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T O I S E N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Tiistai 18.1.2011
Hallituksen esitys laiksi kirkkolain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 292/2010 vp
Hallintovaliokunnan
mietintö
HaVM 28/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi rikosvahinkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 251/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
29/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja
telelaitteista annetun lain, sähköisen
viestinnän tietosuojalain ja eräiden
markkinaoikeudellisten
asioiden
käsittelystä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 238/2010 vp
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Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 21/2010 vp
Lakialoite LA 67/2010 vp
Toimenpidealoite TPA 25/2007 vp,
11/2009 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan
järjestämisestä
annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 211/2010 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 22/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys ajokorttilaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 212/2010 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 23/2010 vp
Lakialoite LA 109/2007 vp, 70/2008
vp, 32, 42/2010 vp
Toimenpidealoite TPA 45/2007 vp, 43/
2008 vp, 47, 56/2009 vp, 40/2010 vp
(mietintöön sisältyy §-vastalause)
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys kansainvälisen
uusiutuvan energian viraston (IRENA)
perussäännön hyväksymisestä ja laiksi
sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 171/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
35/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun
lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden
energiatehokkuuden
tarkastamisesta annetun lain 1 ja 5
§:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 256/2010 vp
Ympäristövaliokunnan
mietintö
YmVM 14/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 80/2010 vp
Perustuslakivaliokunnan
mietintö
PeVM 8/2010 vp
Lakialoite LA 5/2007 vp
Toimenpidealoite TPA 55/2007 vp
(vain äänestys)
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 17/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
30/2010 vp
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(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)
(vain äänestys)
Hyväksyttiin
Keskiviikko 19.1.2011
Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 80/2010 vp
Perustuslakivaliokunnan
mietintö
PeVM 8/2010 vp
Lakialoite LA 5/2007 vp
Toimenpidealoite TPA 55/2007 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 17/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
30/2010 vp
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)
Hyväksyttiin
VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
UaVM 10/2010 vp - HE 250/2010
vp Hallituksen esitys Suomen ja
Intian
välillä
taloudellisesta
yhteistyöstä tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi Suomen
Tasavallan ja Intian välillä tehdyn
kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun
lain kumoamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Intian
välisen sopimuksen taloudellisesta
yhteistyöstä sekä lain Suomen Tasavallan ja Intian välillä vuonna 1967
tehdyn kauppasopimuksen eräiden
määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta.
Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että
eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen.
UaVM 11/2010 vp - HE 276/2010
vp Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen
välillä
Kansainvälisen
rikostuomioistuimen tuomioiden
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täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä
laiksi sen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen
rikostuomioistuimen ja Suomen
välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen sekä lain
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Sopimus perustuu Kansainvälisen
rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ratifioinnin yhteydessä
hyväksytylle
ja
rikostuomioistuimelle sittemmin annetulle ilmoitukselle, jonka mukaan Suomi
suostuu ottamaan vastaan vankeusrangaistukseen tuomittuja henkilöitä suorittamaan rangaistuksensa.
Sopimuksella määritellään yksittäiseen täytäntöönpanopyyntöön liittyvät käytännön menettelytavat ja
täsmennetään ne puitteet, joissa vankeusrangaistuksen täytäntöönpano
tapahtuu.
Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että
eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.Valiokuntaneuvos Raili
Lahnalampi.
StVM 48/2010 vp - HE 303/2010
vp Hallituksen esitys laiksi huumausainelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huumausainelakia siten, että
uusia terveydelle vaarallisia huumaavia aineita, joita ei ole kansainvälisesti
kielletty,
voitaisiin
määritellä huumausaineiksi.
Lakiin otettaisiin myös erityissäännökset siltä varalta, että näitä aineita
voidaan joissakin tilanteissa käyttää
teollisuustarkoituksissa. Sosiaali- ja
terveysvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan vuoden 2011 alkupuolella.
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
Harri Sintonen.
YmVM 17/2010 vp - HE 141/2010
vp Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muutta-

misesta
Esityksessä ehdotetaan maankäyttöja rakennuslakia muutettavaksi siten,
että tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntäminen voi perustua
aikaisempaa laajemmin yleiskaavoitukseen.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi niistä edellytyksistä, joilla yleiskaavaa on mahdollista käyttää
suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimalan rakentamiseksi. Esityksessä ehdotetaan
säädettäväksi myös tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavan yleiskaavan erityisistä sisältövaatimuksista
sekä kunnan mahdollisuudesta periä
yleiskaavan laatimisesta aiheutuneita kustannuksia siltä, jonka aloitteesta
tuulivoimarakentamista
ohjaavan yleiskaavan laatimiseen on
ryhdytty.
Lakia ehdotetaan muutettavaksi
siten, että ranta-alueelle rakentamista
koskevan poikkeamisasian ratkaisutoimivaltaa siirretään elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta
kunnille. Muutoksen tavoitteena on
selkeyttää toimivallan jakoa ja lisätä
kunnan toimivaltaa poikkeamisasioissa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta.
Ympäristövaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja
Ekroos.
TaVM 38/2010 vp - HE 300/2010
vp Hallituksen esitys ydinenergialain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ydinenergialakia ydinlaitosten
ydinturvallisuudesta annetun direktiivin edellyttämällä tavalla. Luvanhaltijan velvollisuuksiin lisättäisiin
velvollisuus järjestää koulutusta
ydinturvallisuuteen liittyviä tehtäviä
hoitavalle henkilöstölleen. Lakiin
kirjattaisiin myös kielto delegoida
luvanhaltijalle kuuluvaa velvollisuutta huolehtia ydinenergian käytön turvallisuudesta.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.
Talousvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen
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MmVM 24/2010 vp - VNS 3/2010
vp Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta
Selonteon tavoitteena on kuvata
elintarviketurvallisuuden tilaa Suomessa, esitellä keskeiset tunnusluvut
sekä kartoittaa ne toimet, joilla elintarviketurvallisuutta edistetään tai
sen tila säilytetään. Pääpaino on
edellisen elintarviketurvallisuusselonteon (2006) jälkeen tapahtuneen
kehityksen kuvaamisessa. Selonteossa käsitellään elintarvikkeiden ja
talousveden kemiallisia, fysikaalisia,
mikrobiologisia ja ravitsemuksellisia
turvallisuusriskejä, riskinarviointia ja
riskinhallintaa sekä määritellään
lopuksi
elintarviketurvallisuustavoitteet vuosille 2010–2014. Valiokunta katsoo, että elintarviketurvallisuusselonteko kattaa koko
elintarviketuotantoketjun ja siinä on
erittäin laaja-alaisesti linjattu elintarviketurvallisuustyön yleiset tavoitteet. Valiokunta pitää selontekoa
hyvänä kokonaisvaltaisena arviona
elintarviketurvallisuudesta, joka on
laajentunut nyt myös ravitsemuksellisten turvallisuusriskien käsittelyyn.
Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta seuraavan kannanoton,
jossa edellytetään, että:
1. Hallitus huolehtii riskien hallinnan parantamiseksi elintarvikevalvonnan ja tullin sekä erityisesti
tullilaboratorion resurssien turvaamisesta, ja että samalla valvonnan
keskittämistä valtiolle jatketaan.
2. Hallitus edistää ruokaturvallisuuden parantamiseksi elintarvikkeiden

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

jäljitettävyyden selkeyttämistä siten,
että alkuperämerkinnät sisältyvät
jatkossa kaikkiin elintarviketuotteisiin. Valiokuntaneuvos Jaakko
Autio.
LaVM 31/2010 vp - HE 285/2010
vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain kätkemis- ja rahanpesurikoksia koskevaa lukua sekä
kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua lakia. Rahanpesun
tunnusmerkistöä täsmennettäisiin ja
siihen lisättäisiin tekotavaksi rikoshyödyn hallussapito. Oikeushenkilön
rangaistusvastuun
soveltamisalaa
laajennettaisiin tuottamukselliseen
rahanpesuun.
Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että
jatkossa rahanpesurikoksissa olisi
mahdollista antaa kansainvälistä
oikeusapua ilman kaksoisrangaistavuuden edellytyksen täyttymistä.
Rahanpesukriminalisoinnit täyttävät
kansainvälisissä sopimuksissa asetetut kriminalisointivelvoitteet. Siltä
osin kuin niistä on poikettu, se on
tehty kansainvälisten instrumenttien
sallimien poikkeamismahdollisuuksien rajoissa. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman
pian.
Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Marja
Tuokila.

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

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 18.1.2011
Hallituksen esitys Liechtensteinin
kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys HE 327/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisen
kehittämisestä vuosina 2011–2014
Hallituksen esitys HE 328/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden
vahvistamisesta annetun lain 1 sekä
14 §:n muuttamisesta ja kielilain
30 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 329/2010 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan
Kaivoslaki ja eräät siihen liittyvät lait
Lakialoite LA 120/2010 vp (EskoJuhani Tennilä/vas)
Talousvaliokuntaan
M U U TA
Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta
Valtioneuvoston selonteko VNS 4/
2010 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
11/2010 vp
Palautekeskustelu
Hyväksyttiin

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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