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Muu asia M 2/2014 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
24/2014 vp
Äänestyksessä eduskunta hyväksyi
valiokunnan ehdotuksen kansalaisaloitteen hylkäämisestä äänin
Jaa 134, Ei 48, Tyhjiä 1, Poissa 16.
Äänestyksessä Pauli Kiurun ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi Pauli Kiurun
ehdotuksen äänin Jaa 89, Poissa 17.
Asian käsittely päättyi
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 3.3.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkoasiainhallintolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 260/2014 vp
Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 22/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
alkoholi- ja alkoholijuomaverosta
annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 352/2014 vp
Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 43/2014 vp
Asian käsittely päättyi

mietintö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä
Hallituksen esitys HE 342/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
49/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion virkamieslain muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 298/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
50/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a
luvun sekä sotilasoikeudenkäyntilain
3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 246/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 24/
2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 356/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 25/
2014 vp
Lakialoite LA 64/2013 vp
Asian käsittely päättyi
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Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta
Hallituksen esitys HE 230/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 26/
2014 vp
Asian käsittely päättyi
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
Hallituksen esitys HE 361/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 27/
2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yliopistolain 39 ja 41 §:n sekä
ammattikorkeakoululain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 243/2014 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
23/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maatalousyrittäjän työtapaturma- ja
ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 278/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 50/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä
sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen
valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan
oikeusasiamiehestä annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 284/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 51/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Perjantai 6.3.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sotilaallisesta kriisinhallinnasta anne-

26

tun lain, puolustusvoimista annetun
lain ja voimavarojen antamisesta
Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen
välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain nimikkeen muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 297/2014 vp
Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 21/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 170/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
47/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampumaaselain ja eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 20/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
48/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle perhehoitolaiksi
Hallituksen esitys HE 256/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 48/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 277/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 49/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle
ilmastolaiksi
Hallituksen esitys HE 82/2014 vp
Ympäristövaliokunnan
YmVM 22/2014 vp

mietintö

Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun
sähkön tuotantotuesta annetun lain 5
ja 25 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 360/2014 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
32/2014 vp
Lakialoite LA 30/2013 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
StVM 53/2014 vp – HE 339/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, jolla kumotaan raittiustyölaki. Ehdotuksen mukaan nykyisen
raittiustyölain ja -asetuksen mukaiset tehtävät ja vastuut siirrettäisiin
lähes sellaisinaan uuteen lakiin.
Laissa säädettäisiin yleisellä tasolla
päihdehaittojen seurannasta, toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Vastuu laaja-alaisen ehkäisevän
päihdetyön järjestämisestä säilyisi
kunnilla. Kunnat saisivat ohjausta ja
tukea aluehallintovirastoilta. Lain
valtakunnallinen ohjaus kuuluisi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja johto sosiaali- ja terveysministeriölle. Esitykseen sisältyvät lisäksi
ehdotukset laeiksi huumausainelain
ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Laeissa olevat viittaukset
muutettaisiin koskemaan ehdotettua
lakia. Lait ovat tarkoitetut tulemaan
voimaan vuoden 2015 loppupuolella.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1
ja 2 § muutettuina. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen
PeVM 11/2014 vp – HE 261/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn
viidennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
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Hallituksen esityksessä ehdotetaan,
että eduskunta hyväksyisi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen
(Euroopan
ihmisoikeussopimus)
muuttamisesta Strasbourgissa vuonna
2013 tehdyn viidennentoista pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkoituksena on jatkaa
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toiminnan tehostamista ja pyrkiä
parantamaan tuomioistuimen edellytyksiä käsitellä ihmisoikeusvalituksia tehokkaasti ja valittajien oikeusturvaa kunnioittaen.
Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että
eduskunta hyväksyy ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen
Strasbourgissa 24 päivänä kesäkuuta
2013 tehdyn viidennentoista pöytäkirjan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Matti Marttunen

hallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin
liittyviksi laeiksi

MmVM 33/2014 vp – HE 312/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2016. Valiokuntaneuvos Teija
Miller

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslain pyyntivälineitä
ja pyyntimenetelmiä koskevaa sääntelyä siten, että karhun metsästys millä
tahansa ihmisen luomalla ravintohoukuttimella voitaisiin tulkita metsästysrikokseksi. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1. päivänä elokuuta 2015.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos
Carl Selenius
TaVM 35/2014 vp – VNS 9/2014 vp
Valtioneuvoston selonteko Suomi
kestävän
luonnonvaratalouden
edelläkävijäksi 2050 Valtioneuvoston luonnonvaraselonteon "Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous" linjausten päivitys eduskunnalle 2014

SiVM 30/2014 vp – HE 310/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi lukiolaissa, ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetussa laissa
ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun
koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi
lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja
ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Talousvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,
että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. Valiokuntaneuvos Teija Miller
TaVM 34/2014 vp – HE 254/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkis-
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Esityksessä ehdotetaan annettaviksi
uusi tilintarkastuslaki ja uusi laki
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Useita lakeja muutettaisiin niitä vastaaviksi.
Esityksessä ehdotettujen uudistusten valmistelu alkoi voimassa olevan
tilintarkastuslain hyväksymisen yhteydessä annetun eduskunnan lausuman
seurauksena. Eduskunta edellytti tuolloin, että hallitus valmistelee tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen. Lausuman perusteella käynnistettiin tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus. Tämä
esitys sisältää ehdotuksen uudeksi
tilintarkastajajärjestelmäksi tarkoittaen tilintarkastajien hyväksymis- ja
tutkintojärjestelmän
uudistamista
sekä tilintarkastajien valvontajärjestelmän uudistamista.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki lukiolaissa, ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetussa laissa
ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta. Laissa säädettäisiin uusista lukiokoulutuksen
sekä ammatillisen peruskoulutuksen
ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille myönnettävän rahoituksen
perusteista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia ja
ammatillisesta peruskoulutuksesta,
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuja lakeja.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017.
Valiokuntaneuvos Kaj Laine
SiVM 29/2014 vp – HE 341/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten päivähoidosta annettua
lakia. Lain nimike muutettaisiin varhaiskasvatuslaiksi, ja laissa korostettaisiin lapsen edun huomioimista
päivähoitoa suunniteltaessa ja järjestettäessä. Varhaiskasvatuksen käsite
otettaisiin käyttöön, ja lain tavoitteet
ajantasaistettaisiin ja modernisoitaisiin. Ravintoa ja toimintaympäristöä
koskevien pykälien sanamuotoa täsmennettäisiin.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä elokuuta 2015. Valiokuntaneuvos Kaj Laine
SiVM 28/2014 vp – HE 210/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta
annettua lakia.
Ulkomailla harjoitettaviin opintoihin
myönnettävän opintotuen edellytyksiä muutettaisiin siten, että opiskelijalla voisi olla oikeus opintotukeen
myös, jos hänellä olisi elinolosuhteisiin liittyviä kiinteitä siteitä Suomeen.
Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että
korkeakoulututkinnon suorittaneella
opiskelijalla ei olisi oikeutta opintotukeen toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseksi. Opintotukeen ei olisi oikeutta riippumatta
siitä, onko opiskelija saanut opintotukea aiemmin suoritetun korkeakoulututkinnon
suorittamiseksi.
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen
koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettuun lakiin ehdote-
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taan tehtäväksi muutoksia, jotka
koskevat koulumatkatuen määrää
opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa eräiden toimivaltaisten viranomaisten palvelusopimusasetuksen
mukaisesti järjestämää joukkoliikennettä.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin 1. päivänä elokuuta
2015. Valiokuntaneuvos Hellevi
Ikävalko
PeVM 14/2014 vp – HE 55/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Suomen perustuslain 25 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen perustuslakia vaalipiirijakoa koskevilta osin. Ehdotetulla
lailla vahvistettaisiin maan jakaminen eduskuntavaaleja varten vähintään yhdeksään ja enintään kahteentoista vaalipiiriin. Tämän lisäksi
Ahvenanmaan maakunta muodostaisi edelleen oman vaalipiirinsä.
Perustuslain asettamilla vaatimuksilla vaalipiirien määrästä turvattaisiin yhtäältä alueellinen edustavuus
vaaleissa ja toisaalta otettaisiin huomioon poliittisen suhteellisuuden
toteutuminen.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman
pian sen jälkeen, kun se on tullut
hyväksytyksi ensimmäisillä vuoden
2015 eduskuntavaalien jälkeisillä
valtiopäivillä.
Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ritva
Bäckström
StVM 55/2014 vp – HE 343/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon
palveluja eräille ulkomaalaisille ja
laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja
eräille ulkomaalaisille henkilöille.
Lailla turvattaisiin nykyistä paremmin oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin Suomessa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille, joilla
ei ole ulkomaalaislaissa edellytettyä
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oleskelulupaa tai joille on eräistä
ulkomaalaislaissa erikseen määritellyistä syistä myönnetty tilapäinen
oleskelulupa, mutta joilla ei ole
oikeutta muihin julkisen terveydenhuollon palveluihin kuin kiireelliseen hoitoon. Tällaisia palveluja
olisivat terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimat lyhytkestoiset terveyspalvelut,
joita ovat raskauden ja synnytyksen
hoitoon liittyvät palvelut sekä pitkäaikais- ja muiden sairauksien hoito
silloin, kun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoidon olevan välttämätöntä ottaen huomioon henkilön
terveydentila ja hänen Suomessa
oleskelunsa kesto.
Lakiehdotuksessa tarkoitetuille alaikäisille tulisi järjestää kaikki tarvittavat terveydenhuollon palvelut
saman laajuisina kuin niille alaikäisille, joilla on Suomessa kotikunta.
Lait ehdotetaan tulemaan voimaan
1. päivänä tammikuuta 2016
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana,
että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena
paitsi 1 § muutettuna (Valiokunnan
muutosehdotus), että hyväksytään
yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus) ja että toimenpidealoite
TPA 12/2012 vp hylätään. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää
HaVM 59/2014 vp – HE 295/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksen
mukaan ulkomailla oleskelulupaasioihin liittyviä tiettyjä tehtäviä voitaisiin antaa toisen Schengen-valtion
edustustolle tai viimesijaisesti ulkoiselle palveluntarjoajalle. Tällä hetkellä ainoastaan Suomen ulkomaan
edustusto voi ottaa vastaan oleskelulupahakemuksen ulkomailla ja antaa
tiedoksi siihen tehdyn päätöksen.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi
69 d § ja voimaantulosäännös muutettuna. Valiokuntaneuvos Heikki
Savola

HaVM 58/2014 vp – HE 266/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi kansainvälistä suojelua
hakevan vastaanotosta annetun lain
ja ulkomaalaislain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annettua lakia ja ulkomaalaislakia.
Keskeisimmät muutokset liittyvät
ihmiskaupan uhrien auttamisen
aloittamisen ja päättymisen määrittelyyn sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamiseen. Monilta osin on kyse
voimassa olevan käytännön nostamisesta lain tasolle. Muutosten tarkoituksena on vahvistaa ihmiskaupan
uhrin auttamisjärjestelmän tehtävät
laissa, jotta ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta tulisi
ennustettavampi ja läpinäkyvämpi
sekä vastuunjaoltaan selkeämpi
kokonaisuus, jossa uhreja suojellaan
ja uhrien ihmisoikeudet ja yhdenvertainen kohtelu turvataan.
Ulkomaalaislain ihmiskaupan uhrille
annettavaa harkinta-aikaa koskevia
säännöksiä ehdotetaan yhdenmukaistettavan kansainvälistä suojelua
hakevan vastaanotosta annetun lain
muutosehdotuksiin nähden.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2015.
Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne
HaVM 57/2014 vp – HE 22/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista. Laki korvaisi nykyisen yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi muutoksia poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettuun
lakiin sekä eräisiin muihin lakeihin.
Esityksen pääasiallisena tavoitteena
on yksityisiä turvallisuuspalveluita
koskevan sääntelyn selkiyttäminen.
Yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva lainsäädäntö ehdotetaankin
keskitettäväksi yhteen lakiin. Laki
käsittäisi vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia koskevat
säännökset. Laki järjestyksenvalvojista samoin kuin muissa laeissa ole-
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vat järjestyksenvalvojan asettamista
koskevat säännökset ehdotetaan
kumottaviksi. Valiokuntaneuvos Ossi
Lantto
PeVM 13/2014 vp – HE 264/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
itsenäisten maiden alkuperäis- ja
heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi
yleissopimuksen
lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kansainvälisen työjärjestön ILO:n työkonferenssin
vuonna 1989 hyväksymän yleissopimuksen nro 169, joka koskee itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja. Yleissopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että alkuperäis- ja heimokansat voivat nauttia
täysimääräisesti ihmis- ja perusoikeuksista ilman esteitä ja syrjintää.
Yleissopimuksen tarkoituksena on
saattaa alkuperäis- ja heimokansojen
oikeudet samalle tasolle muun väestön kanssa.
Alkuperäis- ja heimokansoilla tulee
olla oikeus säilyttää tapansa ja instituutionsa siltä osin kuin nämä eivät
ole ristiriidassa perus- ja ihmisoikeuksien kanssa. Osapuolten on
yleissopimusta sovellettaessa tunnustettava näiden kansojen sosiaaliset,
kulttuuriset, uskonnolliset ja henkiset arvot ja tavat sekä suojattava niitä.
Perustuslakivaliokunta ehdottaa että
lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Ritva
Bäckström
LaVM 37/2014 vp – HE 292/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi
lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi
uusi laki henkilötietojen käsittelystä
Rikosseuraamuslaitoksessa. Lailla
kumottaisiin nykyinen henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annettu laki. Lakiin
tehtäisiin rikosseuraamusalan organisaatiouudistusten edellyttämät muutokset viranomaisnimissä ja eräissä
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käsitteissä. Lisäksi toteutettaisiin
rekistereiden sisältöä ja käsittelyä
koskevat muutokset, jotka on havaittu
aiheellisiksi alan toiminnallisten muutosten vuoksi sekä käytännön tehtävien sujuvuuden lisäämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi mahdollisuus
rekisteröidä tuomitun valokuva yksilöintitietoihin sekä tarkkarajaiset tietojen luovuttamisen ja saamisen
mahdollisuudet esimerkiksi tilanteissa, joissa Rikosseuraamuslaitoksen tulee laatia pitkäaikaisvankien
vapauttamismenettelystä
annetun
lain nojalla arvio henkilön väkivaltaisuuden riskistä tai suunnitella ja
toteuttaa tällaisen riskin vähentämiseen tähtäävää toimintaa. Lakiin tehtäisiin myös esimerkiksi rekisteriin
merkittävien tietojen määrittämistä
ja tietojen luovuttamista koskevia
täsmennyksiä siten kuin perustuslaki
ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotot edellyttävät.
Samassa yhteydessä ehdotetaan
muutettaviksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain viittaussäännökset.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä lokakuuta 2015.
Valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä
PeVM 12/2014 vp – HE 167/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi saamelaiskäräjistä annetun
lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi saamelaiskäräjistä annettua
lakia ja rikoslakia. Saamelaiskäräjälain tarkistamisen tavoitteena on
parantaa saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä. Saamelaiskäräjien
toimielinrakenteita muutetaan saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon kehittämisen kannalta toimivammiksi
sekä toimielinten valta- ja vastuusuhteita selkeytetään.
Saamelaiskäräjät ehdotetaan lisättäväksi rikoslain virkarikoksia koskevaan sääntelyyn. Siten saamelaiskäräjien toimielinten jäsenet ovat
jatkossa rikosoikeudellisessa virkavastuussa toimistaan.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan siten, että kaikki saamelaiskäräjien vaaleihin vaikuttavat säännökset ovat sovellettavissa seuraavia
vaaleja toimeenpantaessa. Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström
VaVM 47/2014 vp – HE 365/2014
vp 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
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta
annettua lakia, maatilatalouden tuloverolakia ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua
lakia.
Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muutoksella ammattikorkeakoulut saatettaisiin koulutusvähennyksen ja koulutuskorvauksen osalta
samaan asemaan kuin yliopistot.
Ammattikorkeakouluosakeyhtiöillä
olisi jatkossa mahdollisuus saada
koulutusvähennystä taloudelliselta
arvoltaan vastaavaa koulutuskorvausta työntekijöidensä koulutuksen osalta. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiltä poistettaisiin vastaavasti mahdollisuus elinkeinotulon ja
maatalouden tulon verotuksessa tehtävään koulutusvähennykseen.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen
VaVM 46/2014 vp – HE 364/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi perintö- ja lahjaverolain
56 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
perintö- ja lahjaverolakia.
Maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennukseen liittyvää
veron maksuajan pidentämistä koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että
vero, jonka maksamiseen on myönnetty pidennystä, voitaisiin kantaa
enintään seitsemän vuoden aikana
nykyisen enintään viiden vuoden
sijasta.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2015.
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Lakia sovellettaisiin, kun verovelvollisuus on alkanut 1. päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
HaVM 56/2014 vp – HE 172/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten
kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä
annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia sekä säilöön
otettujen ulkomaalaisten kohtelusta
ja säilöönottoyksiköstä annettua lakia.
Ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavan siten, että siinä kiellettäisiin
ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto ja
täsmennettäisiin muutoin lapsen säi-

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

löön ottamista koskevaa sääntelyä.
Alle 15-vuotiasta ilman huoltajaa olevaa lasta ei saisi ottaa säilöön edes
sen jälkeen, kun hänen maasta poistamistaan koskeva päätös on tullut
täytäntöönpanokelpoiseksi. Tätä vanhempien ilman huoltajaa maassa
olevien lasten säilöönottoa maastapoistamisen turvaamiseksi rajoitettaisiin ja täsmennettäisiin muutoin
lapsen säilöön ottamista koskevaa
sääntelyä.
Säilöön ottamisen edellytyksiä, tietojen antamista säilöön otetulle ja
säilöön otetun sijoittamista ehdotetaan täsmennettävän vastaanottodirektiivin täytäntöönpanon johdosta.
Lisäksi ilmoittautumisvelvollisuutta
ehdotetaan muutettavaksi siten, että
siitä tulisi toimivampi vaihtoehto
säilöön ottamiselle. Lakiin lisättäi-

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

siin mahdollisuus järjestää säilöön
ottamista koskeva oikeudenkäynti
videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa hyödyntäen.
Säilöön otettujen ulkomaalaisten
kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä
annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia, joilla toisaalta pyritään parantamaan vastaanottodirektiivin edellyttämin tavoin haavoittuvassa asemassa
olevien säilöön otettujen ulkomaalaisten asemaa ja oloja, ja toisaalta
parantamaan kansallisista tarpeista
johtuen säilöönottoyksikön sekä sen
asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
vuoden 2015 alusta. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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