamiseen. Liitteet 2070. - Ks. 
Perhelisät. 

- n:o 762, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta täydennyslisiksi erityislapsilisän saajille. Liitteet 
2071. - Ks. Lapsilisä. 

- n:o 763, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta täydennysrahaksi kaikille lapsilisiä saaville. Liit
teet 2072. - Ks. Lapsilisä. 

- n:o 764, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta äidinpalkan toteuttamisen aloittamiseksi. Liit
teet 2073.- Ks. Äidinpalkka. 

- n:o 765, V en n a m on: Määrärahan osoittami
sesta rintamamieskortin jakamiseen rintamaveteraa
neille. Liitteet 2074. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 766, Vennamon: Määrärahan osoittami~ 
sesta rintamaveteraanien ilmaisiin terveydentarkastuk
siin ja -hoitoon. Liitteet 2075. - Ks. Rintamamie
het. 

- n:o 767, Vennamon: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta sijoitusmenoihin työllisyyden turvaa
miseksi. Liitteet 2076. - Ks. Työllisyys. 

- n:o 768, Vennamon: Määrärahan osoittami
sesta maalaiskirjeenkantajien ansioiden parantami
seen. Liitteet 2077.- Ks. Postilaitos. 

- n:o 769, W e s te r 1 u n d i n: Määrärahan osoit
tamisesta viljavaraston rakentamista varten itäiselle 
Uudellemaalle. Liitteet 2078 ja 2079. - Ks. Vilja. 

- n:o 770, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
sesta polkutien rakentamiseksi Harjuvaarasta Repo
niemen kautta Harjuojaan Muonion kunnassa. Liit
teet 2080. - Ks. Polkutiet. 

- n:o 771, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
sesta rautatien ylikulkusillan ja siihen liittyvän ohi
tustien rakentamiseksi Simon asemakylään. Liitteet 
2081. - Ks. Sillat. 

- n:o 772, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Rannan kirkonkylän-Kuhan maantien perus
korjaamiseksi. Liitteet 2082. - Ks. Maantiet. 

- n:o 773, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
·sesta maantien rakentamiseksi Simon kunnan Maks
niemen kylästä Veitsiluotoon. Liitteet 2083. - Ks. 
Maantiet. 

Rah.al. n:o 774, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
sesta maantien rakentamiseksi Rannan kunnan Telk
kälän kylästä Asmundin asutusalueen paikallistie
hen. Liitteet 2084. - Ks. Maantiet. 

- n:o 775, V i 1m i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Raanujärven-Kantomaanpään maantien perus
korjaamista varten Ylitornion kunnassa. Liitteet 
2085.- Ks. Maantiet. 

- n:o 776, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Pellon Havelasta Kolarin kirkonkylään johta
van Väylänvarren maantien peruskorjaamista var
ten. Liitteet 2086. - Ks. Maantiet. 

- n:o 777, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
sesta sillan rakentamiseksi Simojoen yli Tainijoen 
lossipaikan kohdalla Simon kunnassa. Liitteet 2087. 
- Ks. Sillat. 

- n:o 778, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami-
sesta maantien rakentamiseksi Simojoen pohjoispuo
lelle Alaniemeltä Tainijoen tien kautta Hosioon. Liit
teet 2088.- Ks. Maantiet. 

- n:o 779, V i 1m i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Vaattojärven-Ruokovaaran yhdystien raken
tamiseksi Kolarin kunnassa. Liitteet 2090. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 780, V i 1m i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Kivirannan-Särkinärän-Liakan paikallistien 
rakentamiseksi Alatornion kunnassa. Liitteet 2091.
Ks. Paikallistiet. 

- n:o 781, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
sesta sillan rakentamiseksi Kemijoen yli Tervolan kir
konkylässä. Liitteet 2092. - Ks. Sillat. 

- n:o 782, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
sesta maantien rakentamiseksi Sieppijärven rauta· 
tieasemalta Väylänvarren maantielle Kolarin kun
nassa. Liitteet 2093. - Ks. Maantiet. 

- n:o 783, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Veitsiluodon tienhaaran-Kemin valtatien pe
rusparantamista varten. Liitteet 2094. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 784, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Rannan kunnaneläinlääkärin virka-asunnon 
ja vastaanottotilojen rakentamiseksi. Liitteet 2095. -
Ks. Eläinlääkärit. 

- n:o 785, V i 1m i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta valtion virastotalon rakentamiseksi Tervo
laan. Liitteet 2096. - Ks. Virastot. 

- n:o 786, V i 1m i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Posion lukion koulutilojen rakentamista varten. 
Liitteet 2097.- Ks. Oppikoulut. 

- n:o 787, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
sesta Pohjois-Suomen kehitysrahastoa varten. Liit
teet 2098. - Ks. Kehitysrahastot. 

- n:o 788, V i 1m i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta ruberkuloosilain mukaista lisättyä valtionapua 
varten. Liitteet 2099. - Ks. Tuberkuloosi. 

- n:o 789, V i 1m i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta mielisairaslain mukaista lisättyä valtionapua var
ten. Liitteet 2100.- Ks. Sairaalat. 

- n:o 790, V i 1m i n ym.: Koroterun määrärahan 
osoittamisesta rintamasotilaiden ylimääräisiä sota
eläkkeitä varten. Liitteet 2101. - Ks. Rintamamie
het. 

- n:o 791, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
sesta avusrukseksi veteraanijärjestöille niiden hallinto
menoja varten. Liitteet 2102. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 792, V ilmi n ym.: Määrärahan osoittami
sesta oppi- ja a=attikoululaisten koulumatkoista ai-
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heutuvien kustannusten korvaamiseen. Liitteet 
2103.- Ks. Matkakustannukset. 

Rah.al. n:o 793, V i 1m i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta maaseudun vesihuoltolaitteiden rakentamisen 
avustamiseen. Liitteet 2104. - Ks. Vesihuolto. 

- n:o 794, V i 1m i n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta avustuksiksi maaseudun sähköistämi
sen tukemiseen. Liitteet 2105. - Ks. Sähkö. 

- n:o 795, V i 1m i n ym.: Määrärahan osoittami
sesta lapsilisien korottamiseen. Liitteet 2106. - Ks. 
Lapsilisä. 

- n:o 796, V i 1m i n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta siirtona maatilatalouden kehittämis
rahastoon. Liitteet 2107. - Ks. Maatilatalous. 

- n:o 797, V i 1m i n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta kalankasvatusaltaiden rakentamiseen 
ja kalavesien hoitoon. Liitteet 2108. - Ks. Kalan
kasvatus. 

- n:o 798, V ilmi n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta maankäyttö- ja maanhankintalain toi
meenpanon yhteydessä rakennettavien keskeneräis
ten tietöiden jatkamista varten. Liitteet 2109. -
Ks. Maantiet. · 

- n:o 799, V i 1m i n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta polkuteiden rakentamiseen ja paran
tamiseen Lapin läänissä. Liitteet 2110. - Ks. Pol
kutiet. 

- n:o 800, V i 1m i n ym.: Korotetun määrärahan 
osoittamisesta asutusteiden kuntoonpanoa ja kun
nossapitoa varten. Liitteet 2111. - Ks. Asutustiet. 

- n:o 801, Vi1poniemen ym.: Määrärahan 
osoittamisesta valtion virastotalon rakentamiseksi 
Noormarkkuun. Liitteet 2112. - Ks. Virastot. 

- n:o 802, V i 1 p on i e me n ym.: Määrärahan 
osoittamisesta Harjavallan kauppalaan rakennetta
van valtion virastotalon suunnittelemista varten. Liit
teet 2113. - Ks. Virastot. 

- n:o 803, V i 1 p on i e me n ym.: Määrärahan 
osoittamisestll . Satakunnan tie- ja vesirakennuspii
rin perustamista varten. Liitteet 2114. - Ks. Tie
ja vesirakennus. 

- n:o 804, Vi1poniemen ym.: Määrärahan 
osoittamisesta Kankaanpäästä Siikaisten kautta Me
rikarvialle johtavan maantien perusparantamista var
ten. Liitteet 2115.- Ks. Maantiet. 

- n:o 805, V i 1 p on i e me n ym.: Määrärahan 
osoittamisesta kodinperustamislainoja varten. Liit
teet 2116. - Ks. Kodinperustamislainat. 

- n:o 806, Vilponiemen ym.: Määrärahan 
osoittamisesta avustukseksi nuorisotyötä tekeville 
järjestöille. Liitteet 2117. - Ks. Nuorisotyö. 

- n:o 807, Vi1poniemen ym.: Määrärahan 
osoittamisesta maantien rakennustöiden aloittami
seksi Mäntyluodon-Reposaaren maantieltä Ahlais
ten kirkonkylään. Liitteet 2118. - Ks. Maantiet. 

- n:o 808, R. Virtasen ym.: Määrärahan osoit-
. tamisesta veden johtamiseksi Vesijärvestä Tuus~ 

lanjärveen sekä Tuusulan-, Vantaan-, Keravan- ja 
Espoonjokien vesimäärän lisäämiseksi. Liitteet 2119. 
- Ks. Vesistön säännöstely. 

- n:o 809, R. Virtasen ym.: Määrärahan osoit-
tamisesta Helsingin vesihuoltoalueen raakaveden tur
vaamista koskevien suunnitelmien toteuttamiseksi. 
Liitteet 2120. ~ Ks. Vesihuolto. 

_._ n:o 810, V. R. Virtasen ym.: Määrärahan 
osoittamisesta erikoiskorvaukaien suorittamiseksi 

invalidirahan saajille. Liitteet 2121. - Ks. Inva
liidit. 

Rah.al. n:o 811, V. R. Virtasen ym.: Määrärahan 
osoittamisesta avustukseksi Sokeain Keskusliitolie 
jaettavaksi sokeille käsityöläisille heidän toimeentulo
mahdollisuuksiensa parantamiseksi. Liitteet 2122. -
Ks. Aistivialliset. 

- n:o 812, V. R. Virtasen ym.: Määrärahan 
osoittamisesta moottoritien rakennustöiden aloitta
miseksi Tampereen kaupungissa välillä Villilä-Pis
pala. Liitteet 2123. - Ks. Moottoritiet. 

- n:o 813, V o 1 o t i sen ym.: Korotetun määrära
han osoittamisesta kasvatusneuvolain valtionapua 
varten. Liitteet 2124. - Ks. Kasvatusneuvolat. 

- n:o 814, V o 1 o t i sen ym.: Määrärahan osoitta
misesta Pohjois-Karjalan keskusammattikoulun Ilo
mantsin rinnakkaisluokkien opettajain palkkaukseen. 
Liitteet 2125. - Ks. Ammattikoulut. 

- n:o 815, V o 1 o t i sen ym.: Määrärahan osoitta
misesta öljyn varmuusvaraston aikaansaamiseksi 
Pohjois-Karjalaan. Liitteet 2126. - Ks. öljy. 

- n:o 816, V o 1 o t i sen ym.: Määrärahan osoitta
misesta Koskutjoen-Kuusojan perkaustöiden suo
rittamiseksi Kiihtelysvaaran kunnassa. Liitteet 2127. 
- Ks. Perkaustyöt. 

- n:o 817, Volotisen ym.: Määrärahan osoitta-
misesta tutkimuksen toimittamiseksi kuluttajavalis
tuksen tehostamisesta. Liitteet 2128. - Ks. Kulut
tajavalistus. 

- n:o 818, V o 1 o t i sen ym.: Mllärärahan osoitta
misesta Eimisjärven-Hoikan metsäautotien raken
tamiseksi Tuupovaaran kunnassa. Liitteet 2129. -
Ks. Metsäautotiet. 

- n:o 819, V o 1 o t i sen ym.: Määrärahan osoitta
misesta Riihijoen perkaushankkeen toteuttamiseen 
Ilomantsin kunnassa. Liitteet 2130. - Ks. Perkaus
työt. 

- n:o 820, V o 1 o t i sen ym.: Määrärahan osoitta
misesta Kaltimon-Ilomantsin maantien parantami
seksi. Liitteet 2131.- Ks. Maantiet. 

- n:o. 821, V o 1 o t i sen ym.: Määrärahan osoit
tamisesta valtakunnallisen markkinointijärjestön 
perustamiseksi. Liitteet 2132. - Ks. Markkinointi. 

- n:o 822,. V o 1 o t i sen ym.: Määrärahan osoitta
misesta kiertävien kieltenopettajien matkakustan
nuksia varten. Liitteet 2133. - Ks. Kansakoulut. 

- n:o 823, V o 1 o t i sen ym.: Määrärahan osoitt• 
misesta tutkimuksen toimittamiseksi valtion ja sää
tiöiden maiden vuokraamisesta nykyistä suureDF
massa määrin huvilatonteiksi. Liitteet 2134. - Ks. 
Huvilat. 

- n:o 824, V o u t i 1 a i sen ym.: Mlliirärahan osoit
tamisesta Siikakosken ja Pudaskosken voimalaitos
töiden aloittamiseksi Pielisjärven kunnassa. Liitteet 
2135.- Ks. Voimalaitokset. 

- n:o 825, V o u t i 1 a i sen ym.: Määrärahan osoit
tamisesta riistanhoitokeskuksen aikaansaamiseksi 
Pohjois-Karjalaan. Liitteet 2136. - Ks. Riistanhoito. 

- n:o 826, V o u t i 1 a i sen ym.: Määrärahan osoit
tamisesta kehitysalueiden pienteollisuuslainoja var
ten. Liitteet 2137. - Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 827, Voutilaisen ym.: Korotetun määrä
rahan osoittamisesta metsämiesten siirtokirjaston 
kirjastopalvelun tehostamiseen. Liitteet 2138. -
Ks. Metsityöt. 
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Rah.al. n:o 828, V o u t i 1 a i sen ym.: Määrärahan 
osoittamisesta metsätyömiesten kuntouttamistoimin· 
nan perustutkimuksiin. Liitteet 2139. - Ks. Metsä
työt. 

Rahalaitokset: - Ks. Pankkilainsäädäntö. 

Rahastot: - Ks. Investointipankki. Investointira
hasto. Kansanvälinen Valuuttarahasto. Kehitys
apu. Kehitysrahastot. Kirkon virkatalot. Kulttuuri
rahastot. Längmanin rahastot. Maatilatalous. Palk
kavakuusrahasto. Ruotsalaisen kirjallisuuden edis
täminen. Suhdannerahasto. Suomalaisen kirjallisuu
den edistäminen. Suomen itsenäisyyden juhlavuosi. 
Tuontikaupparahasto. Vientivarausrahastot. Virkis
tysalueet. 

Rahoitus: - Ks. Asuntotuotanto. Kunnat. 

Raisio: - Ks. Virastot. 

Raittius: - Ks. Liikenne. 

Raittiusjärjestöt: - Ks. Nuorisojärjestöt. 

Raittiustyö: Ed. A~unnan suull. ksm. n:o 66 raittius
määrärahojen jaosta, ja sosiaali- ja terveysministeri 
Tiekson vastaus, 459. 

Rajakauppa: Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 112 laajen
- netun rajakauppaoikeuden säätämisestä Lapin kun

tien asukkaille. Liitteet 252. L. Vv:aan 255. 

Rajaseututoiminta: Ed. Lahden ym. toiv.al. . n:o 381 
_ ( 1967 vp.) Virolahden ja Miehikkälän kunnan 

liittämisestä rajaseututoiminnan piiriin. Liitteet 809 
(1967 vp.). - Mmvm. n:o 62 (Toiv.al.miet. n:o 
213 ). Pp. 2157. A. K. 2202. A. V: 2. 

Rajatulli: - Ks. Tullisopimukset. 

Rajavartiolaitos: Hallituksen esitys n:o 91 laiksi raja
vartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta, ilmoi
tetaan Edk:lle 818. L. Puolv:aan 869. Puolvm. n:o 
8. Pp. 1784. 1 K. 1803. Suurvm. n:o 136. 2 K. 
2010. 3 K. 2027. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Ks. Puolustuslaitos. 

Rakennusakustiikka: - Ks. Laboratoriot. 

Rakenooslainat: - Ks. Oppikoulut. Rintamamiehet. 

Rakennuslaki: Hallituksen esitys n:o 3 laiksi rakennus-
lain muuttamisesta ja laiksi yksityisistä teistä an
netun lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 31. 
L. Ltv:aan 45. Ltvm. n:o 34. Pp. 754. 1 K. 762. 
Suurvm. n:o 78. 2 K. 884, 893. 3. K. 949, 1000. 
Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 249 rakennuslain 
75 S:n kumoamisesta. Liitteet 570 ja 571. L. 
Ltv:aan 255. 

- Ed. Koivusen ym. kirj. ksm. n:o 108 omakoti
tonttien omistajien vapauttamisesta katujen kun
nossapitovelvoitteista, ja sisäasiainministeri Väyry
sen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 948. A. V: 3. 

- Ed. Mäki-Hakolan suull. ksm.- n:o 40 Vaasan lää
niä koskevan seutukaavamääräyksen antamisesta, ja 
sisäasiainministeri Väyrysen vastaus, 156. 

- Ed. Tallgrenin suull. ksm. n:o 295 rannoille raken
tamista koskevan kiellon aikaansaamisesta Turun
maan saaristossa, ja sisäasiainministeri Väyrysen vas
taus, 2236. 

- Ks. Jakolaitos. 

Rakennusluvat: - Ks. Voimalaitokset. 

Rakennusmestarit: - Ks. Tie- ja vesirakennus. 

Rakennusmääräykset: - Ks. Rakennustoiminta. 

Rakennuspuut: - Ks. Metsätyöt. 

Rakennussora:- Ks. Sora. 

Rakennustarvikkeet: Ed. Pesolan kirj. ksm. n:o 254 
rakennustarvikkeiden hinnankorotuksista, ja mi
nisteri Partasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3512. 
A. V: 3. 

Rakennustoiminta: Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 244 
rakennuslainsäädännön tarkistamisesta kiinnittä
mällä ensisijainen huomio ihmisten perustarpeiden 
tyydyttämiseen. Liitteet 565. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 250 rakennusmää
räysten ylimitoituksen kustannusvaikutusten selvittä
misestä. Liitteet 572. L. Ltv:aan 255. 

,- Ed. A. Saarisen ym. rah.al. n:o 575 määrärahan 
osoittamisesta valtiojohtoisen rakennusyrityksen 
osakkeiden merkitsemiseksi. Liitteet 1874. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 89. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Sinisalon ym. rah.al. n:o 656 määrärahan osoit
tamisesta avustuksiksi ja !ainoiksi kuntien raken
nustoimintaa varten. Liitteet 1958. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 37. A. K. 2731. A. II. 

- Ed. E. Laineen ym. kirj. ksm. n:o 111 eräiden ta
lonrakennustöiden keskeyttämisestä Turussa, ja mi
nisteri Virtasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1094. 
A. V:3. 

- Ed. Knuuttilan suull. ksm. n:o 289 valtion raken
nustöiden kokonaisurakointijärjestelmässä esiinty
vistä epäkohdista, siirretään ministerin esteellisyyden 
vuoksi 2141. Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi
nisteri Aition vastaus 2230. 

- Ks. Asemakaava. Asuntotuotanto. Laboratoriot. 
Maankäyttö laki. 

Rakennustyövoima: Ed. Sinisalon kirj. ksm. n:o 268 
. suomalaisen rakennustyövoiman käyttämisestä Sveto

gorskin puunjalostustehtaan laajennustyössä, ja ul
koasiainministeri Karjalaisen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3462. A. V: 3. 

Rangaistukset: - Ks. Huumausaineet. Irtolaislaki. 
Vankeinhoito .. 

Rangaistusmääräykset: Hallituksen esitys n:o 31 ran
gaistusmääräysmenettelyä koskevan lainsäädännön 
uudistamisesta ja eräiksi muutoksiksi tieliikenne
rikoksia koskevaan lainsäädäntöön, ilmoitetaan 
Edk:lle 137. L. Lv:aan 150. Lvm. n:o 21. Pp. 1784. 
1 K. 1802. Suurvm. n:o 144. 2 K. 2105. 3 K. 2147. 
Eduskunnan vastaus.· A. I. 
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Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus rangaistusmääräyslaiksi. 
- Ehdotus laiksi eräitä valtuuslakeja vastaan teh-

tyjen rikosten rankaisemisesta annetun lain 
18 §:n muuttamisesta. 

- Ehdotus laiksi leimaverolain 12 §:n muuttami
sesta. 

- Ehdotus laiksi tieliikennelain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi eräiden rikoslain 44 luvun 

säännösten kumoamisesta. 
- Ehdotus asetukseksi lastensuojeluasetuksen 

7 §:n muuttamisesta. 
- Ed. Kockin ym. lak.al. n:o 128 rangaistusmääräys

laiksi. Liitteet 2163. L. Lv:aan 273. - Käsitelty 
edellisen yhteydessä. 

Rangaistusten täytäntöönpano: Ed. Apajalahden lak.al. 
n:o 8 (1967 vp.) laiksi rangaistusten täytäntöön
panosta annetun asetuksen 2 luvun 13 §:n muut
tamisesta. Liitteet 75 (1967 vp.). - Lvm. n:o 2 
(Lak.al.miet. n:o 3). Pp. 274. 1 K. 285. Suurvm. 
n:o 27. 2 K. 412. 3 K. 451. A. V: 1. 

~ Ks. lrtolaislaki. 

Rannansuojelu: Hallituksen esitys n:o 21 (1967 vp.) 
rannansuojelulaiksi ja siihen liittyväksi laiksi kaavoi
tusalueiden jakolain muuttamisesta (A. 1 1967 
vp.). - Prv:n lausunto n:o 2 1967 vp. - Esitys 
peruutetaan 31. Hallituksen kirjelmä. A. 111: 2. 

- Ed. Helteen ym. lak.al. n:o 60 rannansuojelulaiksi 
ja laiksi kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta. 
Liitteet 505. L. Lrv:aan 131. 

- Ks. Rakennuslaki. 

Rannikkotiet: - Ks. Maantiet. 

Rantakaava: - Ks. Rakennuskaava. 

Ranua: - Ks. Asutustilat. Eläinlääkärit. Lääkärit. Si
puli. 

Rappioalkoholistit: - Ks. Alkoholistihuolto. 

Raskaus: Ed. Vilponiemen ym. lak.al. n:o 127 (1966 
vp.) laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun 
lain ja sterilisoimislain muuttamisesta. Liitteet 820 
( 1966 vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 104 yhtey
dessä.- Ks. Abortti. 

-Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 372 (1966 vp.) 
raskauden keskeyttämistä koskevan lainsäädännön 
uudistamisesta. Liitteet 909 (1966 vp.). - Käsi
telty edellisten yhteydessä. 

- Ks. Abortti. Siveellisyysrikokset. 

Rattijuoppous: - Ks. Liikenne. 

Rauhantutkimus: Hallituksen esitys n:o 125 laiksi 
rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta, ilmoite
taan Edk:lle 1340. L. Siv:aan 1387. Sivm. n:o 18. 
Pp. 2438. 1 K. 2452. Suurvm. n:o 200. 2 K. 2281. 
3 K. ja A. K. 2611. Eduskunnan vastaus. A. 111: 1. 

- Ks. Tutkimuslaitokset. Tutkimustyö. 

Rauhoitus: Ed. Melinin ym. kirj. ksm. n:o 203 suden 
täydellisestä rauhoittamisesta, ja maatalousministeri 
Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3063. A. 
V:3. 

Rauma: - Ks. Ammatinvalinta. Merikoulut. Seminaa
rit. Valtion maaomaisuus. Väylätyöt. 

Rautaruukki Oy.: Ed. Kankaan suull. ksm. n:o 10 hal
lituksen Rautaruukki Oy:n laajentamista koskevista 
tiedoista kuluvan vuoden budjettiesitystä annet
taessa, ja ministeri Leskisen vastaus, 43. 

- Ks. Kaivostoiminta. Teollisuus. Valtion takuut. 

Rautatieläiset: Ed. Paavolan ym. kirj. ksm. n:o 146 
junaturvallisuudesta vastaavan henkilökunnan kou~ 
lutustason alentamisesta, ja kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeri Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
2024. A. V: 3. 

Rautatiemaksut: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 601 kehi
tysalueiden rautatiemaksujen alentamisesta. Liitteet 
1121. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Mustosen ym. toiv.al. n:o 602 Pohjois-Suo
messa jalostettu.jen teollisuustuotteiden rautatiekul
jetusmaksujen alentamisesta. Liitteet 1122. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. E. Salon ym. toiv.al. n:o 603 alennuksien 
myöntämisestä vaikeasti liikuntavammaisille invali
deille rautatielippujen hinnoista. Liitteet 1123. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 604 invalidieläk
keen saajien alennuksista rautateillä. Liitteet 1124 
ja 1125. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 605 ulkomailla opiske
levien suomalaisten nuorten lento- ja rautatiealen
nusten saattamisesta samaksi kotimaassa opiskelevien 
kanssa. Liitteet 1126. L. Kulkv:aan 255. 

- Ks. Kehitysalueet. 

Rautatiet: Ed. Helteen ym. toiv.al. n:o 1008 (1966 
vp.) lisäraiteiden rakentamisesta Helsingin-Riihi
mäen rataosalle. Liitteet 2257 (1966 vp.).- Kulk
vm. n:o 124 (Toiv.al.miet. n:o 226). Pp. 2264. A. 
K. 2312. A. V: 2. 

- Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 1009 (1966 vp.) 
Helsingin-Riihimäen rataosuuden sähköistämi
sestä. Liitteet 2258 (1966 vp.). - Käsitelty edelli
sen yhteydessä. 

- Ed. Linkolan ym. toiv.al. n:o 1013 (1966 vp.) 
Saimaan-Suomenlahden oikoradan suunnan tut
kimisesta. Liitteet 2262 (1966 vp.). - Kulkvm. 
n:o 125 (Toiv.al.miet. n:o 227). Pp. 2264. A. K. 
2313. A. V: 2. 

- Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 1017 (1966 vp.) 
Pohjanmaan radalta Tuomiojan asemalta Otan
mäen kautta Savon radalle suuntautuvan ratasuun
nan tutkimisesta. Liitteet 2266 ( 1966 vp.). -
Kulkvm. n:o 126 (Toiv.al.miet. n:o 228). Pp. 2264. 
A. K. 2313. A. V: 2. 

- Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 1020 ( 1966 vp.) tut
kimuksen toimittamisesta rautatien rakentamiseksi 
Kannonkoskelta Viitasaarelle. Liitteet 2269 (1966 
vp.). - Kulkvm. n:o 127 (Toiv.al.miet. n:o 229). 
Pp. 2264. A. K. 2313. A. V: 2. 

- Ed. Väyrysen ym. toiv.al. n:o 1023 (1966 vp.) rau
tatien rakentamisesta Kellon asemalta Virpiniemen 
satamaan. Liitteet 2272 (1966 vp.). - Kulkvm. 
n:o 128 (Toiv.al.miet. n:o 230). Pp. 2264. A. K. 
2313. A. V: 2. 
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-Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 1024 (1966 vp.) 
Tornion Röyttän satamaradan vahvistamisesta ras
kasta liikennettä varten. Liitteet 2273 ( 1966 vp.). 
- Kulkvm. n:o 129 (Toival.miet. n:o 231). Pp. 
2264. A. K. 2314. A. V: 2. 

-Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 1025 (1966 vp.) 
tutkimuksen suorittamisesta rautatien rakentami
seksi Luikonlahdesta Sysmäjärvelle. Liitteet 2274 
( 1966 vp.). - Kulkvm. n:o 130 (Toiv.al.miet. n:o 
232). Pp. 2264. A. K. 2314. A. V: 2. 

- Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 1026 (1966 vp.) toi
menpiteistä Sysmäjärven-Luikonlahden oikoradan 
rakentamiseksi. Liitteet 2276 ( 1966 vp.). - Käsi
telty edellisen yhteydessä. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 1027 (1966 vp.) 
tutkimuksesta Luikonlahden-Sysmäjärven rauta
tien kannattavuudesta. Liitteet 2277 ( 1966 vp.). -
Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Sääskilahden ym. toiv.al. n:o 1028 (1966 vp.) 
tutkimuksen toimittamisesta rautatien rakentami
seksi Rovaniemeltä Sodankylään siihen liittyvine 
haararatoineen. Liitteet 2278 (1966 vp.). -
Kulkvm. n:o 131 (Toiv.al.miet. n:o 233). Pp. 
2264. A. K. 2314. A. V: 2. 

-Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 1029 (1966 vp.) rata
suunnan tutkimisesta Koiarista Kittilän Sirkan 
kautta Porkoseen. Liitteet 2279 ( 1966 vp.). -
Kulkvm. n:o 132 (Toiv.miet. n:o 234). Pp. 
2264. A. K. 2314. A. V: 2. 

-Ed. Teirin ym. toiv.al. n:o 494 (1967 vp.) ras
kaammasta kiskotuksesta Seinäjoelta Kaskisiin ja 
Kristiinankaupunkiin. Liitteet 1020 ja 1021 (1967 
vp.). - Kulkvm. n:o 136 (Toiv.al.miet. n:o 238). 
Pp. 2346. A. K. 2393. A. V: 2. 

-Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 495 (1967 vp.) Ko
larin-Kittilän rautatierakennussuunnitelman laati
misesta. Liitteet 1024 (1967 vp.). - Käsitelty 
toiv.al. n:o 1029 ( 1966 vp.) yhteydessä. 

-Ed. Sinisalon toiv.al. n:o 429 (1968 vp.) uuden 
asemarakennuksen rakentamisesta Vainikkalaan. 
Liitteet 903 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 133 
(Toiv.al.miet. n:o 235). Pp. 2264. A. K. 2314. 
A. V:2. 

- Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 594 kiskotuksen vaih
tamisesta Karjaan ja Hangon välisellä radalla. Liit
teet 1112 ja 1113. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 
135 (Toiv.al.miet. n:o 237). Pp. 2264. A. K. 2315. 
A.V:2. 

- Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 595 vertailevan suun
tatutkimuksen suorittamisesta rautatien rakentami. 
sesta välille Uusikaupunki-Rauma. Liitteet 1114. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Sirenin toiv.al. n:o 596 määrärahasta rautatie
alikulkutunnelin rakentamiseksi Tikkurilan asema
alueella. Liitteet 1116. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. 
n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 1598. A. K. 
1613. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Sirenin toiv.al. n:o 597 määrärahasta rautatie
ylikulkusillan rakentamiseksi Hiekkaharjun rauta
tieseisakealueella. Liitteet 1117. L. Kulkv:aan 255. 
- Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Sirenin toiv.al. n:o 598 määrärahasta rautatie-
alikulkutunnelin rakentamiseksi Rekolan rautatiesei
aakealueelle. Liitteet 1118. L. Kulkv:aan 255.- Kä
sitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Sirenin toiv.al. n:o 599 määrärahasta rautatie
ylikulkusillan ja alikulkutunnelin rakentamiseksi 
Korson asema-alueella. Liitteet 1119. L. Kulkv:aan 
255. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 600 rautatien ylikulku
sillan ja siihen liittyvän ohitustien rakennustöiden 
aloittamisesta Simon asemakylässä. Liitteet 1120. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 10 määrärahan osoit
tamisesta Uudenkaupungin-Rauman-Porin rauta
tiesuunnitelman tekemistä varten. Liitteet 315. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 108. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. Leinosen rah.al. n:o 19 määrärahan osoittami
sesta valtionrautateiden Oulun konepajan rakennus
töiden aloittamiseksi. Liitteet 325. L. Vv:aan 132. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 108. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. I. Linnan ym. rah.al. n:o 23 määrärahan osoit
tamisesta ratasuunnan Espoo-Lohja-Salo tutkimi
sen alkuunpanemiseksi. Liitteet 331. L. Vv:aan 
132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 108. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 56 määrärahan osoitta
misesta kahden sähköveturin tilaamiseksi kotimai
silta sähköveturinvalmistajilta. Liitteet 370. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 107. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. Sirenin ym. rah.al. n:o 70 määrärahan osoitta· 
misesta Huopalahden-Vantaan sähköradan raken
nustöiden aloittamiseksi. Liitteet 386. L. Vv:aan 132. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 108. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. Sirenin rah.al. n:o 72 määrärahan osoittami
sesta Keravan uuden asemarakennuksen suunnitte
luun ja rakentamisen alullepanemiseen. Liitteet 388. 
L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 107. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. Hostilan rah.al. n:o 230 määrärahan osoittami
sesta tutkimuksen toimittamiseksi Luumäen-Hami
nan-Tavastilan rautatien rakentamisesta. Liitteet 
1480. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar· 
vian yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 108. A. K. 2986. 
A. II. 

- Ed. Laihon ym. rah.al. n:o 343 määrärahan osoitta
misesta Uudenkaupungin-Kiukaisten rautatien ra
kennustyön aloittamiseksi. Liitteet 1611. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 108. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. Landströmin ym. rah.al. n:o 362 m:liärärahan 
osoittamisesta tutkimuksen suorittamiseksi rata
suuntien Uusikaupunki-Kiukainen ja Uusikau
punki-Rauma-Pori välillä. Liitteet 1630. L. 
Vv:aan 1958. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 108. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. Leinosen rah.al. n:o 370 määrärahan osoittami
sesta valtionrautateiden Oulun konepajan konekan
nan uusimiseksi. Liitteet 1640. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 108. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. P. Räsäsen ym. rah.al. n:o 567 määrärahan osoit
tamisesta valtionrautateiden Oulun konepajan ko
nekannan uusimiseksi. Liitteet 1866. L. Vtt:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 108. A. K. 2986. A. II. 
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- Ed. Sinisalon ym. kirj. ksm. n:o 27 Kotkan Mus
salon rautatien rakennussuunnitelmien toteuttami
sesta, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 
Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 351. A. V: 3. 

- Ed. Lujan ym. kirj. ksm. n:o 51 alennusten myön
tämisestä eläkkeensaajille valtionrautateillä, ja kulku
laitosten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus il
moitetaan Edk:lle 468. A. V: 3. 

- Ed. Eskmanin ym. kirj. ksm. n:o 58 ratatutkimuk
sen suorittamisesta suunnalla Uusikaupunki-Rauma 

· -Pori, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden minis
, teri Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 482. A. V: 3. 
- Ed. Leinosen kirj. ksm. n:o 81 valtionrautateiden 

Oulun konepajan toimintaedellytysten parantami
sesta, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 
Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 745. A. V: 3. 

-Ed. Koivusen ym. kirj. ksm. n:o 93 Suolahden
Haapajärven rautatien rakentamiseen otetun maan 
pakkolunastuskorvauksista, ja kulkulaitosten ja yleis
ten töiden ministeri Aition vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 644. A. V: 3. 

- Ed. Koivusen ym. kirj. ksm. n:o 231 valtionrauta
teiden paikallisen henkilöliikenteen supistUssuunni
telmista Keski.Suomessa, ja kulkulaitosten ja yleis
ten töiden ministeri Aition varaus ilmoitetaan Edk:lle 
3087. A. V: 3. 

- Ed. Halmeen kirj. ksm. n:o 286 valtionrautateiden 
paikallisliikenteen supistamisesta Tampereen 
alueella, ja liikenneministeri Aition vastaus ilmoi
tetaan Edk:lle 3798. A. V: 3. 

-Ed. M. Linnan ym. kirj. ksm. n:o 287 valtionrau
tateiden Oulun ja Vaasan konepajan toiminnan jat
kamisesta, ja liikenneministeri Aition vastaus ilmoi
tetaan Edk:lle 3798. A. V: 3. 

- Ed. Breilinin suull. ksm. n:o 84 uusien oppilaiden 
ottamisesta VR:n konepajakou!uihin, ja kulkulai
tosten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 
495. 

-Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 93 VR:nOulun ko
nepajan toiminnan lopettamisen aiheuttamasta työt
tömyydestä, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden mi
nisteri Aition vastaus, 559. 

-Ed. Hostilan suull. ksm. n:o 109 Luumäen-Ta
vastilan teollisuusradan rakentamisesta, ja kulkulai
tosten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 
587. 

- Ed. Laakson suull. ksm. n:o 181 palkkaluokkati~ 
dustelusta valtionrautateillä, ja kulkulaitosten ja yleis
ten töiden ministeri Aition vastaus, 1201. 

- Ed. Saarron suull. ksm. n:o 218 Helsingin maalais
kunnan Korsossa sijaitsevan tasoristeyksen saatta
miseksi nykyistä turvallisemmaksi, ja kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 1685. 

- Ed. Sirenin suull. ksm. n:o 228 paikallisjunaliiken
teen nopeuttamisesta Helsingin-Riihimäen rata
osalla, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 
Aidon vastaus, 1691. 

- Ed. Asunnan suull. ksm. n:o 280 junien myöhäs
tytnisen vaikutuksesta rautateiden kannattamatto
muuteen, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 
Aition vastaus, 2098. 

- Ed. Backlundin suull. ksm. n:o 284 Vaasan ja Sei
näjoen välillä liikennöivien työläisjunien poistami
sesta, siirretään ministerin esteellisyyden woksi 2141. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition 
vastaus 2229. 
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- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 439 valtionrautatei· 
den paikallisliikenteen supistamisesta, ja liikennemi
nisteri Aition vastaus, 3530. 

- Ks. Asuntolainat. Pakkolunastus. Satamat. Sillat. 
Sähköveturit. Vanhukset. 

Rautjärvi: - Ks. Hoitokeskukset. 

Rautuvaara: - Ks. Kaivostoiminta. 

Ravintolakoulut: Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 338 
ravintolakoulun perustamisesta Keski-Suomeen. 
Liitteet 695. L. Siv:aan 255. 

Ravintolamuusikot: Ed. Ahosen suull. ksm. n:o 146 
suomalaisten ravintolamuusikkojen työnsaantimah
dollisuuksista, ja ministeri Suorttasen vastaus, 1022. 

- Ed. Juvelan suull. ksm. n:o 285 ulkomaisten muu
sikoiden välittämisestä maahamme, siirretään minis
terin esteellisyyden vuoksi 2141. Ministeri Suortta
sen vastaus 2230. 

Ravintolat: - Ks. Teknillinen korkeakoulu. 

Rehu: Ed. Mustosen ym. toiv.al. n:o 324 (1968 vp.) 
toimenpiteistä lainojen ja avustuksien antamiseksi 
lypsykarjan omistajille tuorerehusäiliöitten rakenta
miseen. Liitteet 693 (1968 vp.). - Mmvm. n:o 48 
(Toiv.al.miet. n:o 180). Pp. 2038. A. K. 2064. A. 
V:2. 

- Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 29 määrärahan osoit
tamisesta !ainoiksi pienviljelijöille tuorerehusäiliöit
ten rakentamista varten. Liitteet 340. L. Vv:aan 132. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 60. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Kaarlosen ym. rah.al. n:o 265 määrärahan 
osoittamisesta naudanrehun tarkkailu- ja tutkimus
toimintaa varten. Liitteet 1519. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s 66_ A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 430 määrärahan osoit· 
tamisesta !ainoiksi lypsykarjan omistaville pienviljeli
jöille tuorerehusäiliöiden rakentamiselksi. Liitteet 
1715. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhtevdessä, Vvm. n:o 80, s. 60. A. K. 2794, 
2820. A. II. 

- Ed. Saalastin ym. rah.al. n:o 574 määrärahan osoit
tamisesta Maatalouden tutkimuskeskukselle sianrehu
jen tarkkailutoimintaa varten. Liitteet 1873. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä. Vvm. n:o 80. s. 66. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Vennamon suull. 1ksm. n:o 373 rehupulan pois
tamisesta. ja maatalousministeri Miettusen vastaus, 
3241.- Ks. Vilja. 

Rekisteröinti: - Ks. Aviottomat lapset. Hinnat. 

Reposaari: - Ks. Satamat. 

Reuma: Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 190 reumasai· 
rauksien tutkimus- ja hoitomahdollisuuksien sekä eri
koislääkäreiden koulutuksen lisäämisestä. Liitteet 
460. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 519 reumasairaille tar
lkoitetun invalidirahan saantimahdollisuuksien lisää
misestä. Liitteet 1016. L. Sosv:aan 255. 

- Ks. Kuntouttamislaitokset. 
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Riihi joki: - Ks. Perkaustyöt. 

Riistanhoito: Ed. Voutilaisen ym. rah.al. n:o 825 mää
rärahan osoittamisesta riistanhoitokeskuksen aikaan
saamiseksi Pohjois-Karjalaan. Liitteet 2136. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 62. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ks. Metsästys. 

Rikki: - Ks. Polttoaineet. 

Rikkihappo Oy.: - Ks. Valtion takuut. 

Rikoksentekijät: - Ks. Nuoret rikoksentekijät. 

Rikoksenuusijat: - Ks. Rikoslaki. Sotilasrikoslaki. 

Rikokset: - Ks. Korvaus. 

Rikoslaki: Hallituksen esitys n:o 68 (1966 vp.) hen
keen ja terveyteen kohdistuvien rikosten ranikaise
mista koskevan lainsäädännön uudistamisesta ( A. 
I 1966 vp.). - Lvm. n:o 11 (Mietinnön liitteenä 
Korkeimman oikeuden lausunto). Pp. 815. 1 K. 858. 
Suurvm. n:o 81. 2 K. 928. 3 K. 958. Eduskunnan vas
taus. A. III: 2. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus laiksi rikoslain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi sotaväen rikoslain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi tieliikennelain muuttamisesta. 

- Hallituksen esitys n:o 138 eräiden rikoslain 16 lu-
vun säännösten muuttamisesta, ilmoitetaan EcNdle 
1590. L. Lv:aan 1597. Siirretään II Lv:aan 3238. 
II Lvm. n:o 3. Pp. 3326. 1 K. 3371. Suurvm. n:o 
275. 2 K. 3446. 3 K. 3576. Eduskunnan vastaus. A. 
III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 226 laiksi rikoslain 15 luvun 
4 §:n muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2702. L. 
Lv:aan 2723. Lvm. n:o 27. Pp. 3166. 1 K. 3181. 
Suurvm. n:o 231. 2 K. 3191. 3 K. 3221. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Gestrinin ym. lak.al. n:o 377 (1966 vp.) la~ksi 
rikoslain muuttamisesta. Liitteet 3005 ja 3008 ( 1966 
vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 68 ( 1966 vp.) yh
teydessä. 

- Ed. Perheentuvan ym. lak.al. n:o 8 ladksi rikos
lain ja vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä an
netun lain muuttamisesta. Liitteet 63. L. Lv:aan 131. 
Lvm. n:o 29 (Lak.al.miet. n:o 30). Pp. 3235. 1 K. 
3268. Suurvm. n:o 245. 2 K. 3312. 3 K. 3330. A. 
V:l. 

- Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 137 laiksi rikoslain 
16 luvun muuttamisesta. Liitteet 2166. L. Lv:aan 
1615. - Siirretään II Lv:aan 3272. - Käsitelty hall. 
esit. n:o 138 yhteydessä. 

- Ed. Mäkelän ym. kirj. ksm. n:o 64 omaisuusrikok
sia koskevien rikoslain säännösten uudistamisesta, ja 
vt. oikeusministeri Suorttasen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 599. A. V: 3. 

- Ed. Procopen suull. 1ksm. n:o 384 pahoinpitelyta
pausten estämisestä, ja ministeri Suorttasen vastaus, 
3245. 

- Ks. Avioliittolaki. Kuolemanrangaistus. Rangaistus
määräykset. Siveellisyysrikokset. Sotilasrilkoslaki. Ul
ikoululaki. 

Rikosperusteiset vaateet: - Ks. Oikeudenkäynti. 

Rikospoliisi: - Ks. Poliisi. 

Rikosrekisteri: Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 41 (1967 
vp.) rikosrekisteristä annettujen määräysten tarkis
tamisesta. Liitteet 92 ( 1967 vp.). - Lvm. n:o 5 
(Toiv.al.miet. n:o 22). Pp. 274. A.K. 324. A. 
V:2. 

Rikostutkimus: Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 20 
kriminologisen tullkimuksen kehittämisestä. Liitteet 
91. L. Lv:aan 255. Lvm. n:o 20 (Toiv.al.miet. n:o 
122). Pp. 1190. A. K. 1239. Eduskunnan toivomus. 
A. V:2. 

Rintamamiehet: Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 577 
( 1968 vp.) sotavankeudessa olleiden sotilaiden kor
vauskysymvksen selvittämisestä. Liitteet 1068 ( 1968 
vp.). - Puolvm. n:o 4 (Toiv.al.miet. n:o 47). Pp. 
458. A. K. 477. Eduskunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 195 rintamamieskor
tin omaavien oikeuttamisesta ilmaiseen lääkärinhoi
toon ja lääkehuoltoon. Liitteet 466. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 364 sotaveteraa
nien maan- ja Iainansaannin turvaamisesta. Liitteet 
759. L. Mmv:aan 255. 

- Ed. E. Salon ym. toiv.al. n:o 481 rintamaveteraa
nien kansaneläkeikärajan alentamisesta 55 vuoteen ja 
rintamalisän järjestämisestä työkyvyttömyys- tai van
huuseläkettä saaville. Liitteet 976. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 497 rintamamiesten 
el~keikärajan alentamisesta. Liitteet 993. L. Sosv:aan 
255. 

- Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 503 rintamasotilaskor
tin jakamisen aloittamisesta. Liittee~ 999. L. Sosv:aan 
255. 

- Ed. Huiman ym. toiv.al. n:o 504 rintamasotilaskor
tin jakamisesta siihen oikeutetuille. Liitteet 1000. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 77 määrärahan osoitta
misesta rintamamieskortin jakamiseksi rintamavete
raaneille. Liitteet 394. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 98. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 78 korotetun määrärahan 
osoittamisesta rintamaveteraanien eläkkeisiin. Liitteet 
395. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhtevdessä, Vvm. n:o 80, s. 93. A. K. 2895, 2967. 
A. II. 

- Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 200 km·otetun mää
rärahan osoittamisesta ylimääräisiä sotaeläkkeitä var
ten. Liitteet 1447. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 93. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 205 määrärahan 
osoittamisesta rintamasotilaiden ilmaista terveystar
kastusta varten. Liitteet 1452. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 88. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 247 korotetun määrära
han osoittamisesta entisten rintamamiesten eläkkeitä 
varten. Liitteet 1498. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 93. A. K. 
2895, 2967. A. II. 



Asialuettelo 1969. 4543 

- Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 253 määrärahan osoit
tamisesta rintamasotilaskortin jakamista varten. Liit
teet 1504. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 99. A. K. 2895, 
2967. A. II. 

- Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 273 korotetun määrä
rahan osoittamisesta rintamasotilaiden ylimääräisiä 
sotaeläkkeitä varten. Liitteet 1527. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 93. A. K. 2895, 2820. A. II. 

- Ed. Lähteenmäen ym. rah.al. n:o 416 korotetun 
määrärahan osoittamisesta rintamasotilaiden ylimää
räisiä sotaeläkkeitä varten. Liitteet 1699. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 93. A. K. 2895, 2820. A. II. 

- Ed. Nevalaisen ym. rah.al. n:o 459 määrärahan osoit
tamisesta rintamamiesten maksuttoman terveydenhoi
don järjestämiseksi. Liitteet 1747. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 103. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 477 1korotetun mää
rärahan osoittamisesta rintamamieseläkkeitä varten. 
Liitteet 1769. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 94. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 497 korotetun mää
rärahan osoittamisesta rintamamieseläkkeitä varten. 
Liitteet 1790. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 94. A. K. 2895, 
2967. A. II. 

- Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 527 määrärahan osoit
tamisesta tutkimuksen suorittamiseksi heikkokun
toisten rintamamiesten siirtämisestä eläkkeelle 55-
vuotiaina. Liitteet 1820. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 99. 
A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Procopen rah.al. n:o 543 määrärahan osoittami
sesta ylimääräisten toimihentkilöiden palkkaamiseksi 
lääkintöhallitukseen järjestämään sotaveteraanien il
maisia terveystarkastuksia. Liitteet 1840. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 99. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Procopen rah.al. n:o 544 korotetun määrärahan 
osoittamisesta ylimääräisiin sotaeläkkeisiin. Liitteet 
1841 ja 1842. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
mertoal'Vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 94. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. 0. Saarisen ym. rah.al. n:o 577 korotetun mää
rärahan osoittamisesta rintamasotilaiden ylimääräi
siä sotaeläkkeitä varten. Liitteet 1876. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä. 
Vvm. n:o 80, s. 94. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. E. Salon ym. rah.al. n:o 596 korotetun määrä
rahan osoittamisesta taloudellisissa vaikeuksissa ole-

_.vien rintamasotilaiden ylimääräisiä sotaeläkkeitä 
varten. Liitteet 1896. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 94. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 615 korotetun määrä
rahan osoittamisesta rintamamiesten ylimääräisiä 
eläkkeitä varten. Liitteet 1915. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä. Vvm. n:o 80, 
s. 94. A. K. 2895, 2967. A. II. 

:..o.... Ed. Sandelinin ym. rah.al. n:o 634 määrärahan osoit
tamisesta rintamamiesten rakennuslainoja varten. 
Liitteet 1935. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me-

noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 37. A. K. 2731. 
A. II. 

- Ed. Sandelinin ym. rah.al. n:o 638 määrärahan osoit
tamisesta rintamasotilaskortin jakoa varten. Liitteet 
1939. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 99. A. K. 2895, 
2967. A. II. 

- Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 702 korotetun mää
rärahan osoittamisesta ylimääräisiä sotaeläkkeitä var
ten. Liitteet 2008. L; Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 94. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 756 korotetun määrära
han osoittamisesta rintamaveteraanien eläkkeitä var
ten. Liitteet 2065. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 94. A. 
K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 757 määrärahan osoitta
misesta ylimääräiseksi erikoiskorvaukseksi 65 
vuotta täyttäneille rintamaveteraaneille. Liitteet 
2066. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 94. A. K. 2895, 2967. 
A. II. 

- Ed. Vennamon- rah.al. n:o 765 määrärahan osoitta
misesta rintamamieskortin jakamiseen rintamavete
raaneille. Liitteet 2074. L. V.v:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 99. 
A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 766 määrärahan osoitta
misesta rintamaveteraanien ilmaisiin terveyden
tarkastuksiin ja -hoitoon. Liitteet 2075. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 104. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 790 korotetun määrära
han osoittamisesta rintamasotilaiden ylimääräisiä 
sotaeläkkeitä varten. Liitteet 2101. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 94. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 791 määrärahan osoitta
misesta avustukseksi veteraanijärjestöille niiden hal
lintomenoja varten. Liitteet 2102. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 98. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Paavolan ym. kirj. ksm. n:o 195 ylimääräisiin 
sotaeläkkeisiin varatun määrärahan jakamisesta ko
konaan, ja ministeri Partasen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3063. A. V: 3. 

- Ed. Vilmin ym. kirj. ksm. n:o 211 rintamamies
eläkkeiden maksattamisesta, ja ministeri Partasen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3191. A. V: 3. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 1 rintamaveteraani
eläkkeen korottamisesta, ja ministeri Partasen vas
taus, 38. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 91 rintamaveteraani
eläkkeiden käsittelemisestä sosiaali- ja terveysminis
teriössä, ja ministeri Partasen vastaus, 558. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 167 lisäva
rojen myöntämisestä rintamaveteraanien eläkkeitä 
varten, ja ministeri Partasen vastaus, 1031. 

- Ed. Haran suull. ksm. n:o 192 sotaveteraanien kan
saneläkeikärajan alentamisesta, raukeaa kysyjän 
poissaolon vuoksi, 1565. 

- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 193 rintamamiesten 
eläkeikärajan alentamisesta, ja ministeri Partasen 
vastaus, 1565. 
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- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 194 rintamavete
raanieläkkeiden myöntämisestä, ja ministeri Parta
sen vastaus, 1566. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 265 rintamaveteraa
nien asian kuntoon saattamisesta, ja ministeri Par
tasen vastaus, 1813. 

- Ed. Kiviahon suull. ksm. n:o 332 rintamamiesten 
kansaneläkeikärajan alentamisesta, ja ministeri Par
tasen vastaus, 3116. 

- Ed. Häkkisen 5uull. ksm. n:o 355 rintamamieseläk
keisiin varatun määrärahan jakamisesta, ja minis
teri Partasen vastaus, 3173. 

- Ed. H. Linnan suull. ksm. n:o 366 ylimääräisten so
taeläkkeiden jakoperusteiden tarkistamisesta pien
viljelijöiden osalta, ja ministeri Partasen vastaus, 
3178. 

- Ed. Landströmin suull. ksm. n:o 400 rintamamies
asuntolainojen muuttamisesta henkilökohtaisiksi, ja 
maatalousministeri Miettusen vastaus, 3286. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 419 rintamaveteraa
nien eläkehakemusten hylkäyspäätösten ilmoitta
matta jättämisestä. Siirretään ministerin esteelli
syyden vuoksi, 3353. Ministeri Partasen vastaus, 
3523. 

- Ks. Asuntolainat. Asuntotuotanto. Invaliidit. Kan
saneläke. 

Rintamasotilaskortti: - Ks. Rintamamiehet. 

Rintamaveteraanit: - Ks. Rintamamiehet. 

Risteysalueet: - Ks. Maantiet. 

Risusavotat:- Ks. Työttömyys. 

Rosenbergin rahasto: Rahaston hoito. Pvm. n:o 2. 
- Ks. Suomen Pankki. 

Rotusyrjintä: - Ks. Mustalaiset. 

Rovaniemi: - Ks. Kuorma-autoilijat. Pienteollisuus. 
Sairaanhoitajat. Tutkimustyö. Valtion maaomaisuus. 
Virastot. 

Ruis: - Ks. Vilja. 

Runni: - Ks. Sillat. 

Ruokailu: - Ks. Koululaitos. Lastentarhat. Matkakus
tannukset. Oppikoulut. 

Ruoppaustyöt: Ed. Juvelan ym. kirj. ksm. n:o 192 
Noormarkun joen ruoppaamisesta aiheutuneiden 
vahinkojen korvaamisesta, ja maatalousministeri 
Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3024. A. V: 3. 

- Ks. Satamat. Väylätyöt. 

Ruotsalaisen kirjallisuuden edistäminen: Kertomus ruot
salaisen kirjallisuuden edistämisrahaston valtuuskun
nan toiminnasta vuonna 1968, ilmoitetaan Edk:lle 
1302. L. Siv:aan 1338. Sivm. n:o 20. Pp. 3282. A. K. 
3313. Eduskunnan kirjelmä (Suomennos). A. IV: 2. 

Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus: - Ks. Kult
tuurikeskus. 

Ruotsi: - Ks. Avioliittolaki. Tullisopimukset. 

Ruotsinkieli: - Ks. Kieli-instituutit. Oppikoulut. Po
liisi. Sairaalat. 

Ruotsin suomalaiset: - Ks. Edustajanvaalit. Ulko
suomalaiset. 

Ruovesi: - Ks. Luonnonsuojelu. Sillat. 

Ruumiinavaus: Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 19 
( 1968 vp.) oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten 
kustannusten korvaamisesta valtion varoista. Liit
teet 60. Lvm. n:o 19 (Toiv.al.miet. n:o 161). A. 
V: 2 (1968 vp.).- Pp. 47. A.K. 67. 

- Ed. Pennasen ym. rah.al. n:o 505 määrärahan osoit
tamisesta ruumiinavauskustannusten suorittamiseksi 
valtion varoista. Liitteet 1798. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 36. A. K. 2718. A. II. 

Rästit:- Ks. Veronkanto. 

Räjäytystehdas: - Ks. Luonnonsuojelu. 

Röntgenmaksut: - Ks. Lääkärinpalkkiot. Sairausva
kuutus. 

Röyttä: - Ks. Väylätyöt. 

s. 

Saarenkylä: - Ks. Liikenne. 

Saari: - Ks. Oppikoulut. 

Saarikoski: - Ks. Sillat. 

Saaristo: - Ks. Meripelastustoiminta. Rakennuslaki. 
öljyvahingot. 

Saaristoliikenne: Ed. Tallgrenin suull. ksm. n:o 39 kah
den Turunmaan saaren asukkaiden eristyneisyydestä, 
ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition 
vastaus, 155. 

Saaristotiet: - Ks. Maantiet. 

Saaristoväylåt: - Ks. Väylätyöt. 

Saastuminen: - Ks. Ilmansaastuminen. Jätevedet. Ka
lat. Luonnonsuojelu. Vesiensuojelu. öljyvahingot. 

Saatavat: - Ks. Palkkasaatavat. 

Sadankomitealiitto: - Ks. Suomen Sadankomitealiitto. 

Sahijoki: - Ks. Sillat. 

Saimaa: - Ks. Vesiensuojelu. Väylätyöt. öljyvahingot. 

Saimaan kanava: - Ks. Kanavat. 
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Sairaa1aopetus: Ed. Salaman ym. kirj. ksm. n:o 194 ope
tuksen antamisesta sairaalahoitoon joutuneille oppi
koululaisille, ja opetusministeri Virolaisen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 2320. A. V: 3. 

Sairaalat: Ed. Uusitalon ym. lak.al. n:o 47 laeiksi kun
nallisista yleissairaaloista ja yliopistollisista keskus
sairaaloista annettujen lakien sekä mielisairaslain ja 
tuberkuloosilain muuttamisesta. Liitteet 417. L. 
Tv:aan 131. 

- Ed. Paanasen ym. lak.al. n:o 48 laiksi kunnallisista 
yleissairaaloista annetun lain muuttamisesta. Liitteet 
420. L. Tv:aan 131. 

- Ed. Aallon lak.al. n:o 49 laiksi epilepsiaa sairasta
vien tutkimus- ja hoitolaitosten valtionavusta. Liit
teet 421. L. Tv:aan 131. 

- Ed. Sileäkankaan ym. toiv.al. n:o 365 (1966 vp.) 
mielisairaslain hoitomaksujen korottamisesta. (Liit
teet 900 (1966 vp.). - Tvm. n:o 7 (Toiv.al.miet. 
n:o 44). Pp. 393. A. K. 400. A. V: 2. 

- Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 165 sairaalahallinnon 
uudelleenjärjestämisestä. Liitteet 428. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 166 sairaataio potilaspaik
kojen käyttöä koskevasta kokonaistutkimuksesta. 
Liitteet 429. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 169 sairaalalakien 
valtionapusäännösten muuttamisesta. Liitteet 433. L. 
Tv:aan 255. 

- Ed. Hanhirovan ym. rah.al. n:o 14 määrärahan osoit
tamisesta ylimääräiseksi avustukseksi Ylitornion 
kunnansairaalan rakentamiseen. Liitteet 319. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 101. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 53 määrärahan osoitta
misesta Espoon aluesairaalan rakennustöiden aloitta
miseksi. Liitteet 367. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 101. A. 
K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Aron ym. rah.al. n:o 49 määrärahan osoittami
sesta hoivasairaalan rakentamiseksi Helsingin yli
opistollisen keskussairaalan yhteyteen. Liitteet 1324. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 84. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Helteen ym. rah.al. n:o 213 korotetun määrä
rahan osoittamisesta avustukseksi Helsingin yliopis
tolliselle keskussairaalalii tolle. Allergiasairaalan os
toa varten. Liitteet 1460. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 101. 
A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Kaarnan ym. rah.al. n:o 270 korotetun määrä
rahan osoittamisesta avustukseksi syöpäjärjestöille 
sädehoitolaitosten ylläpitämisestä aiheutuneiden tap
pioiden korvaamiseksi. Liitteet 1524. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm 
n:o 80, s. 103. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Kantolan ym. rah.al. n:o 281 korotetun määrä
rahan osoittamisesta aluesairaataio rakentamiseen. 
Liitteet 1536. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 101. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Knuutin rah.al. n:o 304 määrärahan osoittami
sesta Ylitornion kunnalle lisättynä valtionapuna 
kunnansairaalan rakennushankkeen toteuttamiseksi. 
Liitteet 1559. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 102. A. K. 
2895,2967. A. II. 

- Ed. Kockin ym. rah.al. n:o 315 määrärahan osoitta
misesta Lahden keskussairaalan suunnittelua varten. 
Liitteet 1570. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 100. A. K. 
2895,2967. A. II. 

- Ed. Koivusen ym. rah.al. n:o 316 korotetua määrä
rahan osoittamisesta Kaakkois-Suomen Sädehoito
kodin ja Keski-Suomen Sädesairaalan rakennusai
kaisten luottojen vuonna 1968 erääntyneiden kor
kojen korvaamiseksi. Liitteet 1571. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 103. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Lujan ym. rah.al. n:o 411 määrärahan osoitta
misesta Espoon aluesairaalan ensimmäisen rakennus
vaiheen toteuttamiseen. Liitteet 1693. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 102. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Niemelän rah.al. n:o 466 määrärahan osoittami
sesta kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 
39 §:n 2 momentin säätämään tarkoitukseen. Liit
teet 1755. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 102. A. K. 2895, 
2967. A. II. 

- Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 489 korotetun määrä
rahan osoittamisesta Helsingin lastenklinikan myr
kytyskeskuksen toiminnan tukemiseen. Liitteet 1781. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 103. A. K. 2895, 2967. 
A. II. 

- Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 586 määrärahan osoitta
misesta Laukaan paikallissairaalan muutos- ja laa
jennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1886. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 102. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 620 määrärahan osoit
tamisesta Inarin-Utsjoen paikallissairaalan rakenta
misen aloittamiseksi. Liitteet 1920. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 102. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Tainion ym. rah.al. n:o 677 määrärahan osoitta
misesta lisätyn valtionavun maksamiseksi Ylitornion 
kunnalle kunnansairaalan ja henkilökunnan asuin
rakennuksen kustannusten rahoittamiseksi. Liitteet 
1982. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 102. A. K. 2895, 2967. 
A. II. 

- Ed. Terästön ym. rah.al. n:o 689 määrärahan osoit
tamisesta sairaalahallinnolliseen ja -taloudelliseen 
tutkimustoimintaan myönnettävää valtionapua var
ten. Liitteet 1995. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 103. A. 
K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 789 määrärahan osoitta
misesta mielisairaslain mukaista lisättyä valtionapua 
varten. Liitteet 2100. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 102. A. 
K. 2895, 2967. A. II. 

-Ed. Paavolan ym. kirj. ksm. n:o 34 yksityisten sai
raanhoitolaitosten taloudellisen aseman parantami
sesta, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 412. A. V: 3. 

- Ed. Kaarlosen ym. kirj. ksm. n:o 224 Pöytyän pai
kallissairaala- ja kunnanlääkäripiirin kuntainliiton 
perusäännön uudistamisesta, ja sisäasiainministeri 
Väyrysen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3063. A. V: 3. 
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- Ed. Gestrinin ym. kirj.ksm. n:o 22.5 ruotsinkielisten 
potilaiden kielivaikeuksista maan kaksikielisten 
alueiden sairaaloissa, ja sosiaali- ja terveysministeri 
Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3133. A. V: 3. 

- Ed. Uusitalon suull. ksm. n:o 80 sairaalan käyttö
kustannusten valtionavustusten porrastamista koske
van esityksen antamisesta, ja sosiaali- ja terveysmi
nisteri Tiekson vastaus, 493. 

- Ed. af. Heurlinin suull. ksm. n:o 186 aluesairaalan 
rakentamisesta Jorviin (Peruutettu). 

- Ed. af Heurlinin suuii. ksm. n:o 204 aluesairaalan 
rakentamisesta Jorviin, ja sosiaali- ja terveysminis
teri Tiekson vastaus, 1.586. 

- Ed. Kuutin suuii. ksm. n:o 2.50 Kolarin ja Inarin 
kunnan sairaalaolojen parantamisesta, ja sosiaali- ja 
terveysministeri Tiekson vastaus, 1807. 

- Ed. Sirenin suull. ksm. n:o 283 alue- ja paikallissai
raaloille tulevan kuntakohtaisen valtionavun paran
tamisesta tasavälein, ja sosiaali-, ja terveysministeri 
Tiekson vastaus, 2099. 

- Ed. Uusitalon suuii. ksm. n:o 3.53 kuntien sairaala
kustannusten valtionavustusten porrastamisesta, ja 
sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vastaus, 3172. 

- Ks. Kaatumatauti. Kunnat. Lastenlinna. Neuvola
toiminta. Puolustuslaitos. 

Sairaanhoitajat: Hallituksen esitys n:o 12 laiksi sai
raanhoitajien yhteispohjoismaisia työmarkkinoita 
koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksy
misestä sekä sopimuksen soveltamisesta, ilmoite
taan Edk:lle 31. L. Ulkv:aan 46. Ulkvm. n:o 1. Pp. 
167. 1 K. 215. Suurvm. n:o 18. 2 K. 277. 3 K. ja 
A. K. 331. Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Ed. Tikkasen ym. rah.al. n:o 75 määrärahan osoitta
misesta Kainuun sairaanhoito-oppilaitoksen suunnit
telua ja rakennustöiden aloittamista varten. Liitteet 
392. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 51. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. E. Laineen ym. rah.al. n:o 349 määrärahan osoit
tamisesta Turun sairaanhoito-oppilaitoksen rakenta
mista varten. Liitteet 1617. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 51. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Mäki-Hakolan ym. rah.al. n:o 450 määrärahan 
osoittamisesta Seinäjoen Sairaanhoito-oppilaitoksen 
suunnittelutyötä varten. Liitteet 1737. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 51. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 608 määrärahan osoit
tamisesta Lapin sairaanhoitajakoulun kouluraken
nuksen rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1908. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s . .51. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 672 määrärahan osoit
tamisesta sairaanhoitajakoulun rakennustöiden aloit
tamiseksi Rovaniemeilä. Liitteet 1977. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 51. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Tikkasen ym. rah.al. n:o 690 määrärahan osoit
tamisesta Kajaanin sairaanhoitajakoulun tilapäisten 
toimien muuttamiseksi ylimääräisiksi toimiksi. Liit
teet 1996. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s . .51. A. K. 2769. 
A. II. 

- Ed. Vahtisen kirj. ksm. n:o 16 sairaanhoitajien kor
keakouluopetuksen järjestämisestä, ja opetusminis
teri Virolaisen vastaus ilmoitetaan Edk:Ile 330. A. 
V:3. 

- Ed. Vahtisen kirj. ksm. n:o 89 sairaanhoitajaopet
tajiksi opiskelevien oikeuttamisesta saamaan opinto
lainojen valtiontakausta ja korkotukea, ja opetus
ministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan Edk:Ile 
745. A. V: 3. 

- Ks. Sairaanhoito. Työnvälitys. 

Sairaanhoito: Ed. Aallon ym. toiv.al. n:o 338 
( 1966 vp.) esityksen antamisesta laiksi lääkintävoi
mistelijoista. Liitteet 867 ( 1966 vp.). - Tvm. n:o 3 
(Toiv.al.miet. n:o 14 ). Pp. 168. A. K. 255, 323. A. 
V:2. 

-Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 339 (1966 vp.) uusien 
lääkintävoimistelijakurssien perustamisesta. Liitteet 
869 (1966 vp.).- Tvm. n:o 2 (Toiv.al.miet. n:o 
13). Pp. 150. A. K. 162, 246. A. V: 2. 

-Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 165 (1968 vp.) 
lääkitysvoimistelijain koulutuksen lisäämisestä tar
vetta vastaavaksi. Liitteet 426 (1968 vp.). - Käsi
telty edellisen yhteydessä. 

-Ed. Teirin ym. toiv.al. n:o 182 (1968 vp.) sairaan
kuljetusten parantamista ja yhdenmukaistamista kos
kevasta selvityksestä. Liitteet 447 (1968 vp.). -
Tvm. n:o 8 (Toiv.al.miet. n:o 50). Pp. 490. A. K. 
540, 552. Eduskunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 167 vapaiden tuberku
loosihoitopaikkojen käyttämisestä muiden sairauk
sien hoitamiseen. Liitteet 431. L. Tv:aan 255.- Kä
sitelty hall.esit. n:o 107 yhteydessä. - Ks. Tuberku
loosi. 

- Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 170 yhteispohjois
maisten sairaalahoitomahdollisuuksien selvittämi
sestä Tornionlaaksossa. Liitteet 434. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 173 selvityksestä 
lääkärille kuuluvien hoito- ja tutkimustehtävien siir
tämisestä sairaanhoitajien suoritettavaksi. Liitteet 
437. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Siiskosen ym. toiv.al. n:o 181 avosairaanhoidon 
tehostamisesta terveyskeskuksia perustamalla. Liit
teet 449. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Melinin ym. rah.al. n:o 25 määrärahan osoit
tamisesta keinomunuaiskeskusten suunnittelemista 
varten. Liitteet 334. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 103. A. 
K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Paasivuoren ym. rah.al. n:o 36 määrärahan 
osoittamisesta eräiden sairauskulujen korvaamiseksi 
kansaneläkelain mukaista tukieläkettä taikka van
huuden tukea saaville. Liitteet 347. L. Vv:aan 132. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 92. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Kuusisen ym. rah.al. n:o 338 määrärahan osoit
tamisesta varattomien kansaneläkeläisten sairausme
nojen kustantamiseen. Liitteet 1605. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 92. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 513 määrärahan osoit
tamisesta keinomunuaispotilaiden kotihoi totoimin
nan tukemiseen. Liitteet 1806. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 103. A. K. 2895,2967. A. II. 
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- Ed. Pesolan ym. kirj. ksm. n:o 70 keinomunuaispo
tilaiden hoitomahdollisuuksien lisäämisestä, ja so
siaali- ja terveysministeri Tiekson vastaus ilmoite
taan Edk:lle 599. A. V: 3. 

- Ed. E. Laineen ym. kirj. ksm. n:o 228 Turun sai
raanhoito-oppilaitoksen rakennustöiden aloittami
sesta, ja opetusministeri Virolaisen vastaus ilmoite
taan Edk:lle 3087. A. V: 3. 

- Ed. Hostilan ym. kirj. ksm. n:o 247 keinomunuais
potilaiden hoidon tehostamisesta, ja sosiaali- ja ter
veysministeri Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3303. A. V: 3. 

- Ed. Gestrinin suull. ksm. n:o 338 Helsingin ja Tu
run radiumkotien toiminnan varmistamisesta, ja so
siaali- ja terveysministeri Tiekson vastaus, 3118. 

- Ks. Ammattitaudit. Hoitokeskukset. Kehitysvam
maiset. Kuntouttaminen. Lapsihalvaus. Reuma. Rin
tamamiehet. Sairaalat. Sairausvakuutus. Terveyden
hoito. 

Sairaanhoitolaitokset: - Ks. Sairaalat. 

Sairaankuljetus: Ed. Kantolan ym. toiv.al. n:o 176 laki
sääteisen valtakunnallisen sairaankuljetusjärjestel
män aikaansaamisesta. Liitteet 440. L. Tv:aan 255. 
- Käsitelty toiv.al. n:o 182 ( 1968 vp.) yhteydessä. 
- Ks. Sairaanhoito. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 182 sairaankuljetus-
järjestelmän edistämisestä, ja ministeri Partasen vas
taus, 1201. 

- Ks. Meripelastustoiminta. Sairaanhoito. 

Sairauskassat: - Ks. Veronhuojennukset. 

Sairauskorvaukset: Ed. Vennamon rah.al. n:o 753 koro
tetun määrärahan osoittamisesta sairaiden hyväksi 
sairausvakuutuslain periaatteiden mukaisesti. Liit
teet 2062. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 92. A. K. 2895, 
2967. A. II. 

Sairauskulut: - Ks. SairaanhoitQ. 

Sairausvakuutus: Hallituksen esitys n:o 127 laiksi vuo
delta 1970 suoritettavan vakuutetun sairausvakuu
tusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun 
määrästä, ilmoitetaan Edk:lle 1340. L. Sosv:aan 
1387. Sosvm. n:o 12. Pp. 1598. 1 K. 1603. Suurvm. 
n:o 117. 2 K. 1697. 3 K. 1723. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 135 laiksi työnantajan so
siaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta, il
moitetaan Edk:lle 1558. L. Sosv:aan 1562. Sosvm. 
n:o 14. Pp. 1598. 1 K. 1606. Suurvm. n:o 114. 2 K. 
1654. 3 K. 1665. Eduskunnan vastaus. A. 111: 1. 

- Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 505 sairausvakuu
tuksen päivärahan korottamisesta. Liitteet 1001. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Borg-Sundmanin ym. toiv.al. n:o 506 tutkimuk
sesta sairauspäivärahan suorittamisesta 65 vuotta 
täyttäneille. Liitteet 1002. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 507 vanhuuseläk
keensaajien oikeudesta sairausvakuutuslain mukai
seen päivärahaan työtulojen menetyksen osalta. Liit
teet 1003. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 508 sairausvakuutus
lain mukaisen äitiyspäivärahan korottamisesta. Liit
teet 1004. L. Sosv:aan 255. 

--'- Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 509 sairausvakuutus
lain mukaisen äitiyspäivärahan suorittamisesta ny
kyistä pitemmältä ajalta. Liitteet 1005. L. Sosv:aan 
255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 510 sairauspäivärahan 
alarajan korottamisesta. Liitteet 1006. L. Sosv:aan 
255. 

- Ed. Männistön ym. toiv.al. n:o 511 lasten sairaan
hoidosta aiheutuvien maksujen korvaamisesta koko
naan sairausvakuutuslain perusteella. Liitteet 1007. 
L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Mustosen ym. toiv.al. n:o 512 asuinpaikan ulko
puolella suoritettavista sairaanhoidosta ja tutkimuk
sista aiheutuvien kulujen korvaamisesta. Liitteet 
1008. L. Sosv:aan 355. 

- Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 513 sepelvaltimovian 
lisäämisestä vaikeina ja pitkäaikaisina sairauksina 
pidettävien sairauksien luetteloon sairausvakuutuk
sessa. Liitteet 1009. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Männistön ym. kirj. ksm. n:o 25 sairausvakuu
tuslain toissijaisuuden aiheuttamasta viivästymisestä 
korvauksien maksamisessa, ja terveys- ja sosiaalimi
nisteri Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 351. A. 
V: 3. 

- Ed. Sandeliuin ym. kirj. ksm. n:o 73 korvausmenet
telyn yksinkertaistamisesta sairausvakuutuslain mu
kaan korvatravien lääkärinpalkkioiden sekä labora
torio- ja röntgenmaksujen osalta, ja sosiaali- ja ter
veysministeri Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
714. A. V: 3. 

- Ed. Voutilaisen suull. ksm. n:o 17 sairausvakuutus
lain toissijaisuuden aiheuttamien epäkohtien korjaa
misesta, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vas
taus, 54. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 276 sairauspäivära
han ·korottamisesta, ja sosiaali- ja terveysministeri 
Tiekson vastaus, 2096. 

- Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 299 astmapotilaiden 
tarvitsemien lääkkeiden korvaamisesta kokonaan, ja 
sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vastaus, 2233. 

- Ks. Kansaneläke. Kuntouttaminen. 

Sairausvakuutuslaki: Hallituksen esitys n:o 42 laiksi 
sairausvakuutuslain muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 350. L. Sosv:aan 364. Sosvm. n:o 5. Pp. 
596. 1 K. 627. Suurvm. n:o 54. 2 K. 714. 3 K. ja 
A. K. 776. Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 204 laiksi sairausvakuutuslain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2128. L. Sosv:aan 
2156. Sosvm. n:o 23. Pp. 2316. 1 K. 2341. Suurvm. 
n:o 184. 2 K. 2351. 3 K. 2367. Eduskunnan vas
taus. A. 111: 1. 

- Ed. Karkisen lalk.al. n:o 112 (1967 vp.) laiksi sai
rausvakuutuslain muuttamisesta. Liitteet 865 ( 1967 
vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 42 yhteydessä. 

-Ed. Sääskilahden ym. lak.al. n:o 115 (1967 vp.) 
laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Liitteet 
868 ( 1967 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. V. R. Virtasen ym. lak.al. n:o 116 (1967 vp.) 
laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Liitteet 
869 (1967 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 
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- Ed. Paanasen ym. lak.al. n:o 118 laiksi sairausva
kuutuslain muuttamisesta. Liitteet 879. L. Sosv:aan 
131. 

- Ed. Kuusisen ym. lak.al. n:o 119 laiksi sairausva
kuutuslain muuttamisesta. Liitteet 883. L. Sosv:aan 
131. - Käsitelty hall.esit. n:o 42 yhteydessä. 

- Ed. Jämsenin ym. lak.al. n:o 120 laiksi sairausva
kuutuslain muuttamisesta. Liitteet 884. L. Sosv:aan 
131. 

- Ed. Kiviahon ym. lak.al. n:o 121 larksi sairausva
kuutuslain muuttamisesta. Liitteet 886. L. Sosv:aan 
131. 

- Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 922 sairausvakuutus
lain saattamisesta ensisijaiseksi sairaudesta, viasta tai 
vammasta suoritettaviin korvauksiin nähden. Liitteet 
2145 (1966 vp.). -Käsitelty hall. esit. n:o 42 yh
teydessä. 

- Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 369 toimenpiteistä 
sairausvakuutuslain muuttamiseksi. Liitteet 825 ja 
826 ( 1968 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ks. Äänioikeusikäraja. 

Saksa: - Ks. Ulkopolitiikka. 

Salaojitus: - Ks. Kuivatustyöt. Ojitus. 

Salmen silta: - Ks. Sillat. 

Salo: - Ks. Vilja. 

Saloinen: - Ks. Oppikoulut. 

Samapalkkaisuus: Ed. Aron ym. rah.al. n:o 91 maata
rahan osoittamisesta samapalkkaisuutta valvovan 
toimikunnan perustamiseksi työvoimaministeriöön. 
Liitteet 1321. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 68. A. K. 
2829. A. II. 

- Ks. Työelämä. 

Saneeraus:- Ks. Asuntotuotanto. 

Sanomalehdet: Ed. Burmanin ym. rah.al. n:o 116 maa
rärahan osoittamisesta mielipidelehtien tukemiseksi. 
Liitteet 1355. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion vhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 85. A. K. 
2R29. A. II. 

- Ed. Burmanin suull. ksm. n:o 210 lehtien kulje
tusavustusten julkaistamisesta, ja kulkulaitosten ja 
yleiste'l töiden ministeri Aition vastaus, 1617. 

- Ed. Niskasen suull. ksm. n:o 271 sanoma- ja aika
kauslehtien kuljetusmaksuavustusten salassapitope
rusteista, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden minis· 
teri Aition vastaus, 2094. 

- Ks. Opintomatkat. Teknillinen tutkimuslaitos. 

Santahamina: - Ks. Virkistysalueet. 

Satakunta: - Ks. Tie- ja vesirakennus. 

Satamat: Ed. Backlundin ym. toiv.al. n:o 567 ( 1968 
vp.) esityksen antamisesta lisäyksestä vuoden 1968 
tulo- ja menoarvioon Siipyyn Kilhamnissa sijaitse
van kalastajalaiturin laajentamiseksi. Liitteet 1051 ja 
1052 (1968 vP.). - Kulkvm. n:o 18 (Toiv.al. 
miet. n:o 53). Pp. 490. A. K. 545. Katsotaan rauen
neeksi. A. V: 2. 

- Ed. Backlundin toiv.al. n:o 568 (1968 vp.) esity'k
sen antamisesta lisäykseksi vuoden 1968 tulo- ja me
noarvioon Närpiössä olevan Ungvedanin kalastus
sataman ruoppausta ja kunnostamista varten. Liit
teet 1053 ja 1054 ( 1968 vp.). - Käsitelty edellisen 
yhteydessä. 

- Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 221 satamatöiden 
kunnallistamista koskevan selvityksen suorittami
sesta. Liitteet 539. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Gröndahlin ym. toiv.al. n:o 240 määrärahasta 
aallonmurtajien rakentamiseksi Mäntyluodon sata
man edustalle. Liitteet 561. L. Ltv:aan 255. Ltvm. 
n:o 37 (Toiv.al.miet. n:o 144 ). Pp. 1659. A. K. 
1671. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Backlundin toiv.al. n:o 589 määrärahasta kalas
tajalaiturin laajentamista ja parantamista varten Sii
pyyn Kilhamnissa. Liitteet 1104 ja 1105. L. 
Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 
124.). Pp. 1598. A. K. 1613. Katsotaan rauenneeksi. 
A. V:2. 

- Ed. Backlundin toiv.al. n:o 590 määrärahasta Lång
vedanin kalasataman ruoppausta varten Nämpnä
sissä. Liitteet 1106 ja 1107. L. Kulkv:aan 255. -
Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Vilponiemen ym. rah.al. n:o 80 määrärahan 
osoittamisesta Mäntyluodon sataman edustalle raken· 
nettavien aallonmurtajien rakennustöiden aloittami
seksi. Liitteet 398. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 82. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Backlundin rah.al. n:o 96 määrärahan osoitta
misesta kalastajalaiturin laajentamista varten Sipyyn 
Kilhamnissa. Liitteet 1326 ja 1327. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 82. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Backlundin rah.al. n:o 98 määrärahan osoittami
sesta kalastussataman kuntoon saattamista ja laajen
tamista varten Pohjois-Vallgrundissa. Liitteet 1330 
ja 1331. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 82. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Backlundin rah.al. n:o 102 määrärahan osoitta
misesta kalasatamaa varten Långvedanin luona När
piön Nämpnäsissä. Liitteet 1338 ja 1339. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 82. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 125 määrärahan osoit· 
tamisesta tutkimuksen toimittamiseksi öljyjohdon tai 
rautatien rakentamisesta Mäntyluodosta Reposaaren 
Tahkoluotoon. Liitteet 1364. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 108. A. K. 2986. A. II. 

- Ed. Granvikin ym. rah.al. n:o 144 määrärahan osoit· 
tamisesta Petsmon kalastussataman rakentamista 
varten. Liitteet 1384 ja 1385. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 82. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 198 määrärahan 
osoittamisesta kalasataman rakentamiseksi Pyhäjoki
suuhun. Liitteet 1444. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 82. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Hostilan rah.al. n:o 232 määrärahan osoittamt· 
sesta Vehkalahden kunnan Tammien kylän aallon
murtajan korjaamiseksi. Liitteet 1482. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 82. A. K. 2829. A. II. 
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- Ed. E. Laineen ym. rah.al. n:o 347 määrärahan 
osoittamisesta Kustavin Vuosnaisten troolisataman 
rakentamista varten. Liitteet 1615. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 82. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Landströmin rah.al. n:o 356 määrärahan osoit
tamisesta Mäntyluodon aallonmurtajan rakennustöi
den aloittamiseksi Liitteet 1624. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 82. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Sinisalon ym. rah.al. n:o 654 korotetun määrä
rahan osoittamisesta lainoiJksi vientisatamia ylläpitä
ville kunnille satamien rlllkentamista varten. Liitteet 
1956. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 84. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Nurmisen ym. kirj. ksm. n:o 21 pohjoisten sa
tamien aiheuttamien sulkemisten peruuttamisesta, ja 
kauppa- ja teollisuusministeri Teirin vastaus ilmoite
taan Edk:lle 277. A. V: 3. 

- Ks. Maantiet. Väylätyöt. 

Satamatyöt: Ed. Sinisalon ym. ikirj. ksm. n:o 59 sata
matöiden kunnallistamisesta, ja sisäasiainministeri 
Väyrysen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 564. A. V: 3. 

Satovahingot: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 366 katokor
vauksia koskevan lain aikaansaamisesta. Liitteet 761. 
L. Mmv:aan 255. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 732 määrärahan osoitta
misesta luonnonvoimien kasvullisuudelle aiheutta
mien vahinkojen korvaamiseen. Liitteet 2041. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 62. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Karpolan ym. kirj. ksm. n:o 88 satoa kohdan
neiden lumivahinkojen korvaamisesta, ja maatalous
ministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 791. 
A. V:3. 

- Ed. Haukipuron ym. kirj. ksm. n:o 160 viime ke
sän hallavahinkojen korvaamisesta, ja maatalous
ministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
2104. A. V: 3. 

- Ed. H. Linnan suull. ksm. n:o 65 esityksen anta
misesta laiksi satovahinkojen ikorvausjärjestelmästä, 
ja maatalousministeri Miettusen vastaus, 407. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 399 viime kesän 
katovahinkojen korvaamisesta, ja maatalousministeri 
Miettusen vastaus, 3248. 

Savonlinna: - Ks. V esiensuojelu. 

Savukoski: - Ks. Kaivostoiminta. 

Schauman Wilh. Oy. Ab.:- Ks. Valtion maaomaisuus. 

Seimet: - Ks. Lastenhoito. 

Seinäjoki: - Ks. Puolustuslaitos. Sairaanhoitajat. Val
tion maaomaisuus. 

Seli: - Ks. Vilja. 

Seminaarit: Hallituksen esitys n:o 123 laiksi eräiden 
kansakoulunopettajaseminaarien lakkauttamisesta ja 
siihen liittyvistä toimenpiteistä, ilmoitetaan Edk:lle 
1340. L. Siv:aan 1386. Sivm. n:o 15. Pp. 2116. 1 K. 
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2139. Suurvm. n:o 165. 2 K. 2261, 2282. 3 K. ja 
A. K. 2320. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

-Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 296 (1967 vp.) 
Tornion seminaarin toiminnan jatkamisesta. Liitteet 
684 ( 1967 vp.). - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Mäkelän suull. ksm. n:o 227 Rauman seminaa
rin työpajarakennuksen rakennustöiden aloittami
sesta, ja opetusministeri Virolaisen vastaus, 1691. 

- Ks. Kurssit. 

Sepelvaltimovika: - Ks. Sairausvakuutus. 

Seutukaava: - Ks. Rakennuslw. 

Seutukaavaliitot: - Ks. Kunnat. 

Sianhoito: - Ks. Suursikalat. 

Sianrehu: -' Ks. Rehu. 

Siemenet: Hallituksen esitys n:o 79 laiksi kylvösiemen
tuotannon edistämisestä, ilmoitetaan Edk:lle 644. L. 
Mmv:aan 705. Mmvm. n:o 36. Pp. 941. 1 K. 991. 
Suurvm. n:o 94. 2 K. 1070. 3 K. 1216. Eduskun
nan vastaus. A. I. 

- Ed. Jussilan ym. la.k.al. n:o 86 laiksi kylvösiemen
tuotannon edistämisestä. Liitteet 730. L. Mmv:aan 
131.- Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Raipalan suull. ksm. n:o 107 esityksen antami
sesta laiksi kylvösiementuotannon edistämisestä ja 
maatalousministeri Miettusen vastaus, 586. ' 

Sienet: Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 405 metsäsieni
sadon talteen ottamista. Liitteet 805. L. Mmv:aan 
255. Mmvm. n:o 49 (Toiv.al.miet. n:o 181). Pp. 
2038. A. K. 2064. Eduskunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 406 metsäsienisadon 
korjaamisesta hyödylliseen käyttöön. Liitteet 806. L. 
Mmv:aan 255. - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Rönkön ym. rah.al. n:o 511 määrärahan osoit
tamisesta metsäsienipoimijoiden kurssimuotoista 
koulutustoimintaa varten. Liitteet 1870. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 64. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ks. Verotus. 

Siikajärvi: '- Ks. Vesistön järjestely. 

Siikakoski: - Ks. Kalastuskoulut. Voimalaitokset. 

Siilinjärvi: - Ks. Virastot. 

Siipyy: - Ks. Satamat. 

Siirtokirjastot: - Ks. Metsätyöt. 

Siirtokuormaus: - Ks. Tyi:leläldceet. 

Siirtoraha: - Ks. Puolustuslaitos. 

Siirtotyömaat: - Ks. Majoitus. Työttömyys. 

Silakat: - Ks. Kalatalous. 

Sillat: Ed. Rodenin ym. toiv.al. n:o 590 (1967 vp.) 
tutkimuksesta sillan rakentamiseksi Kyrönjoen yli 
Tervajoen aseman kohdalla. Liitteet 1126 (1967 
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vp.). - Kulkvm. n:o 106 (Toiv.al.miet. n:o 156). 
A. V: 2 (1968 vp.).- Pp. 48. A. K. 72. 

-Ed. Pohjosen ym. toiv.ll!. n:o 591 (1967 vp.) Kos
kenpään kunnassa sijaitsevan Kuldkasalm.en sillan 
rakentamisesta. Llitteet 1127 (1967 vp.).- Kulkvm. 
n:o 107 (Toiv.al.miet. n:o 157). A. V: 2 (1968 
vp.).- Pp. 48. A. K. 73. 

-Ed. Pohjosen ym. toiv.aL n:o 592 (1967 vp.) Neitu
rin kanavasillan uusimistöiden aloittamisesta. Liitteet 
1128 (1967 vp.).- Kulkvm. n:o 108' (Toiv.al.miet. 
n:o 158). A. V: 2 (1968 vp.).- Pp. 48 A. K. 73. 

-Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 593 (1967 vp.) sillan 
suunnittelusta Saariko5keen Runnilla. Liitteet 1129 
(1967 vp.). - Kulkvm. n:o 109 (Toiv.al.miet. n:o 
159). A. V: 2 (1968 vp). - Pp. 48. A. K. 73. 

-Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 594 (1967 vp.) Kol
janvirran siltahankkeen toteuttamisesta. Llitteet 
1130 (1967 vp.).- Kulkvm. n:o 110 (Toiv.al.miet. 
n:o 160). A. V: 2 (1968 vp.).- Pp. 48. A.K. 73. 

- Ed. Teirin ym. toiv.al. n:o 595 (1967 vp.) Perhon
joen yli johtavan uuden sillan tutkimisesta ja suun
nittelusta Kaarlelan kunnassa. Liitteet 1131 ja 1132 
(1%7 vp.).- Kulkvm. n:o 111 (Toiv.al.miet. n:o 
164). A. V: 2 (1968 vp.).- Pp. 48. A. K. 74. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 596 (1967 vp.) sillan 
rakentamisesta Simojoen yli Tainijoen lassipaikan 
kohdalla Simon kunnassa. Liitteet 1133 (1967 vp.). 
- KuLkvm. n:o 112 (Toiv.al.miet. n:o 165). A. 
V: 2 (1968 vp.).- Pp. 48. A. K. 74. 

- Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 597 (1967 vp.) 
Alatornion kunnassa olevan Lia.kanjoen sillan raken
tamisesta. Liitteet 1134 ( 1967 vp.). - Kulkvm. 
n:o 113 (Toiv.al.miet. n:o 166). A. V: 2 (168 vp.). 
- Pp. 48. A. K. 74. 

- Ed. Pentin toiv.al. n:o 554 (1968 vp.) Salmen sil-
lan uudelleen rakentamisesta Suodenniemen-ta
vian tiellä. Liitteet 1036 (1968 vp.). - Kulkvm. 
n:o 103 (Toiv.al.miet. n:o 186). Pp. 2067. A. K. 
2079. A. V: 2. 

- Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 555 (1968 vp.) Sahi
joen sillan uudelleen rakentamisesta Joutsan kun
nassa. Liitteet 1037 (1968 vp.).- Kulkvm. n:o 
104 (Toiv.al.miet. n:o 187). Pp. 2067. A. K. 2079. 
A. V:2. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 556 (1%8 vp.) suun
nitelman laatimisesta Kärkistensalmen lossin korvaa
miseksi sillalla. Liitteet 1038 (1968 vp.).- Kulkvm. 
n:o 105 (Toiv.al.miet. n:o 188). Pp. 2067. A. K. 
2079. A. V: 2. 

- Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 557 ( 1968 vp.) sil
lan rakentamisesta Arviosalmen lassipaikalle Lipe
rin-Rääkkylän maantiellä. Liitteet 1039 (1968 vp.). 
- Ku1kvm. n:o 106 (Toiv.al.miet. n:o 189). Pp. 
2067. A. K. 2079, 2149, 2201. A. V: 2. 

-Ed. Ruudun toiv.al. n:o 559 (1968 vp.) sillan ra
kentamisesta Naarajoen yli Anttosen-Ruunaan tie
osuudella. Liitteet 1041 (1968 vp.). - Kulkvm. 
n:o 107 (Toiv.al.miet. n:o 190). Pp. 2067. A. K. 
2080. A. V: 2. 

- Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 560 ( 1968 vp.) 
tutkimuksen suorittamisesta Portimonkosken sillan 
rakentamiseksi Ylitorniossa. Liitteet 1042 (1968 
vp.). - Kulkvm. n:o 108 (Toiv.al.miet. n:o 191). 
Pp. 2067. A. K. 2080. A. V: 2. 

- Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 561 (1968 vp.) 
· tutkimuksen suorittamisesta sillan rakentamiseksi 

Tengeliönjoen yli Kantomaanpään-Törmäsjärven 
tiellä. Liitteet 1043 ( 1968 vp.). - Kulkvm. n:o 
109 (Toiv.al.miet. n:o 192). Pp. 2067. A. K. 2080. 
A. V:2. 

- Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 562 ( 1968 vp.) Levi
salmen sillan rakentamisesta Kittilän-Könkään 
tiellä. Liitteet 1044 (1968 vp.).- KuLkvm. n:o 110 
(Toiv.al.miet. n:o 193). Pp. 2116. A. K. 2152. A. 
V:2. 

- Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 737 uuden sillan ra
kentamisesta Korian sillan tilalle. Liitteet 1267. L. 
KuLkv:aan 255. Kulkvm. n:o 111 (Toiv.al.miet. n:o 
194). Pp. 2116. A. K. 2152. A. V: 2. 

- Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 738 määrärahasta 
sillan rakentamiseksi Kymijoen yli palvelemaan val
tatien n:o 6 liikennettä. Liitteet 1268. L. Kulkv:aan 
255. Kulkvm. n:o 48 (Toiv.al.miet. n:o 107). Pp. 
940. A. K. 997. EduS!Q:!nnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 740 Karsinakosken 
siltojen rakentamisesta ja Mannisen-Virtalan maan
tien parantamisesta. Liitteet 1270. L. Kulkv:aan 
255. Kulkvm. n:o 113 (Toiv.al.miet. n:o 196). Pp. 
2116. A. K. 2152. A. V: 2. 

- Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 741 sillan rakentami
sesta Syvinkisalmen yli Ruoveden kunnassa. Liitteet 
1271. L. Ku1kv:aan 255. Kulkvm. n:o 114 (Toiv. 
al.miet. n:o 197). Pp. 2117. A. K. 2153, 2202. A. 
V:2. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 743 Puutossalmen 
sillan rakennustöiden aloittamisesta. Liitteet 1273. 
L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 115 (Toiv.al.miet. 
n:o 198). Pp. 2117. A. K. 2153. A. V: 2. 

- Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 744 tutkimulksesta 
sillan rakentamisesta Kärkistensalmen lossipaikalle. 
Li:itteet 1274. L. KuLkv:aan 255.- Käsitelty toiv.al. 
n:o 556 (1968 vp.) yhteydessä. 

- Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 745 Mustanvirran sil
lan rakentamisesta. Maaningan kunnassa. Liitteet 
1275. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 116 (Toiv. 
almiet. n:o 199). Pp. 2117. A.K. 2153. A. V: 2. 

- Ed. Pekkarisen ·ym. toiv.al. n:o 746 Mustanvirran 
sillan rakentamisesta Maaningan kunnassa. Liitteet 
1276. L. Kulkv:aan 255. - Käsitelty edellisen yh-
teydessä. c 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 749 sillan rakentami
sesta Simojoen yli Tainijoen lassipaikan /kohdalla 
Simon kunnassa. Liitteet 1279. L. Kulkv:aan 255. 
Kulkvm. n:o 119 (Toiv.al.miet. n:o 202). Pp. 2117. 
A. K. 2154. A. V: 2. 

- Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 750 Alatornion 
kunnassa olevan Liakanjoen sillan rakentamisesta. 
Liitteet 1280. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 120 
(Toiv.al.miet. n:o 203). Pp. 2117. A. K. 2154. A. 
V:2. 

- Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 751 EurooPpa 
4-tien sillan rakentamisesta Tornionjoen yli Tor
niossa. Liitteet 1281. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 752 sillan rakennustöi
den aloittamisesta Kemijoen yli Tervolan kirkonky
lässä. Liitteet 1282. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 
121 (Toiv.al.miet. n:o 204). Pp. 2117. A. K. 2155, 
2254. A. V: 2. 

- Ed. Paarmanin yin. toiv.al. n:o 753 sillan rakenta
misesta Luirojoen yli Tanhuan lassipaikalla Sodan
kylän-Savukosken maantiellä. Liitteet 1283. L. 
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Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 122 (Toiv.al.miet. 
n:o 205). Pp. 2117. A. K. 2155. A. V: 2. 

- Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 754 määrärahasta Le
visalmen sillan rakentamiseksi Kittilän-Könkään 
tiellä. Liitteet 1284. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 
57 (Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 1598. A. K. 1613. 
Katsotaan rauenneeksi. AV: 2. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 755 sillan rakentamisesta 
Levisalmeen Kittilän kunnassa. Liitteet 1285. L. 
Kulkv:aan 255. - Käsitelty toiv.al. n:o 562 ( 1968 
vp.). yhteydessä. 

- Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 28 määrärahan osoit
tamisesta Hirvenniemen sillan rakentamiseen. Liit
teet 339. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulO: ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 75. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Ahosen ym. rah.al. n:o 86 määrärahan osoit
tamisesta siltatöiden aloittamiseksi Kärkistensalmessa 
Korpilahden kunnassa. Liitteet 1316. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 128 määrärahan osoit
tamisesta Karkun kunnassa sijaitsevan Kiuralan sal
men siltasuunnitelmaa varten. Liitteet 1367. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Frim•anin ym. rah.al. n:o 135 määrärahan osoit
tamisesta Levisalmen sillan rakentamiseksi Kittilän 
-Könkään tiellä. Liitteet 1374. L. Vv:aan 1658. 
Käsittely tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 166 määrärahan osoitta
misesta sillan rakentamiseen Tengeliönjoen yli Yli
tornion Kantomaanpään kylässä. Liitteet 1412. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 172 määrärahan osoitta
misesta tutkimuksen suorittamiseksi Liakanjoen sil
lan ralkentamiseksi Alatornion kunnassa. Liitteet 
1418. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 76. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 180 määrärahan osoitta
misesta Kolarinsaaren siltasuunnitteluja varten. Liit
teet 1426. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 195 määrärahan 
osoittamisesta Kuusiniemen sillan rakentamiseksi Py
häjoen tkunnan Pirttikosken kylään. Liitteet 1441. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 77. A. K. 2829. A. II. 

-'" Ed. Koivusen ym. rah.al. n:o 322 määrärahan osoit
tamisesta Kärlkistensalmeen rakennettavan maantie
sillan suunnittelutöiden suorittamiseen. Liitteet 
1577; L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Korsbäokin ym. rah.al. n:o 328 määrärahan 
osoittamisesta Storbron sillan parantamista varten 
Tiukan kunnassa. Liitteet 1588 ja 1589. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 78. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Lindströmin ym. rah.al. n:o 363 määrärahan 
osoittamisesta Porin kirkkosillan suunnittelua var
ten. Liitteet 1631. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo-

ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 78. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Paavolan rah.al. n:o 490 määrärahan osoittami
sesta Kivisalmen s-illan rakennustöiden aloittami
seksi. Liitteet 1782. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Pesolan rah.al. n:o 521 määrärahan osoitta
misesta uuden sillan rakentamiseksi Porvoon joen yli 
Askolan kirkonkylän-Valclcolan tieosuudella. Liit
teet 1814. L. Vv:•aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 79. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 530 määrärahan osoit
tamisesta suunnitelman laatimiseksi sillan rakenta
miseksi Kärkistensalmeen. Liitteet 1823. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 79. A. K. 2829. A. II. · 

- Ed. E. Räsäsen rah.al. n:o 562 määrärahan osoitta
misesta Mustanvirran sillan rakennustöiden aloitta
miseksi Maaningan kunnassa. Liitteet 1861. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Sinisalon ym. rah.al. n:o 655 määrärahan osoit
tamisesta Hirvikosken sillan rakentamiseksi V astilan 
-Siltakylän maantiellä. Liitteet 1957. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. SääSikilahden rah.al. n:o 667 määrärahan osoit
tamisesta sillanrakennustyön aloittamiseksi Ounas
joen yli Sirkan-Tepaston tiellä. Liitteet 1972. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 80. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Sääskilahden rah.aL n:o 669 määrärahan osoit
tamisesta sillan rakennustyön aloittamiseksi Kemi
joen yli Auttin kylän kohdalla. Liitteet 1974. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 696 määrärahan osoit
tamisesta Karsinakosken siltojen rakentamiseksi 
Mannisen-Virtalan maantiellä Alavuden kunnassa. 
Liitteet 2002. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 771 määrärahan osoitta
misesta rautatien ylikulkusillan ja siihen liittyvän 
ohitustien rakentamiseksi Simon asemaJkylään. Liit
teet 2081. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 2829. 
A.IL .. 

- Ed. Vilmin ym. rah:al. n:o 777 määrärahan osoitta
misesta sillan rakentamiseksi Simojoen yli Tainijoen 
lassipaikan kohdalla Simon tkunnassa. Liitteet 2087. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 81. A. K. 2829. A. II. 

,.- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 781 määrärahan osoitta
misesta sillan ralkentamiselksi Kemijoen yli Tervolan 
kirkonkylässä. Liitteet 2092. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 81. A. K. 2829. A . .II. 

- Ks. Maantiet. PaiJkallistiet. 

Simojoki: - Ks. ~alatalous. Sillat. 

Simonen, Aarre: - Ks. Oikeusministeri. Valtioneuvos
ton jäsenet. 
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Simpele: - Ks. Hoitokeskukset. 

Sipuli: Ed. Vilmin ym. toiv.aL n:o 825 (1966 vp.) sipu
likuivarunon ja varaston rakentamisesta Ranuan Jrun. 
taan. Liitteet 1784 (1966 vp.). - Mmvm. n:o 22 
(Toiv.al.miet. n:o 93). Pp. 753. A. K. 783, 864. A. 
V:2. 

Siveellisyysrikokset: Hallituksen esitys n:o 131 siveel
lisyyteen kohdistuvien rilkosten rankaisemista kos
kevan lainsäädännön uudistamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 1558. L. Lv:aan 1562. Eduskunnan kir
jelmä esityksen käsittelemättä jäämisestä. A. III: 1. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus laiksi rikoslain 20 ja 25 luvun muutta

misesta. 
- Ehdotus laiksi ottolapsista annetun lain muut

tamisesta. 
- Ehdotus lai:ksi raskauden keskeyttämisestä anne

tun lain. muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi kastroimislain muuttamisesta. 

Sivillipalvelus: - Ks. Aseeton palvelus. 

Sivistysvaliokunta: Päätetään asettaa ja jäsenluku 23. 
Jäsenet ja varajäsenet 27. Puheenjohtajat (Tiekso, 
varap. Linkola) 33. 

Miet. n:o 1 Eduskunnan kirjaston hallituksen ehdotuk
sen johdosta muutd.kseksi Eduskunnan kirjaston oh
jesääntöön. - Ks. Eduskunnan ldr}asto. 

" n:o 2 Eduskunnan kirjaston kertomuksen johdosta. 
- Ks. Eduskunnan J.cirjasto. 

" n:o 3 hallituksen esityksen johdosta laiJksi psyko
logeista. - Ks. Psykologit. 

" n:o 4 hallituksen esityksen johdosta laiksi kansan
opistojen valtionavusta. - Ks. Kansanopistot. 

" n:o 5 suomalaisen !kirjallisuuden edistämiseksi myön
nettyjen määrärahain hoitoa koskevan kertomuksen 
johdosta. - Ks. Suomalaisen ·kirjallisuuden edistä
minen. 

" n:o 6 hallituksen esityksen johdosta laiksi :kansa
koululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläk
keistä annetun lain muuttamisesta. - Ks. Kansa
koulut. 

" n:o 7 hallitulksen esityiksen johdosta laiksi Lappeen
rannan teknillisestä korkeakoulusta. - Ks. Korkea
koulut. 

" n:o 8 hallituksen esityksen johdosta laiksi Joensuun 
korkeakoulusta. - Ks. Korkeakoulut. 

" n:o 9 hallituksen esityksen johdosta laiksi ammatti
opintojen avustuslain muuttamisesta. - Ks. Am
mattiopinnot. 

" n:o 10 hallitUksen esityksen johdosta laiksi ·kansa
koululain muuttamisesta. - Ks. Kansakoululaki. 

" n:o 11 hallituksen esityksen johdosta laiksi tieteel
lisen tutkimuksen järjestelystä ja laiksi Suomen 
Akatemiasta ja valtion apurahoista korkeimman hen
genviljelyn edistämiseksi annetun laln ~kumoami
sesta. - Ks. Tieteellinen tutkimus. 

" n:o 12 hallituksen esityksen johdosta lailksi taiteili
japrofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista. 
- Ks. Taiteilijaprofessorit. 

" n:o 13 hallituksen esityksen johdosta laiksi koulu
toimen johtajista ja sihteereistä ja laiksi koulujärjes
telmän perusteista annetun lain muuttamisesta. -
Ks. Koululaitos. 

Miet. n:o 14 hallituksen esityksen johdosta laiksi kor
keakoulustipendeistä annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Stipendit. 

" n:o 15 hallituksen esityksen johdosta lai:ksi eräiden 
lkansakoulunopettajaseminaarien lakkauttamisesta ja 
siihen liittyvistä toimenpiteistä. - Ks. Seminaarit. 

" n:o 16 hallituksen esityksen johdosta laiksi ammat
tiin valmistavissa oppilaitoksissa ja ammattikursseilla 
opiskelevien henkilöiden opintolainojen valtionta
kauksesta ja korkotuesta sekä laiksi korkeakou
luissa ja eräissä muissa oppilaitoksissa opisikelevien 
henkilöiden opintolainojen valtiontakauksesta ja kor
kotuesta annetun lain muuttamisesta. - Ks. Opin
tolainat. 

" n:o 17 hallituksen esityksen johdosta lailksi kehi
tysalueiden ammattilkoulutuksen edistämisestä. -
Ks. Kehitysalueet. 

" n:o 18 hallituksen esityksen johdosta laiksi rauhan
ja konfliktintutlkimuslaitoksesta. - Ks. Rauhantut
kimus. 

" n:o 19 hallituksen esityksen johdosta laiksi vieras
kielisistä y;ksityisistä ~ouluista annetun lain muut
tamisesta. - Ks. Oppikoulut. 

" n:o 20 ruotsalaisen kirjallisuuden edistämiseksi 
myönnettyjen määrärahain hoitoa koskevan kerto
muksen johdosta. - Ks. Ruotsalaisen kirjallisuuden 
edistäminen. 

" n:o 21 Edusikunnan kirjaston hallituksen ehdotuk
sen johdosta muutokseksi Eduskunnan !kirjaston 
ohjesääntöön. - Ks. Eduskunnan kirjasto. 

" n:o 22 hallituksen esityksen johdosta laiksi kunnal
lisista ja yksityisistä ikauppaoppilaitoksista. - Ks. 
Kauppaoppilaitokset. 

" n:o 23 hallituksen esityksen johdosta laiksi :konkea
koulujen sisäisen hallinnon perusteista. - Ks. Kor
keakoulut. 

" n:o 24 hallituksen esityksen johdosta laiksi korkea
koulujen sisäisen hallinnon kokeilutoiminnasta. -
Ks. Korkeakoulut. 

Sivuvirat: - Ks. Eläkeläiset. 

Sodanaikainen palvelus: - Ks. Eläkkeet. 

Sodankylä: - Ks. Jäähdyttämöt. 

Soittokunnat: - Ks. Puolustuslaitos. 

Sokeat: - Ks. Aistivialliset. 

Sokeri: Hallituksen esitys n:o 255 laiksi kotimaisen so
,kerintuotannon turvaamisesta annetun lain muutta
misesta, ilmoitetaan Edk:lle 3220. Esitys peruute
taan 3255. Hallituksen kirjelmä. A. 111: 1, 

- Hallituksen esitys n:o 260 laiksi kotimaisen so:kerin
tuotannon turvaamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 3255. 
L. Mmv:aan 3270. Mmvm. n:o 76. Pp. 3314. 1 K. 
3320. Suurvm. n:o 266. 2 K. 3395, 3448. 3 K. 
3579. Eduskunnan vastaus. A. 111: 1. 

- Ed. Lottasen ym. la:k.al. n:o 85 laiksi kotimaisen 
sokerintuotannon turvaamisesta. Liitteet 726. L. 
Mmv:aan 131. - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Lottasen ym. rah.al. n:o 404 korotetun määrä
rahan osoittamisesta kotimaisen so:kerintuotannon 
tukemiseen. Uitteet 1686. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 60. 
A. K. 2794,2820. A. II. 
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Sokerisopinius: Hallituksen esitys n:o 235 vuoden 
1%8 kansainvälisen sokerisopimulksen eräiden mää
räysten hyväksymisestä sekä laiksi kansainvälisen 
sokerisopimuksen eräiden määräysten hyväksymi
sestä ja sdkerin tuonnin säännöstelystä sanotun sopi
muksen perusteella, ilmoitetaan Edk:lle 3062. L. 
Ulk:aan 3078. Ulkvm. n:o 27. Pp. 3235. 1 K. 
3249. Suurvm. n:o 238. 2 K. 3258. 3 K. ja A. K. 
3276. Eduskunnan vastaus. A. II!: 1. 

Sonkajät'Vi: - Ks. Nimismiehet. 

Sonninpitoyhtymät: - Ks. Karjantarkkailu. Karjatalous. 

Sora: Ed. Pohjosen ym. kirj. ksm. n:o 30 TVH:n tie
ja rakennussoran hinnoitteluperusteista, ja kulkulai
tosten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 412. A. V: 3. 

Soranotto: - Ks. Tielaki. 

Sorastus: - Ks. Maantiet. 

Sosiaalihallitus: Ed. Saalastin ym. toiv.al. n:o 461 maa
talousalan asiantuntijan viran perustamisesta sosiaa
lihallitukseen. Liitteet 954. L. Sosv:aan 255. 

Sosiaalihuolto: Ed. Leinosen ym. toiv.al. n:o 202 hen
kilöstön kouluttamisesta alkoholistien ja huumaus
aineiden käyttäjien huoltotyöhön. Liitteet 474. L. 
Tv:aan 255. 

- Ed. Salorannan ym. toiv.al. n:o 534 kuntien sosiaali
turvalaitoksen perustamisesta. Liitteet 1035. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Karkisen ym. toiv.al. n:o 543 yksinäisten per
heenhuoltajien aseman helpottamisesta. Liitteet 
1046. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 544 avioerosta 
aiheutuvien vaikeuksien supistamisesta. Liitteet 
1047. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 545 taloudellisissa vai
keuksissa olevien leski- ja yksinäisten äitien aseman 
parantamisesta. Liitteet .1048. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Heinosen ym. toiv.al. n:o 558 eronneen lasten
huoltajan taloudellisten ja sosiaalisten vaikeuksien 
lieventämisestä. Liitteet 1061. L. Sosv:aan 255. 

Sosiaali- ja terveysministeriö: - Ks. Rintamamiehet. 

Sosiaalikasvatus: Ed. Knuutin rah.al. n:o 307 määrära
han osoittamisesta sosiaalikasvattajia ja kotiavustajia 
valmistavan !koulun perustamiseksi Tornion seminaa
rilta vapautuviin tiloihin. Liitteet 1562. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 52. A. K. 2769. A. II. 

Sosiaalikustannukset: Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 
471 määrärahan osoittamisesta tutkimuksen toimit
tamiseksi yritysten sosiaalikustannusten oikeuden
mukaisemmasta jakamisesta. Liitteet 1761. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 99. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ks. Sosiaaliturvamaksu. 

Sosiaaliministeriö: - Ks. Kodinhoito. 

Sosiaalineuvojat: - Ks. Liikuntavammaiset. 

Sosiaaliturva: Ed. Nimikosken ym. kirj. lksm. n:o 233 
yhtenäisen sosiaaliturvajärjestelmän aikaansaamisesta, 
ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vastaus ilmoi
tetaan Edk:lle 3191. A. V: 3. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 270 sosiaaliturvaa kos
kevan neuvonnan tehostamisesta, ja sosiaali- ja ter
veysministeri Tiekson vastaus, 2093. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 294 sosiaaliturvajär
jestelmän yhtenäistämisestä, ja sosiaali- ja terveys
ministeri Tiekson vastaus, 2232. 

- Ks. Invaliidit. Lossit. Sosiaalihuolto. Työeläkkeet. 

Sosiaaliturvamaksu: Ed. Niinikosken ym. lkirj. ksm. n:o 
28 sosiaalikustannusten pienyritteliäisyydelle aiheu
tuneista vaikeuksista, ja ministeri Leskisen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 412. A. V: 3. 

- Ks. Ennakkoperintä. Sairausvakuutus. 

Sosiaalityöntekijät: Ed. Paasivuoren suull. ksm. n:o 
380 sosiaalityöntekijäin koulutuksen yhdenmukais
tamisesta, ja ministeri Partasen vastaus, 3243. 

Sosiaalivaliokunta: Päätetään asettaa ja jäsenluku 23. 
Jäsenet ja varajäsenet 28. Puheenjohtajat (Matilai
nen, varap. Pakkanen) 33. Uusi varajäsen (Niemi
nen) edesmenneen ed. L. Koskisen sijaan 1590. Va
pautus jäsenyydestä (Paananen) 3087. Uusi jäsen 
(E. Salo) 3133. . 

Miet. n:o 1 hallituksen esityksen johdosta laeiksi työn
tekijäin eläkelain, kunnallisten viranhaltijain ja työn
tekijäin eläkelain ja merimieseläkelain muuttami
sesta. - Ks. Työntekijäin eläkelaiki. 

" n:o 2 valtioneuvoston .kertomuksen johdosta edus
kunnalle toimenpiteistä työllisyyslain soveltamisessa 
vuonna 1967.- Ks. Työllisyyslaki. 

" n:o 3 hallituksen esityksen johdosta laeilksi työnteki
jäin eläkelain, valtion perhe-eläkelain, kansanedus
tajain perhe-eläkelain, tapaturmavakuutuslain ja me
rimieseläkelain muuttamisesta. - · Ks. Perhe-eläke. 

" n:o 4 hallituksen esityksen johdosta lailksi kansan
eläkikeeseen suoritettavasta tukilisästä annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Kansaneläke. 

" n:o 5 hallituksen esityksen johdosta lailksi sairaus
vakuutuslain muuttamisesta. - Ks. Sairausvakuu
tuslaki. 

" n:o 6 hallituksen esityksen johdosta laiksi invalii
dihuoltolain muuttamisesta. - Ks. Invaliidit. 

" n:o 7 hallituksen esityksen johdosta laiksi työlli
syyslain muuttamisesta. - Ks. Työllisyyslaki. 

" n:o 8 hallituksen esityksen johdosta la1ksi äitiys
avustuslain muuttamisesta. - Ks. Äitiysavustus. 

" n:o 9 hallituksen esityksen johdosta laeilksi lapsen 
hoitotuesta ja erityislapsilisälain muuttamisesta. -
Ks. Kehitysvammaiset. 

" n:o 10 hallituksen esityksen johdosta laiksi kansan
eläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä ja asumis
tuesta sekä laeiksi perhe-eläkelain ja kansaneläkelain 
muuttamisesta. - Ks. Asumistuki. 

" n:o 11 hallituksen esityksen johdosta maatalousyrit
täjien eläkelaiksi ja yrittäjien eläkelaiksi sekä eräiksi 
niihin liittyviksi laeiksi. - Ks. Yrittäjäeläkkeet. 
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Miet. n:o 12 hallituksen esityksen johdosta laiksi vuo
delta 1970 suoritettavan vakuutetun sairausvakuu
tusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun 
määrästä. - Ks. Sairausvakuutus. 

" n:o 13 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräistä 
poikikeuksista valtakunnallisista työttömyyskassoista 
ja työttömyyskorvauksesta annettuihin lakeihin. -
Ks. Työttömyyllkassat. 

" n:o 14 hallituiksen esityksen johdosta laiksi työnan
tajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttami
sesta. - Ks. Sairausvakuutus. 

" n:o 15 hallituksen esityksen johdosta laiksi perhe
eläkelain muuttamisesta. - Ks. Perhe-eläke. 

" n:o 16 kansaneläkelaito!k:sen valtuutettujen vuodelta 
1%8 antaman toimintakertomuksen johdosta. -
Ks. Kansaneläkelaitos. 

" n:o 17 hallituksen esityksen johdosta maatalouden 
työaiikalaiksi. - Ks. Työaika. 

" n:o 18 hallituksen esityksen johdosta laiksi sotilas
vammalain muuttamisesta. - Ks. Sotilasvammalaki. 

" n:o 19 hallituksen esityksen johdosta laiksi lapsen 
hoitotuesta annetun lain muuttamisesta. - Ks. Ke
hitysvammaiset .. 

" n:o 20 hallitu!ksen esityksen johdosta laiksi kansan
eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi elä
keoikeuden valintaa koSikevan ilmoituksen tekemi
sestä eräissä tapauksissa. - Ks. Kansaneläkelaki. 

" n:o 21 hallituksen esityksen johdosta laiksi erityis
lapsilisälain muuttamisesta. - Ks. Lapsilisä. 

" n:o 22 hallituksen esityksen johdosta lailksi tapatur
mavakuutuslain muuttamisesta. - Ks. Tapaturma
vakuutus. 

" n:o 23 hallituksen esityksen johdosta laiksi sairaus
vadruutuslain muuttamisesta. - Ks. Sairausvakuutus
bki. 
n:o 24 hallituksen esityksen johdosta laiksi työnanta
jan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 
1970. - Ks. Työttömyysvakuutus. 

" n:o 25 hallituksen esitylksen johdosta laiksi työlli
syyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun 
lain muuttamisesta. - Ks. Ammattikurssit. 

" n:o 26 hallituksen esityksen johdosta laiksi perhe
eläkelain muuttamisesta. - Ks. Perhe-eläke. 

" n:o 27 hallituiksen esitytksen johdosta laiksi asumis
erorahasta. - Ks. Asumiseroraha. 

" n:or 28 hallituksen esityksen johdosta laeiksi maa
talousyrittäjien eläkelain ja yrittäjien eläkelain muut
tamisesta.- Ks. Yrittäjäeläk!keet. 

" n:o 29 hallituksen esityksen johdosta laiksi meri
mieslain 26 §:n 1 momentin muuttamisesta. - Ks. 
Merimieslaki. 

" n:o 30 hallituksen esityksen johdosta laiksi kansan
eläkikeeseen suoritettavasta tukilisästä ja asumis
tuesta annetun lain muuttamisesta. - Ks. Asumis
tuki. 

" n:o 31 hallituksen esityksen johdosta talonmiesten 
työaikalaiksi.- Ks. Työailka. 

" n:o 32 hallituksen esityksen johdosta laiksi invalii
dihuoltolain muuttamisesta. - Ks. Invaliidit. 

" n:o 33 hallituksen esityksen johdosta työsopimus
laiksi ja laiksi huoneenvuokralain muuttamisesta. -
Ks. Työsopimuslaki. 

" n:o 34 hallituksen esityksen johdosta laiksi työn
tekijän erorahasta. - Ks. Eroraha. 

" n:o 35 valtioneuvoston kertomuksen johdosta edus
kunnalle toimenpiteistä työllisyyslain soveltamisessa 
vuonna 1968. - Ks. Työllisyyslaki. 

Laus. n:o 1 hallituksen esityksestä n:o 20 laiksi vähittäis
kaupan liikeajasta lähinnä siltä osin kuin se koskee 
liiketyöntekijäin työolosuhteita. - Ks. Kauppaliik
keet. 

" n:o 2 hallituksen esityksestä n:o 15 Kansainvälisen 
työkonferenssin 50. istuntokaudellaan vuonna 1966 
hyväksymistä rleissopimuksista ja suosituksista. -
Ks. Kansainvälmen työkonferenssi. 

" n:o 3 hallituksen esityksen n:o 94 johdosta Kan
sainvälisen työkonferenssin vuonna 1958 hyväksy
män työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yh
teydessä tapahtuvaa syrjintää koskevan yleissopimuk
sen n:o 111 hyväksymisestä. - Ks. Kansainvälinen 
työ konferenssi. 

" n:o 4 hallituksen esityksestä n:o 182 Kansainväli
sen työkonferenssin vuonna 1958 hyväksymän me
renkulkijain kansallisia henkilöllisyystodistuksia kos
kevan yleissopimuksen n:o 108 hyväksymisestä. -
Ks. Kansainvälinen työkonferenssi. 

Sosialisoiminen: Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 422 lää
ketehtaitten valtaamista valtiolle koskevista suunni
telmista, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vas
taus, 3354. 

- Ed. Mäen suull. ksm. n:o 423 valtion lääketeollisuu
den aikaansaamista koskevista tiedoista, ja sosiaali
ja terveysministeri Tiekson vastaus, 3355. 

- Ed. Pekkarisen suull. ksm. n:o 429 aikeista ottaa 
lääketehdas Orion valtion hallintaan, ja sosiaali- ja 
terveysministeri Tiekson vastaus, 3526. 

- Ks. Margariini. Liikepankit. 

Sotaeläkkeet: - Ks. Rintamamiehet. 

Sotainvaliidit: - Ks. Invaliidit. Liikevaihtovero. 

Sotatila: - Ks. Kuolemanrangaistus. Sotilasrikoslaki. 

Sotavangit: Ed. SääSikilahden suull. ksm. n:o· 255 sota
vankien korvauskysymytksen hoitamisesta, ja minis
teri Aleniuksen vastaus, 1809. 

- Ks. Rintamamiehet. 

Sotaveteraanit: - Ks. Rintamamiehet. 

Sotaväen rikoslaki: - Ks. Rikoslaki. 

Sotilasavustuslaki: Ed. Antilan ym. lak.al. n:o 125 
laiksi sotilasavustuslain muuttamisesta. Liitteet 893. 
L. Sosv:aan 131. 

Sotilaspiirit: - Ks. Puolustuslaitos. 

Sotilaspoliittiset suunnitelmat: Ed. A. Salon suull. ksm. 
n:o 431 lehdistössä julkaistujen, Suomen kaupun
kien osoittamista Yhdysvaltain pommituskohteiksi 
koskevien tietojen todenperäisyydestä, ja pääminis
teri Koiviston vastaus, 3527. 

Sotilaspuvut: Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 189 vie
raan armeijan taisteluasuisten sotilaiden esiintymi
sestä Helsingissä poliittisessa kokouksessa, ja minis
teri Virolaisen vastaus, 1564. 

Sotilasrikoslaki: Hallituksen esitys n:o 15 (1%8 vp.) 
uudeksi sotilasrikoslaiksi sekä eräi:ksi siihen liitty-
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viksi laeiksi (A I 1968 vp.).- II Lvm. n:o 1. Pois
·tetaan päiväjärjestyksestä 2345. Esitys peruutetaan 
3149. Hallituksen kirjelmä. A. UI: 2. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus sotilasrikoslaiksi. 
- Ehdotus laiksi rikoslain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi sotatilasta annetun lain muutta-

misesta. 
- Ehdotus laiksi vaarallisten dkoksenuusijain eris

tämisestä annetun lain muuttamisesta. 

Sotilasruokalat: - Ks. Puolustuslaitos. 

Sotilassairaalat: - Ks. Puolustuslaitos. 

Sotilassoittokunnat: - Ks. Puolustuslaitos. 

Sotilastuoinioistuimet: Hallituksen esitys n:o 75 ( 1968 
vp.) sotilastuomioistuinlaiksi sekä eräiksi siihen liit-

. tyviksi laeiksi (A. I 1968 vp.). - II Lvm. n:o 2. 
Poistetaan päiväjärjesty\ksestä 3145. Esitys peruute
taan 3149. Hallituksen kirjelmä. A. III: 2. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus sotilastuomioistuinlaiksi. 
- Ehdotus laiksi suomalaisesta valvontajoukosta an-

netun lain 6 §:n muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi asevelvollisuuden täyttämisestä 

aseettomana annetun lain 10 §:n muuttamisesta. 
- Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 415 esityksen an

tamisesta sotilasasiain käsittelemisestä rauhan aikana 
yleisissä tuoiDlotstulffilssa, ja puolustusministeri 
Suorttasen vastaus, 3352. 

SotiliiSvala: Ed. Rytkösen suuN. ksm. n:o 79 sotilas
valan sanamuodon uudistamisesta, ja puolustusmi
nisteri Suorttasen vastaus, 492. 

Sotilasvatntnakorvaukset: Ed. Karvikon ym. rah.al. n:o 
291 määrärahan osoittamisesta ylimääräisten !kor
vausten suorittamiseen sotilasvantmalain mukaisten 
elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden jälkeenjääneisyy
den korjaamiseksi. Liitteet 1546. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 93. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Sääskilahden ym. rah.al. n:o 676 määrärahan 
osoittamisesta ylimääräisten korvausten suorittami
seksi sotilasvantmalain mukaista :korvausta saaville. 
Liitteet 1981. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 93. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

Sotilasvammalaki: Hallituksen esitys n:o 165 laiksi 
sotilasvammalain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 
1723. L. Sosv:aan 1761. Sosvm. n:o 18. Pp. 2092. 
1 K. 2110. Suurvm. n:o 161. 2 K. 2193. 3 K. ja 
A. K. 2213. Eduskunnan vastaus. A. UI: 1. 

- Ed. I. Linnan ym. lak.al. n:o 121 (1967 vp.) laiksi 
sotilasvammalain muuttamisesta. Liitteet 1878 ( 1967 
vp.). - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

-Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 118 (1968 vp.) laiksi 
sotilasvammalain muuttamisesta. Liitteet 756 ( 1968 
vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. I. Linnan ym. lak.al. n:o 119 (1968 vp.) laiksi 
sotilasvammalain muuttamisesta. Liitteet 758 ( 1968 
vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Mäen ym. 111k.al. n:o 120 (1968 vp.) laiksi so
tilasvammalain muuttamisesta. Liitteet 761 ( 1968 
vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Sääskilahden ym. lak.al. n:o 123 ( 1%8 vp.) 
laiksi sotilasvammalain muuttamisesta. Liltteet 765 
( 1968 vp. ). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Voutilaisen ym. lak.al. n:o 124 ( 1968 vp.) 
laiksi sotilasvammalain muuttamisesta. Liitteet 767 
(1968 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

-Ed. Mäkelän ym. toiv.al. n:o 375 (1968 vp.) soti
lasvammalain epäkohtien korjaamisesta. Liitteet 833 
( 1968 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Granvikin suull. ksm. n:o 292 sotilasvantma
lain mulkaisten elinkorkohakemusten käsittelystä, ja 
ministeri Partasen vastaus, 2144. 

Sotkamo: - Ks. Virastot. 

Steriloiminen: Hallituksen esitys n:o 105 steriloimis
laiksi, ilmoitetaan Edk:lle 1340. L. Tv:aan 1341. 
Tvm. n:o 16 (Mietinnön liitteenä Lv:n lausunto 
n:o 4). Pp. 3235. 1 K. 3250, 3267. Suurvm. n:o 
256. 2 K. 3387. 3 K. 3475. Eduskunnan vastaus. 
A.I. 

- Hallituksen esitys n:o 106 kastroimislaiksi, ilmoite
taan Edk:lle 1340. L. Tv:aan 1341. Tvm. n:o 17 
(Mietinnön liitteenä Lv:n lausunto n:o 5). Pp. 
3235. 1 K. 3250, 3268. Suurvam. n:o 257. 2 K. 3387. 
3 K. 3475. Eduskunnan vastaus. A I. 

- Ks. Abortti. Raskaus. 

Stipendit: Hallituksen esitys n:o 121 laiksi korkeakou
lustipendeistä annetun lain muuttamisesta, ·ilmoite
taan Edk:lle 1340. L. Siv:aan 1386. Sivm. n:o 14. 
Pp. 2116. 1 K. 2137. Suurvm. n:o 164. 2 K. 2195. 
3 K. 2215. Edusikunnan vastaus. A. II!: 1. 

- Ed. Honkosen ym. lak.al. n:o 80 laiksi korkeakou
lustipendeistä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 
618. L. Siv:aan 131. - Käsitelty edellisen yhtey
dessä. 

- Ed. Koppasen toiv.al; n:o 547 (1966 vp.) nuorille 
tieteenharjoittajille annettavien stipendien korottami
sesta. Liitteet 1312 ( 1966 vp.). - Käsitelty hall. 
esit. n:o 64 yhteydessä. - Ks. Tieteellinen tutki
mus. 

- Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 254 (1968 vp.) toimen
piteistä tutkijastipendien lukumäärän lisäämiseksi. 
Liitteet 586 ( 1968 vp.). - Käsitelty edellisten yh
teydessä. 

-Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 255 (1968 vp.) toimen
piteistä dosentinstipendien uudelleen järjestämiseksi. 
Liitteet 588 ( 1968 vp.). - Käsitelty edellisten yh
teydessä. 

- Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 339 Paasikiven 
nimeä kantavan stipendijärjestelmän luomisesta. Liit
teet 696. L. Siv:aan 255. 

Storbro: - Ks. Sillat. 

Suhdannerahasto: Hallituksen esitys n:o 194 laiksi val
tion suhdannerahastosta, laiksi suhdannetalletusten 
verottamisesta ja laiksi investointirahastoista annetun 
lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2128. L. 
Vv:aan 2156, 2203. Vvm. n:o 82. Pp. 2595. 1 K. 
2601. Suurvm. n:o 212. 2 K. 2670. 3 K. 2958. 
Eduskunnan vastaus. A. UI: 1. 
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- Ed. A. Saarisen ym. lak.al. n:o 164 laeilksi suhdan
neverosta ja eräistä villiaikaisista poikkeuksista ve
rolakeihin. Liitteet 2201. L. Vv:aan 2256. - Käsi
telty edellisen yhteydessä. 

- Ks. Investointipankki. 

Suhdannetalletukset: - Ks. Suhdannerahasto. 

Suhdannevero: - Ks. Suhdannerahasto. 

Suihkukoneet:- Ks. Lentoliikenne. 

Sukupuolineuvonta: Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. 
n:o 191 ( 1967 vp.) sukupuolineuvonnan ja ehkäi
syvälineitten käytön neuvonnan ottamisesta koulu
jen ohjelmaan. Liitteet 478 (1967 vp.). - Käsi
telty hall. esit. n:o 104 yhteydessä. - Ks. Abortti. 

Sukupuolitaudit: - Ks. Irtolaislaki. 

Sukupuolivalistus: - Ks. · Perhesuunnittelu. 

Sulaoja: - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Sulatot: - Ks. Teollisuus. 

Suljetut alueet: - Ks. Liikenne. Teollisuus. 

Sundbäck: - Ks. Perkaustyöt. 

·suojametsät:- Ks. Porotilat. 

Suojapirttien Säätiö: - Ks. Asuntotuotanto. 

Suojatullit: - Ks. Tullit. 

Suojatyötoiminta: Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 21 
määrärahan osoittamisesta avustu:ksiksi kunnille ja 
järjestöille suojatyötoiminnan käyttökustannuksia 
varten. Liitteet 328 ja 329. L. Vv:aan 132. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
95. A. K. 2895,2967. A. II. 

-,- Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 248 määrärahan osoit
tamisesta järjestöjen ja kuntien suojatyötoiminnan 
tulkemiseen. Liitteet 1499. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 95. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 250 määrärahan osoitta
misesta suojatyöpaikoissa tapahtuvaan vajaakuntois
ten työpaikkaik:okeiluun. Liitteet 1501. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtevdessä, Vvm. 
n:o 80, s. 95. A.K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 378 määrärahan osoit
tamisesta vajaakuntoisten suojatyötoiminnan tukemi
seen. Liitteet 1652. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 95. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ks. Invaliidit. Kuntouttaminen. Työkyvyttömyys. 

Suojelukasvatus: - Ks. Lastenkodit. 

Suojeluskuntajärjestö: Ed. Suonpään kirj. ksm. n:o 147 
suojeluskuntajärjestön jatkuvan toiminnan estämi
sestä, ja ministeri Suorttasen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 2049. A. V: 3. 

Suomalaisen kirjallisuuden edistäminen: Kertomus suo
malaisen kirjallisuuden edistämisvarojen vahuuskun-

nan toiminnasta vuonna 1968, ilmoitetaan Edk:lle 
350. L. Siv:aan 364. Sivm. n:o 5. Pp. 596, A. K. 637. 
Eduskunnan kirjelmä. A. IV: 2. 

Suomen Akatemia: - Ks. Tieteellinen tutkimus. 

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi: Rahaston hoito. Pvm. 
n:o 2. - Ks. Suomen Pankki. 

Suomenlinna: Ed. Gestrinin ym. rah.al. n:o 143 koro
tetun määrärahan osoittamisesta Suomenlinnan me
noja varten. Liitteet 1382 ja 1383. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 53. A. K. 2769. A II. 

- Ks. Kulttuurikes.kus. Virkistysalueet. 

Suomen Pankki: Eduskunnan panklkivaltuusmiesten 
kertomuksesta vuodelta 1968, ilmoitetaan Pv:lle 490. 
Pvm. n:o 2. Pp. 596. A. K. 630. Eduskunnan kir
jelmä. A. IV: 2. 

- EduSikunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännön 
muuttamisesta laadittu Pvm. n:o 14. Pp. 3270. Pää
tetään ottaa kahden :käsittelyn alaiseksi ja 1 K. 3281. 
Suurvm. n:o 252. 2 K. ja lopull. K. 3307. Edus
'kunnan kirjelmä. A. IV: 2. 

- Suomen Pankin tilinta&astajain valitseminen vuotta 
1969 varten, jätetään valitsijamiesten tehtäväksi, 
2023. Vaalin aika 2128. Vaalin tulos 2168. Edus
kunnan kirjelmä. A. IV: 2. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 226 pankkien lainoi
tuksen supistamisesta, ja valtiovarainministeri Rau
nion vastaus, 1690. 

Suomen Sadankomitealiitto: Ed. A. Salon ym. rah.al. 
n:o 595 määrärahan osoittamisesta Suomen Sadanko
mitealiiton toiminnan rukemiseen. Liitteet 1895. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 54. A. K. 2769. A. II. 

Suomen Taiteilijat r.y.: Ed. Vaittisen ym. kirj. k:sm. n:o 
123 Suomen Taiteilijat ry:n toiminnan tukemisesta, 
ja opetusministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 1344. A. V: 3. 

Suomen Vientiluotto Oy.: - Ks. Valtion takuut. 

Suomen YK-liitto: Ed. Kuusen ym. rah.al. n:o 337 ko
rotetun määrärahan osoittamisesta Suomen YK-liiton 
toiminnan tulkemiseen. Liitteet 1604. L. Vv:aan 1658. 
Käsiteltv tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 35. A. K. 2678. A II. 

Suonenjoki: - Ks. Ammatinvalinta. Puhelin. 

Suontienjärvi: - Ks. Vesistön järjestely. 

Suot: - Ks. Kuivatustyöt. 

Susi: - Ks. Rauhoitus. 

Suulakihalkiot: - Ks. Kehitysvammaiset. 

Suulliset kysymykset: Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 
374 suulliseen kysymykseen n:o 343 annettavan vas
tauksen viivästymisestä, ja sosiaali- ja terveysminis
teri Tiekson vastaus, 3241. 

- Ks. Kysymykset. 
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Suunnittelukeskus: - Ks. Talousneuvosto. 

Suuri valiokunta: Jäsenluku 24. Vaalin a.iika 24. Vaali 
31. Jäsenet ja varajäsenet 32. Puheenjohtajat (Haa
panen, varap. Saalasti) 37. 

Miet. n:o 1 lakialoitteen johdosta, jdka sisältää ehdotuk
sen laiksi yhdistyksistä annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Yhdistyslaki 

" n:o 2 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi maakaaren muuttamisesta. - Ks. Kaupan
vahvistajat. 

" n:o 3 kolmen lakialoitteen johdosta, jotka sisältävät 
ehdotuJksen laiksi maankäyttölain muuttamisesta, 
lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotUksen laiksi 
maatalouden perustuotosta annetun lain muuttami
sesta ja lakialoitteen johdosta, joka siså1tää ehdo
tuksen laiksi eräiden luottojen vakauttamisesta. -
Ks. Maantkäyttölaki. 

" n:o 4 kahden lakialoitteen johdosta, jotka sisältävät 
ehdotuksen laiksi eräistä toimenpiteistä vajaatuot
toisten metsien uudistamiseksi annetun lain muut
tamisesta. - Ks. Metsätalous. 

" n:o 5 hallituiksen esityksen johdosta laiiksi maata
louden perustuotosta annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Maatalous. 

" n:o 6 hallituksen esityksen johdosta laeiksi maan
käyttölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muut
tamisesta.- Ks. Maankäyttölaki. 

" n:o 7 hallituksen esityiksen johdosta laiksi kalas
tuslain muuttamisesta. - Ks. Kalastuslaki. 

" n:o 8 hallituksen esityksen johdosta laeiksi työnte
kijäin eläkelain, kunnallisten viranhaltijain ja työn
tekijäin eläkelain ja merimieseläkelain muuttami
sesta. - Ks. Työntekijäin eläkelaki. 

" n:o 9 hallituksen esityksen johdosta myrkkylaiksi. 
- Ks. Myrkkylaki. 

" n:o 10 hallituksen esityksen johdosta torjunta-aine
laiksi.- Ks. Torjunta-ainelaki. 

" n:o 11 hallituksen esityksen johdosta laiksi keski
näisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Vahinkovakuutusyhdistykset. 

" n:o 12 hallituksen esityksen johdosta laiksi kunnal
lislain muuttamisesta. - Ks. Kunnallislaki. 

" n:o 13 hallituksen esityksen johdosta laiksi asun
totuotantolain muuttamisesta. - Ks. Asutustuo
tanto. 

" n:o 14 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtion 
vastuusta Teollistamisrahasto Oy:n ulkomaisen lai
nan kurssitappiosta annetun lain muuttamisesta. -
Ks. Valtion takuut. 

" n:o 15 hallituksen esityksen johdosta laiksi maata
loustuotteiden tuontimaksuista annetun lain muut
tamisesta. - Ks. Maataloustuotteet. 

" n:o 16 hallituksen esityksen johdosta laeiksi ennak
koperintälain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta 
annetun lain muuttamisesta. - Ks. Ennakkoperintä. 

" n:o 17 laikialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuik
sen laiksi hallitusmuodon 49 S:n muuttamisesta. -
Ks. Hallitusmuoto. 

" n:o 18 hallituksen esityksen johdosta laiksi sairaan
hoitajien yhteispohjoismaisia työmarkkinoita koske
van sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 
sekä sopimuksen soveltamisesta. - Ks. Sairaanhoi
tajat. 
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Miet. n:o 19 hallituksen esityksen johdosta laiksi viljan
tuclcimustoimi:kunnan tutlkimuslaboratorion tarkas
tusmaksuista. - Ks. Viljantutkimus. 

" n:o 20 hallituksen esityksen johdosta laiksi pellon 
käytön rajoittamisesta. - Ks. Pellonvaraus. 

" n:o 21 lakialoitteiden johdosta, jotka sisältävät 
ehdotuksen laiksi hallitusmuodon 23 §:n muutta
misesta ja laiksi tasavallan presidentin valitsemisesta. 
- Ks. Hallitusmuoto. 

" n:o 22 hallituksen esityksen johdosta kihlakunnan
oikeuden lautaikunnasta annettujen säännösten 
uudistamisesta. - Ks. Kihlakunnanoikeudet. 

" n:o 23 hallituksen esityksen johdosta laiksi alue
vaihdon suorittamisesta valtion ja Kalvolan kunnan 
välillä. - Ks. Valtion maaomaisuus. 

" n:o 24 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräistä 
valtion varoista maksettavista eläkkeistä ja lailksi 
valtion eläkelain muuttamisesta. - Ks. Eläkkeet. 

" n:o 25 hallituiksen esityksen johdosta eräiden avio
liiton päättämistä ja purkamista koskevien sekä nii
hin liittyvien säännösten muuttamisesta. - Ks. 
Avioliittolaki. 

" n:o 26 hallituksen esityiksen johdosta Suomen ja 
Ruotsin välisen atomienergian rauhanomaista käyt
töä koslkevan yhteistyösopimuksen eräiden mää
räysten hyväksymisestä. - Ks. Voimalaitokset. 

" n:o 27 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
asetuiksen 2 luvun 13 S:n muuttamisesta. - Ks. 
Rangaistusten täytäntöönpano. 

" n:o 28 hallituksen esityksen johdosta Norjan kanssa 
tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen eräiden mää
räysten hyväksymisestä. - Ks. Tullisopimuikset. 

" n:o 29 hallituksen esityksen johdosta laiksi liilkku
vasta kaupasta annetun lain muuttamisesta. - Ks. 
Liikkuva kauppa. 

" n:o 30 hallituksen esityksen johdosta laiJksi alue
vaihdosta valtion ja Seinäjoen kaupungin välillä. -
Ks. Valtion maaomaisuus. 

" n:o 31 hallituksen esityksen johdosta laiksi alue
vaihdosta valtion ja Kouvolan tkaupungin välillä. -
Ks. Valtion maaomaisuus. 

" n:o 32 hallituksen esityksen johdosta laicsi erään 
Joensuun kaupungissa sijaitsevan alueen myynnistä 
Oy Wilh. Schauman Ab:lle. - Ks. Valtion maa
omaisuus. 

" n:o 33 hallituksen esityksen johdosta vajaamielislain 
muuttamisesta. - Ks. Vajaamielislaki. 

" n:o 34 hallituksen esityksen johdosta laiksi auto
ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Moottoriajoneuvovero. 

" n:o 35 hallituiksen esityksen johdosta laiksi alue
vaihdosta valtion ja Mikkelin kaupungin välillä. 
- Ks. Valtion maaomaisuus. 

" n:o 36 hallituksen esityiksen johdosta yhteismetsä
lai\ksi sekä laeiksi ulosottolain ja jakolain muutta
misesta. - Ks. Yhteismetsät. 

" n:o 37 hallituksen esityksen johdosta laiksi vienti
maksusta annetun lain muuttamisesta. - Ks. Vien
timaksut. 

" n:o 38 hallituksen esityksen johdosta laiksi ikansan
eläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Kansaneläke. 

" n:o 39 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi \kunnan hallinnon lisätystä valvonnasta 
annetun lain kumoamisesta. - Ks. Kunnat. 
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Miet. n:o 40 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi kunnallislain muuttamisesta. - Ks. 
Kunnallislaki. 

" n:o 41 lakialoitteiden johdosta, jotka sisältävät 
ehdotukset laeiksi kunnallislain muuttamisesta. -
Ks. Kunnallislaiki. 

". n:o 42 hallituksen esityksen johdosta laiksi orto
doksisesta kirkkokunnasta. - Ks. Ortodoksinen 
kirkkokunta. 

" n:o 43 hallitulksen esityksen johdosta Norjan, Ruot
sin, Suomen ja Tanskan satamien välisessä liiken
teessä olevien matlkustaja-alusten muonittamista 
.koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksy
.misestä.- Ks. Tullisopimukset. 

" n:o 44 hallituksen esityksen johdosta laiksi psyiko
logeista. - Ks. Psykologit. 

" n:o 45 hallituksen esityksen johdosta laiksi vähit
täiSkaupan li:ikeajasta. - Ks. Kauppaliikkeet. 

" n:o 46 hallitruksen .esityksen johdosta laiksi valan
tehneistä kielenkääntäjistä annetun lain muuttami
sesta. - Ks. Kielenkääntäjät. 

" n:o 47 hallitulksen esityksen johdosta porotilalaiksi 
ja eräiksi kolttien asuttamista ikoskeviksi laeiksi. -
Ks. Porotilat 

" n:o 48 hallituksen esityksen johdosta laiksi tielii
kennelain 5 S:n muuttamisesta. - Ks. Liikenne. 

" n:o 49 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtion 
Rovaniemen kaupungissa omistaman tilan luovut
tamisesta. - Ks. Valtion maaomaisuus. 

" n:o 50 hallituksen esityksen johdosta valtiopäivä
järjestyiksessä olevaa vaalioikeusikärajaa ja holhous
lain täysi-ikäisyysrajaa koskevien sekä eräiden nii
hin liittyvien säännösten muuttamisesta. - Ks. 
Vaalioikeusiikäraja. 

" n:o 51 hallituksen esityksen johdosta diplomaatti
sia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen eräi
den määräysten hyväksymisestä. - Ks. Diplomaat
tiset suhteet. 

" n:o 52 hallituksen esityksen johdosta laiksi ulko
maanliikenteessä olevissa matlkustaja-aluksissa myy
tävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa. 
- Ks. Tullisopimukset. 

" n:o 53 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tl.lksen laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Metsänhoito. 

" n:o 54 hallituksen esityksen johdosta laiksi sairaus
vlllkuutuslain muuttamisesta. - Ks. Sairausvakuu
tuslaki. 

" n:o 55 hallituksen esityksen johdosta laiksi inva
liidihuoltolain muuttamisesta. - Ks. Invaliidit. 

" n:o 56 hallituksen esityksen johdosta laiksi tulli
lain muuttamisesta. - Ks. Tullilaki. 

" n:o 57 hallituksen esityksen johdosta lisävaltuuk
sien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon 
vuoden 1969 aikana. - Ks. Valtion lainat. 

" n:o 58 hallitruksen esityksen johdosta laiksi tulli
tariffin muuttamisesta. - Ks. Tullitariffi. 

" n:o 59 hallituksen esityksen johdosta la~ksi maata
loustuotteiden tuontimaksuista annetun lain muut
tamisesta. - Ks. Maataloustuotteet. 

" n:o 60 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräiden 
jäsenmaksujen perimisestä valtion virkamiesten pal
bsta. - Ks. Jäsenmaksut. 

" n:o 61 laktaloitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi kunnallislain 107 S:n kumoamisesta. 
- Ks. Kunnallislaiki. 

Miet. n:o 62 hallituksen esityksen johdosta laiksi val
tion lentoasemilla perittävien maksujen yleisistä pe
rusteista. - Ks. Lentokentät. 

" n:o 63 hallituksen esityksen johdosta laiksi ylei
sestä lääkärinhoidosta annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Lääikärinhoito. 

" n:o 64 hallitulksen esityksen johdosta laiksi kansan
opistojen valtionavusta. - Ks. Kansanopistot. 

" n:o 65 hallituksen esityksen johdosta valtiollisia 
vaaleja koSkevan lainsäädännön uudistamisesta. -
Ks. Vaalit. 

" n:o 66 kahden lakialoitteen johdosta, jotka sisältä
vät ehdotukset laeiksi oiikeudenkäymiskaaren ja 
mielisairaslain muuttamisesta. - Ks. Oikeuden
lkäynti. 

" n:o 67 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi kalastuslain muuttamisesta. - Ks. 
Kalastuslaki. 

" n:o 68 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi kalastuslain muuttamisesta. - Ks. Kalas
tuslaki. 

" n:o 69 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi maankäyttölain muuttamisesta. - Ks. 
Maanlkäyttölaki. 

" n:o 70 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdotuk
sen laiksi maankäyttölain muuttamisesta. - Ks. 
Maankäyttöla!ki. 

" n:o · 71 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi maankäyttölain muuttamisesta. - Ks. 
Maankäyttö laki. 

" n:o 72 kahden lakialoitteen johdosta, jotka sisältä
vät ehdotulkset laiksi maankäyttölain muuttami
sesta. - Ks. Maankäyttölaki. 

" n:o 73 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi maankäyttölain osittaisesta kumoami
sesta. - Ks. Maankäyttölaki. 

" n:o 74 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtion 
tulo- ja menoarvion ja tilinpäätöksen perusteista 
annetun lain muuttamisesta. - Ks. Tulo- ja meno
arvio. 

" n:o 75 hallituksen esityksen johdosta laiksi puuta
varanmittauslain muuttamisesta. - Ks. Puutavara
mittaus. 

" n:o 76 hallitulksen esityksen johdosta laiksi kansa
koululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläk
keistä annetun lain muuttamisesta. - Ks. Kansa
koulut. 

" n:o 77 hallituksen esityksen johdosta liBeiksi työn
teikijäin eläkelain, valtion perhe-eläkelain, kansan
edustajain perhe-eläkelain, tapaturmavakuutuSlain 
ja merimieseliikelain muuttamisesta. - Ks. Perhe
eläke. 

" n:o 78 hallituksen esityksen johdosta laiksi raken
nuslain muuttamisesta ja laiksi yksityisistä teistä 
annetun lain muuttamisesta. - Ks. Rakennuslaki. 

" n:o 79 hallituksen esityksen johdosta laiksi kalas
tuselinkeinon harjoittamisen tukemisesta. - Ks. 
l(jalastus. 

" n:o 80 hallituksen esityksen johdosta laiksi työl
lisyyslain muuttamisesta. - Ks. Työllisyyslaki. 

" n:o 81 hallituksen esityksen johdosta henkeen ja 
terveyteen kohdistuvien rikosten rankaisemista kos
kevan lainsäädännön uudistamisesta. - Ks. Rikos
laki. 
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Miet. n:o 82 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräi
den valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjes
telystä ja laiksi virkamieseläkkeisää annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Eläkkeet. 

" n:o 8.3 hallituksen esityksen johdosta laiksi tulo- ja 
omaisuusverolain muuttamisesta. - Ks. Tulo- ja 
omaisuusvero. 

" n:o 84 hallituksen esityksen johdosta laiksi Lap
peenrannan teknillisestä korkeakoulusta. - Ks. 
Korlkeakoulut. 

" n:o 85 hallituksen esityksen johdosta laiksi Joen
suun korkeakoulusta. - Ks. Korkeakoulut. 

" n:o 86 ja 86 a hallituksen esityksen johdosta oikeu
denkllymiskaaren ja eräiden muiden lakien käräjiä 
koskevien säännösten muuttamisesta. - Ks. Oilkeu
denkäymiskaari. 

" n:o 87 hallituksen esityksen johdosta laiksi äitiys
avustuslain muuttamisesta. - Ks. .Äitiysavustus. 

" n:o 88 hallituksen esityksen johdosta apteekkitava
ralain muuttamisesta. - Ks. Apteekkitavarala:ki. 

" n:o 89 hallituksen esityksen johdosta Suomen Ta
savallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Lii
ton hallituksien välisen atomienergian rauhan
omais.ta !käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen eräi
den määräysten hyväksymisestä. - Ks. Voimalai
tokset. 

" n:o 90 hallituksen esityksen johdosta laiksi Outo
kumpu Oy:n Nivalan nikkeli;kaivoksen aloittami
sen tukemisesta. - Ks. Kaivostoiminta. 

" n:o 91 hallituksen esityksen johdosta laiksi ammat
tiopintojen avustuslain muuttamisesta. - Ks. Am
mattiopinnot. 

" n:o 92 hallituksen esityksen johdosta laiksi lkansa
koululain muuttamisesta. - Ks. Kansakoululaki. 

" n:o 93 hallituksen esityksen johdosta laeiksi met
sänparannuslain ja maatilatalouden tuloverolain 
muuttamisesta. - Ks. Metsänparannuslaki. 

" n:o 94 hallituksen esityksen johdosta laiksi kylvö
siementuotannon edistämisestä. - Ks. Siemenet. 

" n:o 95 hallituksen esityksen johdosta laeilksi lapsen 
hoitotuesta ja erityislapsilisälain muuttamisesta. -
Ks. Kehitysvammaiset. 

, n:o 96 hallitUksen kirjelmän ohella Eduskunnalle 
saapuneen Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteen 
johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi Ahvenan
moon itsehallintolain muuttamisesta. - Ks. Ahve
nanmaa. 

" n:o 97 hallituksen esityksen johdosta laiksi tal
letusten veronhuojennuslain muuttamisesta ja laiksi 
obligaatiolainojen veronhuojennuksista. - Ks. Ve
ronhuojennukset. 

, n:o 98 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtio
neuvoston oikeuttamisesta luovuttamaan valtion 
oikeus Tyttönormaalilyseon koulukiinteistöön. -
Ks. Opp~koulut. 

, n:o 99 hallituksen esityksen johdosta laiksi työ
markkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentämisestä 
merimiesveroa suoritettaessa. - Ks. Merimiesvero. 

, n:o 100 hallituksen esityksen johdosta laiksi obli
gaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukko
velkakirjalainoista ja laeiksi kirjanpitolain ja etu
oikeusasetuksen muuttamisesta. - Ks. Joukkovelka
kirjat. 

, n:o 101 hallituksen esityksen johdosta laiksi asun
totuotantolain muuttamisesta. - Ks. Asuntotuo
tanto. 

Miet. n:o 102 hallituksen esityksen johdosta laiksi vien
titakuulain muuttamisesta. - Ks. Vientitakuu. 

, n:o 103 hallituksen esityksen johdosta laiksi kan
saneläkkeeseen suoritettavasta · tukilisästä ja asumis
tuesta sekä laeiksi perhe-eläkelain ja kansaneläke
lain muuttamisesta. - Ks. Asumistuki. 

,, n:o 104 hallituksen esityksen johdosta maatalous
yrittäjien eläkelaiksi ja yrittäjien eläkelaiksi sekä 
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. - Ks. Y rittäjäelä:k
keet. 

, n:o 105 hallituksen esityksen johdosta laiksi kan
sanedustajain vaaleista j.a laiksi tasavallan presiden
tin valitsijamiesten vaaleista. - Ks. Edustajanvaalit. 

" n:o 106 hallituksen esityksen johdosta liikepankki
laiksi, säästöpankkilaiksi, osuuspankkilaiksi, kiinni
tysluottopankkilaiksi, luotto-osakeyhtiölaiksi, pankki
tatkastuslaiksi ja laiksi osuuskuntalain, velkakirja
lain, kaupparekisteristä sekä toiminimestä ja proku
rasta annetun asetuksen sekä eräitä valtion varoilla 
lainaustoimintaa harjoittavia rahalaitoksia koskevista 
poikikeussäännöksistä annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Pankkilainsää:däntö. 

,, n:ot 107 ja 107 a hallituksen esityksen johdosta 
postipankkilai:ksi. - Ks. Pankkilainsäädäntö. 

, n:o 108 hallituksen esityksen johdosta laiksi maa
taloustulon vakaannuttamisesta. - Ks. M"<tatalous
tulo. 

, n:o 109 hallituksen esityksen johdosta laiksi voin 
hinnanalennus/korvauksesta ja hinnanalennusmak
susta. - Ks. Voi. 

,, n:o 110 hallituksen esityksen johdosta laiksi mai
don ja vehnän mark\kinoimismaksusta. - Ks. Maito. 

, n:o 111 hallituksen esityksen johdosta laiksi Kan
sainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen 
eräiden määräysten muuttamisesta. - Ks. K"<lllsain
välinen Valuuttarahasto. 

, n:o 112 hallituksen esityksen johdosta laiksi maa
talouden hintapoliittisen tuen jakamiseen liittyvien 
tehtä~ien hoitamisesta annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Maatalous. 

, n:o 113 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräistä 
poi.k!keuksista valtakunnallisista tyÖttömyyskassoista 
ja työttömyyskorvauksesta annettuihin lakeihin. -
Ks. Työttömyyskassat. 

, n:o 114 hallituksen esityksen johdosta laiksi työn
antajan sosiaaliturvamaiksusta annetun lain muutta
misesta.- Ks. Sairausvakuutus. 

, n:o 115 hallituksen esityksen johdosta lailksi perhe
eläkelain muuttamisesta. - Ks. Perhe-eläke. 

, n:o 116 hallituksen esityksen johdosta laiksi meri
miesverolain muuttamisesta. - Ks. Merimiesvero. 

, n:o 117 hallituksen esityksen johdosta laiksi vuo
delta 1970 suoritettavan vakuutetun sairausvakuu
tusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun 
määrästä. - Ks. Sairausvaikuutus. 

, n:o 118 hallituksen esitylksen johdosta laiksi obli
gaatiolainojen veronhuojennuksista annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Veronhuojennukset. 

, n:o 119 hallituksen esityksen johdosta laiksi vero
hallituksesta sekä siihen liittyviksi laeiksi. - Ks. 
Verohallitus. 

, n:o 120 hallituksen esityksen johdosta laiksi liike
vaihtovero-oikeudesta sekä laiksi auto- j.a moottori
pyöräverosta annetun lain muuttamisesta ja bilksi 
moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttami
sesta. - Ks. Liikevaihtovero-oikeus. 
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Miet. n:o 121 hallituksen esityksen johdosta laiksi tie
teellisen tutkimuksen järjestelystä ja laiksi Suomen 
Akatemiasta ja valtion aputahoista korkeimman hen
genviljelyn edistämiseksi annetun lain kumoami
sesta. - Ks. Tieteellinen tutkimus. 

, n:o 122 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen lailksi huoltoapulain muuttamisesta. - Ks. 
Huoltoapulaki. 

, n:o 123 hallituksen esityksen johdosta laiksi vienti
varausrahastoista annetun lain muuttamisesta. -
Ks. Vientivarausrahastot. 

, n:o 124 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtio
päiväjärjestyksen muuttamisesta. - Ks. Valtiopäi
väjärjestys. 

, n:o 125 hallituksen esityksen johdosta laiksi Suo
men ja Tanskan kesken maataloustuotteiden kau
pasta tehdyn sopimuksen muutdksen eräiden mää
räysten hyväksymisestä. - Ks. Tullisopimukset. 

, n:o 126 hallituksen esityiksen johdosta laiksi val
. misteverokonttorin lakkauttamisesta ja sille kuulu

vien tehtävien siirtämisestä tullihallitukselle. - Ks. 
V almisteverokonttori. 

, n:o 127 hallituksen esitytksen johdosta laiksi tulli
lain muuttamisesta. - Ks. Tullilaki. 

, n:o 128 hallituksen esity!ksen johdosta biksi met
sästyslain muuttamisesta. - Ks. Metsästysuki. 

, n:o 129 hallituksen esityksen johdosta lailksi pien
viljelijäin karjantarkkailuyhdistysten ja sonninpito
yhtymien valtionavustuksista annetun lain muutta
misesta. - Ks. Karjantarkkailu. 

, n:o 130 hallituksen esityksen johdosta laiksi taitei
lijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apura
hoista.- Ks. Taiteilijaprofessorit. 

, n:o 131 hallituksen esityksen johdosta laiksi Suo
men aluevesien rajoista annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Aluevedet. 

, n:o 132 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi maankäyttölain muuttamisesta. - Ks. 
Maankäyttölaki. 

" n:o 133 ukialoitteen johdosta, joika sisältää ehdo
ruksen laiksi maankäyttölain muuttamisesta. - Ks. 
Maankäyttö laki. 

, n:o 134 hallituksen esityksen johdosta Irlannin 
kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen vero
tuksen ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so
pimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä. -
Ks. Verosopimulkset. 

, n:o 135 hallituksen esityksen johdosta laiksi tuu
laakimaksun perusteesta vuosina 1970-1972. -
Ks. Tuulaa.ki. 

, n:o 136 hallituksen esityksen johdosta laiksi raja
vartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta. - Ks. 
Rajavartiolaitos. 

, n:o 137 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi maankäyttölain muuttamisesta. - Ks. 
Maankäyttölaki. 

, n:o 138 hallituiksen esityksen johdosta laiksi us
konnonvapauslain muuttamisesta. - Ks. Uskonnon
vapauslaki. 

, n:o 139 hallituksen esityksen johdosta laiksi ela
. tusavun ennakosta annetun lain muuttamisesta. -

Ks. Elatusapu. 
, n:o 140 hallituksen esityksen johdosta laiksi posti

säästöpankin varoista myönnettävistä kollkotukilai
noista annetun lain muuttamisesta. - Ks. Posti
säästöpankki. 

Miet. n:o 141 Ukialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi metsänparannuslain muuttamisesta. -
Ks. Metsänparannuslaki. 

"· n:o 142 lakialoitteen johdosta, joka sisältää. ehdo
tuksen laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Metsänhoito. 

, n:o 143 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräistä 
muutoksista evankelis-luterilaisten seurakuntien vir
kataloista ja rahastoista annettuun lakiin. - Ks. 
Kinkon virkatalot. 

, n:o 144 hallituksen esityksen johdosta rangaistus
määräysmenettelyä tkoskevan lainsäädännön uudis
tamisesta ja eräiksi muutoksiksi tieliikennerikoksia 
koskevaan lainsäädäntöön. - Ks. Rangaistusmää
räykset. 

, n:o 145 halliruksen esityksen johdosta laiksi koulu
. toimen johtajista ja sihteereistä ja lailksi koulujär

jestelmän perusteista annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Koululaitos. 

, n:o 146 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
. tuksen laiksi vuokmkiskonnan estämisestä. - Ks. 

Huoneenvuokra. 
, n:o 147 hallituksen esityksen johdosta laiksi maan 

ulkomaankaupan turvaamisesta annetun lain muut
tamisesta. - Ks. Ulkomaankauppa. 

, n:o 148 hallituksen esityksen johdosta lailksi leima
verolain muuttamisesta. - Ks. Leimavero. 

, n:o 149 hallituksen esityksen johdosta laiksi val
. tion varmuusvarastoista annetun lain väliaikaisesta 

muuttamisesta. - Ks. Varmuusvarastot. 
" n:o 150 hallituksen esityksen johdosta uibi ta

loudellisesta suunnittelukeskuksesta. - Ks. Talous
neuvosto. 

" n:o 151 hallituksen esityksen johdosta uiksi ta
lousneuvostosta annetun lain muuttamisesta. - Ks. 
T alousneuvosto. 

, n:o 152 hallituksen esityksen johdosta laiksi tuber
kuloosin vastustamistyön järjestämisestä eräissä ta
pauksissa annetun lain muuttamisesta. - Ks. Tu
bertkuloosi. 

, n:o 153 ja 153 a hallituksen esityksen johdosta maa
talouden työaikabiksi. - Ks. Työaika. 

, n:o 154 hallimlksen esityksen johdosta laiksi talou
dellisen kasvun turvaamisesta vuonna 1970. - Ks. 
Talouselämän säännöstely. 

, n:o 155 hallituksen esityksen johdosta laiksi kor
keimman hallinto-oitkeuden tuomionvoivan jäsen
määrän väliaikaisesta muuttamisesta. - Ks. Korkein 
hallin to-oitkeus. 

, n:o 156 hallituksen esityksen johdosta laiksi kan
sainvälisistä kehitysluotoista. - Ks. Kehitysmaat. 

, n:o 157 hallituksen esityksen johdosta Sosialistis
ten Neuvostotasavaltojen Liiton 1kanssa tavaran
vaihdosta ja maksuista vuosina 1971-1975 tehdyn 
sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä. -
Ks. Kauppasopimukset. 

, n:o 158 hallituksen esityksen johdosta laiksi ma
:keisvalmisteverosta. - Ks. Makeisvalmistevero. 

, n:o 159 hallitutksen esityksen johdosta laiksi virvoi
tusjuomaverosta. - Ks. Virvoitusjuomavero. 

, n:o 160 hallituksen esityksen johdosta l"!iksi keski
oluen ja vahvan oluen valmisteverosta annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Olut. 

, n:o 161 hallitulksen esityksen johdosta laiksi soti
. lasvammalain muuttamisesta. - Ks. Sotilasvamma

laki. 
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Miet. n:o 162 hallituksen esityksen johdosta laiksi lap
sen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta. - Ks. 
Kehitysvammaiset. 
n:o 163 hallituksen esityksen johdosta lai:ksi eräistä 

" omaisuuden luovutuksista saadun voiton väliaikai
sesta verovapaudesta annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. V erotus. 
n:o 164 hallituksen esityksen johdosta laiksi kor

" keakoulustipendeistä annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Stipendit. 
n:o 165 hallituksen esityksen johdosta lailksi eräi-

" den kansakoulunopettajaseminaarien lakkauttami
sesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. - Ks. Se
minaarit. 
n:o 166 hallituksen esityksen johdosta laiksi kan-

" saneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi 
eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen teke
misestä eräissä tapauksissa. - Ks. Kansaneläkelaki. 
n:o 167 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo-

" tuksen laiksi viljan, perunan ja puutarhatuotteiden 
varastoimisen edistämisestä. - Ks. Vilja. 
n:o 168 hallituksen esityksen johdosta laiksi huo-

., neenvuokrien sovittelusta Helsingin kaupungissa ja 
eräissä muissa kunnissa annetun lain muuttami
sesta. - Ks. Huoneenvudkra. 
n:o 169 hallituksen esityksen johdosta laiksi alue

" vaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä. 
- Ks. Valtion maaomaisuus. 
n:o 170 hallituksen esityksen johdosta eräiden Suo-

" men Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 
6 päivänä .helmfkuuta 1931 tehdyn, .avi.oliitt~a, !ap
seksiottanusta Ja holhousta koskevra kansamvälis
yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimu«c
sen 1, 2 ja 10 artiJclan muuttamista koskevan sopi
muksen sisältämien määräysten hyväksymisestä sekä 
laiksi ensiksi mainitun sopimuksen hyväksymisestä 
ja täytäntöönpanosta annetun lain 2 S:n muutta
misesta.- Ks. Avioliittolaki. 
n:o 171 hallituik:sen esityksen johdosta laiksi «run

'' nallislain muuttamisesta. - Ks. Kunnallislaki. 
, n:o 172 hallituksen esityksen johdosta laiksi :kan

santerveyslaboratoriosta. - Ks. Kansanterveysla
boratorio. 
n:o 173 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräistä 

'' palkkatuloista verotuksessa tehtävistä vähennyk
sistä annetun lain muuttamisesta. - Ks. Veronhuo
jennurkset. 
n:o 174 hallituksen esitylksen johdosta Iso-Britan-

" nian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskun
nan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen 
verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi teh
dyn sopimuksen eräiden säännösten hyväksymi
sestä.- Ks. Verosopimukset. 
n:o 175 ja 175 a hallituksen esityksen johdosta 

" laiksi valtion virkamiespaiJklkausten tarkistamisesta 
annetun lain muuttamisesta. - Ks. Virkamiehet. 
n:o 176 hallituksen esityksen johdosta pienteolli

" suuden vuoden 1969 korkotukiluottolaiksi. - Ks. 
Pien teollisuus. 
n:o 177 puhemiesneuvoston ehdotuksen johdosta 

" Eduskunnan tilisäännöksi. - Ks. EduSikunnan tili
sääntö. 
n:o 178 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräistä 

" väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin. -
Ks. Verotus. 

Miet. n:o 179 hallituksen esityksen johdosta laiksi lyk
käyksen myöntämisestä maatilatalouden harjoitta
jille vuodelta 1968 toimitetun verotuksen veron
lkannossa. - Ks. Maatilatalouden verotus. 
n:o 180 hallituksen esityksen johdosta laeiksi eräi

'' den asutusluottojen korkoa koskevien lakien sovel
tamisajan pitentämisestä. - Ks. Asutusluotot. 

, n:o 181 hallitwksen esity'ksen johdosta laiksi eri
tyislapsilisälain muuttamisesta. - Ks. Lapsilisä. 

, n:o 182 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi yleisistä teistä annetun lain muutta
misesta. - Ks. Yleiset tiet. 

, n:o 183 hallituksen esityksen johdosta laiksi tapa
turmavakuutuslain muuttamisesta. - Ks. Tapatur
mavakuutus. 

, n:o 184 hallituksen esityksen johdosta laiksi sai
rausvakuutuslain muuttamisesta. - Ks. Sairausva
kuutuslaki. 

, n:o 185 hallituksen esityksen johdosta laiksi työn-
antajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta 
vuonna 1970. - Ks. Työttömyysvakuutus. 

, n:o 186 hallituksen esityksen johdosta laiksi hol
houslain 40 §:n muuttamisesta. - Ks. Holhouslaki. 

, n:o 187 hallituksen esityksen johdosta laiksi am
mattiin valmistavissa oppilaitoksissa ja ammattikurs
seilla opiskelevien henkilöiden opintolainojen val
tiontakauksesta ja korkotuesta sekä laiksi korkea
kouluissa ja eräissä muissa oppilaitoksissa opiske
levien henkilöiden opintolainojen valtiontakauk
sesta ja korkotuesta annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Opintolainat. 

, n:o 188 hallituksen esityksen johdosta laiksi luot
toehdoista osamaksukaupassa annetun lain muutta
misesta. - Ks. Osamaksukauppa. 

, n:o 189 hallitUksen esityksen johdosta eräistä muu
toksista evankelis-luterilaisen kirkon palkkausla
kiin. - Ks. Papiston palkkaus. 

, n:o 190 hallituksen esityksen johdosta laiksi kirk
kolain muuttamisesta. - Ks. Kirkkolalki. 

, n:o 191 hallituksen esityksen johdosta laeiksi kehi
tysalueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-
1975 ja kehitysalueiden talouden edistämisestä an
netun lain muuttamisesta. - Ks. Kehitysalueet. 

, n:o 192 hallituksen esityksen johdosta laiksi kehi
tysalueiden tuotannollisen toiminnan edistämiseksi 
myönnettävistä veronhuojennuksista ja laiksi leima
verolain muuttamisesta. - Ks. Kehitysalueet. 

, n:o 193 hallituksen esityksen johdosta kehitysalue
luottolailksi. - Ks. Kehitysalueet. 

, n:o 194 hallituksen esityksen johdosta laiksi kehi
tysalueiden teollisuuden sekä eräiden muiden elin
keinoalojen investointiluotoista annetun lain muut
tamisesta. - Ks. Kehitysalueet. 

, n:o 195 hallituksen esityksen johdosta pienteolli
suuden korkotukiluottolai:ksi. - Ks. Pienteolli
suus. 

, n:o 196 hallituksen esityksen johdosta lailksi eräi
den virkojen ja toimien perustamisesta. - Ks. Vi
rat ja toimet. 

, n:o 197 hallituksen esityksen johdosta laiJksi niistä 
yleisistä perusteista, joiden mukaan lisenssiviraston 
virkatoimista ja toimituskirjoista on suoritettava 
maksuja, annetun lain voimassaoloojan pitentämi
sestä. - Ks. Lisenssivirasto. 

, n:o 198 hallituksen esityksen johdosta laiksi puo
lustusministeriön ja puolustusi.itok.sen viroista ja 
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toimista annetun lain muuttamisesta. Ks. Virat 
ja toimet. 

Miet. n:o 199 hallituksen esityksen johdosta laiksi lei
maverolain muuttamisesta. - Ks. Leimavero. 

., n:o 200 hallitulksen esityksen johdosta laiksi rau
han- ja konfliktintutkimuslaitoksesta. - Ks. Rau
hantutkimus. 

., n:o 201 elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Elinkeinotoiminta. 

., n:o 202 hallituksen esityksen johdosta laiksi liike
toiminnan :kehittämisrahaston käyttämisestä elinkei
noelämän kehitystä edistävien yritysten perustami
seen. - Ks. Elinkeinotoiminta. 

, n:o 203 hallituksen esitytksen johdosta laiksi elo
. kuvavero1ain muuttamisesta, - Ks. Elokuvavero. 

, n:o 204 hallituksen esityksen johdosta laiksi kehi
tysalueiden ammattikoulutuksen edistämisestä. -
Ks. Kehitysalueet. 

, n:o 205 hallituksen esityksen johdosta laiksi työl
. lisyyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta anne

tun lain muuttamisesta. - Ks. Ammatti:kurssit. 
, n:o 206 hallituksen es·ityksen johdosta laiksi tulo

ja omaisuusverolain väliaiikaisesta muuttamisesta. -
Ks. Tulo- ja omaisuusvero. 

, n:o 207 hallituksen esityksen johdosta laiksi val
tioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja ylei
sestä toimialasta annetun lain muuttamisesta. -
Ks. Valtioneuvosto. 

, n:o 208 hallituksen esityksen johdosta vesihallin
nosta.- Ks. Vesihallinto. 

, n:o 209 hallituksen esityksen johdosta laeiksi kun
nallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain 
kunnallishallinnosta annettujen asetusten muutta
misesta. - Ks. Kunnallisverotus. 

, n:o 210 hallituksen esityksen johdosta laiksi pellon 
· !käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Pellonvaraus. 

,, n:o 211 hallituiksen esityksen johdosta valtioneu
voston lainanottovaltuuksista. - Ks. Valtion lainat. 

, n:o 212 hallituksen esityksen johdosta laiksi val
tion suhdannerahastosta, laiksi suhdannetalletusten 
verottamisesta ja laiksi investointirahastoista anne
tun lain muuttamisesta. - Ks. Suhdannerahasto. 

, n:o 213 hallituksen esityksen johdosta laiksi vien
timaksusta annetun lain muuttamisesta. - Ks. Vien
timaksut. 

, n:o 214 halfitu:ksen esityksen johdosta laiksi eräi
den elintarviketuotteiden valmisteverosta. - Ks. 
Elin tarvilk!keet. 

, n:o 215 hallituiksen esityksen johdosta laiksi maa
taloustuotteiden tuontimaksuista annetun lain muut
tamisesta. - Ks. Maataloustuotteet. 

, n:o 216 hallituksen esityksen johdosta laiksi val
tion perhe-eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta. 
- Ks. Perhe-eläke. 

, n:o 217 hallituksen esityksen johdosta laiksi 
oikeaksi todistamattomien jäljennösten valmistami
sesta valtiolle suoritettavien korvausten perusteista. 
- Ks. Toimituskirjat. 

, n:o 218 halliruksen esitylksen johdosta arpajaisve
rolaiksi ja laei.ksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kun
nallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kun
nallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta. 
- Ks. Arpajaisvero. 

Miet. n:o 219 hallituksen esityksen johdosta lai.ksi vie
ras.kielisistä yksityisista kouluista annetun lain muut
tamisesta. - Ks. Oppikoulut. 

, n:o 220 hallituksen esitytksen johdosta laiksi tuon
tikaupparahastosta annet:un lain voimassa,oloajan pi
tentämisestä. - Ks. Tuontikaupparahasto. 

" n:o 221 hallituksen esityksen johdosta laiksi 
perhe-eläkelain muuttamisesta. - Ks. Perhe-eläke . 

" n:o 222 lakialoitteen johdosta, joka sisältää eh
dotuksen laiksi nuorison talletustoiminnan edistämi
sestä annetun lain muuttamisesta.- Ks. Talletus. 

, n:o 223 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi yleisestä säästöpa1l&ciosta. - Ks. Sääs
töpalkkiot. 

., n:o 224 hallituiksen esityksen johdosta laiksi asun
totuotantolain muuttamisesta. - Ks. Asuntotuotanto. 

., n:o 225 hallituksen esityksen johdosta laiksi alue
vaihdosta valtion ja Turun kaupungin välillä. -
Ks. Valtion maaomaisuus. 

, n:o 226 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tukset laeiksi kunnallishallitulksesta .kaupungissa ja 
maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen ase
tusten muuttamisesta. - Ks. Kunnallisverotus. 

., n:o 227 hallituksen esityksen johdosta laiksi Poh
joismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta anne
tun lain muuttamisesta. - Ks. Pohjoismaiden neu
vosto. 

, n:o 228 hallituksen esityksen johdosta laiksi val
tioneuvoston oikeuttamisesta myymään Rauman ly
seon vanha kiinteistö. - Ks. Valtion maa.Omaisuus. 

, n:o 229 hallituksen esityksen johdosta laiJksi asu
miserorahasta. - Ks. Asumiseroraha. 

, n:o 230 hallitulksen esityksen johdosta laiksi vero
tuslain muuttamisesta. - Ks. Verotuslaki. 

, n:o 231 hallituksen esityksen johdosta laiksi rikos
lain 15 luvun 4 §:n muuttamisesta. - Ks. Rikos
laki. 

, n:o 232 hallituksen esityksen johdosta laiksi liike
vaihtoverolain muuttamisesta. - Ks. Liikevaihto
vero. 

, n:o 233 hallitlllksen esityksen johdosta laiksi 
eräistä väliaikaisista poiklkeussäännöksistä verola
keihin annetun lain muuttamisesta. - Ks. Verotus. 

, n:o 234 hallituksen esity:ksen johdosta laiksi tie
liikenteen turvaamisesta liikennemerkein eräissä ta
pa,uksissa. - Ks. Liikenne. 

, n:o 235 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräi
den asioiden ratkaisemisesta oi.keusministeriön istun
nossa. - Ks. Oikeusministeriö. 

, n:o 236 hallitulksen esityksen johdosta laiksi val
tion viran tai toimen haltijain palkkauksesta anne
tun lain muuttamisesta. - Ks. Virkamiehet. 

, n:o 237 hallituksen esityksen johdosta laiksi val
tion palo-opistosta. - Ks. Palo-opisto. 

, n:o 238 hallituksen esityksen johdosta vuoden 
1968 kansainvälisen sokerisopimuksen eräiden mää
räysten hyväJksymisestä sekä laiksi kansainvälisen so
kerisopimulksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja 
sokerin · tuonnin säännöstelystä sanotun sopimuksen 
perusteella. - Ks. Sokerisopimus. 

" n:o 239 hallituksen esityksen johdosta laeiksi maa
talousyrittäjien eläkelain ja yrittäjien eläkelain muut
tamisesta.- Ks. Yrittäjäeläkkeet. 

, n:o 240 hallituksen esityksen johdosta laiksi evan
kelis-luterilaisen kirkon elälkelain muuttamisesta. -
Ks. Kirkon eläkelaki. 
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Miet. n:o 241 hallituksen esityksen johdosta evankelis
lutetilaisen kirkon perhe-eläkelaiksi. - Ks. Kirkon 
perhe-eläkelaki. 

, n:o 242 hallituksen esityiksen johdosta lai'ksi evan
kelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta. -
Ks. Kirkon eläkelaki. 

, n:o 243 hallituksen esityksen johdosta laiksi evan
ikelis-luterilaisten seurakuntien myöntämien eräiden 
eläkkeiden tarkistamisesta. - Ks. Kirkon eläkelaki. 

, n:o 244 hallituksen esityksen johdosta laiksi väes
tön toimeentulon ja maan talouselämän turvaamisesta 
poikkeuksellisissa oloissa. -- Ks. Talouselämän sään
nöstely. 

, n:o 245 lakialoitteen johdosta laeiksi rikoslain ja 
vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun 
lain muuttamisesta. - Ks. Rilkoslaki. 

, n:o · 246 hallituksen esityksen johdosta laiksi Is
lannin ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden 
välisen sopimuksen, joka koskee Islannin liittymistä 
Euroopan vapaakauppaliiton perustamista kookevaan 
konventioon sekä Suomen Tasavallan ja Euroopan 
vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välistä sopimussuh
detta koskevaan sopimukseen, eräiden määräysten so
veltamisesta Suomen ja Islannin välisissä suhteissa. 
- Ks. Euroopan vapaaikauppaliitto. 

, n:o 247 hallituksen esityksen johdosta Suomen Ta
sawllan hallitulksen ja Puolan Kansantasavallan hal
lituksen välisen kansainvälisiä maantiekuljetuksia 
kookevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi
sestä. - Ks. Liikennesophnukset. 

, n:o 248 hallituksen esityksen johdosta laiksi val
tion vastuusta Imatran Voima Osakeyhtiön ulikomai
sen lainan kurssitappioista. - Ks. Valtion takuut. 

, n:o 249 hallituksen esityksen johdosta laiksi meri
mieslain 26 §:n 1 momentin muuttamisesta. - Ks. 
Merimieslaki. 

,. n:o 250 hallituksen esityksen johdosta talonmies
ten työai.kalaiksi. - Ks. Työaika. 

, n:o 251 hallituksen esityksen johdosta laiksi puo
lustuslaitoksen virkamiesten työajasta. - Ks. Puo
lus.tuslaitos. 

, n:o 252 panikkivaliokunnan esityksen johdosta 
Eduskunnan panklkivaltuusmiesten johtosäännön 
muuttamisesta. - Ks. Pankkivaltuusmiehet. 

, n:o 253 hallituksen esityksen johdosta laiksi kirk
kolain muuttamisesta. - Ks. Kirkkolaki. 

, n:o 254 hallituksen esityksen johdosta laiksi kirlk
kolain muuttamisesta. - Ks. Kirkkolaki. 

, n:o 255 hallituksen esityksen johdosta laibi ras
. kauden keskeyttämisestä. - Ks. Abortti. 

, n:o 256 hallituksen esityksen johdosta steriloimis
laiksi. - Ks. Steriloiminen. 

, n:o 257 hallitulksen esityiksen johdosta kastroimis
laiksi. - Ks. Steriloiminen. 

, n:o 258 hallituksen esityksen johdosta laiksi kan
saneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä ja asumis
tuesta annetun lain muuttamisesta. - Ks. Asumis
tuki. 

, n:o 259 hallituksen esityksen johdosta laiksi kan
sanedustajain vaaleista annetun lain 107 §:n 3 mo
mentin muuttamisesta. - Ks. Edustajanvaalit. 

, n:o 260 hallituksen esityksen johdosta laiksi Is
lantia varten perustettavan pohjoismaisen teollista
misrahaston muodostamista :koSkevan sopimuksen 
eräiden määräysten hyväksymisestä. - Ks. Pohjois
mainen teollistamisrahasto. 

Miet. n:o 261 hallituksen esityksen johdosta laiksi kai
vostoiminnan aloittamisen tukemisesta Rautaruukki 
Oy:n Kolarin Rautuvaaran t~autamalmiesiintymällä. 
- Ks. Kaivostoiminta. 

, n:o 262 hallituksen esityksen johdosta laiksi leima
verolain muuttamisesta. - Ks. Leimavero. 

, n:o 263 hallituksen esityksen johdosta laiksi vajaa
mielislain muuttamisesta. - Ks. Vajaamielislaki. 

, n:o 264 hallituksen esitylksen johdosta laiksi kun
nallisista ja yksityisistä kauppaoppilaitoksista. - Ks. 
Kauppaoppilaitokset. 

, n:o 265 hallituksen esityksen johdosta lailksi lypsy
lehmien määrän vähentämisestä maksettavista palk
kioista. - Ks. Teurastuspalkkiot. 

, n:o 266 hallituksen etisyksen johdosta laiksi koti
maisen sdkerintuotannon turvaamisesta. - Ks. So
keri. 

, n:o 267 hallituksen esityksen johdosta laiksi inva
liidihuoltolain muuttamisesta. - Ks. Invaliidit .. 

, n:o 268 hallituksen esityksen johdosta laiksi työn
tekijän erorahasta. - Ks. Eroraha. 

, n:o 269 hallituksen esityksen johdosta laiksi kan
sanedustajain perhe-eläkelain muuttamisesta. - Ks. 
Edustajanelihlce. 

, n:o 270 hallituksen esityksen johdosta laiksi huo
neenvudkralain muuttamisesta. - Ks. Huoneen
vuokra. 

, n:o 271 hallituksen esityksen johdosta laiksi mai
don ja vehnän marlcldnoimismaksusta annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Markkinoimismaksu. 

, n:o 272 hallituksen esityksen johdosta laiksi pysä
iköintivirhemaksusta. - Ks. Liikenne. 

, n:o 273 hallituksen esitYksen johdosta laiksi ar
pajaislain muuttamisesta. - Ks. Arpajaiset. 

, n:o 274 hallituksen esity!ksen johdosta työsopimus
laiksi ja laiksi huoneenvuokralain muuttamisesta. -
Ks. Työsopimuslaki. 

, n:o 275 hallituksen esityksen johdosta eräiden ri
koslain 16 luvun säännösten muuttamisesta. - Ks. 
Rikoslaki. 

, n:o 276 lakialoitteen johdosta, joka sisältää ehdo
tuksen laiksi kiinnitylksestä kuorma-autoon. - Ks. 
Irtaimistokiinnitys. 

, n:o 277 hallituksen esityksen johdosta laiksi huol
toapulain muuttamisesta. - Ks. Huoltoapula.ki. 

Suurnavetat: - Ks. Karjatalous. 

Suursikalat: Ed. Lottasen suull. ksm. n:o 371 vienti
tuen rajoittamisesta liikemiespiirien omistamien 
suursikaloiden osalta, ja maatalousministeri Miet
tusen vastaus, 3179. 

Svensk-Finlands Vänner 
malaiset. 

Sverige: - Ks. Ulkosuo-

Svetogorsk: - Ks. Rakennustyövoima. 

Syklamaatti: - Ks. Malkeuttamisaineet. 

Sykäräinen: - Ks. Voimalaitokset. 

Syntyperä: Ed. Mäen ym. toiv.al. n:o 7 esityksen anta
misesta aviollisesta syntyperästä annetun lain muut
tamisesta. Liitteet 7'0. L. Lv:aan 255. 
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Syrjintä: Ed. Nurmisen ym. kirj. ksm. n:o 246 Outo
kumpu Oy:n Kokkolan tehtailla harjoitettavan 
työntekijäin· poliittisen kortistoinnin lopettamisesta, 
ja ministeri Leskisen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3326. A. V:3. 

- Kiviahon suull. ksm. n:o 333 poliittisen syrjinnän 
lopettamisesta Outokumpu Oy:n Kokkolan teh
taalla, ja ministeri Leskisen vastaus, 3170. 

- Ed. Backlundin suull. ksm. n:o 403 Outokumpu 
Oy:n Kokkolan tehtailla työläisten poliittista syr
jintää tutkivan toimiJrunnan kokoonpanosta. Ky
syjä luopuu 3287. 

- Ks. Mustalaiset. 

Syvinkisalmi: - Ks. Sillat. 

Syväväylät: - Ks. Merenkulku. Vesitietyöt. Väylätyöt. 

Syöpä: Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 580 määrärahan 
osoittamisesta äideiltä neuvolatoiminnan yhtey
dessä otettavien irtosolunäytteiden tutkimuskustan
nuksien korvaamiseksi. Liitteet 1879. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 100. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Saimon ym. rah.al. n:o 582 määrärahan osoit
tamisesta avustulkseksi kunnille naispuolisen väes
tön joukkotarkastuksen järjestämiseksi kohdun 
ikaulaosan syövän varhaistoteamiseksi. Liitteet 1881. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 101. A. K. 2895, 2967. 
A. II. 

- Ed. Rodenin kirj. ksm. n:o 235 kroonisten syöpä
potilaiden aseman helpottamisesta, ja sosiaali- ja ter
veysministeri Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3088. A. V: 3. 

- Ed. Rodenin kirj. ksm. n:o 236 syöpäjärjestöjen 
taloudellisesta tukemisesta, ja sosiaali- ja terveysmi
nisteri Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3105. 
A. V:3. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 398 syöpäsairaiden 
radiumhoitomahdollisuuksien parantamisesta, ja so
siaali- ja terveysministeri Tiekson vastaus, 3285. 

- Ks. Kunnat. Sairaalat. 

Sädehoito: - Ks. Sairaalat. 

Sähkö: Ed. Voiorisen ym. toiv.al. n:o 148 valtionapu
jen korottamisesta maaseudun sähköistämiseen. Liit
teet 288. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 149 yrityksien ja maata
louksien sähkökustannuksien alentamisesta. Liitteet 
289. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Hartbirovan ym. toiv.al. n:o 150 sähkötariffien 
tasoittamisesta maan eri osissa. Liitteet 290. L. 
Vv:aan 255. 

- Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 151 sähkövirran 
kuluttajahintojen erilaisuuden poistamisesta. Liit
teet 291 ja 292. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 152 sähkön hinnan 
saattamisesta samanlaiseksi koko valtakunnan 
alueella. Liitteet 293. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Frimanin ym. rah.al. n:o 139 korotetun määrä
rahan osoittamisesta maaseudun sähköistämiseen. 
Liitteet 1378. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 90. A. K. 
2878. A. II. 

- Ed. Haukipuron ym. rah.al. n:o 210 korotetun mää
rärahan osoittamisesta maaseudun sähköistämisen 
tukemiseen. Liitteet 1457. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 90. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 278 korotetun määrä
rahan osoittamisesta maaseudun sähköistämisen tu
kemiseen. Liitteet 1532. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 90. 
A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Niemelän ym. rah.al. n:o 461 korotetun määrä
rahan osoittamisesta maaseudun sähköistämisen tu
kemiseen. Liitteet 1749. L. Vv:aan 16.58. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 90. 
A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 534 korotetun määrä
rahan osoittamisesta maaseudun sähköistämisen tu
kemiseen. Liitteet 1828. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 90. 
A. K. 2878. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 609 korotetun määrä
rahan osoittamisesta maaseudun säbköistämisen tu
kemiseen. Liitteet 1909. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 90. 
A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Siiskosen ym. rah.al. n:o 646 korotetun määrä
rahan osoittamisesta maaseudun sähköistämisen tu
kemiseen. Liitteet 1947. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 90. 
A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 673 korotetun määrära
han osoittamisesta maaseudun sähköistämiseen. Liit
teet 1978. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 90. A. K. 2878. 
A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 749 korotetun määrära
han osoittamisesta syrjäseutujen sähköistämiseen. 
Liitteet 2058. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 90. A. K. 
2878. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 794 korotetun määrä
rahan osoittamisesta avustu.ksiksi maaseudun säh
köistämisen tukemiseen. Liitteet 2105. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 90. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Vilmin suull. ksm. n:o 206 raakasiilikön hin
nassa olevan Lapin alennuksen poistamisen estämi
sestä, siirretään ministerin esteellisyyden vuoksi, 
1619. Ministeri Leskisen vastaus 1681. 

- Ks. Asuntolainat. Teknilliset korkeakoulut. 

Sähköasennustarvikkeet: - Ks. Hintavalvonta. 

Sähkölaitokset: Ed. Sirenin lak.al. n:o 62 laiksi sähkö
laitolksista annetun lain muuttamisesta. Liitteet 515. 
L. Ltv:aan 131. 

Sähköradat:- Ks. Rautatiet. 

Sähkötarkastus: - Ks. Työturvallisuus. 

Sähköveturit: Ed. Holopaisen ym. kirj. ksm. n:o 172 
valtionrautateiden veturihankinnoista, ja kulkulai
tosten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 2259. A. V: 3. 

- Ed. Junnilan suull. iksm. n:o 184 sähköveturien 
hankkimisesta, ja ministeri Linnamon vastaus, 
1203. 
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- Ed. Junniloo suull. ksm. n:o 191 vastakkaisista 
!käsityksistä veturikysym}'lksessä, ja kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 1583. 

- Ks. Rautatiet. 

Säiliöalukset: Ed. Melinin suull. ksm. n:o 171 Neste 
Oy:n tilaamien 100 000 tonnia suurempien tankki
alusten käyttämisestä ja ministeri Leskisen vastaus, 
1033. 

- Ed. Gestrinin suull. ksm. n:o 200 varmuustoimen
piteistä suurimman vesillämme liikkuneen säiliö
aluksen käydessä Sköldvikin öljysatamassa, ja 
kauppa- ja teollisuusministeri Teirin vastaus, 1581. 

Särkijärvi: - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Sääminki:- Ks. Vesiensuojelu. 

Säännöstely: - Ks. Ailkakauslehdet. Hintasäännöstely. 
Hintavalvonta. Huoneenvuokra. Sokerisopimus. Ta
louselämän säännöstely. Valuutta. 

Säännöstelypadot: - Ks. Vesistön säännöstely. 

Säästämistoiminta: Ed. af Heurlinin ym. toiv.al. n:o 
305 ( 1%6 V'p.) toimenpiteistä säästämisen edistämi
seksi. Liitteet 798 ( 1966 vp.). - Pvm. n:o 8 (Toiv. 
al.miet. n:o 219). Pp. 2316. A.K. 3064. A. V: 2. 

- Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 162 säästämistoimin
nan elvyttämisestä veronhuojennustilien käyttöön 
ottamisen avulla. Liitteet 407 ja 408. L. Pv:aan 
255. Pvm. n:o 9(Toiv.al.miet. n:o 220). Pp. 2316. 
A. K. 3064. A. V: 2. 

Säästöpalkkiot: Ed. af Heurlinin ym. lak.al. n:o 46 
laiksi yleisistä säästöpalkkioista. Liitteet 403. L. 
Pv:aan 131. Pvm. n:o 7 (Lak.al.miet. n:o 27). Pp. 
2315. 1 K. 3064. Suurvm. n:o 223. 2 K. 3093. 3 
K. 3109. A. V: 1. 

Säästöpan..kit: - Ks. Pankkilainsäädäntö. 

Säätiöt: - Ks. Maankäyttölaki. 

T. 

Tahkoluoto: - Ks. Satamat. 

Taide: Ed. Tielkson ym. toiv.al. n:o 281 ( 1968 vp.) 
esityksen antamisesta laiksi valtion taiteilija-apura
hoista. Liitteet 620 ( 1968 vp.). - Käsitelty hall. 
esit. n:o 65 yhteydessä. - Ks. Taiteilijaprofessorit. 

- Ks. Eläkikeet. Näyttämötaide. Opetusministeriö. Suo
men Taiteilijat r.y. 

Taimitarhat: - Ks. Kasvihuoneet. 

Tainijoki: - Ks. Sillat. 

Taiteilija-apurahat: - Ks. Taide. 
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Taiteilijaprofessorit: Hallituksen esitys n:o 65 laiksi tai
teilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apura
hoista, ilmoitetaan Edk:lle 564. L. Siv:aan 596. 
Sivm. n:o 12. Pp. 1720. 1 K. 1737. Suurvm. n:o 
130. 2 K. 1770. 3 K. ja A. K. 1801. Eduskunnan 
vastaus. A. I. 

Taivalkoski: - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Taivassalo: - Ks. Lossit. 

Takaus: - Ks. Opintolainat. 

Taksi-autoilijat: - Ks. Liikenneluvat. Vuokra-autoili
jat. 

Taksiautot: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 575 taksilupien 
oikeudenmukaisesta myöntämisestä. Liitteet 1086. 
L. Kulikv:aan 255. 

Taksiluvat: - Ks. Taksiautot. 

Talletus: Ed. Ilaskiven ym. lak.al. n:o 43 ( 1967 vp.) 
laiksi nuorison talletustoiminnan edistämisestä an
netun lain muuttamisesta. Liitteet 413 ( 1967 vp.). 
- Pvm. n:o 6 (Lak.al.miet. n:o 26). Pp. 2315. 1 
K. 3064. Suurvm. n:o 222. 2 K. 3091. 3 K. 3108. 
A. V:l. 

- Ed. Junnilan suull. ksm. n:o 18 talletusten vero
vapauden poistamisesta, ja ministeri Aleniuksen vas
taus, 59. 

- Ed. R. Virtasen suull. ksm. n:o 19 talletuskoron 
alentamisen estämisestä, ja ministeri Aleniuksen vas
taus, 60. 

-Ed. Vennamon suull. kam. n:o 20 talletuskoron 
alentamisen estämisestä, ja ministeri Aleniuksen vas
taus, 60. 

- Ks. Veronhuojennukset. 

Talonmiehet:- Ks. Työaika. 

Talonrakennus:- Ks. Rakennustoiminta. 

Taloudellinen kilpailu: Ed. Kockin ym. toiv.al. n:o 205 
kilpailurajoitusten valvonnan tehostamisesta. Liitteet 
477. L. Tv:aan 255. 

Taloudellinen suunnittelukeskus: - Ks. Talousneu
vosto. 

Talouselämä: Ed. af Heurlinin ym. toiv.ru. n:o 119 sel
vityksestä julkisuusperiaatteen soveltamisesta laa
jemmin talouselämässä. Liitteet 259. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 121 toimenpiteistä 
talouselämän keskityksen torjumiseiksi. Liitteet 261. 
L. Vv:aan 255. 

- Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 127 Lapin talouselä
män ja luonnonkäytön yleissuunnitelman laatimi
sesta. Liitteet 267. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Frimanin ym. toiv.al. n:o 133 toimenpiteistä 
Pohjois- ja Itä-Suomen maaperärikkauksien !käyttä
miseksi kansantaloutemme hyväksi. Liitteet 273. L. 
Vv:aan 255. 

- Ed. Sinisalon ym. kirj. ksm. n:o 41 selvityksen suo
rittamisesta yksityiskapitalistisessa talouselämässä 
vallitsevasta ikeskityksestä, ja pääministeri Koiviston 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 482. A. V: 3. 



4566 Asialuettelo 1969. 

- Ed. Sinisalon ym. kirj. ksm. n:o 187 ikilpailurajoi
tusten valvontajärjestelmään sisältyvistä puutteista, 
ja kauppa- ja teollisuusministeri Teirin vastaus il
moitetaan Edk:lle 2702. A. V: .3. 

- Ks. Työllisyys. 

Talouselämän säännöstely: Hallituksen esitys n:o 110 
laiksi väestön toimeentulon ja maan talouselämän 
turvaamisesta poikkeuksellisissa: oloissa, ilmoitetaan 
Edk:lle 1.340. L. Prv:aan 1.341. Prvm. n:o 29. Pp. 
.3145. 1 K. .318.3, .3192. Suurvm. n:o 244. 2 K. 
.3.30.3 . .3 K. .3.3.30. Lakiehdotus jätetään lepäämään 
.3.3.3.3. Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 166 laiksi taloudellisen kas
vun turvaamisesta vuonna 1970, ilmoitetaan Edlk:lle 
172.3. L. Prv:aan 1761. Esitys peruutetaan 202.3. 
Hallituksen kirjelmä. A. III: 1. 

- HallitUksen esitys n:o 186 laiksi taloudellisen kas
vun turvaamisesta vuonna 1970, ilmoitetaan Edk:lle 
2024. L. Prv:aan 20.38. Prvm. n:o 20. Pp. 2116. 1 
K. 2130. Suurvm. n:o 154. 2 K. 2159. 3 K. ja A. K. 
2169. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Valtioneuvoston päätös 18 päivältä joulukuuta 1969 
tJaloudellisen kasvun turvaamisesta vuonna 1970 an
netun lain 1 §:n soveltamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 
3087. L. Prv:aan .3101. Prvm. n:o 31. Pp. 3166. 
A. K . .3218. Eduskunnan kirjelmä. A. III: .3. 

~ Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 28 taloudellisen 
valtalain voimassaoloajan pitentämisestä, ja päämi
nisteri Koiviston vastaus, 85. 

- Ks. Suhdannerahal>to. V akauttaminen. 

Talousneuvosto: Hallituksen esitys n:o 100 laiksi ta
loudellisesta suunnittelukeSkuksesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 1171. L. Vv:aan 1190. Vvm. n:o 54. Pp. 
2067. 1 K. 2077. Suurvm. n:o 150. 2 K. 2106. 3 K. 
2148. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallitlllksen esitys n:o 101 laiksi talousneuvostosta 
annetun lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 
1171. L. Vv:aan 1190. Vvm. n:o 55. Pp. 2067. 1 K. 
2077. Suurvm. n:o 151. 2 K. 2107. 3 K. 2148. Edus
kunnan vastaus. A. I. 

Talouspolitiikka: Ed. Rihtniemen ym. välikysymys, joka 
koskee hallituksen harjoittamaa talouspolitiikkaa, 
esitellään 1651 ja Bp. 1653. Pääministeri Koiviston 
vastaus 1815 j'a tkesikustelu 1821, 1892, 1950. Siir
tyminen päiväjärjestykseen 2006. 

- Ed. Melinin ym. kirj. ksm. n:o 220 taloudellista 
yhdentymispolitiikikaa koskevan toimintaohjelman 
laatimisesta, ja ulkoasiainministeri Karjalaisen vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 3255. A. V: 3. 

- Ks. Työllisyys. 

Taloussprii: Ed. Voutilaisen ym. kirj. ksm. n:o 215 ta
lousspriin väärinkäytön ehkäisemisestä, ja sosiaali
ja terveysministeri Tiekson vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3063. A. V: 3. 

Taloustiet:- Ks. Kuivatustyöt. 

Talousvaliokunta: Päätetään asettaa j.a jäsenlulku 2.3. 
Jä5enet ja varajäsenet 27. Puheenjohtajat (Helle, 
varap. Paarman) .3.3. Uusi puheenjohtaja (Paana
nen) va.ltioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Hel-

teen sijaan 3087, uusi jäsen (Vilponiemi) ed. Hel
teen sijaan ja uusi varajäsen (Tiainen) ed. Vilpo
niemen sijaan .313.3. 

Miet. n:o 1 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
lisäystä vuoden 1968 tulo- ja menoarvioon. - Ks. 
Kunnat. 

, n:o 2 kahden toivomusaloitteen johdoslla, jotka tar
koittavat lääkintävoimistelijain koulutuksen lisää
mistä. - Ks. Sairaanhoito. 

, n:o 3 kolmen toivomusaloitteen johdosta, jotJka tar
koittavat kunnallisen kuntouttamistoimen järjestä
mistä. - Ks. Sairaanhoito . 

, n:o 4 hallituksen esityksen johdosta lailksi vähit
täiskaupan liitkeajasta. - Ks. Kauppaliikkeet. 

, n:o 5 hallituksen esityksen johdosta laiksi liiktku
vasta kaupasta annetun lain muuttamisesta. - Ks. 
Liitkkuva lmuppa. 

, n:o 6 hallituksen esityksen johdosta vajaamielislain 
muuttamisesta. - Ks. Vajaamielisla!ki. 

, n:o 7 toivomusaloitteen johdosta, joka tarkoittaa 
mielisairaaJ.ain hoitomaksujen korottamista. - Ks. 
Sairaalat. 

, n:o 8 tkahden toivomusaloitteen johdosta, jotka tar
tkoittavat sairaankuljetusjärjestelmän kehittämistä ja 
parantamista koskevan suunnitelman aikaansaa• 
mista. - Ks. Sairaanhoito. 

, n:o 9 hallituksen esityksen johdosta laiksi. valan
tehneistä kielenkääntäjistä annetun lain muuttami
sesta. - Ks. Kielenkääntäjät. 

, n:o 10 hallituksen esityksen johdosta laiksi ylei
sestä lääkärinhoidosta annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Lääkärinhoito. 

, n:o 11 hallitutksen esityksen johdosta apteeklkitava
ralain muuttamisesta. - Ks. Apteekkitavaralaki. 

, n:o 12 toivomusaloitteiden johdosta, jotka tarkoit
tavat määrärahan ottamista vuoden 1970 tulo- ja 
menoarvioesitykseen. - Ks. Eläinlääkärit. Tervey
denhoito. 

, n:o 1.3 hallituksen esitylksen johdosta laiksi tuber
kuloosin vastustamistyön järjestämisestä eräissä ta
pauksissa annetun lain muuttamisesta. - Ks. Tu
berkuloosi. 

, n:o 14 hallituksen esitytksen johdosta laiksi kan
santerveyslaboratoriosta. - Ks. Kansanterveyslabo
ratorio. 

, n:o 15 hallitutksen esityksen johdosta laiksi raskau
den kestkeyttämisestä. - Ks. Abortti. 

,, n:o 16 hallituksen esityksen johdosta steriloimis
laiksi.- Ks. Steriloiminen. 

, n:o 17 hallitulksen esityksen johdosta kastroimis
laiksi. - Ks. Steriloiminen. 

, n:o 18 hallituksen esityksen johdosta laiksi vajaa
mielislain muuttamisesta. - Ks. Vajaamielislaki. 

Talvirenkaat:- Ks. Liikenne. 

Talvionginta:- Ks. Kalastus. 

Tampere: - Ks. Ilmailu. Kirjastot. Lentokentät. Lää
kärit. Rautatiet. Teknilliset korkeakoulut. Virastot. 
Yliopisto. 

Tanhua:- Ks. Sillat. 

Tankkialukset:- Ks. Säiliöalukset. 
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TllllSka: - Ks. Aviollittolaki. Tullisopimukset. 

Tapaturmat: Ed. Saarron ym. toiv.al. n:o 293 koulu
laisten vakuuttamisesta koulussa ja koulumatkalla 
sattuvien tapaturmien varaltJa. Liitteet 644. L. 
Siv:aan 255. 

- Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 562 pakollisen tapa
turmavakuutuksen siirtämisestä valtion hoidetta
vaksi. Liitteet 1066. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Gestrinin ym. kirj. ik:sm. n:o 95 koululaisten 
tapaturmasuojan parantamisesta, ja sosiaali- ja ter
veysministeri Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
947. A. V:.3. 

- Ks. Terveydenhoito. 

Tapaturmavakuutus: Hallituksen esitys n:o 183 laiksi 
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, ilmoitetaan 
Bdk:lle 2024. L. Sosv:aan 2038. Sosvm. n:o 22. Pp. 
2316. 1 K. 2340. Suurvm. n:o 183. 2 K. 2350. 3 K. 
ja A. K. 2363. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Sandelinin ym. lak.al. n:o 152 laiksi tapatur
mavakuutuslain muuttamisesta. Liitteet 2281. L. 
Sosv:aan 2113. - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

-Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 925 (1966 vp.) ta
paturmavakuutusmaksujen osittaisesta käyttämisestä 
työtapaturmien ennakolta ehkäisevään valistustoimin
taan. Liitteet 2148 ( 1966 vp.). - Käsitelty edel-
listen yhteydessä. . 

-Ed. Baddundin ym. toiv.al. n:o 380 (1968 vp.) 
muutoksista. tapaturmavakuutuslakiin. Liitteet 838 
ja 839 ( 1968 vp.). - Käsitelty edellisten yhtey
des!\ä. 

- Ed. Salaman ym. kirj. ksm. n:o 24 koululaisten saat
tamisesta tapaturmavakuutuksen piiriin, ja terveys
ja sosiaaliministeri Tiekson vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 350. A. V: 3. 

- Ed. Asunnan suull. ksm. n:o 386 maatalousyrittä
jän sosiaaliturva- ja tapaturmavakuutuseduista vie
raan työnantajan palveluksessa ollessaan, ja sosiaali
ja terveysministeri Tiekson vastaus, 3246. 

- Ks. Perhe-eläke. 

Tariffit:- Ks. Sähkö. 

Tarkastusmaksut: - Ks. Viljantutkimus. 

Tarkistajat: Voolin aika 24. Vaali (jäseniiksi A. Salo, 
Luja, Halinen, Juvela ja Melin, varalle Karkinen, 
Leivo-Larsson, Eskelinen, Männistö ja Gestrin) 34. 
Puheenjohtajat (A. Salo, varap. Halinen) 37. 

Tarvaala:- Ks. Maatalouskoulut. 

Tasavallan presidentti: Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 2 
( 1967 vp.) toimenpiteistä tasavallan presidentin va
litsemiseksi välittömällä kansanvaalilla. Liitteet 30 
( 1967 vp. ). - Käsitelty lak.al. n:o 1 (1966 vp.) 
yhteydessä. - Ks. Hallitusmuoto. 

- Ed. Sillantauksen toiv.al. n:o 3 ( 1%7 vp.) esityk
sen antamisesta tasavallan presidentin vaalitavan 
muuttamisesta ensisijaisesti vä.Iittömäksi. Liitteet 31 
( 1967 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä: 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 4 ( 1967 vp.) tasavallan 
presidentin valitsemisesta suoraan ·kansanäänestyk
sellä. Liitteet 32 ( 1%7 vp.). - Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

- Ed. Lähteenmäen ym. toiv.al. n:o 1 (1968 vp.) ta
savallan presidentin valitsemisesta välittömällä kak
sivaiheisella kansanvaalilla. Llitteet 29 (1968 vp.). 
- Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Junnilan suull. 'ksm. n:o 157 hallitUksen jäse-
nen ottamisesta mukaan Tasavallan Presidentin ul
komaisille neuvottelumatkoille, ja ulkoasiainminis
teri Karjalaisen vastaus, 1027. 

- Ed. Melinin suull. ksm. n:o 217 esityksen antami
sesta tasavallan presidentin vaalitavan uudistami
sesta, ja oikeusministeri Simosen vastaus, 1684. 

- Ed. Ehrnroothin suull. ksm. 111:0 357 Tasavallan Pre
sidentin tehtävien hoitamisesta Pohjoismaiden neu
voston Reykjavikin istunnon aikana, ja ministeri 
Virolaisen vastaus, 3179. 

- Puhe valtiopäivien avajaisissa 17 ja päättäjäisissä 
4112. 

- Ks .. Edustajanvaalit. Hallitusmuoto. Presidentinvaali. 
Vaalit. 

Tasoristeykset: - Ks. Maantiet. Rautatiet. 

Tautitarkkailu: - Ks. Kalatalous. 

Tavaranjakelu:- Ks. Yhteisostot. 

Tavaranvaihtosopimukset: - Ks. Kauppasopimukset. 

Tavaraselosteet: - .Ks. Margariini. 

Teatterit:- Ks. Näyttämötaide. 

Teknillinen tutkimuslaitos: Ed. Paavolan ym. rah.al. 
n:o 493 määrärahan osoittamisesta valtion teknilli
sen tutkimuslaitoksen graafiseen laboratorioon pe
rustettavan sanomalehtiteknisen tutkimusryhmän 
kulujen peittämiseksi. Liitteet 1785. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 87. A. K. 2878. A. II. 

Telmilliset korkeakoulut: Ed. Paasivuoren ym. rah.al. 
n:o 37 määrärahan osoittamisesta Teknillisen Kor
keakoulun Ylioppilaskunnalle avustukseksi ja lai
naksi Otaniemen ylioppilasravintolan rakennuskus
tannuksiin. Liitteet 348. L. Vv:aan 132. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 86. 
A. K. 2878. A. II. 

- Ed. HOlllkosen ym. rah.al. n:o 225 määrärahan osoit
tamisesta Tampereen teknillisen ·korkeakoulun ra
kennusosaston rakennustyön aloittamiseksi. Liitteet 
1475. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 87. A. K. 2878. 
A. II. 

- Ed. Linkolan ym. rah.al. n:o 388 määrärahan osoit
tamisesta sähkötekniikan professorin viran perus
tamiseksi Teknilliseen korkeakouluun. Liitteet 1669. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarviolll yh
·teydessä, Vvm. n:o 80, s. 86. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Linkolan kirj. ksm. n:o 136 Lappeenrannan tek
nillisen korkeakoulun huonetilaohjelman hyväksy
misestä, ja kauppa- ja teollisuusministeri Teirin vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 1787. A. V: 3. 

- Ks. Korkeakoulut. Opistoinsinöörit. 
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Teknilliset koulut: Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 309 
teknillisen koulun perustamisesta Pohjois-Kymen
laaksoon. Liitteet 662. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Linkolan toiv.al. n:o 310 määrärahasta Kotkan 
teknillisen oppilaitoksen rakennustöiden jatkami
seksi. Liitteet 663. L. Siv:aan 255. 

- Ed. P. Räsäsen ym. rah.al. n:o 568 korotetun mää
rärahan osoittamisesta Kotkan teknillisen oppilai
toksen keskeneräisten rakennustöiden jatkamiseksi. 
Liitteet 1867. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 50. A. K. 
2769. A. II. 

- Ed. Pohjosen ym. kirj. ksm. n:o 127 opistoasteis
ten .teknillisten oppilaitosten hallinnollisten eli
mien kokoonpanosta, ja opetusministeri Virolaisen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1723. A. V: 3. 

- Ed. Sinisalon kirj. ksm. n:o 143 Kotkan teknillisen 
oppilaitoksen toimintamahdollisuuksien parantami
sesta ja vt. opetusministeri Linnamon vastaus ilmoi
tetaan Edk:lle 2024. A. V: 3. 

- Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 414 Helsingin tek
nillisen oppilaitoksen sijaintipaikasta, ja opetusmi
nisteri Virolaisen vastaus, 3351. 

- Ks. Opintolainat. 

Tekojärvet: - Ks. Perkaustyöt. 

Tekokuidut: - Ks. Tekstiilit. 

Tekstiilit: Ed. Karvikon ym. kirj. ksm. n:o 53 tekokui
tujen vaarallisuudesta, ja ministeri Leskisen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 530. A. V: 3. 

Televisio: Ed. Paa5ivuoren ym. kirj. ksm. n:o 11 tele
visio-ohjelmien sisällöstä ja valvonnasta, ja kulku
laitosten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 259. A. V: 3. 

- Ed. Volotisen kirj. ksm. n:o 218 televisiossa esite
tystä ortodoksista kirkkokuntaa koskeneesta ohjel
masta, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden minis
teri Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3087. A. V: 3. 

- Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 51 hallituksen 
suhtautumisesta televisioteatterin johtajan esittä
miin teatterin tehtävää koskeviin mielipiteisiin, ja 
kulkulaitosten ja yleisten ·töiden ministeri Aition 
vastaus, 297. 

- Ed. Bernerin suull. ksm. n:o 59 erään televisiossa 
esitetyn sarjaohjelman Yleisradion toimiluvanmukai
suudesta, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden minis
teri Aition vastaus, 369. 

- Ed. HosUlan suull. ksm. n:o 89 TV-2:n näkyvyys
alueen laajentamisesta Kymen läänin alueelle, ja kul
kulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition vas
taus, 498. 

- Ks. Muuttoliike. Yleisradio. 

Tengeliönjoki: - Ks. Perkaustyöt. Sillat. 

Teno:- Ks. Perkaustyöt. 

Teollistamisrahasto Oy: - Ks. Valtion takuut. 

Teollisuus: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 137 Rautaruukki 
Oy:n laajennetun tuotannon sijoittamisesta Pohjois
Suomeen. Liitteet 277. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Halisen ym. toiv.al. n:o 138 metallisulaton 
aikaansaamisesta Itä-Suomeen. Liitteet 278. L. 
Vv:aan 255. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 139 metallisulaton 
rakentamisesta Varkauteen. Liitteet 279. L. Vv:aan 
255. 

- Ed. Vaittisen ym. toiv.al. n:o 140 tutkimuksesta me
tallisillattamon perustamisesta Pohjois-Karjalaan. 
Liitteet 280. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Volotisen ym. toiv.al. n:o 141 metallisulaton 
perustamisesta Pohjois-Karjalan lääniin. Liitteet 281. 
L. Vv:aan 255. 

- Ed. Puhakan ym. rah.al. n:o 548 määrärahan osoit
tamisesta Itä-Suomen teollisuuden laajennusohjel
man tekemiseksi. Liitteet 1846. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 89. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Tainion ym. rah.al. n:o 680 määrärahan osoitta
misesta erikoisteräksiä tuottavan teollisuuslaitoksen 
rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1985. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty rulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 89. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Vaittisen ym. rah.al. n:o 712 määrärahan osoit
tamisesta Pohjois-Karjalaan sijoitettavan metallisulat
tamon suunnittelua varten. Liitteet 2021. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 89. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Volotisen ym. lcirj. ksm. n:o 201 metallisulaton 
perustamisesta Pohjois-Karjalaan, ja ministeri Leski
sen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2934. A. V: 3. 

- Ks. Kehitysalueet. Olutteollisuus. Pienteollisuus. 
Pohjoismainen teollistamisrahasto. Rautatiemaksut. 
Turve. Vesiensuojelu. 

Teollisuus-Hypoteekkipankki Oy.: - Ks. Valtion ta
kuut. 

Teollisuuslaitokset: - Ks. Työvoima. 

Teollisuusradat: - Ks. Rautatiet. 

Teologia: - Ks. Yliopisto. 

Tervajoki: - Ks. Sillat. 

Tervola: - Ks. Peruna. 

Terveydenhoito: Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 177 te
hokasta terveyden- ja sairaanhoidon avohoitoa kos
kevien selvitysten loppuunsaattamisesta. Liitteet 441 
ja 443. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 179 tutkimuksesta 
terveydenhoitotyön parantamisesta terveydenhoito
keskuksia perustamalla. Liitteet 447. L. Tv:aan: 255. 

- Ed. Lintilän ym. toiv.al. n:o 180 terveyden" ja sai
raanhoidon avohoitokeskusten rakentamisen lainoit
tamisesta. Liitteet 448. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Siltasen ym. toiv.al. n:o 182 määrärahasta Tu
run terveydenhuolto-opiston rakennustyön aloitta
miseksi. Liitteet 450. L. Tv:aan 255. Tvm. n:o 12 
(Toiv.al.miet. n:o 145). Pp. 1659. A. K. 1671. Kat
sotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Vaittisen toiv.al. n:o 183 kuntien yhteisten ko
keiluterveysasemien perustamisesta. Liitteet 451. 
L. Tv:aan 255. 
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- Ed. Volotisen ym. toiv.al. n:o 184 terveysasemapii
rien mitoittamisesta pohjoisilla ja itäisillä alueilla. 
Liitteet 452. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Honkosen ym .. toiv.al. n:o 200 tupakoinnin ter
veydelle aiheuttaman vahingollisuuden selvittämi~ 
sestä nuorisolle ja lapsille. Liitteet 471. L. Tv:aan 
255. 

- Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 427 työpaikkojen 
terveydenhuollon järjestämisestä. Liitteet 915. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 428 vakuutusyh
tiöille kertyvien tapaturmavakuutustulojen käyttä
misestä myös työntekijäin ennakolta ehkäisevään 
terveydenhuoltoon ja tapaturmantorjuntaan. Liitteet 
916. L. Sosv:aan 255. - Käsitelty hall.esit. n:o 
183 yhteydessä. - Ks. Tapaturmavakuutus. 

- Ed. Vilponiemen ym. toiv.al. n:o 429 lakisääteisen 
työpaikkojen terveydenhuoltojärjestelmän aikaansaa
misesta. Liitteet 917. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Männistön ym. rah.al. n:o 456 määrärahan 
osoittamisesta avustuksiksi kunnallisten kokeiluter
veyskeskusten rakentamiseksi. Liitteet 1744. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 100. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 514 määrärahan osoitta
misesta avoterveydenhoitoon keskittyvän tutkimus
laitoksen perustamiseksi Espooseen. Liitteet 1807. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 103. A. K. 2895, 2967. 
A. I~. 

- Ed. Vaittisen ym. rah.al. n:o 709 määrärahan osoitta
misesta terveyskeskusten kokeilutoiminnan aloitta
miseksi. Liitteet 2017. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
104. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Weckmanin kirj. ksm. n:o 8 työpaikkojen ter
veydenhuoltoa koskevan lainsäädännön aikaansaa
misesta, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vas
taus, ilmoitetaan Edk:lle 52. A. V: 3. 

- Ed. Sillantauksen ym. kirj. ksm. n:o 87 osapäivä
työntekijäin ottamisesta valtion terveyden- ja sai
raanhoitosäännöksien piiriin, ja ministeri Virtasen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 818. A. V: 3. 

- Ed. Vaitcisen suull. ksm. n:o 15 kokonaisvaltaisen 
terveydenhuollon järjestämisestä, ja sosiaali- ja ter
veysministeri Tiekson vastaus, 53. 

- Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 221 esityksen anta
misesta laiksi kansanterveystyöstä, ja sosiaali- ja ter
veysministeri Tiekson vastaus, 1687. 

- Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 361 tupaka:npolttooil 
kohdistuvista toimenpiteistä kouluissa, ja opetus
ministeri Virolaisen vastaus, 3175. 

- Ks. Ammattientarkastus. Rintamamiehet. 

Terveydenhuoltajat:- Ks. Terveyssisaret. 

Terveysasemat:- Ks. Terveydenhoito. 

Tervey8hoitajat: Hallituksen esitys n:o 95 laiksi ter
veyshoitajista, ilmoitetaan Edk:lle 818. L. Tv:aan 
871. Eduskunnan kirjelmä esityksen käsittelemättä 
jäämisestä. A. I. 

Terveyskeskukset: - Ks. Terveydenhoito. 

Terveyssisaret: Ed. Vaittisen toiv.al. n:o 175 terveys
sisarkoulutuksen muuttamisesta terveydenhuoltaja
koulutukseksi. Liitteet 439. L. Tv:aan 255. 

~ Ed. Vahtisen ym. toiv.al. n:o 303 määrärahasta ter· 
veyssisarten palkkaamiseksi oppi- ja ammattikoului
hin. Liitteet 655. L. Siv:aan 255. 

- Ed. Vaittisen kirj. ksm. n:o 15 kaupunkien ja kaup
paloiden terveyssisarten palkkauksen korottamisesta, 
ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vastaus ilmoi
tetaan Edk:lle 277. A. V: 3. 

- Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 359 ylimääräisten kun
nallisten terveyssisarten lukumäärän supistamisesta, 
ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vasta'llS, 3175. 

Terveystarkastajat: - Ks. Lääninterveystarkastajat. 

Tervo: - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Tervola: - Ks. Kotitalous. Sillat. Virastot. 

Teräs: - Ks. Teollisuus. 

Teurastamot: - Ks. Poronhoito. 

Teurastuspalkkiot: Hallituksen esitys n:o 256 laiksi 
lypsylehmien määrän vähentämisestä maksettavista 
palkkioista, ilmoitetaan Edk:lle 3220. L. Mmv:aan 
3234. Mmvm. n:o 75. Pp. 3313. 1 K. 3317. Suurvm. 
n:o 265. 2 K. 3389. 3 K. 3492, 3517. Eduskunnan 
vastaus. A. III: 1. 

Tiedotustoiminta: Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 
· 268 tiedotustoiminnan edistämisestä Suomen ja Neu

vostoliiton välillä, ja ulkoasiainministeri Karjalaisen 
vastaus, 2043. 

- Ks. Kauppapolitiikka. Maataloustutkimus. Ulkomai
den edustustot. 

Tie- ja vesirakennus: Ed. Pohjo5en ym. toiv.al. n:o 433 
( 1968 vp.) TV:n tukikohdan rakentamisesta Pyl
könmäelle. Liitteet 907 (1968 vp.). - Kulkvm. 
n:o 97 (Toiv.al.miet. n:o 171). Pp; 2020. A. K. 
2035, 2079. A. V: 2. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 434 (1968 vp.) tie
mestaritukikohdan perustamisesta Multian kuntaan. 
Liitteet 908 (1968 vp.). - Kulkvm. n:o 98 (Toiv. 
al.miet. n:o 172). Pp. 2020. A. K. 2035, 2062. A. 
V:2. 

- Ed. Gröndahlin ym. toiv.al. n:o 625 määrärahasta 
Satakunnan tie- ja vesirakennuspiirin perustamista 
varten. Liitteet 1147. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. 
n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 124). Pp. 1598. A. K. 
1613. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 626 TVH:n tukikoh
dan rakentamisesta Pylkönmäelle. Liitteet 1148. L. 
Kulkv:aan 255. - Käsitelty toiv.al. n:o 433 (1968 
vp.) yhteydessä. 

- Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 627 tiemestarin tuki
kohdan rakentamisesta Mulcian kuntaan. Liitteet 
1149. L. Kulkv:aan 255.- Käsitelty toival. n:o 434 
(1968 vp.) yhteydessä. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 628 TVL:n tukikoh
dan rakentamisesta Kinnulan kuntaan. Liitteet 1150. 
L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Hanhirovan ym. rah.al. n:o 13 määrärahan 
osoittamisesta TVH:n tukikohdan rakentamiseksi 
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Kolafiin. Liitteet 318. L. Vv:aan 132. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 69. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 385 määrärahan 
osoittamisesta varikkorakennusta varten Pietarsaa
ren tiemestaripiiriin. Uitteet 1665 ja 1666. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 70. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 526 määrärahan osoit
tamisesta TVH:n tukikohdan rakentamisek& Pyl
könmäelle. Liitteet 1819. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 70. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Puhakan ym. rah.al. n:o 550 määrärahan osoit
tamisesta TVH:n ja postilaitoksen yhteisen varikon 
rakennustöiden aloittamiseksi Joensuussa. Liitteet 
1848. L. Vv:aan 1658. Käsitelty .tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 70. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Vilponiemen ym. rah.al. n:o 803 määrärahan 
oso~ttamisesta Satakunnan tie- ja vesirakennuspiirin 
perustamista varten. Liitteet 2114. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 70. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Knuutin ym. kirj. ksm. n:o 221 tie- ja vesi
kennuspiirin palveluksessa olevien toimihenlcilöiden 
laajamittaisesta irtisanomisesta, ja kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeri Aition vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3063. A. V: 3. 

- Ed. Vilmin ym. kirj. ksm. n:o 264 TVL:n työnjoh
totehtävissä työskentelevien palkkojen korottami
sesta, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 
Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3462. A. V: 3. 

- Ed. Hanhirovan suull. ksm. n:o 327 työntekijäin 
irtisanomisesta TVH:n Lapin piirissä, ja kullrulai
tosten ja yleisten töiden ministeri Aition vastaus, 
2728. 

- Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 330 tie- ja vesi
rakennuspiirien palveluksessa olevien rakennusmes
tarien irtisanomisesta, ja kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeri Aition vastaus, 3082. 

- Ks. Työkoneet. 

Tie- ja vesirakennushallitus: - Ks. Sora. 

Tie- ja vesirakennuslaitos: - Ks. Matkakustannukset. 

Tielaki: Ed: Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 248 kadun 
liittämisestä asemakaava-alueella yleiseen tiehen ilman 
erityisjärjestelyitä. Liitteet 569. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Saimon ym. kirj. ksm. n:o 117 maanomistajan 
aseman turvaamisesta tienpitoviranomaisten ottaessa 
soranottopaikkoja haltuunsa, ja kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeri .Aiition vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 1340. A. V: 3. 

- Ed. Pohjosen ym. kirj. ksm. n:o 132 määrärahasta 
tienhoitokunnille jääneiden velkojen maksamiseksi, 
ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1787. A. V: 3. 

Tielautalrunnat: - Ks. Yksityiset tiet. 

Tiellikenne: - Ks. Liikenne. Rikoslalci. 

Tieliikennelaki: - Ks. Rangaistusmääräykset. 

Tiemettaritukikohdat: - Ks. Tie- ja vesirakennus. 

Tiell'hoitokunnat: - Ks. Tielaki. 

Tiesora: - Ks. Sora. Tielaki. 

Tiesuola: - Ks. Liikenne. 

Tieteellinen kirjallisuus: - Ks. Yliopisto. 

Tieteellinen tutkimus. Hallituksen esitys n:o 64 laiksi 
tieteellisen tutkimuksen järjestelystä ja laiksi Suo
men Akatemiasta ja valtion apurahoista korkeimman 
hengenviljelyn edistämiseksi annetun lain kumoa
misesta, ilmoitetaan Edk:lle 599. L. Siv:aan 638, 
702. Sivm. n:o 11. Pp. 1659. 1 K. 1666. Suurvm. 
n:o 121. 2 K. 1700. 3 K. ja A. K. 1727. Eduskun
nan vastaus. A. I. 

- Ed. Gestrinin ym. lak.al. n:o 130 laiksi tieteellisen 
tutkimuksen järjestelystä. Liitteet 2241. L. Siv:aan 
703. - Käsitelty edellisen yhteydeSiSä. 

Tieteenharjoittajat: - Ks. Stipendit. Tutkimustyö. 

Tilakoko: - Ks. Maatalous. 

T'dastointi: - Ks. Lääkkeet. 

Tilastollinen päätoimista: - Ks. Hinnat. 

Tilinpäätös: - Ks. Tulo- ja menoarvio. Valtiovarain 
tila. 

Tilintarkastajat: - Ks. Suomen Pankki. Valtiontilin
tarkastajat. 

Tiukka: - Ks. Sillat. 

Todistajanpalkkiot: Ed. Pohjosen kirj. ksm. n:o 144 
todistajanpalkkioiden pienuudesta, ja oikeusminis
teri Simosen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2049. A. 
V:3. 

Toijala: - Ks. Puhelin. 

Toimihenkilöt: - Ks. Työttömyys. 

Toimikausi: - Ks. Kunnallishallinto. 

Toimiluvat: - Ks. Kuljetustoiminta. 

Toiminimi: - Ks. Pankkilainsäädäntö. 

Toimistot: - Ks. Kauppaliikkeet. 

Toimituskirjat: Hallituksen esitys n:o 221 laiksi 
oikeaksi todistamattomien jäljennösten valmistami
sesta valtiolle suoritettavien korvausten perusteista, 
ilmoitetaan Edk:lle 2357. L. Vv:aan 2394. Vvm. 
n:o 88. Pp. 2623. 1 K. 2626. Suurvm. n:o 217. 2 K. 
2675. 3 K. 2964. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ks. Lisenssivira&to. 

Toinen lakivaliokunta: - Ks. Lakivaliokunta. 

Toipilaskodit: - Ks. Lapsihalvaus. 

Toivomusaloitteet: Y 1 ei se n ä a 1 o i t e a i k a n a j ä
t et y t (Liitteet A): 
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Toiv.al. n:o 1, Vennamon: Tasavallan presidentin 
valismeiststa välittömillä kansanvaaleilla. Liitteet 53. 
- Ks. Presidentinvaali. - -

- n:o 2, A. S a 1 on ym.: Äänioikeusikärajan alenta· 
misesta 18 vuoteen. Liitteet 54. - Ks. Vaalit. 

- n:o 3, V en n a m on: Puoluelain kumoamisesta. 
Liitteet 55.- Ks. Puoluelaki. 

- n:o 4, V en n a m on: Puoluetukirahojen myöntä
misen lope~tamisesta. Liitteet 56. - Ks. Puoluetuki. 

- n:o 5, V en n a m on: Kansanvaltaistamisen toteut
tamisesta valtion virastoissa, laitoksissa ja yrityk
sissä. Liitteet 57. - Ks. Yritysdemokratia. 

- n:o 6, V en n a m on: Hintavalvonnan järjestämi
sestä ja hintojen alentamisesta. Liitteet 58. - Ks. 
Hinnat. 

- n:o 7, Mäen ym.: Esityksen antamisesta aviolli
sesta syntyperästä annetun lain muuttamisesta. Liit
teet 78. - Ks. Syntyperä. 

- n:o 8, A a 11 on: Aviottoman lapsen isän merkitse
misestä rekistereihin. Liitteet 79. - Ks. Aviottomat 
lapset. -

- n:o 9, Pennasen: Holhouslautakunnan palk
kioiden ja kulujen suorittamisesta kokonaan kun
nan varoista. Liitteet 80. - Ks. Holhous. 

- n:o 10, S i 1 e ä kankaan ym.: Esityksen antami
sesta laiksi yhteisöjen maanhankinnan rajoittami
~ta. Liitteet 81. - Ks. Maanhankinta. 

- n:o 11, Vennamon: Kuljetustoimen alan pien
yritteliäisyyden Iainansaannin turvaamisesta. Liit
teet 82. - Ks. Kuljetustoiminta. 

- n:o 12, Vennamon: Koneiden ja kalusteiden 
käyttämisestä lainojen vakuutena. Liitteet 83. -
Ks. Ir.taimistokiinnitys. 

- n:o 13, Mäen ym.: Huutokauppoja koskevan lain
säädännön uusimisesta. Liitteet 84. - Ks. Huuto-
kaupat. -

- n:o 14, P a a n ase n ym.: Pidätys- ja vangitsemis
aikojen lyhentämisestä. Liitteet 85 . ...,.. Ks. Vapau-
denriisto. . 

- n:o 15, Breilinin ym.: Avolaitosmais~ työsiir
roloiden käyttämisestä suljettujen vankiloiden si
jasta vapausrangaistuksia täytäntöönpantaessa. Liit
teet 86.- Ks. Vankeinhoito. 

- n:o 16, Le i no sen: Nuorisovalvontatoimiston pe
rustamisesta Oulun kaupunkiin. Liitteet 87. - Ks. 
Kriminaalihuolto. 

- n:o 17, L u j a n ym.: Kriminaalilaboratorion toimin
taolosuhteiden parantamisesta. Liitteet 88. - Ks. 
Laboratoriot. 

- n:o 18, Kalavaisen ym.: Vapaudessa tapahtu
van kriminaalihuollon kehittämisestä. Liitteet 89. -
Ks. Kriminaalihuolto. 

- n:o 19, Lujan ym.: Kriminaalihuoltohallituksen 
perustamisesta. Uitteet 90. - KiS. Kriminaalihuolto. 

- n:o 20, V. Matti 1 a n ym.: Kriminologisen tutki
muksen kehittämisestä. Liitteet 91. - Ks. Rikos
tutkimus. 

- n:o 21, Paavolan ym.: Ulosottolain uudistami
sesta. Liitteet 92. - Ks. Ulosottolaki. 

- n:o 22, Pennasen ym.: Ulosottoapulaisen 
oikeuttamisesta vastaanottamaan rästiveroja ja -mak
suja. Liitteet 93.- Ks. Veronkanto. 

- n:o 23, S ä ä s k i 1 ahde n: Kuorma-autoilijain palk
·kasaatavien turvaamisesta. Liitteet 95. - Ks. Palk
kasaatavat. 

Toiv.al. n:o 24, V a r t i a n ym.: Kuorma-autoilijain saa
tavien turvaamisesta konkurssissa. Liitteet 96. - Ks. 
Palkkasaatavat. 

- n:o 25, Laaksosen ym.: Määriirahasta aiheetto
mien oikeudenkäyntien viran tai toimen haitijoille 
aiheuttamien kulujen korvaamiseen. Liitttet 97. -
Ks. Oikeudenkäynti. 

- n:o 26, Paavolan ym.: Oikeudenkäyntikustan
nusten korvaamisesta eräille valtion .toimenhalti
joille virantoimitusta koskevissa aiheettornissa ju
tuissa. Liitteet 98. - Ks. Oikendenkäynti. 

- n:o 27, Pennasen ym.: Oikeudenkäyntikustan
nusten korvaamisesta poliisimiehille virantoimitusta 
koskevissa aiheettornissa jutuissa. Liitteet 100. - Ks. 
Oikeudenkäynti. 

- n:o 28, Kockin ym.: Liikennevakuutusasiain siir
tämisestä yleisestä alioikeudesta vakuutusoikeuteen. 
Liitteet 101. - Ks. Liikennevahingot. 

- n:o 29, Peso 1 a n ym.: Liikennevahitikoja käsit
televän erikoistuomioistuimen perustamisesta. Liit
teet 102.- Ks. Liikennevahingot. 

- n:o 30, Me 1 i n i n: Suomen vastaisen aseman sel
vittämisestä Efl'A:ssa. Liitteet 107. - Ks. Ulko
maankauppa. 

- n:o 31, L e1 v o- Larssonin ym.: Toimenpiteistä 
normaalien diplomaattisten suhteiden luomiseksi 
Saksan Liittotasavaltaan ja Saksan Demokraattiseen 
Tasavaltaan. Liitteet 109. - Ks. Ulkopolitiikka. 

- n:o 32, Bernerin ym.: Matkailu- ja kauppayh
teyden järjestämisestä Neuvostoliittoon Parikkalasta. 
Liitteet 110. - Ks. Matkailu. 

- n:o 33, Sini s a 1 on ym.: Neuvostoliiton kanssa 
tehtävän maakaasusopimuksen valmistelun kiirehti-
misestä. Liitteet 111.- K6. Maakaasu. . 

- n:o 34, Kekkosen ym.: Maamme kansainväl<istä 
kehitysapua koskevan ohjelman valmistelemisesta. 
Liitteet 112. - Ks. Kehity$apu. · 

- n:o 3.5, Sir~ fi i n ym.: Määrärahasta valtionavus
tukseksi Pohjola-Norden r.y:lle. Liitteet 113. -
Ks. Pohjola-Norden r.y. 

- n:o 36, Kekkosen: Valtion viran ja toimen hal
tijain jatkokoulutuksen järjestämisestä. Liitteet 164. 
- Ks. Virkamiehet. 

- n:o 37, Pennasen ym.: Ylimääräisten ja tilapäis-
ten viran ja toimen haltijain saattamisesta lakkau
tuspalkkalain perusteella samaan asemaan vakinais
ten viran ja toimen haltijain kanssa. Liitteet 16.5. 
- Ks. Virkamiehet. · 

- n:o 38, Te n h i ä 1 ä n ym.: yksityisillä työmarkki-
noilla palvellun ajan ottamisesta huomi0011 valtion 
tai kunnan palvelukseen siirryttäessä ikälisiä myön
nettäessä. Liitteet 166. - Ks. Ikälisät. 

- n:o 39, Laaksosen ym.: Ylimääräisten ja tila
päisten toimien perustamisesta ylimääräisten viras
totyöntekijäin hoitamia tehtäviä varten. Liitteet 167. 
- Ks. Virkamie~t. 

- n:o 40, T. S a 1 on ym.: Naisten sodanaikaisen pal-
veluksen laskemisesta valtion palvdukseksi eläkettä 
määrättäessä. Liitteet 168. - Ks. Eläkkeet. 

- n:o 41, H o s t il a n ym.: Eläkkeelle siirtyneiden 
henkilöiden estämisestä kilpailemasta muun :tyÖvoi
man kanssa vapaista työpaikoista. Liitteet 169. -
Ks. Eläkeläiset. 

- n:o 42, Kanto 1 a n ym.: Lainsäädännön muutta
misesta siten, ettei julkisista varoista samanaikaisesti 
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maksettaisi henkilölle eläkettä ja palkkaa. Liitteet 
170.- Ks. Eläkeläiset. 

Toiv.al. n:o 43, La g e r r o osin ym.: Palkkatuloa saa
vien valtion ym. eläkeläisten eläkkeiden vähentämi
sestä. Liitteet 171.- Ks. Eläkeläiset. 

- n:o 44, Paasivuoren ym.: Tutkimuksesta sivu
virkojen hoitamisen ja eläkkeellä olevien virka- ja 
työsopimuswhteisten tehtävien laajuudesta. LHtteet 
172. - Ks. Eläkeläiset. 

- n:o 45, P o u s i n ym.: Julkisista viroista tai toi
mista eläkkeelle siirtyneiden estämisestä pääsemästä 
täysipalkkaisiin toimiin . eräissä tapauksissa. Liitteet 
173.- Ks. Eläkeläiset. 

- n:o 46, Vennamon: Valtion eläkettä saavien es
tämisestä pääsemästä julkiseen tehtävään. Liitteet 
174.- Ks. Eläkeläiset. 

- n:o 47, Laaksosen ym.: Määrärahasta eläke
asioita valmistelemaan tarvittavan lisähenkilökun
nan palkkaamiseksi valtiokonttoriin. Liitteet 175. 
- Ks. Valtiokonttori. 

- n:o 48, V i 1m i n ym.: Eräiden postilaitoksen si-
vutoimien muuttamisesta päätoimiksi. Liitteet 176. 
- Ks. Postilaitos. 

- n:o 49, Vennamon: Maalaiskirjeenkantajien an-
sioiden parantamisesta. Liitteet 177. - Ks. Posti
laitos. 

- n:o 50, K u 11 'i n ym.: Luotsien ruotsalaisissa 
kauppa-aluksissa suorittaman palvelun hyväksymi
sestä eläkkeitä laskettaessa. Liitteet 178 ja 179. -
Ks. Eläkkeet. 

- n:o 51, H a r a n ym.: Valtion virastojen ja laitos
ten henkilökunnan yhteisostojen ja tavaranjakelun 
kieltämisestä. Liitteet 180. - Ks. Yhteisostot. 

- n:o 52, P r o c o p en: Virastotalon suunnittelua ja 
rakentamista varten Karjaan kauppalaan. Liitteet 
181 ja 182. - Ks. Virastot. 

- n:o 53, Juvelan ym.: Valtion virastotalon raken
tamisesta Euraan. LHtteet 183. - Ks. Virastot. 

- n:o 54, La n d s t r ö m i n: Valtion virastotalon ra
kentamisesta Noormarkun kuntaan. Liitteet 184. -
Ks. Virastot. 

- n:o 55, Pohjosen ym.: Määrärahasta Joutsan vi
rastotalon rakennustöiden aloittamiseksi. · Liitteet 
185. - Ks. Virastot. 

- n:o 56, Niskasen ytn.: Määrärahasta valtion vi
rastotalon rakentamiseksi Loimaan kaupunkiin. Liit
teet 186. - Ks. Virastot. 

- n:o 57, Korsbäckin ym.: Kristiinan virastota
lon rakennustöiden aloittamisesta. Liitteet 187 ja 
188.- Ks. Virastot. 

- n:o 58, Koivusen ym.: Keski-Suomen läänin vi
rastotalojen rakentamisen ohjelmoimisesta ja kiireh
timisestä. Liitteet 189.- Ks. Virastot. 

- n:o 59, Mäen ym.: Määrärahasta virastotalon ra
kentrumseksi Ivaloon. Liitteet 190. - Ks. Virastot. 

- n:o 60, Lindeman i n ym;: Lisäyksestä vuoden 
1969 tulo- ja menoarvioon Paraisten kauppalan 
tulliasemaa varten. Liitteet 191 ja 192. - Ks. Tulli. 

....:. n:o 61, Lujan ym.: Voimakkaan väestönlisäyksen 
kokeneiden kuntien veropiirien verotoimistojen työ
voiman tarpeen selvittämisestä. Liitteet 193. - Ks. 
Verotus. 

- n:o 62; 11 a s k i v en ym.: Veronmaksajain oikeus
turvan selvittämisestä. Li:itteet 194. - Ks. Verotus. 

- n:o 63, Laaksosen ym.: Verotarkastuksen te
hostamisesta. Liitteet 195. - Ks. ·Verotus. 

Toiv.al. n:o 64, Pe·solan ym.: Veroilmoitusten jättö
ajan siirtämisestä huhtikuun loppuun. Liitteet 1%. 
- Ks. Verotus. 

- n:o 65, Rytkösen ym.: Luonnollisten henkilöi-
den verotusta koskevien lakien uudistamisesta. Liit
teet 197.- Ks. Verotus. 

- n:o 66, Haapasalon ym.: Pieniruloisten vero
tuksen lieventämisestä. Liitteet 198. - Ks. Veron
huojennukset. 

- n:o 67, Vennamon: Kaiklcien verovapauksien 
poistamisesta. Liitteet 199. - Ks. Veronhuojennuk
set. 

- n:o 68, Niskasen ym.: Maan arvonnousun ve
rottamista käsitelleen komitean mietinnössä esitetty
jen ehdotusten toteuttamisesta. Liitteet 200. - Ks. 
Verotus. · 

- n:o 69, E h r n r o o t h i n ym.: Pientuloisten eläk
keiden verovapaudesta. Liitteet 201 ja 202. - Ks. 
Veronhuojennukset. 

- n:o 70, K n u u t i n ym.: Esityksen antamisesta 
tulo- ja omaisuusverolain 24 §:n 9 kohdan muutta
misesta. Liitteet 203. - Ks. Tulo- ja omaisuusvero. 

- n:o 71, Me 1 i n i n ym.: Aviopuolisoiden erillis
verotuksen toteuttamismahdollisuuksien -tutkimi
sesta. Liiueet 204. - Ks. Verotus. 

- n:o 72, Niin i kosken ym.: Tutkimuksesta mui
den kuin omien alaikäisten lasten huoltamisesta ai
heutuvien kustannusten vähennysoikeudesta vero
tuksessa. Liitteet 206. - Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 73, Sai m on ym.: Veronvähennysoikeuden 
myöntämisestä yksinäisille henkilöille sisarusten las
ten hoidon ja elatuksen perusteella. Liitteet 207. 
- Ks. Veronhuojennukset. 

- · n:o 74, Vennamon: Eräiden huoltovelvollisten 
vapauttamisesta kunnan- ja valtionverosta. Liitteet 
208. - Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 75, T. S a 1 on ym.: Nuorten henkilöiden vero
tusepäkohtien korjitamisesta. Liitteet 209. - Ks. 
V eronhuojennukset. 

- n:o 76, S i 11 a n ta u k sen ym.: Opiskelijan ansio
tulojen saattamisesta verovapaiksi. Liitteet 210; -
Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 77, Procopen ym.: Opiskelijain oikeudesta 
vähentää eräitä välttämättömiä opiskelumenoja vero
tuksessa. Liitteet 211 ja 213. - Ks. Veronhuojen
nukset. 

- n:o 78, E. Salon ym.: Verovähennysoikeuden laa
. jentamisesta koulutus- ja opiskelukustannusten joh
dosta. Liitteet 215. - Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 79, Vennamon: Opiskelukustannusten vero
vähennystä koskevien säännösten tarkistamisesta. 
Liitteet 216. - Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 80, S i 11 a n ta u k sen ym.: Opintolainojen ly
hennysten vähentämisestä verotuksessa. Liitteet 217. 
- Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 81, V a r t i a n ym.: Alivuokralaisena asuviita 
opiskelijoilta kannettavan huoneenvuokran vapaut
tamisesta tuloverosta. Uitteet 218. - Ks. Veron
huojennukset. 

- n:o 82, K n u u ti n ym.: Moottorisahavähennyksen 
porrastamisesta verotuksessa. Liitteet 219. - Ks. 
Veronhuojennukset. 

- n:o 83, Pekkarisen ym.: Moottorisahaa metsä
töissä käyttävien verovähennysoikeuden korottami
sesta. Liitteet 220. - Ks. Veronhuojennukset. 
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Toiv.al. n:o 84, Pekkarisen ym.: Kuolinpesien ja 
maatalousyhtymien oikeuttamisesta tekemään luon
nollisille henkilöille myönnettävät verovähennykset. 
Liitteet 221. - Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 85, Vennamon: Sairaus- ja hautausavustus
kassojen vapauttamisesta veroista. Liitteet 222. -
Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 86, Paasivuoren ym.: Vuokramenojen vä
hennyskelpoisuudesta verotuksessa eräissä tapauk
sissa. Liitteet 223. - Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 87, Gestrin i n ym.: Asunnon ja työpaikan 
välisten todellisten matkakustannusten vähennyskel
poisuudesta verotuksessa. Liitteet 224 ja 225.- Ks. 
V eronhuojennukset. 

- n:o 88, A r on ym.: Kotiapulaisen palkkauskulujen 
saattamisesta vähennyskelpoisiksi verotuksessa. Liit
teet 226.- Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 89, Niinikosken ym.: Palkanmaksajan 
oikeuttamisesta vähentämään verotettavista tulois
taan kotiapulaisen palkka. Liitteet 227. - Ks. Ve
ronhuojennukset. 

- n:o 90, La n d s tr ö m i n ym.: Kieltenopettajien ul
komaisten opintomatkojen kustannusten vähennys
oikeudesta verotuksessa. Liitteet 228.- Ks. Veron
huojennukset. 

- n:o 91, H. Linnan ym.: Alkoholijuomien ja tu· 
pakan mainoskulujen verovähennysoikeuden poista
misesta.· Liitteet 229. - Ks. Mainonta. 

- n:o 92, Niemelän ym.: Omaisuusveron asteittai
sesta poistamisesta. Liitteet 230. - Ks. Omaisuus
verot'llS'. 

- n :o 93, P e n t i n ym.: Maatalouden omaisuusvero
tuksen muuttamisesta. Liitteet 232. - Ks. Omai
suusverotus. 

- n:o. 94, Mäen ym.: Esityksen antamisesta maata· 
louden tuloverolain poikkeussäännöksiksi ylimeno
kautena. Liitteet 233. - Ks. Maatilatalouden ve
rotus. 

- n:o 95, Haukipuron ym.: Maatilatalouden tu· 
loverolain veroilmoituslomakkeiden yksinkertaista
misesta. Liitteet 234. - Ks. Maatilatalouden vero
tus. 

- n:o 96, Karpolan ym.: Uudistetun metsämaan 
verovapauden saannin helpottamisesta. Liitteet 235. 
- Ks. Metsäverotus. 

- n:o 97, E. Räsäsen ym.: Metsäverohelpotuksen 
myöntämisestä heikkotuottoisille metsälöille. Liitteet 
236. - Ks. Metsäverotus. 

- n:o 98, T ii t u n ym.: Liikevaihtoveron poistami
sesta pieniltä yrityksiltä. Liitteet 237. - Ks. Liike
vaihtovero. 

- n:o 99, E. Laineen ym.: Liikevaihtoveron pois
tamisesta joukkokulutustarvikkeilta. Liitteet 238. -
Ks. Liikevaihtovero. 

- n:o 100, Paavolan ym.: Invalidien ja invalidi
työvoimaa pääasiallisesti käyttävien yritysten liike
vaihtoverovapauden laajentamisesta. Liitteet 239. -
Ks. Liikevaihtovero. 

- n:o 101, Vennamon: Oppi. ja koulukirjojen va
pauttamisesta liikevaihtoverosta. Liitteet 240. - Ks. 
Liikevaihtovero. 

- n:o 102, H a r a n ym.: Ammattimaiseen liikentee
seen käytettävien kuorma-autojen vapauttamisesta 
liikevaihtoverosta. Liitteet 241. - Ks. Liikevaihto
vero. 

573 1/69 

Toiv.al. n:o 103, Vennamon: Moottorisahoihin koh
dustuvan verotuksen poistamisesta. Liitteet 242. -
Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 104, V en n a m on: Moottorikelkkoihin koh
distuvan verotuksen poistamisesta. Liitteet 243. -
Ks. Veronhuojennukset. 

- n:o 105, Häggblom i n ym.: Kansainvälisillä ve
sillä käytettävän kalastusvälineistön vapauttamisesta 
tullista ja liikevaihtoverosta. Liitteet 244 ja 245. -
Ks. Veronhuojennukset. . 

- n:o 106, Sarjalan ym.: Toimenpiteistä autovero
järj~telmän uudistamiseksi. Liitteet 246. -'- Ks. 
Moottoriajoneuvovero. 

- n:o 107, Niinikosken ym.: Autoveron palaut
tamisesta kokonaisuudessaan ammattiautoilijoille. 
Liitteet 247. - Ks. Moottoriajoneuvovero. 

- n:o 108, E. Räsäsen ym.: Ammattimaiseen liiken
teeseen käytettävien kuorma-autojen ajoneuvoveron 
alentamisesta. Liitteet 248. - Ks. Moottoriajoneuvo
vero. 

- n:o 109, Vennamon: Ammattiautoilijain auto- ja 
bensiiniveron alentamisesta. Liitteet 249. - Ks. 
Moottoriajoneuvovero. 

- n:o 110, T. Salon ym.: Poromiesten moottori
keikkojen polttoaineen vapauttamisesta polttoaine
verosta. Liitteet 250. - Ks. Polttoaineet. 

- n:o 111, Landströmin ym.: Vapaapalokuntien 
oikeuttamisesta käyttämään verovapaata polttoainetta 
paloautoissaan. Liitteet 251. - Ks. Polttoaineet. 

- n:o 112, T. Salon ym.: Laajennetun rajakauppa
oikeuden säätämisestä Lapin kuntien asukkaille. Liit
teet 252. - Ks. Rajakauppa. 

- n:o 113, Sääski 1 ahde n: Poronhoitotöitä var
ten ostetun moottorikelkan tullimaksun palauttami
sesta. Liitteet 253. - Ks. Tulli. 

- n:o 114, Pennasen: Rahalaitoksista velkakirjalla 
nostettujen opintolainojen vapauttamisesta leimave
rosta. Liitteet 254. - Ks. Leimavero. 

- n:o 115, Koivusen ym.: Toimenpiteistä vienti
maksujen perinnän jatkamisen turvaamiseksi. Liit
teet 255. - Ks. Vientimaksut. 

- n:o 116, H a r a n ym.: Vakuutusmaksuista suoritet
tavasta verosta annetun lain kumoamisesta. Liitteet 
256.- Ks. Vakuutus. 

- n:o 117, Pekkarisen ym.: Vakauttamistoimen
piteiden jatkamisesta. Liitteet 257. - Ks. Vakaut
taminen. 

- n:o 118, Vennamon: Pääomavirtojen ohjaami
sesta kansalaisten omatoimisuuden hyväksi. Liitteet 
258. - Ks. Pääoma. 

- n:o 119, af Heurlinin ym.: Selvityksestä julki
suusperiaatteen soveltamisesta laajemmin talouselä
mässä. Liitteet 259. - Ks. Talouselämä. 

- n:o 120, H o 1 o p a i sen ym.: Eräiden yleisön· pal
veluun liittyviä tehtäviä hoitavien valtion laitosten 
muuttamisesta valtionjobtoisiksi osakeyhtiöiksi. Liit
teet 260.- Ks. Valtion laitokset. 

- n:o 121, Sinisalon ym.: Toimenpiteistä talous-· 
elämän keskityksen torjumiseksi. Liitteet 261. - Ks. 
Talouselämä. · 

- n:o 122, Hanhirovan ym.: Kehitysaluelainsää
dännön voimassaolaajan jatkamisesta. Liitteet 262. 
- Ks. Kehitysalueet. 

- n:o 123, T. S a 1 on ym.: Esityksen antamisesta ke-
hitysalueiden elinkeinoelämän veronhuojennuksista_ 
Liitteet 263. - Ks. Kehitysalueet. 
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T~iv.l\1. n:o 124, Hjerp p en ym,: Valtiojohtoisten ja 
valtion tukea saavien laitosten sijoittamisesta maan 
eri osiin. Liitteet 264. - Ks. Hajasijoitus. 

- n:o .125, H j e r p p en ym.: Määrärahasta Pohjois
Suomen investointirahaston alkupääomaksi Liitteet 
265. - Ks. Investointirahasto. 

- n:o. 126, Leinosen ym.: Toimenpiteistä Pohjois
Suomen elinkeinoelämän kehittämiseksi. Liitteet 
266. ~ Ks. Elinkei:notoimi:nta. 

- n:o 127, M ä k i sen ym.: Lapin talouselämän ja 
luonnonkäytön yleissuunnitelman laatimisesta. Liit
teet 267. - Ks. Talouselämä. 

- n:o 128, Vilmin ym.: Pohjois-Suomessa toimivien 
valtion yhtiöiden pääkonttorien siirtämisestä Helsin
gistä tuotantolaitosten yhteyteen. Liitteet 268. -
Ks. V aidon laitokset. 

- n:o 129, Koivusen ym.: Pienteollisuuden työl
·listämismahdollisuuksien lisäämisestä luottoja lisää
mällä. Liitteet 269. - Ks. Pien teollisuus. 

- n:o 130, Vennamon: Maan uumenissa piilevien 
rikkauksien esille saamisesta. Liitteet 270. - Ks. 
Malminetsintä. 

- n:o 131, Sinisalon ym.: Itä-Suomen geologisen 
peruskartoituksen uudistamisesta. Liitteet 271. -
Ks. Kartoitus. 

- n:o 132, Tainio n ym.: Toimenpiteistä geologisen 
tutkimustoimmnan parantamiseksi. Liitteet 272. -
Ks. Geologinen tutkimustoiminta. 

- n:o 133, Friman i n ym.: Toimenpiteistä Pohjois
ja Itä-Suomen maaperärikkauksien käyttämiseksi 
kansantaloutemme hyväksi. Liitteet 273. - Ks. 
Talouselämä. 

- n :o 134, S ä ä s k i 1 a h d e n: Pohjois-Suomen luon
nonvarojen tutkimusaseman rakentamisesta Rovanie
melle. Liitteet 274. - Ks. Tutkimustyö. 

--, n:o 135, Peso 1 a n ym.: Kaivostoiminnan aloitta
misesta Nivalan Hiturassa. Liitteet 275. - Ks. Kai
vostoiminta. 

- n:o 136, S a II a n ym.: Savukoskella olevan apa
tiittiesiintymän tutlcimustoimin:nan tehostamisesta. 

· Liitteet 276. - Ks. Kaivostoiminta. 
- n:o 137, Vennamon: Rautaruukki Oy:n laajen

.netun 'tuotannon sijoittamisesta Pohjois-Suomeen. 
Liitteet 277. - Ks. Teollisuus. 

- n:.o 138, H a Ii s en ym.: Metallisulaton aikaansaa
misesta Itä-Suomeen. Liitteet 278. - Ks. Teollisuus. 

- n:o 139, Pekkarisen ym.: Metallisulaton raken
tamisesta Varkauteen. Liitteet 279.- Ks. Teollisuus. 

- :li:o 140, Vai tdsen ym.: Tutkimuksesta metalli
sulattamon perustamisesta Pohjois-Karjalaan. Liitteet 
280.- Ks. Teollisuus. 

- n:o 141, V o 1 o t i sen ym.: Metallisulaton perus
tamisesta Pohjois-Karjalan lääniin. Liitteet 281. -
Ks. Teollisuus. 

- n:o 142, Bernerin ym.: Energiataloudellisen eli
men asettamisesta ohjaamaan maamme energiahuol
lon kehitystä. Liitteet 282. - Ks. Voimatalous. 

- n:o 143, K n u u t i n ym.: Porttipahdan ·tekojärven 
altaan pohjan raivaamisesta. Liitteet 283. - Ks. 
Perkaustyöt. 

- n:o 144, Kiviahon ym.: Määrärahasta Sykäräis
ten, Nurmon ja Alajärven voimalaitoksien rakenta
miseksi. Liitteet 284. - Ks. Voimalaitokset. 

- n:o 145, Voudlaisen ym.: Siikakosken ja Pu
daskosken voimalaitoksen rakentamisesta Pielisjärven 
kunnassa. Liitteet 285. - Ks. Voimalaitokset. 

Toiv.al. n:o 146, Hanhirova n ym.: TutkimUksesta 
turveteollisuuden aikaansaamisesta Karungin kun
nassa. Liitteet 286. - Ks. Turve. 

- n:o 147, Hanhirovan ym.: Lisäyksestä vuoden 
1969 tulo- ja menoarvioon Kemijärvi Oy:n osakkei
den lunastamiseksi yksityisiltä osakkeenomistajilta. 
Liitteet 287.- Ks. Kemijärvi Oy 

- n:o 148, V o 1 o t i sen ym.: Vlationapujen korotta
misesta maaseudun sähköistämiseen. Liitteet 288. -
Ks. Sähkö. 

- n:o 149, Vennamon: Yrityksien ja maataloUksien 
sähkökustannuksien alentamisesta. Liitteet 289.
Ks. Sähkö. 

- n:o 150, Hanhirova n ym.: Sähkötariffien ta
soittamisesta maan eri osissa. Liitteet 290. - Ks. 
Sähkö. 

- n:o 151, Korsbäck i n ym.: Sähkövirran kulutta
jahintojen erilaisuuden poistamisesta. Liitteet 291 ja 
292. - Ks. Sähkö. 

- n:o 152, Uusi ta 1 on ym.: Sähkön hinnan saatta
misesta samanlaiseksi koko valtakunnan alueella. 
Liitteet 293.- Ks. Sähkö. 

- n:o 153, T. S a 1 on ym.: Polttoaineiden kuljetuskus
tannusten korvaamisesta valtion varoista polttoai
neiden hintojen alentamiseksi Pohjois-Suomessa ja 
Lapissa. Liitteet 294. - Ks. Polttoaineet. 

- n:o 154, Tikkasen ym.: Nestemäisten polttoai
neiden hintojen saattamisesta samansuuruisiksi koko 
maassa. Liitteet 295. - Ks. Polttoaineet. 

- n:o 155, Vilponiemen ym.: Asunto-obligaatio
jestelmän aikaansaamisesta vuokra-asuntotuotannon 
rahoitustarpeen tyydyttämiseksi. Liitteet 296. - Ks. 
Asuntotuotanto. 

- n:o 156, H on k ase n ym.: Asuntolainan tarpeessa 
olevien kohtelemisesta tasapuolisesti asutus- ja asun
tohallituksen lainoitustoiminnassa. Liitteet 297. -
Ks. Asuntolainat. 

- n:o 157, V en n a m on: Asuntotuotantoon osoitet
tujen lainavarojen ohjaamisesta omakotitalojen ja 
omistusasuntojen rakentamiseen. Liitteet 298. -
Ks. Asuntolainat. 

- n:o 158, V e n n a m on: Vähävaraisten perheenhuol
tajien arava-asuntojen saannin tutvaamisesta. Liitteet 
299.- Ks. Asuntolainat. 

- n:o 159, Niin i kosken ym.: Teiden, rautateiden 
ja sähkölinjojen rakentamisen johdosta siirrettäviä 
rakennUksia koskevan lainoituksen saattamisesta etu
oikeutettuun asemaan. Liitteet JOO. - Ks. Asunto
lainat. 

- n:o 160, Pesolan ym.: Arava-lainojen siirtämi
sestä taloyhtiöiltä osakkeenomistajille. Liitteet 301. 
- Ks. Asuntolainat. 

- n:o 161, Vennamon: Lainakoron Alentamisesta. 
Liitteet 406. - Ks. Korko. 

- n:o 162, Procopen ym.: Säästämistoiminnan el
vyttämisestä veronhuojennustilien käyttöön ottami
sen avulla. Liitteet 407 ja 408. - Ks. Säästämistoi
minta. 

- n:o 163, 0. S a arisen ym.: Investointipankin ja 
siihen liittyvän suhdannerahaston perustamisesta. 
Liitteet 409.- Ks. Investointipankki. 

- n:o 164, A. Saarisen ym.: Kahden liikepankin 
siirtämisestä valtion omistukseen. Liitteet 410. -
Ks. Liikepankit. 

- n:o 165, Siiskosen ym.: Sairaalahallinnon uudel
leenjärjestämisestä. Liitteet 428. - Ks. Sairaalat. 
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Toiv.al .. n:o 166, A r on ym.: Sairaalain potilaspaikkojen 
käyttöä koskevasta kok.Qnaistutkimuksesta. Liitteet 
429.- Ks. Sairaalat. 

- n:o 167, Heinosen ym.: Vapaiden tuberkuloosi
hoitopaikkojen käyttämisestä muiden rairauksien hoi
tamiseen. Liitteet 431. - KB. Sairaanhoito. 

- n:o 168, Tainio n ym.: Toimenpiteistä kuntien sai
raalamenojen pienentämiseksi. Liitteet 432. - Ks. 
Kunnat. 

- n:o 169, Uusi ta 1 on ym.: Sairaalalakien valtion
apusäännösten muuttamisesta. Liitteet 433. - Ks. 
Sairaalat. 

- n:o 170, Hanhirova n ym.: Yhteispohjoismais
ten sairaalahoitomahdollisuuksien selvittämisestä 
Tornionlaaksossa. Liitteet 434. - Ks. Sairaanhoito. 

- n:o 171, Sileäkanlkaan ym.: Kunnallisten lää
kärien tarjonnan varmistamisesta. Liitteet 435. -
Ks. Lääkärit. 

--. n:o 172, Vai t t i sen: Sairaanhoitohenkilöstön 
työnvälitystoiminnan laajentamisesta. Liitteet 436. 
- Ks. Työnvälitys. 

- n:o 173, Sillantauksen ym.: Selvitylksestä lää-
kärille lkuuluvien hoito- ja tutkimustehtävien siirtä
misestä sairaanhoitajien suoritettavaksi. Liitteet 437. 
- Ks. Sairaanhoito. 

- n:o 174, K n u u t tilan ym.: Lääkintäassistenttien 
koulutuksen aloittamisesta. Liitteet 438. - Ks. Lää
kin täassistenti t. 

- n:o 175, Vai t t i sen: Terveyssisarkoulutuksen 
muuttamisesta terveydenhuoltajakoulutulkseksi. Liit
teet 439.- Ks. Terveyssisaret. 

- n:o 176, Kanto 1 a n ym.: Laikisääteisen valtakun
nallisen sairaankuljetusjärjestelmän ai!kaansaamisesta. 
Liitteet 440.- Ks. Sairaankuljetus. 

- n:o 177, Gestrinin ym.: Tehokasta terveyden
ja saiMaohoidon avohoitoa /koskevien selvitysten 
loppuunsaattamisesta. Liitteet 441 ja 443. - Ks. 
Terveydenhoito. 

- n:o 178, Karkisen ym.: Avokentän kuntoutus
työn tehostamisesta. Liitteet 445. - Ks. Kuntout
uminen. 

- n:o 179, Lehmosen ym.: Tutkimuksesta tervey
denhoitotyön parantamisesta terveydenhoitokeskuk
sia perustamalla. Liitteet 447. - Ks. Terveyden
hoito. 

- n:o 180, Li n t i l ä n ym.: Terveyden- ja sairaan
hoidon avohoitokeskusten rakentamisen lainoittami
sesta. Liitteet 448. - Ks. Terveydenhoito. 

- n:o 181, Siisikosen ym.: Avosairaanhoidon te
hostamisesta terveyskeskuksia perustamalla. Liitteet 
449.- Ks. Sairaanhoito. 

- n:o 182, S i 1 tase n ym.: Määrärahasta Turun ter
veydenhuolt<HJPiston ra·kennustyön aloittamiseksi. 
Liitteet 450.- Ks. Terveydenhoito. 

- n:o 183, V a i t t i s en: Kuntien yhteisten kokeilu
terveysasemien perustamisesta. Liitteet 451. - Ks. 
Terveydenhoito. 

- n:o 184, V o 1 o t i sen ym.: Terveysasemapiirien 
mitoittamisesta pohjoisilla ja itäisillä alueilla. Liit
teet 452.- Ks. Terveydenhoito. 

- n:o 185, Gestrin i n ym.: Toimenpiteistä kun
nallisesta lkodinboitoavusta annetun lain muuttami· 
selksi. Liitteet 453 ja 454. - Ks. Kodinhoito. 

- n:o 186, K a a r 1 o sen ym.: Kodinhoitajaikoulutusta 
koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta. Liitteet 
455. - Ks. Kodinhoito. 

Toiv.al. n:o 187, Vennamon: Hoitoavun ja kodin
hoitajan kustannusten korvaamisesta vanhuksille. 
Liitteet 456.- Ks. Vanhukset. 

- n:o 188, E s k e Ii s en ym.: Kotiavustajatoiminnan 
saattamisesta valtionavun piiriin. Liitteet 457. -
- Ks. Kotiavustajat. 

- n:o 189, Gestrin i n ym.: Ennalta ehkäisevän 
mielenterveydenhoidon henkilökunnan ja· taloudel
listen voimavarojen vahvistamisesta. Liitteet 458 ja 
459.- Ks. Mielenterveys. 

- n:o 190, P. R ä.s ä sen ym.: Reumasairauksien tut
kimus- ja hoitomahdollisuuksien selkä etikoislääikä
reiden koulutuksen lisäämisestä. Liitteet 460. -
Ks. Reuma. 

- n:o 191, P. Räsäsen ym.: Huuli- ja suulakihal
kiopotilaiden hoitokustannusten korvausmenettelyn 
järjestämisestä joustavalksi. Liitteet. 461. - KB. Kehi
tysvammaiset. 

- n:o 192, Sai m on ym.: Naisten kohdunkaulasyö
vän tutkimuksista kunnille aiheutuvien kustannus
ten korvaamisesta valtion varoista. Liitteet 463. -
Ks. Kunnat. 

- n:o 193, Salaman ym.: Kuulokeskusten perusta
misesta koskevan selvityksen laatimisesta. Liitteet 
464. - Ks. Aistivialliset. 

- n:o 194, Paasivuoren ym.: Suojapirttien ·Sää
tiön piiriin kuuluvien rakennusyritysten rahoituk
sen järjestämisestä. Liitteet 465. - Ks. Asuntotuo
tanto. 

- n:o 195, Sai m on ym.: Rintamamies.kortin omaa
vien oikeuttamisesta ilmaiseen lääkärinhoitoon ja lää
kehuoltoon. Liitteet 466. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 1%, Pesolan ym.: Yleisten uimapaikkojen 
luokittelusta. Liitteet 467. - Ks. Virkistysalueet. 

- n:o 197, Mäkisen ym.: PCB:n luontoon leviä· 
misen estämisestä. Liitteet 468. - Ks. Vesiensuo
jelu. 

- n:o 198, Eskelisen ym.: Eläinlääketieteellisten 
kliinisten laboratorioiden perustamisesta Kuopion, 
Oulun ja Vaasan lääneihin. Liitteet 469. - Ks. 
Labomtoriot. 

- n:o 199, V ilmi n ym.: Määrärahasta Ranuan kun
nan eläinlääkärin virka-asunnon ja vastaanottotilojen 
rakentamiseksi. Liitteet 470. - Ks. Eläinlääkrit. 

- n:o 200, H on ik o sen ym.: Tupalkoinnin tervey
delle aiheuttaman vahingollisuuden selvittämisestä 
nuorisolle ja lapsille. Liitteet 471. - KB. Terveyden
hoito. 

- n:o 201, Procopen ym.: Eräiden lääkeaineiden 
käytön tilastoinnista. Liitteet 472 ja 473. - Ks. 
Lääkkeet. 

- n:o 202, Leinosen ym.: Henkilöstön koulutta
misesta alkoholistien ja huumausaineiden käyttäjien 
huoltotyöhön. Liitteet 474. - Ks. Sosiaalihuolto. 

- n:o 203, Leivo-Larssonin ym.: Poliisivoiman 
lisäämisestä huumausainerilkollisuuden torjuntaan. 
Liitteet 475. - Ks. Poliisi. 

- n:o 204, Neva 1 a i sen ym.: Kuluttajien oi!keus
turvaa koskevan lainsäädännön aikaansaamisesta. 
Liitteet 476. - Ks. Oikeusturva. 

- n:o 205, K o c k i n ym.: Kilpailurajoitusten valvon
nan tehostamisesta. Liitteet 477. - Ks. Taloudelli
nen kilpailu. 

- n:o 206, Siisikosen ym.: Yiksityisen voitontavoit
telun poistamisesta oluen valmistuksesta ja kaupasta. 
Liitteet 478. - Ks. Olutteollisuus. 
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Toiv.al. n:o 207, A. Salon ym.: Matkatoimistoalan 
ottamisesta yhteiskunnan hoitoon. Liitteet 479. -
Ks. Matkailu. 

- n:o 208, Borg-Sundmanin ym.: Puolueetto
man tutkijaelimen asettamisesta seuraamaan televi
sion ja radion ohjelmia. Liitteet 480. - Ks. Yleis
radio. 

- n:o 209, Ehrnroothin ym.: Toimenpiteistä Oy 
Yleisradio Ab:n hallinnon muuttamiseksi. Liitteet 
481 ja 483. - Ks. Yleisradio. 

- n:o 210, S i 11 a n t a u k sen ym.: V aitiojobtoisen 
ja muun ohjelmatoiminnan erottamisesta radiolain
säädäntöä valmisteltaessa. Liitteet 485. - Ks. Yleis
radio. 

- n:o 211, S i 11 a n ta u 1c s en ym.: Yhteislkuntaa säi
lyttävän asenteen huomioonottamisesta yleisradiolain
säädäntöä valmisteltaessa. Liitteet 486. - Ks. Yleis
radio. 

- n:o 212, Pohjosen ym.: Selvityksestä päätäntä
vallan siirtämisestä valtion keskusvirastoista piiri- ja 
paikallishallintoon. Liitteet 530. - Ks. Hallinto. 

- n:o 213, A. S a 1 on ym.: Yhdyskuntasuunnittelun 
ja kunnallishallinnon julikisuuden lisäämisestä. Liit
teet 531. - Ks. Yhdyslkuntasuunnittelu. 

- n:o 214, La n d s t r ö m i n ym.: Manttaalikunta
lainsäädännön kumoamisesta. Liitteet 532. - Ks. 
Manttaalikuntalaitos. 

- n:o 215, Peso 1 a n: Kunnallisvaltuutettujen vara
jäseniä koskevien määräysten muuttamisesta. Liitteet 
533. - Ks. Kunnallishallinto. 

- n:o 216, Leivo-Larssonin ym.: Äänestyslip
pua koskevien kunnallisvaalilain säännösten tarkis
tamisesta. Liitteet 534. - Ks. Kunnallisvaalit. 

_.. n:o 217, Puhakan ym.: Työnantajien veivoitta
misesta maksamaan työntekijöille kunnallisiin luot
tamustehtäviin osallistumisen vuoksi menetetystä 
työajasta palkika. Liitteet 535. - Ks. Kunnallishal
linto. 

- n:o 218, Sääski 1 ahde n: Kaupungin- tai kaup
palanjohtajien vaikutusvallan vähentämisestä kunnal
lishallituksessa. Liitteet 536. - Ks. Kunnallishal
linto. 

- n:o 219, Vennamon: Kaupunginjohtajien ääni
. oikeuden rajoittamisesta kaupunginhallituksessa. 
Liitteet 537.- Ks. Kunnallishallinto. 

- n:o 220, Heinosen ym.: Kunnallista nuoriso
työtä koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Liit
teet 538, - Ks. Nuoriso. 

- n:o 221, Sinisalon ym.: satamatöiden kunnal
listamista koskevan selvityksen suorittamisesta. Liit
teet 53~.- Ks. Satamat. 

- n:o 222, Vilponiemen ym.: Kunnallisten ob
ligaatioiden käyttöönottamisesta kuntien. maanosto
toiminnan rahoitustarpeen tyydyttämiseksi. Liitteet 
541. - Ks. Kunnat. 

- n:o 223, Sirenin: Kuntien ja kuntainliittojen 
. tuotonsaannin varmistamisesta. Liitteet 542. - Ks. 
Kunnat. 

- n:o 224, E. Räsäsen ym.: Lisäyksestä vuoden 
1%9 tulo- ja menoarvioon avustuksiksi vailkeu:ksiin 
joutuneille kunnille. Liitteet 543. - Ks. Kunnat. 

- n:o 225, Uusitalon ym.: Määrärahasta taloudel
lisiin vaikeuksiin joutuneiden kuntien avustamiseksi. 
Liitteet 544. - Ks. Kunnat. 

Toiv.al. n:o 226, Vennamon: Vaikeuksiin joutunei
den kuntien avustamismäärärahan korottamisesta. 
Liitteet 546. - Ks. Kunnat. 

- n:o 227, Kantolan ym.: Määrärahi!Sta !ainoiksi 
Uudenmaan !kunnille koulu-, sairaala-, asunto- ja 
kunnallisteknillisten laitosten rakentamiseksi. Liit
teet 547.- Ks. Kunnat. 

- n:o 228, Sää s k il ahde n: Kunnille suoritettavien 
valtionavustusten ennakoiden täsmällisestä maksatta
misesta. Liitteet 548. - Ks. Kunnat. 

- n:o 229, Lehmosen ym.: Ylimääräisen valtion
avustuksen myöntämisestä eräiden seutukaavaliitto
jen kustannusten tasoittamiseen. Liitteet 549. - Ks. 
Kunnat. 

- n:o 230, Hanhirovan ym.: Määrärahasta avus
tukseksi kunnille maantiekorvausten maksamista var
ten. Liitteet 550. - Ks. Kunnat. 

- n:o 231, Honkasen ym.: Lisäyksestä vuoden 
1969 tulo- ja menoarvioon avustulkseksi :kunnille 
maantiealueiden lunastusta varten. Liitteet 551. -
Ks. Kunnat. 

- n:o 232, J ä m sen i n ym.: Kantokykyluokituksesta 
kunnille aiheutuneiden Jtohtuuttomuuksien oikaise
misesta. Liitteet 552. - Ks. Kunnat. 

- n:o 233, Lehmosen ym.: Kuntien kantokyky
luokituksen kohtuuttomuuksien oilkaisemisesta. Liit
teet 553. - Ks. Kunnat. 

- n:o 234, V i 1m i n ym.: Kaiiklkien Lapin läänin kun
tien määräämisestä kuntien yleistä kalleusluokitusta 
koskevassa laissa tarkoitettuun ensimmäiseen kalleus
luokkaan. Liitteet 554. - Ks. Kalleusluokitus. 

- n:o 235, Niskasen ym.: Uudelllkaupungin nosta
misesta toiseen kalleusryhmään. Liitteet 556. - Ks. 
Kalleusluokitus. 

- n:o 236, V en n a m on: Katon asettamisesta kun
nan veroäyrin hinnan nousulle. Liitteet 557. - Ks. 
Kunnallisverotus. 

- n:o 237, E. Räsäsen ym.: Liiketulosta suoritet
tavan veron maksamisesta tuotantopailklkakunnalle. 
Liitteet 558.- Ks. Verotuslaki. 

- n:o 238, K n u u t i n ym.: Oman asunnon hankki
miseen kohdistuvien korkokulujen vähennysoikeu
desta !kunnallisverotuksessa tulolähteestä riippu
matta. Liitteet 559. - Ks. Kunnallisverotus. 

- n:o 239, K n u u ti n ym.: Lapsivähennyksen myön
tämisestä kunnallisverotuksessa lapsen saamasta or
voneläkkeestä riippumatta. Liitteet 560. - Ks. Kun
nallisverotus. 

- n:o 240, Gröndahlin ym.: Määrärahasta aal
lonmurtajien rak:entamiselksi Mäntyluodon sataman 
edustalle. Liitteet 561. - Ks. Satamat. 

- n:o 241, V i 1m i n ym.: Vesijättöjä ja vesialueita 
koskevien jatkolain säännösten muuttamisesta. Liit
teet 562.- Ks. Jakolaitos. 

- n:o 242, Niin i !Ie o s ken ym.: Viljelijäin lainan
saantimahdollisuuksien turvaamisesta maanmittaus
toimitusten aiheuttaman rakennusten uudelleenra
kentamisen johdosta. Liitteet 563. - Ks. Maanmit
taus. 

- n:o 243, Peso 1 a n ym.: Asemakaavan vahvistamis
menettelyn siirtämisestä sisäasiainministeriöitä lää
nin:hallitulksille. Liitteet 564. - Ks. Asemakaava. 

- n:o 244, Mäkisen ym.: Rakennuslainsäädännön 
tarkistamisesta kiinnittämällä ensisijainen huomio 
ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseen. Liitteet 565. 
- Ks. R~kennustoiminta. 
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Toiv.al. n:o 245, A a 11 on ym.: Laajemman 1unastus
oikeuden myöntämisestä kunnille maan saamiseksi 
asuntorakennustoimintaa varten. Liitteet 566. - Ks. 
Kunnat. 

- n:o 246, N i k k i 1 ä n ym.: Maanhankintalakia to
teutettaessa valtiolle hankittujen, asemakaavassa ka
tumaaksi määrättyjen alueiden luovuttamisesta kor
vauksetta kaupungille ja kauppalalle. Liitteet 567. -
Ks. Maanhankinta. 

- n:o 247, Peso 1 a n ym.: Asemakaavan vahvistami
sen yhteydessä esille tulevan maanhinnan tasoitta
misesta maanomistajien !kesken. Liitteet 568. - Ks. 
Asema.kaava. 

- n:o 248, K n u u t t i 1 a n ym.: Kadun liittämisestä 
asemakaava-alueella yleiseen tiehen ilman erityisjär
jestelyitä. Liitteet 569. - Ks. Tielaki. 

- n:o 249, P r o c o p en ym.: Rakennuslain 75 §:n 
kumoamisesta. Liitteet 570 ja 571.- Ks. Rakennus
laki. 

- n:o 250, Pennasen ym.: Rakennusmääräysten 
ylimitoituksen ikustannusvaikutusten selvittämisestä. 
Liitteet 572. - Ks. Rakennustoiminta. 

- n:o 251, Paavolan ym.: Helsingin kaupunkiseu
tua koskevan maanjärjestelylain aikaansaamisesta. 
Liitteet 573. - Ks. Yhdyskuntasuunnittelu. 

- n:o 252, Bern eri n ym.: Luonnontieteilijän saa
misesta vesioikeuksien asiantuntijajäseneksi. Liitteet 
574.- Ks. Vesioikeudet. 

- n:o 253, Mäkisen ym.: Ympäristön suojelun ja 
hoidon biologista asiantuntemusta edustavan työvoi
man tarpeen selvittämisestä. Liitteet 575. - Ks. Yh
dyskuntasuunnittelu. 

- n:o 254, Mäkisen ym.: Rahaston perustamisesta 
luonnonaineiden lunastamiseksi yleiseen virkistys
käyttöön. Liitteet 576. - Ks. Virkistysaiueet. 

- n:o 255, 0. Laineen ym.: Santahaminan ja Suo
menlinnan saarien saattamisesta Helsingin kaupun
gin hallintaan virkistystarkoituksia varten. Liitteet 
577. - Ks. Virkistysalueet. 

- n:o 256, Vennamon: Metsästystä koSikevien 
säännösten tarkistamisesta. Liitteet 578. - Ks. Met
sästys. 

- n:o 357, Koivusen ym.: Valtion maiden vuok
raamisessa metsästys- ja ocalastusseuroille noudatetun 
menettelyn uudistamisesta. Liitteet 579. - Ks. Met
sästys. 

- n:o 258, Sääskilahden: Yksityisten mailla kaa
dettujen hirvien kaatolupamaksujen käyttämisestä 
samojen alueiden riistanhoitoon. Liitteet 580. - Ks. 
Metsästys. 

- n:o 259, Vennamon: Metsästysaseen kuljetta
mista moottorikelkassa koskevien säännösten muut
tamisesta. Liitteet 581. - Ks. Metsästys. 

- n:o 260, Haapa s a 1 on ym.: VirkistySkaiastuiksen 
harjoittamisen edellytysten parantamisesta. Liitteet 
582. - Ks. Kalastus. 

- rt:o 261, J u v e 1 a n ym.: Pilkkionginnan rinnasta
misesta tavalliseen onkimiseen. Liitteet 584. - Ks. 
Kalastus. 

- n:o 262, La:ndströmin ym.: Mato- ja pi1kki
onginnan sallimisesta ilman kalastuslupaa. Liitteet 
585. - Ks. Kalastus. 

- n:o 263, Vennamon: Kdko maata koskevan ka-
1astuskortin aikaansaamisesta. Liitteet 586. - Ks. 
Kaiastus. 

Toiv.ai. n:o 264, La n d s t r ö m i n: Hauen kutukaias· 
tuksen kieltämisestä. Liitteet 587.- Ks. Kalastus. 

- n:o 265, T. S a 1 on ym.: Poliisien työailka- ja auton
käyttökysymysten järjestämisestä. Liitteet 588. - Ks. 
Poliisi. 

- n:o 266, L u j a n ym.: Espoon nimismiespiirin toi
mintatilojen parantamisesta. Liitteet 590. - Ks. Ni
mismiehet. 

- n:o 267, Linko 1 a n: Määrärahasta naispoliisin toi
men parustamiseksi Haminan kaupungin poliisipii
riin. Liitteet 591. - Ks. Poliisi. 

- n:o 268, Leinosen: Oulun !kaupungin poliisivoi
main lisäämisestä. Liitteet 592. - Ks. Poliisi. 

- n:o 269, Ahosen ym.: Väestönsuojelulain uusi· 
misesta. Liitteet 594. - Ks. Väestönsuojelu. 

- n:o 270, Asunnan ym.: Väestönsuojelua koske
van valistustoiminnan tehostamisesta. Liitteet 595. 
- Ks. Väestönsuojelu. 

- n:o 271, P r o c o p en ym.: Väestönsuojelun jobta-
sen tehostamisesta. Liitteet 596. - Ks. Väestönsuo
leju. 

- n:o 272, P r o c o p en ym.: Väestönsuojelun johta
mis-, hälytys- ja viestitoiminnan tehostamisesta. Liit
teet 597.- Ks. Väestönsuojelu. 

- n:o 273, Pekkarisen ym.: Uusien kot~keakoulu
jen . toiminnan kehittämisestä. Liitteet 622. - Ks. 
Kovkeakoulut. 

- n:o 274, P u n t i 1 a n ym.: Tutkijakoulutukseen liit
tyvien kysymysten selvittämisestä. Liitteet 623. -
Ks. Turkijakoulutus. 

- n:o 275, Paasivuoren ym.: Puhetaidon ope
tuksen järjestämisestä. Liitteet 624. - Ks. Puhetaito. 

- n:o 276, S a v e 1 a n ym.: Korkeakoulutasoisen mat
kailualan koulutuksen aloittamisesta. Liitteet 625.
Ks. Matkailu. 

- n:o 277, A. Salon ym.: Luovan kirjoittamisen leh
torin toimien perustamisesta yliopistoihin. Liitteet 
626. - Ks. Yliopisto. 

- n:o 278, P. Räsäsen ym.: Professuurien perusta
misesta yliopistojen filosofisten sekä kasvatus- ja yh
teislkuntatieteellisten tiedekuntien yhteyteen marxi
laisuuden ja siihen liittyvän tieteen opetusta varten. 
Liitteet 627.- Ks. Yliopisto. 

- n:o 279, A. S a 1 on ym.: Määrärahasta kirjasto-opin 
professorin viran perustamiseksi Tampereen yliopis
toon. Liitteet 629.- Ks. Yliopisto. 

- n:o 280, Gestrin i n ym.: Ruotsinkielisen kieli
opiston perustamiseiksi kääntäjille. Liitteet 630 ja 
631.- Ks. Kieli-instituutit. 

- n:o 281, Bernerin ym.: Betoniteknillisen labo
ratorion perustamisesta Keski- ja Itä-Suomen raken
nusalan tarpeita varten. Liitteet 632. - Ks. Labo
ratoriot. 

- n:o 282, Li n ik o 1 a n ym.: Yhtenäisen opintotuki
lain säätämisestä. Liitteet 633. - Ks. Opintotuki. 

- n:o 283, Uusi ta 1 on ym.: Yhtenäisen opintotuki
lain säätämisestä. Liitteet 634. - Ks. Opintotuki. 

- n:o 284, Vennamon: Valtion takau1<:sen ja kor
kotuen myöntämisestä kaikille opiskelijoille. Liitteet 
635.- Ks. Opintolainat. 

- n:o 285, R o s ne II i n ym.: Ammattiopintojen avus
tuslain muuttamisesta. Liitteet 636. - Ks. Ammatti
opinnot. 
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Toiv.al. n:o 286, Kalavaisen ym.: Ammattiopinto
jen avustuslain mukaisten lainojen myöntämisestä 
yksinomaan niille opiskelijoille, jotka eivät kuulu 

· valtiontakauslakien piiriin. Liitteet 637. - Ks. Am
mattiopinnot. 

- n:o 287, Breilinin ym.: Teknillisissä ja ammat
tikouluissa opiskelevien saattamisesta valtion takaus
toiminnan piiriin. Liitteet 638. - Ks. Opintolainat. 

- n:o 288, Ronikosen ym.: Taloudellisen tuen jär
jestämisestä ammatillisissa oppilaitOksissa opiskele
ville. Liitteet 639. - Ks. Opintolainat. 

- n:o 289, H a r a n ym.: Opiskelija-asuntoloiden ka
lustehankintojen lainoittamisesta. Liitteet 640. -
Ks. Asuntotuotanto. 

- n:o 290, Ruudun ym.: Toimenpiteistä opiSkeli
joiden ja koululaisten oikeuttamiseksi osallistumaan 
oppilaitoksen sisäiseen hallintoon sekä oikeusturvan 
takaamiseiksi heille. Liitteet 641. - Ks. Koululaitos. 

- n:o 291, Lukkarisen ym.: Työttömän huoliet
tavien lasten vapauttamisesta koulu- ja ruokailutook
suista. Liitteet 642. - Ks. Koululaitos. 

- n:o 292, Pohjosen ym.: Koulumatkojen kustan
nusten järjestelyn aikaansaamisesta. Liitteet 643. -
Ks. Matkakustannukset. 

- n:o 293, Saarron ym.: Koululaisten vakuuttami
sesta koulussa ja koulumatkalla sattuvien tapatur
mien varalta. Liitteet 644. - Ks. Tapaturmat. 

- n:o 294, Saarron ym.: Autonajo-opetuksen sisäl
lyttämisestä koulujen opetusohjelmaan. Liitteet 645. 
-Ks. Liikenneopetus. 

- n:o 295, S a 1 a m a n ym.: Yhtenäisen ohjelman 
ailkaansaamisesta koulujen liikenneopetusta varten. 
Liitteet 647. - Ks. Liikenneopetus. 

- n:o 296, Ruudun ym.: Oppiikoulujen opettajien 
oikeusturvan yhtäläistämisestä. Liitteet 648. - Ks. 
Oppikoulut. 

- n:o 297, Häkkisen ym.: Oppikoulujen opetta
jien eläkeiän alentamisesta. Liitteet 649. - Ks. Op
piikoulut. 

- n:o 298, S i 11 a n ta u k sen ym.: Voimistelunopet
tajien eläkeikärajan alentamisesta. Liitteet 650. 
Ks. Oppikoulut. 

- n:o 299, Uusi ta 1 on ym.: Normaaliikouluissa tai 
vastaavissa opetusharjoitteluaan suorittavien aseman 
selvittämisestä ja heidän palkkauksensa järjestämi
sestä. Liitteet 651. - Ks. Oppilkoulut. 

- n:o 300, E. Räsäsen ym.: Valtionavun suoritta
misesta opettajan henkilökohtaiseen patkaruisään yk
sityisoppikoulun muututtua kunnalliseksi kouluJksi. 
Liitteet 652. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 301, Leinosen ym.: Oppikoulun pääsytut
kintoaikojen muuttamisesta. Liitteet 653. - Ks. 
Oppi/koulut. 

- n:o 302, K a a r 1 o s en ym.: Oppikoululaisten kou
luruokailun järjestämisestä yhdenmukaiseksi kunnal
lisen !koululaitoksen !kanssa. Liitteet 654. - Ks. 
Oppikoulut. 

- n:o 303, Vai t t i sen ym.: Määrärahasta terveys
sisarten palkkaamiseksi oppi- ja ammattikouluihin. 
Liitteet 655.- Ks. Terveyssisaret. 

- n:o 304, Bernerin ym.: Yksityisten iltaoppikou
lujen ja oppikoulujen iltalinjojen lulkukausimaksu
jen alentamisesta. Liitteet 656. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 305, Li 11 q v i s t i n ym.: Pietarsaaren yhteis
lyseon englannin- ja ruotsinkielen lehtorinviran ja
kamisesta. Liitteet 657 ja 658. - Ks. Oppikoulut. 

Toiv.al. n:o 306, Leinosen: Oulun musiikkioppi
koulun ottamisesta valtion haltuun. Liitteet 659. 
- Ks. Musiikki. 

- n:o 307, E. R ä s ä sen: Määrärahasta Maaningan 
keskikoulun rakennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 
660. - Ks. Oppikoulut. 

- n:o 308, Uusi ta 1 on ym.: Lisäyksestä vuoden 
1969 tulo- ja menoarvioon Peräseinäjoen ;keskikou
lun rakennustöiden aloittamiseen. Liitteet 661. -
Ks. Oppikoulut. . 

- n:o 309, Hylk:lkäälän ym.: Teknillisen !koulun 
perustamisesta Pohjois-Kymen1aaksoon. Liitteet 662. 
- Ks. Teknilliset koulut. 

- n:o 310, Linko 1 a n: Määrärahasta Kotkan tek-
nillisen oppilaitoksen rakennustöiden jatkamiseksi. 
Liitteet 663. - Ks. Teknilliset 'koulut. 

- n:o 311, Linkolan: Määrärahasta Kotkan meren
lkulkulkoulun ja merimiesammattilkoulun suunnitte
lutöiden loppuunsaattamiseksi. Liitteet 664. - Ks. 
Merikoulut. 

- n:o 312, Vilponiemen ym.: Yhtenäiseen kou
lujärjestelmään johtavan koulunuudistuksen valmis
telusta. Liitteet 665. -,. Ks. Koululaitos. 

- n:o 313, S a 1 a m a n ym.: Koulukokeilulainsäädän
nön aikaansaamisesta. Liitteet 666. - Ks. ·Koulu
laitos. 

- n:o 314, Leinosen ym.: Kansakoulun muutta
misesta tkdko maassa yhdeksänvuotiseksi. Liitteet 
667.- Ks. Kansakoulut. 

- n:o 315, Uusitalon ym.: Kansa!koulun muutta
misesta !koko maassa yhdeksänvuotiseksi. Liitteet 
668. - Ks. Kansakoulut. 

- n:o 316, K a 1 a vaisen ym.: Kunnallisten lukioi
den liittämisestä kiinteästi peruskouluun. Liitteet 670. 
- Ks. Koululaitos. 

- n:o 317, Honkasen ym.: Kansakoululain nojalla 
muodostettujen kunnallisten keskikoulujen ja niiden 
läheisyydessä toimivien lukioiden välisen yhteistoi
minnan parantamisesta. Liitteet 671. - Ks. Oppi
ikoulut. 

- n:o 318, Lukkarisen ym.: Kouluhuoneistojen 
käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin. Liitteet 672. 
- Ks. Kansakoulut. 

- n:o 319, Mälkisen ym.: Toimenpiteistä lastentar-
han tai sitä vastaavien esiluokkien liittämiseksi kan
sakouluun. Liitteet 673. - Ks. Kansakoulut. 

- n:o 320, Te n h i ä 1 ä n ym.: 3-6 vuotiaiden ope
tussuunnittelun aloittamisesta. Liitteet 674. - Kou
lulaitos. 

- n:o 321, Leinosen ym.: Opettajien jatkokoulu
tuksen järjestämisestä. Liitteet 675. - Ks. Kansa
koulut. 

- n:o 322, Vai t t i sen ym.: Opettajien edelleenkou
lutuksen järjestämisestä. Liitteet 677. - Ks. Kanga.. 
koulut. 

- n:o 323, T. S a 1 on ym.: Eräiden opettajien aseman 
turvaamisesta perusikoulu-uudistuksen yhteydessä. 
Liitteet 678. - Ks. Koululaitos. 

- n:o 324, Le i no sen ym.: Opettajien työttömyyden 
poistamisesta. Liitteet 679. - Ks. Kansa!koulut. 

- n:o 325, Salaman ym.: Opettajien työttömyyden 
poistamisesta. Liitteet 680. - Ks. Kamakoulut. 

- n:o 326, L e i n o s e n ym.: Kansakoululaitoksen 
asuntolanhoitajien työolojen parantamisesta. Liitteet 
682. - Ks. Kansakoulut. 
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Toiv.al. n:o 327, Niin i kosken ym.: Kansakoulu
lautakunnan sihteerin palkkauksen saattamisesta 
valtionavun piiriin. Liitteet 683. - Ks. Kansakoulut. 

- n:o 328, K n u u t i n ym.: Pysyvän kurssikeskuksen 
aikaansaamisesta Tornion seminaarin vapautuviin ti
loihin. Liitteet 684. - Ks. Kurssit. 

- n:o 329, P a a r m a n i n ym.: Li5äyksestä vuoden 
1969 tulo- ja menoarvioon Lapin kansa:nopiston jäl
leenrakennuksesta aiheutuneiden velkojen maksami
seen. Liitteet 685. - Ks. Kansanopistot. 

- n:o 330, Le i:n o sen ym.: Kansalaisopistojen oppi
laskuljetuksien saattamisesta valtionavun piiriin. Liit
teet 687. - Ks. Matkakustannukset. 

- n:o 331, Ahosen ym.: Ammattikasvatusalan tut
kimustoiminnan aloittamisesta. Liitteet 688. - Ks. 
Ammattikasvatus. 

- n:o 332, Rytkösen ym.: Valtion keskusammatti
koulun aikaansaamisesta Kuopion lääniin. Liitteet 
689.- Ks. Ammattikoulut. 

- n:o 333, Koivu s en ym.: Huonetilojen rakenta
misesta Jyväskylän ammattikoulujen opettajaopistolle 
ja paikalliselle ammattikurssitoimin:nalle. Liitteet 690. 
- Ks. Ammattikoulut. 

- n:o 334, Leinosen ym.: Kauppaopistojen opi5-
keluaja:n pitentämisestä. Liitteet 691. - Ks. Kauppa
opistot. 

- n:o 335, Kekkosen: Yrittäjäkoulun perustami
sesta Pohjois-Suomeen. Liitteet 692. - Ks. Yrittäjä
koulut. 

- n:o 336, Karkisen ym.: Erityiskoulutuksen jär
jestämisestä lastentarhanopettajille häiriytyneiden las
ten opetusta varten. Liitteet 693.- Ks. Lastentarhat. 

- n:o 337, V en n a m on: Kirjeopiskelun edistämi
sestä. Liitteet 694. - Ks. Kirjeopiskelu. 

- n:o 338, Pohjosen ym.: Ravintolakoulun perus
tamisesta Keski-Suomeen. Liitteet 695.- Ks. Ravin
tolakoulut. 

- ill!O 339, af Heurlinin ym.: Paasikiven nimeä 
kantavan stipendijärjestelmän luomisesta. Liitteet 
696. - Ks. Stipendit. 

- n:o 340, P r o c o p en ym.: Erityisen Uudenmaan 
maakunta-arkiston perustamisesta. Liitteet 698 ja 
699.- Ks. Arkistot. 

- n:o 341, E. Laineen ym.: Lisähenkilökunnan 
paikkaamisesta opetusministeriön taidetoimistoon. 
Liitteet 700. - Ks. Opetusministeriö. 

- n:o 342, A. S a 1 on ym.: Taiteenharjoittajien eläke
lain aikaansaamisesta. Liitteet 701. - Ks. Eläkkeet. 

- n:o 343, Teräs t ö n ym.: Määrärahasta taiteilija
eläkkeitä varten. Liitteet 702. - Ks. Eläkkeet. 

- n:o 344, Le i v o- Larssonin ym.: Valtakunnan
teatterin perustamisesta arvokkaan teatteritaiteen 
esittämistä varten maaseudulla. Liitteet 703. - Ks. 
Näyttämötaide. 

- n:o 345, V. E. Partasen ym.: Suomalaisen mu
siikin levytyksen järjestämisestä. Liitteet 704. - Ks. 
Musiikki. 

- n:o 346, P o h j o s en ym.: Määrärahasta jaettavaksi 
apurahoina suomalaisille keksijöille heidän työnsä 
tukemiseen. Liitteet 705. - Ks. Keksijätoiminta. 

- n:o 347, Landströmin ym.: Lainsäädäntötoi
menpiteistä urheilu- ja liikuntakasvatuksen osuuden 
määräämiseksi vähintään 60 prosentiksi ja jaettavista 
veikkausvoittovaroista. Liitteet 706. - Ks. Veikkaus. 

- n:o 348, H. Linnan ym.: Esityksen antamisesta 
laiksi veikkausvoittovarojen jakoperusteista. Liitteet 
707.- Ks. Veikkaus. 

Toiv.al. n:o 349, E s k e Ii sen ym.: Ohjelmointitoi
mikunnan perustamisesta maatalousministeriöön. 
Liitteet 744. - Ks. Maatalousministeriö. 

- n:o 350, N i k k i 1 ä n ym.: Maatalousministeriön 
kansainvälisten asiain toimiston nimen muuttami
sesta maatalousministeriön kansainvälisten maata
lous- ja metsäasiain toimistoksi. Liitteet 745. - Ks. 
Maatalousministeriö. 

- n:o 351, N i e me 1 ä 111 ym.: Tilastollisessa päätoi
mistossa pidettävän kuluttaja- ja tuottajahintareki5-
terin aikaansaamisesta. Liitteet 746. - Ks. Hinnat. 

- n:o 352, P u 1 k k i sen ym.: Viljelijäin tukemisesta 
osuuskunta- tai osakeyhtiömuotoisten tuotantoyksi
köiden muodostamiseksi. Liitteet 747. - Ks. Maa
talous. 

- n:o 353, Laiho n ym.: Maatalousväestön tulotason 
turvaavan maatalouden hintatasolain aikaansllami
sesta. Liitteet 748. - Ks. Maatalous. 

- n:o 354, V olot i sen ym.: Tilakoon suurentami
sesta. Liitteet 749.- Ks. Maatalous. 

- n:o 355, H. Linnan ym.: Varojen osoittamisesta 
maatalouden perusluottolain mukaisen lainoituksen 
peruspääomaksi Pohjois- ja Itä-Suomessa. Liitteet 
750. - Ks. Maatalous. 

- n:o 356, Pekkarisen ym.: Määrärahasta maan
käyttölain mukaisia lainoja varten. Liitteet 751. -
Ks. Asutuslainat. 

- n:o 357, Pekkarisen ym.: Pinta-alalisien mak
sattamisesta saman vuoden aikana. Liitteet 752. -
Ks. Maatalous. 

- n:o 358, Vennamon: Asutustilojen hallinta- ja 
omistusoikeutta rajoittavien ·säännösten kumoami
sesta. Liitteet 753. - !<;s. Asutustilat. 

- n:o · 359, Ahosen ym.: Maankäyttölain alaisten 
tilojen metsänmyyntirajoitusten poistamisesta. Liit
teet 754. - Ks. Asutustilat. 

- n:o 360, Niin i kosken ym.: Asuntolainojen 
myöntämisestä asuntoviljely-, kalastuS'- ja viljelytilo
jen osalta asuntohallituksen toimesta asuntorahas
tosta. Liitteet 755. - Ks. Asu:ntolainat. 

- n:o 361, V ilmi n ym.: Kahden vapaavuoden järjes
tämisestä Pohjois- ja Koil&-Suomen asutusluotan 
saajille. Liitteet 756. - Ks. Asutustilat. 

- n:o 362, Pekkarisen ym.: Määrärahasta avus
tuksiksi maankäyttölain mukaisia perusparannus-, 
tienteko- sekä tien kuntoonpano- ja kunnossapito
töitä varten. Liittet 757. - Ks. Perusparannukset. 

- n:o 363, Pohjosen ym.: Tilojen pakkohuuto
kauppojen estämisestä. Liitteet 758. - Ks. Pakko
huutokaupat. 

- n:o 364, Haukipuron ym.: Sotaveteraanien 
maan- ja lainansaa:nnin turvaamisesta. Liitteet 759. 
- Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 365, Vennamon: Karjataloudesta ansiota saa-
vien toimeentulon parantamisesta. Liitteet 760. -
Ks. Karjatalous. 

- n:o 366, V e :n n a m on: Katokorvauksia koskevan 
lain aikaansaamisesta. Liitteet 761. - Ks. Sat.ova
hingot. 

- n:o 367, Eskelisen ym.: Kemistin ja laborantin 
virkojen perustamisesta Pohjois-Savon koeasemalle 
Halolaan. Liitteet 762. - K;s, Koeasemat. 

- n:o 368, Lottasen ym.: Ylityökorvauksen mak
samisesta maidontuottajille. Liitteet 763. - Ks. 
Maito. 

- n:o 369, Li 11 q v i s ti n ym.: Ammatti- ja erikois
koulutuksen sekä kurssi- ja koetoiminnan tarpeen 
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selvittämisestä maatalouden purlSSa. Liitteet 764 ja 
765. - Ks. Ammattikasvatus. 

Toiv.al. n:o 370, Li n t il ä n ym.: Lisäyksestä vuoden 
1969 tulo- ja menoarvioon Keski-Pohjanmaan maata
lousoppilaitoksen koulutilan maataloustuotantora
kennuksen rakentamiseen. Liitteet 766. - Ks. Maa
talouskoulut. 

- n:o 371, V ilmi n ym.: Määrärahasta Tervolan koti
talous- ja karjanhoitokoulun sekä asuinrakennusten 
rakentamiseksi. Liitteet 767. - Ks. Kotitalous. 

- n:o 372, Le i :no sen ym.: Poronhoitokoulun pe
rustamisesta Pohjois-Suomeen. Liitteet 768. - Ks. 
Poronhoito. 

- n:o 373, Hjerppe n ym.: Maataloustuotteiden vä
litystä ja jalostusta harjoittavien liikkeiden välitys
palkkioiden pienentämisestä. Liitteet 769. - Ks. 
Maatalous tuotteet. 

- n:o 374, Pekkarisen ym.: Määrärahasta maa
talouskoneiden hankinta-avustusten myöntämiseen 
pienviljelijäväestölle. Liitteet 770. - Ks. Maatalous
koneet. 

- n:o 375, Karpolan ym.: Piirimetsälautakuntien 
menojen rahoittamisesta. Liitteet 771. - Ks. Met
sänhoito. 

- n:o 376, Vai t t i sen ym.: Piirimetsälautakuntien 
metsäkoulujen rahavaikeuksien poistamisesta. Liit
teet 772. - Ks. Metsäkoulut. 

- n:o 377, Sääskilahden ym.: Maankäyttölain 
mukaan annettujen ja myytyjen metsien ylihinnoit
telun oikaisemisesta. Liitteet 773. - Ks. Asutustilat. 

- n:o 378, Karpolan ym.: Tutkimuksen suoritta
misesta metsänviljelykustannuksista ja kantohintata
sosta. Liitteet 774. - Ks. Metsänhoito. 

- n:o 379, Juvel a n ym.: Määrärahasta metsäntut
kimuslaitoksen Pohjois-Satakunnan koeaseman ra
kennustöiden aloittamiseksi. Liitteet 775. - Ks. 
Koeasemat. 

- n:o 380, Haukipuron ym.: Puutarhatuotannon 
markkinoinnin ja hintaturvallisuuden takaamisesta. 
Liitteet 776. - Ks. Puutarhat. 

- n:o 381, K o s o 1 a n ym.: Talousteiden ja salaoji
tuksen rahoittamisesta laajojen peruskuivatusten yh
teydessä. Liitteet 777. - Ks. Kuivatustyöt. 

- n:o 382, Vennamon: Kuivatusten tehostamisesta 
ja kuivatusmaksujen alentamisesta. Liitteet 778. -
Ks. Kuivatustyöt. 

- n:o 383, Vennamon: Palkkioista pienvaltaojien 
kaivamista, viljelysteiden rakentamista ja maanparan
nusaineiden ajoa varten. Liitteet 779. - Ks. Ojitus. 

- n:o 384, Vennamon: Salaojituspalkkioiden myön
tämisestä ja salaojituslainojen lisäämisestä. Liitteet 
780. - Ks. Ojitus. 

- n:o 385, Juvelan ym.: Määrärahasta Vahojärven 
joen perkauksen suunnittelemista varten. Liitteet 
781. - Ks. Perkaustyöt. 

- n:o 386, Pohjosen ym.: Määrärahasta Penget
joen perkausta varten Petäjäveden kunnassa. Liitteet 
782. - Ks. Perkaustyöt. 

- n:o 387, P a a s on ym.: Olhavanjoen perkaamisesta. 
Liitteet 783. - Ks. Perkaustyöt. 

- n:o 388, V i 1m i n ym.: Maaseudun vesihuoltolait
teiden rakentamisen avustamisesta. Liitteet 784. -
Ks. Vesihuolto. 

- n:o 389, E s k e 1 i sen ym.: Määrärahasta avustuk
siksi ja !ainoiksi vedenhankinta- ja viemäröintilait
teiden rakentamiseen. Liitteet 785. - Ks. Vesi
huolto. 

Toiv.al. n:o 390, La n d s t r ö m i n ym.: Kalataloushal
linnon piiriorganisaation luomisesta. Liitteet 786. -
Ks. Kalatalous. 

- n:o 391, Pekkarisen ym.: Määrärahasta kalan
viljelylaitoksen rakentamiseksi Harinkaankosken ala
puolelle Tervon kunnassa. Liitteet 787.- Ks: Kalan
viljelyslaitokset. 

- n:o 392, Hanhirova n: Kalanviljelylaitoksen pe
rustamisesta Tornionjoen vesistöalueelle. Liitteet 
788. - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

- n:o 393, Hanhirova n ym.: Muonion kunnassa 
olevan Särkijärven kalanviljelylaitoksen laajentami
sesta. Liitteet 789. - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

- n:o 394, Hanhirova n ym.: Kalanviljelylaitok
sen perustamisesta Enontekiön kunnan alueelle. Liit
teet 790.- Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

- n:o 395, Haapa s a 1 on ym.: Istutustarkoitukseen 
ja kauppaan kasvatettavien kalojen kansainväliset 
vaatimukset täyttävän tautitarkkailun järjestämisestä. 
Liitteet 791.- Ks. Kalatalous. 

- n:o 396, Bernerin ym.: Silakan luokittelun pa
kollistamisesta. Liitteet 792. - Ks. Kalatalous. 

- n:o 397, V. Mattilan ym.: Määrärahasta turkis
tarhauksen edellytysten luomiseksi kehitysalueilla. 
Liitteet 793. - Ks. Turkistarhaus. 

- n:o 398, Korsbäck i n ym.: Turkiseläintarhausta 
koskevan neuvonta-, tutkimus- ja koetoiminnan te
hostamisesta. Liitteet 795 ja 796. - Ks. Turkistar
haus. 

- n:o 399, T. Salon ym.: Turkiseläinkasvattajain 
keskusjärjestön suunnitteleman koetarhan hankin
nan avustamisesta. Liitteet 797. - Ks. Turkistar
haus. 

- n:o 400, Granvik i n ym.: Harjoitustarhan ja käy
tännön tilojen aikaansaamisesta Mustasaaren maata
louskoulujen minkinhoitajalinjaa varten. Liitteet 
798 ja 799.- Ks. Turkistarhaus. 

- n:o 401, Forsiuksen ym.: Määrärahasta vilja
varaston rakentamista varten Selin seisakkeelle Vih
din kunnan alueella. Liitteet 800. - Ks. Vilja; 

- n:o 402, West e r1 u n d i n ym.: Viljavaraston ra
kentamisesta Itä-Uudellemaalle. Liitteet 801 ja 802. 
- Ks. Vilja. 

- n:o 403, V i 1m i n ym.: Valtion rehnviljavaraston 
perustamisesta Kemiin. Liitteet 803. - Ks. Vilja. 

- n:o 404, K a a r 1 o sen ym.: Rehuviljavarmuusva
rastojen aikaansaamisesta Salon talousalueelle. Liit
teet 804. - Ks. Vilja. 

- n:o 405, V o u ti 1 a i sen ym.: Metsäsienisadon tal
teen ottamisesta. Liitteet 805. - Ks. Sienet. 

- n:o 406, R ö n k ö n ym.: Metsäsienisadon korjaa
misesta hyödylliseen käyttöön. Liitteet 806. - Ks. 
Sienet. 

- n:o 407, Vennamon: Petojen eläintaloudelle 
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Liitteet 
808.- Ks. Eläintalous. 

- n:o 408, R. Virtasen ym.: Työvoimapolitiikkaa 
tutkivan ja ohjaavan elimen perustamisesta. Liitteet 
894. - Ks. Työvoimapolitiikka. 

- n:o 409, Pohjosen ym.: Yritysdemokratiaan täh
täävän kokeilutoiminnan aloittamisesta valtiojohtoi
sissa yrityksissä. Liitteet 895. - Ks. Yritysdemokra
tia. 
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Toiv.al. n:o 410, 0. Saarisen ym.: Edellytysten luo
misesta työpaikkademokratian aikaansaamiselle. Liit

·. · teet 896. - Ks. Yritysdemokratia. 
- n:o 411, Li 11 q v i s t i n ym.: Työntekijäin luotta

musmiesten aseman lainsäädännöllisestä järjestämi~ 
sestä. Liitteet 898. - Ks. Luottamusmiehet. 

- n:o 412, H y k k ä ä 1 ä n ym.: Työsopimuslain ja 
työsääntölain uudistamista tutkimaan asetetun komi

. tean työn kiirehtimisestä. Liitteet 899. - Ks. Työ
sopimuslaki. 

- n:o 413, Pohjosen ym.: Työntekijäin aseman pa
rantamisesta irtisanomistilanteessa. Liitteet 900. -
Ks. Työsuhde. 

- n:o 414, Li 11 q v i s t i n ym.: Työsuhdekäsitteen 
määrittelyn muuttamisesta traktorien ja muiden työ
koneiden käytön osalta. Liitteet 901. - Ks. Työ
suhde. 

- n:o 415, V i 1m i n ym.: Pääurakoitsijan palveluk
sessa olevien kuorma-autonkuljettajien ym. aseman 
turvaamisesta. Liitteet 902. - Ks. Työsuhde. 

- n:o 416, Vennamon: Väh.ätuloisten ansioiden 
parantamisesta. Liitteet 903. - Ks. Vähätuloiset. 

- n:o 417, Aron ym.: Toimikunnan asettamisesta 
. valvomaan samapalkkaisuuden toteuttamista. Liitteet 
904.- Ks. Työelämä. 

- n:o 418, Haukipuron ym.: Lyhentyvän työajan 
korvaamisesta yksityisille omaa työtään tekeville yrit
täjille. Liitteet 905. - Ks. Yksityiset yrittäjät. 

- n:o 419, Niskasen ym.: Työntekijäin palkkojen 
maksamisen turvaamisesta keskeytysvakuutusjärjes
telmää laajentamalla. Liitteet 906. - Ks. Palkkasaa
tavat. 

- n:o 420, T. S a 1 on ym.: Liikeapulaisten minimi
palkkalain säätämisestä. Liitteet 908. - Ks. Liike
apulaiset. 

- n:o 421, Puhakan ym.: Työnantajain veivoitta
misesta maksamaan metsätyömiehille omien työväli
neiden käytöstä korvaus. Liitteet 909. - Ks. Met
sätyöt. 

- n:o 422, P o u s i n ym.: Työntekijäin erityisen vuo
silomapalkan aikaansaamisesta. Liitteet 910. - Ks. 
Vuosiloma palkka. 

- n:o 423, Laaksosen ym.: Työntekijän oikeutta
misesta vuosilomaa varten lukemaan hyväkseen eri 
työnantajien palveluksessa olemansa ajat. Liitteet 
911.- Ks. Vuosiloma. 

- n:o 424, H a m a r a n ym.: Työntekijäin lomakau
den muuttamisesta. Liitteet 912. - Ks. Vuosiloma. 

- n:o 425, F 1 i n c k i n ym.: Lauantaipäivän saatta
misesta vapaapäiväksi arkipyhäviikollakin. Liitteet 
913.- Ks. Työaika. 

- n:o 426, Häkkisen ym.: Ammattientarkastustoi
minnan kehittämisestä. Liitteet 914. - Ks. Ammat
tientarkastus. 

- n:o 427, 0. Saarisen ym.: Työpaikkojen tervey
denhuollon järjestämisestä. Liitteet 915. - Ks. Ter
veydenhoito. 

- n:o 428, Weckman i n ym.: Vakuutusyhtiöille 
kertyvien tapaturmavakuutustulojen käyttämisestä 
myös työntekijäin ennakolta ehkäisevään terveyden
huoltoon ja tapaturmantorjuntaan. Liitteet 916. 
Ks. Terveydenhoito. 

- n:o 429, V i 1 p on i e me n ym.: Lakisääteisen työ
paikkojen terveydenhuoltojärjestelmän aikaansaami
sesta. Liitteet 917. - Ks. Terveydenhoito. 
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Toiv.al. n:o 430, Neva 1 a i sen ym.: Ammattitautilain
säädännön tarkistamisesta. Liitteet 918. - Ks. Am
mattitaudit. 

- n:o 431, Weckman i n ym.: Ammattitauteihin 
sairasruneiden työntekijäin korvausten ja huollon 
saannin turvaamisesta. Liitteet 919. - Ks. Ammat
titaudit. 

- n:o 432, Vennamon: Työn ja toimeentulon 
saannin turvaamisesta jokaiselle kansalaiselle. Liit
teet 920. - Ks. Työllisyys. 

- n:o 433, P. Räsäsen ym.: Ohjeiden antamisesta 
työkykyisten invalidien sijoittamisesta valtion palve
lukseen. Liitteet 921. - Ks. Invaliidit. 

- n:o 434, Vennamon: Pysyvän työpaikan järjes
tämisestä sotainvalideille ja rintamaveteraaneille. 
Liitteet 922.- Ks. Invaliidit. 

- n:o 435, Eskman i n ym.: Toimihenkilöalan työt
tömyyden turvan järjestämisestä. Liitteet 923. - Ks. 
Työttömyys. 

- n:o 436, Bernerin ym.: Itä- ja Pohjois-Suomen 
nuorisotyöttömyyden poistamisesta. Liitteet 925. -
Ks. Työttömyys. 

- n:o 437, Lagerroosin ym.: Työvoimatoimikun
tia koskevien työllisyyslain määräysten tarkistami
sesta. Liitteet 926. - Ks. Työllisyyslaki. 

- n:o 438, F r i m a n i n ym.: Kuntien vapauttami
sesta työhönsijoitusvelvollisuudesta. Liitteet 927. -
Ks. Kunnat. 

- n:o 439, E. Laineen ym.: Kuntien työhönsijoi
tusosuuksien määritteleiDisen muuttamisesta. Liitteet 
928. - Ks. Kunnat. 

- n:o 440, S a r j a 1 a n ym.: Kuntien työhönsijoitus
velvollisuutta koskevien säännösten muuttamisesta. 
Liitteet 929. - Ks. Kunnat. 

- n:o 441, V o u t i 1 a i sen ym.: Työttömyydestä ai
heutuvien rasitusten jakamisesta työttömyyskassojen 
kesken nykyistä oikeudenmukaisemmin. Liitteet 
930. - Ks. Työttömyys. 

- n:o 442, Vennamon: Työllisyystöiden ansioiden 
parantamisesta ja päivärahan maksamisesta työttö
myystyömailla kotiseudun ulkopuolella. Liitteet 931. 
- Ks. Työttömyys. 

- n:o 443, H a r a n ym.: Työttömyyskassa-avustuksen 
saannin edellytysten lieventämisestä. Liitteet 932. 
- Ks. Työttömyys. 

- n:o 444, P o u s i n ym.: Työttömyyskortistoon pää-
syn rajoitusten poistamisesta. Liitteet 933. - Ks. 
Työttömyys. 

- n:o 445, Vennamon: Työttömyyskortistoon pää
syn kohtuuttomien rajoitusten kumoamisesta. Liit
teet 934. - Ks. Työttömyys. 

- n:o 446, Vennamon: Työttömyyskorvausten kat
torajan nostamisesta. Liitteet 935. - Ks. Työttö
myys. 

- n:o 447, Lukkarisen ym.: Päivärahan maksa
misesta siirtotyömailla. Liitteet 936. - Ks. Työttö
myys. 

- n:o 448, V i 1m i n ym.: Risusavottatöitä koskevien 
työllisyysmääräysten uudistamisesta. Liitteet 937. -
Ks. Työttömyys. 

- n:o 449, 0. Saarisen ym.: Lausunnon pyytä
misestä ammatillisilta järjestöiltä työllisyysammatti
kursseja järjestettäessä. Liitteet 939. - Ks. Am
mattikurssit. 
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Toiv.al. n:o 450, V i 1 p on i e rn en yrn.: Työllisyyttä 
edistävässä arnrnattikutssitoirninn.assa havaittujen 
epäkohtien poistamisesta. Liitteet 940. - Ks. Am· 
tnattikutssit. 

- n:o 451, Sini s a 1 on yrn.: Työttömyysajan eläke
turvaa heikentävän vaikutuksen poistamisesta. Liit
teet 941. - Ks. Työeläkkeet. 

- n:o 452, P o u s i Ii ym.: Esityksen antamisesta laiksi 
yleisestä työttömyysvakuuruksesta. Liitteet 942. -
Ks. Työttömyysvakuutus. 

- n:o 453, V en n a m on: Työttömyysvakuutusta kos
kevan lainsäädännön aikaansaamisesta. Liitteet 943. 
- Ks. Työttömyysvakuutus. 

- n:o 454, Leivo-Larssonin ym.: Ammatinva-
linnan ohjauksen, ammattikoulutuksen ja työnväli
tyksen yhteensovittamisesta. Liitteet 944. - Ks. 
Ammatinvalinta. 

- n:o 455, Li 11 q v i s t i n ym.: Määrärahasta amma
tinvalinnanohjauksen paikallistoimistoja varten. Liit
teet 945 ja 946. - Ks. Ammatinvalinta. 

- n:o 456, Mäkelän ym.: Määrärahasta Vammalan 
ja Kankaanpään ammatinvalinnanohjaustoimistojen 
toiminnan aloittamiseksi. Liitteet 947. - Ks. Am
matinvalinta. 

- n:o 457, Back 1 u n d i n: Ammatinvalinnanohjaus
toimiston perustamisesta Närpiöön. Liitteet 948 ja 
949. - Ks. Ammatinvalinta. 

- n:o 458, Korsbäck i n ym.: Ammatinvalinnanoh
jaustoimiston avaamisesta Närpiöön. Liitteet 950 ja 
951. - Ks. Ammatinvalinta. 

- n:o 459, Mannisen ym.: Ammatinvalinnanoh
jaustoimiston sijoittamisesta Varkauden kaupunkiin. 
Liitteet 952. - Ks. Ammatinvalinta. 

- n:o 460, Teräs t ö n ym.: Ammatinvalinnanohjaus
toimistojen perustamisesta Varkauteen, Suonenjoelle 
ja Iisalmelle. Liitteet 953. - Ks. Ammatinvalinta. 

- n:o 461, Saa 1 asti n ym.: Maatalousalan asiantun
tijan viran perustamisesta sosiaalihallitukseen. Liit
teet 954. - Ks. Sosiaalihallitus. 

- n:o 462, J u n n i 1 a n ym.: Verojen huomioon otta
misesta elinkustannusindeksiä laskettaessa. Liitteet 
955.- Ks. Elinkustannusindeksi. 

- n:o 463, Laiho n ym.: Yrittäjiä ja maatalousväes
töä koskevien eläkelakien antamisesta. Liitteet 956. 
- Ks. Yrittäjäeläkkeet. 

- n:o 464, T i i t '11 n ym.: Maanviljelijä- ja pienyrittä-
jäväestön saattamisesta yleisten eläkelakien piiriin. 
Liitteet 957.- Ks. Yrittäjäeläkkeet. 

- n:o 465, A r on ym.: Opiskelijain saattamisesta elä
keturvan piiriin. Liitteet 958. - Ks. Opiskelijat. 

- n:o 466, H a 1m e en ym.: Eläkeiän alentamista kos
kevan tutkimuksen suorittamisesta. Liitteet 959. -
Ks. Eläkkeet. 

- n:o 467, Lagerroosin ym.: Vähimmäiseläkkei
den korottamisesta ja ylärajan säärämisestä eläk
keille. Liitteet 960. - Ks. Eläkkeet. 

- n:o 468, Weckman i n ym.: Työeläkemaksujen 
rahastoinnin lopettamisesta. Liitteet 961. - Ks. 
Työeläkkeet. 

- n:o 469, Lindeman i n ym.: Työntekijäin siirty
misestä eläkkeelle säädettyä eläkeikää aikaisemmin. 
Liitteet 962. - Ks. Työeläkkeet. 

- n:o 470, P. Räsäsen ym.: Raskaissa ammateissa 
työskentelevien eläkeikärajan alentamisesta. Liitteet 
964. - Ks. Työeläkkeet. 

Toiv.al. n:o 471, S a 1 a m a n ym.: Pitemmän ajanjakson 
palkkatulojen huomioon ottamisesta työeläkkeen pe. 
rusteena. Liitteet 966. - Ks. Työeläkkeet. 

- n:o 472, H a 1m e en ym.: Työntekijäin eläkelain 
mukaiSten vakuutusmakwjen määräämisperusteissa 
ilmenevien epäkohtien poistamisesta. Liitteet 967. 
- Ks. Työeläkkeet. 

- n:o 473, Vennamon: Metsätyömiesten sosiaali-
turvan ja eläkeoikeuden parantamisesta. Liitteet 
968.- Ks. Työeläkkeet. 

- n:o 474, Karkisen ym.: Työntekijäin eläkelain 
1 §:ssä mainitun karenssiajan lyhentämisestä. Liit
teet 969.- Ks. Työeläkkeet. 

- n:o 475, 0. Saarisen ym.: Huoltajalkorotuksen 
liittämisestä työkyvyttömyyseläkkeisiin. Liitteet 970. 
- Ks. Työeläkkeet. 

- n:o 476, A r on ym.: Eläkkeeseen oikeutettujen 
lasten yläikärajan korottamisesta. Liitteet 971. -
Ks. Elähl:eet. 

- n:o 477, A p a j a 1 ahde n ym.: Rintamasotilaiden 
kansaneläkeoikeuden parantamisesta. Liitteet 972. 
- Ks. Kansaneläke. 

- n:o 478, J u v e 1 a n ym.: Rintamamiesten kansan-
eläkeikärajan alentamisesta. Liitteet 973. - Ks. 
Kansaneläke. 

- n:o 479, Kankaan ym.: Rintamasotilaiden kan
saneläkeoikeuden parantamisesta. Liitteet 974. -
Ks. Kansaneläke. 

- n:o 480, 0. Saarisen: Kansaneläkelain eläkeikä
rajan alentamisesta raSikaissa ammateissa työskente
levien, vuosien 1939-45 sotiin osallistuneiden koh
dalta. Liitteet 975.- Ks. Kansaneläke. 

- n:o 481, E. S a 1 on ym.: Rintamaveteraanien kan
saneläkeikärajan alentamisesta 55 vuoteen ja rinta
malisän järjestämisestä tykyvyttömyys- tai vanhuus
eläkettä saaville. Liitteet 976. - Ks. Rintamamiehet. 

- n:o 482, T. S a 1 on ym.: Kansaneläkeikärajan alen
tamisesta vuosien 1939-45 sotiin osallistuneiden 
kohdalta. Liitteet 977. - Ks. Kansaneläke. 

- n:o 483, Pekkarisen ym.: Kansaneläkkeen pe
rusosan korottamisesta ja tukiosan saantiehtojen 
helpottamisesta. Liitteet 978. - Ks. Kansanelälke. 

- n:o 484, Lehmosen ym.: Kansaneläkkeen tuki
osaan vaikuttavan rajatulon määrän korottamisesta. 
Liitteet 979.- Ks. Kansaneläke. 

- n:o 485, Sai m on ym.: Työtulon saattamisesta ta· 
savertaisesti eli:iketulon kanssa etuoikeutetuksi tu
loksi kansanelä..l;:keen tukiosaa määrättäessä. Liitteet 
980. - Ks. Kansaneläke. 

- n:o 486, Vennamon: Kansaneläk!keiden työtu
lon kattorajan korottamisesta. Liitteet 981. - Ks. 
Kansaneläke. 

- n:o 487, V i 1 p on i e me n ym.: Huoltoapulain 
5 §:n mukaisten eläkkeiden saattamisesta kokonaan 
etuoikeutetuksi tuloksi kansaneläkkeen tukiosaa 
määrättäessä. Liitteet 982. - Ks. Kansaneläke. 

- n:o 488, Pohjosen ym.: Puolison tulojen jättä
misestä huomiotta •kansaneläkkeen tukiosaa myön
nettäessä. Liitteet 983. - Ks. Kansaneläke. 

- n:o 489, Siiskosen ym.: Kansaneläkelain 27 §:n 
muuttamisesta. Liitteet 984. - Ks. Kansaneläkelaki. 

- n:o 490, Sää s rk i 1 ahde n: Henkivakuutuksen 
yhteydessä otetun työkyvyttömyysvakuutulksen jättä
misestä huomioon ottamatta kansaneläkkeen tuki
osaa määrättäessä. Liitteet 985. - Ks. Kansaneläke. 
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Toiv.11l n:o 491, Tammisen ytn.: Kansaneläkkeen tu
kiosan korottamisesta. Liitteet 986. - Ks. Kansan
eläke. 

- n:o 492, P e s o 1 a n: Kotihoidossa olevien 1kansan. 
eläkeläisten oikeuttamisesta saamaan hoitolisää. Liit
teet 987. - Ks. Kansaneläke. 

- n:o 493, V. R. Virtasen ym.: Tukilisälain 
muuttamisesta. Liitteet 988. - Ks. Kansaneläike. 

- n:o 494, A a II on ym.: Kansaneläkelaitoksen kun
toutustoitnintaa koskevien säännösten uudistami
sesta. Liitteet 989. - Ks. Kuntouttaminen. 

- n:o 495, Peso 1 a n: Asumistuen myöntämisestä 
kansaneläkkeen varassa eläville vanhuksille vuokra
kustannusten tasaamiseksi. Liitteet 991. - Ks. Asu
mistu:ki. 

- n:o 496, S i 1 tase n ym.: Asumislisän suorittami
sesta kansaneläkkeensaajille. Liitteet 992. - Ks. 
Asumis tuki. 

- n:o 497, Pohjosen ym.: Rintamamiesten eläke
ikärajan alentamisesta. Liitteet 993. - Ks. Rintama
miehet. 

- n:o 498, V o u t i 1 a i sen ym.: Vaikeaan asemaan 
joutuneiden sotainvalidien tukemisesta ylimääräisin 
rintamasotilaseläkkein. Liitteet 994. - Ks. Invalii
dit. 

- n:o 499, Vennamon: Perhe-eläkelain ulottami
sesta koskemaan kaikkia kansalaisia. Liitteet 995. 
- Ks. Perhe-eläke. 

- n:o 500, A r on ym.: Mies- ja naisleskien saattami-
sesta samanarvoiseen asemaan eläkelainsäädännössä. 
Liitteet 996.- Ks. Perhe-eläke. 

- n:o 501, Tammisen ym.: Perhe-eläkelain täy
dentämisestä oikeuttamaila miesleski leskeneläkkee
seen. Liitteet 997.- Ks. Perhe-eläke. 

- n:o 502, V. R. Virtasen ym.: Perhe-eläketurvan 
saattamisesta koskemaan kaiikkia leskeytyneitä. Liit
teet 998. - Ks. Perhe-eläike. 

- n:o 503, T. S a 1 on ym.: Rintamasotilaskortin ja
kamisen aloittamisesta. Liitteet 999. - Ks. Rintama
miehet. 

- n:o 504, Huiman ym. Rintamasotilaskortin jaka
misesta siihen oi:keutetuille. Liitteet 1000. - Ks. 
Rintamamiehet. 

- n:o 505, Haukipuron ym.: Sairausvakuutuk
sen päivärahan korottamisesta. Liitteet 1001. - Ks. 
Sairausvakuutus. 

- n:o 506, Borg-Sundmanin ym.: Tutkimuk
sesta sairauspäivärahan suorittamisesta 65 vuotta 
täyttäneille. Liitteet 1002. - Ks. Sairausvakuutus. 

- n:o 507, Paasivuoren ym.: Vanhuuseläkkeen
saajien oikeudesta sairausvakuutuslain mukaiseen 
päivärahaan työtulojen menetyksen osalta. Liitteet 
1003. - Ks. Sairausvakuutus. 

- n:o 508, Sai m on ym.: Sairausvakuutuslain mu
kaisen äitiyspäivärahan korottamisesta. Liitteet 
1004. - Ks. Sairausvakuutus. 

- n:o 509, Sai m on ym.: Sairausvaktiutuslaih mu
kaisen äitiyspäivärahan suorittamisesta nyikyistä pi
temmältä ajalta. Liitteet 1005. - Ks. Sairausvakuu
tus. 

- n:o 510, Vennamon: Sairauspäivärahan alarajan 
korottamisesta. Liitteet 1006. - Ks. Sairausvakuu
tus. 

- n:o 511, Männistö n ym.: Lasten sairaanhoi
dosta aiheutuvien maksujen korvaamisesta kokonaan 

sltirauwakuutuSlilin petustedla. Liltteef 1007. - Ks. 
Sairausvakuutus. 

Toiv.al. n:o 512, Mustosen ym.: Asuinpaikan ulko
puolella suoritettavista sairaanhoidosta ja tutkimuk
sista aiheutuvien kulujen korvaamisesta. Liitteet 
- Ks. Sairausvakuutus. 

~ n:o 513, Lujan ym.: 'Sepelvaltimovian lisäämisestä 
vailkeina ja pitJkäaikaisina sairauksina pidettävien 
sairauiksien luetteloon sairausvakuutuksessa. Liitteet 
1009.- Ks. Sairausvakuutus. 

- n:o 514, Saa 1 asti n ym.: Sairausvakuutuslain 
mukaan kuntoutukseen osoitettujen varojen käyttä
misestä perheenemäntien 'kuntoutuslomatoimintaan. 
Liitteet 1010. - Ks. Kuntouttaminen. 

- n:o 515, Mä k e 1 ä n ym: lnvalidihuoltolain mu
kaisen huollon myöntämisen perusteiden väljentä
misestä. Liitteet 1011. - Ks. lnvaliidit. 

- n:o 516, Sääski 1 ahde n ym.: Sotainvalidien 
sosiaaliturvan parantamisesta. Liitteet 1013. - Ks. 
lnvaliidit. 

- n:o 517, Vennamon: InvaHdien ja heidän per
heittensä aseman turvaamisesta. Liiti:eet 1014. -
Ks. Invaliidit. 

- n:o 518, Tammisen ym.: lnvaliidivaunujen ja 
pyörätuolien hankkimisesta liikuntavammaisille in
valideille. Liitteet 1015. - Ks. lnvaliidit. 

- n:o 519, S a 1 a m a n ym.: Reumasairaille tal!koite
tun invalidirahan saantimahdollisutilksien lisäämi
sestä. Liitteet 1016. - Ks. Reuma. 

- n:o 520, Asun n a n ym.: Kuulovammaisten apu
välinehankinnan ja -huollon edistämisestä. Liitteet 
1018. - Ks. Aistivialliset. 

- n:o 521, Vennamon: Kehitysvammaisia koske
van kokonaisratkaisun aikaansaamisesta. Liitteet 
1019.- Ks. Kehitysvammaiset. 

- n:o 522, Perheentuvan ym.: Sosiaalineuvoja
toiminnan aloittamisesta vaikeasti liikuntavammais
ten auttamiseksi. Liitteet 1020. - Ks. Liikunta
vammaiset. 

- n:o 523, Linkolan: Vaikeavammaisille lapsille 
suoritettavaa hoitotukea koskevan lain aikaansaami
sesta. Liitteet 1021. - Ks. Kehitysvammaiset. 

- n:o 524, M a t i 1 a i sen ym.: Kuntoutusta ja suo
jatyötoimintaa koskevien säännösten tarkistamisesta. 
Liitteet 1022.- Ks. Kuntouttaminen. 

- n:o 525, K u II' i n ym.: Erityisen vanhustenhuolto
lain tarpeen selvittämisestä. Liitteet 1023 ja 1024. 
- Ks. Vanhukset. 

- n:o 526, Westerlundin ym.: Toimenpiteistä 
valtion tuen ja valtionlainojen myöntämiseksi van
husten ja eläkeläisten kunnallisten asuntojen ra
kentamista varten. Liitteet 1025 ja 1026. - Ks. 
Asuntotuotanto. 

-'- n:o 527, L. Koskisen ym.: Avustusten myön
tämisestä kunnille halpavuokraisten asuntojen ra
kentamiseen vähävaraisille vanhuksille. Liitteet 
1027.- Ks. Asuntotuotanto. 

- n:o 528, Li 11 q v i s t i n ym.: Lapsiperheiden asu
mistuesta annetun lain muuttamisesta. Liitteet 1028 
ja 1029.- Ks. Asumistuki. 

- n:o 529, Vennamon: Lainojen myöntämisestä 
rintamaveteraaneille asuntojen rakentamista varten. 
Liitteet 1030. - Ks. Asuntotuotanto. , 

- n:o 530, KoivIisen ytn.: Lapsiperheiden asumis
tukea koskevain säännösten muuttamisesta. Liitteet 
1031.- Ks. Asumistuki. · · 
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Toiv;al. n:o 531, A. Salon ym.: Asumispalvelutoitnin
tojen luomisesta asuntojen yhteyteen. Liitteet 1032. 
- Ks. Asumispalvelu. 

~ n:o . 532, Vennamon: Asumistuen laajenta
misesta omistusasuntoihin. Liitteet 1033. - Ks. 
Asumis tuki. 

- n:o 53), V e n n a m on: Kodinperustamislainojen 
myöntämisestä. Liitteet 1034. - Ks. Kodinperusta
mislainat. 

- n:o 534, S al o r a n n a n ym.: Kuntien sosiaalitur
valaitoksen perustamisesta. Liitteet 1035. - Ks. So
siaalihuolto .. 

- n:o 535, E. S a 1 on ym.: Äitiyssuojelulain aikaan
saamisesta. Liitteet 1036. - Ks. Äitiyssuojelu. 

- n:o 536, A r on ym.: Äitiyslomaa koskevan lainsää
dännön yhtenäistämisestä. Liitteet 1037. - Ks. Äi
tiysloma. 

- n:o 537, A r on ym.: Perhekustannustasausjärjestel
män täydentämisestä. Liitteet 1038. - Ks. Perhe
kustannukset. 

- n:o 538, J ä m sen i n ym.: Toimenpiteistä perhe
kustannuksien tasaamiseksi. Liitteet 1041. - Ks. 
Perheikustannukset. 

- n:o 539, Paasivuoren ym.: Tutkimuksesta 
kotiavustajien palkkauksen saattamisesta valtion
avun piiriin. Liitteet 1042. - Ks. Kotiavustajat. 

- n:o 540, Vennamon: Virallisten lomasijaisten 
järjestämisestä kyliin. Liitteet 1043. - Ks. Kodin
hoito. 

- n:o 541, V i 1m i n ym.: Maatilatalouksien loma
emäntätoiminnan järjestämisestä. Liitteet 1044. -
Ks. Kodinhoito. 

- n:o 542, V e n n a m on: Äidinpalkan järjestämisestä. 
Liitteet 1045. - Ks. Äidinpal~ka. 

- n:o 543, Karkisen ym.: Yksinäisten perheen
huoltajien aseman helpottamisesta. Liitteet 1046. -
Ks. Sosiaalihuolto. 

- n:o 544, Leivo-Larssonin ym.: Avioerosta 
aiheutuvien vaikeuksien supistamisesta. Liitteet 
1047.- Ks. Sosiaalihuolto. 

- n:o 545, Vennamon: Taloudellisissa vaikeuk
sissa olevien leski- ja yksinäisten äitien aseman pa
rantamisesta. Liitteet 1048. - Ks. Sosiaalihuolto. 

- n:o 546, L u •k karisen ym.: Lapsilisien tiukem
masta porrastamisesta ja lapsilisämaksujen käyttämi
sestä .kokonaan lapsilisiin. Liitteet 1049. - Ks. 
Lapsilisä. 

- n:o 547, Vennamon: Kerättyjen lapsilisävarojen 
käyttämisestä lapsilisiin. Liitteet 1050. - Ks. Lap
silisä. 

- n:o 548, Weckman i n ym.: Lapsilisien korot
tamisesta. Liitteet 1051. - Ks. Lapsilisä. 

- n:o 549, Haukipuron ym.: Lapsilisäjärjestel
mään liittyvän äidinpalkkajärjestelmän toteuttami
sesta. Liitteet 1052. - Ks. Äidinpalkka. 

- n:o 550, He i no se n ym.: Erityislapsilisän myön
tämisestä työttömän huoltajan lapsiperheelle. Liit
teet 1053. - Ks. Lapsilisä. 

- n:o 551, R o s ne 11 i n ym.: Pienistä lapsista mak
settavan erityisen hoitolisän liittämisestä lapsilisä
järjestelmään. Liitteet 1054. - Ks. Lapsilisä. 

~ n:o 552, Sinisalon ym.: Nuorison asemaa yh
teiskunnassa 'koskevan selvityksen suorittamisesta. 
Liitteet 1055. - Ks. Nuoriso. 

Toiv.al. n:o 553, Eskman i n ym.: Suojelukasvatuk
sellisten erityislastenkotien . saattamisesta valtionavun 
piiriin. Liitteet 1056. - Ks. Lastenkodit. 

- n:o 554, K a r k i s e n ym.: Koulukodeista vapau
tuvien nuorten jälkihuollon järjestämi,sestä; Liitteet 
1057. - Ks. Nuoriso. 

-, n:o 555, Asun n a n ym.: Kotiniemen koulukodin 
lopettamisesta ja luovuttamisesta maatalousoppilai
tokseksi. Liitteet 1058. - Ks. Koulukodit. 

- n:o 556, S a 1 a m a n ym.: Lasten päivähoitoa kos· 
kevan lainsäädännön aikaansaamisesta. Liitteet 
1059.- Ks. Lastenhoito. 

- n:o 557, R o s ne 11 i n ym.: Lasten päivähoidon 
järjestämisestä. Liitteet 1060. - Ks. Lastenhoito. 

- n:o 558, Heinosen ym.: Eronneen lastenhuol
tajan taloudellisten ja sosiaalisten vaikeuksien lie· 
ventämisestä. Liitteet 1061. - Ks. Sosiaalihuolto. 

- n:o 559, Heinosen ym.: Esityksen antamisesta 
uudeksi la1ksi lastentarhain ja -seimien valtion
avusta. Liitteet 1062. - Ks. Lastentarhat. 

- n:o 560, E. S a 1 on ym.: Lastenseimien ja valvo
tun perhepäivähoidon saattamisesta valtionavun pii
riin. Liitteet 1063.- Ks. Lastentarhat. 

- n:o 561, K a 1 a vaisen ym.: Porrastettuun ruo
kamaksujärjestelmään siirtymisestä lastentarhoissa ja 
lasten päivähoitolaitoksissa. Liitteet 1064. - Ks. 
Lastentarhat. 

- n:o 562, K n u u t t i 1 a n ym.: Pakollisen tapatur
mavakuutuksen siirtämisestä valtion hoidettavaksi. 
Liitteet 1066. - Ks. Tapaturmat. 

- n:o 563, Mäkisen ym.: Kaupunkiseutujen lii
kenteen kehittämistä koskevan lainsäädännön ai
kaansaamisesta. Liitteet 1073. - Ks. Liikenne. 

- n:o 564, Bernerin ym.: Suljettujen alueiden lii
kenteestä voimassa olevien erivapauksien poistami
sesta. Liitteet 1075. - Ks. Liikenne. 

- n:o 565, H a m a r a n ym.: Määrärahasta Milkkelin 
läänin eri kuljetusmuotojen kehittämistarpeen tut
~imusta varten. Liitteet 1076. - Ks. Kuljetustoi
minta. 

- n:o 566, Uusitalon ym.: Lisäystä määrärahasta 
teiden parantamista ja kunnossapitoa varten. Liit
teet 1077.- Ks. Maantiet. 

- n:o 567, Peso 1 a n: Valtion veivoittamisesta huo
lehtimaan valtion- ja yksityisteiden risteysalueiden 
kunnosta ja turvallisuudesta. Liitteet 1078. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 568, I. Linnan ym.: Toimenpiteistä läänien 
liikennelupa-asioiden keskittämiseksi lääninhallitus
ten hoitoon. Liitteet 1079. - Ks. Liikenne. 

- n:o 569, Mäen ym.: Tutkimuksesta valtion kul
jetusten siirtämisestä ammattiautoilijoille. Liitteet 
1080. - Ks. Kuljetustoiminta. 

- n:o 570, Asun n a n ym.: Ensiaputaidon lisäämi
sestä autonkuljettajaopetukseen ja kuljettajatutlkin
tovaatimuksiin. Liitteet 1081. - Ks. Liikenneope
tus. 

- n:o 571, Vennamon: Kuorma-autoilijain asettami
sesta etuoikeutettuun asemaan valtion töiden saan
nissa. Liitteet 1082. - Ks. Kuljetustoiminta. 

- n:o 572, E. Räsäsen ym.: Toimikunnan asetta
misesta valtion autokuljetusten kokonaissuunnitte
lua varten. Liitteet 1083. - Ks. Kuljetustoiminta. 

- n:o 573, Pohjosen ym.: Kuorma-autojen kuor
mitusmääräysten uudistamisesta akselipainorajoja 
korottamalla. Liitteet 1084. - Ks. Kuljetustoitninta. 
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Toiv.al. n:o 574, Rod e Ii i n ym.: Yksityisen kuorma
autoliikenteen saattamisesta toimiluvasta riippuvaksi. 
Liitteet 1085. - Ks. Kuljetustoiminta. 

- n:o 575, Vennamon: Talksilupien oikeudenmu
kaisesta myöntämisestä. Liitteet 1086. - Ks. Taksi
autot. 

- n:o 576, Granvik i n ym.: Langettavan veren
alkoholirajan käyttöönoton tutkimisesta. Liitteet 
1087. - Ks. Liikenne. 

'- n:o 577, K u 11' i n ym.: Koululaiskuljetusten tur
vallisuuskysymyksen selvittämisestä. Liitteet 1090 
ja 1091. - Ks. Kuljetustoiminta. 

- n:o 578, Niin i kosken ym.: Rautatiemkenteessä 
yli 65-vuotiaille tulevien etujen myöntämisestä val
tion linja-autoliikenteessä. Liitteet 1092. - Ks. 
Vanhukset. 

- n:o 579, Paavo 1 a n ym.: Bensiin1käyttöisten ajo
neuvojen pakokaasujen puhdistamista koskevien 
säännösten aikaansaamisesta. Liitteet 1093. - Ks. 
Liikenne. 

- n:o 580, H a r a n ym.: Autojen ajoturvallisuutta 
edistävien määräysten säätämisestä. Liitteet 1095. 
- Ks. Liikenne. 

- n:o 581, La n d s t r ö m i n ym.: Jalankulkijoiden 
turvallisuuden tehostamisesta. Liitteet 1096. - Ks. 
Liikenne. 

- n:o 582, E. Räsäsen ym.: Tiesuolan käytön vä
hentämisestä. Liitteet 1097. - Ks. Liikenne. 

- n:o 583, Saarron: Lumilingon U!:äyttämistä kos
kevien säännösten täsmentämisestä. Liitteet 1098. 
- Ks. Auraus. 

- n:o 584, Pekkarisen ym.: Määrärahasta met-
säautoteiden rakentamiseen. Liitteet 1099. - Ks. 
Metsäautotiet. 

- n:o 585, H a a r 1 a n: Määrärahasta lentoturvalli
suuden parantamiseksi Tampereen lentokentällä. 
Liitteet 1100. - Ks. Ilmailu. 

- n:o 586, H a r a n ym.: Kolmen heli:kopterin hank
kimisesta meripelastustoimintaa varten. Liitteet 
1101. - Ks. Meripelastustoiminta. 

- n:o · 587, Lindeman i n: Tutkimuksesta maan
päällisten putkistojen käyttömahdollisuuksista joh
dettaessa jätevesiä mereen. Liitteet 1102. - Ks; Jä
tevedet. 

- n:o 588, Bernerin ym.: Urpalanjokisuunnitel
man toteuttamisesta Etelä-Saimaan vapauttamiseksi 
jätevesistä. Liitteet 1103. - Ks. Jätevedet. 

- n:o 589, Back 1 u n d i n: Määrärahasta kalastaja
laiturin laajentamista ja parantamista varten Siipyyn 
Kilhamnissa. Liitteet 1104 ja 1105. - Ks. Satamat. 

- n:o 590, Back 1 u n d i n: Määrärahasta Långveda
nin okalasataman ruoppausta varten Nämpnäsissä. 
Liitteet 1106 ja 1107.- Ks. Satamat. 

- n:o 591, Linko 1 a n: Suomenlahden saaristoväylän 
ruoppaamisesta. Liitteet 1108. - Ks. Väylätyöt. 

- n:o 592, H y k k ä ä 1 ä n ym.: Keiteleen-Päijänteen 
kanavaväylän rakentamisesta. Liitteet 1109. - Ks. 
Väylä työt. 

_:_ n:o 593, Vennamon: Kuopion-Var!kauden sy
väväylän rakentamisen tkiirehtimisestä. Liitteet 1111. 
- Ks. Väylätyöt. 

- n:o 594, Procopen ym.: Kiskoruksen vaihtami-
sesta Karjaan ja Hangon vå1isellä radalla. Liitteet 
1112 ja 1113. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 595, Eskman i n ym.: Vertailevan suuntatut
kimuksen suorittamisesta rautatien rakentamisesta 

välille Uusilkaupunki~Rauma. Liiiteet 1114. - Ks. 
Rautatiet. 

Toiv.al. n:o 596, Sirenin: Määrärahasta rautatieali
kulkutunnelin rakentamiseksi Tukkuriian asema
alueella. Liitteet 1116. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 597, Sirenin: Määrärahasta rautatieylikul!ku
sillan ra:k:entamiseksi Hiekkaharjun rautatieseisake
alueella. Liitteet 1117. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 598, S i r en i n: Määrärahasta rautatiealikulku
tunnelin rakentamiseksi Rekolan rautatieseisa:k:e
alueelle. Liitteet 1118. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 599, Sirenin: Määrärahasta rautatieylikulku
sillan ja alikulkutunnelin rakentamiseksi Korson 
asema-alueella. Liitteet 1119. - Ks. Rautatiet. 

- n:o 600, V i 1m i n ym.: Rautatien ylikulkusillan ja 
siihen liittyvän ohitustien rakennustöiden aloitta
misesta Simon asemakylässä. Liitteet 1120. - Ks. 
Rautatiet. 

- n:o 601, Vennamon: Kehitysalueiden rautatie
maksujen alentamisesta. Liitteet 1121. - Ks. Rau
tatiemaksut. 

- n:o 602, Mustosen ym.: Pohjois-Suomessa ja
lostettujen teollisuustuotteiden rautatiekuljetusmak
sujen alentamisesta. Liitteet 1122. - Ks. Rautatie
maksut. 

- n:o 603, E. S a 1 on ym.: Alennuiksien myöntämi
sestä vaikeasti liikuntavammaisille invalideille rau
tatielippujen hinnoista. Liitteet 1123. - Ks. Rau• 
tatiemaksut. 

- n:o 604, Li II q v i s t i n ym.: Invalidieläk!keen 
saajien alennuksista rautateillä. Liitteet 1124 ja 
1125.- Ks. Rautatiemaksut. 

- n:o 605, V i 1m i n ym.: Ulkomailla opiskelevien 
suomalaisten nuorten lento- ja rautatiealennusten 
saattamisesta samaksi kotimaassa opiskelevien kanssa. 
Liitteet 1126. - Ks. Rautatiemaksut. 

- n:o 606, P e·n n ase n: Joensuun postiautovarikon 
rakentamisesta. Liitteet 1127. - Ks. Postilaitos. 

- n:o 607, P. Räsäsen ym.: Puhelinliikenteen 
keskittämisestä valtion haltuun. Liitteet 1128. -
Ks. Puhelin. 

- n:o 608, Pohjosen ym.: Määrärahasta Jyväs
kylän kaukokeskuksen huoneistolisätilojen hankki
miseksi. Liitteet 1129.- Ks. Puhelin. 

- n:o 609, Pennasen: Pohjois-Karjalan kaulko
puhelinyhteyksien parantamisesta. Liitteet 1130. 
- Ks. Puhelin. 

- n:o 610, Vennamon: Radion ja television lupa-
maksujen poistamisesta vähävaraisilta kansaneläke
läisiltä. Liitteet 1131. - Ks. Yleisradio. 

- n:o 611, Uusi ta 1 on ym.: Varsinaisesta liikenne
käytöstä pois jäävien teiden saamisesta kehitys
alueilla paikallisteiksi. Liitteet 1132. - Ks. Pailkal
listiet. 

- n:o 612, V en n a m on: Korjauksen aikaansaami
sesta paikallis- ja sitä pienempien teiden osalta. 
Liitteet 113 3. - Ks. Pailkallistiet. 

- n:o 613, Pohjosen ym.: Pylkönmäen-Kolkan
. lahden paitkallistien perusparantamisesta. Liitteet 

1134. - Ks. Paikallistiet. 
- n:o 614, E s ·k e 1 i sen ym.: Hautomäen-Äyskoo

ken th. välisen entisen maantien muuttamisesta pai
kallistieksi. Liitteet 1135. - Ks. Paikallistiet. 

- n:o 615, Pohjosen ym.: Kalmarin-Sapran 
paikallistien rakentamisesta Saarijärven ja Karstulan 
kunnissa. Liitteet 1136. - Ks. Paikallistiet. 
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Toiv.al. n:o 616, P ohi o 11 en ym,: Hiinniskylän-Simu
lan paikallistien rakentamisesta Konneveden ja Lau
lkaan kunnissa. Liitteet 1137. - Ks. Pai.kallistiet. 

- n:o 617, V i 1m i n ym.: Po~kutien rakentamisesta 
Harjuvaar115ta Reponiemen kautt~ Harjunojaan Muo
nion kunnassa. Liitteet 1138. - Ks. Polkutiet. 

- n:o 618, M ä k i- Hako 1 a n: Tielautakunnan 
oikeudesta tieyksikköjaon muuttamiseen ja tarkista
miseen. Liitteet 1139. - Ks. Yksityiset tiet. 

- n:o 619, Lujan ym.: Yksityistien käsitettä kos
lkevien säännösten tarkistamisesta. Liitteet 1140. -
Ks. y,ksityiset tiet. 

- n:o 620, Pohjosen ym.: Tutkimuksesta yksi
tyisteiden rakentamisen ja tkunnossapidon siirtämi
sestä valtion tehtäväksi. Liitteet 1141. - Ks. Yksi
tyiset tiet. 

- n:o 621, Vennamon: Yksityisten läpikulkutei
den ottamisesta valtion haltuun. Liitteet 1143. -
Ks. Yksityiset tiet. 

- n:o 622, Honkasen ym.: Lisäyksestä vuoden 
1969 tulo- ja menoarvioon yksityisten teiden raken
tamisen avustamista varten. Liitteet 1144. - Ks. 
Ylksityiset tiet. 

- n:o 623, Pekka r i s «;! n ym.: Määrärahasta yksi
tyisteiden kunnossapitoon ja tekemiseen. Liitteet 
1145.- Ks. Yksityiset tiet. 

- n:o 624, H on k a s en ym.: Tutkimuksesta yksi
tyisten teiden auraamisesta valtion toimesta. Liitteet 
1146.- Ks. Yksityiset tiet. 

- n:o 625, Gröndahlin ym.: Määrärahasta Sata
kunnan tie- ja vesirakennuspiirin perustamista var
ten. Liitteet 1147. - Ks. Tie- ja vesiralkennus. 

- n:o 626, Pohjosen ym.: TVH:n tukikohdan 
rakentamisesta Pyl!könmäelle. Liitteet 1148. - Ks. 
Tie- ja vesiralkennus. 

- n:o 627, Ahosen ym.: Tiemestarin tukikohdan 
rakentamisesta Multian kuntaan. Liitteet 1149. -
Ks. Tie- ja vesirakennus. 

- n:o 628, Pohjosen ym.: TVL:n tukikohdan 
rakentamisesta Kinnulan kuntaan. Liitteet 1150. -
Ks. Tie- ja vesirakennus. 

- n:o 629, N i e me 1 ä n ym.: Putikon-Kirjavalan 
tien perusparannuksen suorittamisesta. Liitteet 
1151. - Ks. Maantiet. 

- n:o 630, N i e me 1 ä n ym.: Kultakiven-Sätkilah
den tien perusparannuksen suorittamisesta. Liitteet 
1152. - Ks. Maantiet. 

- n:o 631, B a dd u n d i n: Määtärahasta Korsnäsin 
-Teuvan tien valmiiksi ralkentamista varten Norr-
näsin ja Kalaxin välillä. Liitteet 1153 ja 1154. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 632, Korsbäck i n ym.: Korsnäsin-Närpiön 
maantien rakennustöiden loppuunsaattamisesta. Liit
teet 1155 ja 1156. - Ks. Maantiet. 

- n:o 633, Back 1 u n d i n: Määtärahasta Jepuan ja 
Uudelllkaarlepyyn välisen vanhan runkotien n:o 67 
parantamiseksi. Liitteet 1157 ja 1158. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 634, Granvik i n ym.: Kruunupyyn-Meri
järven tienrakennuksen aloittamisesta. Liitteet 1159 
ja 1160. - Ks. Maantiet. 

- n:o 635; P r o c o p en ym.: Tieyhteyden aikaan
saamisesta Hangosta Bromarvin kautta Kemiöön. 
Liitteet 1161 ja 1162. - Ks. Maantiet. 

_.,._ n:o 636, ·Breilinin .ym.: Pappilan-Vesdaxin 
tien rakentamisesta Kemiön saaressa. Liitteet 1163. 
- Ks. Maantiet. 

Toiv . .U. n:o 637, K u II' i n ym.: Määtätahasta Inkoom 
olevan Barönsalmentien saattamiseksi valmUksL 
Liitteet 1164 ja 1165. _,.. Ks. Maantiet. 

- n:o 638, Lujan ym.: Uuden tien rakentamisesta 
välille Laaksolahti-Jupperi-Friherrs. Liitteet 
1166. - Ks. Maantiet. 

- n:o 639, Kan toian ym.: Määtärahasta Kolm
perän-Siikajärven maantien kunnostamise'ksi Es
poon kauppalassa. Liitteet 1167. - Ks. Maantiet. 

- n:o 640, Saarron ym.: Määrärahasta Tuusulan 
moottoritien liittymien rakentamiseksi eri tasoon. 
Liitteet 1168. - Ks. Moottoritiet. 

- n:o 641, P r o c o p en: Määrätahasta tienrakennus
työtä varten Tattarisuon-Massbyn välisellä osuu
della. Liitteet 1169 ja 1170. - Ks. Maantiet. 

- n:o 642, H ä p p ö 1 ä n ym.: Korjaustöiden aloitta
misesta entisellä nelostiellä Hyvinkään ja Padasjoen 
välisellä osuudella. Liitteet 1171. - Ks. Maantiet. 

- n:o 643, K u II' i n ym.: Loviisan ja valtatie n:o 
6:n välisen tien parannustöiden aloittamisesta. Liit
teet 1172 ja 1173.- Ks. Maantiet. 

- n:o 644, Linko 1 a n: Määrärahasta Kyminlinnan 
- Kotkan moottoritien töiden aloittamiseksi. Liit-
teet 1174.- Ks. Moottoritiet. 

- n:o 645, Linko 1 a n: Määrätahasta Kotkan poh
joisen sisääntulotien r~kentamiseksi. Liitteet 1175. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 646, He 1 teen ym.: Määrärahasta Ahven-
kos!ken-Elimäen maantien parannustöitä varten 
välillä Ruotsinpyhtää-Elimälki. Liitteet 1176. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 647, Lottasen ym.: Yhdystien ralkentami
sesta Lahden-Jyväskylän tieltä Uitonsalmen ja 
Kalkkisten kautta Lahden-Sysmän tielle. Liitteet 
1177.- Ks. Maantiet. 

- n:o 648, H y k k ä älä n ym.: Määrätahasta Kou
volan-Heinolan maantien rakennustöiden aloittami
seen. Liitteet 1178. - Ks. Maantiet. 

- n:o 649, H y k k ä ä 1 ä n ym.: Nk. itäisen sisään
tulotien rakentamisesta Kouvolan-Heinolan maan
tieltä Kuusankoskelle. Liitteet 1179. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 650, Lujan ym.: Porvoon-Stensbölen-Sond
byn tien parantamisesta ja kestopäällystämisestä. 
Liitteet 1180.- Ks. Maantiet. 

- n:o 651, Lujan ym.: Stensbölen-Ebbon-Suni
sundin tien perusparannusten toteuttamisesta. Liit
teet 1181. ..._ Ks. Maantiet. 

- n:o 652, Lujan ym.: Porvoon-Sannäsin-Isnäsin 
tien kunnostamisesta ja kestopäällystämisestä. Liit
teet 1182.- Ks. Maantiet. 

....,.. n:o 653, N i slk ase n ym.: Määrärahasta Lepäis
ten-Lyökin saaristotien rakentamiseksi Uudenkau
pungin alueella. Liitteet 1183. - Ks. Maantiet. 

- n:o 654, J u v e 1 a n ym.: Eritasoristeyksen raken
tamisesta Huittisten Mommolaan. Liitteet 1184. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 655, H ä p p ö 1 ä n ym.: Yhdystien suunnan 
määräämisestä välillä Hämeenlinna-Hauho. Liitteet 
1185. - Ks. Maantiet. 

- n:o 656, N i k k i 1 ä n ym.: Yhdystien rakentami
sesta Turun-Tampereen maantieltä Toij.Uan Kur
jenkallioon. Liitteet 1186. - Ks. Maantiet. 

- n:o 657, M ä k e 1 ä n ym.: Peipohjan-Kiukaisten
Rauman maantien rakennussuunnitelmien laatimi
$esta. Liitteet 1187.- Ks. Maantiet. 
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Toiv.al. n:o 658, G r ö n d a h 1 i n ym.: Määrärahasta 
tien rakentamiseksi Reposaaren tieltä Ahlaisten kir
kolle. Liitteet 1188. - Ks. Maantiet. 

- n:o 659, Lottasen ym.: Viralan-Hyvilkkälän
Suonpään yksityistien muuttamisesta paikallistieksi 
Janakkalan kunnassa. Liitteet 1189. - Ks. Yksityi
set tiet. 

- n:o 660, Lottasen ym.: Paiston-Piilonsuon yk
sityistien muuttamisesta paikallistieksi Janakkalan 
ikunnassa. Liitteet 1190. - Ks. Yksityiset tiet. 

- n:o 661, G r ö n d a h 1 i n ym.: Maantien rakenta
misesta Merikarvialta Siikaisten kautta Kankaanpää
hän. Liitteet 1191.- Ks. Maantiet. 

- n:o 662, J u v e 1 a n ym.: Honkilahden-Mannilan 
-Mestilän tien rakentamisesta. Liitteet 1192. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 663, B r ei 1 i n i n ym.: Marttilan-Kyrön-Nii
tynpään maantien rakentamisesta. Liitteet 1193. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 664, B e r n e r i n: ym. Välikylän-Savitaipaleen 
kirkonkylän-Peijonmäen paikallistien parantami
sesta. Liitteet 1194. - Ks. Paikallistiet. 

- n:o 665, Nurmisen ym.: Määrärahasta TVL:n 
Vaasan ja Keski-Pohjanmaan piirien tiesuunnitel
mien toteuttamiseen. Liitteet 1195. - Ks. Maantiet. 

- n:o 666, Mäki-Hako 1 a n: Halkosaaren-Kitin
ojan-Liipantön:kän maantien parantamisesta. Liit
teet 1196.- Ks. Maantiet. 

- n:o 667, V. Mattilan ym.: Määrärahasta Seinä
joen-Jalasjärven maantien rakentamista varten. 
Liitteet 1197.- Ks. Maantiet. 

- n:o 668, U u s i t a 1 o n ym.: Alajärven-Soinin 
maantien parantamisesta. Liitteet 1198. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 669, U u s i t a 1 on ym.: Soinin-Karstulan 
maantien parantamisesta. Liitteet 1199.- Ks. Maan
tiet. 

- n:o 670, Uusi ta 1 on ym.: Määrärahasta Alajär
ven ikirkonkylän pääteiden rakentamista varten. Liit
teet 1200.- Ks. Maantie• 

- n:o 671, Uusi ta 1 on ym.: Ähtärin keskustan pää
teitten rakennustöiden aloittamisesta. Liitteet 1201. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 672, V. Matti 1 a n ym.: Määrärahasta Ala-
vuden-Ähtärin maantien rakentamiseksi. Liitteet 
1202. - Ks. Maantiet. 

- n:o 673, V. Mattilan ym.: Virtain-Ähtärin 
maantien parantamisesta. Liitteet 1203. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 674, Uusi ta 1 on ym.: Määrärahasta Ähtärin 
-Töysän-Alavuden maantien parannustöihin. Liit-
teet 1204. - Ks. Maantiet. 

- n:o 675, Uusi ta 1 on ym.: Ähtärin-Virtain maan
tien parantamisesta. Liitteet 1205. - Ks. Maantiet. 

- n:o 676, Uusi ta 1 on ym.: Lehtimäen-Töysän 
maantien kunnostamisesta. Liitteet 1206. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 677, Uusitalon ym.: Mäyryn-Veneskosken 
tien parantamisesta. Liitteet 1207. - Ks. Maantiet. 

- n:o 678, Ahosen ym.: Jyväskylän-Vaajakosken 
moottoritien rakentamisesta. Liitteet 1208. - Ks. 
Moottori tiet. 

- n:o 679, Vilponiemen ym.: KanJkaanpään
Siilkaisten-Merikarvian maantien perusparantami
sesta. Liitteet 1209. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al. n:o 680, Pohjosen ym.: Jämsänkosken
Juokslahden maantien rakentamisesta. Liitteet 1210. 
- I<s. Maantiet. 

- n:o 681, N i e me 1 ä n ym.: Parkunmäen-Osikon-
mäen-Rantasalmen kk maantien rakentamisesta. 
Liitteet 1211. - Ks. Maantiet. 

- n:o 682, L. Koskisen ym.: Määrärahasta Vir
mutjoen-Vekaran maantien rakentamiseen. Liitteet 
1212. - Ks. Maantiet. 

- n:o 683, M a ti 1 a i sen ym.: Määrärahasta tien ra
kentamiseksi Simpeleen kirkonkylästä Sänkilahteen. 
Liitteet 1213.- Ks. Maantiet. 

- n:o 684, Pohjosen ym.: Maantien raikentamisesta 
Pihlajaveden-Virtain maantieltä Yltiän pysäkille. 
Liitteet 1214. - Ks. Maantiet. 

- n:o 685, Pohjosen ym.: Määrärahasta Keljon 
-Kanavuoren maantien suunnitelman laatimista var-
ten. Liitteet 1215. - Ks. Maantiet. 

- n:o 686, K n u u t t i 1 a n ym.: Lievestuoreen-Toi
vakan maantien parantamisesta. Liitteet 1216. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 687, Sai m on ym.: Tien raikentamisesta Lie
vestuoreen-Saarilammin tieltä Hänniskylän-Hytö
län tielle. Liitteet 1217.- Ks. Maantiet. 

- n:o 688, Ahosen ym.: Keuruun-Multian maan
tien rakentamisesta. Liitteet 1218. - Ks. Maantiet. 

- n:o 689, Knuuttilan ym.: Keuruun-Ähtärin 
maantien parantamisesta läänin rajan ja Pihtisulun 
paikallistien risteyksen välillä. Liitteet 1219. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 690, Ahosen ym.: Multian-Uuraisten maan
tien öljysorastamisesta. Liitteet 1220. - Ks. Maan
tiet. 

- n:o 691, Lehmosen ym.: Vesannon-Viitasaa
ren-Kyyjärven tien rakentamisesta. Liitteet 1221. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 692, Lehmosen ym.: Keitelepohjan-Viita-
järven maantien rakentamisesta. Liitteet 1222. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 693, Pohjosen ym.: Kärkkäälän-Sunttilan 
tieosan parannustöiden suorittamisesta Konneveden 
\kunnassa. Liitteet 1223. - Ks. Maantiet. 

- n:o 694, Pekkarisen ym.: Varkauden-Sorsa
kosiken maantien ratkentamisesta. Liitteet 1224. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 695, Mannisen ym.: Järvi-Suomen tien Var
kauden-Pieksämäen tieosan rakentamisesta. Liit
teet 1225.- Ks. Maantiet. 

- n:o 696, Pekkarisen ym.: Sorsakosken-Kaima
lahden maantien perusparantamisesta. Liitteet 1226. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 697, Mannisen ym.: Varkauden kaupungin 
ja Sorsakosken teollisuusalueen välisen maantien ra
lkentamisesta. Liitteet 1227. - Ks. Maantiet. 

- n:o 698, Pekkarisen ym.: Palokankaan-Ren
gon-Mustansalon maantien rakentamisesta. Liit
teet 1228. - Ks. Maantiet. 

- n:o 699, Pekkarisen ym.: Saviputaan-Mänty
mäen maantien perusparantamisesta. Liitteet 1229. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 700, Pekka r i s.e n ym.: Soisalon saaren 
poikkitiehankkeen toteuttamisesta. Liitteet 1230. -
Ks. Maantiet. 
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Toiv.al. n:o 701, E. Räsäsen: Lisäyksestä vuoden 
1969 tulo- ja menoatvioon Kuopion ohiajotien raken· 
nustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1231.- Ks. Maan· 
tiet. 

- n:o 702, Pekkarisen ym.: Peruskorjauksen 
suorittamisesta Länsirannan maantiellä. Liitteet 
1232. - Ks. Maantiet. 

- n:o 703, E s k e 1 i sen ym.: Käärmelahden-Koivu
saaren-Hamulan yksityistien muuttamisesta paiikal
listieksi. Liitteet 1233. - Ks. Yksityiset tiet. 

- n:o 704, P u 1 k k i sen ym.: Paikallistien rakenta
misesta Pielaveden Taipaleen kylästä Tervon kirkon
kylään. Liitteet 1234. - Ks. Paikallistiet. 

- n:o 705, E s k e 1 i sen ym.: Maantien rakentami
sesta rakenteilla olevalta Kuopion-Jyväskylän valta
tieltä Rautalammin kirkonkylään. Liitteet 1235. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 706, Pekkarisen ym.: Rautalammin-Säkin
mäen-Hankasalmen maantien perusparantamisesta. 
Liitteet 1236.- Ks. Maantiet. 

- n:o 707, Karpolan ym.: Rasivaaran-Tolosen
mäen tien rakentamisesta. Liitteet 1237. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 708, E s k e 1 i sen ym.: Sinisen tien rakenta
misesta Hautomäeltä Vesannon kautta Sumiaisiin. 
Liitteet 1238. - Ks. Maantiet. 

:-- n:o 709, Haukipuron. ym.: Tiesuunnittelu
määrärahojen lisäämisestä TVH:n Keski-Pohjan
maan ja Oulun piirien alueella. Liitteet 1239. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 710, Honkasen ym.: Rantsilan-Utajärven 
maantien rakentamisesta. Liitteet 1240. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 711, V ilmi n ym.: Maantien rakentamisesta 
Simon kunnan Maksniemen kylästä Veitsiluotoon. 
Liitteet 1241. - Ks. Maantiet. 

- !l:o 712, Hanhirova n ym.: Röyttän satamaan 
JOhtavan Tornion kaupungin ohitustien aikaansaa
misesta. Liitteet 1242. - Ks. Maantiet. 

- n:o 713, P a a s on ym.: Maantien rakentamisesta 
Iin kunnan Olhavan kylästä Luolanaapan maantie
hen. Liitteet 1243. - Ks. Maantiet. 

- n:o 714, Honkasen ym.: Niskaluoman-Inkeen 
maantien rakentamisesta Taivalkosken ja Kuusamon 
kunnissa. Liitteet 1244. - Ks. Maantiet. 

- n:o 715, Honkasen ym.: Määrärahasta maantien 
rakentamiselksi Pudasjärven Kurenkylästä Taivalkos
ken Jurmunkylän Parviaiseen. Liitteet 1245. - Ks. 
Maantiet. 

- n:o 716, Hanhirova n ym.: Karungin-Aapa
joen-Raumon paikallistien peruskorjauksen suorit
tamisesta. Liitteet 1246. - Ks. Paikallistiet. 

- n:o 717, Hanhirova n ym.: Ylikulkumahdolli
suuden järjestämisestä moottoriajoneuvoille Tor
nionjoen yli Juoksengin kylän kohdalla. Liitteet 
1247. - Ks. Tullitiet. 

- n:o 718, Hanhirova n ym.: Nuasjärven-Män
tyjärven maantien rakentamisesta. Liitteet 1248. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 719, Hanhirova n ym.: Korpijärven-Raa
nujärven-Ylipään maantien rakentamisesta. Liitteet 
1249.- Ks. Maantiet. 

- n:o 720, Sääski 1 ahde n: Maantien rakentami
sesta Vanttauskos'kelta Sierilään Kemijoen eteläpuo
lella. Liitteet 1250. - Ks. Maantiet. 

Toiv.al: n:o 721, Sääski 1 ahde n: Maantien perus· 
korjauksen suorittamisesta välillä Juotas-Ahola.Liit· 
teet 1251. - Ks. Maantiet. 

- n:o 722, P a a r m a n i n ym.: Kemijärven-Sodan
kylän maantien perusparantamisesta. Liitteet 1252. 
- Ks. Maantiet. 

- n:o 723, P a a r m a n i n ym.: Sodankylän-Savukos-
ken maantien perusparantamisesta. Liitteet 1253. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 724, Sääski 1 ahde n ym.: Maantien raken
tamisesta Javarusvastuulta Pelkosenniemelle. Liitteet 
1254. - Ks. Maantiet. 

- n:o 725, V i 1 m i n ym.: Maantien rakentamisesta 
Ylläsjärven maantieltä Luosun kylään Kolarin kun· 
nassa. Liitteet 1255. - Ks. Maantiet. 

- n:o 726, Hanhirova n ym.: Muonion-Kittilän 
maantien perusparannustöiden suorittamisesta. Liit
teet 1256.- Ks. Maantiet. 

- n:o 727, V i 1m i n ym.: Polkutien rakentamisesta 
Hetasta Näkkälään Enontekiön kunnassa. Liitteet 
1257. - Ks. Pohl>:utiet. 

- n:o 728, Sääski 1 ahde n ym.: Maantien raken
nustyön aloittamisesta Inarin kunnan Virtaniemestä 
Elletjärvelle. Liitteet 1258. - Ks. Maantiet. 

- n:o 729, T. Salon ym.: Riutulan-Tirron-När
rijärven-Angelin maantien rakentamisesta. Liitteet 
1259.- Ks. Maantiet. 

- n:o 730, T. S a 1 on ym.: · Tenon varren tien raken
tamisesta Karigasniemestä Utsjoelle. Liitteet 126(}.
Ks. Maantiet. 

- n:o 731, E. Räsäsen: Lisäyksestä vuoden 1969 
tulo- ja menoarvioon maantien rakennustöiden jat
kamiseksi Tervon Hautomäen ja Vesannon välillä. 
Liitteet 1261. - Ks. Maantiet. 

- n:o 732, Pekkarisen ym.: Halolanmäen-Kä
pysalon-Tervon maantien rakentamisesta. Liitteet 
1262. - Ks. Maantiet. 

- n:o 733, Pekkarisen ym.: Vehmersalmen lossin-
-Ritokylän-Puutosmäen maantien rakentamisesta. 
Liitteet 1263.- Ks. Maantiet. 

- n:o 734, Pekkarisen ym.: Hipoosalmen-Pelon
niemen maantien rakentamisesta Muuruveden kun
nassa. Liitteet 1264. - Ks. Maantiet. 

- n:o 735, Pekkarisen ym.: Yhdysmaantien ra
kentamisesta Jalkalan maantieltä Jäppilän maantielle. 
Liitteet 1265. - Ks. Maantiet. 

- n:o 736, E s kelisen ym.: Muuruveden-Juan
kosken maantien rakentamisesta. Liitteet 1266. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 737, Bernerin ym.: Uuden sillan rakenta
misesta Korian sillan tilalle. Liitteet 1267. - Ks. 
Sillat. 

- n:o 738, H y k k ä ä 1 ä n ym.: Määrärahasta sillan 
rakentamiseksi Kymijoen yli palvelemaan valtatien 
n:o 6 liikennettä. Liitteet 1268. - Ks. Sillat. 

- n:o 739, H osti 1 a n: Määrärahasta Karhulan maan
teiden ja siltojen rakentamiseksi valmii.ksi yhtäjak
soisesti. Liitteet 1269.- Ks. Maantiet. 

- n:o 740, Uusi ta 1 on ym.: Karsinakosken siltojen 
rakentamisesta ja Mannisen-Virtalan maantien pa
rantamisesta. Liitteet 1270. - Ks. Sillat. 

- n:o 741, Asun n a n ym.: Sillan rakentamisesta 
Syvinkisalmen yli Ruoveden kunnassa. Liitteet 1271. 
- Ks. Sillat. 



Asialuenelo 1969. 4589 

Toiv.al. n:o 742, V. Matti 1 a n ym.: Toimenpiteistä 
Ähtärin kaava-alueen ohitustien ja siihen liittyvän 
Ouluveden sillan rakentamiseksi. Liitteet 1272. -
Ks. Maantiet. 

- n:o 743, Pekkarisen ym.: Puutossalmen sillan 
rakennustöiden aloittamisesta. Liitteet 1273. - Ks. 
Sillat. 

- n:o 744, K n u u t t i 1 a n ym.: Tutkimuksesta sillan 
rakentamisesta Kärkistensalmen lossipaikalle. Liitteet 
1274. - Ks. Sillat. 

- n:o 745, E s k e 1 i sen ym.: Mustanvirran sillan ra
kentamisesta Maaningan kunnassa. Liitteet 1275. -
Ks. Sillat. 

- n:o 746, Pekkarisen ym.: Mustanvirran sillan 
rakentamisesta Maaningan kunnassa. Liitteet 1276. 
- Ks. Sillaat. 

- n:o 747, Haukipuron ym.: Takalen-Leppä-
rannan paikallistien ja siihen liittyvän Pyhäjoen yli 
johtavan sillan ralkentamisesta Oulaisten kauppa
lassa. Liitteet 1277. - Ks. Paikallistiet. 

- n:o 748, Haukipuron ym.: Pyhäjoen yli joh
tavan paikallistien ja sillan rakentamisesta Pyhäjoen 
Pirttikoskelle. Liitteet 1278. - Ks. Paikallistiet. 

- n:o 749, V i 1m i n ym.: Sillan rakentamisesta Simo
joen yli Tainijoen lossipai:kan kohdalla Simon kun
nassa. Liitteet 1279. - Ks. Sillat. 

- n:o 750, Hanhirova n ym.: Alatornion kunnassa 
olevan Liakanjoen sillan rakentamisesta. Liitteet 
1280. - Ks. Sillat. 

- n:o 751, Hanhirova n ym.: Eurooppa 4-tien sil
lan rakentamisesta Tornionjoen yli Torniossa. Liit
teet 1281. - Ks. Sillat. 

- n:o 752, V i 1m i n ym.: Sillan ralkennustöiden aloit
tamisesta Kemijoen yli Tervolan kirkonkylässä. Liit
teet 1282. - Ks. Sillat. 

- n:o 753, P a a r m a n i n ym.: Sillan rakentamisesta 
Luirojoen yli T anhuan lassipaikalla Sodankylän
Savukosken maantiellä. Liitteet 1283. - Ks .. Sillat. 

- n:o 754, Friman i n ym.: Määrärahasta Levisal
men sillan rakentamiseksi Kittilän-Könkään tiellä. 
Liitteet 1284. - Ks. Sillat. 

- n:o 755, V e n n a m on: Sillan rakentamisesta Levi
salmeen Kittilän kunnassa. Liitteet 1285. - Ks. 
Sillat. 

- n:o 756, Peso 1 a n ym.: Puolustusvoimien perus
hankintaohjelman jälkeenjääneisyyden poistamisesta. 
Liitteet 1291. - Ks. Puolustuslaitos. 

- n:o 757, Hjerppen ym.: Asevelvollisten päivä
rahojen korottamisesta. Liitteet 1292. - Ks. Asevel
volliset. 

- n:o 758, T. S a 1 on: Aliupseerien upseeriuralle siir
tymisen helpottamisesta. Liitteet 1293. - Ks. Puo
lustuslaitos. 

-n:o 759, Backlundin ym.: Uuden lainsäädännön 
aikaansaamisesta omantunnonarkoja asevelvollisuu
desta kieltäytyviä varten. Liitteet 1295 ja 1296. -
Ks. Asevelvolliset. 

- n:o 760, K n u u t t i 1 a n ym.: Aseettomasta ja si
viilipalveluksesta annetun lain tarkistamisesta. Liit
teet 1297. - Ks. Aseeton palvelus. 

- n:o 761, P r o c o p en ym.: Dragsvikin kasarmi
alueen harjoituskentän ja teiden päällystämisestä as
faltilla tai soralla. Liitteet 1298 ja 1299. - Ks. 
Puolustuslaitos. 
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Toiv.al. n:o 762, V. E: Partasen ym.: Määrärahasta 
Keskussotilassairaala 2:n eräiden virkojen järjestelyä 
varten. Liitteet 1300. _:__ Ks. Puolustuslaitos. 

- n:o 763, Mäki-Haikolan: Seinäjoen sotilaspii
rin henkilökunnan asuntotalon rakentamisesta. Liit
teet 1301. - Ks. Puolustuslaitos. 

Yleisen aloiteajan jälkeen jätetty (Liit
teet B): 

- n:o 764, Vennamon: Ruotsissa asuvien Suomen 
kansalaisten äänioikeuden järjestämisestä. Liitteet 
2293.- Ks. Edustajanvaalit. 

Tontit: - Ks. Asuntotuotanto. 

Torjunta-aineet: Ed. Vahtisen ym. rah.al. n:o 711 mää
rärahan osoittamisesta torjunta-ainelain edellyttämien 
tehtävien hoitoa varten. Liitteet 2019. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 67. A. K. 2794,2820. A. II. 

- Ed. Juvelan suull. ksm. n:o 409 kloorattuja hiili
vetyjä sisältävien torjunta-aineiden käytön kieltämi
sestä, ja maatalousministeri Miettusen vastaus, 3289. 

Torjunta-ainelaki: Hallituksen esitys n:o 57 (1968 vp.) 
torjunta-ainelaiksi. Mmvm. n:o 35 (A. I 1968 vp.). 
- Pp. 48. 1 K. 55. Suurvm. n:o 10. 2 K. 158. 3 K. 
203. Eduskunnan vastaus. A. III: 2. 

Tornio: - Ks. Kurssit. Seminaarit. Väylätyöt. 

Tornionjoki: - Ks. Kalanviljelyslaitokset. Sillat. 

Tomionlaakso: - Ks. Maatalouskoulut. Sairaanhoito. 
Työllisyys. 

Traktorit: - Ks. Maatalouskoneet. Metsätyöt. Poltto
aineet. Työsuhde. 

Troolisatamat: - Ks. Satamat. 

Tuberkuloosi: Hallituksen esitys n:o 107 laiksi tuber
kuloosin vastustamistyön järjestämisestä eräissä ta
pauksissa annetun lain muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 1340. L. Tv:aan 1341. Tvm. n:o 13. Pp. 
1804. 1 K. 2011. Suurvm. n:o 152. 2 K. 219(), 
2220. 3 K. ja A. K. 2400. Lepäämään jättämisehdo
tus 2403 ja Pp. 2407. Ehdotus hylätään 2425. Edus
kunnan vastaus. A. I. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 788 määrärahan osoit
tamisesta tuberkuloosilain mukaista lisättyä valtion
apua varten. Liitteet 2099. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 102. 
A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ks. Sairaalat. Sairaanhoito. 

Tuhohyönteiset: Ed. Ahosen rah.al. n:o 1 määrärahan 
osoittamisesta tupajumien aiheuttamien vahinkojen 
korvaamiseen. Liitteet 305. L. Vv:aan 132. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä. Vvm. n:o 80, s. 67. 
A. K. 2794, 2820. A II. 

- Ed. Ahosen suull. ksm. n:o 236 tupajumien aiheut
tamien vahinkojen korvaamisesta, ja maatalousminis
teri Miettusen vastaus, 1747. 

Tukikohdat:- Ks. Tie- ja vesirakennus. 
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Tukilisä: ..... Ks. Asumistuki. Kansaneläke. 

Tukiosa: - Ks. Kansaneläke. 

Tulli: Ed. Lindemanin ym. toiv.al. n:o 60 lisäyksestä 
vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon Paraisten kaup
palan tulliasemaa varten. Liitteet 191 ja 192. L. 
Vv:aan 255. 

- Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 113 poronhoitotöitä 
varten ostetun moottorikelkan tullimaksun palautta
misesta. Liitteet 253. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Paavolan rah.al. n:o 491 määrärahan osoittami
sesta Joensuun uuden tullin suunnittelu- ja raken
nustöiden aloittamiseksi. Liitteet 1783. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 43. A. K. 2767. A. II. 

- Ed. Tallgrenin rah.al. n:o 682 määrärahan osoitta
misesta tulliaseman perustamista varten Paraisten 
kauppalaan. Liitteet 1988. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 43. A. K. 2767. A. II. 

- Ed. Tallgrenin suull. ksm. n:o 176 itsenäisen tulli
aseman perustamisesta Paraisiin, ja ministeri Ale
niuksen vastaus, 1197. 

- Ed. Asunnan suull. ksm. n:o 245 muoviraaka-aineen 
suojatullihankkeista, ja ministeri Leskisen vastaus, 
1751. 

- Ks. Kalastusvälineet. Työturvallisuus. Veronhuojen
nukset. 

Tullihallitus: - Ks. Valmisteverokonttori. 

Tullilaki: Hallituksen esitys n:o 50 laiksi tullilain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 446. L. Vv:aan 
457. Vvm. n:o 31. Pp. 556. 1 K. 589, 691. Suurvm. 
n:o 56. 2 K. 714. 3 K. 747. Eduskunnan vastaus 
AI. 

- Hallituksen esitys n:o 149 laiksi tullilain muutta
misesta, ilmoitetaan Edk:lle 1603. L. Vv:aan 1616. 
Vvm. n:o 47. Pp. 1676. 1 K. 1706. Suurvm. n:o 
127. 2 K. 1767. 3 K. 1800. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 1. 

Tullimiehet: - Ks. Oikeudenkäynti. 

Tullisopimukset: Hallituksen esitys n:o 29 Norjan, 
Ruotsin, Suomen ja Tanskan satamien välisessä lii
kenteessä olevien matkustaja-alusten muonittamista 
koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksy
misestä, ilmoitetaan Edk:lle 137. L. Ulkv:aan 150. 
Ulkvm. n:o 6. Pp. 480. 1 K. 487. Suurvm. n:o 43. 
2 K. 500. 3 K. ja A. K. 534. Eduskunnan vas
taus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 30 Norjan kanssa tehdyn 
rajatulliyhteistyösopimuksen eräiden määräysten hy
väksymisestä, ilmoitetaan Edk:lle 137. L. Ulkv:aan 
150. Ulkvm. n:o 5. Pp. 365. 1 K. 382. Suurvm. n:o 
28. 2 K. 414. 3 K. ja A. K. 447. Eduskunnan 
vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 43 laiksi ulkomaanliiken
teessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tava
roiden verottamisesta eräissä tapauksissa, ilmoite
taan Edk:lle 396. L. Vv:aan 402. Vvm. n:o 20. Pp. 
.556. 1 K. 589. Suurvm. n:o 52. 2 K. 618. 3 K. 
660. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 120 laiksi Suomen ja Tans
kan kesken maataloustuotteiden kaupasta tehdyn 

sopimuksen muutoksen eräiden määräysten hyväksy
misestä, ilmoitetaan Edk:lle 1340. L. Ulkv:aan 1341. 
Ulkvm, n:o 12. Pp. 1676. 1 K. 1706. Suurvm. n:o 
125. 2 K. 1767. 3 K. ja A. K. 1799. Eduskunnan 
vastaus. A. III: 1. 

Tullitariffi: Hallituksen esitys n:o 51 laiksi tullitariffin 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 446. L. Vv:aan 
457. Vvm. n:o 23. Pp. 638. 1 K. 692. Suurvm. n:o 
58. 2 K. 719. 3 K. 749. Eduskunnan vastaus. A. I. 

Tullitiet: Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 717 ylikul
kumahdollisuuden järjestämisestä moottoriajoneu
voille Tornionjoen yli Juoksengin kylän kohdalla. 
Liitteet 1247. L. Kulkv:aan 255. 

Tulo- ja menoarvio: Hallituksen esitys n:o 25 lisäyk
sestä ja muutoksesta vuoden 1969 tulo- ja menoar
vioon, ilmoitetaan Edk:lle 84. L. Vv:aan 110. Vvm. 
n:o 10. Pp. 328. A. K. 338. Eduskunnan vastaus. 
A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 48 lisäyksistä ja muutoksista 
vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon, ilmoitetaan 
Edk:lle 426. L. Vv:aan 433. Vvm. n:o 18. Pp. 480. 
A. K. 501, 537. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 59 laiksi valtion tulo- ja me
noarvion ja tilinpäätöksen perusteista annetun lain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 482. L. Vv:aan 
490. Vvm. n:o 28. Pp. 742. 1 K. 752. Suurvm. n:o 
74. 2 K. 770. 3 K. 791. Eduskunnan vastaus. 
A.I. 

- Hallituksen esitys n:o 73 lisäyksistä ja muutoksista 
vuoden 1%9 tulo- ja menoarvioon, ilmoitetaan 
Edk:lle 644. L. Vv:aan 704. Vvm. n:o 39. Pp. 
1091. A. K. 1122, 1146, 1149, 1181. Vvm. n:o 
39 a. Pp. 1239. Jatk. A. K. 1276. Eduskunnan vas
taus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 111 valtion tulo- ja menoar
vioksi vuodelle 1970, ilmoitetaan Edk:lle 1340. L. 
Vv:aan 1344, 1437, 1451, 1455. Vvm. n:o 80. Pp. 
2456. A. K.: Yleiskeskustelu 2486, 2569, 2602. Pl. 
21-22 2675. Pl. 23 2676. Pl. 24 2678. Pl. 25 
2718. Pl. 26 2731. Pl. 27 2757. Pl. 28. 2767. Pl. 29 
2769. Pl. 30 2794, 2820. Pl. 31 2829. Pl. 32 2878. 
Pl. 3.3 2895, 2967. Pl. .34 2982. Pl. 35 2985. Pl. 36 
2986. Pl. 34: luku 06 2997. Tulot: Os. 11 
3001. Os. 12-13 3005. Os. 14 3006. Os. 1.5 3007. 
Yp. 3007. Vvm. n:o 80 a. Pp. 3057. Jatk. A. K. 
3059. Eduskunnan vastaus. A. II. 

- Hallituksen esitys n:o 143 lisäyksistä ja muutok
sista vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon, ilmoitetaan 
Edk:lle 1603. L. Vv:aan 1615. Vvm. n:o 49. Pp. 
1950. A. K. 2017. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 211 lisäyksistä ja muutok
sista vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon, ilmoitetaan 
Edk:lle 2320. L. Vv:aan 2341. Vvm. n:o 91. Pp. 
3020. A. K. 3025. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 262 lisäyksestä vuoden 1970 
tulo- ja menoarvioon, ilmoitetaan Edk:lle ja L. 
Vv:aan 3492. Vvm. n:o 109. Pp. 3582. A. K. 3588, 
3798. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 263 lisäyksistä ja muutok
sista vuoden 1970 tulo- ja menoarvioon, ilmoitetaan 
Edk:lle 4096. L. Vv:aan 4098. Vvm. n:o 110. Pp . 
4100. A. K. 4101. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Mäen suull. ksm. n:o 303 ensi vuoden budjet
tiesityksen väljyydestä, ja valtiovarainministeri Rau
nion vastaus, 2290. 



Tulo- ja omaisuusvero: Hallituben esitys n:o 75 laiksi 
tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 644. L. Vv:aan 705. Vvm. n:o 31. Pp. 833. 
l K. 854. Suurvm. n:o 83. ~ K. 939. 3 K. 959. 
Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 114 laiksi tulo- ja omaisuus
verolain väliaikaisesta muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 1340. L. Vv:aan 1386. Vvm. n:o 81. Pp. 
~595. 1 K. 2599. Suurvm. n:o 206. 2 K. 2628. 3 K. 
2939. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 15 laiksi tulo- ja omai
suusverolain muuttamisesta. Liitteet 119. L. Vv:aan 
131. 

- Ed. Haran ym. lak.al. n:o 16 laiksi tulo- ja omai
suusverolain muuttamisesta. Liitteet 120. L. Vv:aan 
131. 

- Ed. Haarlan ym. lak.al. n:o 17 laiksi tulo- ja omai
suusverolain muuttamisesta. Liitteet 122. L. Vv:aan 
131. 

- Ed. Ilaskiven lak.al. n:o 18 laiksi tulo- ja omaisuus
verolain väliaikaisesta muuttamisesta. Liitteet 124. 
L. Vv:aan 131. 

- Ed. Sinisalon ym. lak.al. n:o 19 laiksi tulo- ja omai
suusverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Liitteet 
125. L. Vv:aan 131. - Käsitelty hall.esit. n:o 114 
yhteydessä. 

- Ed. Karvikon ym. lak.al. n:o 135 laiksi tulo- ja 
omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Liit
teet 2173. L. Vv:aan 1571. - Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

- Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 70 esityksen antami
sesta tulo- ja omaisuusverolain 24 §:n 9 kohdan 
muuttamisesta. Liitteet 203. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Sillantauksen ym. kirj. ksm. n:o 44 kiinteistö
jen verotusarvojen korottamisesta, ja ministeri Ale
niuksen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 482. A. V: 3. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 54 asuntoverotuk
sesta, ja valtiovarainministeri Raunion vastaus, 299. 

- Ks. Arpajaisvero. Kunnallisverotus. Omaisuusvero
tus. Veronhuojennukset. Verotus. 

Tulvat: - Ks. Perkaustyöt. Vesistön järjestely. 

T\IQtllioistuimet: - Ks. Liikennevahingot. Liikenneva
kuutus. 

Tuomiokirkot: - Ks. Kirkko. 

Tuontikaupparahasto: Hallituksen esitys n:o 188 laiksi 
tuontikaupparahastosta annetun lain voimassaolo
l!ljan pitentämisestä, ilmoitetaan Edk:lle 2071. L. 
Vv:aan 2081. Vvm. n:o 90. Pp. 3020. 1 K. 3024. 
Suurvm. n:o 220. 2 K, 3091. 3 K. 3107. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

Tuontilisenssit: - Ks. Karjatalous. 

Tuontimaksut: - Ks. Hedelmät. Maataloustuotteet. 

Tuontisäännöstely:- Ks. Sokerisopimus. 

Tuorerehu: - Ks. Rehu. 

TUQtantokomiteat: Ed. Helteen ym. lak.al. n:o 96 
laiksi tuotantokomiteoista. Liitteet 817. L. Sosv:aan 
131. 

- Ks. Äänioikeusikäraja. 

Tuotantopalkkiot: - I<s. Vilja. Villa. 

Tuotantoyksiköt: - Ks. Maatalous. 

Tuottajahinnat: - Ks. Hinnat. 

Tupajumit: - Ks. Tuhohyönteiset. 
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Tupakka: - Ks. Mainonta. Terveydenhoito. 

Tupakointi: Ed. Honkosen suull. ksm. n:o 293 tupa-
koinnin vastustamiskampanjasta, ja opetusministeri 
Virolaisen vastaus, 2231. 

Turkiseläimet: Ed. Granvikin ym. toiv.al. n:o 808 
( 1966 vp.) turkiseläinhoitajakoulun perustamisesta 
Mustasaaren kouluihin. Liitteet 1727 ja 1728 
(1966 vp.). - Mmvm. n:o 55 (Toiv.al.miet. n:o 
207). Pp. 2116. A. K. 2150. A. V: 2. 

Turkistarhaus: Ed. Lintilän ym. toiv.al. n:o 394 ( 1967 
vp.) turkistarhaukseen tarvittavien lyhytaikaisten 
luottojen järjestämisestä. Liitteet 825 (1967 vp.). 
- Mmvm. n:o 38 (Toiv.al.miet. n:o 163). A. V: 2 
(1968 vp.).- Pp. 48. A. K. 68. Eduskunnan toi
vomus. A. V: 2 B. 

- Ed. H. Linnan ym. toiv.al. n:o 328 (1968 vp.). 
lisäyksestä vuoden 1968 tulo- ja menoarvioon deval
vaatiosta johtuvan kurssitappion korvaamiseksi 
minkkitarhaajille. Liitteet 700. Mmvm. n:o 37 
(Toiv.al.miet. n:o 162). A. V: 2 (1968 vp.). -
Pp. 48. A. K. 68. Katsotaan rauenneeksi. 

- Ed. V. Mattilan ym. toiv.al. n:o 397 määrärahasta 
turkistarhauksen edellytysten luomiseksi kehitys
alueilla. Liitteet 793. L. Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 
74 (Toiv.al.miet. n:o 244). Pp. 3080. A. K. 3098. 
Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 398 turkiseläintar
hausta koskevan neuvonta-, tutkimus- ja koetoimin
nan tehostamisesta. Liitteet 795 ja 796. L. Mmv:aan 
255. 

- Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 399 turkiseläinkasvat
tajain keskusjärjestön suunnittdeman koetarhan 
hankinnan avustamisesta. Liitteet 797. L. Mmv:aan 
255. 

- Ed. Granvikin ~· toiv.al. n:o 400 harjoitustarhan 
ja käytännön tilojen aikaansaamisesta Mustasaaren 
maatalouskoulujen minkinhoitajalinjaa varten. Liit
teet 798 ja 799. L. Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 54 
(Toiv.al.miet. n:o 206). Pp. 2116. A. K. 2150. A. 
V:2. 

- Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 20 määrärahan osoit
tamisesta minkkinaaraiden ostamista varten Musta
saaren maatalouskouluihin. Liitteet 326 ja 327. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 55. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 66 määrärahan osoit
tamisesta turkiseläinkasvattajain keskusjärjesto1le 
kuuden konsulentin palkkaamiseksi turkiseläinkas
vatuksen neuvontatoimintaa varten. Liitteet 382. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 59. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 67 määrärahan osoitta
misesta turkiseläinkasvattajain keskusjärjestölle tur· 
kiseläinkasvatuksen tutkimustoimintaan. Liitteet 
383. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 59. A. K. 2794. 2820. 
A. II. 
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- Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 272 määrärahan osoit
tamisesta turkistarhaustoimiunan neuvontatyöhqn 
Oulun ja Lapin läänissä. Liitteet 1526. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 59. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Korsbäckin ym. rah.al. n:o 329 määrärahan 
osoittamisesta turkiseläinkasvatuksen tutkimus- ja 
koetoimintaa varten. Liitteet 1590 ja 1591. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 66. A. K. 2794,2820. 
A. II. 

- Ed. Lintilän ym. rah.al. n:o 402 määrärahan osoitta
misesta turkistarhaustoimintaan saatujen ulkomaisten 
luottojen kurssitappioiden korvaamiseen. Liitteet 
1684. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 88. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 607 määrärahan osoit
tamisesta Lapin lääniin sijoitettavan turkistarhaus
koeaseman suunnittelemista ja rakennustöiden aloit
tamista varten. Liitteet 1907. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 67. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Granvikin suull. ksm. n:o 350 maitotaloustuot
teiden alennusmyynnistä minkinkasvattajille, ja maa
talousministeri Miettusen vastaus, 3124. 

- Ks. Lentoliikenne. 

Turku: - Ks. Sairaanhoitajat. Valtion maaomaisuus. 

Turunmaa: - Ks. Rakennuslaki. Saaristoliikenne. 

Turvalaitteet: - Ks. Liikenne. 

Turvallisuus: - Ks. Eurovisio. 

Turvallisuuskokous: - Ks. Euroopan turvallisuus
kokous. 

Turvavyöt: - Ks. Liikenne. 

Turve: Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 146 tutkimuk
sesta . turveteollisuuden aikaansaamisesta Karungin 
kunnassa. Liitteet 286. L. Vv:aan 255. 

- Ks. Polttoturve. 

Tutkijakoulutus: Ed. Puntilan ym. toiv.al. n:o 274 tut
kijakoulutukseen liittyvien kysymysten selvittämi
sestä. Liitteet 623. L. Siv:aan 255. - Käsitelty 
hall.esit. n:o 64 yhteydessä. - Ks. Tieteellinen tut
kimus. 

Tutkijastipendit: - Ks. Stipendit. 

Tutkimusasemat: - Ks. Kalatalous. 

Tutkimuskeskukset: - Ks. Koulukodit. Maatalous. 

Tutkimuslaitokset: Ed. Koppasen toiv.al. n:o 544 
(1966 vp.) määrärahasta rauhantutkimuslaitoksen 
perustamiseksi. Liitteet 1309 (1966 vp.). - Käsi
telty hall.esit. n:o 125 yhteydessä. - Ks. Rauhan
tutkimus. 

- Ks. Kalatalous. Terveydenhoito. 

Tutkimustoiminta: - Ks. Kalatalous. Koulukodit. Lii
kenne. Maatalous. Maataloustutkimus. Rauhantutki
mus. Terveydenhoito. Tieteellinen tutkimus. 

Tutkimustyö: Ed. Koppasen toiv.al. n:o 336 (1966 vp.) 
määrärahasta rauhantutkimuslaitoksen perustamista 
varten. Liitteet 731 ( 1966 vp.). - Käsitelty hall. 
esit. n:o 125 yhteydessä. - · Ks. Rauhantutkimus. 

- Ed. Kuusisen ym. toiv.al. n:o 541 (1966 vp.) tie
teellisen tutkimustyön edistämisestä kansainvälisen 
politiikan alalla. Liitteet 1305 ( 1966 vp.). - Käsi
telty edellisten yhteydessä. 

-Ed. Lahtelan ym. toiv.al. n:o 329 (1967 vp.) nuor
ten tieteenharjoittajien aseman kehittämisestä. Liit
teet 724 (1967 vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 63 
yhteydessä. - Ks. Tieteellinen tutkimus. 

- Ed. Sääskilahden toiv.al. n:o 134 Pohjois-Suomen 
luonnonvarojen tutkimusaseman rakentamisesta Ro
vaniemelle. Liitteet 274. L. Vv:aan 255. 

- Ks. Ammattikasvatus. Geologinen tutkimustoiminta. 
Kaivostoiminta. Liikenne. Rauhantutkimus. Sairaa
lat. Turkistarhaus. Turve. Yleisradio. 

Tutkinnot: - Ks. Kauppakoulut. 

Tuulaaki: Hallituksen esitys n:o 142 laiksi tuulaaki
maksun perusteesta vuosina 1970-1972, ilmoitetaan 
Edk:lle 1603. L. Ltv:aan 1615. Ltvm. n:o 39. Pp. 
1784. 1 K. 1803. Suurvm. n:o 135. 2 K. 2009, 2028. 
3 K. 2049. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

Tuusulanjärvi: - Ks. Vesistön säännöstely. 

Tyttönormaalilyseo: - Ks. Oppikoulut. 

Työaika: Hallituksen esitys n:o 44 maatalouden työ· 
aikalaiksi, ilmoitetaan Edk:lle 396. L. Sosv:aan, 
jonka tulee pyytää lausunto Mmv:lta, 402. Sosvm. 
n:o 17 (Mietinnön liitteenä Mmv:n lausunto 
n:o 1). Pp. 2039.1 K. 2059, 2075. Suurvm. n:o 
153. 2 K. 2190, 2241. Suurvm. n:o 153 a. Jatk. 
2 K. 2260. 3 K. ja A. K. 2268. Eduskunnan vas
taus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 233 talonmiesten työaika
laiksi ilmoitetaan Edk:lle 3062. L. Sosv:aan 3077. 
Sosvm. n:o 31. Pp. 3282. 1 K. 3297. Suurvm. n:o 
250. 2 K. 3304, 3321. 3 K. ja A. K. 3328. Edus
kunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Laihon ym. lak.al. n:o 336 (1966 vp.) maata
louden työaikalaiksi. Liitteet 1935 (1966 vp.). -
Käsitelty hall. esit. n:o 44 yhteydessä. 

- Ed. Lagerroosin ym. lak.al. n:o 337 (1966 vp.) 
laiksi talonmiesten työajasta. Liitteet 1939 (1966 
vp.). - Käsitelty hall.esit. n:o 233 yhteydessä. 

- Ed. A. Saarisen ym. lak.al. n:o 97 laiksi työaika
lain muuttamisesta. Liitteet 822. L. Sosv:aan 131. 

- Ed. 0. Laineen ym. lak.al. n:o 98 laiksi talonmies
ten työajasta. Liitteet 824. L. Sosv:aan 131. - Kä
sitelty hall. esit. n:o 233 yhteydessä. 

- Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 967 (1966 vp.) toi
menpiteistä 40 tunnin työviikon soveltamiseksi talon
miehiin. Liitteet 2200 ( 1966 vp.). - Käsitelty 
edellisten yhteydessä. 

- Ed. 0. Saarisen toiv.al. n:o 969 (1966 vp.) työaika
lain ulkopuolella olevien työntekijäryhmien saatta
misesta työaikalain piiriin. Liitteet 2202 ( 1966 vp.). 
- Käsitelty hall. esit. n:o 44 yhteydessä. 

-Ed. 0. Saarisen toiv.al. n:o 970 (1966 vp.) talon-
miesten 40 tunnin työviikkoon siirtymisen toteutta
misesta. Liitteet 2203 (1966 vp.).- Käsitelty hall. 
esit. n:o 233 yhteydessä. 
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~. Ed. Piinekin ym. · toiv.al. n:o 425 . lauantaipäivän 
saattamisesta vapaapäiväksi arkipyhäviikollakin. Liit

. teet 913. L. Sosv:aan 255. 
- Ed. E. Laineen ym. kirj. ksm. n:o 98 arkipyhäviik

kojen lauantai- ja aattopäivien työajan lyhentämi
sestä ja ministeri Partasen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 884. A. V: 3. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 135 työajan lyhenty
misedun korvaamista pienyrittäjille koskevasta selvi
tyksestä, ja ministeri Linnamon vastaus, 836. 

- Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 323 esityksen anta
misesta talonmiesten työaikalaiksi, ja ministeri Par
tasen vastaus, 2727. 

- Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 324 johtavien vir
kamiesten työaikasäädöksistä, ja ministeri Aleniuk
sen vastaus, 2727. 

- Ks. Koululaitos. Poliisi. Puolustuslaitos. Yksityiset 
yrittäjät. 

Työasiat: - Ks. Valtioneuvosto. 

Työehtosopimukset: Ed. Juvelan suull. ksm. n:o 199 
työehtosopimuksen mukaisen palkan turvaamisesta 
kaikille työntekijöille, ja ministeri Partasen vastaus, 
1584. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 203 työmarkkina
järjestöjen sopimusten ulkopuolelle jäävien työnte
kijäin ansioiden parantamisesta, ja ministeri Parta
sen vastaus, 1586. 

Työehtosopimuslaki: Ed. Gröndahlin ym. lak.al. n:o 95 
laiksi työehtosopimuslain muuttamisesta. Liitteet 
816. L. Sosv:aan 131. 

Työeläkkeet: Ed. Sinisalon ym. toiv.al. n:o 451 työttö
myysajan eläketurvaa heikentävän vaikutuksen pois
tamisesta. Liitteet 941. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 468 työeläkemak
sujen rahastoinnin lopettamisesta. Liitteet 961. L. 
Sosv:aan 255. 

- Ed. Lindemanin ym. toiv.al. n:o 469 työntekijäin 
siirtymisestä eläkkeelle säädettyä eläkeikää aikaisem
min. Liitteet 962. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 470 raskaissa amma
teissa työskentelevien eläkeikärajan alentamisesta. 
Liitteet 964. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Salaman ym. toiv.al. n:o 471 pitemmän ajan
jakson palkkatulojen huomioon ottamisesta työeläk
keen perusteena. Liitteet 966. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Halmeen ym. toiv.al. n:o 472 työntekijän eläke
lain mukaisten vakuutusmaksujen määräämisperus
teissa ilmenevien epäkohtien poistamisesta. Liitteet 
967. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 473 metsätyömiesten so
siaaliturvan ja eläkeoikeuden parantamisesta. Liitteet 
968. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Karkisen ym. toiv.al. n:o 474 työntekijäin eläke
lain 1 §:ssä mainitun karenssiajan lyhentämisestä. 
Liitteet 969. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 475 huoltajakoro
tuksen liittämisestä työkyvyttömyyseläkkeisiin. Liit
teet 970. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 134 määrärahan osoit
tamisesta kotityön saattamista työeläketurvan piiriin 
koskevan tutkimuksen suorittamiseksi. Liitteet 1373. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 93. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- E!f. Paasivuoren ym. -kiri. ksm. n:o 261 työeläke
lakien ulkopuolelle jääneiden vanhusten · toimeen
tulon parantamisesta, ja sosiaali- ja terveysministeri 
Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3462. A. V: 3. 

- Ed. Puhakan suull. ksm. n:o 354 raja-asemilla siir
tokuormaustöissä työskentelevien saattamisesta työ
eläkelakien piiriin, ja sosiaali- ja terveysministeri 
Tiekson vastaus, 3173. 

- Ks. Eläkkeet. Kansaneläke. Vanhukset. 

Työelämä: Ed. Aron ym. toiv.al. 417 toimikunnan aset
tamisesta valvomaan samapalkkaisuuden toteutta
mista. Liitteet 904. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Sinisalon ym. kirj. ksm. n:o 161 julkisista 
viroista eläkettä saavien siirtymisestä muihin toimiin, 
ja ministeri Aleniuksen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
2259. A. V: 3. 

Työhönsijoitus: - Ks. Kunnat. Työllisyyslaki. Työnvä
litys. 

Työjärjestys: (36 §) Puhemies huomauttaa yleiskeskus
telun päättymisestä 609, 1183, 2614, 2768. 

- Muutosehdotukset on tehtävä yksityiskohtaisessa 
käsittelyssä eikä yleiskeskustelussa 678, 1129, 2030, 
3029. 

- (37 §:n 1 mom.) Puheenvuoroa on pyydettävä kuu
luvasti eikä vain seisomaan nousten 2556. 

- (37 §:n 5 mom.) Vastauspuheenvuoroa on pyydet
tävä viimeistään sen puheenvuoron päätyttyä, johon 
tahdotaan vastata, 918. 

- Vastauspuheenvuoro saa kestää enintään kaksi mi
nuuttia 2308, 2684, 2800. 

- Vastauspuheenvuorossa ei voida kannattaa tehtyä 
ehdotusta 3472. 

- ( 39 §) Puhemies kehottaa puhujaa pysymään käsi
teltävänä olevassa asiassa 245, 696, 1732, 1796, 
2662, 2663, 3059, 3201, 3205, 3505-6, 4078. 

- (41 §) Kun on tehty kannatettu ehdotus uuden 
lausunnon pyytämisestä valiokunnalta, on seuraavien 
puhujien kohdistettava puheenvuoronsa tähän ehdo
tukseen ja siitä ensin päätettävä, 3411-13, 3455-6. 

- ( 43 §) Edustaja ei voi kannattaa ehdotusta, joka 
on vastakkainen hänen itsensä tekemälle ehdotuk
selle, 1595. 

- Edustaja ei voi tehdä kahta vastakkaista ehdotusta 
2153-4. 

- ( 45 §) Lippuäänestystä ei voida toimittaa, kun sitä 
koskeva pyyntö tehdään vasta koneäänestyksen pää
tyttyä, 825. 

- Kun koneella suoritettu äänestys ei puhemiehen mie
lestä ole antanut luotettavaa vastausta, toimitetaan 
avoin lippuäänestys, 825. 

- Äänten mennessä kone- ja lippuäänestyksessä tasan 
ratkaistaan tulos arvalla 982. 

- (52 a §:n 4 mom.) Suullinen kysymys raukeaa ky
syjän poissaolon vuoksi 40, 78, 1565, 2726, 3240, 
3243, 3284, 3350. 

- Suullisen kysymyksen käsittely siirretään ministerin 
poissaolon johdosta, 371, 583, 584, 1619, 1620, 
1746, 1749, 2094, 2371, 2726, 3240, 3245, 3246, 
3284, 3289, 3353, 3530. 

- Suulliset kysymykset, joita ei ehditä käsitellä, siir
tyvät, 1693, 3357. 

- Edustaja luopuu tekemästä suullista kysymystä 668, 
3287. 
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- ( 6' §) Puhemies kehottaa lehterlyleisöli hiljaisuu
teen 3635. 

Työklinikat: - Ks. Kaatumatauti. 

Työkoneet: Ed. E. Laineen ym. kirj. ksm. n:o 167 
tie- ja vesirakennuslaitoksen solmimista työkoneiden 
vuokrasopimuksista, ja kulkulaitosten ja yleisten töi
den ministeri Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
2169. A. V 3. 

- Ks. Työsuhde. 

Työkyvyttömyys: Ed. Terästön ym. toiv.al. n:o 463 
( 1967 vp.) vajaatyökykyisten työllistämiseksi jär
jestettävän elinkeinoneuvonta- ja suojatyötoiminnan 
kehittämisestä. Liitteet 975 (1967 vp.). - Käsi
telty hall. esit. n:o 248 yhteydessä. - Ks. lnvaliidit. 

- Ed. Linkolan ym. kirj. ksm. n:o 226 työkyvyttömyys
käsitteen yhdenmukaistamisesta sosiaaliturvajärjestel· 
mässämme, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3149. AV: 3. 

- Ks. Eläkelaki. Eläkkeet. Työeläkkeet. 

Työlainsäädäntö: Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 841 
(1966 vp.) työlainsäädännön soveltamisessa esiinty
vien epäkohtien korjaamisesta. Liitteet 2044 ( 1966 
vp.).- Käsitelty hall. esit. n:o 228.- Ks. Työsopi
muslaki. 

työlaitokset: Ed. Raipalan suull. ksm. n:o 273 lakkau
tetun Karvian työlaitoksen omaisuuden tulevasta käy
töstä, ja ministeri Virolaisen vastaus, 2094. 

Työllisyys: Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 971 ( 1966 
vp.) työllisyystöissä maksettavien palkkojen korotta
misesta ja päivärahan suorittamisesta majoitustyö
mailla. Liitteet 2204 ( 1966 vp.). - Käsitelty hall. 
esit. n:o 237 yhteydessä. - Ks. Asumiseroraha. 

-Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 974 (1966 vp.) päivä
rahan suorittamisesta kotipaikkakuntansa ulkopuo
lelle työllisyystöihin osoitettaville työntekijöille. Liit
teet 2207 ( 1966 vp.). - Käsitelty edellisten yhtey
dessä. 

-Ed. Uusitalon ym. toiv.al. n:o 975 (1966 vp.) huol
totuen suorittamisesta valtion varoista vieraalla paik
kakunnalla ansiotöissä olevan työntekijän taloudelli
siin vaikeuksiin joutuneelle perheelle. Liitteet 2208 
(1966 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o 453 ( 1967 vp.) selvi
tyksestä työllisyyslain valtion ja kuntien suhteita kos
kevien säännösten tarkoituksenmukaisuudesta. Liit
teet 964 (1967 vp.).- Käsitelty hall. esit. n:o 61 
yhteydessä. - Ks. Työllisyyslaki. 

- Ed. Knuuttilan ym. toiv.al. n:o 406 (1968 vp.) val
tion työmailla noudatettavan päivärahojen maksu
järjestelmän muuttamisesta. Liitteet 871 (1968 vp.). 
- Käsitelty hall. esit. n:o 237 yhteydessä. - Ks. 
Asumiseroraha. 

-Ed. M. Linnan ym. toiv.al. n:o 407 (1968 vp.) li
säyksestä vuoden 1%8 tulo- ja menoarvioon työlli
syystöihin kotiseutunsa ulkopuolelle sijoitettujen 
päivärahan maksamisesta. Liitteet 872 ( 1968 vp.). 
- Käsitelty edellisten yhteydessä. - Katsotaan rau
enneeksi. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 408 (1968 vp.) päivära
han maksamisesta työllisyystöissä siirtotyömailla. 

Liitteet 873 (1968 vp.). - Käsitelty edellisten yh
teydessä. 

- Ed. Vennamon toiv.al. fi:o 432 työn ja toimeentu
lon saannin turvaamisesta jokaiselle kansalaiselle. 
Liitteet 920. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 767 korotetun määrära
han osoittamisesta sijoitusmenoihin . työllisyyden 
turvaamiseksi. Liitteet 2076. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm.. n:o 80, 
s. 105. A. K. 2982, 2997. A. II. 

- Ed. Niinikosken ym. kirj. ksm. n:o 32 Pohjois-Suo
messa työllisyyskohteiksi soveltuvien töiden suun
nittelutoiminnan lisäämisestä, ja ministeri Virtasen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 396. A. V: 3. 

- Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 9 työllisyysasiain 
hoitamisesta voimakeinoin, ja ministeri Virtasen 
vastaus, 42. 

- Ed. Junnilan suull. ksm. n:o 52 viimeaikaisesta ta
lous- ja työllisyyspolitiikasta, ja pääministeri Koi
viston vastaus, 298. 

- Ed. Hanhirovan suull. ksm. n:o 61 Pohjois-Suomen 
työllisyyttä ja taloudellista kehittämistä koskevasta 
vastuusta, ja ministeri Virtasen vastaus, 371. 

- Ed. V. R. Virtasen suull. ksm. n:o 75 työllisyyden 
hoitamista koskevan eduskunnan lausuman täytän
töön panemisesta, ja ministeri Virtasen vastaus, 464. 

- Ed. Ahosen suull. ksm. n:o 196 Keski-Suomen maan
viljelysinsinööripiirin työntekijäin työllisyyden tur
vaamisesta, ja ministeri Virolaisen vastaus, 1584. 

- Ed. Hanhirovan suull. ksm. n:o 397 Tornionlaak-
son työllisyystilanteen parantamisesta, ja ministeri 
Helteen vastaus, 3285. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 408 pysyvän työpai
kan muodostamiskustannuksista eri aloilla, ja mi
nisteri Leskisen vastaus, 3349. 

- Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 433 Keski-Suomen 
työllisyystilanteen hoitamisesta, ja työvoimaminis
teri Helteen vastaus, 3527. 

- Ks. Ammattikurssit. Hallitusmuoto. lnvaliidit. 
Kuorma-autoilijat. Puhelunvälittäjät. Ravintolamuu
sikot. Vanhukset. Vesihuolto. 

Työllisyyskurssit: - Ks. Eläkkeet. 

Työllisyyslaki: Hallituksen esitys n:o 61 laiksi työlli
syyslain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 482. L. 
Sosv:aan 490. Sosvm. n:o 7. Pp. 786 1 K. 812, 832, 
857. Suurvm. n:o 80. 2 K. 933. 3 K. ja A. K. 958. 
Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Valtioneuvoston kertomus toimenpiteistä työllisyys
lain soveltamisessa vuonna 1967 (A. IV 1968 vp.). 
- Sosvm. n:o 2. Pp. 151. A. K. 162, 220. Eduskun
nan kirjelmä. A. IV: 2. 

- Valtioneuvoston kertomus toimenpiteistä työllisyys
lain soveltamisessa vuonna 1968, ilmoitetaan Edk:lle 
1340. L. Sosv:aan 1341. Sosvm. n:o 35. Pp. 3879. 
A.K. 4097. Eduskunnan kirjelmä. A. IV: 2. 

- Ed. Niinikosken ym. lak.al. n:o 339 (1966 vp.) 
laiksi työllisyyslain muuttamisesta. Liitteet 1943 
( 1966 vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 61 yhtey
dessä. 

-Ed. Paanasen ym. lak.al. n:o 340 (1966 vp.) laiksi 
työllisyyslain muuttamisesta. Liitteet 1945 ( 1966 
vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Laaksosen ym. lak.al. n:o 100 laiksi työllisyys
lain muuttamisesta. Liitteet 831. L. Sosv:aan 131. 
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- Ed. Jämsenih ym. lak.al. n:o 101 laiksi työllisyys
lain muuttamisesta. Liitteet 832. L. Sosv:aan 131. 
- Käsitelty hall. esit. n:o 61 yhteydessä. 

- Ed. Lagerroosin ym. toiv.al. n:o 437 työvoimatoi-
mikuntia koskevien työllisyyslain määräysten tarkis
tamisesta. Liitteet 926. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. E. Laineen ym. kirj. ksm. n:o 43 kuntien työ
hönsijoitusosuuksien tarkistamisesta, ja ministeri 
Vittasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 530. A. V: 3. 

Työllisyystyöt: Ed. M. Linnan ym. rah.al. n:o 398 mää
rärahan osoittamisesta työllisyystöihin kotiseutunsa 
ulkopuolelle sijoitettujen päivärahan maksamista 
varten. Liitteet 1680. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
105. A. K. 2982, 2997. A. II. 

- Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 522 määrärahan osoit
tamisesta työllisyystöihin osoitettujen matkakustan
nuksia varten. Liitteet 1815. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 105. A. K. 2982, 2997. A. II. 

Työläisjunat: - Ks. Rautatiet. 

Työmarkkinahallitus: Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 
158 työmarkkinahallituksen perustamisesta, ja kul
kulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition vas
taus, 1028. 

- Ks. Työvoimaministeriö. 

Työmarkkinajärjestöt: - Ks. Merimiesverö. 

Työmarkkinasopimukset: - Ks. Sairaanhoitajat. Työ-
ehtosopimukset. 

Työmarkkinat: - Ks. Ikälisät. 

Työnjohtajat: - Ks. Tie- ja vesirakennus. 

Työntekijäin eläkelaki: Hallituksen esitys n:o 166 
( 1968 vp.) laeiksi työntekijäin eläkelain, kunnal
listen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain ja me
rimieseläkelain muuttamisesta (A. III: 1 1968 vp.). 
Sosvm. n:o 1. Pp. 82. 1 K. 91. Suurvm. n:o 8. 2 
K. 129. 3 K. 139. Eduskunnan vastaus. A. III: 2. 

- Ed. Kokkolan ym. lak.al. n:o 280 ( 1966 vp.) maa
talousyrittäjien eläkelaiksi, yrittäjien eläkelaiksi ja 
laiksi työntekijäin eläkelain muuttamisesta. Liitteet 
1813 (1966 vp.). -Käsitelty hall. esit. n:o 83 yh
teydessä. - Ks. Yrittäjäeläkkeet. 

- Ed. T. Salon ym. lak.al. n:o 281 (1966 vp.) yrittä
jäeläkelaiksi ja laiksi työntekijäin eläkelain muut
tamisesta. Liitteet 1820 ( 1966 vp.). - Käsitelty 
edellisten yhteydessä. 

- Ed. Haan<~salon ym. lak.al. n:o 105 laiksi työnte
kijäin eläkelain muuttamisesta. Liitteet 843. L. 
Sosv:aan 131. 

- Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 106 laiksi työntekijäin 
eläkelain muuttamisesta. Liitteet 845. L. Sosv:aan 
131. 

- Ks. Perhe-eläke. Yrittäjien eläkelaki. Yrittäjäeläk
keet. 

Työntekijät: - Ks. Palkat. 

Työnvälitys: Ed. Vaittisen toiv.al. n:o 172 sairaanhoi
tohenkilöstön työnvälitystoiminnan laajentamisesta. 
Liitteet 436. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Pennasen ym. rah.al. n:o 507 määtarahan osoit
tamisesta yhden työhönsijoittamisasiainneuvojan 
palkkaamiseksi Joensuufi tyÖfivälitystoimistoon. 
Liitteet 1800. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 68. A. K. 
2829. A. II. 

- Ks. Ammatinvalinta. 

Työpaikat: - Ks. Työllisyys. 

Työpaikkademokratia: - Ks. Yritysdemokratia. 

Työpaikkakassat: - Ks. Kunnallisverotus. 

Työpajat: - Ks. Asuntotuotanto. Maatalouskoulut. 

Työsiirtolat: - Ks. Vankeinhoito. 

Työsopimuslaki: Hallituksen esitys n:o 228 työsopi
muslaiksi ja laiksi huoneenvuokralain muuttami
sesta, ilmoitetaan Edk:lle 2702. L. Sosv:aan 2723. 
Sosvm. n:o 33 (Mietinnön liitteenä Prv:n lausunto 
n:o 3). Pp. 3326. 1 K. 3371. Suurvm. n:o 274. 
2 K. 3433. 3 K. jaA. K. 3559. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 1. 

-Ed. V. R. Virtasen ym. lak.al. n:o 131 (1968 vp.) 
laiksi työsopimuslain muuttamisesta. Liitteet 777 
( 1968 vp.). - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. 0. Laineen ym. lak.al. n:o 94 laiksi työsopi
muslain muuttamisesta. Liitteet 813. L. Sosv:aan 
131. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 412 työsopimuslain 
ja työsääntölain uudistamista tutkimaan asetetun 
komitean työn kiirehtimisestä. Liitteet 899. L. 
Sosv:aan 255. - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

Työsuhde: Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 413 työnteki
jäin aseman parantamisesta irtisanomistilanteessa. 
Liitteet 900. L. Sosv:aan 255. - Käsitelty hall. esit. 
n:o 238 yhteydessä. - Ks. Eroraha. 

- Ed. Lillqvistin ym. toiv.al. n:o 414 työsuhdekäsit
teen määrittelyn muuttamisesta traktorien ja mui
den työkoneiden käytön osalta. Liitteet 901. L. 
Sosv:aan 255. - Käsitelty hall. esit. n:o 83 yhtey
dessä. - Ks. Yrittäjäeläkkeet. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 415 pääurakoitsijan pal
veluksessa olevien kuorma-autonkuljettajien ym. 
aseman turvaamisesta. Liitteet 902. L. Sosv:aan 255. 

Työsuunnitelma: Puhemiesneuvoston ehdotus täysistun
tojen ja valiokuntain sekä tarkistajain työsuunnitel
maksi vuoden 1969 varsinaisilla valtiopäivillä. 
A. K. 255. A. IV: 2. 

Työsääntölaki: - Ks. Työsopimuslaki. 

Työtapaturmat: - Ks. Tapaturmavakuutus. 

Työttömyys: Ed. Eskmanin ym. toiv.al. n:o 435 toimi
henkilöalan työttömyyden turvan järjestämisestä. 
Liitteet 923. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 436 Itä- ja Pohjois
Suomen nuorisotyöttömyyden poistamisesta. Liitteet 
925. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 441 työttömyydestä 
aiheutuvien rasitusten jakamisesta työttömyyskasso-
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jen kesken nykyistä oikeudenmukaisemmin. Liitteet 
930. L. Sosv:aan 255. · 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 442 työllisyystöiden an
sioiden parantamisesta ja päivätahan maksamisesta 
tyÖttömyystyömailla kotiseudun ulkopuolella. Liit
teet 931. L. Sosv:aan 255. - Käsitelty hall. esit. 
n:o 237 yhteydessä. - Ks. Asumiseroraha. 

-Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 443 työttömyyskassa
avustuksen saannin edellytysten lieventämisestä. 
Liitteet 932. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 444 työttömyyskortis
toon pääsyn rajoitusten poistamisesta. Liitteet 933. 
L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 445 työttömyyskortistoon 
pääsyn kohtuuttomien rajoitusten kumoamisesta. 
Liitteet 934. L. Sosv:aan 255. 

-Ed. Vennamon toiv.al. n:o 446 työttömyyskorvaus
ten kattorajan nostamisesta. Liitteet 935. L Sosv:aan 
255. - Käsitelty hall. esit. n:o 128 yhteydessä. -
Ks. Työttömyyskassat. 

- Ed. Lukkarisen ym. toiv.al. n:o 447 päivärahan mak
samisesta siirtotyömailla. Liitteet 936. L. Sosv:aan 
255. - Käsitelty hall. esit. n:o 237 yhteydessä. -
Ks. Asumiseroraha. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 448 risusavottatöitä kos
kevien työllisyysmääräysten uudistamisesta. Liitteet 
937. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 531 määtätahan osoit
tamisesta tutkimuksien toimittamiseksi työttömyys
ongelman selvittämiseksi. Liitteet 1824. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 68. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Junnilan suull. ksm. n:o 6 työttömien määtästä, 
ja pääministeri Koiviston vastaus, 40. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 34 erityisesti kehi
tysalueilla esiintyvän työttömyyden poistamisesta, ja 
ministeri Virtasen vastaus, 125. 

- Ed. Saarron suull. ksm. n:o 100 Fiskars yhtymän 
toiminnan lopettamisen aiheuttamasta työttömyy
destä, siirretään ministerin esteellisyyden vuoksi, 
584. Ministeri Leskisen vastaus, 664. 

- Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 102 toimihenkilöiden 
työttömyyden torjumisesta, ja ministeri Virtasen 
vastaus, 584. 

- Ed. Weckmanin suull. ksm. n:o 174 työpaikkansa 
menettäneiden keski-ikäisten työntekijäin toimeen
tulon turvaamisesta, ja ministeri Virtasen vastaus, 
1196. 

- Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 257 Lievestuoreen 
teollisuuskeskuksen ongelmia selvittävän työryh
män työn edistymisestä, ja ministeri Leskisen vas
taus, 1810. 

- Ed. Weckmanin suull. ksm. n:o 272 yli 35-vuotiai
den, työttömiksi joutuneiden mahdollisuudesta 
päästä työllisyyskursseille, siirretään ministerin es
teellisyyden vuoksi 2094. Ministeri Virtasen vas
taus, 2141. 

- Ed. Hjerppen suull. ksm. n:o 412 työttömyystyö
mailla työskentelevien ansiotason kohottamista kos
kevien valtiovarainministeriön ohjeiden vaikutuk
sista, raukeaa kysymyksentekijän poissaolon takia, 
3350. 

- Ks. Ammattikurssit. Ammattiopetus. Kansankoulut. 
Kunnat. Luonnonsuojelu. Vanhukset. 

Työttömyysavustus: Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 675 
määtätahan osoittamisesta perheellisten työttömien 

.avustamiseksi kuntien välityksellä. Liitteet 1980. L. 
Vv:aan. 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 105. A. K. 2982. A. II. 

Työttömyyskassat: Hallituksen esitys n:o 128 laiksi 
eräistä poikkeuksista valtakunnallisista työttömyys
kassoista ja työttömyyskorvauksesta annettuihin la
keihin, ilmoitetaan Edk:lle 1340. L. Sosv:aan 1341. 
Sosvm. n:o 13. Pp. 1598. 1 K. 1603. Suurvm. n:o 
113. 2 K. 1653. 3 K. ja A. K. 1664. Eduskunnan 
vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Puhakan ym. lak.al. n:o 102 laiksi valtakunnal
lisista työttömyyskassoista annetun lain muuttami
sesta. Liitteet 834. L. Sosv:aan 131. 

- Ed. I. Linnan ym. lak.al. n:o 103 laiksi valtakunnal
lisista työttömyyskassoista annetun lain muuttami
sesta. Liitteet 837. L. Sosv:aan 131. 

- Ed. M. Linnan ym. kirj. ksm. n:o 120 jäkälän
oostajien mahdollisuudesta saada työttömyyskassa
lain mukaista avustusta, ja sosiaali- ja terveysminis
teri Tiekson vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1437, A. 
V:3. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 35 työttömyyskas
salain korjaamisesta, ja sosiaali- ja terveysministeri 
Tiekson vastaus, 126. 

- Ed. Sandelinin suull. ksm. n:o 145 työttömyys
kassa-avustusten ja työttömyyskorvausten enim
mäisajan jatkamisesta ( Peruutettu). 

- Ks. Työttömyys. Työttömyysvakuutus. 

Työttömyyskorvaus: Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 
121 työttömyyskorvausten kattorajan nostamisesta, 
ja ministeri Virtasen vastaus, 670. 

- Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 219 työttömyystyö
ja työttömyyskorvausjärjestelmien ulkopuolella ole
vien työntekijäin saattamisesta näiden järjestelmien 
piiriin, ja ministeri Virtasen vastaus, 1685. 

- Ks. Työttömyyskassat. 

Työttömyysvakuutus: Hallituksen esitys n:o 210 laiksi 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruu
desta vuonna 1970, ilmoitetaan Edk:lle 2211. L. 
Sosv:aan 2256. Sosvm. n:o 24. Pp. 2316. 1 K. 2341. 
Suurvm. n:o 185. 2 K. 2351. 3 K. 2368. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 452 esityksen antami
sesta laiksi yleisestä työttömyysvakuutuksesta. Liit
teet 942. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 453 työttömyysvakuu
tusta koskevan lainsäädännön aikaansaamisesta. Liit
teet 943. L. Sosv:aan 255. 

Työtulo: - Ks. Kansaneläke. Maatilatalouden verotus. 

Työtuomioistuin: Ed. Juvelan suull. ksm. n:o 105 työ
tuomioistuinlain uudistamista koskevan esityksen an
tamisesta, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vas
taus, 585. 

Työturvallisuus: Ed. Sandelinin ym. kirj. ksm. n:o 23 
sähköalan työturvallisuuden järjestämisestä, ja mi
nisteri Leskisen vastaus ilmoitetaan, Edk:lle 350. 
A. V:3. 

- Ed. Laaksosen suull. ksm. n:o 58 Helsingin tulli
kamarin auto-osaston henkilökunnan työskentely
olosuhteista, ja ministeri Aleniuksen vastaus, 368. 

- Ks. Poliisi. 
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Työvoima: Ed. Bernerin ym. kirj. ksm. n:o 299 lain
säädäntötoimenpiteistä teollisuuslaitosten ulkopuoli
sen työvoiman käyttöä koskevan kiellon johdosta. 
-Jäänyt vastaamatta. A. V: 3. 

- Ks. Ammattikoulutus. Hallitusmuoto. 

Työvoimaministeriö: Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 164 
työministeriön perustamisesta, ja kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeri Aidon vastaus, 1030. 

- Ks. Samapalkkaisuus. 

Työvoimapiirit: Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 44 työ
voimapiirien tilastointimenetelmistä, ja ministeri 
Virtasen vastaus, 200. 

Työvoimapolitiikka: Ed. R. Virtasen ym. toiv.al. n:o 408 
työvoimapolitiikkaa tutkivan ja ohjaavan elimen pe
rustamisesta. Liitteet 894. L. Sosv:aan 255. 

Työvoimatoimikunnat: - Ks. Työllisyyslaki. 

Työväenopistot: - Ks. Kansalaisopistot. 

Työväentalomuseo: - Ks. Museot. 

Työvälineet: - Ks. Metsätyöt. 

Täydennyseläkkeet: - Ks. Kansaneläke. 

Täydennyslisä: - Ks. Lapsilisä. 

Täydennysraha: - Ks. Invaliidit. Lapsilisä. 

Täysi-ikäisyys: Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 3 (1966 
vp.) täysi-ikäisyys- ja äänioikeusikärajan alentami
sesta. Liitteet 35 ( 1966 vp.). - Käsitelty hall. esit. 
n:o 23 yhteydessä. - Ks. Vaalioikeusikäraja. 

- Ks. Äänioikeusikäraja. 

u. 
Uinti: - Ks. Virkistysalueet. 

Ulkoasiainvaliokunta: Jäsenluku 23. Jäsenet ja vara
jäsenet 26. Puheenjohtajat (Kuusi, varap. Gestrin) 
33. 

Miet. n:o 1 hallituksen estyksen johdosta laiksi sai
raanhoitajien yhteispohjoismaisia työmarkkinoita 
koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksy
misestä sekä sopimuksen soveltamisesta. - Ks. Sai
raanhoitajat. 

, n:o 2 hallituksen toimenpiteistään vuonna 1967 
antaman kertomuksen johdosta, mikäli se koskee 
suhteita ulkovaltoihin. - Ks. Hallituksen kertomus. 

, n:o 3 toivomusaloitteiden johdosta, jotka tarkoit
tavat määrärahan ottamista vuoden 1969 tulo- ja 
menoarvioesitykseen. Ks. Kulttuurirahastot. 
Pohjola-Norden r.y. 

, n:o 4 hallituksen esityksen johdosta Suomen ja 
Ruotsin välisen atomienergian rauhanomaista käyt
töä koskevan yhteistyösopimuksen eräiden mää
räysten hyväksymisestä. - Ks. Voimalaitokset. 

, n:o 5 hallituksen esityksen johdosta Norjan kanssa 
tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen eräiden mää
räysten hyväksymisestä. - Ks. Tullisopimukset. 
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Miet. n:o 6 hallituksen esityksen johdosta Norjan, Ruot
sin, Suomen ja Tanskan satamien välisessä liiken
teessä olevien matkustaja-alusten muonittamista kos
kevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi
sestä. - Ks. Tullisopimukset. 

, n:o 7 hallituksen esityksen johdosta diplomaattisia 
suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä. - Ks. Diplomaattiset 
suhteet. 

, n:o 8 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuus
kunnan Pohjoismaiden neuvoston toiminnasta vuo
delta 1967 antaman kertomuksen johdosta. - Ks. 
Pohjoismaiden neuvosto. 

, n:o 9 hallituksen esityksen johdosta Kansainvälisen 
työkonferenssin 50. istuntokaudellaan vuonna 1966 
hyväksymistä yleissopimuksista ja suosituksista. -
Ks. Kansainvälinen työkonferenssi. 

, n:o 10 hallituksen esityksen johdosta Suomen Ta
savallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Lii
ton hallituksien välisen atomienergian rauhan
omaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen eräi
den määräysten hyväksymisestä.- Ks. Voimalaitok
set. 

, n:o 11 hallituksen esityksen johdosta laiksi Kan
sainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen 
eräiden määräysten muuttamisesta. - Ks. Kansain
välinen Valuuttarahasto. 

, n:o 12 hallituksen esityksen johdosta laiksi Suo
men ja Tanskan kesken maataloustuotteiden kau
pasta tehdyn sopimuksen muutoksen eräiden mää
räysten hyväksymisestä. - Ks. Tullisopimukset. 

, n:o 13 toivomusaloitteen johdosta määrärahasta 
valtionavustukseksi Pohjola-Norden r.y:lle. - Ks. 
Pohjola-Norden r.y. 

, n:o 14 hallituksen esityksen johdosta laiksi Suomen 
aluevesien rajoista annetun lain muuttamisesta. -
Ks. Aluevedet. 

, n:o 15 hallituksen esityksen johdosta Irlannin 
kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen vero
tuksen ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so
pimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä. - Ks. 
Verosopimukset. 

, n:o 16 hallituksen esityksen johdosta laiksi kan
sainvälisistä kehitysluotoista. - Ks. Kehitysmaat. 

, n:o 17 hallituksen esityksen johdosta Sosialististen 
Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tavaranvaihdosta 
ja maksuista vuosina 1971-1975 tehdyn sopimuk
sen eräiden säännösten hyväksymisestä. - Ks. Kaup
pasopimukset. 

, n:o 18 hallituksen esityksen johdosta Ison-Britan
nian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskun
nan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen ve
rotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn 
sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä. -
Ks. Verosopimukset. 

, n:o 19 hallituksen esityksen johdosta eräiden Suo
men, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 
6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lap
seksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis
yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuk
sen 1, 2 ja 10 artiklan muuttamista koskevan sopi
muksen sisältämien määräysten hyväksymisestä sekä 
laiksi ensiksi mainitun sopimuksen hyväksymisestä 
ja täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n muuttami
sesta. - Ks. Avioliittolaki. 

, n:o 20 hallituksen toimenpiteistään vuonna 1968 
antaman kertomuksen johdosta, mikäli se koskee 
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suhteita ulkovaltoihin. - Ks. Hallituksen kerto
mus. 

Miet. n:o 21 hallituksen esityksen johdosta Pohjoismai
den neuvoston perussäännön muuttamiseksi. - Ks. 
Pohjoismaiden neuvosto. 

, n:o 22 hallituksen esityksen johdosta Suomen Ta
savallan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasa
valtain Liiton Hallituksen välillä kalastuksesta ja 
hylkeenpyynnistä tehdyn sopimuksen eräiden mää
räysten hyväksymisestä. - Ks. Kalastussopimukset. 

, n:o 23 hallituksen esityksen johdosta Euroopan 
kulttuuriyleissopimuksen eräiden määräysten hyväk
symisestä. - Ks. Kulttuurisopimukset. 

, n:o 24 hallituksen esityksen johdosta Kansainväli
sen työkonferenssin vuonna 1958 hyväksymän me
renkulkijain kansallisia henkilöllisyystodistuksia kos
kevan yleissopimuksen n:o 108 hyväksymisestä. -
Ks. Kansainvälinen työkonferenssi. 

, n:o 25 hallituksen esityksen johdosta laiksi Poh
joismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta an
netun lain muuttamisesta. - Ks. Pohjoismaiden 
neuvosto. 

, n:o 26 hallituksen esityksen johdosta Kansainväli
sen työkonferenssin vuonna 1958 hyväksymän työ
markkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä 
tapahtuvaa syrjintää koskevan yleissopimuksen n:o 
111 hyväksymisestä. - Ks. Kansainvälinen työkon
ferenssi. 

, n:o 27 hallituksen esityksen johdosta vuoden 1968 
kansainvälisen sokerisopimuksen eräiden määräysten 
hyväksymisestä sekä laiksi kansainvälisen sokeriso
pimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja so
kerin tuonnin säännöstelystä sanotun sopimuksen 
perusteella. - Ks. Sokerisopimus. 

, n:o 28 hallituksen esityksen johdosta laiksi Islan
nin ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden 
välisen sopimuksen, joka koskee Islannin liittymistä 
Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koske
vaan konventioon sekä Suomen Tasavallan ja Euroo
pan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välistä sopi
mussuhdetta koskevaan sopimukseen, eräiden mää
räysten soveltamisesta Suomen ja Islannin välisissä 
suhteissa. - Ks. Euroopan vapaakauppaliitto. 

, n:o 29 hallituksen esityksen johdosta Suomen Ta
savallan hallituksen ja Puolan Kansantasavallan hal
lituksen välisen kansainvälisiä maantiekuljetuksia 
koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksy
misestä. - Ks. Liikennesopimukset. 

, n:o 30 hallituksen esityksen johdosta laiksi Islan
tia varten perustettavan pohjoismaisen teollistamis
rahaston muodostamista koskevan sopimuksen eräi
den määräysten hyväksymisestä. - Ks. Pohjoismai
nen teollistamisrahasto. 

, n:o 31 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuus
kunnan Pohjoismaiden neuvoston toiminnasta vuo
delta 1968 antaman kertomuksen johdosta. - Ks. 
Pohjoismaiden neuvosto. 

- Ks. Valtiopäiväjärjestys (hall. esit. n:o 132). 

Ulkoilulaki: Hallituksen esitys n:o 209 ulkoilulaiksi ja 
laiksi palolain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 
2211. L. Ltv:aan 2256. Eduskunnan kirjelmä esi
tyksen käsittelemättä jäämisestä. A. III: 1 

- Ed. Mäkisen ym. lak.al. n:o 165 ulkoilulaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Liitteet 2233. L. 
Ltv:aan 2341. 

Ulkomaankauppa: Hallituksen esitys n:o 154 laiksi 
maan ulkomaankaupan turvaamisesta annetun lain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 1664. L. Prv:aan 
1676. Prvm. n:o 19. Pp. 2067. 1 K. 2076. Suurvm. 
n:o 147. 2 K. 2106. 3 K. 2147. Eduskunnan vas
taus. A. III: 1. 

- Ed. Melinin toiv.al. n:o 30 Suomen vastaisen ase
man selvittämisestä EFTA:ssa. Liitteet 107. L. 
Ulkv:aan 255. 

- Ks. Matkailu. 

Ulkomaanliikenne: - Ks. Tullisopimukset. 

Ulkomaiden edustustot: Ed. Apajalahden suull. ksm. 
n:o 8 eräästä "Uutisia Kiinasta" nimisessä monis
teessa olleesta lausumasta, ja ulkoasiainministeri 
Karjalaisen vastaus, 42. 

Ulkomaiset lainat: - Ks. Valtion takuut. 

Ulkopolitiikka: Ed. Leivo-Larssonin ym. toiv.al. n:o 31 
toimenpiteistä normaalien diplomaattisten suhteiden 
luomiseksi Saksan Liittotasavaltaan ja Saksan Demo
kraattiseen Tasavaltaan. Liitteet 109. L. Ulkv:aan 
255. 

Ulkopuolinen työvoima: - Ks. Työvoima. 

Ulkosuomalaiset: Ed. Granvikin ym. rah.al. n:o 145 
määrärahan osoittamisesta Svensk-Finlands Vänner 
i Sverige nimiselle yhdistykselle. Liitteet 1386 ja 
1387. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 54. A. K. 2796. A. II. 

- Ed. Sirenin rah.al. n:o 665 korotetun määrärahan 
osoittamisesta ulkosuomalaisten keskuudessa tapah
tuvan toiminnan laajentamiseen. Liitteet 1969. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 53. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Hanhirovan ym. kirj. ksm. n:o 184 Ruotsissa 
asuvien ulkosuomalaisten aseman parantamisesta, ja 
opetusministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 2606. A. V: 3. 

- Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 368 pääministeri
tason neuvottelujen aikaansaamisesta Ruotsin suo
malaisten asemasta, raukeaa kysymyksentekijän pois
saolon takia, 3240. 

- Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 417 pääministeri
tason neuvottelujen aikaansaamisesta Ruotsin suo
malaisten asemasta, ja pääministeri Koiviston vas
taus, 3289. 

- Ks. Edustajanvaalit. Vaalit. 

Ulosottoapulaiset:- Ks. Veronkanto. 

Ulosottolaki: Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 21 ulosotto
lain uudistamisesta. Liitteet 92. L. Lv:aan 255. Lvm. 
n:o 28 (Toiv.al.miet. n:o 248). Pp. 3218. A. K. 
3234. A. V: 2. 

- Ed. Melinin suull. ksm. n:o 142 ulosottolainsäädän
nön yhdenmukaistamisesta pohjoismaissa, ja oikeus
ministeri Simosen vastaus, 840. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 388 helpotuksien 
aikaansaamisesta ulosottotoimin tapahtuvien vero
jen ja maksuien perimiseen, ja ministeri Aleniuk
sen vastaus, 3246. 

- Ks. Jakolaitos. Yhteismetsät. 
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Upseerit: - Ks. Puolustuslaitos. 

Urakat: - Ks. Rakennustoiminta. 

Urakkasopimukset: - Ks. Lossit. 

Urheilu: Ed. Haran suull. ksm. n:o 232 valtion urhei
lumäärärahojen myöntämisestä Helsingin kaupun
gille, ja opetusministeri Virolaisen vastaus, 1693. 

- Ks. Liikuntakasvatus. Veikkaus. 

Urheilujärjestöt: Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 437 
urheilu- ja liikuntakasvatusjärjestöjä uhkaavan ra
hoituskriisin estämisestä, ja opetusministeri Virolai
sen vastaus, 3832. 

Urkurit: - Ks. Kirkon däkelaki. 

Urpalanjoki: - Ks. Jätevedet. 

Uskonnonopetus: Ed. Vilmin ym. kirj. ksm. n:o 281 
peruskoulun uskonnonopetuksen järjestämisestä, ja 
opetusministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3512. A. V: 3. 

- Ed. Saimon suull. ksm. n:o 411 uskonnonopetuk
sesta uuteen koulujärjestelmään siirryttäessä, ja ope
tusministeri Virolaisen vastaus, 3350. 

- Ed. Vilmin suull. ksm. n:o 410 peruskoulun us
konnonopetuksen järjestämisestä, ja opetusministeri 
Virolaisen vastaus, 3350. 

Uskonnonvapauslaki: Hallituksen esitys n:o 150 laiksi 
uskonnonvapauslain muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 1603. Prv:aan 1616. Prvm. n:o 18. Pp. 
1804. 1 K. 2011. Suurvm. n:o 138. 2 K. 2052. 3 K. 
2071. Eduskunnan vastaus. A. 111: 1. 

- Ed. Sinisalon ym. lak.al. n:o 58 laiksi uskonnon
vapauslain muuttamisesta. Liitteet 503. L. Ltv:aan 
131. 

Utsjoki: - Ks. Sairaalat. 

Uudenaikaistaminen: - Ks. Asunnot. 

Uudestikoulutus: - Ks. Ammattikurssit. Ammattiope
tus. Naiset. 

Uudisraivaus: Ed. Hanhirovan ym. toiv.al. n:o 390 
( 1967 vp.) uudisraivauspalkkioiden maksamisesta 
Oulujoen pohjoispuolella olevissa kunnissa täysi
määräisenä. Liitteet 819 (1967 vp.). - Mmvm. n:o 
17 (Toiv.al.miet. n:o 78). Pp. 726. A. K. 740. A. 
V:2. 

- Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 313 (1968 vp.) mää
rärahasta uudis- ja kivenraivauspalkkioiden suorit
tamiseen Pohjois- ja Itä-Suomessa. Liitteet 680. 
Mmvm. n:o 37 (Toiv.al.miet. n:o 162). A. V: 2 
(1968 vp.).- Pp. 48. A. K. 68. Katsotaan rauen
neeksi. 

-Ed. L. Koskisen ym. toiv.al. n:o 314 (1968 vp.) 
uudis- ja kivenraivaustoiminnan avustamisen saatta
misesta lakisääteiseksi koko maassa. Liitteet 681 
(1968 vp.). - Mmvm. n:o 57 (Toiv.al.miet. n:o 
209). Pp. 2116. A. K. 2151. A. V: 2. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 731 määrärahan osoitta
misesta uudis- ja kivenraivauspalkkioiksi. Liitteet 

2040. L. Vv:aan 1658. Käsitdty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 61. A. K. 2794, 2820. 
A. II. 

- Ed. Vilmin ym. kirj. ksm. n:o 124 uudis- ja kiven
raivauspalkkion myöntämisestä uudistilan perusta
mispalkkiota saaneelle henkilölle, ja maatalousmi
nisteri Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1590. 
A. V:3. 

Uukuniemi: - Ks. Kalanviljelyslaitokset. 

Uusimaa: - Ks. Arkistot. Vesiensuojdu. Vilja. 

Uusnatsilaisuus: Ed. Kockin suull. ksm. n:o 233 uus
natsilaisen toiminnan estämisestä, ja puolustusmi
nisteri Suorttasen vastaus, 1746. 

"Uutisia Kiinasta": - Ks. Ulkomaiden edustustot. 

v. 
Vaalioikeusikäraja: Hallituksen esitys n:o 23 valtiopäi

väjärjestyksessä olevaa vaalioikeusikärajaa ja hol
houslain täysi-ikäisyysrajaa koskevien sekä eräiden 
niihin liittyvien säännösten muuttamisesta, ilmoi
tetaan Edk:lle 84. L. Lv:aan, jonka tulee pyytää 
lausunto Prv:lta, 92. Siirretään Prv:aan, jonka tulee 
pyytää lausunto Lv:lta, 277. Prvm. n:o 8 (Mietin
nön liitteenä Lv:n lausunto n:o 1). Pp. 480. 1 K. 
482. Suurvm. n:o 50. 2 K. 612. 3 K. ja A. K. 653. 
Eduskunnan vastaus. A. 1. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus laiksi valtiopäiväjärjestyksen muutta

misesta. 
- Ehdotus laiksi kansanedustajain vaaleista anne

tun lain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi holhouslain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi perintökaaren 9 luvun 1 S:n 

muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi kunnallislain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi lastensuojelulain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi huoltoapulain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi sairausvakuutuslain muuttami-

sesta. 
- Ehdotus laiksi tuotantokemiteoista annetun lain 

muuttamisesta. 
- Ks. Äänioikeusikäraja. 

Vaalit: Hallituksen esitys n:o 24 valtiollisia vaaleja kos
kevan lainsäädännön uudistamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 84. L. Prv:aan 92, 111. Prvm. n:o 9. Pp. 
596. 1 K. 622, 683. Suurvm. n:o 65. 2 K. 769, 796. 
3 K. ja A. K. 819. Lepäämäänjättämisehdotus 820. 
Lakiehdotukset jätetään lepäämään 827. Eduskun
nan vastaus. A. 1. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttami

sesta. 
- Ehdotus laiksi kansanedustajain vaaleista. 
- Ehdotus laiksi hallitusmuodon 23 S:n muutta-

misesta. 
- Ehdotus laiksi tasavallan presidentin valitsija

miesten vaaleista. 
- Ed. Lukkarisen ym. lak.al. n:o 6 (1966 vp.) ääni

oikeusikärajan alentamista tarkoittaviksi laeiksi. Liit-
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teet 22 (1966 vp.); - Käsitelty hall. esit. n:o 23 
yhteydessä. - Ks. Vaalioikeusikäraja. 

-Ed. P. Räsäsen ym. lak.al. n:o 7 (1966 vp.) ääni
oikeusikärajan alentamista tarkoittaviksi laeiksi. 
Liitteet 25 (1966 vp.). - Käsitelty edellisten yh
teydessä. 

- Ed. Ilaskiven ym. lak.al. n:o 133 laiksi valtiopäivä
järjestyksen muuttamisesta. Liitteet 2156. L. 
Prv:aan 1087. 

- Ed. Helteen ym. lak.al. n:o 134 laiksi valtiopäivä
järjestyksen muuttamisesta. Liitteet 2157. L. Prv:aan 
1088, 1300. . . 

- Ed. Koppasen toiv.al. n:o 2 (1966 vp.) äänioikeus
ikärajan laskemisesta kahdestakymmenestäyhdestä 
vuodesta kahdeksaantoista. Liitteet 34 {1966 vp.). 
- Käsitelty hall. esit. n:o 23 yhteydessä. - Ks. 
Vaalioikeusikäraja. 

-Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 12 (1967 vp.) ulko
mailla vaaleihin osallistuvien äänestämisen helpot
tamisesta. Liitteet 45 (1966 vp.). - Käsitelty hall. 
esit. n:o 24 yhteydessä. 

- Ed. Häkkisen ym. toiv.al. n:o 13 (1967 vp.) kun
nalliskotien hoidokkien oikeuttamisesta käyttämään 
äänioikeuttaan vaalitoimikunnan edessä. Liitteet 46 
{1967 vp. ). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 2 äänioikeusikärajan 
alentamisesta 18 vuoteen. Liitteet 54. L. Prv:aan 
255. 

- Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 180 ulkosuoma
laisten äänestämisoikeuden laajentamista koskevan 
esityksen antamisesta, ja oikeusministeri Simosen 
vastaus, 1200. 

- Ed. Holopaisen suull. ksm. n:o 320 valtiollisten vaa
lien järjestelyistä kunnille aiheutuvien kustannusten 
korvaamisesta, ja oikeusministeri Simosen vastaus, 
2373. 

- Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 418 pohjoismaissa 
olevien Suomen kansalaisten osallistumismahdolli
suudesta eduskuntavaaleihin, ja ministeri Suorttasen 
vastaus, 3353. 

- Ks. Edustajanvaalit. Kunnallisvaalit. Presidentin
vaali. 

Vaaralliset rikoksenuusijat: - Ks. Sotilasrikoslaki. 

Vaasa: - Ks. Laboratoriot. Rautatiet. 

Vaasan Höyrymylly:- Ks. Vilja. 

Vaasan lääni: - Ks. Kehitysalueet. Rakennuslaki. 

Vaateet: - Ks. Oikeudenkäynti. 

Vahingonvastuu: Ed. Laaksosen ym. kirj. ksm. n:o 94 
valtion palveluksessa olevien henkilöiden vahingon
vastuusta eräissä tapauksissa, ja valtiovarainminis
teri Raunion vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1050. A. 
V:3. 

Vahinkovakuutusyhdistykset: Hallituksen esitys n:o 7 
laiksi keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä an
netun lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 31. 
L. Lv:aan 46. Lvm. n:o 1. Pp. 110. 1 K. 130. 
Suurvm. n:o · 11. 2 K. 158. 3 K. 205. Eduskunnan 
vastaus. A. 1. 

Vahojärvi: - Ks. Perkaustyöt. 

Vajaakuntoiset: - Ks. Suojatyötoiminta. 

Vajaatyökykyiset: - Ks. Työkyvyttömyys. 

Vajaamieliset: Ed. Aron rah.al. n:o 93 määrärahan osoit-
tamisesta pedagogis-psykologisen kuntouttamisen 
tutkijan viran perustamiseksi Jyväskylän yliopiston 
kasvatustieteelliseen tutkimuslaitokseen. Liitteet 
1323. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 44. A. K. 2769. 
A. II. 

Vajaamielislaki: Hallituksen esitys n:o 36 vajaamielis
lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 198. L. 
Tv:aan 256. Tvm. n:o 6. Pp. 393. 1 K. 400. Suurvm. 
n:o 33. 2 K. 415. 3 K. 448. Eduskunnan vastaus. 
A.I. 

- Hallituksen esitys n:o 261 laiksi vajaamielislain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 3272. L. Tv:aan 
3282. Tvm. n:o 18. Pp. 3313. 1 K. 3316. Suurvm. 
n:o 263. 2 K. 3388. 3 K. 3477. Eduskunnan vas
taus. A. III: 1. 

Vakauttaminen: Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 117 
vakauttamistoimenpiteiden jatkamisesta. Liitteet 
257. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 78 vakauttamisen 
jatkotoimenpiteistä, ja valtiovarainministeri Raunion 
vastaus, 465. 

- Ks. Hintasäännöstely. Hintavalvonta. Luotto. Maa
taloustulo. Talouselämän säännöstely. 

V akauttamislainat: - Ks. Maankäyttölaki. Maatalous. 

Vakuutus: Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 116 vakuutus
maksuista suoritettavasta verosta annetun lain ku
moamisesta. Liitteet 256. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Haapasen ym. rah.al. n:o 153 määrärahan osoit
tamisesta valtion vakuutuslaitoksen perustamista 
varten. Liitteet 1399. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 104. 
A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ks. Liikennevakuutus. Palkkasaatavat. Sairausva
kuutus. Tapaturmat. Tapaturmavakuutus. Työeläk
keet. Työttömyysvakuutus. Vahinkovakuutusyhdis
tykset. 

Vakuutuslaitokset: - Ks. Vahinkovakuutusyhdistyk
set. 

Vakuutusmaksut: - Ks. Veronhuojennukset. 

Valiokunnat: Lakimääräisten valiokuntien jäsenluku 23. 
Ylimääräisten valiokuntien asettaminen 23. Erikois
valiokuntien jäsenet ja varajäsenet 25. Puheenjoh
tajat ja varapuheenjohtajat 33. 

Valistustoiminta: - Ks. Väestönsuojelu. 

Valitsijamiehet: Puheenjohtajat (Jämsen, varap. Man
ninen) 25. Uusi jäsen (Backlund) edesmenneen 
ed. Lyyli Koskisen sijaan 1340. 

- Ks. Edustajanvaalit. Vaalit. 

Valkeakoski: - Ks. Ammatinvalinta. 
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Vallgrund: - Ks. Satamat. 

Vallinkorva: - Ks. Metsäkoulut. 

Valmisteverokonttori: Hallituksen esitys n:o 148 laiksi 
valmisteverokonttorin lakkauttamisesta· ja sille kuu
luvien tehtävien siirtämisestä tullihallitukselle, 
ilmoitetaan Edk:lle 1603. L. Vv:aan 1616. Vvm. 
n:o 46. Pp. 1676. 1 K. 1706. Suurvm. n:o 126. 2 
K. 1767. 3 K. 1800. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

Valmisteverot: - Ks. Elintarvikkeet. Makeisvalmiste
vero. Olut. Virvoitusjuomavero. 

Valolaitteet: - Ks. Maatalouskoneet. 

V altakunnanoikeus: V altakunnanoikeuden jäsenten va
litseminen nelivuotiskaudeksi 1970-1973, jätetään 
valitsijamiesten tehtäväksi 2023. Vaalin aika 2128. 
Vaalin tulos 2167. Eduskunnan kirjelmät. A. IV: 2. 

Valtakunnanteatteri:- Ks. Näyttämötaide. 

Valtalaki: - Ks. Talouselämän säännöstely. 

Valtatiet: - Ks. Maantiet. 

Valtiojohtoiset rakennusyritykset: - Ks. Rakennustoi
minta. 

Valtiokonttori: Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 47 mää
rärahasta eläkeasioita valmistelemaan tarvittavan li
sähenkilökunnan palkkaamiseksi valtiokonttoriin. 
Liitteet 175. L. Vv:aan 255. 

Valtiolliset vaalit: - Ks. Edustajanvaalit. Vaalit. 

Valtion eläkelaki: - Ks. Yrittäjien eläkelaki. 

Valtioneuvosto: Hallituksen esitys n:o 158 laiksi val-
tioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja ylei
sestä toimialasta annetun lain muuttamisesta, ilmoi
tetaan Edk:lle 1723. L. Prv:aan 1761. Prvm. n:o 23. 
Pp. 2423. 1 K. 2428. Suurvm. n:o 207. 2 K. 2644. 

. 3 K. jaA. K. 2941. Eduskunnan vastaus. A. 111: 1. 
- Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 12 ( 1966 vp.) työ

asioita hoitavan ministeriön perustamisesta. Liitteet 
50 ( 1966 vp.). - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ks. Oikeusministeriö. Työvoimaministeriö. 

Valtioneuvoston jäsenet: Ed. Pesolan ym. kirjelmä, 
joka sisältää muistutuksen eräiden valtioneuvoston 
jäsenten virkatoimen lainvastaisuudesta, esitellään ja 
L. Prv:aan 3420. Prvm. n:o 35. Pp. 3582 .. A. K. 
3588, 4097. Katsotaan rauenneeksi 4097. A. IV: 2. 

..,... Ed. Junnilan suull. ksm. n:o 360 ministeri Simo
sen antamasta haastattelulausunnosta, ja ministeri 
Miettusen vastaus, 3238 . 

..._ Ks. Oikeusministeri. 

Valtioneuvoston päätökset: Valtioneuvoston päätös 31 
päivältä joulukuuta 1968 huoneenvuokrien valvon
nasta ja säännöstelystä vuonna 1969. - Ks. Huo
neenvuokra. 

-"" 6 päivältä maaliskuuta 1969 erikoistarjouksena myy
tävän meijerivoin hinnoista. - Ks. Voi. 

- 21 päivältä maaliskuuta 1969 erikoistarjouksena 
myytävän meijerivoin hinnoista annetun valtioneu
voston päätöksen muuttamisesta. - Ks. Voi. 

- 22 päivältä toukokuuta 1969 valuutan säännös
lystä annetun valtioneuvoston päätöksen muutta· 
misesta. - Ks. Valuutta. 

,....... 29 päivältä toukokuuta 1969 hyödykkeiden hinta· 
valvonnasta. - Ks. Hintavalvonta. 

- 9 päivältä lokakuuta 1969 omenan ja päärynän 
tuontimaksun alentamisesta. - Ks. Hedelmät. 

- 11 päivältä joulukuuta 1969 asuinhuoneiston vuok
ralaisen hallinnansuojan lisäämisestä. - Ks. Huo
neenvuokra. 

- 18 päivältä joulukuuta 1969 taloudellisen kasvun 
turvaamisesta vuonna 1970 annetun lain 1 §:n so
veltamisesta. - Ks. Talouselämän säännöstely. 

- 18 päivältä joulukuuta 1969 muutoksenhakuoikeu
den kieltämisestä. valtioneuvoston sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön hintojen, maksujen ja vuokrien 
säännöstelyä koskevissa asioissa antamista päätök
sistä. - Ks. Hintasäännöstely. 

- 30 päivältä joulukuuta 1969 eräiden urakka-, han
kinta- ja . tavarantoimitussopimusten perusteella 
määräytyvien hintojen tarkistamisesta. - Ks. Hin
tavalvonta. 

- 30 päivältä joulukuuta 1969 huoneenvuokrien val
vonnasta ja säännöstelystä vuonna 1970. - Ks. 
Huoneenvuokra. 

..;._ 29 päivältä tammikuuta 1970 alivuokralaisen hal
linnansuojasta eräissä tapauksissa. ~ Ks. Huoneen
vuokra. 

Valtioneuvoston selonteko: - Ks. Valtiopäiväjärjestys 
. (hall. esit. n:o 132). 

Valtion hankintakeskus: Hallituksen esitys n:o 102 
( 1967 vp.) laiksi valtion hankintakeskuksesta (A. 
I 1967 vp.). - Eduskunnan kirjelmä esityksen kä
sittelemättä jäämisestä~ A. III: 2. 

Valtion kustannusliike: - Ks. Kustannusliike. 

Valtion lainat: HallitukSen esitys · n:o 57 lisävaltuuk· 
sien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuo
den 1969 aikana, ilmoitetaan Edk:lle 482. L. 
Vv:aan 490. Vvm. Ii:o 22. Pp. 638. 1 K. 691, 709. 
Suurvm. n:o 57. 2 K. 714. 3 K. 747. Eduskunnan 
vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 112 valtioneuvoston lainan
ottovaltuuksista, ilmoitetaan Edk:lle 1340. L. 
Vv:aan 1386. Vvm. n:o 74. Pp. 2439. 1 K. 2451. 
Suurvm. n:o 211. 2 K. 2670. 3 K. 2958. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

Valtion laitokset: Ed. Holopaisen ym. toiv.al. n:o 120 
eräiden yleisön palveluun liittyviä 'tehtäviä haitavien 
valtion laitosten muuttamisesta valtionjobtoisiksi 
osakeyhtiöiksi. Liitteet 260. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 128 Pohjois-Suomessa 
toimivien valtion yhtiöiden pääkonttorien siirtämi
sestä Helsingistä tuotantolaitosten yhteyteen. Liit" 
teet 268. L. Vv:aan 255~ 

- Ed. Sinisalon ym. kirj. ksm. n:o 188 toimenpiteistä 
valtiojohtoisten yhtiöiden eroamiseksi kartellisopi
muksista, ja ministeri Leskisen vastaus ·ilmoitetaan 
Edk:lle 2430. A. V: 3. 
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- Ed. Juvelan suull. ksm. n:o 281 valtionenemmistöis
ten yhtiöiden toiminnasta työnantajaliittojen jäse
ninä, ja ministeri Leskisen vastaus, 2099. 

- Ks. Hajasijoitus. Yritysdemokratia. 

Valtion maaomaisuus: Hallituksen esitys n:o 94 ( 1968 
vp.) laiksi aluevaihdon suorittamisesta valtion ja 
Kalvolan kunnan välillä (A. III: 1 1968 vp.). -
Vvm. n:o 8. Pp. 274. 1 K. 284. Suurvm. n:o 23. 
2 K. 379. 3 K. 398. Eduskunnan vastaus. A. III: 2. 

- Hallituksen esitys n:o 33 laiksi aluevaihdosta val. 
tion ja Mikkelin kaupungin välillä, ilmoitetaan 
Edk:lle 198. L. Vv:aan 256. Vvm. n:o 16. Pp. 403. 
1 K. 419. Suurvm. n:o 35. 2 K. 432. 3 K. 451. 
Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 34 laiksi aluevaihdosta val
tion ja Seinäjoen kaupungin välillä, ilmoitetaan 
Edk:lle 198. L. Vv:aan 256. Vvm. n:o 12. Pp. 393. 
1 K. 400. Suurvm. n:o 30. 2 K. 414. 3 K. 447. 
Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 35 laiksi aluevaihdosta val
tion ja Kouvolan kaupungin välillä, ilmoitetaan 
Edk:lle 198. L. Vv:aan 256. Vvm. n:o 13. Pp. 393. 
1 K. 400. Suurvm. n:o 31. 2 K. 414. 3 K. 447. 
Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 37 laiksi erään Joensuun kau
pungissa sijaitsevan alueen myynnistä Oy Wilh. 
Schauman Ab:lle, ilmoitetaan Edk:lle 277. L. 
Vv:aan 327. Vvm. n:o 14. Pp. 393. 1 K. 400. 
Suurvm. n:o 32. 2 K. 415. 3 K. 447. Eduskunnan 
vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 39 laiksi valtion Rovaniemen 
kaupungissa omistaman tilan luovuttamisesta, il
moitetaan Edk:lle 350. L. Vv:aan 364. Vvm. n:o 
17. Pp. 424. 1 K. 432. Suurvm. n:o 49. 2 K. 612. 
3 K. 653. Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 103 laiksi valtioneuvoston 
oikeuttamisesta myymään Rauman lyseon vanha kiin
teistö, ilmoitetaan Edk:lle 1340. L. Vv:aan 1341. 
Vvm. n:o 96. Pp. 3113. 1 K. 3126. Suurvm. n:o 
228. 2 K. 3134. 3 K. 3154. Eduskunnan vastaus. 
A.l. 

- Hallituksen esitys n:o 108 laiksi aluevaihdosta val
tion ja Helsingin kaupungin välillä, ilmoitetaan 
Edk:lle 1340. L. Vv:aan 1341. Vvm. n:o 63. Pp. 
2208. 1 K. 2252. Suurvm. n:o 169. 2 K. 2262. 3 K. 
2281. Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 157 laiksi aluevaihdosta val
tion ja Turun kaupungin välillä, ilmoitetaan 
Edk:lle 1664. L. Vv:aan 1676. Vvm. n:o 94. Pp. 
3080. 1 K. 3097. Suurvm. n:o 225. 2 K. 3133. 3 K. 
3153. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Ilaskiven ym. kirj. ksm. n:o 133 valtion 
Helsingin kaupungissa omistamien maa-alueiden 
saattamisesta nykyistä tarkoituksenmukaisempaan 
käyttöön, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden mi
nisteri Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1664. A. 
V:3. 

- Ks. Asuntotuotanto. 

Valtion takuut: Hallituksen esitys n:o 8 laiksi valtion 
vastuusta Teollistamisrahasto Oy:n ulkomaisen lai
nan kurssitappiosta annetun lain muuttamisesta, 
ilmoitetaan Edk:lle 31. L. Vv:aan 46. Vvm. n:o 2. 
Pp. 132. 1 K. 139. Suurvm. n:o 14. 2 K. 161. 3 K. 
213. Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 14 Interhotel Oy:n lainojen 
valtion takauksista, ilmoitetaan Edk:lle 31. L. 
Vv:aan 47. Vvm. n:o 9. Pp. 274. A. K. 317. Edus
kunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 26 valtioneuvoston oikeutta
misesta antamaan valtion takauksia ulkomaisista 
lainoista, ilmoitetaan Edk:lle 84. L. Vv:aan 110. 
Vvm. n:o 6. Pp. 168. A. K. 169. Eduskunnan vas
taus. A.l. 

- Hallituksen esitys n:o 27 Rikkihappo Oy:n laino
jen valtion takauksista, ilmoitetaan Edk:lle 84. L. 
Vv:aan 110. Vvm. n:o 5. Pp. 168. A. K. 244. Edus
kunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 58 Kemijoki Oy:n ulko- ja 
kotimaisten lainojen valtion takauksista, ilmoitetaan 
Edk:lle 482. L. Vv:aan 490. Vvm. n:o 27. Pp. 742. 
A. K. 752. Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 74 Rautaruukki Oy:n ulko
ja kotimaisten lainojen vakuudeksi annettavista vai· 
tion takauksista, ilmoitetaan Edk:lle 644. L. 
Vv:aan 705. Vvm. n:o 30. Pp. 815. A. K. 861. Edus
kunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 155 Hotellikiinteistö Oy:n 
lainojen valtion takauksista, ilmoitetaan Edk:lle 
1664. L. Vv:aan 1676. Vvm. n:o 97. Pp. 3145. A. K. 
3183. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 156 Suomen Teollisuus-Hypo
teekkipankki Oy:n, Suomen Kiinteistöpankki Ov:n 
sekä Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:n ulko
maisen kunnallisobl:gaatiolainan valtion takauk
sesta, ilmoitetaan Edk:lle 1664. L. Vv:aan 1676. 
Vvm. n:o 61. Pp. 2116. A. K. 2119. Eduskunnan vas
taus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 161 Pekema Oy:n lainojen 
valtion takauksista, ilmoitetaan Edk:lle 1723. L. 
Vv:aan 1761. Vvm. n:o 52. Pp. 2067. A. K. 2078. 
Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 220 Finnair Oy:n ottamien 
ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista 
ilmoitetaan Edk:lle 2357. L. Vv:aan 2394. Vvm: 
n:o 95. Pp. 3021. A. K. 3057. Eduskunnan vastaus. 
A. TU: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 227 valtion vastuusta lmat· 
ran Voima Osakeyhtiön ydinvoimalaitoksen han
kintaan liittyvistä luotoista, ilmoitetaan Edk:lle 
2702. L. Vv:aan 2723. Esitys peruutetaan 2958. 
Hallituksen kirjelmä. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 229 Imatran Voima Osake
yhtiön ydinvoimalaitoksen hankintaan Iiittyvälie 
Iuotoiie annettavista valtion takauksista, ilmoite
taan Edk:lle 2957. L. Vv:aan 2958. Vvm. n:o 93. 
Po. 3021. A. K. 3057. Eduskunnan vastaus. A. 
III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 231 Suomen Vientiluotto 
Oy - Finlands Exportkredit Ab:n ulkomaisen lai
nan valtion takauksesta, ilmoitetaan Edk:lle 3062. L. 
Vv:aan 3077. Vvm. n:o 103. Pp. 3313. A. K. 3398. 
Eduskunnan vastaus. A. Ill: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 241 laiksi valtion vastuusta 
Imatran Voima Osakeyhtiön ulkomaisen lainan 
kurssitappioista, ilmoitetaan Edk:lle 3104. L. 
Vv:aan 3112. Vvm. n:o 102. Pp. 3270. 1 K. 3280. 
Suurvm. n:o 248. 2 K. 3304. 3 K. 3327. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 253 Rautaruukki Oy:n ulko-
ja kotimaisten lainojen vakuudeksi annettavista vai-
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tion takauksista, ilmoitetaan Edk:lle 3220. L. Vv:aan 
3234. Vvm. n:o 104. Pp. 3313. A. K. 3398. Edus
kunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ks. Opintolainat. Opintotuki. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Ed. Paavolan ym. 
rah.al. n:o 42 määrärahan osoittamisesta valtionta· 
louden tarkasrusviraston käytettäväksi ulkomailla 
toimitettavista tarkasruksista aiheutuviin virkamat
koihin. Liitteet 353. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 42. A. K. 
2767. A. II. 

Valtion tilinpäätös: - Ks. Tulo- ja menoarvio. Valtio
varain tila. 

V altiontilintarkastajat: Valtiontilintarkastajain kerto
mus vuodelta 1967, ilmoitetaan Edk:lle 198. L. 
Vv:aan 256. Vvm. n:o 48. Pp. 1762. A. K. 1772, 
1931, 2015. Eduskunnan kirjelmä. A. IV: 1. 

- Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 1968, il
moitetaan Edk:lle 4096. A. IV: 1. 

- Valtiontilintarkastajain valitseminen vuodeksi 1970, 
jätetään valitsijamiesten tehtäväksi 2023. Vaalin 
aika 2128. Vaalin tulos 2168. Eduskunnan kir
jelmä. A. IV: 2. 

Valtiontilintarkasruss: Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 19 
( 1967 vp.) hallinnollisen ja parlamentaarisen val
tiontilintarkastuksen tehostamisesta. Liitteet 52 
(1967 vp.). - Prvm. n:o 12 (Toiv.al.miet. n:o 
123). Pp. 1190. A. K. 1239. Eduslrunnan toivomus. 
A. V:2. 

Valtion vakuutuslaitos: - Ks. Vakuutus. 

Valtion yhtiöt: - Ks. Valtion laitokset. Yritysdemok
ratia. 

Valtiopäiväjärjestys: Hallituksen esitys n:o 132 laiksi 
valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 1558. L. Prv:aan 1562. Prvm. n:o 16. Pp. 
1658. 1 K. 1665, 1703. Suurvm. n:o 124. 2 K. 1767. 
3 K. 1787. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Vilponiemen ym. lak.al. n:o 8 (1966 vp.) laiksi 
valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta ja eräiksi sii
hen liittyviksi laeiksi. Liitteet 28 (1966 vp.). -
Käsitelty hall. esit. n:o 23 yhteydessä. - Ks. Vaali
oikeusikäraja. 

-Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 20 (1968 vp.) laiksi 
valtiopäiväjärjestyksen 6 §:n muuttamisesta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi. Liitteet 25 ( 1968 vp.). -
Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- ( 19 §) Ehdotus eduskunnan istuntojen keskeyttä· 
misestä hylätään 3831-2. 

- (32 §:n 1 mom.) Vaalilakia koskevan hallituksen 
esityksen antaminen ei suorastaan anna aihetta 
myös valtiopäiväjärjestyksen muuttamista edellyttä
vän toivomusaloitteen tekemiseen muuna kuin ylei
senä aloiteaikana 948. 

- (37 a §:n 1 mom.) Huomautuksia suullisen kysy
mvkseen liittyvien lisäkysymysten johdosta 60, 200, 
299, 1564, 1567, 1681, 1688, 1753, 2044, 3180, 
3181, 3239, 3247, 3248. 

- Suullisen kysymyksen tai lisäkysymyksen perusteo 
leminen ei ole sallittua 44, 1763, 3171, 3179. 

- (55 §:n 1 mom.) Puhemies kieltää häiritsemästä 
puhujaa 3630, 3988, 4081. 

- (64 §) Kun hallituksen esitystä valiokuntaan Jä. 
hetettäessä asia pyydetään pöydälle ehdottamatta 
pöydällepanoaikaa, pannaan asia pöydälle seuraa
vaan ist:untoon, 933. 

- (65 §:n 1 mom.) Valiokunnan mietintöä, joka on 
jo kaksi kertaa pantu pöydälle, ei enää voida panna 
pöydälle, 891. 

- ( 66 §:n 2 mom.) Käsittelyn pohjasta ei ehdotusta 
voida tehdä vielä ensimmäisessä käsittelyssä, 2061. 

- (66 §:n 6 mom.) Toisessa käsittelyssä hylättyä laki
ehdotusta ei voida kolmannessa käsittelyssä hyväk
syä 2028. 

- (68 §:n 1 mom.) Määtäenemmistöä vaativan laki
ehdotuksen hyväksymisestä äänestetään, kun yksi 
edustaja on ehdottanut sen hylättäväksi, 1337. 

- ( 71 §) Eduskunnan tilisääntöä koskeva asia pää
tetään ottaa kahden käsittelyn alaiseksi ja lähete
tään sumeen valiokuntaan 2263. 

- Samoin eduskunnan pankkivalruusmiesten johto
säännön muuttamista koskeva asia 3281. 

- (78 §:n 2 mom.) Äänestys menettelytavasta äänes
tyksessä 390, 1250. 

- ( 80 §) Puhemies kieltäytyy asettamasta äänestyk
sen alaiseksi ehdotusta perustelulausumaksi, joka 
olisi vastoin eduskunnan tekemää päätöstä, 657. 

- Puhemies kieltäytyy esittelemästä laki- tai toivo
musaloitetta, jonka tekemiseen muuna kuin ylei
senä aloiteaikana sen perusteeksi ilmoitett:u halli
ruksen esitys ei anna suorastaan aihetta, 948, 3087. 

- Puhemies kieltäytyy aloitteen puuttuessa esittele
mästä valiokunnan mietinnön kappaletta, joka ei 
ole välittömässä asiallisessa yhteydessä käsiteltä
vään lainsäädäntöasiaan, 959. 

- Puhemies kieltäytyy asettamasta äänestettäväksi eh
dotusta perustelulausumaksi, joka ei ole välittö
mässä asiallisessa yhteydessä käsiteltävään lainsää
däntöasiaan, 1000, 1250, 1304, 2187, 2363, 3277, 
3586. 

- Puhemies huomauttaa, että tehty ehdotus on vas
toin eduskunnan jo tekemää päätöstä, 1066. 

- Puhemies kieltäytyy asettamasta äänestyksen alai
seksi ehdotusta lausumaksi, joka ei ole välittömässä 
asiallisessa yhteydessä käsiteltävään lisäbudjettiin 
tai varsinaiseen tulo. ja menoarvioon, 1189, 3013. 

- Puhemies kieltäytyy aloitteen puuttuessa asetta
masta äänestettäväksi ehdotusta, johon hallituksen 
esitys ei anna aihetta, 2162. 

- Puhemies kieltäytyy aloitteen puuttuessa esittele
mästä äänestettäväksi ehdotusta lausumaksi tulo. ja 
menoarvion perusteluihin 2768. 

- Puhemies kieltäytyy tulo. ja menoarvion käsitte
lyssä äänestyttämästä lausumasta, iossa tarkoiterut 
<toimenpiteet edellyttävät lainsäädännön muutta
mista, 3003, 3004, 3013. 

- Puhemies ei aloitteen puuttuessa voi alistaa äänes- . 
tettäväksi vastalauseeseen sisältyvää ehdorusta 3309. 

- (88 §:n 1 mom.) Muiden kuin suomen tai ruotsin 
kielen käyttöä täysistunnossa ei sallita 3907. 

- Ks. Edustajanvaalit. Vaalit. Äänioikeusikätaja. 

Valtiopäiväsaarna: - Ks. Valtiopäivät. 

Valtiopäivät: Ilmoitus valtiopäivien avajaisista 13. Val
tiopäiväjumalanpalvelus (saarnasi piispa Hannes 
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Leinonen) 15. Avajaiset (tasavallan presidentin ja 
puhemiehen puheet) 17. Valtiopäiväin jatkaminen 
kesäkuussa, 908; keskeyttäminen kesäkuussa 1302, 
joulukuussa 3023. lstwltojen lopettaminen maalis
kuussa 4095. Ilmoitus valtiopäivien päättämisestä 
1095. Valtiopäiväjumalanpalvelus (saarnasi piispa 
Erkki Kansanaho) 4107. Valtiopäiväin päättäjäiset 
(tasavallan presidentin ja puhemiehen puheet) 
4111. 

- Eduskunnan kokoontuminen vuoden 1970 varsi
naisille valtiopäiville 4096. Eduskunnan kirjelmä. A. 
IV: 2. 

Valtiottomat:- Ks. Kansalaisuus. 

Valtiovarain hoito: - Ks. Valtiovarain tila. 

Valtiovarain til.a: Hallituksen kertomus valtiovarain 
hoidosta ja tilasta vuonna 1967 (Liitteenä valtion 
tilinpäätös liitteineen vuodelta 1967) (A. IV 1968 
vp.).- Vvm. 48. Pp. 1762. A. K. 1772, 1931, 2015. 
Eduskunnan kirjelmä. A. IV: 1. 

- Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja ti
lasta vuonna 1968 (Liitteenä valtion tilinpäätös liit
teineen vuodelta 1968), ilmoitetaan Edk:lle 2049. 
L. Vv:aan 2067. A. IV: 1. 

- Kertomus niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan 
tekemät muistutukset valtiovarainhoidosta ja tilin
pidosta vuonna 1966 ovat antaneet aihetta, ilmoite
taan Edk:lle 468. L. Prv:aan, jonka tulee pyytää 
lausunto Vv:lta, 480. Prvm. n:o 15 (Mietinnön 
liitteenä Vv:n lausunto n:o 1). Pp. 1598. A. K. 
1607. Eduskunnan kirjelmä. A. IV: 2. 

Valtiovarainvaliokunta: Jäsenluku 23. Jäsenet ja vara
jäsenet 26. Puheenjohtajat (Käkelä, varap. Jussila) 
33. Kahdeksan lisävarajäsenen valitseminen, jätetään 
valitsijamiesten tehtäväksi 37. Vaalin aika 52. Uudet 
varajäsenet 58. Valiokunnan työn jatkaminen kesä
kuussa 1302. Uusi varajäsen (Aalto) valtioneuvoston 
jäseneksi nimitetyn ed. Eskmanin sijaan 3191. 

Miet. n:o 1 hallituksen esityksen johdosta laiksi asun
totuotantolain muuttamisesta. - Ks. Asuntotuotanto. 

, n:o 2 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtion 
vastuusta Teollistamisrahasto Oy:n ulkomaisen lai
nan kurssitappiosta annetun lain muuttamisesta. -
Ks. Valtion takuut. 

, n:o 3 hallituksen esityksen johdosta laiksi maata
loustuotteiden tuontimaksuista anne~un lain muutta
misesta. - Ks. Maataloustuotteet. 

, n:o 4 hallituksen esityksen johdosta laeiksi ennak
koperintälain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta 
annetun lain muuttamisesta. - Ks. Ennakkope
rintä. 

, n:o 5 hallituksen esityksen johdosta Rikkihappo 
Oy:n lainojen valtion takauksista. - Ks. Valtion ta
kuut. 

, n:o 6 hallituksen esityksen johdosta valtioneuvos
' ton oikeuttamisesta antamaan valtion takauksia ulko

maisista lainoista. - Ks. Valtion takuut. 
, n:o 7 kertomuksen johdosta, jonka Antellin kokoel

mien valtuuskunta on eduskunnalle jättänyt vuo
silta 1964-1966. - Ks. Antellin kokoelmat. 

, n:o 8 hallituksen esityksen johdosta laiksi aluevaih
don suorittamisesta valtion ja Kaivalan kunnan vä
lillä. - Ks. Valtion maaomaiS'Ilus. 

Miet. n:o 9 hallituksen esityksen johdosta Interhotel 
Oy:n lainojen valtion takauksista. - Ks. Valtion ta
kuut. 

, n:o 10 hallituksen esityksen johdosta lisäyksestä ja 
muutoksesta vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon. -
Ks. Tulo- ja menoarvio. 

, n:o 11 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräistä 
valtion varoista maksettavista eläkkeistä ja laiksi 
valtion eläkelain muuttamisesta. - Ks. Eläkkeet. 

, n:o 12 hallituksen esityksen johdosta laiksi alue
vaihdosta valtion ja Seinäjoen kaupungin välillä. -
Ks. Valtion maaomaisuus. 

, n:o 13 hallituksen esityksen johdosta laiksi alue
vaihdosta valtion ja Kouvolan kaupungin välillä. -
Ks. Valtion maaomaiS'Ilus. 

, n:o 14 hallituksen esityksen johdosta laiksi erään 
Joensuun kaupungissa sijaitsevan alueen myynnistä 
Oy Wilh. Schauman Ab:lle. - Ks. Valtion maa
omaisuus. 

, n:o 15 hallituksen esityksen johdosta laiksi auto
ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Moottoriajoneuvovero. 

, n.:o 16 hallituksen esityksen johdosta laiksi alue
vaihdosta valtion ja Mikkelin kaupungin välillä. -
Ks. Valtion maaomaisuus. 

, n:o 17 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtion 
Rovaniemen kaupungissa omistaman tilan luovuttami
sesta.- Ks. Valtion maaomaisuus. 

, n:o 18 hallituksen esityksen johdosta lisäyksistä ja 
muutoksista vuoden 1969 tulo- ja menoarvioori. -
Ks. Tulo- ja menoarvio. 

, n:o 19 hallituksen esityksen johdosta laiksi vienti
maksusta annetun lain muuttamisesta. - Ks. Vien
timaksut. 

, n:o 20 hallituksen esityksen johdosta laiksi ulko
maanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytä
vien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa. -
Ks. Tullisopimukset. 

, n:o 21 hallituksen esityksen johdosta laiksi tulli
lain muuttamisesta. - Ks. Tullilaki. 

, n:o 22 hallituksen esityksen johdosta lisävaltuuk
sien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuo
den 1969 aikana.- Ks. Valtion lainat. 

, n: o 23 hallituksen esityksen johdosta laiksi tulli
tariffin muuttamisesta. - Ks. Tullitariffi. 

, n:o 24 hallituksen esityksen johdosta laiksi maa
taloustuotteiden tuontimaksuista annetun lain muut
tamisesta. - Ks. Maataloustuotteet. 

, n:o 25 hallituksen esityksen johdosta eräiden jä
senmaksujen perimisestä valtion virkamiesten pal
kasta. - Ks. Jäsenmaksut. 

, n:o 26 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtion 
lentoasemilla perittävien maksujen yleisistä perus
teista. - Ks. Lentokentät. 

, n:o 27 hallituksen esityksen johdosta Kemijoki 
Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauk
sista.- Ks. Valtion takuut. 

, n:o 28 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtion 
tulo- ja menoarvion ja tilinpäätöksen perusteista an
netun lain muuttamisesta. - Ks. Tulo- ja menoarvio. 

, n:o 29 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräi
den valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjes
telystä ja laiksi virkamieseläkkeistä annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Eläkkeet. 
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Miet. n:o 30 hallituksen esityksen johdosta Rautaruukki 
Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen vakuudeksi an
nettavista valtion takauksista. - Ks. Valtion takuut. 

, n:o 31 hallituksen esityksen johdosta laiksi tulo
ja omaisuusverolain muuttamisesta. - Ks. Tulo- ja 
omaisuusvero. 

, n:o 32 hallituksen esityksen johdosta laiksi Outo
kumpu Oy:n Nivalan nikkelikaivoksen aloittamisen 
tukemisesta. - Ks. Kaivostoiminta. 

, n:o 33 hallituksen esityksen johdosta laiksi talle
tusten veronhuojennuslain muuttamisesta ja laiksi ob
ligaatiolainojen veronhuojennuksista. - Ks. Veron
huojennukset. 

, n:o 34 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtio
neuvoston oikeuttamisesta luovuttamaan valtion 
oikeus Tyttönormaalilyseon koulukiinteistöön. - Ks. 
Oppikoulut. 

, n:o 35 hallituksen esityksen johdosta laiksi työ
markkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentämisestä 
merimiesveroa suoritettaessa. - Ks. Merimiesvero. 

, n:o 36 hallituksen esityksen johdosta laiksi maidon 
ja vehnän markkinoimismaksusta. - Ks. Maito. 

, n:o 37 hallituksen esityksen johdosta laiksi voin 
hinnanalennuskorvauksesta ja hinnanalennusmak
susta.- Ks. Voi. 

, n:o 38 hallituksen esityksen johdosta laiksi asunto
tuotantolain muuttamisesta. - Ks. Asuntotuo
tanto. 

, n:o 39 ja 39 a hallituksen esitykse.1 johdosta li
säyksistä ja muutoksista vuoden 1969 tulo- ja meno
arvioon. - Ks. Tulo- ja menoarvio. 

, n:o 40 hallituksen esityksen johdosta laiksi vienti
takuulain muuttamisesta. - Ks. Vientitakuu. 

, n:o 41 hallituksen esityks~ johdosta .laiksi vienti
varausrahastoista annetun lam muuttanusesta. - Ks. 
Vientivarausrahastot. 

, n:o 42 hallituksen esityksen johdosta laiksi meri
miesverolain muuttamisesta. - Ks. Merimiesvero. 

, n:o 43 hallituksen esityksen johdosta laiksi obli
gaatiolainojen veronhuojennuksista annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Veronhuojennukset. 

, n:o 44 hallituksen esityksen johdosta laiksi liike
vaihtovero-oikeudesta sekä laiksi auto- ja moottori
pyöräverosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi 
moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta. 
- Ks. Liikevaihtovero-oikeus. 

, n:o 45 hallituksen esityksen johdosta laiksi vero
hallituksesta sekä siihen liittyviksi laeiksi. - Ks. Ve
rohalli tus. 

, n:o 46 hallituksen esityksen johdosta laiksi valmis
teverokonttorin lakkauttamisesta ja sille kuuluvien 
tehtävien siirtämisestä tullihallitukselle. - Ks. Val
misteverokonttori. 

, n:o 47 hallituksen esityksen johdosta laiksi tulli
lain muuttamisesta. - Ks. Tullilaki. 

, n:o 48 valtiovarain hoidosta ja tilasta sekä valtion
tilintarkastajain kertomuksesta vuodelta 1967.- Ks. 
Valtiontilintarkastajat. Valtiovarain tila. 

, n:o 49 hallituksen esityksen johdosta lisäyksistä ja 
muutoksista vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon. -
Ks. Tulo- ja menoarvio. 

, n :o 50 hallituksen esityksen johdosta laiksi posti
säästöpankin varoista myönnettävistä korkotukilai
noista annetun lain muuttamisesta. - Ks. Postisääs
töpankki. 
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Miet. n:o 51 hallituksen esityksen johdosta laiksi leima
verolain muuttamisesta. - Ks. Leimavero. 

, n:o 52 hallituksen esityksen johdosta Pekema Oy:n 
lainojen valtion takauksista. - Ks. Valtion takuut. 

, n:o 53 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtion 
varmuusvarastoista annetun lain väliaikaisesta 
muuttamisesta. - Ks. Varmuusvarastot. 

, n:o 54 hallituksen esityksen johdosta laiksi talou
dellisesta suunnittelukeskuksesta. - Ks. Talousneu
vosto. 

, n:o 55 hallituksen esityksen johdosta laiksi talous
neuvostosta annetun lain muuttamisesta. - Ks. Ta
lousneuvosto. 

, n:o 56 hallituksen esityksen johdosta laiksi liike
toiminnan kehittämisrahaston käyttämisestä elinkei
noelämän kehitystä edistävien yritysten perustami
seen. - Ks. Elinkeinotoiminta. 

, n:o 57 hallituksen esityksen johdosta laiksi makeis
valmisteverosta. - Ks. Makeisvalmistevero. 

, n:o 58 hallituksen esityksen johdosta laiksi virvoi
tusjuomaverosta. - Ks. Virvoitusjuomavero. 

, n:o 59 hallituksen esityksen johdosta laiksi keski
oluen ja vahvan oluen valmisteverosta annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Olut. 

, n:o 60 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräistä 
omaisuuden luovutuksista saadun voiton väliaikai
sesta verovapaudesta annetun lain muuttamisesta. -
Ks. Verotus. 

, n:o 61 hallituksen esityksen johdosta Suomen 
Teollisuus-Hypoteekkipankki Oy:n, Suomen Kiin
teistöpankki Oy:n sekä Maa- ja teollisuuskiinteistö
pankki Oy:n ulkomaisen kunnallisobligaatiolainan 
valtion takauksesta. - Ks. Valtion takuut. 

, n:o 62 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräistä 
palkkatuloista verotuksessa tehtävistä vähennyksistä 
annetun lain muuttamisesta. - Ks. Veronhuojennuk
set. 

, n:o 63 hallituksen esityksen johdosta laiksi alue
vaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä. -
Ks. Valtion maaomaisuus. 

, n:o 64 puhemiesneuvoston ehdotuksen johdosta 
Eduskunnan tilisäännöksi. - Ks. Eduskunnan tili
sääntö. 

, n:o 65 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtion 
virkamiespalkkausten tarkistamisesta annetun lain 
ffi'lluttamisesta. - Ks. Virkamiehet. 

, n:o 66 hallituksen esityksen johdosta pienteollisuu
den vuoden 1969 korkotukiluottolaiksi. - Ks. Pien
teollisuus. 

, n:o 67 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräistä 
väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin. -
Ks. Verotus. 

, n:o 68 hallituksen esityksen johdosta laiksi lyk
käyksen myöntämisestä maatilatalouden harjoittajille 
vuodelta 1968 toimitetun verotuksen veronkannossa. 
- Ks. Maatilatalouden verotus. 

, n:o 69 hallituksen esityksen johdosta laiksi elin
keinotulon verottamisesta annetun lain muuttami
sesta. - Ks. Elinkeinotoiminta. 

, n:o 70 hallituksen esityksen johdosta laiksi kehi
tysalueiden tuotannollisen toiminnan edistämiseksi 
myönnettävistä veronhuojennuksista ja laiksi leimave-
rolain muuttamisesta. - Ks. Kehitysalueet. . 

, n:o 71 hallituksen esityksen johdosta pienteollisuu
den korkotukiluottolaiksi. - Ks. Pienteollisuus. 
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Miet. n:o 72 hallituksen esityksen johdosta kehitysalue
luottolaiksi. - Ks. Kehitysalueet. 
n:o 73 hallituksen esityksen johdosta laiksi kehi

, tysalueiden teollisuuden sekä eräiden m~iden elin
keinoalojen investointiluotoista annetun lam muutta
misesta. - Ks. Kehitysalueet. 

, n:o 74 hallituksen esityksen johdosta valtioneuvos
ton lainanottovaltuuksista. - Ks. Valtion lainat. 

, n:o 75 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräi
den virkojen ja toimien perustamisesta. - Ks. Virat 
ja toimet. 

, n:o 76 hallituksen esityksen johdosta laiksi niistä 
yleisistä perusteista, joiden mukaan lisenssiviraston 
virkatoimista ja toimituskirjoista on suoritettava 
maksuja, annetun lain voimassaoleajan pitentämi
sestä. - Ks. Lisenssivirasto. 

, n:o 77 hallituksen esityksen johdosta laeiksi kehi
tysalueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-
1975 ja kehitysal'lleiden talouden edistämisestä an
netun lain muuttamisesta. - Ks. Kehitysalueet. 

, n:o 78 hallituksen esityksen johdosta laiksi puo
lustusministeriön ja puolustuslaitoksen viroista ja toi
mista annet'lln lain muuttamisesta. - Ks. Virat ja 
toimet. 

, n:o 79 hallituksen esityksen johdosta laiksi leima
verolain muuttamisesta. - Ks. Leimavero. 

, n:o 80 ja 80 a hallituksen esityksen johdosta val
tion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1970. - Tulo- ja 
menoarvio. 

, n:o 81 hallituksen esityksen johdosta laiksi tulo
ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta. -
Ks. Tulo- ja omaisuusvero. . . . . 
n:o 82 hallituksen esityksen Johdosta latkst valtion 

" suhdannerahastosta, laiksi suhdannetalletusten ve
rottamisesta ja laiksi investointirahastoista annetun 
lain muuttamisesta. - Ks. Suhdannerahasto. 
n:o 83 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräi

" den elintarviketuotteiden valmisteverosta. - Ks. 
Elintarvikkeet. 

, n:o 84 hallituksen esityksen johdosta laiksi eloku
vaverolain muuttamisesta. - Ks. Elokuvavero. 
n:o 85 hallituksen esityksen johdosta laiksi maa

" taloust'llotteiden tuontimaksuista annetun lain muut
tamisesta. - Ks. Maataloustuotteet. 
n:o 86 hallituksen esityksen johdosta laiksi vai

, tion perhe-eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta. 
- Ks. Perhe-eläke. 

, n:o 87 hallituksen esityksen johdo~ta laiksi vien
timaksusta annetun lam muuttamisesta. - Ks. 
Vientimaksut. 

, n:o 88 hallituksen esityksen johdost~ laik~i oikeaksi 
todistamattomien jäljennösten valmistamisesta val
tiolle suoritettavien korvausten perusteista. - Ks. 
Toimituskirjat. 
n:o 89 hallituksen esityksen johdosta arpajaisvero-

" laiksi ja laeiksi rulo- ja omaisuusverolain sekä kun
nallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kun
nallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta. 
- Ks. Arpajaisvero. 
n:o 90 hallituksen esityksen johdosta laiksi tuon

" tikaupparahastosta annetun lain voimassaolaajan pi
tentämisestä. - Ks. Tuontikaupparahasto. 

, n:o 91 hallituksen esityksen johdosta lisäyksistä ja 
muutoksista vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon. -
Ks. Tulo- ja menoarvio. 

Miet. n:o 92 hallituksen esityksen johdosta laiksi asunto
tuotantolain muuttamisesta. - Ks. Asuntotuotanto. 
n:o 93 hallituksen esityksen johdosta Imatran 

" Voima Osakeyhtiön ydinvoimalaitoksen hankintaan 
liittyvälle Juotolle annettavista valtion takauksista. 
- Ks. Valtion takuut. 
n:o 94 hallituksen esityksen johdosta laiksi alue

" vaihdosta valtion ja Turun kaupungin välillä. - Ks. 
Valtion maaomaisuus. 

, n:o 95 hallituksen esityksen johdosta Finnair Oy:n 
ottamien ulko- ja kotimaisten lainojen valtion ta
kauksista. - Ks. Valtion takuut. 

, n:o 96 hallituksen esityksen johdosta laiksi valtio
neuvoston oikeuttamisesta myymään Rauman lyseon 
vanha kiinteistö. - Ks. Valtion maaomaisuus. 

, n:o 97 hallituksen esityksen johdosta Hotellikiin
teistö Oy:n lainojen valtion takauksista. - Ks. Val
tion takuut. 

, n:o 98 hallituksen esityksen johdosta laiksi vero
tuslain muuttamisesta. - Ks. Verotuslaki. 
n:o 99 hallituksen esityksen johdosta laiksi liike

, vaihtoverolain muuttamisesta. - Ks. Liikevaihtovero. 
, n:o 100 hallituksen esityksen johdosta laiksi 

eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakei-
hin annetun lain muuttamisesta.- Ks. Verotus. 

, n:o 101 hallituksen esityksen johdosta laiksi val
tion viran tai toimen haltijain palkkauksesta anne
tun lain muuttamisesta. - Ks. Virkamiehet. 

, n:o 102 hallituksen esityksen johdosta laiksi val
tion vastuusta Imatran Voima Osakeyhtiön ulkomai
sen lainan kurssitappioista. - Ks. Valtion takuut. 

, n:o 103 hallituksen esityksen johdosta Suomen 
Vientiluotto Oy - Finlands Exportkredit Ab:n ul
komaisen lainan valtion takauksesta. - Ks. Valtion 
takuut. 

, n:o 104 hallituksen esityksen johdosta Rautaruukki 
Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen vakuudeksi an
nettavista valtion takauksista. - Ks. Valtion takuut. 

, n:o 105 hallituksen esityksen johdosta laiksi kai
vostoiminnan aloittamisen t'llkemisesta Rautaruukki 
Oy:n Kolarin Rautavaaran rautamalmiesiintymällä.
Ks. Kaivostoiminta. 

, n:o 106 hallituksen esityksen johdosta laiksi lei
maverolain muuttamisesta. - Ks. Leimavero. 

, n:o 107 hallituksen esityksen johdosta laiksi mai
don ja vehnän markkinoimismaksusta annetun lain 
muuttamisesta. - Ks. Markkinoimismaksu. 

, n:o 108 hallituksen esityksen johdosta laiksi kan
sanedustajain perhe-eläkelain muuttamisesta. - Ks. 
Edustaianeläke. 

, n:o 109 hallituksen esityksen johdosta lisäyksestä 
vuoden 1970 tulo- ja menoarvioon. - Ks. Tulo- ja 
menoarvio. 

, n:o 110 hallituksen esityksen johdosta lisäyksistä 
ja muutoksista woden 1970 tulo- ja menoarvioon. 
- Ks. Tulo- ja menoarvio. 

Laus. n:o 1 hallituksen eduskunnalle antamasta kerto
muksesta niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan 
tekemät muistutukset valtiovarainhoidosta ja tilin
pidosta vuonna 1966 ovat antaneet aihetta. - Ks. 
V altiovarain tila. 

, n:o 2 hallituksen esityksestä n:o 86 laeiksi metsän
parannuslain ja maatilatalouden tuloverolain muut
tamisesta. - Ks. Metsänparannuslaki. 

, n:o 3 hallituksen esityksestä n:o 129 Irlannin 
kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen vero-
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tuksen ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn so
pimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä. -
Ks. Verosopimukset. 

Laus. n:o 4 hallituksen esityksestä n:o 153 Ison-Britan
nian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskun
nan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen ve
rotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn 
sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä. 
Ks. Verosopimukset. 

Valtuuslait: - Ks. Rangaistusmääräykset. 

Valuutta: Valtioneuvoston päätös 22 päivältä touko
kuuta 1969 valuutan säännöstelystä annetun val
tioneuvoston päätöksen muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 1171. L. Prv:aan 1190. Prvm. n:o 13. Pp. 
1580. A. K. 1591. Eduskunnan kirjelmä. A. III: 3. 

Valvontajoukko: - Ks. Sotilastuomioistuimet. 

Vammala: - Ks. Ammatinvalinta. 

Vanajanselkä: - Ks. Vesiensuojelu. 

Vanginvartijat: - Ks. Oikeudenkäynti. 

Vangit: - Ks. Edustajanvaalit. 

Vangitseminen: - Ks. Vapaudenriisto. 

Vanhukset: Ed. L. Koskisen ym. toiv.al. n:o 466 ( 1967 
vp.} toimenpiteistä vanhusten ja muiden vähäva
raisten asunnon saannin turvaamiseksi. Liitteet 979 
(1967 vp.). - Käsitelty hall. esit. n:o 81 yhtey
dessä. - Ks. Asumistuki. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 187 hoitoavun ja kodin
hoitajan kustannusten korvaamisesta vanhuksille. 
Liitteet 456. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Kull'in ym. toiv.al. n:o 525 erityisen vanhusten
huoltolain tarpeen selvittämisestä. Liitteet 1023 ja 
1024. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 578 rautatieliiken
teessä yli 65-vuotiaille tulevien etujen myöntämisestä 
valtion linja-autoliikenteessä. Liitteet 1092. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Pousin rah.al. n:o 539 määrärahan osoittami
sesta työeläkelakien ulkopuolelle jääneiden vanho
jen työntekijäin toimeentulomahdollisuuksien hel
pottamiseen. Liitteet 1833. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 93. A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Linkolan ym. kirj. ksm. n:o 107 vanhusten työ
mahdollisuuksien lisäämisestä, ja ministeri Partasen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 948. A. V: 3. 

- Ks. Asumistuki. Asuntotuotanto. Työeläkkeet. 

Vanhuuseläke: - Ks. Kansaneläke. 

Vanhuusvähennys: - Ks. Invaliidit. 

Vankeinhoito: Ed. Breilinin ym. toiv.al. n:o 15 avolai
tosmaisten työsiirtoloiden käyttämisestä suljettujen 
vankiloiden sijasta vapausrangaistuksia täytäntöön
pantaessa. Liitteet 86. L. Lv:aan 255. Lvm. n:o 17 
(Toiv.al.miet. n:o 119). Pp. 1190. A. K. 1239. Edus
kunnan toivomus. A. V: 2. 

- Ed. Apajalahden ym. rah.al. n:o 9 määrärahan osoit
tamisesta Keravan nuorisovankilan ylimääräisen pas
torin toimen palkkausmenoihin. Liitteet 314. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 35. A. K. 2718. A. II. 

- Ed. Mäen ym. rah.al. n:o 444 korotetun määrära
han osoittamisesta naisvankilan rakentamista varten. 
Liitteet 1731. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 36. A. K. 
2718. A. II. 

- Ks. Asuntotuotanto. 

Vankeinhoitolaitos: Ed. Tenhiälän ym. toiv.al. n:o 42 
( 1967 vp.) vankeinhoito-opiston perustamisesta Hä
meenlinnaan. Liitteet 93 ( 1967 vp.). - Lvm. n:o 
16 (Toiv.al.miet. n:o 118). Pp. 1580. A. K. 1592. 
A. V:2. 

Vankilaoikeus: - Ks. Oikeusavustajat. 

Vankilat: - Ks. Asuntotuotanto. 

Vantaanjoki: - Ks. Vesistön säännöstely. 

Vapaa-aika: Ed. Vilponiemen ym. kirj. ksm. n:o 216 
tarkoituksenmukaisen vapaa-aikapolitiikan aikaan
saamisesta, ja opetusministeri Virolaisen vastaus il
moitetaan Edk:lle 3087. A. V: 3. 

Vapaaehtoiset: - Ks. Asevelvolliset. 

Vapaaoppilaat: - Ks. Oppikoulut. 

Vapaapalokunnat: - Ks. Polttoaineet. 

Vapaapäivät: - Ks. Työaika. 

Vapaavuodet: - Ks. Asutustilat. Maankäyttölaki. 

Vapaudenriisto: Ed. Paanasen ym. toiv.al. n:o 14 pidi-
tys- ja vangitsemisaikojen lyhentämisestä. Liitteet 
85. L. Lv:aan 255. Lvm. n:o 32 (Toiv.al.miet. n:o 
250). Pp. 3313. A. K. 3398. A. V: 2. 

Vapausrangaistukset: - Ks. Vankeinhoito. 

Vapunpäivä: Ed. Weckmanin kirj. ksm. n:o 134 vapun
päivän saattamisesta paikalliseksi juhlapäiväksi, ja 
ministeri Partasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1697. 
A. V:3. 

Varajäsenet: - Ks. Kunnallishallinto. 

Varamiehet: - Ks. Eduskunnan jäsenet. Eduskunta. 

Varapuhemies: - Ks. Puhemies. 

Varastointi:- Ks. Vihannekset. Vilja. 

Varastot: - Ks. öljy. 

Varavankilat: - Ks. Asuntotuotanto. 

Varikot: - Ks. Postilaitos. Tie- ja vesirakennus. 

Varkaus: - Ks. Ammatinvalinta. Kalatalous. Teolli
suus. Vesitietyöt. Väylätyöt. 
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Varmuusvarastot: Hallituksen esitys n:o 163 laiksi val
tion varmuusvarastoista annetun lain väliaikaisesta 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 1723. L. Vv:aan 
1761. Vvm. n:o 53. Pp. 2067. 1 K. 2077. Suurvm. 
n:o 149. 2 K. 2106. 3 K. 2148. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 1. 

- Ks. Vilja. öljy. 

Varoituslaitteet: - Ks. Liikenne. 

Vartiomajat: - Ks. Merenkulku. 

Varusmiehet: - Ks. Asevelvolliset. 

Vastaamatta jääneet kysymykset: Kirjalliset: n:ot: 289, 
291, 293, 295, 296, 297, 299, 300 ja 301 (A. V: 3 ). 

V astaanottotilat: - Ks. Lääkärit. 

Vehkalahti: - Ks. Satamat. 

Vehnä: Ed. Westerlundin suull. ksm. n:o 179 viime 
satovuoteen kuuluvan vehnän markkinoimisesta, ja 
vt. maatalousministeri Virolaisen vastaus, 1199. 

- Ks. Maito. Markkinoimismaksu. 

Veikkaus: Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 347 lain
säädäntötoimenpiteistä urheilu· ja liikuntakasvatuk
sen osuuden määrääiDiseksi vähintään 60 prosen
tiksi jaettavista veikkausvoittovaroista. Liitteet 706. 
L. Siv:aan 255. 

- Ed. H. Linnan ym. toiv.al. n:o 348 esityksen anta
misesta laiksi veikkausvoittovarojen jakoperusteista. 
Liitteet 707. L. Siv:aan 255. 

- Ed. E. Laineen ym. kirj. ksm. n:o 238 veikkaus
voittovarojen jakoperusteiden muuttamisesta, ja mi
nisteri Suorttasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3105. 
A. V:3. 

Velkakirjalaki: - Ks. Pankkilainsäädäntö. 

Venäjänkieli: Ed. Honkosen ym. kirj. ksm. n:o 109 v~ 
näjän kielen opiskelun tehostamisesta, ja opetus
ministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
1303. A. V: 3. 

- Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 36 nykyvenäjän 
opiskelun edistämisestä ( Peruutettu ).. 

- Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 41 nykyvenäjän 
opiskelun edistämisestä, ja opetusministeri Virolai
sen vastaus, 157. 

- Ed. Juvelan suull. ksm. n:o 318 venäjänkielen opis
kelumahdollisuuksien parantamisesta koululaitok
sen piirissä, siirretään ministerin esteellisyyden 
vuoksi 2726. Opetusministeri Virolaisen vastaus 
3081. 

- Ks. Yliopisto. 

Verenalkoholi: - Ks. Liikenne. 

Verohallitus: Hallituksen esitys n:o 117 laiksi verohal
lituksesta sekä siihen liittyviksi laeiksi, ilmoitetaan 
Edk:lle 1340. L. Vv:aan 1386. Vvm. n:o 45. Pp. 
1659. 1 K. 1666. Suurvm. n:o 119. 2 K. 1698, 
1733. 3 K. ja A. K. 1765. Eduskunnan vastaus. A. 
III: 1. 

Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus laiksi verohallituksesta. 
- Ehdotus laiksi verotuslain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi ennakkoperintälain muuttami-

sesta. 
- Ehdotus laiksi perintö- ja lahjaverolain muut-

tamisesta. 
- Ehdotus laiksi merimiesverolain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi verohallinnon uudistamisen voi-

maanpanosta. 
-Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 63 (1967 vp.) vero

hallituksen perustamisesta. Liitteet 194 ( 1967 vp.). 
- Käsitelty edellisen yhteydessä. 

Veroilmoitukset: Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 5 maa
tilatalouden veroilmoitusmenettelyn yksinkertaista
misesta, raukeaa kysymyksentekijän poissaolon ta, 
kia, 40. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 22 maatilatalouden 
veroilmoitusmenettelyn yksinkertaistamisesta, rau
keaa kysymyksentekijän poissaolon takia, 78. 

- Ed. Pohjosen suull. ksm. n:o 32 maatilatalouden 
veroilmoitusmenettelyn yksinkertaistamisesta, ja mi
nisteri Aleniuksen vastaus, 86. 

- Ed. Gestrinin suull. ksm. n:o 339 eräiden veroil
moituslomakkeiden puuttumisesta, ja ministeri Ale
niuksen vastaus, 3119. 

- Ed. Haran suull. ksm. n:o 345 veroilmoituksen 
laatimisen yksinkertaistamisesta, ja ministeri Ale
niuksen vastaus, 3123. 

- Ks. Maatilatalouden verotus. Verotus. 

Verolait: - Ks. Verotus. 

Verolippu:- Ks. Ennakkoperintä. 

Veronhuojennukset: Hallituksen esitys n:o 60 laiksi 
talletusten veronhuojennuslain muuttamisesta ja 
laiksi obligaatiolainojen veronhuojennuksista, ilmoi
tetaan Edk:lle 482. L. Vv:aan 490. Vvm. n:o 33 
(Mietinnön liitteenä Prv:n lausunto n:o 1). Pp. 
998. 1 K. 1002. Suurvm. n:o 97. 2 K. 1073. 3 K. 
1218. Eduskunnan vastaus. A. 1. 

- Hallituksen esitys n:o 116 laiksi obligaatiolainojen 
veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta, 
ilmoitetaan Edk:lle 1340. L. Vv:aan 1386. Vvm. n:o 
43. Pp. 1616, 1 K. 1656. Suurvm n:o 118. 2 K. 
1698. 3 K. 1725. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 168 laiksi eräistä palkkatu
loista verotuksessa tehtävistä vähennyksistä anne
tun lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 1787. 
L. Vv:aan 1803. Vvm. n:o 62. Pp. 2208. 1 K. 
2252. Suurvm. n:o 173. 2 K. 2328. 3 K. ja A. K. 
2355. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Ilaskiven lak.al. n:o 30 talletusten veronhuo
jennuslaiksi. Liitteet 143. L. Vv:aan 131. - Käsi
telty hall. esit. n:o 60 yhteydessä. 

- Ed. Pekkarisen ym. lak.al. n:o 139 laiksi eräistä 
palkkatuloista verotuksessa tehtävistä vähennyk
sistä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 2177. L. 
Vv:aan 2037. - Käsitelty hall. esit. n:o 168 yhtey
dessä. 

'- Ed. Haapasalon ym. toiv.al. n:o 66 pienituloisten 
verotuksen lieventämisestä. Liitteet 198. L. Vv:aan 
255. 
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- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 67 kaikkien verovapauk
sien poistamisesta. Liitteet 199. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 69 pientuloisten 
eläkkeiden verovapaudesta. Liitteet 201 ja 202. L. 
Vv:aan 255. 

- Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 72 tutkimuksesta 
muiden kuin omien alaikäisten lasten huoltamisesta 
aiheutuvien kustannusten vähennysoikeudesta ve
rotuksessa. Liitteet 206. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Saimon ym. toiv.al. n:o 73 veronvähennysoi
keuden myöntämisestä yksinäisille henkilöille sisa
rusten lasten hoidon ja elatuksen perusteella. Liit
teet 207. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 74 eräiden huoltovelvol
listen vapauttamisesta kunnan- ja valtionverosta. 
Liitteet 208. L. Vv:aan 255. 

- Ed. T. Salon ym. toiv.al. n:o 75 nuorten henkilöi
den verotusepäkohtien korjaamisesta. Liitteet 209. 
L. Vv:aan 255. 

- Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 76 opiskelijan 
ansiotulojen saattamisesta verovapaiksi. Liitteet 
210. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 77 opiskelijain oikeu~ 
desta vähentää eräitä välttämättömiä opiskelume
noja verotuksessa. Liitteet 211 ja 213. L. Vv:aan 
255. 

- Ed. E. Salon ym. toiv.al. n:o 78 verovähennysoikeu
den laajentamisesta koulutus- ja opiskelukustannus
ten johdosta. Liitteet 215. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 79 opiskelukustannusten 
verovähennystä koskevien säännösten tarkistami
sesta. Liitteet 216. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 80 opintolaino
jen lyhennysten vähentämisestä verotuksessa. Liit
teet 217. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Vartian ym. toiv.al. n:o 81 alivuokralaisena asu
viita opiskelijoilta kannettavan huoneenvuokran 
vapauttamisesta tuloverosta. Liitteet 218. L. Vv:aan 
255. 

- Ed. Knuutin ym. toiv.al. n:o 82 moottorisahavä
hennyksen porrastamisesta verotuksessa. Liitteet 
219. L. Vv:aan 255. - Käsitelty hall. esit. n:o 168 
yhteydessä. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 83 moottorisahaa 
metsätöissä käyttävien verovähennysoikeuden korot
tamisesta. Liitteet 220. L. Vv:aan 255. - Käsitelty 
edellisten yhteydessä. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 84 kuolinpesien ja 
maatalousyhtymien oikeuttamisesta tekemään luon
nollisille henkilöille myönnettävät verovähennykset. 
Liitteet 221. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 85 sairaus- ja hautaus
avustuskassojen vapauttamisesta veroista. Liitteet 
222. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Paasivuoren ym. toiv.al. n:o 86 vuokramenojen 
vähennyskelpoisuudesta verotuksessa eräissä tapauk
sissa. Liitteet 223. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Gestrinin ym. toiv.al. n:o 87 asunnon ja työ
paikan välisten todellisten matkakustannusten vä
hennyskelpoisuudesta verotuksessa. Liitteet 224 ja 
225. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Aron ym. toiv.al. n:o 88 kotiapulaisen palk
kauskulujen saattamisesta vähennyskelpoisiksi vero
tuksessa. Liitteet 226. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Niinikosken ym. toiv.al. n:o 89 palkanmaksajan 
oikeuttamisesta vähentämään verotettavista tulois-

taan kotiapulaisen palkka. Liitteet 227. L. Vv:aan 
255. 

- Ed. Landströmin ym. toiv.al. n:o 90 kieltenopet
tajien ulkomaisten opintomatkojen kustannusten 
vähennysoikeudesta verotuksessa. Liitteet 228. L. 
Vv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 103 moottorisahoihin 
kohdistuvan verotuksen poistamisesta. Liitteet 242. 

· L. Vv:aan 255. 
- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 104 moottorikelkkoihin 

kohdistuvan verotuksen poistamisesta. Liitteet 243. 
L. Vv:aan 255. 

- Ed. Häggblomin ym. toiv.al. n:o 105 kansainväli
sillä vesillä käytettävän kalastusvälineistön vapaut
tamisesta i:ullista ja liikevaihtoverosta. Liitteet 244 
ja 245. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Pekkarisen kirj. ksm. n:o 272 maatalouden har
joittajien ja muiden yrittäjien prosenttivähennyk· 
sestä verotuksessa, ja valtiovarainministeri Raunion 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3663. A. V: 3. 

- Ed. Landströmin suull. ksm. n:o 25 esityksen anta· 
misesta asuntotuotannon veronhuojennuslaiksi, ja 
pääministeri Koiviston vastaus, 84. 

- Ed. Landströmin suull. ksm. n:o 240 verohelpotuk
sien myöntämisestä ulkomaisen autoteollisuuden 
sijoittamiseksi Suomeen, ja valtiovarainministeri 
Raunion vastaus, 1749. 

- Ed. Ehrnroothin suull. ksm. n:o 243 korkomenojen 
vähennysoikeutta verotuksessa koskevan esityksen 
antamisesta, ja valtiovarainministeri Raunion vas
taus, 1750. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 287 verotuksessa 
myönnettävän moottorisahavähennyksen maarasta, 
ja valtiovarainministeri Raunion vastaus, 2143. 

- Ed. Eskmanin suull. ksm. n:o 308 yrittäjiä ja maa
talousyrittäjiä koskevissa eläkelaeissa tarkoitettujen 
vakuutusmaksujen vähennysoikeudesta verotuk
sessa, ja valtiovarainministeri Raunion vastaus, 
2292. 

- Ed. Lintilän suull. ksm. n:o 317 matkakustannus
ten vähennysoikeuden ylärajan korottamisesta vero
tuksessa, ja valtiovarainministeri Raunion vastaus, 
2372. 

- Ks. Invaliidit. Kehitysalueet. Kivenraivaus. Kunnal
lisverotus. Leimavero. Metsäverotus. Moottoriajoneu
vovero. Polttoaineet. Säästämistoiminta. Vakuutus. 

Veronkanto: Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 22 ulos
ottoapulaisen oikeuttamisesta vastaanottamaan räs
tiveroja ja maksuja. Liitteet 93. L. Lv:aan 255. 

Veronkantolykkäys: - Ks. Maatilatalouden verotus. 

Veronkiertäminen. - Ks. Kirjanpitolaki. 

Verontarkastus: - Ks. Verotus. 

Verosopimukset: Hallituksen esitys n:o 129 Irlannin 
kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen vero
tuksen ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn 
sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä, 
ilmoitetaan Edk:lle 1558. L. Ulkv:aan, jonka tulee 
pyytää lausunto Vv:lta, 1561. Ulkvm. n:o 15 (Mie
tinnön liitteenä Vv:n lausunto n:o 3). Pp. 1783. 1 
K. 1802. Suurvm. n:o 134. 2 K. 2009. 3 K. 2027. 
Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 
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- Hallituksen esitys n:o 153 Ison-Britannian ja Poh
jois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa 
tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ja 
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 
eräiden säännösten hyväksymisestä, ilmoitetaan 
Edk:lle 1664. L. Ulkv:aan, jonka tulee pyytää lau
sunto Vv:lta, 1676. Ulkvm. n:o 18 (Mietinnön liit
teenä Vv:n lausunto n:o 4). Pp. 2256. 1 K. 2263. 
Suurvm. n:o 174. 2 K. 2337. 3 K. ja A. K. 2357. 
Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

Verotoimistot: - Ks. Verotus. 

Verotus: Hallituksen esitys n:o 167 laiksi eräistä väli
aikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin, ilmoi
tetaan Edk:lle 1787. L. Vv:aan 1803. Vvm. n:o 67. 
Pp. 2263. 1 K. 2295. Suurvm. n:o 178. 2 K. 2338, 
2377. 3 K. 2458. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 169 laiksi eräistä omaisuuden 
luovutuksista saadun voiton väliaikaisesta verova
paudesta annetun lain muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 1787. L. Vv:aan 1803. Vvm. n:o 60. Pp. 
2116. 1 K. 2137. Suurvm. n:o 163. 2 K. 2194. 3 
K. 2215. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 240 laiksi eräistä väliaikai
sista poikkeussäännöksistä verolakeihin annetun 
lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 3104. L. 
Vv:aan 3112. Vvm. n:o 100. Pp. 3167. 1 K. 3181. 
Suurvm. n:o 233. 2 K. 3192. 3 K. 3221. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Halmeen ym. lak.al. n:o 32 (1968 vp.) laiksi 
eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakei
hin. Liitteet 90 ( 1968 vp.). - Käsitelty hall. esit. 
n:o 167 yhteydessä. 

- Ed. Sandeliuin ym. lak.al. n:o 35 (1968 vp.) laiksi 
eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verola
keihin. Liitteet 95 ( 1968 vp.). - Käsitelty edel
listen yhteydessä. 

- Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 20 laiksi eräistä väli
aikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin. 
Liitteet 126. L. Vv:aan 131. - Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

- Ed. Eskmanin lak.al. n:o 21 laiksi eräistä väliaikai
sista poikkeussäännöksistä verolakeihin. Liitteet 
127. L. Vv:aan 131. Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Haapasen ym. lak.al. n:o 22 laiksi eräistä väli
aikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin. Liit
teet 129. L. Vv:aan 131. - Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

- Ed. Haapasalon ym. lak.al. n:o 23 laiksi eräistä 
väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin. 
Liitteet 131. L. Vv:aan 131. 

- Ed. Lujan ym. lak.al. n:o 24 laiksi eräistä väliai
kaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin. Liitteet 
133. L. Vv:aan 131. - Käsitelty hall. esit. n:o 167 
yhteydessä. 

- Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 61 voimakkaan väestön
lisäyksen kokeneiden kuntien veropiirien verotoi
mistojen työvoiman tarpeen selvittämisestä. Liitteet 
193. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Ilaskiven ym. toiv.al. n:o 62 veronmaksajain 
oikeusturvan selvittämisestä. Liitteet 194. L. Vv:aan 
255. 

- Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 63 verotarkastuksen 
tehostamisesta. Liitteet 195. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 64 veroilmoitusten jät
töajan siirtämisestä huhtikuun loppuun. Liitteet 
196. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 65 luonnollisten hen
kilöiden verotusta koskevien lakien uudistamisesta. 
Liitteet 197. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 68 maan arvonnou
sun verottamista käsitelleen komitean mietinnössä 
esitettyjen ehdotusten toteuttamisesta. Liitteet 200. 
L. Vv:aan 255. 

- Ed. Melinin ym. toiv.al. n:o 71 aviopuolisoiden eril-
1isverotuksen toteuttamismahdollisuuksien tutkimi
sesta. Liitteet 204. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Bernerin ym. rah.al. n:o 113 määrärahan osoit
tamisesta veronmaksajan oikeusturvan lisäämiseen 
tähtäävien toimenpiteiden selvittämiseksi. Liitteet 
1352. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 43. A. K. 2767. A. II. 

- Ed. Ilaskiven ym. kirj. ksm. n:o 7 fyysillisten hen
kilöiden verotuksen uudistamisesta, ja valtiovarain
ministeri Raunion vastaus ilmoitetaan Edk:lle 198. 
A.V:3. 

- Ed. Sillantauksen ym. kirj. ksm. n:o 125 harkinta
verotusjärjestelmän poistamisesta, ja valtiovarain
ministeri Raunion vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1697. 
A.V:3. 

- Ed. Sääskilahden ym. kirj. ksm. n:o 130 marjan- ja 
sienenpoimintatulojen saattamisesta verovapaaksi, ja 
valtiovarainministeri Raunion vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 1765. A. V: 3. 

- Ed. Paavolan ym. kirj. ksm. n:o 245 verovel
vollisten oikeusturvan vahvistamisesta, ja ministeri 
Aleniuksen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3326. A. 
V:3. 

- Ed. Vilponiemen kirj. ksm. n:o 284 verosäännösten 
muuttamisesta asumiskustannusten alentamiseksi, ja 
valtiovarainministeri Raunion vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3881. A. V: 3. 

- Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 23 verotuksen kiris
tämisestä ensi vuonna, raukeaa kysymyksentekijän 
poissaolon takia, 78. 

- Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 33 verotuksen kiris
tämisestä ensi vuonna, ja ministeri Aleniuksen vas
taus, 87. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 141 veronkorotus
ten estämisestä, ja valtiovarainministeri Rainion vas
taus, 840. 

- Ed. Mäen suull. ksm. n:o 212 harkintaverotuksen 
poistamisesta, ja valtiovarainministeri Raunion vas
taus, 1682. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 251 vapaa- ja loma
ajan töiden vapauttamisesta veroista maataloudessa, 
ja valtiovarainministeri Raunion vastaus, 1807. 

- Ks. Elinkeinotoiminta. Elinkeinoverotus. Elinkus
tannusindeksi. Elokuvavero. Ennakkoperintä. Kir
janpitovelvolliset. Koiravero. Kuljetustoiminta. Kun
nallisverotus. Leimavero. Liikevaihtovero. Maata
louden tulovero. Maataloustuotteet. Maatilatalou
den verotus. Makeisvalmistevero. Merimiesvero. 
Metsäverotus. Moottoriajoneuvovero. Olut. Omai
suusverotus. Päiväraha. Suhdannerahasto. Tullisopi
mukset. Tulo- ja omaisuusvero. Veronkanto. Vero
pimukset. V erotuslaki. Virvoitusjuomavero. 

Verotuskausi: - Ks. Verotuslaki. 
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Verotuslaki: Hallituksen esitys n:o 230 laiksi verotus
lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 3062. L. 
Vv:aan 3077. Vvm. n:o 98. Pp. 3145. 1 K. 3183. 
Suurvm. n:o 230. 2 K. 3191. 3 K. 3221. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Landströmin lak.al. n:o 31 laiksi verotuslain 
muuttamisesta. Liitteet 145. L. Vv:aan 131. 

- Ed. Procopen ym. lak.al. n:o 32 laiksi verotuslain 
muuttamisesta. Liitteet 146. L. Vv:aan 131. 

- Ed. Landströmin ym. lak.al. n:o 33 laiksi verotuS'
lain muuttamisesta. Liitteet 147. L. Vv:aan 131. 

- Ed. Bernerin ym. lak.al. n:o 55 laiksi verotuslain 
muuttamisesta. Liitteet 498. L. Ltv:aan 131. 

- Ed. Melinin ym. lak.al. n:o 56 laiksi verotuslain 
muuttamisesta. Liitteet 501. L. Ltv:aan 131. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 237 liiketulosta suo
ritettavan veron maksamisesta tuotantopaikkakun
nalle. Liitteet 558. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Pesolan ym. kirj. ksm. n:o 65 verotuskauden 
siirtämisestä, ja ministeri Aleniuksen vastaus ilmoi
tetaan Edk:lle 550. A. V:3. 

- Ks. Verohallitus. 

Verovapaudet: - Ks. Liikevaihtovero. Talletus. Veron
huojennukset. 

Veroäyrit: - Ks. Kunnallisverotus. 

Vesialueet: - Ks. Jakolaitos. 

Vesialukset:- Ks. Liikevaihtovero. 

Vesiensuojelu: Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 197 PCB:n 
luontoon leviämisen estämisestä. Liitteet 468. L. 
Tv:aan 255. 

- Ed. I Linnan ym. rah.al. n:o 22 määrärahan osoit
tamisesta Etelä-Saimaan, Länsi- ja Keski-Uuden
maan sekä Kokemäenjoen vesiensuojelusuunnitel
mien osittaiseen toteuttamiseen. Liitteet 330. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 58. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. E. Salon ym. rah.al. n:o 65 määrärahan osoit
tamisesta vesihuoltosuunnitelmien aikaansaamiseksi 
Vanajanselän ja siihen liittyvien vesistöjen saastu· 
misen ehkäisemiseksi. Liitteet 381. L. Vv:aan 132. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 58. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 726 korotetun määrära
han osoittamisesta vesiensuojelun neuvottelukun
nan tarkoituksiin. Liitteet 2035. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 58. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Sinisalon kirj. ksm. n:o 116 teollisll'Uden vesien
suojelutoimenpiteiden tehostamisesta, ja maatalous
ministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
1340. A. V: 3. 

- Ed. Sinisalon kirj. ksm. n:o 174 Kymen läänin teol
lisuuden jätevesien laskemisesta Suomenlahteen, ja 
maatalousministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 2259. A. V: 3. 

- Ed. Niemelän kirj. ksm. n:o 275 Säämingin kun
nassa sijaitsevan Savonlinnan kaupungin kaatopai
kan aiheuttaman saastuttamisen estämisestä, ja maa
talousministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 3797. A. V: 3. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 81 valtion laitosten 
jätevesien laskemisesta Kuoreveden Suinuselkään, ja 
maatalousministeri Miettusen vastaus, 493. 

- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 162 Outokumpu 
Oy:n Tornion tehtaan jätevesien johtamisesta me
reen, ja maatalousministeri Miettusen vastaus, 1029. 

-Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 166 Outokumpu 
Oy:n Tornion tehtaan jätevesien laskemisesta me
reen, ja maatalousministeri Miettusen vastaus, 1031. 

- Ed. Paavolan suull. ksm. n:o 201 Outokumpu 
Oy:n Tornion tehtaan jätevesien johtamisesta me
reen, siirretään ministerin esteellisyyden vuoksi, 
1618. Ministeri Leskisen vastaus 1680. 

- Ed. Pesolan suull. ksm. n:o 239 Lohjan vesistön 
saastumisen estämisestä, ja maatalousministeri Miet
tusen vastaus, 1748. 

- Ed. Raipalan suull. ksm. n:o 316 Näsijärven saas
tumisen ehkäisemisestä, ja maatalousministeri Miet
tusen vastaus, 2372. 

- Ed. Lottasen suull. ksm. n:o 346 synteettisten pesu
aineiden valmistuksen ja kaupan kieltämisestä, ja 
kauppa- ja teollisuusministeri Teirin vastaus, 3125. 

- Ed. Kaarnan suull. ksm. n:o 351 Etelä-Saimaan ve
siensuojelun yleissuunnitelman toteuttamisesta, ja 
maatalousministeri Miettusen vastaus, 3124. 

- Ks. Jätevedet. Kalastus. Kalat. Säiliöalukset. Vesihal
linto. öljyvahingot. 

Vesihallinto: Hallituksen esitys n:o 185 laiksi vesihal
linnosta, ilmoitetaan Edk:lle 2024. L. Ltv:aan 2038. 
Ltvm. n:o 45. Pp. 2540. 1 K. 2560, 2597. Suurvm. 
n:o 208. 2 K. 2644. 3 K. 2942, 2965. Eduskunnan 
vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Pesolan ym. lak.al. n:o 155 laiksi vesihallin
nosta. Liitteet 2226. L. Ltv:aan 2113. - Käsitelty 
edellisen yhteydessä. 

- Ed. Mäkisen ym. lak.al. n:o 156 laiksi vesihallin
nosta. Liitteet 2227. L. Ltv:aan 2113. - Käsitelty 
edellisten yhteydessä. 

- Ed. Mäkisen ym. rah.al. n:o 452 määrärahan osoit
tamisesta timnologin ylimääräisten toimien perusta· 
miseksi vesihallituksen alaiseen piirihallintoon. Liit
teet 1739. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 56. A. K. 2794, 
2820. A. II. 

- Ed. Sillantauksen ym. rah.al. n:o 648 määrärahan 
osoittamisesta 10 limnologin viran perustamiseksi 
vesipiireihin. Liitteet 1949. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 56. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Knuuttilan suull. ksm. n:o 117 perustettavaksi 
suunnitellun vesihallituksen toimialasta, ja päämi
nisteri Koiviston vastaus, 667. 

Vesihuolto: Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 812 (1966 
vp.) maaseudun vesijohtoverkoston suunnittelusta 
ja rahoittamisesta. Liitteet 1733 (1966 vp.). -
Mmvm. n:o 33 (Toiv.al. miet. n:o 155). A. V: 2 
(1968 vp.).- Pp. 48. A. K. 67. 

- Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 813 (1966 vp.) maa
seudun vesihuoltotöihin käytettävän luoton saan
nin ja ehtojen helpottamisesta. Liitteet 1734 ( 1966 
vp.). - Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Mäki-Hakolan ym. toiv.al. n:o 814 (1966 vp.) 
korkohyvityksen suorittamisesta valtion varoista 
kuntien ja vesihuoltoyhtymien ottamille lainoille. 
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Liitteet 1735 (1966 vp.). - Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

-Ed. Mäki-Hakolan ym. toiv.al. n:o 815 (1966 vp.) 
työllisyysvarojen myöntämisestä vesihuoltotöihin 
käytettävien lainojen ja avustusten lisäämiseen. Liit
teet 1736 ( 1966 vp.). - Käsitelty edellisten yhtey
dessä. 

- Ed. Lehmosen ym. toiv.al. n:o 817 (1966 vp.) mää
rärahoista !ainoiksi vesihuoltolaitteiden rakentami
seen maaseudulle ja näiden laitteiden rakennuslai
nojen korkomenojen maksamiseksi. Liitteet 1738 
( 1966 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Kankaan ym. toiv.al. n:o 818 ( 1966 vp.) vesi
huoltotöiden teettämisestä työllisyystyönä. Liitteet 
1739 (1966 vp.).- Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 819 (1966 vp.) 
vesihuoltolainojen ja -avustusten pitämisestä tulo- ja 
menoarviossa erillään muista maa- ja vesirakennus
töiden määrärahoista. Liitteet 1740 (1966 vp.). -
Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 397 (1967 vp.) maaseu
dun vesihuolto1aitteiden rakentamisen avustami
sesta. Liitteet 828 (1967 vp.).- Käsitelty edellis
ten yhteydessä. 

- Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 317 ( 1968 vp.) mää
rärahasta avustuksiksi vesihuoltolaitteiden rakenta
miseen maaseudulla. Liitteet 684. Mmvm. n:o 37 
(Toiv.al. miet. n:o 162). A. V: 2 (1968 vp.). -
Pp. 48. A. K. 68. Katsotaan rauenneeksi. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. n:o 388 maaseudun vesi
huoltolaitteiden rakentamisen avustamisesta. Liit
teet 7R4. L. Mmv:aan 255. 

- Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 389 määrärahasta 
avustuksiksi ja !ainoiksi vedenhankinta- ja viemä
röintilaitteiden rakentamiseen. Liitteet 785. L. 
Mmv:a~n 255. Mmvm. n:o 74 (Toiv.al. miet. n:o 
244). Pp. 3080. A. K. 3098. Katsotaan rauenneeksi. 
A. V:2. 

- Ed. Eskelisen ym. rah.al. n:o 118 korotetun mää
rär~han osoittamisesta Postipankin ves;huoltolait
teiden rakentamiseen myöntämien lainojen korko
hyvityksiin. Liitteet 1357. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 56. 
A. K. ?794, 2820. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 793 määrärahan osoit
tamisesta maaseudun vesihuoltolaitteiden rakenta
misen avustamiseen. Liitteet 2104. L. Vv:aan 1658. 
Käsiteltv tulo- ia menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 58. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. R. Virtasen ym. rah.al. n:o 809 määrärahan 
osoittamisesta Helsingin vesihuoltoalueen raakave
den turvaomista kmkevien suunnitelmien toteutta
miseksi. Liitteet 2120. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tnlo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 
83. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Kankaan suuU. ksm. n:o 177 vesihuoltotoi
minnan laajentamisesta, ja vt. maatalousministeri 
Virolaisen vastaus, 1198. 

Vesijärvi: - Ks. Vesistön säännöstely. 

Vesijätöt: - Ks. Jakolaitos. 

Vesioikeudet: Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 252 luon
nontieteilijän saamisesta vesioikeuksien asiantunti
jajäseneksi. Liitteet 574. L. Ltv:aan 255. 

Vesipiirit: - Ks. Vesihallinto. 

Vesistön järjestely: Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 779 
( 1966 vp.) Siikajärven ja Ala-Luostajärven veden
pinnan alentamis- ja tulvavesisäännöstelytöiden 
aloittamisesta. Liitteet 1689 (1968 vp.).- Mmvm. 
n:o 8 (Toiv.al. miet. n:o 55). Pp. 556. A. K. 592. 
A. V:2. 

-Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 780 (1966 vp.) 
Suonenjoen kunnassa olevan Suontien järven ve
denpinnan alentamisesta. Liitteet 1690 ( 1968 vp.), 
- Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. Kasolan ym. rah.al. n:o 331 korotetun määrä-
rahan osoittamisesta Lapuanjoen järjestelyn III ja 
IV vaihetta varten. Liitteet 1593. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 57. A. K. 2794,2820. A. II. 

- Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 474 korotetun mää
rärahan osoittamisesta Kalajoen keskiosan järjestely
töitä varten. Liitteet 1765. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 57. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 701 korotetun määrä
rahan osoittamisesta Lapuanjoen järjestelyn III ja 
IV vaihetta varten. Liitteet 2007. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 57. A. K. 2794, 2820. A. II. 

Vesistön säännöstely: Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 
250 ( 1967 vp.) yleisissä vesistöissä sijaitsevien sään
nöstelypatojen kunnossapitokustannusten suoritta
misesta valtion varoista. Liitteet 585 (1967 vp.).
Ltvm. n:o 31 (Toiv.al.miet. n:o 85). Pp. 725. A. K. 
738. A. V: 2. 

-Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 229 (1968 vp.) Onki
veden ym. järvien sekä Kiurujoen säännöstelypato
jen ja -laitteiden kunnossapitokustannusten suorit
tamisesta valtion varoista. Liitteet 525 ( 1968 vp.). 
-Käsitelty edellisen yhteydessä. 

- Ed. R. Virtasen ym. rah.al. n:o 808 määrärahan 
osoittamisesta veden johtamiseksi Vesijärvestä Tuu
sulanjärveen sekä Tuusulan-, Vantaan-, Keravan- ja 
Espoonjokien vesimäärän lisäämioeksi. Liitteet 2119. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 83. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. E. Räsäsen ym. kirj. ksm. n:o 79 Pohjois-Savon 
vesiensäännöstelytöiden loppuunsaattamisesta, ja 
maatalousministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 729. A. V: 3. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 266 Lokan keino
altaan puuston jäämisestä veden alle, ja maatalous
ministeri Mietrusen vastaus, 2042. 

Vesistötalous: Ed. Salorannan ym. rah.al. n:o 632 ko
rotetun määrärahan osoittamisesta Kyrönjoen vesis
tötaloussuunnitelman toteuttamista varten. Liitteet 
1932. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 83. A. K. 2829. A. II. 

Vesitiet: Ed. E. Räsäsen ym. rah.al. n:o 564 korotetun 
määrärahan osoittamisesta vesiteiden tutkimusten ja 
suunnitelmien laatimista varten. Liitteet 1863. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 82. A. K. 2829. A. II. 
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Vesitietyöt: Ed. Rytkösen ym. toiv.al. n:o 1041 (1966 
vp.) Varkauden-Kuopion syväväyllin rakentami
sesta. Liitteet 2292 (1966 vp.).- Kulkvm. n:o 137 
(Toiv.al.miet. n:o 245). Pp. 3113. A. K. 3144. A. 
V:2. 

- Ed. E. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 1042 (1966 vp.) 
Varkauden-lisveden, Kuopion-Iisalmen, Kuo
pion-Juankosken ja Suvasveden-Juojärven-Rik
kaveden vesireittien tutkimisesta. Liitteet 2293 
(1966 vp.).- Kulkvm. n:o 138 (Toiv.al.miet. n:o 
246). Pp. 3113. A. K. 3144. A. V: 2. 

- Ed. Rönkön ym. toiv.al. n:o 1043 (1966 vp.) Kuo
pion-Iisalmen laivaväylää koskevan tutkimuksen 
suorittamisesta. Liitteet 2294 (1966 vp.). - Käsi
telty edellisen yhteydessä. 

Vesivoimalaitokset:- Ks. Voimalaitokset. 

Veteraanijärjestöt: - Ks. Rintamamiehet. 

Veturit: - Ks. Rautatiet. Sähköveturit. 

Viemärit:- Ks. Katurakennus. Vesihuolto. 

Wienin yleissopimus: - Ks. Diplomaattiset suhteet. 

Vienti: Ed. Antilan ym. rah.al. n:o 87 niäärärahan osoit-
tamisesta jalostuseläinten vientitoiminnan tehosta
miseen. Liitteet 1}17. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. :n:o 80, s. 59. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

- Ks. Poronhoito. 

Vientiluotto Oy:- Ks. Valtion takuut. 

Vientimak:sut: Hallituksen esitys n:o 54 laiksi vienti
maksu~ta annetun lain muuttamisesta, ilmoitetaan 
Edk:lle 446. L. Vv:aan 457. Vvm. n:o 19. Pp. 480. 
1 K. 487. Suurvm. n:o 37. 2 K. 498, 527. 3 K. 531. 
Eduskunnan vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 212 laiksi vientimaksusta an
netun lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2267. 
L. Vv:aan 2315. Vvm. n:o 87. Pp. 2595. 1 K. 2602. 
Suurvm. n:o 213. 2 K. 2672. 3 K. 2964. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Koivusen ym. toiv.al. n:o 115 toimenpiteistä 
vientimaksujen perinnän jatkamisen turvaamiseksi. 
Liitteet 255. L. Vv:aan 255. 

Vientisatamat: - Ks. Satamat. 

Vientitakuu: Hallituksen esitys n:o 88 laiksi vienti
takuulain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 745. 
L. Vv:aan 753 (Korjattu painos ilmoitetaan Edk:lle 
908). Vvm. n:o 40. Pp. 1019. 1 K. 1039. Suurvm. 
n:o 102. 2 K. 1085 . .3 K. 1221. Eduskunnan vastaus. 
A. I. 

Vientituki: - Ks. Suursikalat. 

Vientivarausrahastot: Hallituksen esitys n:o 38 laiksi 
vientivarausrahastoista annetun lain muuttamisesta, 
ilmoitetaan Edk:lle .350. L. Vv:aan 364. Vvm. n:o 
41. Pp. 1572. 1 K. 1573. Suurvm. n:o 123. 2 K. 
1766, 1801. Esitys peruutetaan 2267. Hallituksen 
kirjelmä. A. I. 
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Vieraskieliset koulut: - Ks. Oppikoulut. 

Vieremä: - Ks. Nimismiehet. 

Viestijohdot: - Ks. Postilaitos. 

Vietnam: - Ks. Sotilaspuvut. 

Vihannekset: Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o JO mäiträ
rahan osoittamisesta vihanneskeskusvarastoll raken
tamiseksi Kajaanin kaupunkiin. Liitteet 341. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoamon yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 60. A. K. 2794, 2820. A. 
II. 

- Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 4.33 määrärahan osoit
tamisesta vihanneskeskusvaraston rakentamiseksi 
Kajaanin kaupunkiin. Liitteet 1718. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarviQD yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 60. A. K. 2794, 2820. A. II. 

Vihti: - Ks. Vilja. 

Viikkoraha:- Ks. Invaliidit. 

Vilja: Ed. Jussilan ym. lak.al. n:o 87 laiksi. viljan, peru
nan ja puutarhatuott~den varastoimisen edistllmi
sestä. Liitteet 732. L. Mmv:aan 1.31. Mmvm. n:o 61 
(Lak.al.miet. n:o 25). Pp. 2157. 1 K. 22().1. Suurvm. 
n:o 167. 2 K. 2262 . .3 K. 2282. A. V: 1. 

- Ed. Jämsenin ym. toiv.al. n:o .342 (1968 vp.) val
tion viljavaraston rakentamisesta Keski-Suomen lää
niin. Liitteet 716 ( 1968 vp.). - Mmvm. n:o 22 
(Toiv.al.miet. :n:o 93). Pp. 753. A. K. 783, 864. 
A. V:2. 

- Ed. Forsiuksen ym. toiv.al. n:o 401 .mäiiiirahasta 
viljavaraston rakentamista varten Selin seisaklreelle 
Vihdin kunnan alueella. Liitteet 800. L. Mmv:aan 
255. Mmvm. n:o 74 (Toiv.al.miet. n:o 244). Pp. 
.3080. A. K. 3098. Katsotaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Westerlundin ym. toiv.al. n:o 402 viljavaraston 
rakentamisesta Itä-Uudellemaalle. Liitteet 801 ja 
802. L. Mmv:aan 255. Mmvm. n:o 22 (Toiv.al. 
miet. n:o 93). Pp. 753. A. K. 783, 864. A. V: 2. 

- Ed. Vilmin ym. toiv.al. :n:o 403 valtion rehuvilja
varaston perustamisesta Kemiin. Liitteet 803. L. 
Mmv:aan 255. - Käsitelty edellisen yhtevdessä. 

- Ed. Kaarlosen ym. toiv.al. n:o 404 rehuvi.tjavarmuus
varastojen aikaansaamisesta Salon talousaluedle. 
Liitteet 804. L. Mmv:aan 225.- Käsitelty edellisten 
yhteydessä. 

- Ed. Karpolan ym. rah.al. n:o 289 määrliraban osoit
tamisesta Pohjois- ja Sisä-Suomen alueilla tuotetun 
rukiin tuotantopalkkion suorittamiseen. Liitteet 
1544. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 60. A. K. 2794, 2820. 
A. II. 

- Ed. Sääskilahden rah.al. n:o 671 määrärahan osoit
tamisesta rehuviljavaraston rakentamiseksi Lapin 
lääniin. Liitteet 1976. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. :n:o 80, s. 60. 
A. K. 2794,2820. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 7.34 määrärahan osoitta
misesta Pohjois- ja Sisä-Suomen alueilla tuotetun ru
kiin tuotantopalkkioiden maksamiseksi. Liitteet 
2043. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 60. A. K. 2794, 2820. 
A. II. 
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- Ed. Westerlundin l'llh . .al. g:o 749 mliiirlirliban osoit
tamisesta viljavaraston rakentamista varten itäiselle 
Uudellemaalle. Liitteet 20VS ja 20'19. L. Vv:tän 
1658. Käsitelty tulo- ja meno~!fViQil yhteydessä, Vvm. 
n:o 80, s. 61. A. K. 2794, 2820. A. U. 

- Ed. Kiviahon suull. ksm. n:o 220 Vaasan Höyry
myllyn noudattamasta '9'ilj'an hinooittelusta, ja ma11-
talousministeri Miettusen vastaus, 1686. 

- Ecl. Raiplllm 'Silull. ltsm. n:-o 222 1eipä'9'iljan 'OStfl
misesta vmrstoon, ;. ftlllat~ Miettusen 
~aus~ 1681. 

.....; Ed. Westerlundin wen. ksm. n:o 225 maan.viljeli
ijij;i kipavilj®. myyntitnehdollisuuk!lista, ja maata
lousministeri Miettusen vastaus, 1689. 

- Ed. Al>Umlan suull. ksm. n:o 244 Pohjois- ;a Sisä
~ tuotemn rtikiin tuO\'antopallddon poista
mista ·h>slrevan -esityksen mtamisajankohdasta, ja 
maatal~teri M''lett~JS'eft VllStaas, 17}0. 

- Ed. Vartian suun. ltsm. n:ö 259 valtion viljawras
ton viljaliikkeille maksamasta leipäviljan hinnasta, 
ja maatalousministeri Miettusen vastaus, 1811. 

- Ks. Viljelyssopimukset. 

Viljakauppa: Ed. Westerlundin suull. ksm. n:o 67 !ei
. piviljakaupassa tsiintyVisti ep~ta) ja tt!Uta

lousm.inisteri Miettusen vastaus. 408. 

V'd~: - Ks. Lillrevaihto.ero. 

VB.jafttutkimus: Hallituksen esityS n:o 28 laiksi viljan
tutkimustoimikunnan tutkimU'Slahotatorioh tatkas
:rusmaksuista, ilmoitetaan Edk:lle 84. L. Mmv:aan 
110. Mmvm. n:o 4. Pp. 168. 1 K. 215. Suurvm. n:o 
19. 2 K. 277. 3 K. 331. Eduskunnan vastaus. A. I. 

Viljwarastot: - K'!l. Peruna. Vilja. 

V~imukset: Ed. R.äipalan suull. ksm. n:o 396 
· rehuobran ja -kauran viljelyssopitnuk:sien hintata
sosta, ja maatalousministeri MiettuSen vi\Maus, 3248. 

Viljelystiet: - Ks. Ojitus. 

Villa: . Ed. Paavolan ym. rah.al. n:o 44 miiriraha:n 
osoittamisesta villan tuotantopalkkioiden maksami
seksi. Liitteet 355. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydcssi, Vvm. n:-o 80, s. 60. A. K. 
2794, 2820. A. II. 

Virastot: Ed. Proco~n 'toiv.al. n:o '2 ~rastotalon 
suunnittelua ja rak~ntamista varten Karjaan kauppa
laan. Liitteet 181 ja 182. L. Vv:Wl 255. 

- Ed. ]uvelan ym. toiv.al. n:o 53 valtion virastotalon 
rakenttlmisesta Euraan. Liitteet 183. L. Vv:aatt 255. 

- Ed. Landströmin toiv.al. ,n:o 54 valtion virastotalon 
rakent~sta Noonnarkun kuntaan. Liitteet 184. 
L. Vv:aan 255. 

-'- Ed. Pohjooen ym. toiv.al. n:o 55 mUrilrahasta Jout
·. san vira!ttotalon rakennustöiden aloittamiseksi. Liit

teet 185. L. Vv:aan 255. 
- Ed. Niskasen ym. toiv.al. n:o 56 mliärilrahasta val

'fion virastotalon rakenttUnlseksi Loimaan kaupun
kiin. Liitteet 186. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Korsbäckin ym. toiv.al. n:o 57 Kristiinan viras
totalOn raken:nuMöiden aloittam~ta. Liitteet 187 
ja 188. L. Vv:aan 255. 

- Ed. K'0i\'IUS!en oytn. toi'v:al.. n:o 58 K-eski-'S!mfi'leS11äi
nm vir~ta'loje.tl rak~ittllisen 'Ohjel!MimistBta ja 
kiirehtimfsestä. LMt'tle'et lJ.:S9. L. Vv:aatt i55. 

- Ed. Mlien ym. toiv.al. n:o :S9 määråra.hllsnl 'Virasto
talon rakentamiseksi Ivaloon. Liitteet 190. L. 
~:aan 2.S.S. 

- !Ed. Al'l.tilat\ ym. rah.ti. n:o '6 fliäliräraliatt moittami
. ~tA Kurilcm vmMotlllon rake'nllUStöi.del aloitta

miseksi. Liitreet 3r<l. L. W:·t~m H2. Klisitelty tulo
ja ~n yhteydessä, Vvm. tr:o ·80, s. -83. A. K. 
2829. A. II. 

- Ecl . .Mll'Stö!!en ym. rah.al. n:o 21 m!ilirltahan -osoit
t«m.ise<sta \t~tot<alon rakentmriseksi Sotli:ätr!()fi kir
konky~. tiltteet 338. L. Vv:aa:a 132. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. 1\:t) 80, ~. 84. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Pesola'i\ ,n. rah.ill. n:o :49 m!iärårahan. osoitta
misesta Espoon kauppalaan rakennettavaa virasto
taloa varten. Liitteet .362. L. Vv:aan 1)2. rthitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 84. 
A. K. 2829. A. II. 

-Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 68 määrärahan osoit
tamisesta RtWII:tlieti1en kaupunkiin -rllkennem~ "tral
tion virastotalon suunnittelua varten. Liitteet 3S4. 
L: \T•:Ilatt B2. Käsitel'ty tulo- ja m.efl.Olll'\"Tiofi yhtey
dessä,. Vvm. n:o 80,_ s. 83. A. K. 2829 .. A. II. 

- Ed. 'Silt~ yHI. tah.al. n:o 69 tnlllitätahilfi osoitta
I'Mestä Raisiolt kaupplllUl'l. rakeMettilvllh Virasto
taioli ra.itenttuStöhlen aloitwniseksi. Liiueet >8~. L. 
~v:ilan Hi. Kis.itelty rulo. ia menbilMM yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 84. A. K. 282'9. A. II. 

- Ed. Eskmanin ym. rah.al. n:o 124 tnäätåtähafi osoit
tamisesta Lavian virastotalon suunnittelutyötä var
ten. Liitteet 136~. L. Vv:am 1658. kådtelty ful.O
ja menoarvion yhteydessä, Vv.m. n:o 80, s. 83. A. K. 
2829. A. Il. . 

- Ed. Hauki).:nltOll ym. rål1.11I. n:o .201 mååtätåhan 
osoittamisesta Ra~t:n virastötalotl suunnittelutyön 
aloittalllista vatten. Liitteet 144!t t. Vv:aåh 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessii, Vvm. n:o 
80, s. 83. A. K. 2829. A. 11. 

~ Rd. ltykkliåliih ym.. rah.al. n:o 23~ mälltätähan 
osoittAmisesta litin virastt>tal-on rllkeflhustt$iden 
aloittil111iseen. Liitteet 1485. L. Vv:aah 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. tt:CJ 80, 
s. 84. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Juvelart ym. rah.al. n:o 242 mihlitahan osoit
tamisesta Lavian virastotåloh nkennustöi.tlen aloit
tamista varten. Liitteet 1493. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydtssä, Vvm. n:o 80, 
s. 84. A. K. 2829. A. II. 

~ Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 275 tnliärikalma ~it
tamiscsta l.imlngan kuntaan rakennettavan valtion 
virastotalon rakennussuunnitelmia vartcm. Li.itteet 
1529. L. Vv:aan 16-'8. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 8.3. A. K. 2829. 
A. II. 

- Ed. Kull'in rah.al. n:o 332 määrärahan osoittami
sesta virastotalon suunnittelua varten Loviisaan. I.iit
teet 1594 ja 1595. L. Vv:aan 16.58. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 83. A. K. 
1829. A. II. 

~ Ed. Landstrtlmin rah.al. n:o 36-' mllltlitahå!i osoit
tamisesta valtion virastotalon rakennustöiden aloit
tamisek$1 Noormarkurt kunnassa. tHtteet 16.34. L. 
Vv:Wl 16.58. :Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 84. A. K. 282~. A. Il. 
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_ Ed. Lintilän ym. rah.al. n:o 399 määrärahan ~~oit
tamisesta Kannuksen virastotalon rakennustoi~e!l 
aloittamiseksi. Liitteet 1681. L. Vv:aan 1658. Kasi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 84. A. K. 2829. A. II. . 

_ Ed. Lintilän ym. rah.al. n:o 401 m~ärär~:m osoit
tamisesta Kälviän virastotalon suunmttelutoiden s~'?
rittamiseen. Liitteet 1683. L. Vv:aan 1658. Kasi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 83. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Mustosen ym. rah.al. n:o 4~2 ~äärärahan oso~t
tamisesta virastotalon rakentamiseksi Sotkamon kir
konkylään. Liitteet 1717. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 84. 
A. K. 2829. A. II. . 

- Ed. Männistön ym. raha.al. n:o 457 mää~~rahan o~mt
tamisesta valtion virastotalon rakennusteiden alOitta
miseksi Siilinjärven kunnassa. Liitteet _1745. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarviOn yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 84. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Niemelän ym. rah.al. n:o 464 määrärahan osoit
tamisesta Kerimäen virastotalon rakennustöiden 
aloittamiseksi. Liitteet 1753. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 84. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Niemisen ym. rah.al. n:o 467 määrärahan osoit
tamisesta Kerimäen virastotalon suunnittelua ja ra
kennustöiden aloittamista varten. Liitteet 1756. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 83. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Puhakan ym. rah.al. n:o 547 määrärahan osoit
tamisesta Juuan virastotalon rakennustöiden aloit
tamiseksi. Liitteet 1845. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarVion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 84. 
A. K. 2829. A. II. 

- Ed. T. Salon ym. rah.al. n:o 601 määrärahan osoit
tamisesta Ivalon virastotalon rakennustöiden aloit
tamista varten. Liitteet 1901. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 83. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Uusitalon ym. rah.al. n:o 697 määrärahan osoit
tamisesta virastotalon rakentamiseksi Ähtärin kun
taan. Liitteet 2003. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 84. A. K. 
2829. A. II. 

-Ed. Weckmanin ym. rah.al. n:o 714 määrärahan 
osoittamisesta Tampereen virastotalon rakennustöi
den aloittamiseksi. Liitteet 2023. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 84. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Vilmin ym. rah.al. n:o 785 määrärahan osoitta
misesta valtion virastotalon rakentamiseksi Tervo
laan. Liitteet 2096. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 84. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Vilponiemen ym. rah.al. n:o 801 määrärahan 
osoittamisesta valtion virastotalon rakentamiseksi 
Noormarkkuun. Liitteet 2112. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 84. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Vilponiemen ym. rah.al. n:o 802 määrärahan 
osoittamisesta Harjavallan kauppalaan rakennettavan 
valtion virastotalon suunnittelemista varten. Liitteet 
2113. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 83. A. K. 2829. A. II. 

579 1/69 

- Ed. Sinisalon kirj. ksm. n:o. 99 K:ms~a~ vi~ast~
talon rakennustöiden aloittamiSesta, Ja m1n1ster1 Vrr
tasen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1171. A. V: 3 .. 

- Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 304 Joutsan viras
totalon rakentamisesta, ja ministeri Virtasen vastaus, 
2291. . 

- Ks. Työmarkkinahallitus. Vesihallinto. Virkamiehet. 
Yhteisostot. 

Virastotyöntekijät: - Ks. Virkamiehet. 

Virat ja toimet: Hallituksen esitys n:o 113 laiksi 
eräiden virkojen ja toimien perustamisesta, ilmoite
taan Edk:lle 1340. L. Vv:aan 1386. Vvm. n:o 75. 
Pp. 2439. 1 K. 2452. Suurvm. n:o 196. 2 K. 2480. 
3 K. 2610. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 126 laiksi puolustusministe
riön ja puolustuslaitoksen viroista ja toimista anne
tun lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 1340. 
L. Vv:aan 1387. Vvm. n:o 78. Pp. 2439. 1 K. 2452. 
Suurvm. n:o 198. 2 K. 2480. 3 K. 2611. Eduskun
nan vastaus. A. III: 1. 

- Ks. Korkeakoulut. Kunnallislaki. Työelämä. 

Virka-asunnot: - Ks. Eläinlääkärit. Lääkärit. 

Virkaehtosopimukset: Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 
342 virkaehtosopimuslainsäädännön aikaansaamista 
koskevan esityksen antamisesta, ja ministeri Aleniuk
sen vastaus, 3122. 

- Ks. Virkamiehet. 

Virkamatkat: - Ks. Poliisi. Valtiontalouden tarkastus
virasto. 

Virkamiehet: Hallituksen esitys n:o 174 laiksi valtion 
virkamiespalkkausten tarkistamisesta annetun lain 
muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 2024. L. Vv:aan 
2037. Vvm. n:o 65. Pp. 2256. 1 K. 2263. Suurvm. 
n:o 175. 2 K. 2337. Suurvm. n:o 175 a. }atk. 2 K. 
2350. 3 K. 2362. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Hallituksen esitys n:o 242 laiksi valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksesta annetun lain muut
tamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 3104. L. Vv:aan 3112. 
Vvm. n:o 101. Pp. 3218. 1 K. 3222. Suurvm. n:o 
236. 2 K. 3257. 3 K. 3273. Eduskunnan vastaus. A. 
III: 1. · 

- Ed. Hietalan ym. lak.al. n:o 108 (1966 vp.) laiksi 
virkamieseläkkeistä annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 358 (1966 vp.).- Käsitelty hall. esit. n:o 
145 (1968 vp.) yhteydessä. - Ks. Eläkkeet. 

- Ed. Kekkosen toiv.al. n:o 36 valtion viran ja toi
men haltijain jatkokoulutuksen järjestämisestä. Liit
teet 164. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 37 ylimääräisten ja ti
lapäisten viran ja toimen haltijain saattamisesta lak
kautuspalkkalain perusteella samaan asemaan vaki
naisten viran ja toimen haltijain kanssa. Liitteet 165. 
L. Vv:aan 255. 

- Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 39 ylimääräisten ja 
tilapäisten toimien perustamisesta ylimääräisten vi
rastotyöntekijäin hoitamia tehtäviä varten. Liitteet 
167. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Laaksosen ym. kirj. ksm. n:o 19 valtion viras
toihin otettavan henkilökunnan paikkaamiSta kos
kevien budjettiohjeiden muuttamisesta, ja . valtio
varainministeri Raunion vastaus ilmoitetaan Edk:lle. 
350. A. V: 3. 
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- Ed. Kekkosen kirj. ksm. n:o 200 virkamiesten sivu
tehtävien rajoittamisesta, ja ministeri Aleniuksen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 3104. A. V: 3. 

- Ed. Sillantauksen suull. ksm. n:o 278 virkaehto
lainsäädäntöä koskevan esityksen antamisesta, ja mi
nisteri Aleniuksen vastaus, 2097. 

- Ks. Edustajanpalkkio. Eläkkeet. Jäsenmaksut. Oikeu
denkäynti. Työaika. 

Virkanimitykset: Ed. T. Salon ym. kirj. ksm. n:o 290 
virkanimitysjärjestelmän uudistamisesta, ja ministeri 
Aleniuksen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 4104. A. 
V:3. 

- Ks. Kouluhallitus. 

Virkapuhelimet: Ed. Holopaisen suull. ksm. n:o 3.52 
virkamiesten virkapuhelimien käyttöoikeuden rajoit
tamistoimenpiteistä, ja ministeri Aleniuksen vastaus, 
3171. 

Virkatalot: - Ks. Kirkon virkatalot. 

Virkatoimet: - Ks. Lisenssivirasto. 

Virkistysalueet: Ed. Pesolan ym. toiv.al. n:o 196 yleis
ten uimapaikkojen luokittelusta. Liitteet 467. L. 
Tv:aan 2.5.5. 

- Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 2.54 rahaston perusta
misesta luonnonalueiden lunastamiseksi yleiseen vir
kistyskäyttöön. Liitteet .576. L. Ltv:aan 2.5.5. 

- Ed. 0. Laineen ym. toiv.al. n:o 2.5.5 Santahaminan 
ja Suomenlinnan saarien saattamisesta Helsingin 
kaupungin hallintaan virkistystarkoituksia varten. 
Liitteet .577. L. Ltv:aan 2.5.5. 

- Ks. Matkailu. 

Virkistyskalastus: - Ks. Kalastus. 

Virolahti: - Ks. Rajaseututoirninta. 

Virvoitusjuomavero: Hallituksen esitys n:o 146 laiksi 
virvoitusjuomaverosta, ilmoitetaan Edk:lle 1603. L. 
Vv:aan 161.5. Vvm. n:o .58. Pp. 2092. 1 K. 2109. 
Suurvm. n:o 1.59. 2 K. 2192, 22.50. 3 K. 22.59. Edus
kunnan vastaus. A. III: 1 

- Ed. Voutilaisen ym. lak.al. n:o 138 laiksi virvoitus
juomaverosta. Liitteet 2175. L. Vv:aan 1676.- Kä
sitelty edellisen yhteydessä. 

Voi: Hallituksen esitys n:o 96 laiksi voin hinnanalen
nuskorvauksesta ja hinnanalennusmaksusta, ilmoi
tetaan Edk:lle 818. L. Vv:aan 872. Vvm. n:o 37. 
Pp. 1019. 1 K. 1039. Suurvm. n:o 109. 2 K. 1272. 
3 K. 1337. Eduskunnan vastaus, A. I. 

- Valtioneuvoston päätös 6 päivältä maaliskuuta 1969 
erikoistarjouksena myytävän meijerivoin hinnoista, 
ilmoitetaan Edk:lle 198. L. Prv:aan 2.56. Prvm. n:o 
6. Pp. 347. A. K. 361, 382. Eduskunnan kirjelmä. 
A. III: 3. 

- Valtioneuvoston päätös 21 päivältä maaliskuuta 1969 
erikoistarjouksena myytävän meijerivoin hinnoista 
annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta, 
ilmoitetaan Edk:lle 396. L. Prv:aan 403. Prvm. n:o 
7. Pp. 4.57. A. K. 470. Eduskunnan kirjelmä. 
A. III: 3 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 729 määrärahan osoitta
misesta voin myymiseksi alennettuun hintaan talou-

dellisissa vaikeuksissa oleville. Liitteet 2038. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 59. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Vaittisen ym. kirj. ksm. n:o 45 voin käyttämi
sestä margariinin valmistukseen, ja maatalousminis
teri Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 468. A. 
V:3. 

- Ed. Paasivuoren ym. kirj. ksm. n:o 162 sosiaali
alennusvoin myynnin ulottamisesta kansaneläkkeen 
täyttä tukiosaa ja elatusavun ennakkoa saaville, ja 
maatalousministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 2104. A. V: 3. 

- Ed. Uusitalon ym. kirj. ksm. n:o 263 voin ja mar
gariinin hintasuhteen muuttamisesta, ja maatalous
ministeri Miettusen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3462. A. V: 3. 

- Ed. E. Laineen ym. kirj. ksm. n:o 296 voin alen
nusmyynnin tehostamisesta. - Jäänyt vastaamatta. 
A. V:3. 

- Ed. Vaittisen suull. ksm. n:o 64 kotimaisen voin 
mainoskampanjasuunnitelman laskelmista, ja maata· 
lousministeri Miettusen vastaus, 407. 

- Ed. Kiviahon suull. ksm. n:o 72 voin kuluttajahin
nan pysyväisestä alentamisesta, ja maatalousministeri 
Miettusen vastaus, 408. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 18.5 kotivoikorvaus
ten myöntämisestä, ja maatalousministeri Miettusen 
vastaus, 1317. 

- Ed. Lottasen suull. ksm. n:o 404 voin myrkylli
syyttä koskevista lausunnoista, ja kauppa- ja teol
lisuusministeri Teirin vastaus, 3287. 

- Ks. Margariini. 

Voimalaitokset: Hallituksen esitys n:o 22 Suomen ja 
Ruotsin välisen atomienergian rauhanomaista käyt· 
töä koskevan yhteistyösopimuksen eräiden määräys
ten hyväksymisestä, ilmoitetaan Edk:lle 84. L. 
Ulkv:aan 92. Ulkvm. n:o 4. Pp. 348. 1 K. 353. 
Suurvm. n:o 26. 2 K. 381. 3 K. 399. Eduskunnan 
vastaus. A. I. 

- Hallituksen esitys n:o 90 Suomen Tasavallan ja So
sialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksien 
välisen atomienergian rauhanomaista käyttöä koske
van yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväk
symisestä, ilmoitetaan Edk:lle 818. L. Ulkv:aan 869. 
Ulkvm. n:o 10. Pp. 941. 1 K. 982. Suurvm. n:o 
89. 2 K. 1068. 3 K. ja A. K. 1211. Eduskunnan vas
taus. A. I. 

- Ed. Kiviahon ym. toiv.al. n:o 144 määrärahasta Sy
käräisten, Nurmon ja Alajärven voimalaitoksien ra
kentamiseksi. Liitteet 284. L. Vv:aan 25.5. 

- Ed. Voutilaisen ym. toiv.al. n:o 145 Siikakosken ja 
Pudaskosken voimalaitosten rakentamisesta Pielisjär
ven kunnassa. Liitteet 28.5. L. Vv:aan 255. 

- Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 259 määrärahan osoit
tamisesta !ainoiksi Huopanan Voima Oy:lle Huo
panankosken vesivoimalaitoksen laajennus- ja raken· 
nustöitä varten. Liitteet 1512. L. Vv:aan 16.58. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 89. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Voutilaisen ym. rah.al. n:o 824 määrärahan 
osoittamisesta Siikakosken ja Pudaskosken voima· 
laitostöiden aloittamiseksi Pielisjärven kunnassa. 
Liitteet 213.5. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 89. A. K. 
2878. A. II. 
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- Ed. Paason ym. kirj. ksm. n:o 122 vesivoimalaitos
ten rakennuslupien käsittelystä, ja oikeusministeri 
Simosen vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1344. A. V: 3. 

- Ed. Landströmin suull. ksm. n:o 73 atomivoimala
asian ratkaisun ajankohdasta, ja ministeri Leskisen 
vastaus, 462. 

Voimatalous: Ed. Bernerin ym. toiv.al. n:o 142 ener
giataloudellisen elimen asettamisesta ohjaamaan 
maamme energiahuollon kehitystä. Liitteet 282. L. 
Vv:aan 255. 

Voimistelunopettajat: - Ks. Oppikoulut. 

Voitontavoittelu: - Ks. Olutteollisuus. 

Vuokra: - Ks. Huoneenvuokra. Maanvuokra. 

Vuokra-alueet: - Ks. Huvilat. 

Vuokra-asunnot: - Ks. Asuntotuotanto. 

Vuokra-autoilijat: Ed. Vaittisen ym. kirj. ksm. n:o 186 
taksiautoilijain taloudellisen aseman parantamisesta 
ja valtiovarainministeri Raunion vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 2702. A. V: 3. 

- Ed. Linkolan suull. ksm. n:o 16 taksinkuljettajiin 
kohdistuvien väkivallantekojen estämisestä, ja kul
kulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aidon vas
taus, 54. 

Vuokra-autot: Ed. Pennasen ym. toiv.al. n:o 232 ( 1967 
vp.) autovuokraamojen autojen merkitsemistä eri
koistunnuksin. Liitteet 562 (1967 vp.). - Ltvm. 
n:o 16 (Toiv.al.miet. n:o 23). Pp. 274. A. K. 326. 
A. V:2. 

Vuokrakiskonta: - Ks. Huoneenvuokra. 

Vuokrakustannukset: - Ks. Asumistuki. Veronhuo
jennukset. 

Vuokralaiset: - Ks. Huoneenvuokra. 

Vuokrasäännöstely: - Ks. Huoneenvuokra. 

Vuokratilat: - Ks. Maankäyttölaki. 

Vuosiloma: Ed. Sallan ym. lak.al. n:o 99 laiksi työn
tekijäin vuosilomasta annetun lain muuttamisesta. 
Liitteet 829. L. Sosv:aan 131. 

- Ed. Laaksosen ym. toiv.al. n:o 423 työntekijäin 
oikeuttamisesta vuosilomaa varten lukemaan hyväk
seen eri· työnantajien palveluksessa olemansa ajat. 
Liitteet 911. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Hamaran ym. toiv.al. n:o 424 työntekijäin loma
kauden muuttamisesta. Liitteet 912. L. Sosv:aan 
255. 

- Ed. Knuutin suull. ksm. n:o 369 esityksen antami
sesta uudeksi vuosilomalaiksi, ja ministeri Partasen 
vastaus, 3180. 

Vuosilomapalkka: Ed. Pousin ym. toiv.al. n:o 422 työn
tekijäin erityisen vuosilomapalkan aikaansaamisesta. 
Liitteet 910. L. Sosv:aan 255. 

Väestönsuojelu: Ed. Ahosen ym. toiv.al. n:o 269 väes
tönsuojelulain uusimisesta. Liitteet 594. L. Ltv:aan 
255. 

- Ed. Asunnan ym. toiv.al. n:o 270 väestönsuojelua 
koskevan valistustoiminnan tehostamisesta. Liitteet 
595. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 271 väestönsuojelu
koulutuksen tehostamisesta. Liitteet 596. L. Ltv:aan 
255. 

- Ed. Procopen ym. toiv.al. n:o 272 väestönsuojelun 
johtarnis-, hälytys- ja viestitoiminnan tehostamisesta. 
Liitteet 597. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. T. Salon ym. kirj. ksm. n:o 279 väestönsuoje
lun toimintavalmiuden tehostamisesta, ja sisäasiain
ministeri Väyrysen vastaus ilmoitetaan Eqk:lle 3798. 
A. V:3. 

Vähimmäiseläkkeet: - Ks. Eläkkeet. 

Vähimmäispalkat: Ed. Weckmanin ym. toiv.al. n:o 464 
( 1967 vp.) tutkimuksesta vähimmäispalkkalain tar
peellisuudesta. Liitteet 977 (1%7 vp.).- Käsitelty 
hall. esit. n:o 228 yhteydessä. - Ks. Työsopimus
laki. 

- Ed. Weckmanin suull. ksm. n:o 83 vähimmäispalk
kalain säätämisestä, ja ministeri Partasen vastaus, 
495. Ministerin oikaisu .530. 

- Ks. Minirnipalkat. 

Vähittäiskauppa: Ed. Tenhiälän ym. kirj. ksm. n:o 39 
yksityisten vähittäiskauppiaiden ostopaikan valin
nanvapaudesta, ja kauppa- ja teollisuusministeri 
Teirin vastaus ilmoitetaan Edk:lle 468. A. V: 3. 

- Ed. Eskelisen ym. kirj. ksm. n:o 297 yksityisen vä
hittäiskaupan toimintaedellytysten parantamisesta. 
- Jäänyt vastaamatta. A. V: 3. 

- Ks. Kauppaliikkeet. 

Vähittäismaksukauppa: Ed. Haukipuron ym.- .toiv.al. 
n:o 44 (1966 vp.) autojen vähittäismaksukaupassa 
perittävien rahoituskulujen alentamisesta. Liitteet 
127 (1966 vp.). - Lvm. n:o 30 (Toiv.al.miet. n:o 
249). Pp. 323.5. A. K. 3268. Eduskunnan toivomus. 
A. V:2. 

Vähätuloiset: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 416 vähätu
loisten ansioiden parantamisesta. Liitteet 903. L. 
Sosv:aan 2.55. 

Väitöskirjat: Ed. Landströmin rah.al. n:o 35.5 määrä
rahan osoittamisesta väitöskirjojen painatuskustan
nusten maksamiseksi valtion varoista. Liitteet 1623. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 52. A. K. 2769. A. II. 

Väkijuomat: - Ks. Liikenne. 

Väkijuomayhtiö: Ed. Granvikin suull. ksm. n:o 63 al
koholiyhtiön voittovarojen jakamisesta, ja sosiaali
ja terveysminiliteri Tiekson vastaus, 406. 

Välikysymys: 
- Hallituksen harjoittamaa talouspolitiikkaa koskeva 

ed. Rihtniemen ym. välikysymys, esitellään 1651 ja 
Pp. 1653. Ilmoitus yhtyneistä 1664. Pääministeri 
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Koiviston vastaus 1815 ja keskustelu 1821, 1892, 
1950. Siirtyminen päiväjärjestykseen 2006. 

Välityspalkkiot: - Ks. Maataloustuotteet. 

Väylätyöt: Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 606 (1967 
vp.) tutkimuksesta Saimaan syväv~y~.än ulot~~~st.a 
Varkaudesta Iisveden kautta S1sa-Suomen Jarvl· 
alueelle. Liitteet 1144 (1967 vp.).- Käsitelty toiv. 
al. n:o 1042 (1966 vp.) yhteydessä. - Ks. Vesi-

. tietyöt. 
-Ed. Rönkön ym. t?iv.al. n:<? 607 (1967. vp.) laiv!: 

väylätutkimuksen Ja -suunrutelman laatliDlsesta va· 
lillä Kuopio-Iisalmi. Liitteet 1145 (1967 vp.). -
Käsitelty edellisten yhteydessä. . 

-Ed. Vennamon toiv.al. n:o 572 (1968 vp.) Ku<?p1on 
-Varkauden syväväylän rakentamisesta työllisyys-
varoilla. Liitteet 1059 (1968 vp.).- Käsitelty toiv. 
al. n:o 1041 ( 1966 vp.) yhteydessä. - Ks. Vesi
tietyöt. 

- Ed. Linkolan toiv.al. n:o 591 Suomenlahden saaris
toväylän ruoppaamisesta. Liitteet 1108. L. Kulkv:aan 
255. . . 

- Ed. Hykkäälän ym. toiv.al. n:o 5?2 Keltel~
Päijänteen kanavaväylän rakentamisesta. Lutteet 
1109. L. Kulkv:aan 255. 

-Ed. Vennamon toiv.al. n:o 593 Kuopion-Varkau
den syväväylän rakentamisen kiirehtimisestä. Liit
teet 1111. L. Kulkv:aan 255. - Käsitelty toiv.al. 
n:o 1041 (1966 vp.) yhteydessä. - Ks. Vesitietyöt. 

- Ed. AntiJan ym. rah.al. n:o 2 määrärahan osoitta
misesta Kristiinankaupunkiin johtavan väylän oikai
semiseksi ns. Härkmeren mutkan kohdalla. Liitteet 
306. L. Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 86. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Backlundin rah.al. n:o 99 määrärahan osoitta
misesta Kaskisiin johtavan syväväylän syventämistä 
varten. Liitteet 1332 ja 1333. L. Vv:aan 1658. Kä
sitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 86. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Hanbirovan rah.al. n:o 183 määrärahan osoit
tamisesta Tornion Röyttän satama-alueelle johtavan 
9 metrin väylän rakentamiseksi. Liitteet 1429. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 86. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Juvelan ym. rah.al. n:o 246 määrärahan osoitta
misesta Rauman satamaan suunnitellun talviväylän 
ruoppaustöiden al~ittamiseksi.. Liitteet .1497. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- Ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 86. A. K. · 2878. A. II. 

- Ed. Landströmin rah.al. n:o 358 määrärahan osoit
tamisesta Raumalle Rihtniemen editse rakennetta
van uuden syväväylän tutkimustöiden aloittamiseksi. 
Liitteet 1626. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja me
noarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 86. A. K. 2878. 
A. II. 

- Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 379 määrärahan osoit
tamisesta väylän syventämistä varten Kackurs'ista 
. Luodon kalastuspaikoille. Liitteet 1653 ja 1654. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 86. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Lillqvistin ym. rah.al. n:o 383 ~äärärahan osoit
tamisesta Leppäluodan satama.an JOhtavan ~?man 
ruoppaustöiden aloittamiseen Pietarsaaressa. Lntteet 
1661 ja 1662. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 

menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 86. A. K. 
2878. A. II. . 

- Ed. Tainion ym. rah.al. n:o 678 määrärahan osoit
tamisesta Kemin Ajoksen syväsatamaan · johtavan 
väylän ruoppaustöiden aloittamiseksi. Liittee~ 1983. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yh
teydessä, Vvm. n:o 80, s. 86. A. K. 2878. A. II. 

- Ks. Merenkulku. 

Y . 

Y dinvoimalaitos: - Ks. Valtion takuut. Voimalaitokset. 

Yhdistyslaki: Ed. Ehrnroothin ym. lak.al. n:o 22 ( 1968 
vp.) laiksi yhdistyksistä annetun lain muut~
sesta. Liitteet 49 ja 50. Lvm. n:o 16 (Lak.al. mtet. 
n:o 14). A. V: 2 (1968 vp.).- Pp. 47. 1 K. 55. 
Suurvm. n:o 1. 2 K. 79. 3 K. ja A. K. 88. Edus
kunnan toivomus. A. V: 1 B. 

Yhdistämislaki: - Ks. Jakolaitos. 

Yhdyskuntasuunnittelu: Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 
213 yhdyskuntasuunnittelun ja kunnallishallin:non 
julkisuuden lisäämisestä. Liitteet 531. L. Ltv:aan 
255. 

- Ed. Paavolan ym. toiv.al. n:o 251 Helsingin kau
punkiseutua koskevan maanjärjestelylain aikaan
saamisesta. Liitteet 573. L. Ltv:aan 255. 

- Ed. Mäkisen ym. toiv.al. n:o 253 ympäristön suo
jelun ja hoidon biologista asiantuntemusta edusta
van työvoiman tarpeen selvittämisestä. Liitteet 575. 
L. Ltv:aan 255. 

- Ks. Kehitysalueet. 

Yhdystiet: - Ks. Maantiet. 

Yhdysvallat: - Ks. Sotilaspoliittiset suunnitehnat. 

Yhteiskoulut: - Ks. Oppikoulut. 

Yhteislyseot: - Ks. Oppikoulut. 

Yhteismetsät: Hallituksen esitys n:o 151 (1%8 vp.) 
yhteismetsälaiksi sekä laeiksi ulosottolain ja jako
lain muuttamisesta (A. III: 1 1968 vp.).- Mmvm. 
n:o 5. Pp. 403. 1 K. 420. Suurvm. n:o 36. 2 K. 
432, 452. 3 K. ja A. K. 469. Eduskunnan vastaus. 
A. III: 2. 

Yhteisostot: Ed. Haran ym. toiv.al. n:o 51 valtion. vira~
tojen ja laitosten henkilökunnan yhteisosto)en )a 
tavaranjakelun kieltämisestä. Liitteet 180. L. Vv:aan 
255. 

Yhteisöt: - Ks. Maanhankinta . 

Yhtenäiskoulut: - Ks. Koululaitos. 

Yhtiöt: - Ks. Maankäyttölaki. Osakeyhtiöt. 

YK-liitto: - Ks. Suomen YK-liitto. 
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Yksinäiset henkilöt: - Ks. Veronhuojennukset. 

Yksityiset tiet: Ed. Pesolan lak.al. n:o 65 laiksi yksi
tYisistä teistä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 
519. L. Ltv:aan 131. 

- Ed. Mäki-Hakolan lak.al. n:o 66 laiksi yksityisistä 
teistä ·annetun lain muuttamisesta. Liitteet 520. L. 
Ltv:aan 131. 

- Ed.· Sil~ankaan ym. toiv.al. n:o 234 (1968 vp.) li
säyksestä vuoden 1968 tulo. ja menoarvioon yksi
tyisten teiden kunnossapidon ja tekemisen valtion
avun suOrittamista varten. Liitteet 532 ( 1968 vp.). 
- Ltvm. n:o 1 (Toiv.al. miet. n:o 1). Pp. 56. A. K. 
15. KatsOtaan rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Pe~karisen ym. toiv.al. n:o 331 (1968 vp.) mää
rärahasta avusruksiksi maankäyttölain mukaisia tie
töitä varten. Liitteet 703. Mmvm. n:o 37 (Toiv.al. 
miet. n:o 162). A. V: 2 (1968 vp.). - Pp. 48. 
A,. K. 68. Katsotaan rauenneeksi. 

- Ed. Mäki-Hakolan toiv.al. n:o 618 tielautakunnan 
oikeudesta tieyksikköjaon muuttamiseen ja tarkista

. miseen. Liitteet 1139. L. Kulkv:aa:n 255. 
- Ed. Lujan ym. toiv.al. n:o 619 yksityistien käsitettä 

koskevien säännösten tarkistamisesta. Liitteet 1140. 
L. Kulkv:aan 255. 

_:_ Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 620 tutkimuksesta 
yksityisteiden rakentamisen ja kunnossapidon siir
tämisestä valtion tehtäväksi. Liitteet 1141. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 621 yksityisten läpikul
kuteiden ottamisesta valtion haltuun. Liitteet 1143. 
L .. Kulkv:aan 255. 

- Ed. 'Honkasen ym. toiv.al. n:o 622 lisäyksestä vuo. 
den 1%9 tulo. ja menoarvioon yksityisten teiden 
rakentamisen avustamista varten. Liitteet 1144. L. 
Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 139 (Toiv.al. miet. n:o 
247). Pp. 3113. A. K. 3144. Katsotaan rauenneeksi. 
A. V:2. 

- Ed. Pekkarisen ym. toiv.al. n:o 623 määrärahasta 
yksityisteiden kunnossapitoon ja tekemiseen. Liit
teet 1145. L. Kulkv:aan 255. Kulkvm. n:o 57 (Toiv. 
al. miet. n:o 124). Pp. 1598. A. K. 1613. Katsotaan 
rauenneeksi. A. V: 2. 

- Ed. Honkasen ym. toiv.al. n:o 624 tutkimuksesta 
yksityisten teiden auraamisesta valtion toimesta. 
Liitteet 1146. L. Kclkv:aan 255. 

- Ed. Lottasen ym. toiv.al. n:o 659 Viralan-Hyvi:k
kälän-Suonpään yksityistien muuttamisesta pai
kallistieksi Janakkalan kunnassa. Liitteet 1189. L. 
Kulkv:aan 255. 

- Ed. Lottasen ym. toiv.al. n:o 660 Paiston-Piilon
suon . yksityistien muuttamisesta paikallistieksi Ja
nakkalan kunnassa. Liitteet 1190. L. Kulkv:aan 
255. 

- Ed. Eskelisen ym. toiv.al. n:o 703 Käärmelahden
Koivusaaren-Hamulan yksityistien muuttamisesta 
paikallistieksi. Liitteet 1233. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 162 korotetun määrä
rahan osoittamisesta yksityisteiden avustamiseen. 
Liitteet 1408. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo. ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 71. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 185 määrärahan osoit
tiimiseksi Alkkulan-Tengeliön yksityistien raken-

tamiseen Ylitorniolla. Liitteet 1431. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo. ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 71. A. K. 2829. A. IL 

- Ed. Pekkarisen ym. rah.al. n:o 498 korotetun 
määrärahan osoittamisesta yksityisteiden avustami
seen. Liitteet 1791. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulO
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 11. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Pohjosen ym. rah.al. n:o 528 korotetun määrä
rahan osoittamisesta yksityisteiden aV'UStamiseen. 
Liitteet 182L L. Vv:aan 1658. Käsitelty ·tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80,. s. 71. A. K. 
2829. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 742 korotetun määrära
han osoittamiseksi avustuksiksi yksityisten teiden 
kunnossapitoon ja tekemiseen. Liitteet 2051. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo. ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 71. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 745 määrärahan 'osoitta
misesta yksityisten läpikulkuteiden ottamlseksi val
tion haltuun. Liitteet 2054. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo. ja menoarvion yhteydessä, V-Ym. n:o 80, 
s. 82. A. K. 2829. A. II. 

- Ks. Maantiet; Rakennu.slaki. 

Yksityiset työmarkkinat: - Ks. Ikälisät. 

Yksityiset yrittäjät: Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 
418 lyhentyvän työajan korvaamisesta yksityisille 
omaa työtään tekeville yrittäjille. Liitteet 905. L. 
Sosv:aan 255. 

Yksityiskapitalismi: - Ks. Talouselämä. 

Yksityi.smetsälaki:.- Ks. Metsäverotus. 

Yksityismetsät: - Ks. Metsänhoito. 

YksityismetSätalous: Ed. Voutilaisen suull. ksm. n:o 
123 yksityismetsätalouden metsä;nparannus- ja vil
jelystöiden jatkumisen ruwaamisesta, ja maatalous
ministeri Miettusen vastaus, 669. 

Yksityisoikeudelliset vaateet: - Ks. Oikeudenkäynti. 

Yksityiskoulut: - Ks. Oppikoulut. 

Yksityisoppilaat: - Ks. Kauppakoulut. 

Yksityissairaalat: - Ks. Sairaalat. 

Yleiset tiet: Ed. Sileäkankaan ym. lak.al. n:O 82 (1968 
vp.) laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttami
sesta. Liitteet 476 (1968 vp.). - Ltvm. n:o 42 
(Lak.al.miet. n:o 28). Pp. 2263. 1 K. 2312. 
Suurvm. n:o 182. 2 K. 2340. 3 K. 2361. Eduskun
nan hyväksymä laki A. V: 1. 

- Ed. Knuuttilan ym. lak.al. n:o 63 laiksi yleisistä 
teistä annetun lain muuttamisesta. Liitteet 517. L. 
Ltv:aan 131. 

- Ed. A. Salon ym. lak.al. n:o 64 laiksi yleisistä teistä 
annetun lain muuttamisesta. Liitteet 518. L. 
Ltv:aaPI 131. 



4620 Asialuettelo 1969. 

- Ed. Asunna:n suull. ksm. n:o 364 entisten yleisten 
teiden siirtämisestä yksityisten kunnossapidettä
viksi, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 
Aition vastaus, 3176. 

- Ks. Maantiet. 

Yleisradio: Vapautus hallintoneuvoston jäsenyydestä 
(Erkki Raatikainen) 661. 

- Uuden jäsenen valitseminen Yleisradion hallinto
neuvostoon 1 päivänä kesäkuuta 1967 alkaneen kol
miwotiskauden jäljellä olevaksi ajaksi vapautuksen 
saaneen pääjohtaja Erkki Raatikaisen sijaan, jäte
tään valitsijamiesten tehtäväksi 1602. Vaalin aika 
1653. Vaalin tulos (Tikkanen) 1663. Eduskunnan 
kirjelmä. A. IV: 2. 

- Ed. Borg-Sundmanin ym. toiv.al. n:o 208 puolueet
toman tutkijaelimen asettamisesta seuraamaan tele
vision ja radion ohjelmia. Liitteet 480. L. Tv:aan 
255. 

- Ed. Ehrnroothin ym. toiv.al. n:o 209 toimenpiteistä 
Oy Yleisradio Ab:n hallinnon muuttamiseksi. Liit
teet 481 ja 483. L. Tv:aan 255. 

- Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 210 valtiojohtoi
sen ja muun ohjelmatoiminnan erottamisesta radio
lainsäädäntöä valmisteltaessa. Liitteet 485. L. 
Tv:aan 255. 

- Ed. Sillantauksen ym. toiv.al. n:o 211 yhteiskuntaa 
säilyttävän asenteen huomioonottamisesta yleisra
diolainsäädäntöä valmisteltaessa. Liitteet 486. L. 
Tv:aan 255. 

- Ed. Vennamon toiv.al. n:o 610 radion ja television 
lupamaksujen poistamisesta vähävaraisilta kansan
eläkeläisiltä. Uitteet 1131. L. Kulkv:aan 255. 

- Ed. Vaittisen rah.al. n:o 76 määrärahan osoittami
sesta Yleisradio Oy:n toiminnan tutkimuslaitoksen 
perustamiseksi. Liitteet 393. L. Vv:aan 132. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 85. A. K. 2829. A. II. 

- Ed. Paasiworen ym. rah.al. ;n:o 483 määrärahan 
osoittamisesta tutkimuksen worittamiseksi kansan
eläkeläisten televisio- ja radiolupamaksujen alenta
misesta. Liitteet 1775. L. Vv:aan 1658. Käsitelty 
tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 99. 
A. K. 2895, 2967. A. II. 

- Ed. Bernerin ym. kirj. ksm. n:o 185 Oy Yleisradio 
Ab:n toimiluvan ehtojen noudattamisen valvon
nasta, ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 
AitiQil vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2430. A. V: 3. 

-Ed. Honkosen ym. kirj. ksm. n:o 240 kansaneläk
keen varassa elävien vapauttamisesta radio- ja tele
visiolupamaksuista, ja kulkulaitosten ja yleisten töi
den ministeri Aition vastaus ilmoitetaan Edk:lle 
3088. A. V: 3. 

- Ed. Landströmin suull. ksm. n:o 14 Yleisradion 
lupamaksujen perimiskorvausten nostamisesta, ja 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Aition 
vastaus, 52. 

- Ks. Muuttoliike. Televisio. 

Yleissairaalat; - Ks. Sairaalat. 

Ylihinnoittelu: - Ks. Asutustilat. 

Ylikulkusillat: - Ks. Rautatiet. 

Ylimarkku: - Ks. Kasvihuoneet. 

Yliopisto: Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 277 luovan 
kirjoittamisen lehtorin toimien perustamisesta yli
opistoihi:n. Uitteet 626. L. Siv:aan 255. 

- Ed. P. Räsäsen ym. toiv.al. n:o 278 professuurien 
perustamisesta yliopistojen filosofisten. sekä kasva
tus- ja yhteiskuntatieteellisten tiedekuntien yhtey
teen marxilaisuuden ja siihen liittyvän tieteen ope
tusta varten. Liitteet 627. L. Siv:aan 25.5. 

- Ed. A. Salon ym. toiv.al. n:o 279 määrärahasta kir
jasto-opin professorin viran perustamiseksi Tampe
reen yliopistoon. Liitteet 629. L. Siv:aa.n 255. 

- Ed. Apajalahden rah.al. n:o 8 määrärahan osoitta
misesta lastenpsykiatrian professorin viran perusta
miseksi Helsingin yliopistOQil. Liitteet 313. L. 
Vv:aan 132. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 44. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. af Heurlinin ym. rah.al. n:o 215 määrärahan 
osoittamisesta yhden nykyvenäjän apulaisprofesso
rin viran perustamiseksi I{elsingin yliopis1;0Qil, Liit
teet 1462. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tUlo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 44. A .. K. 2769. 
A.II. 

- Ed. Jämsenin ym. rah.al. n:o 261 määrärahan osoit
tamisesta teologisen opetuksen aloittamiseksi Jyväs
kylän yliopistossa. Liitteet 1515. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 44. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Koiwsen ym. rah.al. n:o 319 määrärahan osoit
tamisesta Jyväskylitn yliopiston kirjasto-hallintora
kennuksen suunnitteluun. Liitteet 1574. L. Vv:aan 
1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, 
Vvm. n:o 80, s. 45. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Niinikosken ym. rah.al. n:o 476 määrärahan 
osoittamisesta Oulun yliopiston käyttöön alue- ja 
perustutkimuksen suorittamiseksi Pohjois-Suo
messa. Liitteet 1767. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 45. A. K. 
2769. A. II. 

- Ed. Puntilan ym. rah.al. n:o 554 korotetun määrä
rahan osoittamisesta kurssikirjallisuuden hankkimi
seksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjas
tOQil. Liitteet 1852. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 46. A. K. 
2769. A. II. 

- Ed. Puntilan ym. rah.al. n:o 555 korotetun määrä
rahan osoittamisesta tieteellisen ja kurssikirjallisuu
den hankkimiseksi yliopistoille ja korkeakouluille. 
Liitteet 1853. L. Vv:aa:n 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 46. A. K. 
2769. A. II. 

- Ed. Sandelinin ym. rah.al. n:o 636 koroietun määrä
rahan osoittamisesta ylimääräisenä harkin:nanvarai
sena valtionapuna Tampereen yliopistolle. Liitteet 
1937. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoar
vion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 46. A. K. 2769. 
A. II. 

- Ed. Tallgrenin ym. rah.al. n:o 681 korotetun mää
rärahan osoittamisesta Aho Akademin perushankin
toja varten. Liitteet 1986 ja 1987. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 46. A. K. 2769. A. II. 

- Ed. Halmeen ym. kirj. ksm. n:o 50 ylioppilastut
kintoa suorittamattomien opiskelijain pääsemisestä 
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Tampereen yliopistoon, ja opetusministeri Virolaisen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 530. A. V: 3. 

- Ed. A. Salon kirj. ksm. n:o 101 toimenpiteistä erään 
Jyväskylän yliopiston opiskelijan opinto-oikeuden 
epäämisen johdosta, ja opetusministeri Virolaisen 
vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1094. A. V: 3. 

- Ed. Ilaskiven kirj. ksm. n:o 118 Tampereen yli
opiston kanslerin vaalin vahvistamatta jättämisestä, 
ja opetusministeri Virolaisen vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 1340. A. V: 3. 

- Ed. Asunnan suull. ksm. n:o 87 Tampereen yli
opiston tutkintojen tuottamaa kelpoisuutta tutki· 
van komitean työn valmistumisesta, ja opetusminis
teri Virolaisen vastaus, 497. 

- Ks. Apteekit. Kirjastot. Korkeakoulut. Kurssikirjat. 
Vajaamieliset. 

Yliopiston Apteekki: - Ks. Apteekit. 

Ylioppilastutkinto: Ed. Aron suull. ksm. n:o 173 yli
oppilastutkinnon poistamisesta, ja opetusministeri 
Virolaisen vastaus, 1195. 

- Ks. Yliopisto. 

Ylitornio: - Ks. Sairaalat. 

Ylityö:- Ks. Maito. Poliisi. Verotus. 

Ylivieska: - Ks. Maatalouskoulut. 

Yllytys: - Ks. Rikoslaki. 

Yrittäjien eläkelaki: Ed. Aron ym. lak.al. n:o 107 yrit
täjien eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
Liitteet 847. L. Sosv:aan 131. - Käsitelty hall. 
esit. n:o 83 yhteydessä. - Ks. Yrittäjäeläkkeet. 

- Ed. Tenhiälän ym. lak.al. n:o 108 yrittäjien eläke
laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Liitteet 
857. L. Sosv:aan 131. - Käsitelty edellisten yhtey· 
dessä. 

- Ed. Landströmin suull. ksm. n:o 45 esityksen anta
misesta yrittäjäeläkelaiksi, ja ministeri Partasen vas
taus, 201. 

Yrittäjäeläkkeet: Hallituksen esitys n:o 83 maatalous
yrittäjien eläkelaiksi ja yrittäjien eläkelaiksi sekä 
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, ilmoitetaan Edk:lle 
644. L. Sosv:aan 705. Sosvm. n:o 11. Pp. 998. 
1 K. 1013, 1043. Suurvm. n:o 104. 2 K. 1109. 3 K. 
ja A. K. 1288, 1307. Edusku;nnan vastaus. A. 1. 
Esitykseen sisältyvät: 
- Ehdotus maatalousyrittäjien eläkelaiksi. 
- Ehdotus yrittäjien eläkelaiksi. 
- Ehdotus laiksi työntekijäin eläkelain muuttami· 

sesta. 
- Ehdotus laiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa ole

vien työntekijäin eläkelain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi valtion eläkelain muuttamisesta. 
- Ehdotus laiksi kansaneläkelain muuttamisesta. 

- Hallituksen esitys n:o 249 laeiksi maatalousyrittä-
jien eläkelain ja yrittäjien eläkelain muuttamisesta, 
ilmoitetaan Edk:lle 3149. L. Sosv:allill 3185. Sosvm. 

n:o 28. Pp. 3235. 1 K. 3251. Suurvm. n:o 239. 2 
K. 3258. 3 K. 3276. Eduskunnan vastaus. A. III: 1. 

- Ed. Laihon ym. toiv.al. n:o 463 yrittäjiä ja maata
lousväestöä koskevien eläkelakien antamisesta. Liit· 
teet 956. L. Sosv:aan 255. - Käsitelty hall. esit. 
n:o 83 yhteydessä. 

- Ed. Tiitun ym. toiv.al. n:o 464 maanviljelijä- ja 
pienyrittäjäväestön saattamisesta yleisten eläke
lakien piiriin. Uitteet 957. L. Sosv:aan 255. - Kä
sitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Hanhirovan suull. ksm. n:o 347 porotalouden 
harjoittajien saattamisesta yrittäjäeläkelainsäädän
nön piiriin, ja ministeri Partasen vastaus, 3124. 

- Ks. Eläkkeet. 

Yrittäjäkoulut: Ed. Kekkosen toiv.al. n:o 335 yrittäjä
koulun perustamisesta Pohjois-Suomeen. Liitteet 
692. L. Siv:aan 255. 

Yrittäjät: - Ks. Kauppapolitiikka. Päiväraha. 

Yritysdemokratia: Ed. Vennamon 'toiv.al. n:o 5 kan
sanvaltaistamisen toteuttamisesta valtion virastoissa, 
laitoksissa ja yrityksissä. Uitteet 57. L. Prv:aan 255. 

- Ed. Pohjosen ym. toiv.al. n:o 409 yritysdemokra
tiaan tähtäävän kokeilutoiminnan aloittamisesta val
.tiojohtoisissa yrityksissä. Liitteet 895. L. Sosv:aan 
255. 

- Ed. 0. Saarisen ym. toiv.al. n:o 410 edellytysten 
luomisesta työpaikkademokratian aikaansaamiselle. 
Liitteet 896. L. Sosv:aan 255. - Käsitelty hall. 
esit. n:o 228 yhteydessä. - Ks. Työsopimuslaki. 

Yritysneuvojat: - Ks. Pienteollisuus. 

A. 

Aho Akademi: - Ks. Yliopisto. 

Ä. 

Ähtäri: - Ks. Virastot. 

Äidinpalkka: Ed. Vennamon toiv.al. n:o 542 äidinpal
kan järjestämisestä. Liitteet 1045. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Haukipuron ym. toiv.al. n:o 549 lapsilisäjärjes
telmään liittyvän äidinpalkkajärjestelmän toteutta· 
misesta. Liitteet 1052. L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Hanhirovan rah.al. n:o 159 määrärahan osoit· 
tamisesta äidinpalkkajärjestelmän luomiseksi. Liit· 
teet 1405. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 2895, 
2967. A. II. 

- Ed. Jämsenin rah.al. n:o 258 määrärahan osoittami
sesta äidinpalkan maksamisen aloittamiseksi. Liit
teet 1510. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 2895, 
2967. A. II. 

- Ed. Kankaan ym. rah.al. n:o 274 määrärahan osoit
tamisesta äidinpalkkajärjestelmän toteuttamisen 
aloittamiseksi. Uitteet 1528. L. Vv:aan 1658. Käsi
telty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, 
s. 96. A. K. 2895,2967. A. II. 
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- Ed. Luja:n ym. rah.al. n:o 412 määrärahan osoitta
misesta äidinpalkkakysymyksen tutkimiseksi. Liit
teet 1694. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 2895, 
2967. A. II. 

- Ed. Pesolan ym. rah.al. n:o 515 määrärahan osoit
.tamisesta toimikunnan nimeäniiseksi valmistele
maan äidinpalkan laajentamista koskemaan koko 
maata. Liitteet 1808. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo
ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Saalastin ym. rah.al. n:o 573 määrärahan osoit
tamisesta äidinpalkkajärjestelmän aikaansaamiseksi. 
Liitteet 1872. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 
2-895, 2967. A. II. 

- Ed. Vennamon rah.al. n:o 764 määräraha:n osoit
tamisesta äidinpalkan toteuttamisen aloittamiseksi. 
Liitteet 2073. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja 
menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 
2895, 2967. A. II. 

- Ed. Vennamon suull. ksm. n:o 151 äidinpalkan 
.toteuttamisesta, ja ministeri Partasen vastaus, 1024. 

- Ks. Lastenhoito. 

Äidit: Ed. Vennamon suull. ksm, n:o 277 perheen
huoltajana olevien äitien taloudellisen. aseman pa
rantamisesta, ja ministeri Partasen vastaus, 2096. 

- Ks. Sosiaalihuolto. 

Äitiysavustus: Hallituksen esitys n:o 82 äitiysavustus
lain muuttamisesta, ilmoitetaan Edk:lle 644. L. 
Sosv:aan 705. Sosvm. n:o 8. Pp. 891. 1 K. 901. 
Suurvm. n:o 87. 2 K. 939. 3 K. 959. Eduskunnan 
vastaus. A. 1. 

- Ed. Aallon rah.al. n:o 81 korotetun määrärahan 
osoittamisesta äitiysavustukseen. Liitteet 1309. L. 
Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion yhtey
dessä, Vvm. n:o 80, s. 96. A. K. 2895, 2967. A. II. 

Äitiysloma: Ed. Sandelinin ym. toiv.al. n:o 962 ( 1966 
vp.) äitiysloman pitämistä estävien säännösten pois
tamisesta kauppaliikkeiden ja toimistojen työoloista 
annetun lain 9 §:stä. Liitteet 2193 (1966 vp.). -
Käsitelty hall. esit. n:o 228 yhteydessä. - Ks. Työ
sopimuslaki. 

- Ed. Sandelinin ym. toiv.al. n:o 963 (1%6 vp.) 
äitiysloman pitämistä estävien säännösten poistami
sesta työstä teollisuus- ynnä eräissä muissa amma
teissa annetun asetuksen 17 §:stä. Liitteet 2194 
(1966 vp.). - Käsitelty edellisten yhteydessä. 

- Ed. Aron ym. toiv.al. :n:o 536 äitiyslomaa koske
van lainsäädännön yhtenäistäniisestä. Liitteet 1037. 
L. Sosv:aan 255. 

- Ed. Lujan ym. kirj. ksm. n:o 252 pakollisen äitiys
loman pitentämisestä, ja ministeri Partasen vastaus 
ilmoitetaan Edk:lle 3303. A. V: 3. 

Äitiysneuvolat: - Ks. Neuvolatoiminta. 

Äitiyspäiväraha: - Ks. Sairausvakuutus. 

Äitiysraha: Ed. V. R. Virtasen kirj. ksm. n:o 180 sai
rausvakuutuslain mukaisten päivä- ja · äitiysrahojen 

jälkeenjääneisyydestä, ja sosiaali- ja terveysministeri 
TieksQ!l vastaus ilmoitetaan Edk:lle 2268. A. V: 3. 

- Ed. Männistön kirj. ksm. n:o 182 sairausvakuutus
lain mukaisen äitiyspalkan woritusajasta ja suuruu
desta, ja sosiaali- ja terveysministeri Tiekson vas
taus ilmoitetaan Edk:lle 2400. A. V: 3. 

Äitiyssuojelu: Ed. E. Salon ym. toiv.al. :n:o 535 äitiys
suojelulain aikaansaamisesta. Liitteet 1036. L. 
Sosv:aan 255. 

Äänestys: - Ks. Nimenhuuto lippuäänestyksissä ja 
vaaleissa. 

Äänestysliput: - Ks. Kunnallisvaalit. 

Äänioikeus: - Ks. Edustajanvaalit. Kunnallishallinto. 
Mielisairaat. Vaalit. 

Äänioikeusikäraja: - Ks. Vaalit. 

Äänivalli: - Ks. Lentoliikenne. 

ö. 

öljy: Ed. Pennasen rah.al. n:o 510 määrärahan osoit
tamisesta Pohjois-Karjalaan rakennettavan öljyn var
muusvaraston rakennustöiden aloittamiseksi. Liit
teet 1803. L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja meno
arvion yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 88. A. K. 2878. 
A. II. 

- Ed. Volotisen ym. rah.al. n:o 815 määrärahan osoit
tamisesta öljyn varmuusvaraston aikaansaamiseksi 
Pohjois-Karjalaan. Liitteet 2126. L. Vv:aan 1658. 
Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm. n:o 
80, s. 88. A. K. 2878. A. II. 

- Ed. Lottasen suull. ksm. n:o 139 jäteöljyn uudel
leenpuhdistamisesta, ja kauppa- ja teollisuusminis
teri Teirin vastaus, 838. 

- Ed. Sandelinin suull. ksm. n:o 282 laUS'UDtojen 
antamisesta jäteöljytoimikunnan keskeneräisestä 
työstä, ja ministeri Leskisen vastaus, 2142. 

- Ed. af Heurlinin suull. ksm. n:o 434 öljyn käsitte
lyyn liittyvistä turvallisuustoimenpiteistä, ja 
kauppa- ja teollisuusministeri Teirin vastaus, 3528. 

- Ks. Satamat. Säiliöalukset. 

öljynkuljetus: - Ks. Säiliöalukset. 

Öljysorastus:- Ks. Maantiet. 

öljyvahingot: Ed. Niemelän ym. rah.al. n:o 465 määrä
rahan osoittamisesta kaluston hankkimiseen ja hen
kilökunnan kouluttamiseen Saimaan vesistön mah
dollisten öljyvahinkojen torjumiseksi. Liitteet 1754. 
L. Vv:aan 1658. Käsitelty tulo- ja menoarvion 
yhteydessä, Vvm. n:o 80, s. 56. A. K. 2794, 2820. 
A. II. 

- Ed. Procopen rah.al. n:o 540 määrärahan osoitta
misesta öljyvahinkojen estämistä ja niiden torju
mista varten. Liitteet 1834 ja 1835. L. Vv:aan 1658. 
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Käsitelty tulo- ja menoarvion yhteydessä, Vvm . .n:o 
80, s. 56. A. K. 2794, 2820. A. II. 

- Ed. Ilaskiven kirj. ksm. n:o % mereen joutuneen 
öljyn aiheuttamien tuhojen estämisestä, ja kauppa
ja teollisuusministeri Teirin vastaus ilmoitetaan 
Edk:lle 1171. A. V: 3. 

- Ed. Häggblomin kirj. ksm. :n:o 105 .toimenpiteistä 
öljyvahinkojen estämi8eksi, ja kauppa- ja teollisuus
ministeri Teirin vastaus ilmoitetaan Edk:lle 1171. 
A. V:3. 

- Ed. Gestrinin suull. ksm. n:o 114 merenkulkuhal
lituksen öljyvahinkojen torjuntatoimenpiteitä kos
kevan tiedon paikkansapitävyydestä (Peruutettu). 

- Ed. Tallgrenin suull. ksm. n:o 115 saaristossa ta
pahtuvien öljykatastrofien estämisestä, ja kauppa- ja 
teollisuusministeri Teirin vastaus, 666. 

- Ed. Gestri:nin suull. ksm. n:o 134 merenkulkuhal
lituksen öljyvahinkojen torjuntatoimenpiteitä kos
kevan tiedon paikkansapitävyydestä, ja kauppa- ja 
.teollisuusministeri Teirin vastaus, 761. 




