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Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan
tilinpäätöksestä,
toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä
hallinnosta vuodelta 2012
Kertomus K 10/2013 vp, Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 4/2013 vp
Asian käsittely päättyi

AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 11.6.2013
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle aluehallintouudistuksen
toimeenpanosta ja toteutumisesta
Valtioneuvoston selonteko VNS 1/
2013 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 8/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 12.6.2013
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2012
Kertomus K 3/2013 vp, Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 4/2013 vp
Asian käsittely päättyi
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Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja
kirjanpidosta sekä hallinnosta
vuodelta 2012
Kertomus K 11/2013 vp, Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 5/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Eduskunnan
tilintarkastajien
tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä,
toiminta kertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta
2012
Kertomus K 12/2013 vp
Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM
6/2013 vp
Asian käsittely päättyi

Perjantai 14.6.2013
Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014–
2017
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014–2017
27.3.2013 annetun valtioneuvoston
selonteon (VNS 3/2013 vp) täydentämisestä
Valtioneuvoston selonteko VNS 3/
2013 vp, Valtioneuvoston selonteko VNS 4/2013 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 9/2013 vp
Asian käsittely päättyi
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Perjantai 14.6.2013
Toinen käsittely
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 9/2013 vp,
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
1/2013 vp
Hyväksyttiin

29

EDUSKUNNAN VIIKKO

VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
TrVM 7/2013 vp – M 8/2013 vp
Valtionyhtiöiden ylimmän johdon
palkitseminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan
kannanoton,
Eduskunta edellyttää, että hallitus
ryhtyy toimenpiteisiin, joilla se varmistaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan palkitsemisohjeen yhtenä
lähtökohtana olevan kohtuullisuusperiaatteen toteutumisen valtionyhtiöiden johdon palkitsemisessa.
Jotta kohtuullisuuteen päästään, pitää
pystyä nykyistä paremmin ottamaan
huomioon peruspalkan vaikutus
kokonaispalkitsemistasoon. On tärkeää, ettei talouspoliittisen ministerivaliokunnan uusi tiukempi linjaus
enimmäispalkkioiden määrästä johda
peruspalkkojen nousuun.
Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet valiokuntaneuvos Nora Grönholm ja valiokuntaneuvos Matti
Salminen
TaVM 19/2013 vp – HE 40/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi kilpailulain ja oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 4 ja
16 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen
mukaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisten toimintaedellytysten eli niin
sanotun kilpailuneutraliteetin valvonnan tehostamiseksi lisättäisiin.
Jos kunnan, kuntayhtymän, valtion
tai niiden määräysvaltaan kuuluvan
yksikön toiminnassa sovellettaisiin
sellaista menettelyä tai rakennetta,
joka vääristäisi kilpailua tai estäisi
kilpailun syntymistä, Kilpailu- ja
kuluttajaviraston olisi ensisijaisesti
neuvotteluteitse pyrittävä poistamaan
kilpailuneutraliteettia
vaarantava
menettely tai toiminnan rakenne. Jos
neuvottelut eivät johtaisi tulokseen,
Kilpailu- ja kuluttajavirasto voisi kieltää toiminnan tai asettaa sen jatka-
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misen edellytykseksi kilpailuneutraliteetin varmistavia velvoitteita.
Säännöksiä ei kuitenkaan sovellettaisi, jos toiminta perustuu lainsäädäntöön. Kilpailu- ja kuluttajavirasto
voisi asettaa kiellon tai velvoitteen
tehostamiseksi uhkasakon. Kieltoa
tai velvoitetta olisi noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei markkinaoikeus toisin määrää. Kilpailuja kuluttajavirasto voisi jättää kilpailuneutraliteettia koskevan toimenpidepyynnön tutkimatta, jos sovellettavan menettelyn tai toiminnan
rakenteen vaikutukset terveen ja toimivan kilpailun edellytyksille ovat
vähäiset. Kuntaan, kuntayhtymään,
valtioon sekä niiden määräysvallassa
oleviin yksiköihin sovellettaisiin
lisäksi, mitä kilpailulaissa säädetään
elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta antaa tietoja. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan tehtäviksi lainsäädäntöteknisiä muutoksia kilpailulakiin
sekä oikeudenkäynnin julkisuudesta
hallintotuomioistuimissa annettuun
lakiin.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian
Talousvaliokunta ehdottaa, että 2.
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja
että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena
paitsi voimaantulosäännös muutettuna Valiokunnan sihteerinä on toiminut. Valiokuntaneuvos Tuula
Kulovesi
SiVM 3/2013 vp – HE 44/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi yliopistolain 36 ja 38 §:n,
ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia, ammattikorkeakoululakia sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettua lakia. Muutoksia ehdotetaan yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen hakumenettelyyn ja opiskelijavalintaan korkeakouluopintoihin pääsyn sujuvoittamiseksi. Esityksen mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

tutkintoon johtavaan koulutukseen
haettaisiin korkeakoulujen yhteisessä
valtakunnallisessa yhteishaussa ja
ammattikorkeakoulujen neljä sähköistä hakujärjestelmää ja yliopistojen
yksi sähköinen hakujärjestelmä yhdistettäisiin yhdeksi korkeakoulujen
hakujärjestelmäksi. Yliopistolakiin
ja ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka
mukaan osa haettavista opiskelupaikoista voitaisiin varata henkilöille,
jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän
mukaista korkeakoulututkintoa tai
vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä
annettuun
lakiin ehdotetaan lisättäväksi uuden
yhteishaku- ja valintajärjestelmän
edellyttämät korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa koskevat
säännökset.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta. Sivistysvaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja 1. sekä 2. lakiehdotus muutettuina. Valiokuntaneuvos Marjo
Hakkila
MmVM 6/2013 vp – M 1/2013 vp
Kansalaisaloite: Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta (KAA
1/2013 vp)
KANSALAISALOITE
Kansalaisaloitteessa ehdotetaan eläinsuojelulain 22 §:ää muutettavaksi
siten, että eläinten tarhaaminen turkisten tuottamiseksi kiellettäisiin.
Asetuksella voitaisiin eläinsuojelullisista syistä kieltää eläinten tarhaaminen myös muissa tuotannollisissa
tarkoituksissa.
Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään. Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.
VaVM 11/2013 vp – HE 65/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n sekä rajoitetusti
verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3 c §:n

24.6.2013/71

EDUSKUNNAN VIIKKO

muuttamisesta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta
Esityksessä ehdotetaan, että tuloverolakia, elinkeinotulon verottamisesta
annettua lakia ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutetaan niiden muutosten huomioon ottamiseksi, joita
verotuksen alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta annettu
neuvoston direktiivi edellyttää.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian. Lakeja sovellettaisiin 1. päivästä heinäkuuta 2013
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen
VaVM 11/2013 vp – HE 65/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta
annetun lain 3 ja 3 c §:n muuttamisesta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta
Esityksessä ehdotetaan, että tuloverolakia, elinkeinotulon verottamisesta
annettua lakia ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutetaan niiden muutosten huomioon ottamiseksi, joita
verotuksen alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian Euroopan unioniin
liittymisen johdosta annettu neuvoston direktiivi edellyttää. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakeja sovellettaisiin 1 päivästä heinäkuuta 2013.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina Valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen
LaVM 11/2013 vp – HE 19/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi rikoslain, pakkokeinolain
10 luvun 7 §:n ja poliisilain 5 luvun
9 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi
rikoslakia sekä vuoden 2014 alussa
voimaan tulevia pakkokeinolakia ja
poliisilakia. Rikoslakiin lisättäisiin
uusina rikoksina viestintärauhan rik-
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kominen ja vainoaminen, rikoslain
sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä muutettaisiin sananvapautta
korostavaan suuntaan ja samalla tehtäisiin eräitä teknisluontoisia muutoksia.
Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan rikkomiseen syyllistyisi se, joka häirintätarkoituksessa toistuvasti lähettää
viestejä tai soittaa toiselle siten, että
teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa häiriötä tai haittaa. Rangaistusasteikko olisi sakkoa tai vankeutta
enintään kuusi kuukautta. Säännös
laajentaisi häirintäviestinnän rangaistavuutta kotirauhaa häiritsevästä
puhelin- ja matkapuhelinhäirinnästä
muihinkin viestintävälineisiin, eikä
rangaistavuus olisi enää sidottu siihen, että puhelu tai viesti vastaanotetaan kotirauhan piirissä. Viestintärauhan rikkominen olisi asianomistajarikos. Ilkivaltaa koskevaan säännökseen tehtäisiin vastaavasti muutos, jonka mukaan säännöksessä
mainittaisiin puheluiden soittamisen
ohella viestien lähettäminen.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2014.
Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 44/
2011vp hylätään. Valiokuntaneuvos
Marja Tuokila
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/2013 vp – HE 52/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
vuoden 2013 lisätalousarvioksi

VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT

Hallituksen esitys eduskunnalle
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 63/2013 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain 6 a §:n
sekä rajoitetusti verovelvollisen
tulon verottamisesta annetun lain 3
ja 3 c §:n muuttamisesta Kroatian
Euroopan unioniin liittymisen johdosta
Hallituksen esitys HE 65/2013 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
perusopetuslain, lukio-lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain,
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 41
ja 45 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 66/2013 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys
Maanmittauslaitosta
lainsäädännöksi

eduskunnalle
koskevaksi

Hallituksen esitys HE 68/2013 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 69/2013 vp
Talousvaliokuntaan
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2012
Kertomus K 4/2013 vp

Tiistai 11.6.2013

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomuksen ja
valtion tilinpäätöskertomuksen yhdistämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Laki uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun
lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 62/2013 vp
Perustuslakivaliokuntaan,
jolle
tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

Lakialoite LA 30/2013 vp (Mauri
Pekkarinen /kesk ym.)
Talousvaliokuntaan
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Keskiviikko 12.6.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Poliisiammattikorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 64/2013 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle
oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 67/2013 vp
Sivistysvaliokuntaan, jolle sosiaalija terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 70/2013 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan ja
sivistysvaliokunnan on annettava
lausunto.
Torstai 13.6.2013
Laki nuorisolain 1 §:n muuttamisesta

M U U TA
Tiistai 11.6.2013
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalissa Oikeustieteen tohtori
Jussi Pajuoja on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hänet valittu
eduskunnan
apulaisoikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi,
joka alkaa 1.10.2013 ja päättyy
30.9.2017.

Lakialoite LA 28/2013 vp (Olli
Immonen/ps ym.)
Sivistysvaliokuntaan

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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