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32

VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
HaVM 34/2014 vp – HE 133/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia ehdotetaan alennettavaksi
siten, että kuntien valtionosuusprosentti vuonna 2015 olisi 25,42 ja kuntien omarahoitusosuus olisi 74,58
prosenttia.
Valtionosuusprosentin muutoksessa
on otettu huomioon vähennyksenä
2,88 prosenttiyksikön vähennys liittyen vuoden 2015 alusta voimaan
tulevaan valtionosuusuudistukseen,
jossa painopistettä siirretään kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta tulojen tasaukseen. Lisäksi vähennyksenä
on otettu huomioon 0,73 prosenttiyksikköä liittyen valtionosuuden
leikkaukseen, 0,64 prosenttiyksikköä liittyen ammattikorkeakoulujen
rahoitusuudistukseen, 0,16 prosenttiyksikköä liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusta vastaavaan säästöön, 0,08 prosenttiyksikköä liittyen harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen
lakkauttamiseen ja 0,02 prosenttiyksikköä liittyen turvakotitoiminnan
siirtoon valtion vastuulle.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna
(Valiokunnan muutosehdotukset) ja
että LA 63/2012 vp hylätään. Mietintöön sisältyy kolme vastalausetta.
Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne
MmVM 26/2014 vp – HE 193/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi uusjakojen tukemisesta ja
kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki uusjakojen tukemisesta.
Lakia sovellettaisiin uusjakojen
yhteydessä suoritettujen toimenpiteiden valtion varoin tapahtuvaan

tukemiseen. Voimassa oleva uusjakojen tukemisesta annettu laki kumottaisiin. Samassa yhteydessä muutettaisiin kiinteistönmuodostamislain uusjakoa koskevia säännöksiä
tarpeellisilta osin.
Esityksessä ehdotetaan valtion tukitason sopeuttamista vastaamaan
maa- ja metsätaloustuotannon toimintaympäristössä ja tuotantotoiminnassa tapahtuneiden muutosten
asettamia vaatimuksia. Tarkoituksena on luopua uusjaon kiinteistötoimitusmaksun täysimääräisestä tukemisesta sekä vähentää valtion tukea
uusjakotoimituksen yhteydessä suoritettaville
mukauttamistoimenpiteille. Vuoden 2015 alusta lukien
vireille tulevissa uusjaoissa valtion
lopulliseksi menoksi voitaisiin jättää enintään 50 prosenttia uusjaon
alueellisten mukauttamistoimien kustannuksista ja enintään 75 prosenttia
uusjaon kiinteistötoimitusmaksusta.
Esityksessä ehdotetaan lisäksi asiaa
koskevan päätöksenteon siirtämistä
maa- ja metsätalousministeriöltä
Maanmittauslaitokselle.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta
2015.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1.
lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Carl Selenius
TaVM 24/2014 vp – HE 228/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
ryhmärakennuttamislaiksi sekä
laeiksi asuntokauppalain 2 ja 7
luvun ja kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
ryhmärakennuttamislaki sekä muutettaviksi asuntokauppalakia ja kuluttajariitalautakunnasta annettua lakia.
Ehdotetulla lailla on tarkoitus edistää ryhmärakennuttamista turvaamalla ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema
ja edesauttamalla sen myötä rahoituksen saamista hankkeille.
Ryhmärakennuttamislain soveltamisala olisi laaja. Laki koskisi niin
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asuntoyhteisömuodossa toteutettavaa ryhmärakennuttamista, jossa
rakennuttajana toimii asunto-osakeyhtiö tai muu asuntoyhteisö ja hankkeeseen osallistuvat yksittäiset
henkilöt ovat asuntoyhteisön osakkaita tai jäseniä, kuin muuta, niin
sanottua kiinteistömuotoista ryhmärakennuttamista, jossa ryhmään kuuluvat yksittäiset henkilöt toimivat
rakennuttajina. Lain piiriin tulisivat
hankkeet, joissa rakennuttamisen
pääasiallisena tarkoituksena on
hankkia ryhmään kuuluville luonnollisille henkilöille tai heidän perheenjäsenilleen asunto. Merkitystä ei
olisi sillä, onko hankkeessa mukana
ryhmärakennuttajakonsultti vai ei.
Laki ei koskisi pienimuotoisia, enintään kolmen asunnon rakennuttamishankkeita eikä hankkeita, joissa
rakennutetaan
asumisoikeusasuntoja.
Lakien on tarkoitus tulla voimaan
noin kuuden kuukauden kuluttua niiden hyväksymisestä ja vahvistamisesta.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Teija
Miller
LiVM 29/2014 vp – HE 270/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi merilain 15 luvun muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merilakia. Lakiin lisättäisiin
säännös Liikenteen turvallisuusviraston toimivaltuuksista hallintopakon
käyttämiseen, jota se voisi käyttää
valvoessaan meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen noudattamista.
Asetuksessa säädetään matkustajan
vähimmäissuojasta.
Merilakiin lisättäisiin säännökset
Liikenteen turvallisuusviraston käytettävissä olevista kiellosta, määräyksestä toiminnan muuttamiseksi tai
korjaamiseksi sekä niiden tehosteeksi asetettavasta uhkasakosta ja
niitä koskevasta muutoksenhausta.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2015.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksy-
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tään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Juha Perttula
YmVM 17/2014 vp – HE 282/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi tiettyjen uusiutuvaa energiaa
käyttävien energiajärjestelmien
asentajien kouluttajan hyväksymisestä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki tiettyjen uusiutuvaa energiaa
käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä.
Lailla pantaisiin kansallisesti täytäntöön uusiutuvista lähteistä peräisin
olevan energian käytön edistämistä
koskevan Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin säännöksiä.
Laissa säädettäisiin Energiaviraston
tehtäväksi hyväksyä hakemuksesta
biomassa-, lämpöpumppu-, aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien
sekä matalalta geotermistä lämpöä
ottavien järjestelmien asentajille
lisäkoulutusta järjestävä kouluttaja.
Koulutus on luonteeltaan vapaaehtoista ammatillista lisäkoulutusta.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Valiokuntaneuvos Marja Ekroos
TyVM 12/2014 vp – HE 183/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi työllistymistä edistävästä
monialaisesta yhteispalvelusta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitettaisiin yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos
yhdessä arvioisivat monialaista
yhteispalvelua tarvitsevien työttömien
palvelutarpeet, suunnittelisivat monialaista yhteispalvelua tarvitsevien
työttömien palvelut työllistymisen
kannalta
tarkoituksenmukaiseksi
kokonaisuudeksi
ja
vastaisivat
yhdessä työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.
Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1.
päivänä tammikuuta 2015.
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
ehdottaa, että 2.–5. lakiehdotus
hyväksytään muuttamattomina, että
1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että toimenpidealoite TPA

49/2012 hylätään. Valiokuntaneuvos
Marjaana Kinnunen
LiVM 28/2014 vp – HE 252/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi ajoneuvolain ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä. Myös ajoneuvolain muutoksenhakua koskevaa pykälää muutettaisiin. Voimassa oleva laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta kumottaisiin.
Mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluita laajennettaisiin ajoneuvojen
rekisteröintitoiminnassa. Ajoneuvon
rekisteröinnin voisi jatkossa hoitaa
muutamaa poikkeuksellista tilannetta lukuun ottamatta kokonaan
sähköisesti. Lisäksi paperisten ajoneuvon omistusoikeutta osoittavien
asiakirjojen rinnalla otettaisiin käyttöön ajoneuvon omistajan sähköinen varmenne.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä marraskuuta 2015.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Juha Perttula
LiVM 27/2014 vp – HE 273/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
ihmishengen
turvallisuudesta
merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä
yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön
(IMSBC-säännöstö) pakottavan
osan hyväksymisestä lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä ja
laiksi niiden lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen
merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean hyväksymät muutokset
ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus) liitteeseen sekä yleissopimuk-
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seen liittyvän kiinteiden irtolastien
aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lukuun ottamatta
säännöstön 1 liitettä sekä lain niiden
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja
IMSBC-säännöstön soveltamisesta.
Koska säännöstö kuuluu jaetun toimivallan alaan, eduskunnan hyväksyntää haetaan vain siltä osin kuin
säännöstö kuuluu Suomen toimivaltaan.
Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja
puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä esityksessä ehdotetulla
tavalla.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdottaa, että eduskunta hyväksyy
hallituksen esityksessä tarkoitetut
yleissopimuksen liitteeseen tehdyt
muutokset, että eduskunta hyväksyy
hallituksen esityksessä tarkoitetun
yleissopimukseen liittyvän kansainvälisen säännöstön pakottavan osan,
lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä, siltä osin kuin säännöstö kuuluu Suomen toimivaltaan ja että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Juha
Perttula
SiVM 16/2014 vp – HE 189/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että oppilas- ja opiskelijahuoltolakia muutettaisiin siten, että perusopetuslain
mukaisessa rekisteröidyn yhteisön,
säätiön tai valtion järjestämässä opetuksessa olevat oppilaat siirtyisivät
kunnan järjestämien opiskeluhuollon
psykologi- ja kuraattoripalvelujen
piiriin. Ehdotetulla lailla toteutettaisiin muutos, joka on ollut jo oppilasja opiskelijahuoltolakia säädettäessä
tarkoituskin tehdä. Lisäksi oppilasja opiskelijahuoltolakiin ehdotetaan
tehtäväksi kaksi teknisluonteista
korjausta.
Esitys liittyy valtion vuoden 2015
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Taloudelliset vaikutukset tullaan
ottamaan huomioon täydentävässä
talousarvioesityksessä.
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Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015.
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi
9 § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus) ja että hyväksytään yksi
lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus). Valiokuntaneuvos Kaj Laine
TyVM 11/2014 vp – HE 19/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi
ehdotetaan säädettäviksi laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta, laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta sekä laki tasa-arvovaltuutetusta. Naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annettua lakia ja seitsemäätoista muuta lakia ehdotetaan
muutettavan. Lainsäädäntökokonaisuuden voimaantulosta, nykyisen
yhdenvertaisuuslain, vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta
annetun lain sekä tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain kumoamisesta samoin kuin
uudistuksen siirtymäkauden järjestelyistä ehdotetaan säädettävän voimaanpanolaissa.
Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on
edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä
syrjintää. Lakia sovellettaisiin julkisessa ja yksityisessä toiminnassa ja
se olisi siten soveltamisalaltaan
nykyistä lakia laajempi. Lakia ei kuitenkaan sovellettaisi yksityis- ja perheelämän piiriin kuuluvaan toimintaan
eikä uskonnonharjoitukseen. Valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen
VaVM 36/2014 vp – HE 180/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi verontilityslain 12 ja
12 d §:n sekä tuloverolain 124 ja
124 a §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja tuloverolain
säännöksiä, jotka koskevat veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksia ja väliaikaisesti sovellettavaa
jako-osuutta verovuodelle 2015.
Jako-osuuksien muutoksilla kompensoitaisiin kunnille ja seurakunnille
yhteisöverotukseen tehtävistä veroperustemuutoksista aiheutuvat verotuottomuutokset. Lisäksi kunnille

kompensoitaisiin pitkäaikaistyöttömyyden lisärahoitusvastuuta vuodesta 2015 lähtien yhteisöveron
kautta, mikä kasvattaa kuntien yhteisöveron jako-osuutta ja alentaa valtion jako-osuutta vastaavasti.
Esitys liittyy valtion vuoden 2015
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015.
Yhteisöveron jako-osuuden väliaikainen muutos olisi voimassa vuoden
2015 loppuun, ja sitä sovellettaisiin
verovuodelta 2015 tehtäviin verojen
tilityksiin.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotukset hyväksytään muutettuina. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
VaVM 35/2014 vp – HE 248/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan unionin omien varojen
järjestelmästä annetun neuvoston
päätöksen (2014/335/EU, Euratom) hyväksymisestä
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin
omien varojen järjestelmästä vuonna
2014 annetun neuvoston päätöksen.
Neuvoston päätös on hyväksyttävä
kaikissa jäsenvaltioissa, ja se tulee
voimaan viimeisen kansallista hyväksymistä koskevan tiedonannon vastaanottamista seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä. Neuvoston
päätöstä sovellettaisiin taannehtivasti 1. päivästä tammikuuta 2014.
Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
VaVM 34/2014 vp – HE 269/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014. Lain soveltamisaikaa ehdotetaan jatkettavaksi siten,
että lakia sovellettaisiin verovuosien 2013 ja 2014 lisäksi myös verovuosien 2015 ja 2016 verotuksessa.
Uusien tehtaiden ja työpajojen sekä
tehtaissa ja työpajoissa käytettävien
uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista saisi verotuksessa tehdä
enintään kahtena verovuotena kak-
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sinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Poistojen
enimmäismäärän korotus koskisi
myös uusia vuosina 2015 ja 2016
hankittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä.

vien muutosten voimaan tullessa
valtion vakuusrahastossa olevien
varojen siirtoon sovelletaan lain voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä. Valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen

Esitys liittyy valtion vuoden 2015
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

MmVM 23/2014 vp – HE 178/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi FLEGT-lupajärjestelmästä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki FLEGT-lupajärjestelmästä. Lailla
annettaisiin täydentävät säännökset,
joilla pantaisiin toimeen neuvoston
asetus Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan
FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen täytäntöönpanoa koskeva komission
asetus. Lupajärjestelmän avulla valvotaan puutuotteiden tuontia Euroopan unionin alueelle laittomien
hakkuiden ja laittoman puukaupan
estämiseksi.
Ehdotettavan lain mukaan Maaseutuvirasto toimisi neuvoston asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena
viranomaisena. Maaseutuviraston tehtävänä olisi muun muassa tarkastaa
FLEGT-luvat, jotka on myönnetty
kumppanimaasta tuotaville lupajärjestelmään kuuluville puutuoteerille. Laissa annettaisiin kansallisen
täytäntöönpanon vaatimat säännökset myös esimerkiksi tietojen saannista.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jaakko Autio
MmVM 22/2014 vp – HE 194/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi kalastuslain 8 a ja 88 §:n,
metsästyslain 8 §:n ja poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia, metsästyslakia
ja poronhoitolakia siten, että niissä
olevat viittaukset kumotun lääninhallituslain mukaisiin lääneihin
poistetaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta. Lakia
sovellettaisiin verovuosilta 2015 ja
2016 toimitettavissa verotuksissa.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 67/2014
vp hylätään. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
VaVM 33/2014 vp – HE 176/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja elinkeinotulon
verottamisesta annettua lakia.
Esitys liittyy luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua
koskevaan hallituksen esitykseen,
jossa ehdotetaan säädettäväksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten
kriisinratkaisusta sekä eräitä muutoksia talletussuojarahastoa koskevaan säätelyyn.
Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että rahoitusvakausviranomaisesta annettavassa laissa tarkoitettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahoitusvakausrahasto, joka
muodostuu kriisinratkaisurahastosta
ja talletussuojarahastosta, säädettäisiin verovapaaksi tuloverotuksessa.
Koska samanaikaisesti luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua koskevan lainsäädännön voimaantulon kanssa kumottaisiin laki valtion vakuusrahastosta,
valtion vakuusrahasto ehdotetaan
poistettavaksi tuloverosta vapaiden
yhteisöjen luettelosta.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015.
Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen
kerran vuodelta 2015 toimitettavassa
verotuksessa. Tuloverolakia koske-
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Kalastuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että maksullinen viehekalastusoikeus olisi voimassa entisten
läänien sijaan niin sanotuissa kalastuslääneissä. Ehdotus ei merkitsisi

muutosta viehekalastusoikeuden sisältöön tai laajuuteen.
Metsästyslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Lapin lääniin kuuluneiden kuntien asukkaille annettu
metsästysoikeus valtion maalla säilyisi entisellään läänien lakkaamisesta huolimatta.
Poronhoitolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että poronhoitoalueen
määrittelyssä otettaisiin huomioon
valtion aluehallintoon liittyvässä
aluejaossa sekä kuntajaossa tapahtuneet muutokset. Ehdotus ei merkitsisi muutosta poronhoitoalueen maantieteellisiin rajoihin.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta.
Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään
muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Carl Selenius ja valiokuntaneuvos Jaakko Autio
SuVM 2/2014 vp – M 10/2013 vp,
KAA 3/2013 vp Kansalaisaloite
eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun
lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain
muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)
Valiokunnan
oikeusministeriöltä
saaman selvityksen mukaan esitetyn
avioliittolain muutoksen toimivuus
edellyttää, että ennen lakimuutoksen voimaantuloa valmistellaan ja
hyväksytään seurannaismuutoksia
useisiin eri lakeihin. Oikeusministeriö katsoo, että lausumaehdotuksessa
tarkoitettu täydentävä lainsäädäntö
on mahdollista valmistella esitetyssä
aikataulussa hyvän lainvalmistelun
periaatteita noudattaen.
Valiokunnan päätös: Käsiteltyään
asian suuri valiokunta ilmoittaa, että
se yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen. Valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä
TaVM 22/2014 vp – HE 238/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta
ja väliaikaisesta muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lentoliikenteen päästökaupasta
annettua lakia sen yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Ehdotetulla lailla
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muutettaisiin väliaikaisesti lain
soveltamisalaa sekä vuoden 2013
päästöjen raportointia ja päästöoikeuksien palauttamista koskevia säännöksiä.
Lain
muutoksenhakua
koskevat säännökset esitetään muutettaviksi oikaisuvaatimus- ja valituslupamenettelystä säätämiseksi.
Lakiin tehtäisiin myös eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden
2015 alkupuolella. Lain soveltamisalaa koskeva muutos olisi voimassa
vuoden 2016 loppuun ja sitä sovellettaisiin jo vuonna 2013 aiheutuneita päästöjä koskeviin velvoitteisiin.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi
johtolause muutettuna. Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

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 2.12.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen
hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuu-

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

luvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 264/2014 vp
Perustuslakivaliokuntaan,
jolle
maa- ja metsätalousvaliokunnan
sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
soveltamisesta samoin kuin eräiksi
niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 262/2014 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
rikoslain järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevien säännösten yhtenäistämiseksi
Hallituksen esitys HE 263/2014 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Hallituksen esitys HE 268/2014 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava
lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 277/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maatalousyrittäjän työtapaturma- ja
ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 278/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan
laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 279/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

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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