PAMin vuoden 2022 aikana antamat koronapandemiaan liittyvät lausunnot (tilanne 10.2.2022)


2.2.2022 Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta
kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kuudes kierros)
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/01lausunnot-2022/vn15872022-luonnos-hallituksen-esityksestaeduskunnalle-laiksi-yritysten-maaraaikaisesta-kustannustuesta-annetun-lain-muuttamisestakuudes-kierros.-lausunto-tyo-ja-elinkeinoministeriolle.pdf



25.1.2022 Osallistumisoikeuden toteutuminen STM:n lausuntopyynnöissä ja kuulemisissa
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/01lausunnot-2022/osallistumisoikeuden-toteutuminen-stmnlausuntopyynnoissa-ja-kuulemisissa.-selvitys-valtioneuvoston-oikeuskanslerille..pdf



11.1.2022 Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/01lausunnot-2022/vn327842021-hallituksen-esitys-laiksitartuntatautilain-valiaikaisesta-muuttamisesta.-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle.pdf

PAMin vuoden 2021 aikana antamat koronapandemiaan liittyvät lausunnot


21.12.2021 Lausuntopyyntö ravitsemistoiminnan rajoittamista koskevasta asetusvalmistelusta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-ravitsemistoiminnanrajoittamista-koskevasta-asetusvalmistelusta.pdf



30.11.2021 Hallituksen esitys laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen
palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-he-2262021-vp-hallituksenesitys-eduskunnalle-laeiksi-tartuntatautilain-valiaikaisesta-muuttamisesta-ja-liikenteen-palveluistaannetun-lain-valiaikaisesta-muuttamisesta-stv.pdf



30.11.2021 Hallituksen esitys laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen
palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Talousvaliokunta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-he-2262021-vp-hallituksenesitys-eduskunnalle-laeiksi-tartuntatautilain-valiaikaisesta-muuttamisesta-ja-liikenteen-palveluistaannetun-lain-valiaikaisesta-muuttamisesta.pdf



18.11.2021 Hallituksen esitysluonnos laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja
liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-vn-282392021-esitysluonnoslaeiksi-tartuntatautilain-valiaikaisesta-muuttamisesta-ja-liikenteen-palveluista-annetun-lainvaliaikaisesta-muuttamisesta.pdf



9.11.2021 Tartuntatautilain 58 a §:ssä (447/2021) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston
asetuksen (826/2021) muuttamisesta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-tartuntatautilain-58-a-c2-a7ssaja-sen-nojalla-annetun-valtioneuvoston-asetuksen-muuttamisesta.pdf



2.11.2021 Hallituksen esitys ( HE 207/2021 vp) eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta
kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (viides kierros)
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-hallituksen-esitys-he-2072021vp-eduskunnalle-laiksi-yritysten-maaraaikaisesta-kustannustuesta-annetun-lain-muuttamisestaviides-kierros.pdf



26.10.2021 Tartuntatautilain 58 a §:ssä (447/2021) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston
asetuksen (826/2021) muuttamisesta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-tartuntatautilain-58-a-c2-a7ssa4472021-ja-sen-nojalla-annetun-valtioneuvoston-asetuksen-8262021-muuttamisesta.pdf



15.10.2021 Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta
annetun lain muuttamisesta (viides kierros)
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-vn249362021-hallituksenesitysluonnos-eduskunnalle-laiksi-yritysten-maaraaikaisesta-kustannustuesta-annetun-lainmuuttamisesta-viides-kierros.pdf



30.9.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatutilain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-he-1312021-vp-hallituksenesitys-eduskunnalle-laiksi-tartuntatautilain-muuttamisesta-ja-valiaikaisesta-muuttamisesta.pdf



10.9.2021 Esitysluonnos eduskunnalle laiksi tartuntatutilain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta sekä esitysluonnos EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-vn211862021-tartuntatautilainmuuttamista-koskeva-hallituksen-esitysluonnos-liittyen-terveysturvalliseen-maahantuloon-jakoronatodistukseen.pdf



7.9.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatutilain 58§:n muuttamisesta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-hallituksen-esitys-eduskunnallelaiksi-tartuntatautilain-58-a-ja-58-b-c2-a7n-muuttamisesta-he-1182021-vp.pdf



4.6.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun
lain muuttamisesta

https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-hallituksen-esitys-eduskunnallelaiksi-yritysten-maaraaikaisesta-kustannustuesta-annetun-lain-muuttamisesta.pdf


28.5.2021 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta
muuttamisesta ja rikoslain 44 väliaikaisesta muuttamisesta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-he-laeiksi-tartuntatautilainvaliaikaisesta-muuttamisesta-ja-rikoslain-44-valiaikaisesta-muuttamisesta.pdf



21.5.2021 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta
kustannustuesta annetun lain (508/2020) muuttamisesta (neljäs kierros)
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-luonnos-hallituksen-esitykseksieduskunnalle-laiksi-yritysten-maaraaikaisesta-kustannustuesta-annetun-lain-5082020muuttamisesta-neljas-kierros.pdf



7.5.2021 Hallituksen esitys tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja laiksi tartuntatautilain
väliaikaisesta muuttamisesta. Sosiaali-ja terveysvaliokunta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-stv-hallituksen-esitystartuntatautilain-58-d-c2-a7n-muuttamisesta-ja-laiksi-tartuntatautilain-valiaikaisestamuuttamisesta.pdf



7.5.2021 Hallituksen esitys tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja laiksi tartuntatautilain
väliaikaisesta muuttamisesta. Talousvaliokunta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-tav-hallituksen-esitystartuntatautilain-58-d-c2-a7n-muuttamisesta-ja-laiksi-tartuntatautilain-valiaikaisestamuuttamisesta.pdf



7.5.2021 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle yritysten määräaikaista kustannustukea
koskevan lain muuttamisesta koskien ns. tapahtumatakuuta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-luonnos-hallituksen-esitykseksieduskunnalle-yritysten-maaraaikaista-kustannustukea-koskevan-lain-muuttamisesta-koskien-ns.tapahtumatakuuta.pdf



26.4.2021 Hallituksen esitys tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja laiksi tartuntatautilain
väliaikaisesta muuttamisesta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-hallituksen-esitystartuntatautilain-58-d-c2-a7n-muuttamisesta-ja-laiksi-tartuntatautilain-valiaikaisestamuuttamisesta.pdf



1.4.2021 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle yritysten määräaikaista kustannustukea
koskevan lain (508/2020) muuttamisesta koskien ns. tapahtumatakuuta

https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-luonnos-hallituksen-esitykseksieduskunnalle-yritysten-maaraaikaista-kustannustukea-koskevan-lain-5082020-muuttamisestakoskien-ns.-tapahtumatakuuta.pdf


30.3.2021 Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta
tartuntataudin leviämisen estämiseksi
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-m-52021-vp-valtioneuvostonasetus-ravitsemisliikkeiden-aukiolon-valiaikaisesta-rajoittamisesta-tartuntataudin-leviamisenestamiseksi.pdf



29.3.2021 Kauppojen aukiolosääntelyn toimivuus kauppakeskuksissa vuokralaisina toimivien
liikkeiden näkökulmasta, erityisesti koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-kauppojen-aukiolosaantelyntoimivuus-kauppakeskuksissa-vuokralaisina-toimivien-liikkeiden-nakokulmasta-erityisestikoronapandemian-aiheuttamassa-tilanteessa.pdf



29.3.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta
rajoittamisesta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-he-392021-vp-hallituksen-esityseduskunnalle-laiksi-liikkumisvapauden-ja-lahikontaktien-valiaikaisesta-rajoittamisesta.pdf



23.3.2021 Ravintolatoiminnan rajoittamista koskeva hallituksen lakiesitys
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-he-382021-vp-hallituksen-esityseduskunnalle-laiksi-majoitus-ja-ravitsemistoiminnasta-annetun-lain-valiaikaisestamuuttamisesta.pdf



18.3.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun
hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-hallituksen-esitys-eduskunnallelaiksi-yritysten-maaraaikaisesta-kustannustuesta-annetun-hallituksen-esityksen-he-272021-vptaydentamisesta.pdf



15.3.2021 Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta
kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-temille-toimitilojenkiinnipitokorvaus.pdf



15.3.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-stv-hallituksen-esityseduskunnalle-laiksi-tartuntatautilain-58-a-ja-58-b-c2-a7n-muuttamisesta.pdf


15.3.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta.
Talousvaliokunta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-tav-hallituksen-esityseduskunnalle-laiksi-tartuntatautilain-58-a-ja-58-b-c2-a7n-muuttamisesta.pdf



2.3.2021 Ravintolatoiminnan rajoittamista koskeva hallituksen lakiesitys
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-he-222021-vp-hallituksen-esityseduskunnalle-laiksi-majoitus-ja-ravitsemistoiminnasta-annetun-lain-valiaikaisestamuuttamisesta.pdf



24.2.2021 Lausuntopyyntö yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020)
muuttamisesta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-yritysten-maaraaikaistakustannustukea-koskevan-lain-5082020-muuttamisesta.pdf



10.2.2021 Kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-sosiaali-ja-terveysvaliokunnallehe-62021-vp-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-tartuntatautilain-valiaikaisestamuuttamisesta.pdf



9.2.2021 Kuuleminen talousvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain
väliaikaisesta muuttamisesta.
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/pamin-lausunto-talousvaliokunnalle-he-62021vp-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-tartuntatautilain-valiaikaisesta-muuttamisesta.pdf



5.1.2021 Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle laiksi tartuntatautilain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
https://www.pam.fi/media/1.-materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessamateriaalipankissa/lausunnot/02lausunnot-2021/02-pamin-lausunto-he-245-2020-hallituksenesitys-eduskunnalle-laiksi-tartuntatautilain-muuttamisesta-ja-valiaikaisesta-muuttamisesta.pdf

