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Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 2.9.2020 klo 9.30—10.15
Läsnä
puheenjohtaja Hannu Hoskonen kesk
varapuheenjohtaja Tiina Elo vihr
jäsen Petri Honkonen kesk
jäsen Inka Hopsu vihr
jäsen Petri Huru ps
jäsen Mai Kivelä vas
jäsen Johan Kvarnström sd
jäsen Sheikki Laakso ps
jäsen Niina Malm sd
jäsen Sari Multala kok
jäsen Mikko Ollikainen r
jäsen Mauri Peltokangas ps
jäsen Saara-Sofia Sirén kok
jäsen Hussein al-Taee sd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
jäsen Katja Taimela sd
jäsen Mari-Leena Talvitie kok
jäsen Ari Torniainen kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Ekroos
valiokuntaneuvos Tuire Taina
1. Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä.
2. Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n
muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 59/2020 vp
Ennakkokäsittely

Valmis
5.0
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Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: ympäristöministeriö, puolustusministeriö, oikeusministeriö, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus, Suomen
luonnonsuojeluliitto ry.
4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 104/2020 vp
Ennakkokäsittely
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, oikeusministeriö, Energiavirasto, Suomen Kuntaliitto, Energiateollisuus ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Motiva Oy, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: Rakennusteollisuus RT ry, Suomen ympäristökeskus, Suomen Vuokranantajat ry, Vuokralaiset VKL ry, WWF Suomi.
5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 73/2018 vp
Valiokunnan lausunto YmVL 38/2018 vp
Ympäristövaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 16/2020 vp - U 73/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten.
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: maa- ja metsätalousministeriö.
6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 2/2020 vp
Valiokunnan lausunto YmVL 2/2020 vp
Ympäristövaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 21/2020 vp - U 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten.
Valiokunta päätti, ettei asian UJ 21/2020 vp - U 2/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
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7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan
unionin elpymisvälineen perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 27/2020 vp
Ympäristövaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten.
Valiokunta päätti, ettei asian UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen
sektorin lainajärjestelystä (julkisen sektorin lainajärjestely)
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 31/2020 vp
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten.
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
9. Valtioneuvoston selvitys: EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelman muutos
Valtioneuvoston E-selvitys E 78/2020 vp
Liiteasiakirja EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelman muutos
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan tiedoksi.
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
10. Valtioneuvoston selvitys: Kliinisten tutkimusten tekeminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittaminen, asetus
Valtioneuvoston E-selvitys E 81/2020 vp
Liiteasiakirja Kliinisten tutkimusten tekeminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittaminen, asetus
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan tiedoksi.
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi.
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Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
11. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to
Fork) 20.5.2020
Valtioneuvoston E-selvitys E 83/2020 vp
Liiteasiakirja Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork)
20.5.2020
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten.
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö.
12. Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta
biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
Valtioneuvoston E-selvitys E 84/2020 vp
Liiteasiakirja Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten.
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Luontopaneeli, Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen Metsästäjäliitto.
13. Valiokunnan kokouskäytännöt syyskaudella 2020
Esityslistan liite YmV Työsuunnitelma viikot 36_40_2020.pdf
Jaettiin tiedoksi valiokunnan työsuunnitelma viikoille 36-40.
Keskusteltiin kokousten järjestämisestä osin epävirallisina etäkokouksina.
14. Muut asiat
Esityslistan liite Syksyllä annettavat HE_t_2020.pdf
Jaettiin tiedoksi syksyllä annettavat HE:t 2020 vp.
15. Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 3.9.2020 klo 10.00 (epävirallinen etäkokous).
Pöytäkirjan vakuudeksi

Valiokuntaneuvos Marja Ekroos
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