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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 27.1.2015
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2013
Kertomus K 5/2014 vp
Perustuslakivaliokunnan
PeVM 8/2014 vp

mietintö

Loppuun käsitelty

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 27.1.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle
talous- ja rahaliiton vakaudesta,
yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

6.2.2015/16

määräysten voimaansaattamisesta ja
sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun
lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 300/2014 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja
Kroatian välillä tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 283/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
40/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
geenitekniikkalain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 331/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 37/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 184/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 38/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 275/2014 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
26/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 335/2014 vp
Ympäristövaliokunnan
YmVM 18/2014 vp

mietintö

Asian käsittely päättyi
Perjantai 30.1.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 328/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 39/2014 vp
Asian käsittely päättyi
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista annetun lain 18 §:n,
potilaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain 13 §:n, perusopetuslain
40 §:n, taiteen perusopetuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 §:n, vapaasta sivistystyöstä
annetun lain 21 a §:n, ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain 43 §:n,
lukiolain 32 §:n, yliopistolain 90 a §:n,
ammattikorkeakoululain 65 §:n, nuorisolain, pelastuslain 86 §:n ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 333/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
41/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle merimieseläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 321/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 40/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 332/2014 v
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 41/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja rikoslain 44 luvun
11 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 319/2014 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
27/2014 vp
Asian käsittely päättyi

kenneluvan saamista helpotettaisiin
sekä poistettaisiin liikennöinnin
vähimmäisajat ja näin luotaisiin
paremmat edellytykset markkinaehtoisen joukkoliikenteen harjoittamiseen. Joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten työtä helpotettaisiin selkeyttämällä lupahallintoon ja
liikennelupien ehtoihin liittyviä säännöksiä. Lisäksi lakiin ehdotetaan lakiteknisiä muutoksia. Esityksessä ehdotetaan myös joukkoliikennelain ja
kaupallisista
tavarankuljetuksista
tiellä annetun lain muuttamista niin,
että kuolinpesä saisi määrätyin edellytyksin jatkaa liikennettä kuusi kuukautta luvanhaltijan kuoleman jälkeen. Harmaata taloutta linja-autoliikenteessä torjuttaisiin lisäämällä joukkoliikennelupaan konkurssien ketjuttamisen estämistä koskeva ehto ja
lisäämällä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen tiedonsaantioikeuksia muiden viranomaisten rekistereistä. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1. päivänä maaliskuuta 2015.

VA L I O K U N N I S TA
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT

Sopimuksen tavoitteena on edistää ja
säännellä ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä
Suomen ja Venäjän välillä. Yhteistyön piiriin kuuluvat pääasiassa ydinenergian käyttöön liittyvä tutkimus,
ydinaineiden ja ydinenergian käyttöön liittyvien laitteiden ja teknologian siirto maiden välillä sekä ydinja säteilyturvallisuuden edistäminen. Sopimus tulee voimaan 30 päi-

LiVM 34/2014 vp – HE 315/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia. Reittilii-
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Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Juha Perttula
TaVM 28/2014 vp – HE 338/2014
vp 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
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan
hallituksen ja Venäjän federaation
hallituksen välisen sopimuksen
yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla. Sopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2014.

vän kuluttua sen jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat ilmoittaneet
toisilleen, että sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat oikeudelliset menettelyt on saatettu loppuun.
Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana samaan
aikaan kuin sopimus tulee voimaan.
Talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Teija
Miller
LaVM 22/2014 vp – HE 262/2014
vp 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
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta. Lailla pantaisiin täytäntöön mainittu direktiivi.
Direktiivi sisältää säännöksiä siitä,
millä edellytyksin yhdessä jäsenvaltiossa lähestymiskiellolla tai sitä vastaavalla toimenpiteellä suojattu henkilö voi saada suojaa siirtyessään toiseen jäsenvaltioon. Direktiivi hyväksyttiin joulukuussa 2011. Direktiivi
esitetään pantavaksi täytäntöön niin
sanotulla sekamuotoisella täytäntöönpanolailla. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi laki yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta
tunnustamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen
soveltamisesta. Esityksessä ehdotetaan myös direktiivistä ja asetuksesta
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johtuvia muutoksia lähestymiskiellosta annettuun lakiin, rikoslakiin,
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin, vankeuslakiin, poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettuun lakiin sekä
tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian.
Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä
HaVM 45/2014 vp – HE 169/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksen
tavoitteena on selkeyttää ulkomaalaisvalvonnan periaatteita ja täsmentää ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksia. Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset sisämaassa tapahtuvasta ulkomaalaislain
säännösten noudattamisen valvonnasta eli ulkomaalaisvalvonnasta ja
ulkomaalaisvalvonnan toteuttamiseksi tarvittavista erityisistä toimivaltuuksista sekä niiden käyttöön
liittyvistä menettelyistä. Lakiin lisättäisiin säännökset poliisin ja Rajavartiolaitoksen tarkastusoikeudesta.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto
LaVM 21/2014 vp – HE 216/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki kansainvälisestä oikeusavusta
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Laki korvaisi Suomen ja ulkomaan viranomaisen
yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä
sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä
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tapauksissa annetun lain vuodelta
1921. Esityksessä ehdotetaan myös
kumottaviksi ja muutettaviksi eräitä
kansainvälistä oikeusapua koskevia
erillislakeja ja asetuksia.

tasavallan ja Georgian välillä tehtyjen assosiaatiosopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Uusi laki sisältäisi yleiset säännökset oikeusavun antamisesta ja pyytämisestä sekä näitä täydentäviä säännöksiä esimerkiksi asiakirjojen tiedoksiannosta ja todisteiden vastaanottamisesta vieraassa valtiossa.
Lakiin ehdotetaan myös otettaviksi
säännökset vieraan valtion tuomioistuimen antaman tuomion tai päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta Suomessa. Säännös ulkomaalaisten asianosaisten oikeudesta
yleiseen oikeusapuun haettaessa vieraan valtion tuomioistuimen päätöksen määräämistä täytäntöönpanokelpoiseksi ehdotetaan siirrettäväksi
oikeusapulakiin. Uudistuksilla nykyaikaistettaisiin ja selkeytettäisiin
voimassa olevaa lainsäädäntöä kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja
kauppaoikeudellisissa asioissa. Laki
olisi toissijainen. Sitä sovellettaisiin, jollei muusta laista, Euroopan
unionin lainsäädännöstä tai Suomea
sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä
sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia
täydentävästi.

Hallituksen esitys HE 355/2014 vp

Ehdotetut lait on tarkoitetut tulemaan
voimaan noin kolmen kuukauden
kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty
ja vahvistettu.
Lakivaliokunta ehdottaa, että 2.–4.
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain
7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 211/2014 vp)
täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 357/2014 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan
Keskiviikko 28.1.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kunnan velvollisuudesta järjestää
eräitä terveydenhuollon palveluja
eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat
ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 343/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan ja
hallintovaliokunnan on annettava
lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
toimeentulotuesta annetun lain ja
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 358/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

M U U TA
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 27.1.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan, Moldovan

Perjantai 30.1.2015
Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaalissa on eduskunta valinut ehdokaslistan mukaisesti tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi Annika Saarikon ja varajäseneksi Kimmo Tiilikaisen.
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SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

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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