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Hallintovaliokunta
Keskiviikko 5.9.2018 klo 11.15—12.20
Läsnä
puheenjohtaja Juho Eerola ps
varapuheenjohtaja Timo V. Korhonen kesk
jäsen Anders Adlercreutz r
jäsen Pertti Hakanen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
jäsen Antti Kurvinen kesk
jäsen Sirpa Paatero sd
jäsen Olli-Poika Parviainen vihr
jäsen Juha Pylväs kesk
jäsen Veera Ruoho kok
jäsen Wille Rydman kok
jäsen Joona Räsänen sd (16, 17, 18) (15 osittain)
jäsen Vesa-Matti Saarakkala sin
jäsen Matti Semi vas
jäsen Tapani Tölli kesk (14, 15 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos Ossi Lantto
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne
istuntoasiainneuvos Henri Helo
1. Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.
2. Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä
Hallituksen esitys HE 96/2018 vp
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten.
4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä
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työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 93/2018 vp
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle.
5. Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/
2006 XVII liitteen muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 98/2013 räjähteiden lähtöaineiden
markkinoille saattamisesta ja käytöstä kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 42/2018 vp
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava
suurelle valiokunnalle.
6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston
asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta
(rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan
unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään
muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun
neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten
sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 45/2018 vp
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten.
7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—
2027 ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 60/2018 vp
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava
suurelle valiokunnalle.
8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja
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viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöksistä ja
rahoitussäännöistä Euroopan aluekehitysrahastolle, Euroopan sosiaalirahasto plussalle,
koheesiorahastolle ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle sekä rahoitussäännöistä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastolle, sisäisen turvallisuuden rahastolle ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineelle.
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 81/2018 vp
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava
suurelle valiokunnalle.
9. Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys E 29/2018 vp
Liiteasiakirja Komission tiedonanto sekä ehdotukset vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
10. Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021Valtioneuvoston E-selvitys E 34/2017 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä EJ 9/2018 vp
Liiteasiakirja Vaikuttaminen EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen 2021 - ulkosuhderahoituksen uudistaminen
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä EJ 14/2018 vp
Liiteasiakirja Liite 1
Liiteasiakirja Liite 2
Valiokunta päätti, ettei asian EJ 9/2018 vp - E 34/2017 vp, EJ 14/2018 vp - E 34/2017 vp
johdosta ryhdytä toimenpiteisiin.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
11. Valtioneuvoston selvitys: Globaalia turvallista, järjestäytynyttä ja säännönmukaista
siirtolaisuutta käsittelevä neuvotteluprosessi YK:n puitteissa ja globaalia pakolaisuutta käsittelevä konsultaatioprosessi YK:n pakolaispäävaltuutetun toimiston puitteissa
Valtioneuvoston E-selvitys E 43/2018 vp
Liiteasiakirja Globaalia turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta
koskeva neuvotteluprosessi YK:n puitteissa
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
3

Pöytäkirja HaVP 77/2018 vp
12. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 862/2007 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys E 59/2018 vp
Liiteasiakirja Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja
kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) n:o 862/2007 muuttamisesta
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
13. Valtioneuvoston selvitys: EU; Rahoituskehyskausi 2021-2027; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys E 61/2018 vp
Liiteasiakirja EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten.
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
14. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta eurooppalaisen maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu)
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 43/2018 vp
Asiantuntijalausunto U 43/2018 vp HaV 05.09.2018 erityisasiantuntija Mikko Hakkarainen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto / A14
Asiantuntijalausunto U 43/2018 vp HaV 05.09.2018 sisäministeriö, rajavartio-osasto
Asiantuntijalausunto / B14
Asiantuntijalausunto U 43/2018 vp HaV 05.09.2018 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto / C14
Asiantuntijalausunto U 43/2018 vp HaV 05.09.2018 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto /
D14
Asiantuntijalausunto U 43/2018 vp HaV 05.09.2018 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto / E14
Asiantuntijalausunto U 43/2018 vp HaV 05.09.2018 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto / F14
Asiantuntijalausunto U 43/2018 vp HaV 05.09.2018 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto /
G14
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava
suurelle valiokunnalle.
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Valiokunnassa oli kuultavana:
- erityisasiantuntija Mikko Hakkarainen, sisäministeriö, liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot:
- sisäministeriö, rajavartio-osasto, liite
- oikeusministeriö, liite
- ulkoministeriö, liite
- Maahanmuuttovirasto, liite
- tietosuojavaltuutetun toimisto, liite
- Poliisihallitus, liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen.
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun.
15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 24/2018 vp
Valiokunnan lausunto PeVL 18/2018 vp
Asiantuntijalausunto HE 24/2018 vp HaV 05.09.2018 johtava asiantuntija Kukka Krüger,
sisäministeriö Asiantuntijalausunto / A15
Asiantuntijalausunto HE 24/2018 vp HaV 05.09.2018 poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäministeriö Asiantuntijalausunto / B15
Asiantuntijalausunto HE 24/2018 vp HaV 05.09.2018 ylitarkastaja Miila Pöntinen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto / C15
Asiantuntijalausunto HE 24/2018 vp HaV 05.09.2018 poliisitarkastaja Marko Heikkilä,
Poliisihallitus Asiantuntijalausunto / D15
Asiantuntijalausunto HE 24/2018 vp HaV 05.09.2018 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto / E15
Asiantuntijalausunto HE 24/2018 vp HaV 05.09.2018 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto / F15
Asiantuntijalausunto HE 24/2018 vp HaV 05.09.2018 Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto / G15
Asiantuntijalausunto HE 24/2018 vp HaV 05.09.2018 Turun hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto / H15
Asiantuntijalausunto HE 24/2018 vp HaV 05.09.2018 Itä-Suomen hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto / I15
Asiantuntijalausunto HE 24/2018 vp HaV 05.09.2018 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto / J15
Asiantuntijalausunto HE 24/2018 vp HaV 05.09.2018 Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto / K15
Valiokunnassa olivat kuultavina:
- johtava asiantuntija Kukka Krüger, sisäministeriö, liite
- poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäministeriö, liite
- ylitarkastaja Miila Pöntinen, Maahanmuuttovirasto, liite
- poliisitarkastaja Marko Heikkilä, Poliisihallitus, liite
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Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot:
- oikeusministeriö, liite
- ulkoministeriö, liite
- Helsingin hallinto-oikeus, liite
- Turun hallinto-oikeus, liite
- Itä-Suomen hallinto-oikeus, liite
- korkein hallinto-oikeus, liite
- Rikosseuraamuslaitos, liite
16. Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite Toissijaisuusasioiden_lista_2018_05072018.pdf / A16
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi.
17. Muut asiat
Esityslistan liite SM Moisniemi HaV Ohjelma 25.9.2018 LUONNOS.pdf / A17
Esityslistan liite JPSG Invitation letter EN version 30072018.pdf / B17
Esityslistan liite Hallintovaliokunnassa vireillä olevat asiat 5.9.2018.pdf / C17
Esityslistan liite Kevätistuntokaudella 2018 valmistuneet asiat HaV.pdf / D17
Esityslistan liite Syysistuntokaudella 2018 annettavat HE_t.pdf / E17
Todettiin Kuntamarkkinat, lounas keskiviikkona 12.9.2018 klo 12.30, Kuntatalo, Aallotarravintola, sisäänkäynti Alppikadun puolelta.
Todettiin sisäministeriön kutsu Moisniemeen tiistaina 25.9.2018 klo 16.00, kuljetus eduskunnasta lähtee 15.30, ohjelmaluonnos liitteenä.
Todettiin Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän (JPSG) kokous 24.-25.9.2018
Brysselissä.
Todettiin valiokunnassa vireillä olevat asiat.
Todettiin valiokunnasta kevätistuntokaudella 2018 valmistuneet asiat.
Todettiin syysistuntokaudella 2018 annettavien hallituksen esitysten luettelo.
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma.
18. Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 7.9.2018 klo 11.15.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne
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