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T O I S E N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Keskiviikko 9.2.2011
Hallituksen esitys laeiksi rikoslain
48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden
niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 221/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
33/2010 vp
Lakialoite LA 69/2008 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välisen valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävää toimintaa koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 312/2010 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 24/2010 vp
Hyväksyttiin
21/18.2.2011

Lakialoite LA 121/2010 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
mietintö MmVM 26/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi metsän
hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta
annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 259/2010 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
mietintö MmVM 27/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 265/2009 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
mietintö MmVM 28/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta
annetun lain muuttamisesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 273/2010 vp

Hallituksen esitys asian uudelleen
käsittelyä koskevien säännösten
muuttamiseksi sosiaaliturvaetuuksia
koskevassa lainsäädännössä
Hallituksen esitys HE 274/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 51/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laeiksi sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n ja vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 305/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 52/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 287/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
40/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 263/2010 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö TyVM 14/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 50/2010 vp

Lakialoite LA 123/2007 vp

Hyväksyttiin

Hyväksyttiin

(mietintöön sisältyy §-vastalause)
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Hallituksen esitys merityösopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 174/2010 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö
TyVM 15/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laeiksi merimiesten vuosilomalain, merityöaikalain
ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 264/2010 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö TyVM 16/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laeiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 323/2010 vp
Ympäristövaliokunnan
YmVM 19/2010 vp

mietintö

Hyväksyttiin
Perjantai 11.2.2011
Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain 18 ja 103 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 179/2010 vp
Ympäristövaliokunnan
YmVM 18/2010 vp

mietintö

(mietintöön sisältyy §-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
LaVM 37/2010 vp - HE 283/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi rikoslain 20
luvun muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain seksuaalirikoksia
koskevaa lukua. Raiskauksesta tuomitaan nykyisin se, joka pakottaa
toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää
sellaista väkivaltaa, sekä myös se,
joka saatettuaan toisen kykenemät-
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tömäksi puolustamaan itseään, käyttämällä
puolustuskyvyttömyyttä
hyväkseen on sukupuoliyhteydessä
hänen kanssaan. Rangaistukseksi on
tuomittava vankeutta vähintään yksi
vuosi ja enintään kuusi vuotta. Se,
joka käyttämällä hyväksi toisen puolustuskyvyttömyyttä, jota hän ei itse
ole aiheuttanut, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan, tuomitaan
nykyisin seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Esityksessä ehdotetaan, että
myös viimeksi mainittu teko määriteltäisiin raiskaukseksi, jolloin sen
vähimmäisrangaistus nousisi 14 päivästä yhteen vuoteen vankeutta ja
mahdollisuus tuomita sakkoon poistuisi. Lisäksi ehdotetaan, että muun
kuin raiskausrikokseen sisältyvän
seksuaalisen teon tekeminen puolustuskyvyttömälle henkilölle rangaistaisiin pakottamisena seksuaaliseen
tekoon riippumatta siitä, mikä on
tekijän osuus puolustuskyvyttömyyden syntyyn.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi.
Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
LaVM 38/2010 vp - HE 280/2010 vp
Hallituksen esitys laeiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja
eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuomareiden nimittämisestä
annettua lakia sekä hovioikeuslakia,
hallinto-oikeuslakia, vakuutusoikeuslakia ja markkinaoikeuslakia.
Nykyisin korkein oikeus nimittää
määräaikaisen tuomarin hovioikeuteen ja käräjäoikeuteen vuodeksi tai
sitä pidemmäksi määräajaksi. Korkein hallinto-oikeus nimittää vastaavaksi määräajaksi tuomarin hallintooikeuteen, vakuutusoikeuteen ja
markkinaoikeuteen.
Ehdotuksen
mukaan ylimmillä tuomioistuimilla
olisi nimitystoimivalta vain, jos
nimitys tehtäisiin vuotta pidemmäksi
määräajaksi. Ylimmät tuomioistuimet nimittäisivät edelleen tuomioistuimien päällikkötuomarit määräajaksi sen kestosta riippumatta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman
pian.
Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Valiokuntaneuvos Marja Tuokila
HaVM 31/2010 vp - HE 269/2010
vp Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun
lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kainuun hallintokokeilusta
annettua lakia. Lakiesityksellä jatkettaisiin hallintokokeilulain voimassaoloa neljällä vuodella ja annettaisiin
kokeilualueen kunnille toimivalta
päättää kokeilun jatkamisesta vuoden 2012 jälkeen. Maakuntajohtajaa
koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi niin, että maakuntavaltuusto voi päättää maakuntajohtajan
asemasta nykyistä laajemmin. Maakunnan rahoitusta koskevaa säännöstä esitetään täsmennettäväksi.
Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi
muun lainsäädännön muuttumisesta
johdosta tarpeellisia teknisiä muutoksia.
Lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi
voimaan 31 päivänä joulukuuta
2012.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto
HaVM 32/2010 vp - HE 207/2010
vp Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia ja eräitä siihen
liittyviä lakeja.
Ehdotetuilla arpajaislain muutoksilla
pyritään ehkäisemään rahapelitoimintaan liittyviä rikoksia ja sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä
varmistamaan yleishyödyllisen kansalaistoiminnan toimintaedellytykset. Ehdotetut muutokset koskevat
rahapelijärjestelmää,
rahapelien
jaottelua ja rahapelitoiminnan ohjausta.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
rahapeliyhteisöjen nykyisen toimilupakauden päättyessä eli 1 päivänä
tammikuuta 2012.
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Hallintovaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto
HaVM 33/2010 vp - HE 81/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi Europolia
koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki Europolia koskevan päätöksen
eräiden säännösten täytäntöönpanosta.
Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen säännökset, jotka
edellyttävät kansallista sääntelyä.
Laissa olisi säännökset kansallisesta
yksiköstä ja kansallisesta valvontaviranomaisesta Suomessa sekä tietojen käsittelyä ja luovuttamista
koskevat säännökset. Lisäksi tullilakiin ja henkilötietojen käsittelystä
rajavartiolaitoksessa
annettuun
lakiin tehtäisiin tarvittavat muutokset.
Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että
Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä
siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten
hyväksymisestä annettu laki sekä
yleissopimusta täydentävien kolmen pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetut lait kumottaisiin, koska
yleissopimuksella ei ole enää oikeusvaikutuksia Suomessa 1 päivästä
tammikuuta 2010 alkaen.

taisiin 10 eurosta 5 euroon. Lisäksi
arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden ulkomaalaisten vuodelta 2009 tehtävien
arvonlisäveronpalautushakemusten
määräaikaa pidennettäisiin 31 päivään maaliskuuta 2011.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ulkomaalaisten arvonlisäveronpalautuksen hakuajan pidentämisen osalta ja
sitä ehdotetaan tältä osin sovellettavaksi taannehtivasti 1 päivästä lokakuuta 2010. Maahantuonnissa pienintä kannettavaa arvonlisäveron
määrää koskevan muutoksen osalta
laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
vuoden 2013 alusta.
Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos
Maarit Pekkanen
VaVM 54/2010 vp - HE 265/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi talousneuvostosta

Hallintovaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutettuna
Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen

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.

VaVM 58/2010 vp - HE 311/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman
pian.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että
maahantuonnissa pienintä kannettavaa arvonlisäveron määrää alennet-

Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos
Hellevi Ikävalko

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja
vahvistettu, mutta kuitenkin samanaikaisesti henkilötietojen käsittelystä
poliisitoimessa annettuun lakiin sekä
eräisiin siihen liittyviin lakeihin tehtävien muutosten kanssa.
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MmVM 29/2010 vp - HE 260/2010
vp Hallituksen esitys laiksi Suomen
metsäkeskuksesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Suomen metsäkeskuksesta.
Laissa säädettäisiin valtakunnallisesti toimivan Suomen metsäkeskuksen tehtävistä sekä sitä koskevista hallinnollisista asiakokonaisuuksista. Perustettavalle Suomen
metsäkeskukselle on tarkoitus luoda
vahva strateginen asema metsiin liittyvän elinkeinotoiminnan edistämisessä. Tavoitteena on tehostaa ja
yksinkertaistaa metsähallintoa sekä
taata mahdollisimman hyvä ja
yhdenmukainen palvelu alan elinkeinotoiminnalle maan eri osissa.
Nykyisissä metsäkeskuksissa harjoitettava liiketoiminta eriytettäisiin
selkeästi siirtymäajan kuluessa
perustettavan Suomen metsäkeskuksen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta.
Nykyisistä alueellisista metsäkeskuksista muodostettaisiin yksi, koko
maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos
Carl Selenius
MmVM 30/2010 vp - HE 261/2010
vp Hallituksen esitys laiksi Suomen
metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Ehdotettu laki
on uusi ja sen tavoitteena on parantaa metsävaratietojen hyödynnettävyyttä.
Ehdotettua lakia sovellettaisiin Suomen metsäkeskukselle kuuluvien
julkisten hallintotehtävien suorittamiseksi tarpeellisten henkilötietoja
sisältävien metsätietojen käsittelyyn.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Carl Selenius
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MmVM 31/2010 vp - HE 295/2010
vp Hallituksen esitys laiksi poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien
vahinkojen korvaamisesta annetun
lain kumoamisesta sekä eräiksi
tähän liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki poikkeuksellisten tulvien
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta sekä muutettavaksi satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia
ja yksityisistä teistä annettua lakia.
Esityksen tarkoituksena on saada
aikaan yksityisiin vahinkovakuutuksiin perustuva turva rakennuksille ja
niissä olevalle irtaimistolle aiheutuvien tulvavahinkojen varalta. Vesistötulvista aiheutuvien vahinkojen
korvausjärjestelmä
uudistettaisiin
siten, että rakennuksille tai rakennelmille ja niissä olevalle irtaimistolle
aiheutuvia vahinkoja ei enää korvattaisi valtion varoista vaan tällaisten
vahinkojen varalta tarjolla olevista
vakuutuksista. Vesistötulvista aiheutuvat maatalousvahingot korvattaisiin nykyistä vastaavalla tavalla
valtion talousarviosta ja yksityisille
teille aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen voitaisiin myöntää avustusta.
Esitys on osa lainsäädäntöuudistusten kokonaisuutta, jolla pyritään
varautumaan muuttuviin sää- ja
vesioloihin ja niistä aiheutuviin riskeihin.
Tulvavakuutustuotteiden tarjonnan
lisäämiseksi vakuutuksenottajien ja
vakuutusyritysten tulisi saada riittävän ajoissa tieto siitä, että vastaavia
vahinkoja ei enää siirtymäajan jälkeen korvata valtion varoista.
Tämän vuoksi ehdotetaan, että
nykyinen tulvavahinkolaki kumottaisiin erillisellä lailla, joka tulisi
voimaan noin kolmen vuoden kuluttua lain vahvistamisesta. Ehdotukseen sisältyvät lait satovahinkolain
ja yksityisistä teistä annetun lain
muuttamisesta tulisivat voimaan
samanaikaisesti.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos
Jaakko Autio
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StVM 54/2010 vp - HE 326/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien
muuttamisesta
Terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain muutoksella poistettaisiin lääkärien ja hammaslääkärien kaksoislaillistusmenettely.
Ehdotuksen mukaan lääkäreille ja
hammaslääkäreille myönnettäisiin
lääkärin ja hammaslääkärin koulutuksen suorittamisen perusteella laillistus, jonka nojalla lääkäreillä ja
hammaslääkäreillä on oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti.
Uudistuksella pyritään yksinkertaistamaan
laillistusmenettelyä
ja
yhdenmukaistamaan sitä niin kansallisella kuin eurooppalaisellakin
tasolla.

Talousvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eelis
Roikonen

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 8.2.2011
Hallituksen esitys vuoden 2011 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys HE 332/2010 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys suostumukseksi
myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi

Ehdotukseen liittyy lisäksi yliopistolain 40 §:n muutos, jonka perusteella
hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika pitenee viiteen ja puoleen
vuoteen.

Hallituksen esitys HE 333/2010 vp

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta
2011, paitsi yliopistolain muutos 1
päivänä elokuuta 2011.

Hallituksen esitys HE 334/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään
muuttamattomina.Valiokuntaneuvos
Harri Sintonen
TaVM 46/2010 vp - HE 297/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi ydinvastuulain väliaikaisesta muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että Suomessa sijaitsevien ydinlaitosten
vahingonkorvausvastuun rajoittamisesta vakuutuksella tai muulla taloudellisella
takuulla
katettavaan
määrään luovuttaisiin odottamatta
vuonna 2005 säädetyn samaa asiaa
koskevan lain voimaantuloa. Tämä
laki säädettiin eräiden ydinvastuualalla tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen voimaansaattamista varten,
mutta pöytäkirjojen voimaantulo on
olennaisesti viivästynyt.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012.

Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys laiksi Helsingin
eurooppalaisesta koulusta annetun
lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta
Sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys laeiksi mielenterveyslain ja raskauden keskeyttämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 335/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
Perustuslakivaliokuntaan
Torstai 10.2.2011
Latvialle suunnitellun lainan poistaminen
Lisätalousarvioaloite LTA 129/2010
vp (Pentti Oinonen /ps)
Valtiovarainvaliokuntaan
Määrärahan osoittaminen jäissä kulkevan sisävesiliikenteen alustyypin
suunnitteluun, kehittämiseen ja
rakentamiseen
Lisätalousarvioaloite LTA 130/2010
vp (Lauri Oinonen/kesk)
Valtiovarainvaliokuntaan
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M U U TA
Ulkopuolella päiväjärjestyksen
Tuloerojen kasvu ja verotuksen
rakenne
Välikysymys VK 5/2010 vp
Vastaus ja keskustelu
Asia on loppuun käsitelty

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
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