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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 25.2.2015
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa
Kertomus K 21/2014 vp
Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM
11/2014 vp
Asian käsittely päättyi
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Perjantai 27.2.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan
laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
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Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 46/2014 vp
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
Keskiviikko 25.2.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ammatillisesta peruskoulutuksesta
annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n,
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun
lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain
7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 211/2014 vp)
täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 211/2014 vp
Hallituksen esitys HE 357/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
21/2014 vp
Asian käsittely päättyi
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 terveysvaliokunnan mietintö StVM 47/2014 vp
Asian käsittely päättyi
VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
SiVM 26/2014 vp – HE 181/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä
tekijänoikeuslain muutosehdotuksia. Lakia ehdotetaan selvennettäväksi lisäämällä otsikot kaikkiin lain
pykäliin.
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluita koskevasta sopi-
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muslisenssistä. Tekijänoikeuslaissa
ehdotetaan säädettäväksi nykyistä
tarkemmin tekijänoikeuden luovutusta koskevan sopimuksen kohtuullistamisesta, kun teoksen alkuperäinen tekijä luovuttaa oikeutensa.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Valiokuntaneuvos Kaj Laine
LaVM 30/2014 vp – HE 104/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta
Vakuutusoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että määrätyissä
asioissa vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoja kevennetään luomalla
nykyisten kolmi- ja viisijäsenisten
kokoonpanojen rinnalle yhden tuomarin kokoonpano sekä yhden tuomarin ja lääkärijäsenen muodostama
kokoonpano.
Lakia ehdotetaan muutettavaksi
myös niin, että lainkäyttöasioita ei
kaikissa tapauksissa olisi välttämätöntä ratkaista muodollisessa istunnossa, jossa kaikki ratkaisuun osallistuvat jäsenet ovat samanaikaisesti
läsnä. Yksimielisissä asioissa ratkaisu olisi mahdollista tehdä ratkaisukokoonpanoon kuuluvien jäsenten
yksiselitteisten kirjallisten kannanottojen perusteella. Tarkoituksena olisi
kuitenkin säilyttää pääsääntönä asioiden ratkaiseminen varsinaisessa istunnossa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä ja vahvistamisesta. Valiokuntaneuvos Marja
Tuokila
HaVM 51/2014 vp – HE 348/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain
13 luvun muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain tutkintavankeja koskevaa 13 lukua.
Lakiin lisättäisiin viittaukset tutkintavankeuslakiin ehdotettuihin säännöksiin. Lakiviittaukset kohdistui-
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sivat säännöksiin, joissa säädetään
tutkintavankeuden päättymisestä, tutkintavangin sijoittamisesta ja lyhytaikaisesta siirtämisestä, tutkintavangin kirjeenvaihdosta, puheluista sekä
tutkintavangin tapaamisista ja yhteydenpidosta vankilan ulkopuolelle.
Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset
asetuksenantovaltuudesta sekä säännökset päätöksenteko-oikeudesta ja
tutkintavangin muutoksenhakuoikeudesta. Esityksen tavoitteena on saattaa poliisin säilyttämien tutkintavankien kohtelua koskeva sääntely
yhdenmukaiseksi tutkintavankeuslakiin tehtävien muutosten kanssa siltä
osin kuin kyse on tutkintavangin
oikeuksista ja velvollisuuksista.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään lausuma.
Valiokuntaneuvos Heikki Savola
LaVM 29/2014 vp – HE 232/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi rikoslain eräiden tietoverkkorikoksia koskevien säännösten
muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia, pakkokeinolakia,
poliisilakia ja sotilasoikeudenkäyntilakia. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin
täytäntöön tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.
Esityksen mukaan tietoverkkorikosvälineen käyttöön hankkiminen olisi
rangaistavaa vaaran aiheuttamisena
tietojenkäsittelylle. Lakiin lisättäisiin uusi datavahingontekoa koskeva
kriminalisointi sekä datavahingonteon törkeä ja lievä tekomuoto.
Datavahingonteon enimmäisrangaistus olisi kaksi vuotta vankeutta. Törkeän datavahingonteon enimmäisrangaistus olisi viisi vuotta vankeutta. Kvalifiointiperusteet liittyvät niin sanottujen bottiverkkojen
käyttöön, rikollisjärjestöön, huomattavaan vahinkoon sekä elintärkeään
infrastruktuuriin. Syyteoikeutta, toimenpiteistä luopumista ja oikeushenkilön rangaistusvastuuta muutettaisiin vastaamaan edellä mainittua
muutosta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 4. päivänä syyskuuta 2015,
jolloin direktiivi on pantava jäsenvaltioissa täytäntöön.
Lakivaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Marja Tuokila
TaVM 32/2014 vp – HE 360/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun sähkön tuotantotuesta
annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia. Esityksen mukaan metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettava tuki olisi puolet nykyisestä,
jos metsähake on valmistettu järeän
puun hakkuukohteelta saaduista
jalostukseen soveltuvista rungonosista. Muilta osin tuen määräytymisperusteet pysyisivät ennallaan.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi
YmVM 23/2014 vp – HE 366/2014
vp 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
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Dohassa, Qatarissa joulukuussa 2012 tehdyt ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen
Kioton pöytäkirjan muutokset.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että
eduskunta hyväksyisi sopimuksen,
joka koskee Islannin osallistumista
Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan toisella velvoitekaudella. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos
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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 24.2.2015
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa

Laki omaishoidon tuesta annetun
lain ja tuloverolain muuttamisesta
Lakialoite LA 107/2014 vp (Lauri
Heikkilä/ps ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Torstai 27.2.2014
Lisätalousarvioaloitteet

Valtioneuvoston selonteko VNS 10/
2014 vp

Lisätalousarvioaloite LTA 149–199/
2014 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava
lausunto.
Keskiviikko 25.2.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioesityksen
(HE 362/2014 vp) täydentämisestä

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 367/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

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.
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