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T O I S E N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Tiistai 25.1.2011
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
Hallituksen esitys HE 250/2010 vp,
Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 10/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
sekä laiksi sen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 276/2010 vp,
Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 11/2010 vp
Hyväksyttiin
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Hallituksen esitys yhteistyöstä ja
keskinäisestä avunannosta tulliasioissa Kosovon kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
Hallituksen esitys HE 291/2010 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
29/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys riistahallintolaiksi
sekä laiksi metsästyslain muuttamisesta, riistanhoitomaksusta ja
pyyntilupamaksusta annetun lain
muuttamisesta ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 237/2010 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
mietintö MmVM 23/2010 vp
Hyväksyttiin
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

Hallituksen esitys HE 267/2010 vp,
Puolustusvaliokunnan
mietintö
PuVM 5/2010 vp
Hyväksyttiin
Lakialoite laiksi kansanedustajain
eläkelain ja kansanedustajain perheeläkelain 1 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 115/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan
mietintö StVM 47/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä
Hallituksen esitys HE 299/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
36/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi Geologian
tutkimuskeskuksesta
Hallituksen esitys HE 249/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
37/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä
Hallituksen esitys HE 307/2010 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 15/2010 vp
Hyväksyttiin
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Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
Hallituksen esitys HE 308/2010 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 16/2010 vp
Hyväksyttiin
Keskiviikko 26.1.2011
Hallituksen esitys laiksi järjestyslain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 330/2010 vp
Hallintovaliokuntaa ja Perustuslakivaliokuntaan
Torstai 27.1.2011
Laki liikuntalain 2 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 116/2010 vp (Outi
Mäkelä/kok ym).
Sivistysvaliokuntaan

VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
StVM 51/2010 vp - HE 274/2010 vp
Hallituksen esitys asian uudelleen
käsittelyä koskevien säännösten
muuttamiseksi sosiaaliturvaetuuksia koskevassa lainsäädännössä
Esityksessä ehdotetaan sosiaaliturvaetuuksia koskevia lakeja muutettaviksi siten, että sosiaaliturvaetuuden
myöntäneellä
vakuutuslaitoksella
olisi mahdollisuus nykyistä yksinkertaisemmassa menettelyssä ratkaista asia uudelleen tilanteessa, jossa
etuuden saajalle on päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty
jokin muu etuus tai korvaus, joka
etuuslain mukaan kokonaan estää tai
vähentää etuutta. Esityksessä ehdotetaan myös luovuttavan valitusoikeudesta vakuutusoikeuteen muutoksenhakulautakunnan päätöksen poistamista koskevassa asiassa. Ehdotetuilla muutoksilla pyritään keventämään ja sujuvoittamaan menettelyä
asian uudelleen ratkaisemiseksi ja
näin jouduttamaan päätöksenantoa.
Poistomenettely on hallinnollisesti
tarpeettoman raskas asioissa, joissa
asianosaisen oikeusturva ei vaarannu,
vaikka asia ratkaistaisiin uudelleen
yksinkertaisemmassa menettelyssä.
Muutoksilla pyritään myös yhdenmukaistamaan asian uudelleen rat-
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kaisemiseen liittyviä käytäntöjä eri
etuuksien toimeenpanossa.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään
muuttamattomina. Valiokuntaneuvos
Eila Mäkipää.
StVM 52/2010 vp - HE 305/2010 vp
Hallituksen esitys laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n ja vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta
annettua lakia ja vakuutusoikeuslakia
muutetaan siten, että muutoksenhakuelimillä olisi oikeus saada salassa
pidettäviä tietoja Kansaneläkelaitoksen henkilörekistereistä teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Tiedot olisi mahdollista luovuttaa ilman
sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus
on säädetty. Muutoksenhakuelinten
oikeus tiedon saantiin säilyisi entisen
laajuisena, mutta muutettu lainsäädäntö mahdollistaisi tietojen hakemisen teknisen käyttöyhteyden avulla.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset
hyväksytään muutettuina. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.
LiVM 24/2010 vp - HE 312/2010 vp
Hallituksen esitys Suomen ja
Ruotsin välisen valtion rajat ja
lentotiedotusalueiden rajat ylittävää toimintaa koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan
hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä tehdyn valtion
rajat ja lentotiedotusalueiden rajat
ylittävää toimintaa koskevan sopimuksen.
Neuvoteltava sopimus käsittäisi
useita osa-alueita. Suomi on delegoinut aikanaan Ruotsille Pohjanlahdella
sijaitsevan Merenkurkun alueen
(Kvarken), jossa ilmaliikennepalveluja tarjoaa Ruotsin viranomaisen
hyväksymä
ilmaliikennepalvelun
tarjoaja. Sopimuksen myötä näitä
järjestelyjä täsmennetään, mikä on

tarpeen myös molemmissa valtioissa
toteutettujen ilmailuviranomaisten
eriyttämistoimien johdosta. Samoin
sopimuksella tähdätään yhteisistä
menettelyistä sopimiseen, jotta mahdollistettaisiin ilmatilan varaaminen
Suomen ja Ruotsin yhteisiä ilmasotaharjoituksia varten erikseen määritellyllä alueella. Sopimuksessa on
huomioitu ilmatilan joustavaa käyttöä
ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevat unionin lainsäädännön
velvoitteet.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdottaa, että eduskunta hyväksyy
hallituksen esityksessä tarkoitetun
sopimuksen ja että lakiehdotus
hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Juha Perttula.
TaVM 41/2010 vp - HE 301/2010
vp Hallituksen esitys laiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden
kehittämiskeskuksesta
annetun
lain muuttamisesta
Tekes - teknologian ja innovaatioiden
kehittämiskeskuksesta annettua lakia
ehdotetaan muutettavaksi siten, että
kehittämiskeskus voi kilpailuttaa julkisista hankinnoista annettua lakia noudattaen tavaran- ja palveluntuottajat
niiden pienten ja keskisuurten yritysten
puolesta, jotka saavat kehittämiskeskukselta rahoitusta tutkimus-,
kehittämis- tai innovaatiotoimintaan.
Muutoksen myötä kehittämiskeskukselta yli puolet hankinnan arvosta
rahoitusta saanut pieni tai keskisuuri
yritys voisi valita hankinnan toteuttajaksi toimittajan, jonka kehittämiskeskus on kilpailuttanut. Kilpailutuksessa noudatetaan hankintalakia
ja hankintamenettelyyn osallistuneita
kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä kilpailutuksessa toimitaan avoimesti. Lisäksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annettuun lakiin
ehdotetaan tehtävän kehittämiskeskuksen hallitusta koskevia muutoksia.
Muutoksen myötä hallituksesta käytettäisiin nimitystä johtokunta, sen
toimikausi lyhenisi kolmeen vuoteen
ja kokoonpano muuttuisi. Lisäksi
johtokunnan roolia selkeytettäisiin.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1 päivänä maaliskuuta 2011.
LaVM 32/2010 vp - HE 284/2010
vp Hallituksen esitys laiksi riitaasioiden sovittelusta ja sovinnon
vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä laeiksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n ja
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velan vanhentumisesta annetun
lain 11 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki riita-asioiden sovittelusta ja
sovinnon vahvistamisesta yleisissä
tuomioistuimissa. Lailla pantaisiin
täytäntöön Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Laki korvaisi riitaasioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain. Uusi laki
sisältäisi riita-asioiden sovittelua
yleisissä tuomioistuimissa koskevien
säännösten lisäksi säännökset tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehdyn sovinnon vahvistamisesta
täytäntöönpanokelpoiseksi.
Tuomioistuimen
ulkopuolisessa
sovittelussa tehdyn sovinnon vahvistamista koskevia säännöksiä sovellettaisiin vain sellaisiin riita-asioihin,
joissa sovinto on sallittu. Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset
hyväksytään
muuttamattomina.
Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.

Suomen talousvyöhykkeestä annettua
lakia, merensuojelulakia sekä lakia
viranomaisten suunnitelmien ja
ohjelmien
ympäristövaikutusten
arvioinnista. Ehdotetuilla lakimuutoksilla pantaisiin täytäntöön yhteisön
meriympäristöpolitiikan
puitteita
koskeva direktiivi.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan mahdollisimman pian.
Ympäristövaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jaakko
Autio.

detyn 30 päivän määräajan kuluessa
ryhdyttävä toimiin asian selvittämiseksi. Päätös olisi tällaisessa tapauksessa annettava viimeistään kahden
viikon kuluttua siitä, kun työttömyyskassalla tai Kansaneläkelaitoksella on ollut käytettävissään asian
ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
vuoden 2011 alkupuolella.

TrVM 9/2010 vp - M 8/2010 vp
Harmaan talouden katvealueet
(Suomen kansainvälistyvä harmaa
talous)
Tarkastusvaliokunta on päättänyt
10.12.2008 kokouksessaan käynnistää ulkopuolisen tutkimustyön harmaan talouden katvealueista. Valiokunta hyväksyi 18.3.2009 kokouksessaan tutkimustyötä koskevan tarjouspyynnön kohteen ja tutkimuksen
sisällön sekä valtuutti samalla tarkastusvaliokunnan sihteeristön ryhtymään tarjouspyyntömenettelyn edellyttämiin toimiin
Valiokunnan
sihteereinä
ovat
toimineet valiokuntaneuvos Nora
Grönholm ja Valiokuntaneuvos
Matti Salminen.

YmVM 18/2010 vp - HE 179/2010
vp Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain 18 ja 103 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
ympäristönsuojelulakia siten, että
kiinteistön ominaisuuksiin ja kiinteistön haltijaan liittyvät erityispiirteet voidaan nykyistä joustavammin ottaa huomioon talousjätevesien käsittelyä koskevia säännöksiä
sovellettaessa.
Esityksessä ehdotetaan, että ympäristönsuojelulain nojalla annettujen
talousjätevesien käsittelyvaatimusten
noudattamisesta voidaan vapauttaa
muun ohessa kiinteistön haltijat,
jotka ovat iäkkäitä tai vaikeassa
elämäntilanteessa. Yleisiä käsittelyvaatimuksia ei ehdotuksen mukaan
sovelleta jo olemassa olevaan käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jos
kiinteistön haltija ja sillä vakituisesti
asuvat ovat täyttäneet 68 vuotta
ehdotetun lain voimaan tullessa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
vuoden 2011 alussa.
Ympäristövaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana. Valiokuntaneuvos
Eila Mäkipää.
VaVM 54/2010 vp - HE 265/2010
vp Hallituksen esitys laiksi talousneuvostosta
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi
laki talousneuvostosta. Samassa
yhteydessä nykyinen laki talousneuvostosta kumottaisiin. Päämääränä
on jatkaa yhteistoimintaa hallituksen
ja etujärjestöjen välillä siten, että se
tukee päätöksenteon valmistelua
muuttuvassa
talouspoliittisessa
ympäristössä. Talouden tilasta ja
talouspolitiikasta käytävää keskustelua
varten olisi jatkossakin valtioneuvoston asettama talousneuvosto.
Ehdotetulla lailla selkeytettäisiin
talousneuvoston asemaa ja tehtävää
eri osapuolten välisenä keskustelupaikkana keskeisistä talouspolitiikan
haasteista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista. Lailla saatettaisiin talousneuvostoa koskeva vanhentunut
sääntely kokonaisuudessaan nykyvaatimusten mukaiseksi myös rakenteeltaan ja terminologialtaan.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Hellevi
Ikävalko.

YmVM 19/2010 vp - HE 323/2010
vp Hallituksen esitys laeiksi
vesienhoidon
järjestämisestä
annetun lain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
vesienhoidon järjestämisestä annettua
lakia lisäämällä lakiin uusi merenhoidon järjestämistä koskeva luku
sekä tekemällä tarvittavat muutokset
lain muihin säännöksiin. Lain nimike
ehdotettaisiin muutettavaksi vastaamaan muutetun lain sisältöä siten,
että lain nimike olisi jatkossa laki
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Lisäksi muutettaisiin
ympäristönsuojelulakia, vesilakia,

StVM 49/2010 vp - HE 316/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
työttömyysturvalakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi määräaika, jossa
työttömyysetuuksia koskevat hakemukset tulisi käsitellä. Esityksessä
ehdotetaan, että työttömyysetuutta
koskeva päätös tulisi antaa 30 kalenteripäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Jos päätöstä ei hakemuksen puutteellisuuden vuoksi voitaisi
antaa ehdotetussa määräajassa, työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen olisi päätöksen antamiselle sää-

VaVM 55/2010 vp - HE 288/2010
vp Hallituksen esitys Liberian
kanssa veroasioita koskevista
tiedoista
tehdyn
sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Liberian kanssa
marraskuussa 2010 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen.
Sopimus rakentuu Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD)
laatimille
malliverosopimukselle ja verotietojenvaihtoa
koskevalle mallisopimukselle ja
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sisältää määräyksiä
vaihtamisesta.

verotietojen

Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella
haitallista verokilpailua vastaan.
Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä,
jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet
toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle
asetetut edellytykset.
Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen
kanssa.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
eduskunta hyväksyy hallituksen
esityksessä tarkoitetun sopimuksen
ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
VaVM 56/2010 vp - HE 289/2010
vp Hallituksen esitys Montserratin
kanssa veroasioita koskevista
tiedoista
tehdyn
sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Montserratin kanssa
marraskuussa 2010 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen.
Sopimus rakentuu Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle ja sisältää
määräyksiä verotietojen vaihtamisesta.
Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella
haitallista verokilpailua vastaan.
Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä,
jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet
toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle
asetetut edellytykset.
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Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen
kanssa.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
eduskunta hyväksyy hallituksen
esityksessä tarkoitetun sopimuksen
ja että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.
VaVM 57/2010 vp - HE 327/2010 vp
Hallituksen esitys Liechtensteinin
kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Liechtensteinin
kanssa joulukuussa 2010 veroasioita
koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn
sopimuksen.
Sopimus rakentuu Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojen vaihtamista
koskevalle mallisopimukselle ja
sisältää määräyksiä tällaisten tietojen
vaihtamisesta.
Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella
haitallista verokilpailua vastaan.
Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.
Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen
kanssa.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
eduskunta hyväksyy hallituksen
esityksessä tarkoitetun sopimuksen
ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos
Maarit Pekkanen.

TaVM 39/2010 vp - HE 220/2010
vp Hallituksen esitys laeiksi
kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi aikaosuusasuntojen eli niin
sanottujen loma- tai viikko-osakkeiden
markkinointia ja kauppaa koskeva
kuluttajansuojalain luku. Lisäksi
ehdotetaan kumottaviksi vastikkeellisia markkinointiarpajaisia koskevat
kuluttajansuojalain ja sopimattomasta
menettelystä elinkeinotoiminnassa
annetun lain kiellot. Kumoamisiin
liittyen tarkistettaisiin arpajaislain
soveltamisalaa. Lait ovat tarkoitetut
tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Direktiivin täytäntöönpanoaika päättyy 23
päivänä helmikuuta 2011. Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.
Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi.
LaVM 33/2010 vp - HE 221/2010
vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja
eräiden niihin liittyvien lakien
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin
lisättäväksi uusi säännös törkeästä
metsästysrikoksesta. Törkeästä metsästysrikoksesta tuomittaisiin, jos
metsästysrikos on tehty erityisen
raa’alla tai julmalla tavalla, rikoksen
kohteena olisi suuri määrä riistaeläimiä, rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, rikos on
erityisen suunnitelmallinen tai rikoksella tapetaan ahma, ilves, karhu,
metsäpeura, saukko tai susi taikka
vahingoitetaan sitä. Rikoksen tulisi
olla myös kokonaisuutena arvostellen
törkeä. Törkeästä metsästysrikoksesta
ehdotetaan säädettäväksi seuraamukseksi vähintään neljä kuukautta ja
enintään neljä vuotta vankeutta.Lait
ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen vuoden
2011 aikana.
Lakivaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen
jälkeen. Valiokuntaneuvos MinnaLiisa Rinne.
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EDUSKUNNAN VIIKKO

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 25.1.2011
Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 50 §:n, perhehoitajalain
ja omaishoidon tuesta annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 331/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki riistavahinkolain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta
Lakialoite LA 121/2010 vp (Jari
Leppä/kesk ym.)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

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
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