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T O I S E N K Ä S I T T E LY N
A S I AT

A I N O A N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Tiistai 1.3.2011
Valtiontalouden tarkastusviraston
erilliskertomus eduskunnalle:
Valtiontalouden kehysmenettelyn
vaikuttavuus finanssipolitiikan hallintavälineenä
Kertomus K 21/2010 vp, Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 10/
2010 vp
Hyväksyttiin
Perjantai 4.3.2011
Hallituksen esitys vuoden 2011 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys HE 332/2010 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 61/2010 vp
Lisätalousarvioaloite LTA 129, 130/
2010 vp
30/11.3.2011

Lakivaliokunnan mietintö LaVM
39/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 318/2010 vp

Tiistai 1.3.2011
Hallituksen esitys laeiksi julkisen
hallinnon tietohallinnon ohjauksesta
sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 246/2010 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
34/2010 vp
Hyväksyttiin

Lakivaliokunnan mietintö LaVM
40/2010 vp
(mietintöön sisältyy §-vastalause)

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
Hallituksen esitys HE 317/2010 vp

Hyväksyttiin

Hyväksyttiin
Hallituksen esitys tuomioistuinharjoittelua koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 278/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
41/2010 vp
Hallituksen esitys rautatielaiksi
Hallituksen esitys HE 262/2010 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 26/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi lentoasemaverkosta ja -maksuista
Hallituksen esitys HE 313/2010 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 27/2010 vp
Hyväksyttiin
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Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain sekä eläinlääkintähuoltolain 15
ja 23 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 293/2010 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
mietintö MmVM 32/2010 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sähköisestä
huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 296/2010 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
mietintö MmVM 33/2010 vp
Hyväksyttiin

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Helsingin
eurooppalaisesta koulusta annetun
lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 334/2010 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
12/2010 vp
Hyväksyttiin

LaVM 42/2010 vp - HE 223/2010 vp
Hallituksen esitys pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi

Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 50 §:n, perhehoitajalain ja
omaishoidon tuesta annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 331/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 55/2010 vp
(mietintöön sisältyy §-vastalause)
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi
Hallituksen esitys HE 302/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 56/2010 vp
Hyväksyttiin
Keskiviikko 2.3.2011
Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven
kansallispuistosta
Hallituksen esitys HE 324/2010 vp
Ympäristövaliokunnan
mietintö
YmVM 20/2010 vp
Lakialoite LA 16/2008 vp
Hyväksyttiin
Perjantai 3.3.2011
Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 275/2010 vp
Hallintovaliokunnan
HaVM 36/2010 vp
Hyväksyttiin
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mietintö

Hallituksen esitys HE 182/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
48/2010 vp

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

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi pysäköinninvalvontaa koskeva
lainsäädäntö. Esityksen tavoitteena
on ennaltaehkäistä pysäköintivirheitä ja antaa entistä monipuolisemmat
ja tehokkaat keinot puuttua niihin
sekä parantaa kiinteistön omistajien
ja haltijoiden mahdollisuuksia päättää kiinteistön käyttämisestä ottaen
huomioon myös ajoneuvojen kuljettajien sekä omistajien ja haltijoiden
oikeusturva. Esitykseen sisältyvän
julkista pysäköinninvalvontaa koskevan lakiehdotuksen mukaan pysäköinninvalvonnasta
huolehtisivat
poliisi sekä kunnallinen pysäköinninvalvoja ja pysäköinnintarkastaja,
jos kunnassa on järjestetty kunnallinen pysäköinninvalvonta. Lain
soveltamisalaan kuuluisivat pysäyttämistä, pysäköintiä ja pysäköintikiekon käyttöä sekä joutokäyntiä
koskevat rikkomukset.
Lakivaliokunta ehdottaa, lakiesitys
hyväksytään muutoksen jälkeen.
Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.
YmVM 22/2010 vp - HE 277/2009
vp Hallituksen esitys vesilainsäädännön uudistamiseksi
Esityksen tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti vesilainsäädännön uudistaminen. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi uusi vesilaki ja tehtäväksi muuhun lainsäädäntöön tästä johtuvat muutokset.
Uudistuksella pyritään tehostamaan
vesitalousasioiden käsittelyä sekä
selkeyttämään vesilain ja muun

ympäristön käyttöä koskevan lainsäädännön välistä suhdetta.
Vesilain mukaiset yleiskäyttöoikeudet säilyisivät entisellään. Vesitaloushankkeiden luvanvaraisuutta ja lupaharkintaa koskeviin säännöksiin
ehdotetaan tehtäväksi vähäisiä tarkistuksia. Tarkistuksilla pyritään
myös edistämään vesistöjen kunnostushankkeita. Pienten vesitaloushankkeiden
ennakkovalvontaa
ehdotetaan tehostettavaksi ilmoitusmenettelyn käyttöalaa laajentamalla.
Vesivoiman hyödyntämistä koskevat säännökset säilyisivät pääosin
ennallaan. Veden ottamista koskevaan sääntelyyn ei ehdoteta tehtäväksi merkittäviä muutoksia. Veden
ottamista koskevaa etusijajärjestystä ehdotetaan kuitenkin tarkistettavaksi siten, että se korostaa paikallisten vedenottamistarpeiden ensisijaisuutta. Vedenottamoiden suojaaluejärjestelmän käyttöä ehdotetaan
laajennettavaksi.
Lait ehdotetaan tulemaan voimaan
puolen vuoden kuluttua niiden vahvistamisesta.
Valiokuntaneuvos
Marja Ekroos ja Valiokuntaneuvos
Jaakko Autio.
YmVM 23/2010 vp - HE 199/2010
vp Hallituksen esitys jätelaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi jätelaki ja tehtäväksi ympäristönsuojelulakiin jätteiden ja jätehuollon sääntelyyn liittyviä muutoksia. Uudistuksella ajanmukaistettaisiin jätealan lainsäädäntö Suomen ja
Euroopan unionin jätepolitiikan
nykyiset painotukset, Euroopan unionin uudistunut lainsäädäntö, muuttunut toimintaympäristö ja perustuslain säännökset huomioon ottaen.
Tavoitteena on erityisesti ohjata
jätettä tuottavaa toimintaa ja jätehuoltoa Euroopan unionissa hyväksytyn jätehuollon etusijajärjestyksen
mukaisiin toimintatapoihin. Keskeisenä tavoitteena on myös selkiyttää
jätehuollon vastuunjakoa, täsmentää
eri toimijoiden velvollisuuksia sekä
tehostaa jätehuollon valvontaa. Näillä
toimilla pyritään varmistamaan toimiva jätehuolto sekä asianmukaisten
jätehuoltopalvelujen saatavuus kaikissa olosuhteissa.
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Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden kuluttua niiden vahvistamisesta.
Ympäristövaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Marja
Ekroos.
VaVM 62/2010 vp - HE 210/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi unionin oikeuden mukaiseksi siten, että postitoiminta
vapautetaan
osittain
verosta. Verovapaus koskisi postilainsäädännössä tarkoitettua postipalveluiden yleispalvelun tarjoajan
harjoittamaa yleispalvelua.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin uudistettavana olevan postilainsäädännön
yleis-palvelun tarjoajaa ja yleispalvelua koskevat muutokset. Postilainsäädäntöä koskevat muutokset on
ehdotettu tuleviksi voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2011.
Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos
Maarit Pekkanen.
SuVM 1/2010 vp - HE 7/2010 vp,
LA 1/2007 vp Hallituksen esitys
laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n,
vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunta on 2 päivänä maaliskuuta
2011 hyväksynyt hallituksen esitykseen (HE 7/2010 vp) pohjautuvat
ehdotukset laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain
9 §:n muuttamisesta perustuslakivaliokunnan mietinnöstä poiketen
hallituksen esityksen mukaisina.
Samalla eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen (LA 1/2007 vp) sisältyvien
lakiehdotusten hylkäämisestä.
Suuri valiokunta yhtyy eduskunnan
asiassa tekemään päätökseen.
SuVM 2/2010 vp - HE 273/2009 vp,
LA 120/2010 vp Hallituksen esitys
kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Eduskunta on 4 päivänä maaliskuuta
2011 hyväksynyt hallituksen esityk-
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seen HE 273/2009 vp pohjautuvat
ehdotukset kaivoslaiksi sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi muuten
talousvaliokunnan mietinnön mukaisina, mutta 1. lakiehdotuksen 182
§:n muutettuna. Samalla eduskunta
yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen (LA 120/2010 vp) sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Suuri valiokunta ehdottaa, että
lakiehdotukset hyväksytään muuten
eduskunnan päätöksen mukaisina,
mutta 1. lakiehdotuksen 182 § näin
kuuluvana: 182 § (1 mom kuten
eduskunnan päätös) Kaivosoikeus,
jonka nojalla harjoitetaan kullanhuuhdontaa, raukeaa kuitenkin kymmenen vuoden kuluttua tämän lain
voimaantulosta. Tällaisen kaivosoikeuden haltijalla on etuoikeus kullanhuuhdontalupaan, jos lupahakemus tehdään tämän lain 34 §:ssä säädetyllä tavalla ennen kaivosoikeuden raukeamista.
TaVM 51/2010 vp - HE 175/2010 vp
Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
sekä patenttilain ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Lontoossa lokakuussa 2000 tehdyn Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn
yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen ja lain
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lait patenttilain ja
hyödyllisyysmallioikeudesta annetun
lain muuttamisesta. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen (Lontoon
sopimus) tavoitteena on alentaa
eurooppapatentteihin liittyviä käännöskustannuksia siinä vaiheessa,
kun eurooppapatentti saatetaan kansallisesti voimaan. Talousvaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi.

TaVM 50/2010 vp - HE 88/2010 vp
Hallituksen esitys kilpailulaiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kilpailulaki, joka korvaisi
nykyisen
kilpailunrajoituksista
annetun lain. Osa säännöksistä vastaa sisällöltään voimassa olevan lain
säännöksiä. Uuden lain tarve johtuu
erityisesti siitä, että lukuisten osittaisuudistusten ja kilpailulainsäädännön kehittymisen seurauksena
nykyisen
kilpailunrajoituslain
rakenne, käsitteistö ja säännösten
sijoittelu laissa ei ole kaikin osin
looginen ja selkeä. Esityksessä
ehdotetaan, että uuden lain nimi olisi
kilpailulaki. Kilpailulaki nimenä
antaa oikeamman kuvan siitä, mitä
lailla tavoitellaan. Keskeisimmät
uudistukset koskisivat seuraamusjärjestelmää, vahingonkorvausta, kilpailuasioissa
noudatettavaa
menettelyä ja yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Talousvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutoksen
jälkeen. Valiokuntaneuvos Eelis
Roikonen.
HaVM 37/2010 vp - HE 268/2010
vp Hallituksen esitys laeiksi kuntaja
palvelurakenneuudistuksesta
annetun lain ja sosiaalihuoltolain
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaisesti voimassa olevaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettua lakia sekä
sosiaalihuoltolakia.
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin ehdotetaan
otettavaksi säännökset valtioneuvoston toimivallasta velvoittaa kunnat
yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos kunnat eivät omaaloitteisesti ole muodostaneet lain
edellyttämää väestöpohjaa joko
perustamalla palveluita varten kuntien yhteistoiminta-alueen tai tekemällä kuntaliitoksen. Valtioneuvosto
päättäisi näissä tapauksessa väestöpohjavaatimukset täyttävän yhteistoiminta-alueen perustamisesta ja
siihen kuuluvista kunnista tai kunnan liittämisestä jo perustettuun
yhteistoiminta-alueeseen.
Lakiin

27

EDUSKUNNAN VIIKKO

ehdotetaan myös lisättäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon eheyttä
vahvistavat
säännökset,
joiden
mukaan
yhteistoiminta-alueelle
tulee siirtää perusterveydenhuollon
lisäksi myös sosiaalihuollon tehtävät
kokonaisuutena. Edellä esitetystä
poiketen yhteistoiminta-alueeseen
kuuluva kunta voisi kuitenkin jatkossakin huolehtia lasten päivähoitoon sekä lasten kotihoitoon ja
yksityisen kodinhoidon tukeen liittyvistä tehtävistä.
Lait ehdotetaan tulemaan voimaan
mahdollisimman pian sen jälkeen
kun eduskunta on ne hyväksynyt.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.
HaVM 38/2010 vp - HE 266/2010
vp Hallituksen esitys laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kansainvälistä suojelua
hakevan vastaanotosta. Lailla turvattaisiin kansainvälistä suojelua hakevan, tilapäistä suojelua saavan ja
ihmiskaupan uhrin toimeentulo ja
huolenpito. Vastaanottoa koskevaa
sääntelyä selkeytettäisiin säätämällä
kotouttamisesta ja kansainvälistä
suojelua hakevien vastaanotosta eri
laeissa. Tavoitteena on selkeä ja
yksiselitteinen laki, joka edistää vastaanottopalvelujen tarjonnan yhdenmukaisuutta.
Lakiin
otettaisiin
säännökset viranomaisten toimivallasta ja tehtävistä, kustannusten korvaamisesta, vastaanotto- ja järjestelykeskuksista, vastaanottopalveluista, ihmiskaupan uhrien auttamisesta, ilman huoltajaa olevan lapsen
edustamisesta, henkilörekistereistä
ja muutoksenhausta. Sisällöltään
vastaanottoa koskevat säännökset
säilyisivät pääosin ennallaan. Mer-
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kittävimmät muutokset koskevat
kansainvälistä suojelua hakeville ja
tilapäistä suojelua saaville maksettavan taloudellisen tuen irrottamista
yleisestä toimeentulotuesta. Lakiin
ehdotetaan lisäksi useita täsmennyksiä liittyen muun muassa terveydenhuoltopalveluihin, ilman huoltajaa
olevien lasten majoittamiseen ja
henkilörekistereihin. Ihmiskaupan
uhrien auttamista koskevat säännökset otetaan lakiin sellaisenaan. Niihin liittyviä muutostarpeita selvitetään erillisessä hankkeessa, jonka
suositukset valmistuvat vasta tämän
hallituksen esityksen antamisen jälkeen. Lait ovat tarkoitetut tulemaan
voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.
Hallintovaliokunta ehdotaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.
HaVM 39/2010 vp - HE 104/2010
vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ulkomaalaislakia, ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia ja löytötavaralakia. Mainittuihin lakeihin
tehtäisiin ne muutokset, joita biometristen tunnisteiden käyttöönotto
oleskeluluvissa edellyttää. Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetään, että jäsenvaltiot ryhtyvät
myöntämään oleskelulupia korttimuodossa. Oleskelulupakortin teknisessä osassa on oltava biometrisinä
tunnisteina kasvokuva ja kaksi sormenjälkikuvaa. Myös unionin kansalaisten perheenjäsenille myönnettävät oleskelukortit ehdotetaan muutettaviksi unionin lainsäädännön
mukaisiksi sirullisiksi korteiksi.
Ulkomaalaislakiin lisättäisiin säännökset sormenjälkien ottamisesta ja
tallentamisesta oleskelulupakortin
sirulle sekä sormenjälkien käyttö-

tarkoituksesta ja käyttöoikeuksista.
Kortin tekniseen osaan tallennettuja
tietoja saisivat ehdotuksen mukaan
lukea vain niitä tietoja tarvitsevat
viranomaiset. Viranomaisilla olisi
oikeus lukea tietoja unionin lainsäädännön mukaisesti ainoastaan tilanteissa, joissa tämä on tarpeen
oleskeluluvan aitouden toteamiseksi
ja oleskeluluvan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi. Lait on tarkoitettu
tulemaan
voimaan
viimeistään toukokuussa 2011.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutoksen
jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi
Lantto.

VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT
Keskiviikko 2.3.2011
Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 130/2010 vp (Lauri
Oinonen /kesk)
Valtiovarainvaliokuntaan
Torstai 3.3.2011
Laki tuloverolain 58 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 128/2010 vp (Bjarne
Kallis /kd)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki työttömyysturvalain 4 luvun
muuttamisesta
Lakialoite LA 131/2010 vp (Annika
Lapintie/vas)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki työttömyysturvalain 4 luvun
muuttamisesta
Lakialoite LA 132/2010 vp (Risto
Kuisma/sd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
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M U U TA
Keskiviikko 2.3.2011
Valtioneuvoston selonteko naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta
Valtioneuvoston selonteko VNS 7/
2010 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö, TyVM 18/2010 vp
Hyväksyttiin, 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

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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