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VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä
SiVM 6/2013 vp – HE 73/2013 vp
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tekijänoikeuslakia sekä säädettäväksi laki orpoteosten käyttämisestä. Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan tehtäviksi muutokset, jotka
aiheutuvat tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaikaa koskevan direktiivin muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan, että esittävän taiteilijan suoja äänitallenteelle
tallennetun esityksen osalta samoin
kuin äänitallenteen tuottajan suoja
pidennettäisiin 50 vuodesta 70 vuodeksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan otettaviksi säännökset esittävän taiteilijan
mahdollisuudesta irtisanoa äänitallenteen oikeuksien luovutussopimus,
jos tuottaja ei tarjoa äänitallenteen
kappaleita myyntiin tai välitä äänitallennetta yleisölle, sekä esittävälle
taiteilijalle maksettavasta lisäkorvauksesta siinä tapauksessa, että esittävä taiteilija on luovuttanut oikeutensa tuottajalle kertakorvauksella.

Esityksessä ehdotetaan edelleen, että
sanoitetun sävellysteoksen tekijänoikeus laskettaisiin viimeksi kuolleen
sanoittajan tai säveltäjän kuolinvuodesta. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä marraskuuta 2013.
Orpoteosdirektiivistä aiheutuvat muutokset ovat kuitenkin tarkoitetut
tulemaan voimaan 29. päivänä lokakuuta 2014 samaan aikaan orpoteosten käyttämisestä annettavan lain
kanssa.
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että 1.
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen
mukaisena paitsi 6, 8 ja 9 § muutettuna. Valiokuntaneuvos Kaj Laine
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain
muuttamisesta StVM 14/2013 vp –
HE 129/2013 vp
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen
hoidon tuesta annettua lakia siten,
että alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle
maksettava osittainen hoitoraha korvataan uudella joustavalla hoitorahalla. Etuuden määrä olisi porrastettu
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sen saajan keskimääräisen viikoittaisen työssäoloajan mukaan kahteen
tasoon niin, että alempi määrä olisi
160 euroa ja korkeampi 240 euroa
kuukaudessa. Joustavaa hoitorahaa
maksettaisiin työ- tai virkasuhteessa
oleville sekä yrittäjille ja maatalousyrittäjille, kuten osittaista hoitorahaakin. Osittaisesta hoitorahasta poiketen sitä maksettaisiin lisäksi myös
apurahan saajille.
Osittaisen hoitorahan saantiedellytykset säilyisivät nykyisellään lapsen perusopetuksen ensimmäisen ja
toisen lukuvuoden ajalta sekä oppivelvollisuuskoulun aloittamista edeltävältä lukuvuodelta, jos lapsi osallistuu silloin oppivelvollisena esiopetukseen. Jos lapsi kuuluu pidennetyn
oppivelvollisuuden piiriin, osittaista
hoitorahaa olisi edelleen oikeus
saada siihen saakka, kun lapsen kolmas lukuvuosi perusopetuksessa päättyy. Osittaisen hoitorahan määrä,
96,41 euroa kuukaudessa, säilyisi
niin ikään nykyisellään.
Esitys liittyy valtion vuoden 2014
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eila
Mäkipää
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain
muuttamisesta YmVM 4/2013 vp
– HE 104/2013 vp
Omistusasuntolainojen valtiontakausjärjestelmää ohjaa ja valvoo nykyisin kaksi virastoa, Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus ja Valtiokonttori. Esityksessä ehdotetaan, että
ohjaus- ja valvontatoimivalta keskitettäisiin kokonaisuudessaan Valtiokonttorille.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta.
Ympäristövaliokunta ehdotti että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja
Ekroos
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi vuokra-asuntolainojen ja
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asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n sekä
aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta YmVM 5/2013 vp – HE 133/
2013 vp
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta
annettua lakia sekä aravarajoituslakia siten, että valtion tukemista
vuokra-asunnoista perittävien omakustannusvuokrien määräytymisen
valvonta siirrettäisiin kunnilta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tehtäväksi. Samalla keskukselle
säädettäisiin oikeus vaatia valvonnan suorittamiseksi tarvittavat tiedot
lainansaajalta. Keskuksen tehtäväksi
jäisi edelleen myös lainansaajien
yleinen ohjaus omakustannusvuokraa koskevissa asioissa.
Esitys liittyy valtion vuoden 2014
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
Ympäristövaliokunta ehdotti että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja
Ekroos
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi kiinteistöverolain, varojen
arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n
muuttamisesta VaVM 18/2013 vp
– HE 76/2013 vp, HE 102/2013 vp
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia, varojen
arvostamisesta verotuksessa annettua lakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua
lakia.
Valtiovarainvaliokunta ehdotti että
hallituksen esitykseen HE 76/2013
vp sisältyvät 1. ja 3. lakiehdotus
hyväksytään muuttamattomina, että
hallituksen esitykseen HE 76/2013
vp sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen
mukaisena paitsi 30 §:n 4 momentti
muutettuna, että hallituksen esitys

HE 102/2013 vp hylätään ja että
hyväksytään yksi lausuma. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
Hallituksen esitys eduskunnalle
veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta VaVM 19/2013 vp
– HE 86/2013 vp
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Panaman kanssa
marraskuussa 2012 veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn
sopimuksen.
Valtiovarainvaliokunta ehdotti että
eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
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 15.10.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle asekauppasopimuksen hyväksymisestä
sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta
soveltamisesta
Hallituksen esitys HE 148/2013 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi lasten kanssa toimivien
vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, rikosrekisterilain muuttamisesta sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin
jäsenvaltioiden välillä annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 149/2013 vp
Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
alkoholi- ja alkoholijuomaverosta
annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 151/2013 vp
Sivistysvaliokuntaan ja Työelämäja tasa-arvovaliokuntaan
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä
annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 153/2013 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lääkelain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 155/2013 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Keskiviikko 16.10.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 11 §:n
ja 13 §:n 2 momentin kumoamisesta

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

sekä valtiokonttorista annetun lain
2 §:n 4 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 150/2013 vp
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 152/2013 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle Hallintovaliokunnan on
annettava lausunto
Pohjoismaiden neuvosto Suomen
valtuuskunta toimintakertomus 2012
Kertomus K 17/2013 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan

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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