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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
hallintolainkäyttölain muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 245/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 23/
2014 vp
Lakialoite LA 89/2014 vp
Toimenpidealoite TPA 43/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta sekä elintarvikelain 3 ja 5 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 47/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 29/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vapaasta sivistystyöstä annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 309/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
20/2014 vp
Asian käsittely päättyi
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 terveysvaliokunnan mietintö StVM 44/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion vientitakuista annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 318/2014 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
29/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eräistä asbestipurkutyötä koskevista
vaatimuksista
Hallituksen esitys HE 323/2014 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö TyVM 13/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
laiva-apteekista
Hallituksen esitys HE 325/2014 vp
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Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö TyVM 14/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 46/2014 vp

Asian käsittely päättyi

Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 344/2014 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
30/2014 vp
Asian käsittely päättyi

Perjantai 20.2.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 304/2014 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
19/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 §:n
muuttamisesta

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

Hallituksen esitys HE 330/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 43/2014 vp
Toimenpidealoite TPA 20/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 347/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 45/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista
sekä maankäyttö- ja rakennuslain
117 i ja 166 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 336/2014 vp
Ympäristövaliokunnan
mietintö
YmVM 21/2014 vp
Toimenpidealoite TPA 4/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle kalataloushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 353/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 30/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan
laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 279/2014 vp
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HaVM 47/2014 vp – HE 170/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi kansainvälistä suojelua
hakevan vastaanotosta annetun lain
ja ulkomaalaislain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kansainvälistä suojelua
hakevan vastaanotosta ja ulkomaalaislakia. Muutosehdotusten taustalla on tarve edistää kansainvälistä
suojelua koskevan hakemuksensa
peruneen tai kielteisen päätöksen
oleskelulupahakemukseensa saaneen
ulkomaalaisen vapaaehtoista paluuta
vakiinnuttamalla lainsäädäntöön selkeä, toimiva ja kustannustehokas
vapaaehtoisen paluun järjestelmä.
Muutoksilla säästettäisiin vastaanoton ja maasta poistamisen kustannuksia.
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi
tilassa. Laki kansainvälistä suojelua
hakevan vastaanotosta annetun lain
muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1. päivänä
heinäkuuta 2015.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja
että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena
paitsi 200 a § muutettuna. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto
StVM 50/2014 vp – HE 278/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi maatalousyrittäjän työtapaturmaja ammattitautilaki.
Lailla uudistettaisiin nykyinen maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki kokonaisuudessaan. Uudistaminen liittyy työntekijöitä ja muita yrittäjiä koskevan tapaturmavakuutus- ja
ammattitautilainsäädännön uudistamiseen. Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki vastaisi
sisällöltään ja rakenteeltaan pitkälti
uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia. Maatalousyrittäjiä ja apurahansaajia koskeva tapaturma- ja
ammattitautiturva on jo nykyisellään
keskeisiltä osin yhteneväinen tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön kanssa. Esityksessä on
kuitenkin otettu huomioon maatalousyrittäjätyön ja apurahansaajan työn
erityispiirteet sekä järjestelmän erilainen rahoituspohja.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2016.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2.–9. ja 11.–18. lakiehdotus
hyväksytään muuttamattomina
ja että 1. ja 10. lakiehdotus hyväksytään muutettuina. Valiokuntaneuvos
Eila Mäkipää
StVM 49/2014 vp – HE 277/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki. Lailla uudistettaisiin nykyisen
tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön rakenne kokonaisuudessaan. Lainsäädännön sisältö saatettaisiin vastaamaan työelämän
muuttuneita olosuhteita ja perustuslain nykylainsäädännölle asettamia
vaatimuksia muun muassa säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä. Työja virkasuhteeseen liittyvän pakollisen työtapaturma- ja ammattitautiturvan sisällöstä säädettäisiin ehdotettavassa laissa, joka korvaisi nykyiset tapaturmavakuutuslain, ammattitautilain ja tapaturmavakuutuslain
perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain. Yrittäjätyön
vakuuttaminen perustuisi edelleen

27.2.2015/25

EDUSKUNNAN VIIKKO

vapaaehtoisuuteen, mutta vakuutuksen saadakseen yrittäjän tulisi lähtökohtaisesti olla vakuuttanut itsensä
yrittäjän eläkelain mukaisella vakuutuksella.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos
Eila Mäkipää
StVM 48/2014 vp – HE 256/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
perhehoitolaiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
perhehoitolaki. Sillä korvattaisiin voimassa oleva perhehoitajalaki ja eräät
sosiaalihuoltolain perhehoitoa koskevat säännökset. Perhehoitoa järjestetään lastensuojelussa ja vammaisten
sekä iäkkäiden henkilöiden palveluissa. Esityksen mukaan perhehoitoa olisi jatkossa mahdollista antaa
perhehoitajan kodin lisäksi myös
perhehoidossa olevan kotona. Perhehoidon järjestämisen tulee perustua
hoidettavan tarpeisiin. Perhehoidon
monimuotoistaminen
mahdollistaa
perhehoidon räätälöinnin hoidettavan edun mukaisesti. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä
huhtikuuta 2015. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää
YmVM 22/2014 vp – HE 82/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
ilmastolaiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
ilmastolaki. Esityksen tarkoituksena
on luoda pohja pitkäjänteisen, johdonmukaisen ja kustannustehokkaan
ilmastopolitiikan suunnittelemiseen
ja toteuttamiseen avoimella ja ennakoitavalla tavalla. Ehdotettu laki
olisi luonteeltaan valtion viranomaisia koskeva tavoitteellinen puitelaki, johon ei sisältyisi eri toimialoja
koskevaa aineellista lainsäädäntöä.
Esityksessä Suomen tulevaisuuden
kannalta yhä tärkeämmän politiikkaalueen päätöksentekoa ja vähähiilisen yhteiskunnan rakentamista koskeva sääntely nostettaisiin lain
tasolle. Tämä vahvistaisi päästöjen
vähentämisen tavoitteiden toteutumista sekä ilmastopolitiikan ennakoitavuutta, avoimuutta ja kustannustehokkuutta. Laki on tarkoitettu tule-
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maan voimaan lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavan vaalikauden
alusta tai mahdollisimman pian sen
jälkeen. Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana ja että hyväksytään lausuma. Valiokuntaneuvos
Marja Ekroos
LaVM 27/2014 vp – HE 361/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
pohjoismaisen perintösopimuksen
muuttamisesta tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, perintöasioista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja
perintökaaren 26 luvun 20 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta
hyväksyisi pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen
muuttamisesta
Kööpenhaminassa
1. päivänä kesäkuuta 2012 tehdyn
sopimuksen. Muutoksilla sopimuksen sovellettavaa lakia koskevat
määräykset saatetaan vastaamaan
Euroopan unionissa sovellettavia
sääntöjä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Mainittu laki on
tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä
ajankohtana samanaikaisesti kuin
sopimus.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta.
Laissa annettaisiin asetuksen soveltamisen edellyttämät täydentävät
säännökset toimivaltaisista tuomioistuimista ja eurooppalaisen perintötodistuksen antavasta viranomaisesta.
Esityksessä ehdotetaan myös asetukseen viittaavan säännöksen lisäämistä
perintökaareen. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 17. päivänä elokuuta 2015.
Esitys liittyy vuoden 2015 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu
käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Lakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy pohjoismaiden

välillä tehdyn perintöä, testamenttia
ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotukset hyväksytään
muuttamattomina. Valiokuntaneuvos
Kirsi Pimiä
LaVM 26/2014 vp – HE 230/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutoksia hallintolainkäyttölakiin, korkeimmasta
hallinto-oikeudesta annettuun lakiin,
hallintolakiin ja uhkasakkolakiin sekä
174 muuhun lakiin.
Esityksessä ehdotetaan hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamista niin, että oikaisuvaatimus
olisi nykyistä laajemmin käytössä
muutoksenhaun ensi vaiheena, jolloin
hallintotuomioistuimeen saa valittaa
vasta oikaisuvaatimukseen annetusta
päätöksestä. Esityksessä ehdotetaan
myös, että valituslupasääntelyn soveltamisalaa laajennetaan uusiin asiaryhmiin muutoksenhaussa hallintooikeuden päätöksestä korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
Oikaisuvaatimuksen käytöstä säädettäisiin edelleen asiaryhmäkohtaisesti
eri hallinnonalojen lainsäädännössä.
Tarkoituksena on, että oikaisuvaatimus olisi käytössä mahdollisimman
laajasti asioissa, joihin se soveltuu.
Sen ulkopuolelle jäisivät asiat, joissa
on asian laadun ja oikeusturvan kannalta tarpeen, että hallintopäätökseen haetaan muutosta valittamalla
suoraan hallinto-oikeuteen. Tällaisia
asioita olisivat esimerkiksi elinkeinolupia, hallinnollisten pakkokeinojen
täytäntöönpanoa ja merkittäviä hallinnollisia seuraamuksia koskevat
asiat sekä muut sellaiset asiaryhmät,
joissa asia selvitetään perusteellisesti jo ensi vaiheen hallintomenettelyssä tai joihin liittyy yleensä
vaativaa oikeudellista harkintaa ja
joissa on tärkeää saada asia viivytyksettä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Hallintolakiin lisättäisiin
yleissäännökset siitä, kenellä on
oikeus vaatia oikaisua ja siitä, että
oikaisua vaaditaan siltä viranomaiselta tai muulta julkista hallintotehtävää hoitavalta, joka on tehnyt
päätöksen. Hallintolakiin lisättäisiin
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myös säännös oikaisuvaatimuksen
vaikutuksesta päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan noin puolen vuoden
kuluttua siitä kun ne on hyväksytty
ja vahvistettu. Valiokuntaneuvos
Kirsi Pimiä
HaVM 48/2014 vp – HE 20/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
ampumaratalaiksi sekä laeiksi
ampuma-aselain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
ampumaratalaki. Lisäksi muutettaisiin ampuma-aselakia, henkilötietojen
käsittelystä poliisitoimessa annettua
lakia, järjestyslakia ja rikoslakia.
Samalla kumottaisiin ampumaratoja
koskevat vanhat, Venäjän vallan
aikaiset säädökset. Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turvallista
ampumaharrastusta ja parantaa aseturvallisuutta.
Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen edellyttäisivät ampumaratalupaa lukuun ottamatta vähäisen
ampumaradan perustamista ja ylläpitämistä, jotka olisivat ilmoituksenvaraisia toimia. Ampumarataluvan
saamisen edellytyksiä olisivat, että
luvan hakija olisi sopiva radan pitäjäksi ja että rata olisi turvallinen.
Ampumaradalle tulisi vahvistaa järjestyssääntö. Ampumaradalle nimettäisiin ratavastaava, jonka tehtävä
olisi valvoa, että rata olisi turvallinen. Vähäisen ampumaradan perustamisen edellytykset vastaisivat

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

ampumaradan perustamisen edellytyksiä.
Tehokkaimmat ilma-aseet ehdotetaan
sisällytettäviksi
ampuma-aselain
soveltamisalaan. Tehokkaiden ilmaaseiden hallussapito olisi luvanvaraisuuden sijasta ilmoituksenvaraista,
jos hallussapitäjällä olisi ampumaaseen hallussapitoon oikeuttava lupa.
Valiokuntaneuvos Heikki Savola

VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden
kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin
osallistumisesta Euroopan unionin,
sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen
Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi
muutosten ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 366/2014 vp
Ympäristövaliokuntaan

Tiistai 17.2.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n sekä
kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 363/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 364/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 6 ja 56 §:n, maatilatalouden
tuloverolain 10 f §:n ja rajoitetusti
verovelvollisen tulon verottamisesta
annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 365/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

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
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