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tekstivasta-

VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT

hankittujen tai muutoin tulliviranomaisten hallussa olevien tietojen
luovuttamisesta pyynnön esittäneen
sopimuspuolen tulliviranomaiselle.

HaVM 29/2010 vp - HE 291/2010
vp Hallituksen esitys yhteistyöstä
ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa Kosovon kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kosovon kanssa
yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa kesäkuussa 2010
tehdyn sopimuksen.

Sopimus tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä,
jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet
toisilleen diplomaattiteitse suorittaneensa sopimuksen voimaantulon
edellyttämät kansallisen lainsäädännön mukaiset toimenpiteet.

Sopimus vastaa pitkälti muita viime
vuosina Suomen ja itäisen Euroopan maiden välillä tehtyjä kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia, joiden
päätarkoituksena on antaa toiselle
sopimuspuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi.
Sopimuksen soveltamisalaan kuuluu sopimuspuolten tulliviranomaisten
keskinäinen
avunanto
tullilainsäädännön
noudattamisen
varmistamiseksi ja sen vastaisten
tekojen estämiseksi, tutkimiseksi ja
tällaisia tekoja koskeviin syytetoimiin ryhtymiseksi. Käytännössä
kyse on pääasiallisesti pyynnöstä

HaVM 28/2010 vp - HE 292/2010
vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan eräitä muutoksia kirkkolain muutoksenhakua
koskeviin säännöksiin. Muutoksenhakua kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston
alistettavassa
asiassa tekemään päätökseen selkeytettäisiin oikaisuvaatimuksen käyttöä
rajoittamalla.
Säännöstä
muutoksenhausta hankintapäätökseen muutettaisiin julkisten hankintojen oikeussuojakeinoihin tehdyn
uudistuksen johdosta. Lisäksi sel-

Hallintovaliokunta ehdottaa, että
eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos
Ossi Lantto.
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keytettäisiin päätöksen tiedoksiantoa
koskevan säännöksen sanamuotoa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ossi
Lantto.
SiVM 11/2010 vp - VNS 4/2010 vp
Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta
Selontekoon on tehty laajoja selvityksiä kulttuurin tulevaisuudesta
osana kansallista elinvoimaisuutta.
Selonteossa on käyty läpi kulttuurin
ja taiteen muuttuvaa roolia, kuultu
laajasti alan asiantuntijoita ja linjattu
runsaasti eri kehittämiskohteita.
Selonteko laajentaa hyvin kulttuuripolitiikan perinteisiä rajoja yhteiskuntapolitiikan monille sektoreille.
Selonteon linjaukset tukevat taiteen
ja kulttuurin merkitystä ja vaikuttavuutta yhteiskunnan eri alueilla.
Selonteko antaa siten hyvät lähtökohdat taiteen ja kulttuurin merkityksen
vahvistamiseen
tulevaisuudessa.
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.
TaVM 35/2010 vp - HE 171/2010
vp Hallituksen esitys kansainvälisen uusiutuvan energian viraston
(IRENA) perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Bonnissa tammikuussa
2009
allekirjoitetun
kansainvälisen uusiutuvan energian
virastoa koskevan perussäännön siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan.
Perussäännöllä on perustettu kansainvälinen uusiutuvan energian
virasto IRENA. Virasto pyrkii edistämään kaikkien uusiutuvan energian muotojen käyttöönottoa sekä
kestävää käyttöä. Toiminnassa otetaan huomioon muun muassa kansalliset painopisteet sekä edut, joita
saadaan uusiutuvan energian käytön
ja energiatehokkuuden yhdistämisestä. Myös uusiutuvan energian
mahdollisuudet tukea ympäristön- ja
ilmastonsuojelua, taloudellista kas-
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vua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta,
energian saatavuutta ja energiavarmuutta sekä aluekehitystä ja sukupolvien välistä vastuuta otetaan
huomioon.
Talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy kansainvälisestä
uusiutuvan energian virastosta Bonnissa 26 päivänä tammikuuta 2009
tehdyn perussäännön siltä osin kuin
se kuuluu Suomen toimivaltaan ja
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eelis
Roikonen.
PuVM 5/2010 vp - HE 267/2010 vp
Hallituksen esitys SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa
koskevasta
tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian,
Puolan, Espanjan, Ruotsin ja
Amerikan yhdysvaltojen välillä
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan
kuuluvien
määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa
koskevasta
tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta
Suomen, Ranskan, Italian, Puolan,
Espanjan, Ruotsin ja Amerikan
yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön
alaan
kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja
sopimuksen soveltamisesta.
Sopimuksessa sovitaan yleisistä
periaatteista ohjelmistoradioteknologian tutkimus- ja kehittämishankkeita
koskevan
tiedonvaihdon
käynnistämisessä, toteuttamisessa ja
hallinnoinnissa.
Sopimus tulee voimaan kun viimeinen osapuoli on allekirjoittanut sen.
Sopimus tulee Suomen osalta voimaan päivänä, jona Suomi on ilmoittanut
muille
sopimuspuolille
saaneensa päätökseen sopimukseen
sitoutumiseksi tarvittavat kansalliset toimenpiteet.
Puolustusvaliokunta ehdottaa, että
eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos
Heikki Savola.

VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT

Tiistai 11.1.2011
Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan
yleissopimuksen
lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen
luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä
laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan
palvelujen tarjoamisesta annetun
lain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 317/2010 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 318/2010 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys vanginkuljetusta
koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 319/2010 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys laiksi vanginkuljetuksen hankkimisesta yksityiseltä
palveluntuottajalta
Hallituksen esitys HE 320/2010 vp
Lakivaliokuntaan
lakivaliokuntaan

ja

Perustus-

Keskiviikko 12.1.2011
Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 321/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja
Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta
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Hallituksen esitys HE 322/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
lain sekä eräiden muiden lakien
muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys laeiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 323/2010 vp

Torstai 13.1.2011

Ympäristövaliokuntaan
Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta

Valtiontalouden tarkastusviraston
erilliskertomus eduskunnalle:

Hallituksen esitys HE 324/2010 vp
Ympäristövaliokuntaan
Hallituksen esitys biopankkilaiksi
sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä
käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
muuttamiseksi
Hallituksen esitys HE 325/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja
Perustuslakivaliokuntaan

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Hallituksen esitys HE 326/2010 vp

Valtiontalouden kehysmenettelyn
vaikuttavuus finanssipolitiikan hallintavälineenä

Pelastuslaki
Lakialoite LA 113/2010 vp (Lauri
Oinonen /kesk)
Hallintovaliokuntaan
Laki elintarvikelain muuttamisesta
Lakialoite LA 117/2010 vp (Janne
Seurujärvi/kesk)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Laki isyyslain voimaanpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentin kumoamisesta

Tarkastusvaliokuntaan
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksistaannetun
lain
9
§:n
muuttamisesta

Lakialoite LA 118/2010 vp (Christina Gestrin/r ym.)
Lakivaliokuntaan
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain 2 ja 3 §:n ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista annetun lain 3 ja 4 §:n
muuttamisesta

Lakialoite LA 112/2010 vp (Tarja
Tallqvist /kd ym.)

Lakialoite LA 119/2010 vp (Päivi
Räsänen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Kertomus K 21/2010 vp

Suuri valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Hallintovaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Puolustusvaliokunta
Sosiaali– ja terveysvaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa– ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta

Eduskunnan viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan eduskunnan
tiedotusyksikölle, os. 00102 Eduskunta, puh. (09) 432 2020.
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