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Sihteerit
valiokuntaneuvos Tiina Larvala
valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa
1. Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä.
2. Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP 8/2015 vp
UTP-jatkokirjelmä UTPJ 16/2015 vp
UTP-jatkokirjelmä UTPJ 24/2016 vp
UTP-jatkokirjelmä UTPJ 12/2017 vp
UTP-jatkokirjelmä UTPJ 18/2017 vp
UTP-jatkokirjelmä UTPJ 9/2018 vp
UTP-jatkokirjelmä UTPJ 30/2018 vp ; A 3
UTP-jatkokirjelmä UTPJ 9/2015 vp
Hyväksytty
3.0
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UTP-jatkokirjelmä UTPJ 22/2016 vp
Liiteasiakirja ulkoministeriön muistio 4.12.2018
Jatkokirjelmä UTPJ 30/2018 vp - UTP 8/2015 vp on saapunut eduskuntaan.
Valiokunta lähetti tiedoksi puolustusvaliokuntaan jatkokirjelmän UTPJ 30/2018 vp - UTP
8/2015 vp.
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 12/2018 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan.
4. Hallituksen esitys eduskunnalle diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyjen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys HE 229/2018 vp
Valiokunnan mietintöluonnos Hallituksen esitys eduskunnalle diplomaattisen edustuston,
konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyjen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ; A 4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen.
Valiokunta kävi yleiskeskustelun.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan.
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 216/2018 vp
Valiokunnan mietintöluonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain
muuttamisesta ; A 5
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen.
Valiokunta kävi yleiskeskustelun.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan.
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
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6. Eduskunnan perustelulausuman johdosta annettu selvitys liittyen hallituksen esitykseen
149/2017 vp Kanadan ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta
Valiokunnan oma asia O 40/2018 vp
Asiantuntijalausunto O 40/2018 vp UaV 11.12.2018 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto ; A 6
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto:
- Suomen Kuntaliitto, liite
Hyväksyttiin valiokunnan kannanotto: Ulkoasiainvaliokunta esitti mietinnössään CETAsopimuksen hyväksymisestä UaVM 2/2018 seuraavan lausuman, jonka myös eduskunta
hyväksyi: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää välittömästi kaivoslain uudistamisen arvioinnin ja tuo tarvittavat muutosesitykset eduskunnan hyväksyttäviksi niin, että
muutokset voidaan saattaa voimaan tällä vaalikaudella.”Valiokunta on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä selvityksen ponnessa esitetystä kaivoslain uudistamistarpeesta. Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on kiinnitetty huomiota selvityksen suppeuteen ja useat
asiantuntijat identifioivat asioita jotka voisivat edellyttää kaivoslain ja muun kaivostoimintaan vaikuttavan lainsäädännön tarkistamista. Täyttä varmuutta siitä, vaikuttaisiko CETAsopimus tällaisten tarkistusten käsittelyyn ei kuulemisessa saatu. Valiokunta katsoo että
hallituksen tulisi jatkaa kaivoslain ja muun kaivostoimintaan vaikuttavan lainsäädännön
uudistamisen arviointia niin, että siinä kuullaan laajasti kaikkia sidosryhmiä ja että arvioinnin tulokset ovat seuraavan hallituksen käytettävissä.
7. Muut asiat
8. Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 12.12.2018 klo 11.00
Pöytäkirjan vakuudeksi

Valiokuntaneuvos Tiina Larvala
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