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Toimenpidealoite TPA 32/2007 vp
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Hallituksen esitys laiksi Selkämeren
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Ympäristövaliokunnan
mietintö
YmVM 21/2010 vp
Lakialoite LA 55/2010 vp
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Valtion omistajaohjauksen valvonta
Muu asia M 9/2010 vp

Hallituksen esitys HE 223/2010 vp,
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
42/2010 vp

Hallituksen esitys pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi

Hallituksen esitys postilaiksi sekä
Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 216/2010 vp,
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta
sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
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Maa- ja metsätalousvaliokunnan
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muuttamisesta
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Hallituksen esitys HE 199/2010 vp,
Ympäristövaliokunnan
mietintö
YmVM 23/2010 vp

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Strasbourgissa 15
päivänä toukokuuta 2003 tehdyn
lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan. Rikoslakiin
tehtäisiin sopimuksen voimaansaattamisesta johtuvat muutokset.

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja
terveydenhuollon
järjestämisen
kehittämisestä vuosina 2011–2014,
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Lakialoite LA 107/2010 vp
Hyväksyttiin

Hyväksyttiin
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Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 210/2010 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 62/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 266/2010 vp,
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
38/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys kilpailulaiksi
Hallituksen esitys HE 88/2010 vp,
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
50/2010 vp
Hyväksyttiin
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
Hallituksen esitys HE 175/2010 vp,
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
51/2010 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys vesilainsäädännön
uudistamiseksi
Hallituksen esitys HE 277/2009 vp,
Ympäristövaliokunnan
mietintö
YmVM 22/2010 vp
Hyväksyttiin
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VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
SiVM 14/2010 vp - HE 164/2010 vp
Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain,
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ammatillisesta koulutuksesta
annettua
lakia,
ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annettua lakia,
ammattikorkeakoululakia, yliopistolakia ja rikosrekisterilakia. Esityksen
tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä
työelämässä
lisäämällä
koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen keinovalikoimaa opiskelijoita koskevissa soveltumattomuusja turvallisuuskysymyksissä. Lait oli
tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2011.
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset), hyväksytään uusi 6. laki-ehdotus
(Valiokunnan uusi lakiehdotus), että
lakialoite 114/2010 vp hylätään ja
että hyväksytään kaksi lausumaa.
(Valiokunnan lausumaehdotukset).
Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.
LaVM 45/2010 vp - HE 79/2010 vp
Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen
tehdyn varauman peruuttamisen
hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaan-

Lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirja on tullut
kansainvälisesti voimaan helmikuun alussa 2005. Lisäpöytäkirja
tulee Suomen osalta voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä
päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona se on
ilmaissut suostumuksensa tulla lisäpöytäkirjan sitomaksi.
Lakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen
lisäpöytäkirjan,
että eduskunta
hyväksyy hallituksen esityksessä
tarkoitetun varauman peruuttamisen,
että 1. lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna,
että lakialoite LA 45/2010 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne ja Valiokuntaneuvos Marja
Tuokila.
SiVM 15/2010 vp - HE 236/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi eräiden
Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden Suomeen tuotavien
näyttelyesineiden takavarikoinnin
kieltämisestä. Lain mukaan kansainvälisen kulttuurivaihdon ylläpitämiseksi
sekä
taiteellisesti
tai
kulttuurihistoriallisesti merkittävien
näyttelyiden järjestämisen edistämiseksi voitaisiin määrätä Suomeen
lainaksi tuotavaa näyttelyesinettä
koskeva takavarikointikielto, joka
turvaisi esineen palauttamisen lainaksi antajalle. Takavarikointikielto
käsittäisi kiellon ottaa näyttelyesine
takavarikkoon tai muuten viran-
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omaisen haltuun taikka kohdistaa
esineeseen muu sellainen turvaamistoimi tai täytäntöönpanotoimi, joka
estäisi esineen palauttamisen. Jos
esineeseen on kiellosta huolimatta
kohdistettu tällainen toimenpide,
asianomaisen viranomaisen tai tuomioistuimen olisi kumottava se.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.
HaVM 42/2010 vp - HE 224/2010
vp Hallituksen esitys poliisilaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi nykyisen poliisilain korvaava
poliisilaki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muihin poliisin toimintaa
säänteleviin
lakeihin
runsaasti lähinnä teknisluonteisia
muutoksia. Esitys liittyy samanaikaisesti annettavaan hallituksen esitykseen,
jossa
ehdotetaan
säädettäviksi uusi esitutkintalaki ja
uusi pakkokeinolaki.
Uudessa poliisilaissa poliisin toimivaltuuksia säänneltäisiin nykyistä
täsmällisemmin ja kattavammin, toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien
suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet huomioon ottaen. Yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita
koskevaa sääntelyä nostettaisiin asetustasolta lakitasolle.
Uuteen poliisilakiin otettaisiin olennaisesti nykyistä täsmällisemmät ja
laajemmat säännökset poliisitoiminnassa noudatettavista periaatteista.
Uusina periaatteina säädettäisiin
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien
kunnioittamisesta sekä tarkoitussidonnaisuuden periaatteesta.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
lakiesitys hyväksytään muutoksen
jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi
Lantto.
PeVM 15/2010 vp - K 5/2010 vp
Hallituksen toimenpidekertomus
vuodelta 2009
Hallituksen toimenpidekertomus on
kolmiosainen. Ensimmäisenä on
yleinen osa, jossa on lyhyt selostus
hallituksen ohjelman toimeenpanosta ja hallituksen EU-politiikasta
sekä yleiskatsaus kunkin ministeriön
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toimintaan. Toisen osan muodostaa
ulko- ja turvallisuuspoliittinen katsaus. Kolmannessa osassa selostetaan ministeriöittäin hallituksen
toimenpiteet valtiopäiväpäätösten
johdosta.
Vuoden 2000 eduskunnan työjärjestyksessä säilytettiin hallituksen toimenpidekertomuksen erityisasema,
jonka mukaan kaksi valiokuntaa,
perustuslakivaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta, laativat kumpikin mietinnön täysistunnolle kertomuksen
johdosta. Työjärjestyksen 32 §:n
4 momentin perusteella ulkoasiainvaliokunta käsittelee kertomuksen
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta ja perustuslakivaliokunta
muilta osin. Perustuslakivaliokunta
ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla
ei ole huomautettavaa kertomuksen
johdosta, mutta eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti
huomioon
sekä
tähän
mietintöön että liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan
aikaisempia
lausumia
koskevat huomautukset ja muita
seikkoja koskevat lausumat, jotka
kohdistuvat hallitukseen. Valiokuntaneuvos Petri Helander.
MmVM 36/2010 vp - HE 294/2010
vp Hallituksen esitys laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain
ja julkisista hankinnoista annetun
lain 6 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalouden rakennetuista
annettua lakia sekä julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotettu
muutos koskee tuettujen maatilainvestointien hankintamenettelyä. Julkisista hankinnoista annetussa laissa
säädettyä hankintamenettelyä on
noudettava paitsi julkisyhteisöjen
hankintoihin, myös sellaisten hankintayksiköiden hankintoihin, joissa
hankinnan tekijä on saanut julkisyhteisöiltä asianomaiseen hankintaan
yli 50 prosenttia tukea hankinnan
arvosta. Tämä koskee myös maatilojen investointeja. Maatalouden
rakennetuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että julkisista hankinnoista annetun lain
mukaista hankintamenettelyä sovel-

lettaisiin ainoastaan sellaisiin hankintoihin, joissa investoinnin määrä
ylittää viimeksi mainitussa laissa
tarkoitetut EU-kynnysarvot. Hankintoihin, joissa ne jäävät näitä rajoja
alemmiksi, sovellettaisiin menettelyä, josta säädettäisiin maatalouden
rakennetuista
annetussa
laissa.
Lisäksi kilpailevan tarjouksen tehneen tarjoajan mahdollisuus saattaa
EU-kynnysarvot alittavaa hankintaa
koskeva asia markkinaoikeuden
käsiteltäväksi suljettaisiin pois. Tarjouskilpailun hävinnyt osapuoli
voisi kuitenkin ilmoittaa virheellisenä pitämästään hankintamenettelystä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka asiana olisi päättää saadun tiedon vaikutuksista
myönnettyyn tukeen. Ilmoitukseen
olisi aina vastattava.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään
muutoksen jälkeen.
PeVM 14/2010 vp - K 18/2010 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin
kertomus vuodelta 2009
Oikeuskanslerin kertomuksen yleiskatsauksessa esitellään oikeuskanslerin tehtävät. Tämän lisäksi
kertomuksessa selostetaan oikeuskanslerin toimintaa valtioneuvostossa, perus- ja ihmisoikeuksien
valvontaa, laajempia oikeuskanslerinvirastossa tehtyjä laillisuusvalvonnan
kannanottoja,
valtionhallinnon laillisuusvalvontaa hallinnonaloittain, kunnallis- ja muun itsehallinnon laillisuusvalvontaa sekä
asianajajalaitoksen valvontaa. Kertomuksessa on myös tilastotietoja
oikeuskanslerinviraston toiminnasta.
Perustuslakivaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Valiokuntaneuvos Petri Helander.
StVM 58/2010 vp - HE 321/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan työttömyysetuuden
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sovittelussa otettaisiin käyttöön suojaosa, joka koskisi pelastuslaitoksen
sivutoimisen henkilöstön, sopimuspalokunnan tai muun pelastusalalla
toimivan yhteisön henkilöstön jäsenten pelastustoimintaan osallistumisesta saamaa tuloa. Pelastuslaitoksen
sivutoimisen henkilöstön taikka
sopimuspalokunnan tai muun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstön jäsenet voisivat ansaita pelastustoimeen osallistumisesta enintään 300 euroa sovittelujakson aikana ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Muutoksen
tavoitteena on edistää vapaaehtoiseen pelastustoimintaan osallistumista.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.
Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.
PeVM 13/2010 vp - K 14/2010 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2009
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2009 on jälleen
hyvin laadittu ja selkeä esitys
oikeusasiamiehen toiminnasta ja
yleisimmistä laillisuusvalvonnassa
esiin nousseista ongelmista. Kertomus sisältää oikeusasiamiehen ja
apulaisoikeusasiamiesten puheenvuorot laillisuusvalvonnassa esiin
tulleista ajankohtaisista aiheista ja
oikeusasiamiesinstituutiosta vuonna
2009. Kertomusvuoden keskeisimmät perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen
liittyvät
laillisuusvalvonnalliset havainnot on kerätty
kertomuksen yhteen lukuun. Lisäksi
kertomukseen sisältyy luku telepakkokeinoista ja muusta salaisesta tiedonhankinnasta sekä asiaryhmittäinen kuvaus laillisuusvalvonnasta.
Perustuslakivaliokunta
ehdottaa
eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole
huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Valiokuntaneuvos
Petri
Helander.
HaVM 41/2010 vp - HE 257/2010
vp Hallituksen esitys pelastuslaiksi
ja laiksi meripelastuslain 23 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi pelastuslaki ja muutettavaksi

36

meripelastuslakia. Samalla nykyinen
pelastuslaki kumottaisiin. Onnettomuuksien ehkäisyssä siirryttäisiin
nykyisestä palotarkastuksiin perustuvasta toiminnasta riskien arviointiin
perustuvaan valvontaan. Pelastuslaitokset suorittaisivat valvontaa määräajaksi vahvistetun valvontasuunnitelman mukaisesti. Pelastuslaitos
voisi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisesta palotarkastuksesta tai
muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Maksu voitaisiin periä myös
hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuvasta erheellisestä toiminnasta aiheutuneista pelastuslaitoksen
kustannuksista. Hoito- ja hoivalaitoksissa olisi laadittava poistumisturvallisuusselvitys ja tilat voitaisiin tapauskohtaisesti määrätä suojattavaksi
automaattisella sammutuslaitteistolla.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Hallintovaliokunta ehdottaa, hallituksen esitys hyväksytään
muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.
HaVM 40/2010 vp - HE 204/2010
vp Hallituksen esitys turvallisuustutkintalaiksi, laiksi sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja
laeiksi eräiden niihin liittyvien
lakien muuttamisesta sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1
lukuun tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön
alaan
kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi turvallisuustutkintalaki. Lailla
kumottaisiin onnettomuuksien tutkinnasta annettu laki. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi laki sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta.
Vielä ehdotetaan täsmennyksiä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lakiin sekä muista
lakiehdotuksista johtuvia teknisluonteisia muutoksia eräisiin muihin lakeihin.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen.
Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

MmVM 35/2010 vp - HE 271/2010
vp Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain muuttamisesta ja kalastuslain muuttamisesta annetun lain
108 §:n muuttamisesta
Kalastuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valan tai vastaavan
vakuutuksen antaneen kalastuksenvalvojan toimivaltuudet ja asema
määriteltäisiin nykyistä selkeämmin
vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Kalastuksenvalvojalta edellytettäisiin alan koulutusta ja kalastuksenvalvojalle asetettaisiin kelpoisuusvaatimukset sekä hyväksymisedellytys. Kalastuksenvalvojien toiminnan viranomaisvalvontaa suorittaisi maa- ja metsätalousministeriö
ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Kalastuksenvalvojan toimivaltuuksiin lisättäisiin oikeus antaa huomautus ja näyttömääräys sekä mahdollisuus luopua toimenpiteestä.
Vesialueen omistajan, osakkaan ja
kalastusoikeuden haltijan kalastuksenvalvontaan liittyviä toimivaltuuksia ehdotetaan supistettavaksi
nykyisestä.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2011.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään
muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Jaakko Autio.
LaVM 43/2010 vp - HE 282/2010 vp
Hallituksen esitys lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan
koskevan Euroopan neuvoston
yleissopimuksen hyväksymiseksi ja
siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Euroopan neuvoston yleissopimuksen lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan.
Tarkoituksena on, että Suomi hyväksymisen jälkeen sitoutuu yleissopimukseen, joka on tullut kansainvälisesti voimaan heinäkuun 2010
alussa. Yleissopimuksen kansallinen voimaansaattaminen ja esityksen valmistelun yhteydessä erikseen
selvitetyt kysymykset edellyttävät
lainsäädäntömuutoksia. Yleissopi-
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muksen voimaansaattaminen ja siihen liittyen lasten suojelemisen
tavoitteen toteuttaminen edellyttävät myös huomion kiinnittämistä
käytännön toimintatapoihin.
YmVM 24/2010 vp - HE 309/2010
vp Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutoksia
maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskeviin säännöksiin.
Muutosten tavoitteena on selkeyttää
vähittäiskaupan ohjauksen periaatteita laissa ja saattaa ohjausjärjestelmä vastaamaan muuttuneita ja
muuttuvia olosuhteita. Muutosehdotusten taustalla ovat yhtäältä kaupan
toiminnan muutokset ja muu yhteiskunnallinen kehitys, muun muassa
väestön ikääntyminen, toisaalta
ilmastotavoitteet ja yhdyskuntarakenteen ohjaamisen merkitys ilmastotavoitteiden toteutumisen kannalta. Vähittäiskauppaa koskevat säännökset ehdotetaan koottavaksi laissa
erilliseen lukuun. Laissa säädettäisiin maakunta- ja yleiskaavoille erityiset vähittäiskaupan suuryksiköitä
koskevat sisältövaatimukset. Maakuntakaavoissa olisi esitettävä kaupan enimmäismitoitus ja merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan
suuryksikön mitoituksen alaraja.
Vähittäiskaupan suuryksikön määri-

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

telmää ehdotetaan muutettavaksi
siten, että siihen sisältyisi myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran
kauppa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1 päivänä huhtikuuta
2011.
Ympäristövaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutoin
hallituksen esityksen mukaisena
paitsi voimaantulosäännös muutettuna . Valiokuntaneuvos Marja
Ekroos.

Torstai 10.3.2011
Laki sairausvakuutuslain 3 luvun
muuttamisesta
Lakialoite LA 133/2010 vp (Outi
Mäkelä /kok)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 134/2010 vp (Paula
Sihto /kesk)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki opintotukilain muuttamisesta
Lakialoite LA 137/2010 vp (Lauri
Oinonen/kesk)

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

Sivistysvaliokuntaan

Keskiviikko 9.3.2011

Laki ulosottokaaren 3 luvun 6 §:n
muuttamisesta

Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n
muuttamisesta

Lakialoite LA 138/2010 vp (Pietari
Jääskeläinen /ps)

Lakialoite LA 135/2010 vp (Tuija
Nurmi /kok)

Lakivaliokuntaan

Valtiovarainvaliokuntaan

M U U TA

Laki valtion varoista suoritettavasta
eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun
ajalta annetun lain muuttamisesta

Keskiviikko 9.3.2011

Lakialoite LA 136/2010 vp (Tuija
Nurmi/kok)

Pääministerin ilmoitus PI 5/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Suuri valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Hallintovaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Puolustusvaliokunta
Sosiaali– ja terveysvaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Pääministerin ilmoitus Euroopan
talouden vakauttamisesta
Siirryttiin päiväjärjestykseen

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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