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Hallituksen esitys rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen liittyvien lakien muuttamiseksi
Hallituksen esitys HE 279/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
35/2010 vp
Hyväksyttiin

T O I S E N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Tiistai 15.2.2011
Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 208/2010 vp
Hallintovaliokunnan
mietintö
HaVM 30/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi Kainuun
hallintokokeilusta annetun lain
muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 277/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM
42/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM
36/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi rikoslain
20 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 283/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
37/2010 vp

Hallintovaliokunnan
HaVM 31/2010 vp

Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys syyttäjälaitosta
koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
Hallituksen esitys HE 286/2010 vp

Hyväksyttiin
Hallituksen esitys päästökauppalaiksi
Hallituksen esitys HE 315/2010 vp

Hyväksyttiin

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys HE 326/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 54/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi rikoslain
28 luvun 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 269/2010 vp
mietintö

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

Hallituksen esitys HE 322/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 53/2010 vp
Hyväksyttiin

Hyväksyttiin
Hallituksen esitys kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44
luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 99/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
43/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys mittauslaitelaiksi
Hallituksen esitys HE 241/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
44/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin
myönnettävistä valtiontakauksista ja

Hyväksyttiin
24/25.2.2011

25

EDUSKUNNAN VIIKKO

vientitakuista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 298/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
45/2010 vp

myös oikeuskanslerin ilmoitukseen
liitetty oheisaineisto, joka koostui
lähinnä eri viranomaisten Nuorisosäätiön toimintaan liittyvistä asiakirjoista.

pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja
puitepäätöksen täytäntöönpanosta
johtuvat muutokset sekä eräitä rikoslakia täsmentäviä ja osin laajentaviakin muutoksia.

Hyväksyttiin

Perustuslakivaliokunta, joka eduskunnan työjärjestyksen 39 §:n nojalla
on valinnut puheenjohtajansa esittelijäksi antamaan tarpeellisia tietoja
asiaa eduskunnan täysistunnossa
käsiteltäessä, esittää perustuslain
114 §:ssä tarkoitettuna kannanottonaan, että entinen pääministeri Matti
Vanhanen ei ole kysymyksessä
olevassa asiassa menetellyt virkatoimissaan perustuslain 116 §:ssä
tarkoitetulla tavalla lainvastaisesti.

Kiihottamisessa kansanryhmää vastaan mainittaisiin uusina tekotapoina
"asettaminen yleisön saataville" ja
"yleisön saatavilla pitäminen".
Ehdotettujen täsmennysten tarkoituksena on varmistaa kriminalisoinnin soveltuvuus kyseisiin tekotapoihin. Säännöksen ilmaisu "lausuntoja tai muita tiedonantoja" ehdotetaan korvattavaksi perustuslaissa
käytetyllä nykyaikaisemmalla käsitteistöllä "tiedon, mielipiteen tai
muun viestin".

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-arvovaliokunnan
mietintö TyVM 17/2010 vp
Hyväksyttiin
Keskiviikko 16.2.2011
Hallituksen esitys laiksi Suomen
perustuslain muuttamisesta Lakialoite laiksi Suomen perustuslain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 60/2010 vp
Lakialoite LA 44/2010 vp
Perustuslakivaliokunnan
PeVM 9/2010 vp

mietintö

(mietintöön sisältyy vastalause,
jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus)
Hyväksyttiin lepäämään yli vaalien
VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
PeVM 10/2010 vp - M 6/2010 vp
Perustuslain 115 §:n mukainen valtioneuvoston oikeuskanslerin ilmoitus entisen pääministerin Matti
Vanhasen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimiseksi
Oikeuskansleri on 16 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt perustuslakivaliokunnalle kirjeen, jossa hän on
kahteen kanteluun antamansa päätöksen perusteella tehnyt perustuslakivaliokunnalle perustuslain 115 §:n
1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen entisen pääministeri Matti Vanhasen virkatoimen lainmukaisuuden
tutkimiseksi (M 6/2010 vp ). Kirje ja
siihen liittyvä päätös on otettu tämän
mietinnön liitteeksi n:o 1. Valiokunnalle jaettiin samassa yhteydessä
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Valiokuntaneuvos Risto Eerola ja
Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen
LaVM 39/2010 vp - HE 317/2010 vp
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
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Strasbourgissa 28
päivänä tammikuuta 2003 tehdyn
Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan (ETS 189),
joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten
tekojen kriminalisointia. Lisäpöytäkirja on tullut kansainvälisesti voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.
Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi
lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Samassa yhteydessä lainsäädäntö
saatetaan vastaamaan rasismin ja
muukalaisvihan tiettyjen muotojen
ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/
YOS vaatimuksia. Esityksessä ehdotetaan, että rikoslakiin tehtäisiin lisä-

Kiihottamista kansanryhmää vastaan
koskevien
rangaistussäännösten
ulottuvuutta niin sanottuja viharikoksia koskevana säännöksenä
ehdotetaan selvennettäväksi ja osittain laajennettavaksi siten, että
rikoksen vaikuttimina mainittaisiin
nimenomaisesti myös ihonväri, syntyperä, vakaumus, seksuaalinen
suuntautuminen ja vammaisuus.
Mahdollisuus soveltaa pykälää myös
mainittuihin perusteisiin rinnastettavissa perusteissa säilyisi täsmennettynä. Samat vaikuttimet kuin
kiihottamisessa kansanryhmää vastaan mainittaisiin myös rasistisia ja
muita sellaisia vaikuttimia koskevassa rangaistuksen koventamissäännöksessä. Koventamissäännöksessä rikoksen rasistinen tai muu
sellainen vaikutin olisi rangaistusta
koventava riippumatta siitä, keneen
tai mihin rikos kohdistuu.
Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi
erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva tunnusmerkistö. Se voisi soveltua muun
muassa tapauksiin, joissa kehotetaan
tai houkutellaan joukkotuhontaan tai
muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon. Törkeä
tekotapa voisi soveltua myös muuhun vakavaan väkivaltaan kehottamiseen, jos sillä selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Uuden törkeän rikoksen
enimmäisrangaistus
olisi
neljä
vuotta vankeutta.
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Oikeushenkilön
rangaistusvastuu
ehdotetaan laajennettavaksi kiihottamisrikoksiin kansanryhmää vastaan
ja, jos rikoksella on vihamotiivi, laittomaan uhkaukseen ja törkeään kunnianloukkaukseen. Myös julkiseen
kehottamiseen rikokseen voitaisiin
tietyin edellytyksin soveltaa oikeushenkilön rangaistusvastuuta. Lisäksi
ehdotetaan rikoslakiin eräitä muita
vähäisiä muutoksia.
Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annettuun lakiin tehtäisiin
ainoastaan viittaussäännöstä rikoslakiin koskeva täsmennys.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman
pian niiden vahvistamisen jälkeen.
Tietoverkkorikollisuutta koskevan
yleissopimuksen
lisäpöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskeva laki on kuitenkin tarkoitettu
tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana
samanaikaisesti
kuin
lisäpöytäkirja tulee Suomen osalta
voimaan.
Lakivaliokunta ehdottaa,
että eduskunta hyväksyy hallituksen
esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen lisäpöytäkirjan siltä osin
kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan,
että eduskunta hyväksyy tehtäväksi
lisäpöytäkirjan 3 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetun varauman, jonka
mukaan Suomi pidättää itselleen
oikeuden olla soveltamatta 3 artiklan
1 kappaleessa määriteltyä kriminalisointivelvoitetta niihin syrjintätapauksiin,
joihin
sananvapauden
periaatteista johtuen ei voida käyttää
3 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettuja
tehokkaita keinoja,
että eduskunta hyväksyy tehtäväksi
lisäpöytäkirjan 5 artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun varauman, jonka mukaan Suomi sananvapauden periaatteista johtuen pidättää itselleen oikeuden olla kokonaan
tai osittain soveltamatta 5 artiklan
1 kappaleessa määriteltyä kriminalisointivelvoitetta tapauksissa, joissa
kunnianloukkausta tai kiihottamista
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kansanryhmää vastaan koskevat
säännökset eivät ole sovellettavissa,
että eduskunta hyväksyy tehtäväksi
lisäpöytäkirjan 6 artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun varauman, jonka mukaan Suomi sananvapauden periaatteista johtuen pidättää itselleen oikeuden olla kokonaan
tai osittain soveltamatta 6 artiklan
1 kappaleessa määriteltyä kriminalisointivelvoitetta tapauksissa, joissa
kiihottamista kansanryhmää vastaan
koskevat säännökset eivät ole sovellettavissa ja
että lakiehdotukset hyväksytään
muuttamattomina. Valiokuntaneuvos
Marja Tuokila
MmVM 32/2010 vp - HE 293/2010
vp Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain sekä eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia käytännön
valvontatyössä esiin tulleiden kansallisten muutostarpeiden vuoksi
sekä eräiden Euroopan unionin elintarvikelainsäädäntöön tehtyjen muutosten johdosta.
maaja
ehdottaa,

metsätalousvaliokunta

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, ja että hyväksytään yksi
lausuma. Valiokuntaneuvos Jaakko
Autio
Valiokuntaneuvos Carl Selenius
SiVM 12/2010 vp - HE 334/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi Helsingin
eurooppalaisesta koulusta annetun
lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Helsingin eurooppalaisesta
koulusta annettua lakia siten, että
koulun oppilaaksi otettaisiin ensisijaisesti Euroopan unionin henkilöstön lapsia sen mukaan kuin
Eurooppa-koulujen perussäännöstä
tehdyssä yleissopimuksessa määrätään. Säännös poistaisi ristiriidan,
joka nyt vallitsee Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain ja
lailla ja asetuksella voimaan saatetun Eurooppa-koulujen perussäännöstä
tehdyn
yleissopimuksen
välillä.

Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että koulun johtokunnassa ei enää tarvitsisi olla
valtionhallinnon tai Eurooppa-koulujen kansallisten tarkastajien edustusta. Muutos vähentäisi esteellisyystilanteita ja turvaisi toiminnan
riippumattomuuden.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta 2011.
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marjo
Hakkila
LiVM 26/2010 vp - HE 262/2010 vp
Hallituksen esitys rautatielaiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi rautatielaki.
Esityksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä
annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 2008/57/EY
sekä yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/
110/EY. Uudella lailla samalla yhtenäistettäisiin ja uudistettaisiin voimassa olevaa rautatielakia soveltamiskäytännön pohjalta ja poistettaisiin henkilöliikenteen markkinoille
pääsyä koskeva ristiriita, joka sisältyy nykyiseen rautatielakiin, kun
3 päivänä joulukuuta 2009 tuli voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007
rautateiden ja maanteiden julkisista
henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69
ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta. Esityksen keskeisenä tavoitteena on yhtenäistää unionilainsäädännön pohjalta rautatiejärjestelmän turvallisuutta ja yhteentoimivuutta koskevaa sääntelyä. Pitkän
tähtäimen tavoitteena on vahvistaa
rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä Suomessa.
Uudella rautatielailla selkeytettäisiin voimassa olevaa rautatielain
rakennetta lukujaottelua muuttamalla sekä lisättäisiin lakiin uuden
unionilainsäädännön pohjalta uusina
lukuina kalustoyksikköjen käyttöönottoa koskevat erityissäännökset ja
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kalustoyksikköjen
kunnossapitoa
koskevat säännökset. Lisäksi lailla
täydennettäisiin eräiltä osin puutteellista voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt
lakiehdotuksen.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna Valiokuntaneuvos
Kaj Laine

M U U TA
Perjantai 18.2.2011
Ulkopuolella päiväjärjestyksen
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Tuottava ja uudistuva Suomi –
Digitaalinen agenda vuosille 2011–
2020
Valtioneuvoston selonteko VNS 10/
2010 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 25/2010 vp
Palautekeskustelu

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

(mietintöön sisältyy vastalause)
Hyväksyttiin
Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

Tiistai 15.2.2011
Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45
§:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 336/2010 vp
Hallintovaliokuntaan

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.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2011
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