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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 5.6.2013
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen
yleiskokouksen toiminnasta vuonna
2012
Kertomus K 1/2013 vp
Ulkoasiainvaliokunnan
UaVM 3/2013 vp

Tiistai 4.6.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
verontilityslain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 45/2013 vp
Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 8/2013 vp

mietintö

Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
meriliikenteessä käytettävien alusten
kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 51/2013 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 10/2013 vp
Hyväksyttiin

mietintö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Patentti- ja rekisterihallituksesta

Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys HE 41/2013 vp

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle vuosilta 2011 ja
2012

Talousvaliokunnan mietintö TaVM
13/2013 vp

Kertomus K 9/2013 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 11/2013 vp
Asian käsittely päättyi
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Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kosmeettisista valmisteista ja laiksi
rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 49/2013 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
14/2013 vp
Hyväksyttiin

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 eduskunnalle
laiksi vaalilain muuttamisesta,
PeVM 3/2013 vp – HE 27/2013 vp
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi
vaalilakiin joukko pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta
2013.
Perustuslakivaliokunta ehdotti, että
lakiehdotus hyväksytään muutoin
hallituksen esityksen mukaisena
paitsi 18 § muutettuna. Valiokuntaneuvos Petri Helander
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta, MmVM 5/2013 vp – HE 35/
2013 vp
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinsuojelulakia siten, että
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siihen lisättäisiin Euroopan unionin
tuotantoeläinten lopetusta koskevassa asetuksessa edellytetyt säännökset. Lisäksi laki lisättäisiin
asetuksen sallimissa rajoissa asetusta
tiukemmat tai sitä täydentävät kansalliset säännökset eläinten lopetuksesta ja teurastuksesta.
Eläinsuojelulakiin lisättäisiin säännökset asetuksessa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista. Lakia
muutettaisiin myös siten, että se
soveltuisi asetuksen noudattamisen
valvontaan. Valvontaviranomaiset ja
valvonnan järjestäminen säilyisivät
nykyisellään.
Sääntely saatettaisiin perustuslain
mukaiseksi siirtämällä eläinten lopetusta ja teurastusta koskevia perussäännöksiä eläinsuojeluasetuksesta
eläinsuojelulakiin. Eläimen lopetus
olisi tehtävä mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti kyseisen eläinlajin
lopettamiseen soveltuvalla lopetusmenetelmällä. Eläimen saisi lopettaa
vain se, jolla on riittävät tiedot
kyseisen eläimen lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. Eläimen lopetuksessa olisi
varmistuttava, että eläin on kuollut
ennen kuin sen hävittämiseen tai
muihin toimenpiteisiin ryhdytään.
Myös eläinten teurastuksesta lakiin
lisättäisiin vastaavantyyppinen perussäännös. Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin eläinten lopetusta
ja teurastusta koskevat tarkemmat
säännökset.
Eläinten lopetustoimintaa koskevan
valvonnan tehostamiseksi toiminnanharjoittajan olisi tehtävä eläinten
lopetukseen liittyvästä toiminnasta
ilmoitus aluehallintovirastolle ennen
toiminnan aloittamista. Velvoite
koskisi myös eläimen omistajia tai
haltijoita, jotka lopettavat suuria
määriä eläimiä kerrallaan säännöllisesti. Hallinnollisia pakkokeinoja
koskevaa sääntelyä muutettaisiin
siten, että valvontaviranomainen
voisi antaa määräyksen tai kiellon
eläimen omistajan tai haltijan lisäksi
myös sille, joka on rikkonut eläinsuojelulakia.
Uskonnollisista syistä noudatettavaa
erityistä teurastustapaa koskeva sään-
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tely, joka mahdollistaa verenlaskun
aloittamisen samanaikaisesti tainnuttamisen kanssa, säilytettäisiin nykyisellään.
Rikoslakiin tehtäisiin tarvittavat teknisluonteiset muutokset eläinten teurastusta ja lopetusta koskevien tekojen rangaistavuuden säilyttämiseksi
nykyisellään. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tuleviksi voimaan 1. päivänä
heinäkuuta 2013.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen
mukaisena paitsi 33 c § ja voimaantulosäännös muutettuna ja että
hyväksytään yksi lausuma. Valiokuntaneuvos Jaakko Autio
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle aluehallintouudistuksen
toimeenpanosta ja toteutuksesta,
HaVM 8/2013 vp – VNS 1/2013 vp
Aluehallintouudistuksen yleistavoitteena oli kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti
toimiva aluehallinto. Tavoitteena oli
myös vahvistaa ja lisätä maakunnan
liittojen roolia ja asemaa aluekehitystyössä sekä edistää valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen
yhteistyötä. Hankkeelle asetettiin
myös viranomaisten tehtäviin ja
työnjakoon, aluejakojen kehittämiseen ja viranomaisten määrään liittyviä tavoitteita sekä tuottavuus- ja
tuloksellisuustavoitteita. Tavoitteissa
korostui selkeä ja asiakastarpeet
huomioon
ottava
aluehallinto.
Uudistus tuli voimaan 1.1.2010.
Hallintovaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,
että eduskunta yhtyy selonteon kannanottoihin ja linjauksiin hallintovaliokunnan mietinnöstä ilmenevin
huomautuksin ja päätelmin. Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta, TaVM 16/2013 vp
– HE 23/2013 vp
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta
käteiskaupassa.

Elinkeinotoiminnassa myyjällä olisi
eräin poikkeuksin velvollisuus tarjota ostajalle kuitti, jos maksu tapahtuisi käteisellä tai käteismaksuun
rinnastettavalla tavalla. Kuitti olisi
mahdollista tarjota myös sähköisesti.
Laissa säädettäisiin lisäksi kuitin tietosisällöstä.
Verohallinto, poliisi ja aluehallintovirastot vastaisivat lain valvonnasta.
Jos elinkeinonharjoittaja laiminlöisi
kuitintarjoamisvelvollisuuden, valvontaviranomainen voisi määrätä
seuraamuksena laiminlyöntimaksun.
Oikeusrekisterikeskus vastaisi laiminlyöntimaksun
täytäntöönpanosta,
mistä lisättäisiin säännös sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä tammikuuta 2014.
Talousvaliokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Valiokuntaneuvos Teija Miller
Eduskunnan
tilintarkastajien
tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä
hallinnosta vuodelta 2012, TrVM
4/2013 vp – K 10/2013 vp
Tarkastusvaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Valiokuntaneuvos Nora Grönholm,
valiokuntaneuvos Matti Salminen
Eduskunnan
tilintarkastajien
tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta
ja kirjanpidosta sekä hallinnosta
vuodelta 2012, TrVM 5/2013 vp –
K 11/2013 vp
Tarkastusvaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Valiokuntaneuvos Nora Grönholm,
valiokuntaneuvos Matti Salminen
Eduskunnan
tilintarkastajien
tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä,
toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta
2012, TrVM 6/2013 vp – K 12/
2013 vp
Tarkastusvaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannan-

14.6.2013/68

EDUSKUNNAN VIIKKO

oton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Valiokuntaneuvos Nora Grönholm,
valiokuntaneuvos Matti Salminen
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2012, UaVM 4/
2013 vp – K 3/2013 vp
Ulkoasiainvaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Valiokuntaneuvos Tuula Svinhufvud
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi puolustusvoimista annetun
lain ja eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta, PuVM 2/
2013 vp – HE 8/2013 vp
Esityksessä ehdotetaan puolustusvoimista annettua lakia muutettavaksi siten, että puolustusvoimien
hallintorakenteesta tulisi kolmiportainen. Sotilasläänit esikuntineen
lakkautettaisiin ja aluetoimistoihin
perustuvaa alueellista organisaatiota
uudistettaisiin. Sotilasläänien esikuntien tehtävät siirrettäisiin puolustushaaraesikunnille, eräille joukkoosastoille ja aluetoimistoille.
Puolustusvoimiin perustettaisiin Puolustusvoimien logistiikkalaitos, jonne
keskitettäisiin valtakunnallisesti puolustusvoimien materiaalihankinnat,
ympäristöasioiden käsittely sekä
logistiikan järjestelyt. Lisäksi laitos
vastaisi puolustusvoimien muusta
materiaalihallinnosta, hankintatoimesta sekä terveydenhuollon järjestämisestä.
Asevelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että varusmiesten
kotimaan lomamatkat koti- tai asuinpaikkakunnalle säädettäisiin maksuttomiksi.
Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi
puolustusvoimien virka-avusta poliisille annettua lakia, terveydenhuollon
järjestämisestä puolustusvoimissa
annettua lakia, Jehovan todistajien
vapauttamisesta asevelvollisuuden
suorittamisesta eräissä tapauksissa
annettua lakia, aluevalvontalakia,
rajavartiolakia,
sotilasoikeudenkäyntilakia ja kemiallisten aseiden
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kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden
hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta
annettua lakia.
Viimeksi mainittu laki ja varusmiesten maksuttomia lomamatkoja koskeva asevelvollisuuslain muutos on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2014. Muut lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2015.

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 4.6.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle
sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 56/2013 vp

Puolustusvaliokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Juha
Martelius

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi toimeentulotuesta annetun
lain ja lastensuojelulain muuttamisesta, StVM 6/2013 vp – HE 61/
2013 vp

Hallituksen esitys HE 57/2013 vp

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi toimeentulotuesta annettua
lakia ja lastensuojelulakia siten, että
lakeihin lisättäisiin säännökset, joiden mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulisi pyytää
kunnilta tai kuntayhtymiltä kaksi
kertaa kalenterivuodessa toimeentulotuesta annetun lain 14 a §:ssä sekä
lastensuojelulain 26 §:n 2 momentissa ja 27 §:n 2 momentissa säädettyjen määräaikojen toteutumisen
seurannan ja valvonnan kannalta
välttämättömät tiedot. Ehdotetun
sääntelyn mukaan tiedot eivät saisi
sisältää yksittäistä henkilöä koskevia
tunnistetietoja. Vastaavasti kunnille
ja kuntayhtymille asetettaisiin velvollisuus maksutta luovuttaa Terveyden
ja hyvinvoinnin laitokselle sen pyytämät tiedot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulisi luovuttaa
tiedot edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sen
valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten. Ehdotus ei anna toimeentulotuki- tai lastensuojeluasiakkaille uusia oikeuksia eikä
muuta kuntien järjestämisvastuuta.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2014.
Sosiaalija
terveysvaliokunta
ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusselvityslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä
koskevien säännösten uudistamiseksi
Hallituksen esitys HE 58/2013 vp
Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kaupparekisterilain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 59/2013 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Suomen
tasavallan hallituksen ja Amerikan
yhdysvaltain hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 60/2013 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi toimeentulotuesta annetun
lain ja lastensuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 61/2013 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Lisätalousarvioaloitteet LTA 1–69/
2013 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
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Perjantai 7.6.2013
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2012
Kertomus K 4/2013 vp
Perustuslakivaliokuntaan

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa on valittu
ehdokaslistan mukaisesti Euroopan
neuvoston Suomen valtuuskunnan
jäseneksi Maria Guzenina-Richardson.
Torstai 6.6.2013

M U U TA
Tiistai 4.6.2013
Valiokuntien täydennysvaalissa on
ehdokaslistojen mukaisesti valittu
suuren valiokunnan jäseniksi Jukka
Gustafsson ja Maria GuzeninaRichardson sekä varajäseneksi Jouni
Backman.
Perustuslakivaliokunnan jäseneksi
Maarit Feldt-Ranta, ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi Riitta Myller,
valtiovarainvaliokunnan jäseneksi
Heli Paasio, liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäseneksi Maria
Guzenina-Richardson, sivistysvaliokunnan jäseneksi Jukka Gustafsson,
ympäristövaliokunnan
jäseneksi
Mikael Jungner ja varajäseneksi
Sirpa Paatero.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Keskustelu
Valtioneuvoston selvitys pohjoismaisesta turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevasta yhteistyöstä;
täysistunnon ajankohtaiskeskustelua varten

Euroopan unionissa sekä asetuksen
(EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta
(yleisten asiakirjojen hyväksyminen)
Lakivaliokuntaan
U 31/2013 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU:n yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäkauden järjestelyt
vuodelle 2014)
(Käsitelty aiemmin tunnuksella E 48/
2013 vp)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Valtioneuvoston selvitys UTP 13/
2013 vp
Keskustelu on päättynyt

S U U R I VA L I O K U N TA
U 30/2013 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisten ja yritysten
vapaan liikkuvuuden edistämisestä
yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten
asiakirjojen
hyväksymistä

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.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2013
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