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A I N O A N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Tiistai 22.2.2011
Perustuslain 115 §:n mukainen valtioneuvoston oikeuskanslerin ilmoitus
entisen pääministerin Matti Vanhasen
virkatoimen lainmukaisuuden tutkimiseksi
Muu asia M 6/2010 vp
Perustuslakivaliokunnan
mietintö
PeVM 10/2010 vp
Käsittely on päättynyt
Torstai 24.2.2011
Hallituksen esitys suostumukseksi
myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi
Hallituksen esitys HE 333/2010 vp
Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 60/2010 vp
Hyväksyttiin
27/4.3.2011

mietintö

Tiistai 22.2.2011
Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 311/2010 vp
Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 58/2010 vp

mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
33/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laeiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 280/2010 vp

Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 290/2010 vp
Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 59/2010 vp

Hallituksen esitys HE 81/2010 vp

mietintö

Lakivaliokunnan mietintö LaVM
38/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi Suomen
metsäkeskuksesta
Hallituksen esitys HE 260/2010 vp

Lakialoite LA 24, 121/2009 vp
Hyväksyttiin

Maa- ja
mietintö

metsätalousvaliokunnan

Hallituksen esitys laiksi arpajaislain
muuttamisesta ja eräiksi

MmVM 29/2010 vp

siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys laiksi Suomen
metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Hallituksen esitys HE 207/2010 vp
Hallintovaliokunnan
HaVM 32/2010 vp

mietintö

Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi Europolia
koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys HE 261/2010 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
mietintö MmVM 30/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahin61
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kojen korvaamisesta annetun lain
kumoamisesta sekä eräiksi tähän liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 295/2010 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
mietintö MmVM 31/2010 vp
Lakialoite LA 70/2007 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi ydinvastuulain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 297/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
46/2010 vp
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
PeVM 11/2010 vp - HE 7/2010 vp
Hallituksen esitys laeiksi Suomen
perustuslain 25 §:n, vaalilain ja
puoluelain 9 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan eduskuntavaalien vaalijärjestelmää uudistettavaksi siten, että vaalipiirit muodostaisivat vaalien tuloksen laskentaa varten koko maan käsittävän vaalialueen. Kunkin puolueen ja muun
ehdokasasettajan kaikissa vaalipiireissä saamat äänet laskettaisiin
yhteen ja kansanedustajanpaikkojen
lukumäärä määräytyisi ehdokasasettajan koko maassa saaman äänimäärän perusteella. Ehdokasasettajat
saisivat edustajanpaikkoja kustakin
vaalipiiristä samassa suhteessa kuin
ne saavat vaalipiirissä ääniä.
Esityksessä ehdotetaan otettavaksi
käyttöön valtakunnallinen kolmen
prosentin äänikynnys. Kansanedustajanpaikkoja voisi saada vain sellainen ehdokasasettaja, joka saa
vähintään kolme prosenttia koko
maassa annetuista äänistä.
Vaalipiirijako säilytettäisiin ennallaan.
Äänestäminen
tapahtuisi
nykyiseen tapaan äänestämällä
oman vaalipiirin ehdokkaita. Ehdokkaat asetettaisiin edelleen vaalipiireittäin. Vaalipiiristä valittavien
kansanedustajien lukumäärä määräytyisi nykyisin perustein.
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Puolueiden mahdollisuus muodostaa vaaliliittoja eduskuntavaaleissa
poistettaisiin. Toisaalta eri vaalipiireissä perustetut valitsijayhdistykset
voisivat muodostaa yhteislistan.

neuvos Raili Lahnalampi ja Valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen

Puolue, joka ei ylittäisi valtakunnallista äänikynnystä, mutta saisi kuitenkin vähintään kaksi prosenttia
koko maassa annetuista äänistä,
voisi saada puoluetukea.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että
maahantuonnissa pienintä kannettavaa arvonlisäveron määrää alennettaisiin 10 eurosta 5 euroon. Lisäksi
arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden ulkomaalaisten vuodelta 2009 tehtävien
arvonlisäveronpalautushakemusten
määräaikaa pidennettäisiin 31 päivään maaliskuuta 2011.

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä toimitettaviin eduskuntavaaleihin.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan siten, että ne olisivat
sovellettavissa vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.
Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutettuna
Mietintö sisältää vastalauseita
Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen
UaVM 13/2010 vp - K 5/2010 vp
Hallituksen toimenpidekertomus
vuodelta 2009
Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,
että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta, mutta
eduskunta edellyttää,
että hallituksen toimenpidekertomukseen sisältyy vastaisuudessa eri
hallinnonalat kattava kehityspoliittisen johdonmukaisuuden toteutumisen seuranta ja että toimenpidealoite
(TPA 81/2009) otetaan huomioon
mietinnössä esitetyllä tavalla,
että EU-koordinaatiota käytetään
säännönmukaisesti ja tehokkaasti
kehityspoliittisen johdonmukaisuuden toteuttamiseksi,
että kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan vahvistamiseksi eduskunnalle
tulisi laatia vaalikauden alussa kehityksen ja turvallisuuden strateginen
toimintalinjaus ja
että valtioneuvosto selvittää seuraavan vaalikauden alussa ulkoasiain-,
puolustus- ja sisäasiainministeriöiden
yhteisen vakautusrahaston perustamismahdollisuuden.
Valiokunta-

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

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
HaVM 35/2010 vp - VNS 9/2010 vp
Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta
Metropolipolitiikkaa on toteutettu
nimettynä politiikkakokonaisuutena
vuodesta 2007 alkaen. Hallitusohjelman mukaisesti sen painopisteitä
ovat olleet maankäyttö, asuminen ja
liikenne, elinkeinopolitiikka ja kansainvälinen kilpailukyky, monikulttuurisuus ja maahanmuutto, kaksikielisyys ja sosiaalinen eheys. Hallintovaliokunta ehdottaa eduskunnan
hyväksyttäväksi kannanoton, että
eduskunnalla ei ole huomautettavaa
selonteon johdosta ja että eduskunta
edellyttää valtioneuvoston tekevän
seuraavan vaalikauden aikana tarvittavia päätöksiä, joilla vaikutetaan
segregaatioon eli asuinalueiden eriytymiskehitykseen ja aluetta kehitetään alueellisesti eheäksi, yhdyskuntarakenteeltaan toimivaksi ja
kansainvälisessä vertailussa entistä
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kilpailukykyisemmäksi
alueeksi,
joka voi edistää koko Suomen
menestystä vielä nykyistäkin paremmin ja jossa kansalaisilla on hyvät
mahdollisuudet vaikuttaa oman elinympäristönsä
päätöksentekoon.
Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen
Mietintö sisältää vastalauseen
LaVM 40/2010 vp - HE 318/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Lisäksi muutettaisiin asianajajista annettua lakia,
valtion oikeusaputoimistoista annettua lakia, oikeudenkäymiskaarta,
oikeudenkäynnistä
rikosasioissa
annettua lakia, oikeusapulakia, lastensuojelulakia ja valtioneuvoston
oikeuskanslerista annettua lakia.
Lakivaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutettuna Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne
Mietintö sisältää vastalauseen
LaVM 41/2010 vp - HE 278/2010 vp
Hallituksen esitys tuomioistuinharjoittelua koskevaksi lainsäädännöksi
Tuomioistuinharjoittelu eli auskultointi on nykymuodossaan kaikille
lakimiehille suunnattua oikeustieteen koulutusta täydentävää perehdyttämistä käräjäoikeuden toimintaan ja tuomarin tehtävään. Käytännössä tuomioistuinharjoittelu toimii
keskeisenä rekrytointikanavana tuomioistuinlaitoksen tehtäviin. Sitoutumista tuomioistuinlaitoksen palvelukseen ei kuitenkaan edellytetä.
Tuomioistuinharjoittelu onkin laajasti arvostettua ja koettu hyödylliseksi myös tuomioistuinlaitoksen
ulkopuolisissa lakimiestehtävissä.
Esitys ei tuo muutosta tuomioistuinharjoittelun perusluonteeseen, mutta
sen yhtenä tavoitteena on lisätä harjoittelun koulutuksellisuutta. Lakivaliokunta pitää koulutuksellisuuden
lisäämistä tärkeänä, koska tuomioistuinharjoittelulla on käytännössä
suuri merkitys tuomarin uran kannalta. Toisaalta tuomioistuinharjoittelun on oltava myös tuomio-
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istuimen toiminnan kannalta hyödyllistä ja tarkoituksenmukaista. Tuomioistuinharjoittelijoita ei kuitenkaan tule nähdä yksipuolisesti tuomioistuimen lisävoimavarana.
Lakivaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutettuna Valiokuntaneuvos Marja Tuokila
MmVM 33/2010 vp - HE 296/2010
vp Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinsuojelulakia siten, että
lakiin lisättäisiin säännökset broilereiden hyvinvointia kuvaavista tekijöistä ja broilereiden hyvinvoinnin
arvioinnista teurastamolla sekä
viranomaisten toimenpiteistä, kun
broilereiden hyvinvointiarvio osoittaa broilereiden hyvinvoinnin heikentyneen kasvatusaikana. Laissa
säädettäisiin myös broilereiden pitäjän koulutuksesta sekä broilereiden
omistajan tai pitäjän velvollisuudesta ohjata broilereita käsitteleviä
työntekijöitään broilereiden hyvinvointiin liittyvistä vaatimuksista.
Lisäksi lakiin sisältyisi eräitä broilereiden pitoa koskevia erityisvaatimuksia käytettäessä suurimpia
kasvatustiheyksiä. Ehdotus perustuu
Euroopan unionin broilereiden suojelua koskevaan direktiiviin.
Ehdotetussa laissa säädettäisiin
lisäksi Euroopan unionin tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin vaatimuksesta pitää kirjaa tuotantoeläimille annetusta lääkinnällisestä hoidosta ja kuolleiden eläinten
lukumääristä sekä Elintarviketurvallisuusviraston oikeudesta olla läsnä
suoritettaessa eläinsuojelulaissa tarkoitettuja selvityksiä ja tutkimuksia.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi lastensuojelulain sijaishuoltopaikan valintaa koskevaa säännöstä
siten, että lapsen sijaishuolto järjestettäisiin laitoshuoltona vain, jos lapsen sijaishuoltoa ei voitaisi järjestää
lapsen edun mukaisesti riittävien
tukitoimien avulla muualla. Muutoksen johdosta perhehoidosta tulisi
laitoshuoltoon nähden ensisijainen
sijaishuollon muoto.
Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi
perhehoitajalakia.
Perhehoitajien
ennakkovalmennus
säädettäisiin
pakolliseksi ja perhehoitajille turvattaisiin riittävä tuki sijoituksen
aikana. Esityksen mukaan jokaista
hoidettavaa varten perhehoitajalle
nimettäisiin vastuutyöntekijä. Perhehoitajien vähimmäispalkkio nostettaisiin 650 euroon.
Perhehoitajalakiin lisättäisiin myös
säännös, jonka mukaan kunta voi
järjestää perhehoitajan vapaan tai
muun poissaolon ajaksi tarvittavan
sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sellaisen
henkilön
kanssa, joka täyttää perhehoitajalta
vaadittavat edellytykset.
Lait perhehoitajalain ja omaishoidon
tuesta annetun lain muuttamisesta
ovat tarkoitetut tulemaan voimaan
mahdollisimman pian. Laki lastensuojelulain 50 §:n muuttamisesta on
tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään
muuttamattomina. Valiokuntaneuvos
Eila Mäkipää
StVM 56/2010 vp - HE 302/2010 vp
Hallituksen esitys yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi

Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna Valiokuntaneuvos
Carl Selenius

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki yksityisistä sosiaalipalveluista. Lailla kumottaisiin voimassa oleva laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta.

StVM 55/2010 vp - HE 331/2010 vp
Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 50 §:n, perhehoitajalain ja
omaishoidon tuesta annetun lain
muuttamisesta

Ehdotettu laki pohjautuu pääosin
voimassa olevaan lakiin kuitenkin
niin, että lain rakenne, kirjoitusasu ja
terminologia olisivat nykyistä selkeämmät ja johdonmukaisemmat.
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Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muutettuna. Valiokuntaneuvos Harri
Sintonen

taan visio, jonka mukaisesti Suomi
on vuonna 2050 älyk-kään luonnonvaratalouden vastuullinen edelläkävijä.

StVM 57/2010 vp - HE 328/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja
terveydenhuollon
järjestämisen
kehittämisestä vuosina 2011–2014

Talousvaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta
seuraavan kannanoton:

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä
vuosina
2011–2014.
Laissa säädetään niistä yleisistä
tavoitteista, joiden suuntaisesti
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä rakenteita kehitetään. Lain nojalla ehdotetaan
toteutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva alueellinen kokeilu, johon kunnat ja
kuntayhtymät voivat hakea. Lisäksi
säädetään järjestämisen kehittämistä tukevista erityishankkeista, jotka
toteutetaan kuntien sekä sosiaali- ja
terveysministeriön ja sen alaisten
virastojen ja laitosten yhteistyönä.
Samalla säädettäisiin kokeilussa
mukana olevien alueiden oikeudesta
poiketa eräistä valtionavustuksen
hakemista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käsittelyä koskevista säännöksistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman
pian ja se on tarkoitettu olemaan
voimassa vuoden 2014 loppuun.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana Valiokuntaneuvos
Harri Sintonen
Mietintö sisältää vastalauseita
TaVM 47/2010 vp - VNS 11/2010 vp
Valtioneuvoston luonnonvaraselonteko eduskunnalle: Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous
Selonteossa perustellaan tarve yhtenäiselle luonnonvarapolitiikalle, asetetaan strategisia tavoitteita ja
tehdään linjauksia etenemistavaksi
konkreettisine toimenpide-esityksineen. Taustaksi on kartoitettu luonnonvarapolitiikan keskeiset muutosvoimat ja -suunnat, luonnonvarojen
käytön nykytilanne sekä tähänastisten strategioiden nykytila ja toteuttamisen haasteet. Selonteossa asete-
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1. Eduskunta edellyttää, että hallitus
antaa talousvaliokunnalle vuoden
2012 kevään aikana selvityksen niistä
toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt
selonteossa linjatun luonnon-varapolitiikan täytäntöönpanemiseksi.
2. Eduskunta edellyttää, että hallitus
ryhtyy toimiin luonnonvaroihin liittyvän omistusoikeussääntelyn täsmentämiseksi.
Valiokuntaneuvos
Tuula Kulovesi
YmVM 20/2010 vp - HE 324/2010
vp Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki Sipoonkorven kansallispuistosta. Sipoon kunnassa sekä Helsingin ja Vantaan kaupungeissa sijaitseville valtion omistamille alueille
perustettaisiin nykyisen Sipoonkorven
luonnonsuojelualueen tilalle kansallispuisto. Kansallispuiston perustamisella suojeltaisiin metsien, kallioiden, soiden sekä perinneympäristöjen luonnehtimat alueet kasvavalla metropolialueella.
Kansallispuiston alueet kuuluvat
Natura 2000-verkostoon ja osin valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan.
Puiston
perustamisella
toteutetaan kansallisten suojelutavoitteiden ohella myös Natura 2000
-alueiden suojelutavoitteita vastaavat suojelutoimenpiteet.
Perustettavan kansallispuiston pintaala olisi 1 857 hehtaaria. Kansallispuistoa on tarkoitus sen perustamisen jälkeen laajentaa Helsingin
kaupungin ja valtion välisin maanvaihdoin.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Ympäristövaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana Valiokuntaneuvos Jaakko
Autio
TaVM 48/2010 vp - HE 182/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi sähköisestä

huutokaupasta ja dynaamisesta
hankintajärjestelmästä sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki sähköisestä huutokaupasta ja
dynaamisesta hankintajärjestelmästä. Esityksen mukaan lakia sovellettaisiin julkisista hankinnoista annetun lain ja vesi- ja energiahuollon,
liikenteen ja postipalvelujen alalla
toimivien yksiköiden hankinnoista
annetun lain soveltamisalaan kuuluvissa julkisissa hankinnoissa.
Esityksellä pantaisiin täytäntöön julkisia rakennusurakoita sekä julkisia
tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen
yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ja vesi- ja energiahuollon sekä
liikenteen ja postipalvelujen alalla
toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen
yhteensovittamisesta
annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi niiltä osin kuin
ne koskevat sähköistä huutokauppaa ja dynaamista hankintajärjestelmää.
Mainittujen
direktiivien
lähtökohtana on, että jäsenvaltio voi
ottaa käyttöön kyseiset hankintamenettelyt, jos käyttäminen tapahtuu
direktiiveissä säännellyllä tavalla.
Direktiivit tulee siten tältä osin saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Lisäksi säädettäisiin kevennetystä
dynaamisesta hankintajärjestelmästä
ja sen käytöstä kansallisissa hankinnoissa.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista
annettua lakia, vesi- ja energiahuollon,
liikenteen ja postipalvelujen alalla
toimivien yksiköiden hankinnoista
annettua lakia ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia.
Muutokset ovat pääosin teknisiä.
Talousvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutoksen
jälkeen. Valiokuntaneuvos Tuula
Kulovesi.
TaVM 49/2010 vp - HE 273/2009 vp
Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä
tavoitteena on kaivostoiminnan ja
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malminetsinnän edellytysten turvaaminen yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä
tavalla. Tavoitteena on myös turvata
kuntien vaikuttamismahdollisuudet,
varmistaa oikeusturvan toteutuminen sekä ottaa huomioon kansalaisvaikuttamista ja osallistumista koskevat vaatimukset. Valitusoikeus
lupapäätöksistä olisi nykyistä useammalla taholla. Kaivoslaissa säädettäisiin malminetsintää, kaivostoimintaa ja kullanhuuhdontaa harjoittavien oikeuksista ja velvollisuuksista toiminnan aikana sekä
lopetus- ja jälkitoimenpiteistä. Kaivoslain ohjausjärjestelmä muodostuisi edelleen toisiaan seuraavia
toiminnan harjoittamisvaiheita vastaavista oikeutusperusteista. Kaivoslain soveltamisalaan ei ehdoteta
muutoksia.
Talousvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutoksen
jälkeen. Valiokuntaneuvos Tuula
Kulovesi.
HaVM 36/2010 vp - HE 275/2010
vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain viisumia koskevia
säännöksiä
vastaamaan
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta viisumisäännöstön laatimisesta. Asetuksessa säädetään viisumin myöntämistä koskevista menettelyistä ja edellytyksistä sekä viisumin mitätöinnistä ja kumoamisesta.
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi ulkomaalaislaista asetuksen
soveltamisen aloittamisen yhteydessä tarpeettomiksi jääneet säännökset.
Samalla saatettaisiin asetuksen
kanssa yhdenmukaisiksi viisumiasioiden toimivaltasäännökset. Esityksessä ehdotetaan säänneltäväksi
asetusta täydentävästi myös tilannetta, jossa asetuksen mukaisesti
osittain luovutetaan eräät viisumihakemuksiin liittyvät avustavat tehtävät kunniakonsulille tai ulkoiselle
palveluntarjoajalle.
Otettaisiin myös käyttöön oikaisuvaatimusmenettely niissä tapauksissa, joissa viisumi evätään,
mitätöidään tai kumotaan. Esitykseen sisältyvät lisäksi ehdotukset
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päätöksen tiedoksiannosta eräissä
tapauksissa sekä ulkomaalaislain 10
luvun soveltamisalaan kuuluvan perheenjäsenen
viisumihakemuksen
käsittelemisestä. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2011.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2011.
Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.
VaVM 60/2010 vp - HE 333/2010 vp
Hallituksen esitys suostumukseksi
myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan
hintasuojauksen
toteuttamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2
momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto
voisi myöntää vastavakuutta vaatimatta enintään 150 miljoonan euron
omavelkaisen valtiontakauksen valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen edellyttämän pankkitakauksen
vastavakuudeksi. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti valtion
sähkönhankinta toteutetaan yhteishankintana, jonka Hansel Oy on
kilpailuttanut vuosille 2011–2014.
Pankkitakaus tarvitaan sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseen pohjoismaisessa Nasdaq OMX
Stockholm AB -nimisessä sähköpörssissä. Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko.
MmVM 33/2010 vp - HE 296/2010
vp Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinsuojelulakia siten, että
lakiin lisättäisiin säännökset broilereiden hyvinvointia kuvaavista tekijöistä ja broilereiden hyvinvoinnin
arvioinnista teurastamolla sekä
viranomaisten toimenpiteistä, kun
broilereiden hyvinvointiarvio osoittaa broilereiden hyvinvoinnin heikentyneen kasvatusaikana. Laissa
säädettäisiin myös broilereiden pitäjän koulutuksesta sekä broilereiden
omistajan tai pitäjän velvollisuudesta ohjata broilereita käsitteleviä
työntekijöitään broilereiden hyvinvointiin liittyvistä vaatimuksista.
Lisäksi lakiin sisältyisi eräitä broilereiden pitoa koskevia erityisvaatimuksia käytettäessä suurimpia

kasvatustiheyksiä. Ehdotus perustuu
Euroopan unionin broilereiden suojelua koskevaan direktiiviin.
Ehdotetussa laissa säädettäisiin
lisäksi Euroopan unionin tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin
vaatimuksesta pitää kirjaa tuotantoeläimille annetusta lääkinnällisestä
hoidosta ja kuolleiden eläinten lukumääristä sekä Elintarviketurvallisuusviraston oikeudesta olla läsnä suoritettaessa eläinsuojelulaissa tarkoitettuja selvityksiä ja tutkimuksia.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muutettuna. Valiokuntaneuvos Carl
Selenius.
SiVM 13/2010 vp - HE 190/2010 vp
Hallituksen esitys kuvaohjelmalainsäädännön uudistamiseksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
kuvaohjelmalaki. Lailla säänneltäisiin kuvaohjelmien tarjoamis-rajoituksista lasten suojelemiseksi. Laki
korvaisi kuvaohjelmien tarkastamisesta vuonna 2000 annetun lain.
Kuvaohjelmalainsäädäntö uudistettaisiin
vastaamaan
muuttunutta
mediaympäristöä. Uudessa järjestelmässä panostettaisiin uudenlaisiin
lasten turvallisuutta mediaympäristössä edistäviin toimenpiteisiin,
kuten mediakasvatukseen sekä lasten
huoltajille ja kasvattajille suunnattuun tiedottamiseen. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2012.
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutoksen
jälkeen. Valiokuntaneuvos Marjo
Hakkila.

VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT
Keskiviikkona 23.2.2011
Laki opintotukilain 4 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 124/2010 vp (Lauri
Oinonen /kesk)
Sivistysvaliokuntaan
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Torstai 24.2.2011
Laki eduskuntaryhmistä
Lakialoite LA 127/2010 vp (Timo
Kalli/kesk ym.)
Perustuslakivaliokuntaan
Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 125/2010 vp (Raija
Vahasalo/kok)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja
terveyshaitta-avustuksista annetun
lain 2 §:n muuttamisesta

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 5 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 129/2010 vp (Lauri
Kähkönen/sd ym.)
Sivistysvaliokuntaan

M U U TA

S U U R I VA L I O K U N TA

Torstai 24.2.2011
Valtioneuvoston luonnonvaraselonteko eduskunnalle: Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous

Lakialoite LA 126/2010 vp (Merja
Kuusisto/sd ym.)

Valtioneuvoston selonteko VNS 11/
2010 vp, Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 47/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan

Siirryttiin päiväjärjestykseen

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

Perjantai 25.2.2011
Valtioneuvoston luonnonvaraselonteko eduskunnalle: Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous
Valtioneuvoston selonteko VNS 11/
2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
47/2010 vp
Siirryttiin päiväjärjestykseen

U 60/2010 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittaminen)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
U 61/2010 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Nagoyan pöytäkirja)
Ympäristövaliokuntaan

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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