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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 21.1.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin
Hallituksen esitys HE 250/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
37/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

tiolaitoksen hallinnosta annetun lain
15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
merilain 15 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 105/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
39/2014 vp
Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys HE 270/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 29/2014 vp
Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys eduskunnalle vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan
lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ajokorttilain ja eräiden muiden lakien
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 313/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 30/2014 vp
Lakialoite LA 34/2014 vp
Asian käsittely päättyi

Toinen käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 45/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 17/
2014 vp
Lakialoite LA 26/2013 vp , Toimenpidealoite TPA 9/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa
koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 65/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
38/2014 vp

Hallituksen esitys HE 215/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 18/
2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta
ja ajoneuvolain muuttamisesta

Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavar-

Hallituksen esitys HE 252/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 28/2014 vp
Asian käsittely päättyi
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Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
Hallituksen esitys HE 316/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 31/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
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lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 314/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 32/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta
ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 272/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 33/2014 vp
Asian käsittely päättyi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan
vuodelta 1930 oleva säätiölaki.

Hallituksen esitys eduskunnalle apurahansaajien eläkevakuuttamista koskevien säännösten tarkistamiseksi
Hallituksen esitys HE 226/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 35/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle Kiinan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 322/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 36/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle ryhmärakennuttamislaiksi sekä laeiksi
asuntokauppalain 2 ja 7 luvun ja
kuluttajariitalautakunnasta annetun
lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 228/2014 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
24/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kilpailulain 37 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 253/2014 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
25/2014 vp
Asian käsittely päättyi

Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi uudella säätiölailla selvennetään jatkuvarahoitteisten ja toiminnallisten säätiöiden asemaa, korostetaan säätiöiden yleisesti hyödyllistä
tarkoitusta, lisätään avoimuutta ja
tehostetaan perusteettomien lähipiirietujen estämistä. Esityksen valmistelussa on erityisesti kiinnitetty huomiota säätiölaista säätiöille aiheutuvaan hallinnolliseen taakkaan sekä
säätiövalvonnan tehokkuuteen ja kuluihin. Uudella lailla lisätään säätiötoiminnan läpinäkyvyyttä, mikä parantaa säätiölaitoksen tunnettuisuutta ja
edistää pelinsääntöjen noudattamista. Säätiöiden hallinnon helpottamiseksi ja säätiöiden käyttämien hallintopalveluiden saatavuuden parantamiseksi lain sisältöä ja kirjoitusasua yhtenäistetään mahdollisuuksien
mukaan yhteisölainsäädännön viimeaikaisen kehityksen kanssa. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2015.
Valiokuntaneuvos Marja Tuokila

VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
LaVM 20/2014 vp – HE 166/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
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Säätiöt ovat kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kehityksen kannalta merkittäviä koulutuksen, tutkimuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä taiteen ja kulttuurin tuottajia ja tukijoita. Säätiöiden toiminnan
merkitys näillä aloilla on kasvanut
olennaisesti viimeisten 20 vuoden
aikana. Yhteiskunta ja säätiöiden toimintaympäristö ovat säätiölain voimassaolon aikana muuttuneet merkittävästi.

HaVM 43/2014 vp – HE 317/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 §:n
muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun
lain muuttamisesta
Esityksen pääasiallisena tavoitteena
on muuttaa alueiden kehittämisen ja
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettua lakia lisäämällä lakiin
ohjelmakautta 2014–2020 koskevat
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimeenpanon edellyttämät
säännökset. Euroopan alueellisen
yhteistyö -tavoitteen osalta Euroo-

pan unionin sääntely on yksityiskohtaisempaa kuin vain kansallisesti toteutettavassa rakennerahastoohjelmassa. Komissio on antanut
erilliset menojen tukikelpoisuutta
koskevat säännöt, joita tulee noudattaa kaikissa ohjelmaa toteuttavissa
valtioissa ja kaikissa toimenpiteissä.
Näin kansallisen sääntelyn tarve
vähenee. Lisäksi yhteistyöohjelmaa
toteuttavat valtiot voivat ohjelmaasiakirjassa sopia ohjelmassa noudatettavista tukikelpoisuutta koskevista menettelyistä. Lakiin ehdotetaan lisäksi otettavaksi rakennerahasto-ohjelmaan liittyvät muutokset sosiaali- ja terveysministeriön
tehtäviin sekä tarkennus vähämerkityksisestä tuesta annettuun lain
pykälään. Sosiaali- ja terveysministeriön tehtäviin lisättäisiin oikeus
myöntää rakennerahasto-ohjelman
teknistä tukea hankerahoituksen
lisäksi. Kansallisen rakennerahastoohjelman sähköistä menettelyä koskevia säännök-siä tarkennettaisiin
niin, että hakemuksen lisäksi myös
tuki- ja maksatuspäätös tehtäisiin
sähköisesti. Lakiin lisättäisiin myös
vähävaraisimmille
suunnatun
eurooppalaisen avun rahastoa koskevat hyväksyttäviä kustannuksia ja
tarkastusoikeutta sisältävät säännökset. Alueiden kehit-tämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annettuun lakiin esitetään tehtäväksi tarkastusviranomaisen tehtäviä
koskeva lisäys niin, että Euroopan
alueellisen yhteistyön ohjelmien
Suomessa sijaitsevan tarkastusviranomaisen tehtäviin lisättäisiin, että se
toimii yleisasetuksen mukaisena
riippumattomana tarkastuselimenä.
Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on
hyväksytty ja vahvistettu. Hallintovaliokunta ehdottaa, että laki-ehdotukset hyväksytään muuttamattomina.
Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne
LaVM 19/2014 vp – HE 46/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun
ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan
lainsäädännön uudistamiseksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaarta. Esityksen mukaan oikeudenkäymiskaaren
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todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevat säännökset uudistettaisiin. Säännökset tulisivat sovellettaviksi käräjä- ja hovioikeuksissa
sekä korkeimmassa oikeudessa niiden käsitellessä riita- tai rikosasiaa.
Esityksen mukaan oikeudenkäymiskaaren todistelua koskevassa
luvussa olisi säännös todistusharkinnasta ja siihen liittyen tunnustuksen
ja asianosaisen käyttäytymisen merkityksestä todisteena. Todistustaakasta ja näyttökynnyksestä riita- ja
rikosasioissa olisi yleissäännökset.
Luvussa säädettäisiin myös selvityksen esittämisestä lainsoveltamiskysymyksestä. Luvussa säädettäisiin, kenen tehtävä on hankkia todisteet ja millä edellytyksillä tuomioistuin voi evätä tarjotun näytön.
Todistelua koskevaan lukuun keskitettäisiin säännökset velvollisuudesta tai oikeudesta kieltäytyä todistamasta. Luvussa säädettäisiin valtion turvallisuuteen, tuomioistuimiin,
sovittelijoihin ja virkaan liittyvistä
salassapitovelvollisuuksista tuomioistuimessa. Oikeudellinen avustaja,
terveydenhuollon ammattihenkilö ja
rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan pappi olisivat yleensä salassapitovelvollisia tässä asemassaan saamistaan tiedoista.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2015. Valiokuntaneuvos Matti
Marttunen
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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 20.1.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 349/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 350/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
henkilötietojen käsittelystä Tullissa
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 354/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.
Torstai 22.1.2015
Laki luottolaitostoiminnasta annetun
lain 15 luvun 6 §:n ja 20 luvun 1 §:n
muuttamisesta.
Lakialoite LA 105/2014 vp (Jari
Myllykoski /vas ym.)
Talousvaliokuntaan

M U U TA

Hallituksen esitys HE 351/2014 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava
lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
alkoholi- ja alkoholijuomaverosta
annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Tiistai 20.1.2015
Puolustusvaliokunnan täydennysvaalissa eduskunta on valinnut ehdokaslistan mukaisesti puolustusvaliokunnan jäseneksi Pekka Haaviston.

Hallituksen esitys HE 352/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle kalataloushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 353/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

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.
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