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T O I S E N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Keskiviikko 26.10.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista
koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 43/2011 vp,
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 5/2011 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
MmVM 3/2011 vp - HE 27/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle

129/4.11.2011

laiksi Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain
kumoamisesta
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi Lapin vajaatuottoisten metsien
kunnostamisesta
annettu
laki.
Kumottavan lain nojalla myönnettyyn valtion rahoitukseen liittyvä
maanomistajan hoito- ja huolenpitovelvollisuus jäisi edelleen voimaan
15 vuodeksi rahoituksen loppuun
maksamisesta. Kumottavan lain
mukaiset rahoituksen takaisinperintätehtävät siirrettäisiin Lapin ja PohjoisPohjanmaan metsäkeskuksilta aluehallintovirastoille.
Aluehallintovirasto päättäisi takaisinperintätoimenpiteistä metsäkeskuksen esityksestä. Ehdotettu laki on tarkoitettu
tulemaan
voimaan
mahdollisimman pian. Valiokuntaneuvos Carl Selenius.
TaVM 4/2011 vp - HE 71/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Finanssivalvonnasta annetun
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi Finanssivalvonnasta annettua
lakia, Suomen Pankista annettua
lakia, luottolaitostoiminnasta annettua lakia, sijoituspalveluyrityksistä

annettua lakia, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annettua
lakia,
arvopaperimarkkinalakia,
eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän
ehdoista annettua lakia, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan direktiivin mukaisesti viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.
Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen
TaVM 5/2011 vp - HE 85/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Matkailun edistämiskeskuksesta. Lailla korvattaisiin voimassa
oleva matkailun edistämiskeskuksesta annettu laki. Esityksen tarkoituksena on ajanmukaistaa keskusta
koskevat säännökset ottaen huomioon lainsäädännön ja toimintaympäristön kehityksen, työ- ja elinkeinoministeriön ohjauskäytännöt
sekä keskuksessa tapahtuneet toiminnalliset ja organisatoriset muutokset.
Laissa olisivat säännökset keskuksen tehtävistä, johtamisesta ja toimivallanjaosta.
Laissa
otettaisiin
huomioon perustuslain vaatimukset
valtion virastoja koskevasta säänte-
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lystä ja täsmennettäisiin asetuksenantovaltuuksia perustuslain vaatimusten mukaisiksi.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alussa. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen
PeVM 4/2011 vp - HE 34/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi valtioneuvoston jäsenille
maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista
annettua lakia väliaikaisesti siten,
että valtioneuvoston jäsenille tehtävänsä hoitamisesta maksettavaa
palkkiota alennetaan viidellä prosentilla. Esitys liittyy valtion vuoden
2011 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2011 ja
olemaan voimassa huhtikuun loppuun 2015. Valiokuntaneuvos Risto
Eerola.
LaVM 4/2011 vp - HE 10/2011 vp
Hallituksen esitys tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan
puitepäätöksen sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten
siirtoa
Euroopan
unionissa koskevan puitepäätöksen
kansallista täytäntöönpanoa ja

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

soveltamista koskeviksi ja eräiksi
niihin liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan pantaviksi
täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta
rikosasioissa annettuihin tuomioihin,
joissa määrätään vapausrangaistus
tai vapauden menetyksen käsittävä
toimenpide ja niiden täytäntöön
panemiseksi Euroopan unionissa
tehty neuvoston puitepäätös sekä
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja
valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten
valvomiseksi
tehty
neuvoston puitepäätös. Puitepäätökset hyväksyttiin marraskuussa 2008.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa 2011.
Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.

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 25.10.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien,
kudoksien
ja
solujen
lääketieteellisestä käytöstä annetun
lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Keskiviikko 26.10.2011
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 9/2011 vp (Jouko
Skinnari/sd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki työttömyysturvalain 7 luvun
muuttamisesta
Lakialoite LA 10/2011 vp (Markus
Mustajärvi/vr ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki työntekijän eläkelain 92 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 11/2011 vp (Jyrki
Yrttiaho/vr)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki työntekijän eläkelain 98 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 12/2011 vp (Jyrki
Yrttiaho/vr)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki harkinnanvaraisesta toimeentulotuen valtionlisästä lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen
Lakialoite LA 13/2011 vp (Johanna
Karimäki/vihr)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 86/2011 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja
Perustuslakivaliokuntaan

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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