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Maa- ja metsätalousvaliokunta
Perjantai 3.4.2020 klo 9.30—12.00
Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk
varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps
jäsen Heikki Autto kok
jäsen Seppo Eskelinen sd
jäsen Satu Hassi vihr
jäsen Mikko Kärnä kesk
jäsen Mikko Lundén ps
jäsen Jari Myllykoski vas
jäsen Anders Norrback r
jäsen Raimo Piirainen sd
jäsen Jenni Pitko vihr
jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen Mikko Savola kesk
varajäsen Lulu Ranne ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius
valiokuntaneuvos Tuire Taina
1. Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä.
2. Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja
kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys E 16/2020 vp
Liiteasiakirja 1. Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY)
N:o 1303/2013; 1301/2013 ja 508/2014 muuttamisesta jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille ja muille talouden sektoreille tarvittavista erityistoimista investointien liikkeelle-saamiseksi COVID-19-epidemiaan vastaamiseksi 2. Solidaarisuusrahasto; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY)
Valmis
5.0
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N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi vakavan kansanterveyskriisin kohtaamille jäsenvaltioille ja hakijamaille
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi.
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet.
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 36/2020 vp
Asiantuntijalausunto HE 36/2020 vp MmV 03.04.2020 maa- ja metsätalousministeriö
Asiantuntijalausunto A 4
Asiantuntijalausunto HE 36/2020 vp MmV 03.04.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto B 4
Asiantuntijalausunto HE 36/2020 vp MmV 03.04.2020 Svenska Lantbruksproducenternas
Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto C 4
Asiantuntijalausunto HE 36/2020 vp MmV 03.04.2020 Elintarviketeollisuusliitto ry
Asiantuntijalausunto D 4
Asiantuntijalausunto HE 36/2020 vp MmV 03.04.2020 aluepäällikkö Terhi Löfstedt, Varsinais-Suomen MTK ry Asiantuntijalausunto E 4
Asiantuntijalausunto HE 36/2020 vp MmV 03.04.2020 Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry Asiantuntijalausunto F 4
Valiokunnan lausuntoluonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain
sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Eriävä mielipide PS_Elomaa_Lundén_Simula_Ranne.pdf H 4
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto
on annettava hallintovaliokunnalle.
Asiantuntijan kuuleminen etäyhteyden välityksellä.
Valiokunnassa oli kuultavana:
- johtava asiantuntija Juha-Pekka Suomi, työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot:
- maa- ja metsätalousministeriö, liite
- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, liite
- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry, liite
- Elintarviketeollisuusliitto ry, liite
- aluepäällikkö Terhi Löfstedt, Varsinais-Suomen MTK ry, liite
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- Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry, liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen.
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun.
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen.
Valiokunta kävi yleiskeskustelun.
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Rannan kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä, H 4 ilmenevän sisällön.
Ehdotuksestä äänestettiin. Äänin 10—3, lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna.
Perustelujen 1. kappaleen viimeinen virke poistettiin.
13. kappale muutettiin näin kuuluvaksi:
”Valiokunta pitää välttämättömänä, että ulkomaisen työvoiman lisäksi toteutetaan pikaisesti toimia kotimaisen työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi ja kotimaisen työvoiman saamiseksi alkutuotannon kausityöhön”.
Loppuun lisättiin kaksi uutta näin kuuluvaa kappaletta:
”Valiokunta pitää hallituksen esityksen mukaisia toimenpiteitä tarpeellisina, mutta huomioon ottaen tiedossa oleva kausityövoiman tarve ne eivät ole riittäviä. Valiokunta edellyttääkin, että selvitetään vielä lisäkeinoja työvoiman varmistamiseksi huoltovarmuuden
kannalta kriittisille aloille .”
”Valiokunta edellyttää, että työvoima- ja elinkeinoministeriö toimittaa säädettävien lakien
nojalla mahdollisesti valmisteltavat asetusluonnokset eduskunnalle tiedoksi.”
15. kappaleeseen lisättiin sanat ”edellä esitetyin huomautuksin”.
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä.
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: PS_Elomaa_Lundén, Simula ja Ranne
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
5. Muut asiat
-
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6. Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 15.4.2020 klo 9.30
Pöytäkirjan vakuudeksi

Valiokuntaneuvos Carl Selenius
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