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Torstai 22.9.
Eduskunnan perusteltu lausunto
Euroopan unionin toimielimille toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta
energiatehokkuusdirektiiviehdotukseen
M 2/2011 vp, SuVM 1/2011 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
Eduskunnan perusteltu lausunto
Euroopan unionin toimielimille
toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta energiatehokkuusdirektiiviehdotukseen (SuVM 1/2011 vp - M 2/
2011 vp)
Suuri valiokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy seuraavan Euroopan
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unionista tehtyyn sopimukseen liitetyssä, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa
pöytäkirjassa tarkoitetun perustellun lausunnon:
Eduskunta katsoo suuren valiokunnan
mietinnössä SuVM 1/2011 vp olevin
perustein, että Euroopan komission
ehdotuksessa energiatehokkuusdirektiiviksi (COM(2011) 370) oleva
10 artikla on esitetyssä muodossaan
toissijaisuusperiaatteen vastainen.
Valiokuntaneuvos Peter Saramo,
valiokuntaneuvos Anna Sorto
Hallituksen esitys Belgian, Saksan,
Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen,
Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen ja
Euroopan rahoitusvakausvälineen
välisen
ERVV-puitesopimuksen
muuttamista koskevan sopimuksen
hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä ja laiksi
Euroopan rahoitusvakausvälineelle
annettavista
valtiontakauksista
annetun lain 2 §:n muuttamisesta
(VaVM 3/2011 vp - HE 31/2011 vp)
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sopimuksen Belgian
kuningaskunnan, Saksan liittotasa-

vallan, Viron tasavallan, Irlannin,
Helleenien tasavallan, Espanjan
kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen
tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan
tasavallan, Portugalin tasavallan,
Slovenian tasavallan, Slovakian
tasavallan, Suomen tasavallan ja
Euroopan rahoitusvälineen välisen
ERVV-puitesopimuksen muuttamisesta. Suomi allekirjoitti sopimuksen
8 päivänä syyskuuta 2011. Viron
tasavalta liittyy muutoksella puitesopimuksen sopijapuoleksi.
Muutoksella takaajien Euroopan
rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annettavien takausten kokonaismäärää korotetaan 440 miljardista eurosta 780 miljardiin euroon.
Tästä 726 miljardia euroa on käytettävissä olevia takauksia, koska
Kreikka, Irlanti ja Portugali väistyvinä
takaajina eivät anna takauksia.
Suomen osuus takauksista nousee
noin 7,9 miljardista eurosta noin
13,974 miljardiin euroon. Takausten määräytymistapa muuttuu kokonaistakauksesta taattavan velan pääoman nimellisarvolle annettavaksi
takaukseksi. Parhaimman mahdollisen
luottoluokituksen varmistamiseksi
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sovittu ylitakaus nousee 20 prosentista enintään 65 prosenttiin. Sopimukseen sisällytetään määräys
Euroopan rahoitusvakausvälineen
myöntämien lainojen hinnoitteluperusteista.
Euroopan rahoitusvakausvälineen
toiminnan tehokkuutta ja joustavuutta lisätään sisällyttämällä puitesopimukseen kolme uutta tukivälinettä. Ensinnäkin Euroopan
rahoitusvakausväline voi antaa euroalueeseen kuuluville valtiolle ennakollista tukea. Toiseksi euroalueeseen kuuluvalle valtiolle voidaan antaa lainaa sen rahoituslaitosten pääomittamista varten. Lainaa
voidaan antaa myös valtioille, joille
ei ole vahvistettu talouden sopeutusohjelmaa. Kolmanneksi Euroopan
rahoitusvakausväline voi poikkeuksellisesti hankkia euroalueeseen
kuuluvan valtion joukkovelkakirjoja jälkimarkkinoilta.
Sopimusmuutos tulee voimaan, kun
kaikki sopijapuolet ovat toimittaneet Euroopan rahoitusvakausvälineelle kirjallisen vahvistuksen siitä,
että ne ovat saattaneet päätökseen
kansallisen lakinsa vaatimukset
sopimusten voimaansaattamisesta.
Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi
puitesopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi
Euroopan rahoitusvakausvälineelle
annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että takausten enimmäismäärää korotetaan ja takauksen
määräytymisperusteeksi tulee velkojen nimellisarvo aikaisemman kokonaistakauksen sijaan.
Valtiovarainvaliokunta ehdotti että
eduskunta hyväksyy Belgian, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan,
Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden,
Itävallan,
Portugalin,
Slovenian, Slovakian, Suomen ja
Euroopan rahoitusvakausvälineen
välisen
ERVV-puitesopimuksen
muuttamista koskevan sopimuksen
ja että lakiehdotukset hyväksytään
muuttamattomina. Valiokuntaneuvos
Hellevi Ikävalko valiokuntaneuvos
Mari Nuutila

30

Mietintöön sisältyy opposition vastalauseet
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi maaseudun kehittämiseen
liittyvien ohjelmien hallinnoinnista
annetun lain 4 §:n muuttamisesta
(MmVM 1/2011 vp - HE 24/2011
vp)
Esityksessä ehdotetaan maaseudun
kehittämiseen liittyvien ohjelmien
hallinnoinnista annettua lakia muutettavaksi siten, että siinä otettaisiin
huomioon myös Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukea maaseudun kehittämiseen koskevan neuvoston asetuksen mukaista Euroopan unionin
maaseutuohjelmakautta seuraavan
lainsäädännön mukainen ohjelmavalmistelu.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman
pian.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottti että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Carl Selenius
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi
maanmittauslaitoksesta
annetun lain 2 ja 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain
3 §:n muuttamisesta (MmVM 2/
2011 vp - HE 22/2011 vp)
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:ää. Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalaan
kuuluvan maanmittauslaitoksen toimintaa johtaa ja ylintä päätösvaltaa
käyttää laitoksen päällikkönä toimiva
pääjohtaja. Esityksessä ehdotetaan,
että pääjohtaja itse maa- ja metsätalousministeriön asemesta määräisi
sijaisensa. Asiat, joissa maanmittauslaitoksen keskushallinto on valitusviranomaisena, pääjohtaja voisi
siirtää alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi. Maanmittauslaitos ei enää
suorittaisi tilaus-tehtävänä veroluokituksia. Maanmittauslaitoksen
paikkatietoja koskevia tehtäviä selkeytettäisiin.
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi myös Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n 2 momenttia
siten, että laitoksen päällikkönä

oleva ylijohtaja, joka ratkaisee Geodeettiselle laitokselle kuuluvat asiat,
maa- ja metsätalousministeriön asemesta määräisi sijaisensa.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman
pian.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdotti että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Carl Selenius
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi
lelujen
turvallisuudesta
(TaVM 3/2011 vp - HE 14/2011 vp)
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki lelujen turvallisuudesta. Laki
sisältäisi lelujen turvallisuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin mukaisen sääntelyn. Lailla korvattaisiin voimassa
oleva laki lelujen turvallisuudesta.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman
pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Eräitä lelujen
kemiallisia ominaisuuksia koskevat
lain vaatimukset tulisivat kuitenkin
voimaan vasta heinäkuussa 2013.
Talousvaliokunta ehdotti että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos
Eelis
Roikonen
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2010 (StVM
2/2011 vp - K 1/2011 vp)
Sosiaalija
terveysvaliokunta
ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi
kannanoton että eduskunnalla ei ole
huomautettavaa kertomuksen johdosta. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen

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 20.9.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle
Belgian, Saksan, Viron, Irlannin,
Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian,
Kyproksen, Luxemburgin, Maltan,
Alankomaiden, Itävallan, Portugalin,
Slovenian, Slovakian, Suomen ja
Euroopan rahoitusvakausvälineen
välisen
ERVV-puitesopimuksen
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muuttamista koskevan sopimuksen
hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä ja laiksi
Euroopan rahoitusvakausvälineelle
annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 31/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan,
jolle
perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto
Keskiviikko 21.9.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain,
valtion eläkelain muuttamisesta
annetun lain ja evankelis-luterilaisen
kirkon eläkelain muuttamisesta
HE 30/2011 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta
HE 32/2011 vp

Perjantai 23.9.2011
Valtiontalouden tarkastusviraston
vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2011 valtiopäiville

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto

K 17/2011 vp
Tarkastusvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

M U U TA

HE 33/2011 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta
LA 4/2011 vp (Saara Karhu /sd)
Lakivaliokuntaan

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Torstai 22.9.2011
Keskustelu
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
energiatehokkuudesta
(energiatehokkuusdirektiivi)
Valtioneuvoston kirjelmä U 25/2011
vp

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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