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Viite VNK/399/45/2019

Asia Ministeriöiden ilmoittamat hallituksen esitykset kevätistuntokaudelle 2019
TOIMITUSMINISTERIÖN AIKANA ANNETTAVAKSI ILMOITETUT ESITYKSET:
1. HE laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1
§:n muuttamisesta
Keskeinen sisältö:
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) säännöksiä täsmennettäisiin opiskelun
tukemiseksi maksettavan työttömyysetuuden lakkaamista koskevan muutoksenhaun osalta. Muutostarve
johtuu oikeuskäytännössä ilmenneistä epäselvyyksistä. Henkilöllä olisi oikeus saada omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavan työttömyysetuuden lakkaamista koskeva päätös sosiaaliturva-asioiden
muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden tutkittavaksi.
Ministeriö: TEM
Esittelijä: vanhempi hallitussihteeri Timo Meling
Esittelyviikko: vko 17
Perustelut: Esitettävillä muutoksilla varmistettaisiin, että henkilön oikeus hakea muutosta työttömyysetuuden lakkaamista koskevaan päätökseen toteutuu. Vaikka muutoksenhaku mainitulla perusteella
ei ole erityisen yleistä, ehdotettavalla muutoksella on olennainen yhteys Suomen perustuslain 21 §:ssä
(oikeudenmukainen oikeudenkäynti) turvatun oikeuden toteutumiseen. Esityksen kiireellisyyttä arvioitaessa on otettava lisäksi huomioon, että tätä hallituksen esitystä ei katsottu voitavan antaa syysistuntokauden 2018 lopulla eduskunnan työtilanteen johdosta.
Esitys ei sisällä uusia tai laajakantoisia poliittisia linjauksia. Keskeiset työelämän järjestöt ovat pitäneet
ehdotettua säädösmuutosta tarpeellisena.
2. HE elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Keskeinen sisältö:
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ns. tulolähdejaon uudistamista (HE 257/2018 vp) koskevien lakien
voimaantulosäännökset siten, että lait tulevat voimaan 1.1.2020. Lakeja sovellettaisiin alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.
Ministeriö: VM
Esittelijä: neuvotteleva virkamies Jaana Mikkola, vero-osasto
Esittelyviikko: vko 17
Perustelut: Esityksessä on kyse teknisestä muutoksesta, joka on välttämätöntä toteuttaa ennen 1.7.2019
(hallituksen esityksen HE 257/2018 vp mukainen voimaantulopäivä). Muutoksella korjataan lakien alku-
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peräisen voimaantulopäivän ja ensimmäisen soveltamispäivän välisestä erosta johtuva voimassa olevien
lakien soveltamisongelma.
3. HE ampuma-aselain siirtymäsäännöksen muuttamisesta
Keskeinen sisältö:
Tavoitteena eduskunnan hyväksymän HE 179/2018 vp laiksi ampuma-aselain muuttamisesta siirtymäsäännöksen muuttaminen asetietojärjestelmän uudistuksen viivästymisestä johtuvan sähköisen asioinnin
käyttöönoton siirtymisen vuoksi.
Ministeriö: SM
Esittelijä: erityisasiantuntija Elina Rantakokko, SM/PO
Esittelyviikko: vko 19
Perustelut: Kyseessä tekninen korjaus siirtymäsäännökseen, siirtymäsäännöstä on muutettu viime vuoden lopulla ampuma-aselain muuttamisesta annetulla lailla 896/2018 ja se jäi ottamatta huomioon HE
179/2018 vp:ssä, jossa muutettiin osittain samoja säännöksiä.
4. HE laiksi opintotukilain muuttamisesta
Keskeinen sisältö:
Esityksessä ehdotetaan joustavoitettavaksi opintotukioikeuden myöntämisen ehtoja muussa kuin julkisen
valvonnan alaisessa koulutuksessa siten, että opintotukioikeuden saamiseksi ei enää edellytettäisi, että
koulutuksen järjestäjä on järjestänyt kyseistä koulutusta vähintään vuoden. Esityksessä ehdotetaan
muun muassa myös, että opintojen riittävää edistymistä koskevasta pykälästä poistettaisiin vaatimus
opintojen hidastumiseen vaikuttaneen hyväksyttävän syyn tilapäisyydestä. Lisäksi opintotukeen oikeuttavia opintoja koskevia opintotukilain säännöksiä ehdotetaan täsmennettäväksi nykyistä soveltamiskäytäntöä vastaavaksi.
Ministeriö: OKM
Esittelijä: hallitussihteeri Antti Randell
Esittelyviikko: vko 21
Perustelut: Ehdotetut muutokset olisi tarpeellista saada voimaan mahdollisimman pian. Tarkoituksenmukaista on, että opintotukilain muutokset tulisivat voimaan lukukauden alusta lukien. Opintotukilaissa tarkoitettu syyslukukausi alkaa 1 päivänä elokuuta.
5. HE kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 42 h ja 42 l §:n sekä sosiaalihuoltolain
28 §:n muuttamisesta
Ministeriö: STM
Esittelijä: hallitussihteeri Liisa Holopainen
Esittelyviikko: vko 21
Perustelut: Mainittujen lainkohtien ruotsinkielisissä versioissa on havaittu käännösvirheitä. Virheet on
syytä korjata mahdollisimman pian, ottaen huomioon säännösten merkitys yksittäisten kansalaisten kannalta, sekä se, että molemmat kieliversiot ovat yhdenvertaisia ja ne on saatettava saman sisältöisiksi.
Esitys voidaan antaa myös toimitusministeristön toimesta ottaen huomioon asian tekninen ja eipoliittinen luonne.
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UUDEN HALLITUKSEN AIKANA ANNETTAVAKSI ILMOITETUT ESITYKSET:
6. HE laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Keskeinen sisältö:
Ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa. Lakia sovellettaisiin
henkilötietojen käsittelyyn maahanmuuton hallinnonalalla. Laki korvaisi ulkomaalaisrekisteristä annetun
lain, joka ehdotetaan kumottavaksi. Ehdotettavaan lakiin keskitettäisiin henkilötietojen käsittelyä koskeva
sääntely maahanmuuton hallinnonalan muista laeista. Esitykseen liittyvät siten ehdotukset laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain, säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi yhtätoista muuta lakia. Nämä muutokset olisivat pääosin lakiviittauksia koskevia teknisiä muutoksia. Tavoitteena
on, että jatkossa henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa säädettäisiin yhdessä nykyaikaisen henkilötietolain vaatimukset täyttävässä laissa, joka täydentää Euroopan unionin tietosuoja-asetusta,
tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettavaa lakia.
Ministeriö: SM
Esittelijä: johtava asiantuntija Tuuli Tuunanen
Esittelyviikko: vko 35 (viimeistään)
7. HE HNS-yleissopimuksen hyväksymisestä ja merilain 11 luvun muuttamisesta
Keskeinen sisältö:
Sopimuksen voimaansaattaminen. Eduskunta hyväksyisi vuonna 1996 tehdyn kv. yleissopimuksen vahingonkorvausvastuusta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä (HNS-sopimus). Lisäksi tehtäisiin muutokset merilakiin, erityisesti 11 lukuun sekä annettaisiin uusi laki maksuvelvollisen
lastin raportoinnista.
Ministeriö: LVM
Esittelijä: hallitusneuvos Tiina Ranne/ PAO
Esittelyviikko: vko 35 (viimeistään)
8. HE lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Keskeinen sisältö:
Sopimuksen voimaansaattaminen. Lentosuhteiden edistäminen ja reittilentoyhteyksien laajentaminen.
Ministeriö: LVM
Esittelijä: ylitarkastaja Sofia Johansson/ PAO
Esittelyviikko: vko 35 (viimeistään)
9. HE lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Keskeinen sisältö:
Sopimuksen voimaansaattaminen. Lentosuhteiden edistäminen ja reittilentoyhteyksien laajentaminen.
Ministeriö: LVM
Esittelijä: ylitarkastaja Sofia Johansson/ PAO
Esittelyviikko: vko 35 (viimeistään)
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10. HE lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Keskeinen sisältö:
Sopimuksen voimaansaattaminen. Lentosuhteiden edistäminen ja reittilentoyhteyksien laajentaminen.
Ministeriö: LVM
Esittelijä: ylitarkastaja Sofia Johansson/ PAO
Esittelyviikko: vko 35 (viimeistään)
11. HE postilain muuttamisesta (EU:n asetuksen rajat ylittävistä pakettipalveluista (Asetus (EU)
2018/644) kansallinen täytäntöönpano)
Keskeinen sisältö:
EU:n asetus rajat ylittävistä pakettipalveluista velvoittaa jäsenvaltiot nimeämään asetuksessa tarkoitetun
toimivaltaisen viranomaisen käsittelemään asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Asetus koskee kansallisia sääntelyviranomaisia ja niitä pakettipalveluja tarjoavia yrityksiä, joilla on yli 50 työntekijää, ja jotka
ovat sijoittuneet useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon.
Ministeriö: LVM
Esittelijä: suunnittelija Eero Salojärvi/ PAO
Esittelyviikko: vko 35 (viimeistään)

