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VA L I O K U N N I S TA
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
VaVM 39/2014 vp – HE 300/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
talous- ja rahaliiton vakaudesta,
yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä
ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
sekä julkisen talouden monivuotisia
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kehyksiä koskevista vaatimuksista
annettua lakia. Lakiin sisällytettäisiin EU-lainsäädännön edellyttämät
vaatimukset ennustetoiminnan riippumattomuudesta. Esityksen mukaan
valtiovarainministeriössä ennustetoiminnasta vastaavan osaston päällikkö
ratkaisisi itsenäisesti esittelystä asiat,
jotka koskevat valtion talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnittelun perustana olevia makrotalouden kehitystä koskevia ennusteita.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian sen hyväksymisen jälkeen.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Hellevi
Ikävalko
HaVM 40/2014 vp – HE 283/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Kroatian välillä tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä sekä
laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Kroa-

tian välisen sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta
suojaamisesta sekä lain sopimuksen
lainsäädännön alaan kuulu-vien määräysten voimaansaattamisesta.
Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen
Suomen ja Kroatian välillä osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti
ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja
poliisiasioissa sekä tiede-, elinkeinoja teknologia-asioissa. Kysymys on
arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka
lähettävässä sopimusvaltiossa on
erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Sopimus ei velvoita turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamiseen.
Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä
päivänä sen jälkeen, kun on otettu
vastaan jälkimmäinen ilmoitus, jolla
osapuolet ilmoittavat toisilleen, että
sopimuksen voimaansaattamiseksi
tarvittavat kansalliset toimenpiteet
on saatettu loppuun. Sopimuksen
voimaansaattamislaki on tarkoitettu
tulemaan voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus
tulee Suomen osalta voimaan.
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Hallintovaliokunta ehdottaa, että
eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos MinnaLiisa Rinne
YmVM 18/2014 vp – HE 335/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä.
Uuden lain säännökset koskisivat
rakennusten energiatodistustietojärjestelmän käyttötarkoitusta, tietojärjestelmän tietosisältöä sekä tietojen
käsittelyä. Tietojärjestelmään sisältyisivät rekisterit energiatodistusten
laatijoista, energiatodistuksista sekä
valvontatiedoista. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ylläpitäisi
tietojärjestelmää.
Energiatodistuksen voisi laatia vain
tallentamalla todistuksen laadinnassa tarvittavat tiedot tietojärjestelmään ja allekirjoittamalla todistus
sähköisesti. Todistus olisi näin heti
valmistuttuaan viranomaisella valvontaa varten. Todistuksen laatija tulostaisi todistuksen järjestelmästä. Tietojärjestelmän avulla sekä todistuksia
että niiden laatijoita voitaisiin valvoa kattavasti ja kustannustehokkaasti. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös julkisesta tietopalvelusta. Tiedot olisivat osittain saatavilla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen internet-sivulla.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Marja
Ekroos
StVM 38/2014 vp – HE 184/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia siten, että siihen
lisättäisiin perusteet käsitellä tutkittavan henkilötietoja, sen jälkeen,
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kun tutkittava on luopunut tutkimukseen osallistumisesta peruuttamalla
suostumuksensa. Lääketieteellisessä
tutkimuksessa lähtökohtana on aina
tutkittavan tietoon perustuva suostumus. Tutkittava voi luopua tutkimuksesta joko keskeyttämällä osallistumisensa siihen tai nimenomaisesti peruuttamalla antamansa suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen sekä henkilötietojensa käsittelyyn. Tietoja saisi käsitellä vain, jos
tutkittava tiesi suostumusta antaessaan, että suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja käsitellään osana tutkimusaineistoa.
Laki ehdotetaan tulemaan voimaan
1. päivänä tammikuuta 2015. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Harri
Sintonen
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 13.1.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
lasten päivähoidosta annetun lain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 341/2014 vp
Sivistysvaliokuntaan, jolle sosiaalija terveysvaliokunnan on annettava
lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 345/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 339/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 347/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle
yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
Hallituksen esitys HE 338/2014 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä
Hallituksen esitys HE 342/2014 vp
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kunnallisen eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 340/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 344/2014 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 346/2014 vp
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 348/2014 vp
Hallintovaliokuntaan
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
Lakialoite LA 104/2014 vp (Anni
Sinnemäki/vihr ym.)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Torstai 15.1.2015
Valtiontalouden tarkastusviraston
finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportti 2011–2014
Kertomus K 20/2014 vp
Tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto
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Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Lakialoite LA 103/2014 vp (EevaJohanna Eloranta/sd ym.)
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

MUUTA
Keskiviikko 14.1.2015
Ajankohtaiskeskustelu Suomen ja
Venäjän suhteista
Keskustelualoite KA 11/2014 vp
Päättynyt

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Torstai 15.1.2015
Valiokuntien täydennysvaalit
Eduskunta on valinnut ehdokaslistan mukaisesti suuren valiokunnan
jäseneksi Johanna Sumuvuoren ja
ympäristövaliokunnan jäseneksi niin
ikään Johanna Sumuvuoren.
Perjantai 16.1.2014
Valiokuntapaikkojen järjestelyä ed.
Outi Alanko-Kahiluoto on pyytänyt
vapautusta
puolustusvaliokunnan
jäsenyydestä.

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

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.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2015
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