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Tiistai 12.3.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lääkelain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 200/2012 vp,
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 3/2013 vp
Päättynyt

siten, että nuoren rikosta koskevan
ilmoitusvelvollisuuden 14 vuorokauden määräaika alkaisi kulua siitä, kun
esitutkinta on valmistunut. Ilmoitusvelvollisuus on esitutkintaviranomaisella. Voimassa olevassa laissa määräajan alkamisajankohta on 14 vuorokautta siitä, kun nuori on kirjattu esitutkintaviranomaisen tietojärjestelmään. Lisäksi lakiin ehdotetaan
lisättäväksi säännös, jonka mukaan
syyttäjän ei tarvitsisi tehdä seuraamusselvityspyyntöä, jos nuori rikoksesta
epäilty ei ole Suomen kansalainen
eikä hänen vakinainen asuntonsa ole
Suomessa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä huhtikuuta 2013. Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus
hyväksytään muutettuna.

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

LiVM 6/2013 vp – HE 5/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi ilmailulain muuttamisesta

LaVM 3/2013 vp – HE 172/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi nuoren rikoksesta epäillyn
tilanteen selvittämisestä annetun
lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nuoren rikoksesta epäillyn
tilanteen selvittämisestä annettua lakia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ilmailulain eräitä miehittämättömiä ilma-aluksia ja lääketieteellistä kelpoisuutta koskevia säännöksiä. Nykyisin vain kokeilu- ja tutkimustarkoituksiin käytettäville miehittämättömille ilma-aluksille lentosäännöistä säädetty poikkeus laajennettaisiin kattamaan kaikki miehit-
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tämättömät ilma-alukset, ja näiden
alusten rekisteröintiä koskevia säännöksiä muutettaisiin.
Lääketieteelliseen kelpoisuuteen liittyvät säännökset muutettaisiin vastaamaan uutta EU-lainsäädäntöä. Ilmailulain nojalla myönnettävien henkilölupien listaan lisättäisiin ilmailulääkärin hyväksyntätodistus, matkustamomiehistön kelpoisuustodistus ja
matkustamomiehistön lääkärintodistus. Lennontiedottajan kelpoisuustodistus
muutettaisiin
lennontiedottajan lupakirjaksi siihen liittyvine kelpuutuksineen. Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto valtuutettaisiin tarvittaessa puuttumaan
työterveyslääkärin, ilmailulääkärin
ja ilmailulääketieteen keskuksen toimintaan sekä näiden myöntämiin
lupiin. Liikenteen turvallisuusviraston valtuutukseen antaa tarkempia
määräyksiä kelpoisuusvaatimuksista
ja lupien hakemisesta lisättäisiin
viittaus unionilainsäädäntöön ja kansainvälisiin normeihin.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
LiVM 5/2013 vp – HE 195/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi maantielain 5 ja 42 §:n muuttamisesta
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Esityksessä ehdotetaan maantielakia
muutettavaksi niin, että sähkö- ja
viestintäjohtojen sekä muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen tiealueelle helpottuu. Jatkossa tienpitoviranomaisen olisi myönnettävä sijoittamislupa tiealueelle, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle tai vähäistä suurempaa haittaa
tienpidolle. Maantien tiealueen muodostavaa aluetta myös laajennettaisiin niin, että siihen kuuluisivat
myös tiehen välittömästi liittyvät
alueet, jotka uuden tien tekemisen
tai tien parantamisen yhteydessä tarvitaan yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden,
rakennelmien ja laitteiden sijoittamista varten.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2013.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
HaVM 2/2013 vp – HE 184/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viran-
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omaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annettuun
lakiin lisättäväksi säännös tutkimuslaitoksen oikeudesta saada salassapitosäännösten ja tuomioistuinten
antamien salassapitomääräysten estämättä tutkimus- ja seurantatehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia
tietoja maksutta tuomioistuimilta ja
erinäisiltä viranomaisilta. Lisäksi
lakiin otettaisiin säännökset tutkimuslaitoksen oikeudesta muodostaa
tutkimusrekistereitä, kiellosta luovuttaa tutkimuslaitoksen tehtäviä
varten kerättyjä tietoja käytettäväksi
yksittäisiä asioita koskevassa päätöksenteossa sekä laitoksen oikeudesta luovuttaa salassa pidettäviä
tietoja tutkimusta varten toiselle tutkimuslaitokselle. Tutkimuslaitoksen
tehtäviin lisättäisiin tutkimusrekisterien ylläpito.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustarkoituksia varten keräämien
tietojen salassapidosta.
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Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutoksen
jälkeen.
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 12.3.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rautatielain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 12/2013 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
biopolttoaineista ja bionesteistä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 13/2013 vp
Talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
Perjantai 15.3.2013
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen
yleiskokouksen toiminnasta vuonna
2012
Kertomus K 1/2013 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan

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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