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Hallituksen esitys eduskunnalle
Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan
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riippumattomalla tavalla, millä
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nan esittämät kannanotot havaittujen
epäkohtien korjaamiseksi voidaan
toteuttaa valtion kokonaisetua korostavalla tavalla ja tekee tarvittavat
muutosehdotukset.
Erityisen tärkeänä on pidettävä muutoksia koskien vuokrasopimusten
ehtoja ja pituutta sekä mietinnössä
vaadittuja indeksikorotusten ja voitontuloutuksen muutoksia. Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet
valiokuntaneuvos Nora Grönholm ja
valiokuntaneuvos Matti Salminen.
YmVM 3/2014 vp – HE 214/2013
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi
eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi ympäristönsuojelulaki.
Uudistuksella
ajanmukaistetaan
ympäristönsuojelulaki vastaamaan
Euroopan unionin uudistunutta lainsäädäntöä ja perustuslain säännösten kehittynyttä tulkintaa. Samalla
toteutetaan joitain ympäristönsuojelulain lupa- ja ilmoitusjärjestelmän
toimivuutta parantavia uudistuksia.
Esityksellä pannaan täytäntöön teollisuuden päästöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Direktiivi olisi tullut panna täytäntöön viimeistään 7. päivänä tammikuuta 2013.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman nopeasti niiden vahvistamisesta. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos
YmVM 4/2014 vp – HE 78/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen
valtiontakauksesta
annetun lain 8 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun
lain takausmaksua koskevaa pykälää
väliaikaisesti siten, että lainansaajalta ei peritä takausmaksua, jos
samaan kohteeseen myönnetään
myös käynnistysavustusta vuokraasuntojen rakentamista varten. Poikkeussäännös olisi voimassa vuoden
2015 loppuun. Esitys liittyy valtion
vuoden 2014 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2014. Ympäristövaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos
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MmVM 10/2014 vp – HE 27/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annettua
lakia muutettavaksi siten, että maatilojen neuvontaa koskevat säännökset
muutettaisiin vastaamaan MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 sisältyvää, vuoden 2015 alusta käyttöön otettavaa
maatilojen
neuvontajärjestelmää.
Tuolloin korvaus maatilojen neuvontapalveluihin myönnettäisiin ja
maksettaisiin Euroopan unionin osarahoitteisena tukena. Maatilojen
neuvontaa annettaisiin muun muassa
täydentävistä ehdoista, viherryttämistuen vaatimuksista, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, luonnon
monimuotoisuudesta, vesien ja maaperän suojelusta, ympäristökorvauksista, luonnonmukaisesta tuotannosta,
kasvinsuojelusta, tuotantoeläinten
hyvinvoinnista ja terveydestä sekä
ympäristötehokkuuteen
liittyvistä
seikoista. Maatilojen neuvontajärjestelmän mukainen korvaus maksettaisiin neuvojalle tai tämän työnantajalle. Neuvojat valittaisiin noudattaen
julkisista
hankinnoista
annettua lakia. Euroopan unionin
lainsäädäntö edellyttää, että neuvojien valintamenettelyyn sovelletaan
julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä.
Lakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että kunnan tekemä päätös voitaisiin antaa tiedoksi tavallisena tiedoksiantona. Laissa olevat
viittaukset Euroopan unionin lainsäädäntöön muutettaisiin vastaamaan nykyisin voimassa olevaa
Euroopan unionin lainsäädäntöä.
Muut kuin maatilojen neuvontajärjestelmää koskevat säännökset ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman pian. Maatilojen neuvontajärjestelmää koskevat säännökset
ehdotetaan tuleviksi voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015. Neuvojien
valitsemiseen liittyviin toimiin voitaisiin ryhtyä lain tultua voimaan
maaja
metsätalousvaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Carl Selenius
MmVM 9/2014 vp – HE 34/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Maanmittauslaitoksesta annettua lakia. Samassa yhteydessä kumottaisiin maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta sekä
Geodeettisesta laitoksesta annetut
lait. Tavoitteena on toteuttaa maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalan tieto- ja paikkatietotehtävien
keskittäminen Maanmittauslaitokseen. Ehdotetussa laissa säädettäisiin
Maanmittauslaitokseen siirtyvistä
tehtävistä sekä tehtävien uudelleen
järjestämisen vaikutuksista Maanmittauslaitoksen
organisaatioon.
Samassa yhteydessä tehtäisiin muutokset lakeihin, joissa säädetään
Maanmittauslaitokselle siirtyvistä
tehtävistä tai toimivallasta. Esitys
liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Ehdotetut lait ovat
tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, että 2.–6. lakiehdotus
hyväksytään muuttumattomina, että
1. lakiehdotus hyväksytään muutoin
hallituksen esityksen mukaisena
paitsi 11 § muutettuna. Valiokuntaneuvos Carl Selenius
MmVM 11/2014 vp – HE 33/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
Luonnonvarakeskusta koskevaksi
lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki Luonnonvarakeskuksesta ja laki
ruoka- ja luonnonvaratilastoista. Voimassa olevat, maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta, metsäntutkimuslaitoksesta sekä riista- ja
kalatalouden
tutkimuslaitoksesta
annetut lait kumottaisiin. Edellä
mainittujen tutkimuslaitosten tehtävät siirrettäisiin Luonnonvarakeskukselle.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi Luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuvat muutokset
lakeihin, joissa on säädetty tehtäviä
yhdistyville
tutkimuslaitoksille.
Samassa yhteydessä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotuotantoon ja maataloustuotteiden hintaseurantaan liittyvät tehtävät ehdotetaan siirrettäväksi Luonnonvarakeskukseen.
Esityksen tavoitteena on edistää
maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan sektoritutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tehtävien hoidon toiminnallista tehokkuutta. Esitys liittyy valtion vuoden
2015 talousarvioesitykseen. Lait

13.6.2014/67

EDUSKUNNAN VIIKKO

ovat tarkoitetut tulemaan voimaan
1. päivänä tammikuuta 2015.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos
Jaakko Autio
HaVM 13/2014 vp – HE 6/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi rahankeräyslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahankeräyslakia siten, että
luvansaajayhteisön tarkoituksen yleishyödyllisyyden yksinomaisuusvaatimuksesta luovutaan. Sen varmistamiseksi, että rahankeräyksellä hankittuja varoja ei käytetä yksityisen
edun edistämiseen, lakia ehdotetaan
muutettavaksi siten, että rahankeräyksellä hankitut varat tulee käyttää
yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lisäksi ehdotetaan, että
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon
hiippakunnalla olisi oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä kirkollisen
hyväntekeväisyystyön eli diakoniatyön rahoittamiseksi ja yliopistoilla
olisi oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi yliopistolain mukaisen toiminnan tukemiseen. Rahankeräystoiminnan joustavoittamiseksi esityksessä ehdotetaan, että rahankeräysten sallittu
enimmäistoimenpanoaika pidennettäisiin kahdesta vuodesta viiteen
vuoteen. Tähän liittyen lupaviranomaiselle ehdotetaan lisättäväksi
mahdollisuus peruuttaa lupa, jos
tuottojen käyttö luvassa määrättyyn
tarkoitukseen ei ole enää mahdollista. Tämän lisäksi rahankeräyksellä
saatujen varojen käyttöä selkiytettäisiin siten, että keräysvaroja saisi
käyttää keräyksen toimeenpanon
välittömiin kustannuksiin, jotka ovat
keräyksen toimeenpanon kannalta
välttämättömiä. Rahankeräyslakiin
tehtäisiin myös eräitä täsmennyksiä
ja teknisiä muutoksia ja toimivalta
kiinteistön käyttö- ja omistusoikeuden
muutosta koskevissa lupa-asioissa
siirrettäisiin sisäministeriöltä Poliisihallitukselle.
Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt
sen. Hallintovaliokunta ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena
paitsi 6 § muutettuna. Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne
LaVM 5/2014 vp – HE 58/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
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syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi
Esityksessä ehdotetaan otettavaksi
esitutkintalakiin ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin
niin kutsuttua syyteneuvottelua koskevat säännökset. Syyttäjä voisi tutkinnanjohtajan esityksestä määrätä,
ettei esitutkintaa toimitettaisi kaikkien rikosten osalta, kun henkilön
epäillään syyllistyneen useampaan
rikokseen ja hän on tunnustamalla
edistänyt rikosten selvittämistä eikä
yleinen tai yksityinen etu vaadi esitutkinnan toimittamista. Syyttäjä
voisi samalla sekä myös silloin, kun
tutkittavana on yksi kokonaan tai
olennaisilta osiltaan tunnustettu
rikos, sitoutua vaatimaan rangaistusta lievemmän rangaistusasteikon
mukaisesti. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä toukokuuta 2014.
Lakivaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen
jälkeen. Valiokuntaneuvos
Matti Marttunen
YmVM 5/2014 vp – M 1/2014 vp
Kansalaisaloite: Energiatodistuslain muuttaminen (KAA 1/2014 vp)
Kansalaisaloite
Kansalaisaloitteessa
ehdotetaan
rakennuksen
energiatodistuksesta
annetun lain 9 § 2:n momentin
muuttamista seuraavasti: Todistuksessa ilmoitetaan lisäksi laskennallinen ja toteutunut ostoenergiankulutus. Lisäksi ehdotetaan lisäystä
10 §:n 2 momenttiin: Pientaloilta,
jotka on rakennettu ennen vuotta
2008, ei kokonaisenergiankulutuksen määrittämisessä oteta huomioon
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla
säädettäviä energiamuotojen kertoimia. Kansalaisaloitteen lähtökohtana
siten on, että pientalon energiatodistuksessa laskennallisen energiankulutuksen rinnalla esitettäisiin aina
myös toteutunut kulutus ja että energiamuodon kertoimia ei otettaisi
huomioon. Lisäksi Omakotiliiton
valiokunnalle toimittamasta lisäselvityksestä ilmenee, että aloitteen
tekijöiden tavoitteena on lisäksi
energiatodistuksen laadinnan yksinkertaistuminen ja kustannusten pieneneminen. Lisäselvityksessä ehdotetaan, että jos mitattua energiankulutustietoa ei ole saatavilla, energiatodistus laaditaan laskelmien pohjalta, kuitenkin poistaen energia-

muotojen kertoimista aiheutuvat
ongelmat eri lämmitysmuotojen
kohtelemiseksi tasavertaisesti.
Lakialoite
Aloitteessa ehdotetaan vastaavien
pykälämuutosten tekemistä kuin
kansalaisaloitteessa.
Koska valiokunta ehdottaa kansalaisaloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten
hylkäämistä, myös kansalaisaloitteen
kanssa identtinen lakialoite ehdotetaan hylättäväksi.
Päätösehdotus
Ympäristövaliokunta ehdottaa, että
kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään, että lakialoite
hylätään ja että hyväksytään 2 lausumaa (Valiokunnan lausumaehdotukset). Valiokuntaneuvos Marja Ekroos

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 3.6.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 55/2014 vp
Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 65/2014 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen
ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 67/2014 vp
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja
yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi sekä
laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 68/2014 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille
Hallituksen esitys HE 69/2014 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tuomioistuimen toimivallasta sekä
tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen
soveltamisesta
Hallituksen esitys HE 70/2014 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
esitutkintalain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 71/2014 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion vientitakuista annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 72/2014 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 73/2014 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Teknologian tutkimuskeskus VTT

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 74/2014 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 75/2014 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
terveydensuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 76/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja
Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
luonnonsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 77/2014 vp
Ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja
metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain
8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 78/2014 vp
Ympäristövaliokuntaan

Suuri valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Hallintovaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Puolustusvaliokunta
Sosiaali– ja terveysvaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Keskiviikko 4.6.2014
Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 12/2014 vp (Kauko
Tuupainen/ps ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Torstai 5.6.2014
Laki lastensuojelulain 79 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 19/2014 vp (Anna
Kontula/vas)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 134 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 20/2014 vp (Ritva
Elomaa/ps ym.)
Talousvaliokuntaan
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 134 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 21/2014 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk)
Talousvaliokuntaan
Lisätalousarvioaloitteet
Lisätalousarvioaloite LTA 1–80/
2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

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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