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Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
9/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kuntalain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 32/2013 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
10/2013 vp

T O I S E N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Tiistai 18.6.2013
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
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain
68 §:n ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 29/2013 vp
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Hyväksyttiin
Kansalaisaloite: Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta (KAA 1/
2013 vp)
Muu asia M 1/2013 vp, Maa- ja
metsätalousvaliokunnan
mietintö
MmVM 6/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 48/2013 vp,
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
2/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi yliopistolain 36 ja 38 §:n,
ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain
muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 44/2012 vp,
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
3/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi toimeentulotuesta annetun
lain ja lastensuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 61/2013 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 6/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 23/2013 vp,
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
16/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi kilpailulain ja oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 4 ja 16 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 40/2013 vp,
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
19/2013 vp
Hyväksyttiin
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VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
TaVM 20/2013 vp–HE 60/2013 vp
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
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi tieteellis-teknisen
yhteistyösopimuksen muuttamisesta
Suomen tasavallan hallituksen ja
Amerikan yhdysvaltain hallituksen
välillä Helsingissä lokakuussa 2012
tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen ja Yhdysvaltain välisen yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edistää sopimuspuolten
välistä tieteellistä ja teknologista
yhteistyötä. Nyt tehdyllä muutossopimuksella muutetaan yhteisten hankkeiden sekä vierailevien tutkijoiden
aikaansaamien tulosten julkistamista, käyttöä ja omistamista koskevia määräyksiä. Muutossopimus
tulee voimaan sinä päivänä, kun viimeinen sopimuspuoli ilmoittaa toiselle kirjallisella ilmoituksella saattaneensa valtionsisäiset menettelynsä
loppuun. Esitykseen sisältyvä lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin muutossopimus tulee
voimaan.
Talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula
Kulovesi
PeVM 4/2013 vp–M 2/2013 vp
Perustuslain 115 §:n mukainen
muistutus pääministeri Jyrki Kataisen virkatoimen lainmukaisuuden
tutkimiseksi
Perustuslakivaliokuntaan on 7 päivänä maaliskuuta 2013 saapunut
perustuslain 115 §:n nojalla tehty ed.
Teuvo Hakkaraisen ja yhdeksän
muun edustajan 6 päivänä maaliskuuta 2013 allekirjoittama muistutuskirjelmä, joka sisältää muistutuksen
pääministeri Jyrki Kataisen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimiseksi
(M 2/2013 vp). Muistutuskirjelmä on
tämän mietinnön liittenä n:o 1.
Perustuslakivaliokunta esittää perustuslain 114 §:ssä tarkoitettuna kannanottonaan, että pääministeri Jyrki
Katainen ei ole kysymyksessä olevassa asiassa menetellyt virkatoimissaan lainvastaisesti. Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen
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 18.6.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi osakeyhtiölain 18 luvun ja

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

kauppakamarilain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 71/2013 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 72/2013 vp
Sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä
Hallituksen esitys HE 73/2013 vp
Sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen
Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
Hallituksen esitys HE 74/2013 vp
Sivistysvaliokuntaan
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 1/
2013 vp
Perustuslakivaliokuntaan
Keskiviikko 19.6.2013
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2013
Valtioneuvoston selonteko VNS 6/
2013 vp
Suureen valiokuntaan ja jolle
muut valiokunnan voivat antaa
lausunnon viimeistään 15.10.2013.

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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