8.–11.10.2013/41
Liite Virallisen lehden numeroon 121/18.10.2013

E DUSKUNNAN

VIIKKO

To i m i t t a n u t e d u s k u n t a t i e d o t u s
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT

SISÄLLYSLUETTELO
Ainoan käsittelyn asiat. . . . . . . .
Toisen käsittelyn asiat . . . . . . . .
Valiokunnissa valmistuneet
mietinnöt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valiokuntiin lähetetyt asiat . . . .
Muuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23
23
23
24
25

AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Perjantai 11.10.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys HE 101/2013 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 14/2013 vp
Lisätalousarvioaloite LTA 70–80/
2013 vp
Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.
18.10.2013/121

Tiistai 8.10.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
alusliikennepalvelulain muuttamisesta
ja ihmishengen turvallisuudesta
merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V
lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain 2
§:n kumoamisesta
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys HE 88/2013 vp,
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 12/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 130/2013 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 11/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 69/2013 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
21/2013 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä
koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 91/2013 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö TyVM 6/2013 vp
Hyväksyttiin
Perjantai 11.10.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
osakeyhtiölain 18 luvun ja kauppakamarilain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 71/2013 vp/
Käsittelytiedot
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
22/2013 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt
lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi
VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
TyVM 7/2013 vp – HE 126/2013
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun
lain väliaikaisesta muuttamisesta
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Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annettua lakia
siten, että määräaikaisina voimassa
olevien työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevien säännöksien voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2014 alusta vuoden 2017 loppuun. Tarkoituksena on
turvata työterveyshuollon erikoislääkärien koulutuksen taso ja koulutuksen määrällinen riittävyys. Tätä varten
valtion varoista maksettaisiin korvaus työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkärien koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin Työterveyslaitokselle, joka vastaisi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen
liittyvän korvauksen maksamisesta
edelleen yliopistoille, yliopistojen
hyväksymille erikoislääkärikoulutusta
antaville yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille työterveysasemille. Lisäksi Työterveyslaitos rahoittaisi korvauksella
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta Työterveyslaitoksella. Sosiaalija terveysministeriöllä ja Työterveyslaitoksella olisi oikeus tarkastaa korvausta saaneiden toimintaa korvausten oikeellisuuden valvomiseksi.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä tammikuuta 2014 ja se
olisi voimassa 31. päivään joulukuuta 2017.
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström
LaVM 12/2013 vp – HE 63/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetun lain ja eräiden muiden
lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia, voimassa olevaa ja vuoden
2014 alussa voimaan tulevaa esitutkintalakia, voimassa olevaa ja vuoden 2014 alussa voimaan tulevaa
pakkokeinolakia, sakon ja rikesakon
määräämisestä annettua lakia, rangaistusmääräysmenettelystä annettua
lakia pysyvästi ja väliaikaisesti, rikesakkomenettelystä annettua lakia
pysyvästi ja väliaikaisesti sekä rikok-
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sen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan
unionin jäsenvaltioiden välillä annettua lakia pysyvästi ja väliaikaisesti.
Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön oikeudesta tulkkaukseen ja
käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.

että 1., 2., ja 4.–9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan
muutosehdotukset),
että hyväksytään uusi 10. lakiehdotus
(Valiokunnan uusi lakiehdotus) ja
että hyväksytään kaksi lausumaa
(Valiokunnan lausumaehdotukset).
Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
27. päivänä lokakuuta 2013, jolloin
direktiivi on pantava jäsenvaltioissa
täytäntöön lakivaliokunta ehdottaa,
että 2.–12. lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen
esityksen mukaisena paitsi 6 a luvun
7 § muutettuna. Valiokuntaneuvos
Matti Marttunen

Tiistai 8.10.2013

VaVM 15/2013 vp – HE 191/2012
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 143/2013 vp

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia, rikesakkorikkomuksista annettua lakia, verotusmenettelystä annettua lakia, arvonlisäverolakia, varainsiirtoverolakia,
ennakkoperintälakia,
työnantajan
sosiaaliturvamaksusta annettua lakia
ja polttoainemaksusta annettua lakia.
Lainsäädäntöön ehdotetaan tehtäväksi
Euroopan ihmisoikeussopimuksen
niin sanotun ne bis in idem -kiellon
eli kahdesti samassa asiassa syyttämisen ja tuomitsemisen kiellon edellyttämät muutokset. Säännökset tulisivat sovellettaviksi luonnollisten
henkilöiden, kotimaisten kuolinpesien
ja yhtymien verotuksessa.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan
mahdollisimman pian. Lakeja sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai
sen jälkeen tapahtuneisiin tekoihin
ja laiminlyönteihin. Rikesakkorikkomuksista annetun lain muutos tulisi
voimaan samaan aikaan kuin rikesakkorikkomuksista annettu uusi laki.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,

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 laeiksi
satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, satovahinkojen korvaamisesta annetun lain
kumoamisesta ja poikkeuksellisten
tulvien aiheuttamien vahinkojen
korvaamisen hallinnoinnista.
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain
3 ja 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 144/2013 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja
elintarvikelain 2 §:n 3 momentin
kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 145/2013 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 146/2013 vp
Tarkastusvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 147/2013 vp
Ympäristövaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

18.10.2013/121

EDUSKUNNAN VIIKKO

M U U TA

Torstai 10.10.2013
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
Lakialoite LA 41/2013 vp (Esko Kiviranta/kesk)
Valtiovarainvaliokuntaan

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Torstai 10.10.2013
Eduskunnan täysistunto valitsi 10.
lokakuuta kansanedustaja Jussi Hallaahon (ps.) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi.

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.
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18.10.2013/121

25

