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Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun
lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 201/2010 vp

A I N O A N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Tiistai 1.2.2011
Kansallisen ihmiskaupparaportoijan
kertomus 2010
Kertomus K 17/2010 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö TyVM 13/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan
UaVM 12/2010 vp

mietintö

Hallituksen esitys laiksi talousneuvostosta
Hallituksen esitys HE 265/2010 vp
mietintö

Harmaan
talouden
katvealueet
(Suomen kansainvälistyvä harmaa
talous)
Muu asia M 8/2010 vp

Hallituksen esitys HE 288/2010 vp

Torstai 3.2.2011

Tarkastusvaliokunnan
TrVM 9/2010 vp
Hyväksyttiin

18/11.2.2011

mietintö

Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 55/2010 vp
Hyväksyttiin

Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 56/2010 vp

mietintö

Hallituksen esitys Liechtensteinin
kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 327/2010 vp

Hyväksyttiin
Hallituksen esitys Liberian kanssa
veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys HE 289/2010 vp

Hyväksyttiin

Hyväksyttiin

Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 54/2010 vp

Hallituksen esitys Montserratin
kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

mietintö

Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 57/2010 vp

mietintö

Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laeiksi rikoslain
32 luvun 6 ja 14 §:n sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa
annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 285/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
31/2010 vp
Hyväksyttiin
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Hallituksen esitys laiksi riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa
sekä laeiksi oikeudenkäymiskaaren
17 luvun 23 §:n ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 284/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
32/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi huumausainelain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 303/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 48/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 316/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 49/2010 vp
Toimenpidealoite TPA 27/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys ydinenergialain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 300/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
38/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 220/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
39/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 301/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
41/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 141/2010 vp
Ympäristövaliokunnan
YmVM 17/2010 vp

mietintö

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

kymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella olisi
oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain
säätämiseksi.

PeVM 9/2010 vp - HE 60/2010 vp,
LA 44/2010 vp Hallituksen esitys
laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Perustuslaissa säädettyä mahdollisuutta poiketa perusoikeuksista
poikkeusoloissa ehdotetaan tarkistettavaksi. Lisäksi ehdotetaan puolustusvoimien
ylipäällikkyyden
luovuttamisedellytysten täsmentämistä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen perustuslakia. Ehdotetulla lailla vahvistettaisiin Suomen
valtiosäännön parlamentaarisia piirteitä sekä parannettaisiin kansalaisten osallistumisoikeuksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

Toimivalta antaa hallituksen esitykset eduskunnalle osoitettaisiin valtioneuvostolle. Valtioneuvosto päättäisi myös hallituksen esitysten täydentämisestä ja peruuttamisesta
samoin kuin hallituksen kertomusten
antamisesta eduskunnalle.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään hallituksen
esityksen ja lakialoitteen LA 44/
2010 vp pohjalta muutettuna ja että
hyväksytään uusi 2. lakiehdotus.
Valiokuntaneuvos Petri Helander

Tasavallan presidentin harkintavaltaa päätöksenteossa sidottaisiin
eräissä asiaryhmissä valtioneuvoston ratkaisuehdotukseen silloin, kun
valtioneuvoston
ratkaisuehdotus
presidentille vastaa eduskunnan
ilmaisemaa kantaa asiassa. Asiaa
toista kertaa presidentille esiteltäessä
muusta kuin lain vahvistamista, virkaan nimittämistä tai tehtävään määräämistä
koskevasta
asiasta
päätettäisiin eduskunnan ja valtioneuvoston yhtenevän kannan mukaisesti.

Mietintöön sisältyy vastalause

Pääministerin asemasta Suomen
edustajana Euroopan unionin toiminnassa ehdotetaan säädettäväksi
perustuslaissa. Lisäksi perustuslakiin otettaisiin nimenomaiset säännökset
Suomen
jäsenyydestä
Euroopan unionissa ja toimivallan
siirrosta kansainväliselle toimielimelle. Kansainvälisten velvoitteiden
voimaansaattaminen
osoitettaisiin pääsääntöisesti valtioneuvostolle.
Esityksessä ehdotetaan, että Suomen
kansalaisten ja Suomessa asuvien
muiden Euroopan unionin kansalaisten äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa kirjataan perustuslakiin.
Kansalaisten osallistumisoikeuksia
valtiollisella tasolla ehdotetaan täydennettäväksi uudella kansalaisaloitejärjestelmällä. Vähintään viidellä-

HaVM 30/2010 vp - HE 208/2010
vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Ehdotus
perustuu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviin jäsenvaltioissa
sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti
oleskelevien kolmansien maiden
kansalaisten palauttamiseksi. Ulkomaalaislakiin lisättäisiin säännös
vapaaehtoisesta paluusta, jonka
mukaan ulkomaalaiselle voitaisiin
maastapoistamispäätöksen
yhteydessä määrätä aika vapaaehtoiseen
maasta poistumiseen. Samalla ehdotetaan muutettavaksi maahantulokieltoon sekä säilöön ottamiseen
liittyviä säännöksiä. Maahantulokiellon määräämisperusteita tarkennettaisiin ja säilöönotolle ehdotetaan
säädettäväksi enimmäispituus. Esityksessä ehdotetaan lisäksi maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoa
koskevien ulkomaalaislain säännösten täsmentämistä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

Hyväksyttiin
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LaVM 34/2010 vp - HE 286/2010
vp Hallituksen esitys syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki syyttäjälaitoksesta.
Lakiin koottaisiin tällä hetkellä useaan
eri lakiin sisältyvät säännökset syyttäjälaitoksen hallinnosta ja organisaatiosta sekä syyttäjistä ja syyttäjäntoiminnasta.
Lakien on tarkoitus tulla voimaan
vuonna 2011.
Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Valiokuntaneuvos Marja Tuokila
LaVM 35/2010 vp - HE 279/2010
vp Hallituksen esitys rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen
liittyvien lakien muuttamiseksi
Rikosseuraamusalan organisaatio on
uudistettu vuoden 2010 alusta lukien
siten, että Rikosseuraamusvirastosta,
Kriminaalihuoltolaitoksesta ja Vankeinhoitolaitoksesta on muodostettu
Rikosseuraamuslaitos-nimine viranomainen. Uusi organisaatio koostuu
keskushallintoyksiköstä, terveydenhuoltoyksiköstä ja kolmesta rikosseuraamusalueesta. Alueilla on
arviointikeskus, yhdyskuntaseuraamustoimistoja ja vankiloita.
Uudistus toteutettiin vuoden alussa
voimaan tulleella Rikosseuraamuslaitoksesta. annetulla lailla. Uudistuksen yhteydessä organisaation
nimi ja suurin osa siihen kuuluvien
yksiköiden nimistä muuttuivat.
Rikosseuraamuslaitosta koskevassa
laissa on tehtäviä koskeva siirtymäsäännös, jossa muuttunut organisaatiorakenne ja nimien muutokset
on otettu huomioon. Organisaatio tai
sen yksiköt mainitaan myös useissa
muissa laeissa, joissa olevat organisaatiorakennetta ja toimivaltaa koskevat säännökset tulisi myös
tarkistaa.
Esitys sisältää ehdotuksen 10 sellaisen lain muuttamiseksi, joissa mainitaan
Rikosseuraamusvirasto,
Kriminaalihuoltolaitos, Vankeinhoitolaitos, Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikkö, Kriminaali-huoltolaitoksen aluetoimisto, aluevankila
tai sijoittajayksikkö.
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Esitys on luonteeltaan pääosin tekninen. Teknisten muutosten ohella
sisällöllisiä muutoksia tehtäisiin joihinkin toimivaltasäännöksiin perustuslain vaatimusten ja käytännössä
esiin tulleiden tarpeiden perusteella.
Tämä koskisi nuorisorangaistuksesta
ja ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetuissa laeissa olevia toimivaltasäännöksiä. Lisäksi laajennettaisiin vankeuslaissa säädettyä päivystävän virkamiehen toimivaltaa
sekä tarkistettaisiin eräistä turvaamistoimenpiteistä terveyden-huoltohenkilökunnalle tehtäviä ilmoituksia
ja vangin terveydentilan tutkimista
koskevia säännöksiä.
Elinkautiseen vankeuteen tuomitun
vangin vapauttamismenettelyä kehitettäisiin lisäämällä vankilassa tehtäviä riskiarvioita. Lisäksi tehostettaisiin ehdonalaisen vapauden valvontaa laajentamalla valvontatapaamisten sekä valvontaan kuuluvien
tehtävien ja ohjelmien enimmäismäärää erityistä tukea ja valvontaa
tarvitsevilla valvottavilla enintään
30 tuntiin kuukaudessa.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman
pian.
Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
LaVM 36/2010 vp - HE 277/2010
vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan rikoslakia
muutettavaksi niin, että luvattomana
käyttönä ei pidetä suojaamattoman
langattoman
tietoverkkoyhteyden
kautta muodostetun internet-yhteyden käyttämistä. Ehdotetulla lailla
suojaamattoman WLANin (wireless
local area network) ja vastaavan
tyyppisen langattoman tietoverkon
käyttäminen sekä sen kautta tapahtuvan internet-yhteyden luvattoman
käytön rangaistavuus nimenomaisesti suljetaan pois.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos MinnaLiisa Rinne

MmVM 28/2010 vp - HE 265/2009
vp Hallituksen esitys laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden
siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä kiinteistönmuodostamislain kiinteistötoimituksia koskevia
säännöksiä. Merkittävimmät muutosehdotukset liittyvät kiinteistötoimitustuotannon
tehostamiseen
sekä kiinteistötietojärjestelmän luotettavuuden parantamiseen ja kiinteistönmuodostamislakiin
sisältyvien osittamisrajoitusten tarkistamiseen.
Yhteisaluelakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä sen menettelyllisiä säännöksiä
selventäviä
muutoksia.
Ehdotetut muutokset koskevat muun
muassa osakaskunnan sääntöjen
vahvistamista, äänestämistä osakaskunnan kokouksessa ja osakkaan
moiteoikeutta. Lisäksi yhteisaluelakiin, kiinteän omaisuuden ja erityisten etuuksien lunastamisesta
annettuun lakiin, yksityisistä teistä
annettuun lakiin, maakaareen ja
ulkoilulakiin ehdotetaan tehtäväksi
eräitä kiinteistönmuodostamislakiin
ehdotettuihin muutoksiin liittyviä
pääosin teknisluonteisia tarkistuksia.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman
pian. Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään
muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Carl Selenius.
MmVM 27/2010 vp - HE 259/2010
vp Hallituksen esitys laiksi metsän
hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettua lakia
ehdotetaan muutettavaksi siten, että
siihen lisätään uusi säännös, jonka
perusteella maa- ja metsätalousministeriö voi oikeuttaa maanomistajan
omalla
kustannuksellaan
toteuttamaan ministeriön hyväksymät biologisen kasvinsuojeluaineen
lentolevitystä koskevat toimenpiteet.
Ministeriö tekisi päätöksensä metsäkeskuksen esityksestä, joka pohjautuisi maanomistajan hakemukseen.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan mahdollisimman pian.
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Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos
Carl Selenius.
StVM 53/2010 vp - HE 322/2010
vp Hallituksen esitys laeiksi lasten
päivähoidosta annetun lain ja
perusopetuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavan
lasten päivähoidosta annettua lakia
ja perusopetuslakia. Lasten päivähoidosta annettuun lakiin sisällytettäisiin säännös, jonka mukaan kunta
voi järjestää lasten päivähoitoa myös
muille kuin kunnan omille asukkaille. Perusopetuslain koulumatkoja koskevaa sääntelyä ehdotetaan
muutettavan siten, että jos esiopetusta saava lapsi osallistuu muussa
kuin asuinkunnassaan järjestettävään lasten päivähoitoon, opetuksen
järjestäjällä on oikeus edellyttää, että
lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoitopaikan ja esiopetuksen järjestämispaikan välillä. Tavoitteena on edistää asiakaslähtöisyyttä sekä kuntien
välistä yhteistyötä päivähoitopalveluissa lapsen edun määrittelemissä
rajoissa.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2011.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään
muuttamattomina ja että toimenpidealoite TPA 58/2010 vp hylätään.
Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

kasvihuonekaasujen
päästölupien
valmisteluun. Esityksellä pantaisiin
täytäntöön päästökauppadirektiivi ja
sen muuttamisesta annettu direktiivi,
joka koskee Euroopan unionin päästökauppajärjestelmää vuoden 2013
alusta lukien.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman
pian.
Talousvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula
Kulovesi
TaVM 43/2010 vp - HE 99/2010 vp
Hallituksen esitys kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44
luvun 1 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, joka korvaisi
voimassa
olevan
lain
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Tavoitteena
on kehittää yleistä kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöä niin, että sen
säännökset ovat selkeitä niin toiminnanharjoittajien kuin viranomaistenkin kannalta.
Uusi laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan noin kuuden kuukauden
kuluttua siitä, kun se on hyväksytty
ja vahvistettu. Velvollisuus laatia
turvallisuusasiakirja tulisi kuitenkin
voimaan lain voimaantulohetkellä
harjoitettavien palvelujen osalta
vasta kuuden kuukauden kuluttua
siitä, kun laki on tullut voimaan.

TaVM 42/2010 vp - HE 315/2010
vp Hallituksen esitys päästökauppalaiksi

Talousvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
päästökauppalaki, jota sovellettaisiin
päästökauppakauden
2013–2020
alusta sekä kyseisen päästökauppakauden päästöoikeuksien jaon ja

TaVM 45/2010 vp - HE 298/2010
vp Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista anne-
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tun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelua edistäviin
investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista
annettua lakia. Lakiin lisättäisiin
säännökset valtion takauksesta
uusiutuvaan energiaan liittyviin ja
energiatehokkuutta
parantaviin
hankkeisiin.
Lisäksi lakiin tehtäisiin perustuslain
ja euroon siirtymisen edellyttämät
muutokset sekä lisättäisiin säännökset takauksista perittävistä maksuista.
Samalla lain nimike muutettaisiin
laiksi ympäristönsuojelu- ja energiainvestointeihin myönnettävistä valtiontakauksista.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja
vahvistettu.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen
TyVM 17/2010 vp - HE 329/2010
vp Hallituksen esitys laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden
vahvistamisesta annetun lain 1
sekä 14 §:n muuttamisesta ja kielilain 30 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta sekä
kielilakia.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
neuvotteleva virkamies Marjaana
Kinnunen
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M U U TA
Keskiviikko 2.2.2011
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta:
kohti vähäpäästöistä Suomea
Valtioneuvoston selonteko VNS 8/
2009 vp
Tulevaisuusvaliokunnan
TuVM 1/2010 vp

mietintö

Palautekeskustelu
Eduskunta hyväksyi valiokunnan
ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

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

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