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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
SISÄLLYSLUETTELO

Hallituksen esitys HE 108/2013 vp

Toisen käsittelyn asiat . . . . . . . .
Valiokunnissa valmistuneet
mietinnöt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valiokuntiin lähetetyt asiat . . . .
Muuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT

Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 17/2013 vp

mietintö

Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun
lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
12/2013 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
erillisellä päätöksellä määrättävästä
veron- tai tullinkorotuksesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 191/2012 vp

Hallituksen esitys HE 127/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 15/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 12/2013 vp

Hyväksyttiin

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 107/2013 vp
Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 16/2013 vp

mietintö

Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
arvonlisäverolain muuttamisesta
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Hallituksen esitys HE 126/2013 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö TyVM 7/2013 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys HE 63/2013 vp

Tiistai 22.10.2013

mietintö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työterveyslaitoksen toiminnasta ja
rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 132/2013 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 13/2013 vp
Hyväksyttiin

VA L I O K U N N I S S A
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
MmVM 9/2013 vp – HE 97/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja
rikoslain 48 a luvun muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta. Samassa yhteydessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia.
Esityksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus puutavaraa ja puutuotteita markkinoille
saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta ja sen nojalla
annetut Euroopan unionin säädökset.
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Mainitut säädökset liittyvät laittomien
hakkuiden ehkäisemiseen Euroopan
unionissa ja sen ulkopuolella. Puutavaran ja puutuotteiden markkinoille
saattamisen edellytyksenä on asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän noudattaminen.
Ehdotettavassa laissa säädettäisiin,
että Maaseutuvirasto toimisi edellä mainitussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. Lakiin
sisällytettäisiin myös säännökset toimivaltaisen viranomaisen valvontatehtävästä sekä valvontaan liittyen
toimivaltaisen viranomaisen tiedonsaantioikeudesta yksityisiltä ja viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta.
Edellä mainitun asetuksen mukaan
jäsenvaltioiden tulee säätää seuraamuksista. Puutavaran ja puutuotteiden
markkinoille saattamista koskevassa
laissa säädettäisiin puutavararikkomuksesta. Lisäksi rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi puutavararikosta
koskeva rangaistussäännös.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian.
Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään
muuttamattomina. Valiokuntaneuvos
Cel Selenius
MmVM 8/2013 vp – HE 122/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
kalastuslakia. Esityksen mukaan kalenterivuodelta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotettaisiin 22 eurosta
24 euroon ja viehekalastusmaksua
29 eurosta 31 euroon. Esitys liittyy
valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan vuoden 2014
alusta.
Lakialoite Lakialoitteessa 42/2013 vp
on ehdotettu, että viehekalastusmaksua korotettaisiin koko vuoden kalastuskortin osalta 29 eurosta 40 euroon
ja seitsemän päivän kortin osalta 7
eurosta 14 euroon.
Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jaakko Autio
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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 22.10.2013

Laki tuloverolain 23 ja 124 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 48/2013 vp (Kaj
Turunen/ps ym.)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
poronhoitajien sijaisavusta vuonna
2014 ja maatalousyrittäjän eläkelain
114 §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 154/2013 vp

Lakialoite LA 49/2013 vp (Kaj
Turunen/ps ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
totopelien tuottojen käyttämisestä
hevoskasvatuksen ja hevosurheilun
edistämiseen annetun lain 2 §:n
muuttamisesta

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
Valtiovarainvaliokuntaan

Valtiovarainvaliokuntaan
Laki varallisuusverosta
Lakialoite LA 50/2013 vp (Kaj
Turunen/ps ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 158/2013 vp

Uuden kasvun rahaston perustaminen

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Toimenpidealoite TPA 38/2013 vp
(Kimmo Tiilikainen/kesk ym.)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kiinteistönmuodostamislain sekä kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokuntaan
Valtion Infra Oy:n perustaminen

Hallituksen esitys HE 159/2013 vp

Toimenpidealoite TPA 39/2013 vp
(Kimmo Tiilikainen/kesk ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vaarallisten aineiden kuljetuksesta
annetun lain muuttamisesta

Maakuntien lentoliikenteen turvaaminen

Hallituksen esitys HE 160/2013 vp

Toimenpidealoite TPA 40/2013 vp
(Kimmo Tiilikainen/kesk ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työttömyysturvalain muuttamisesta

Biotalouden nostaminen
liseksi kärkihankkeeksi

Hallituksen esitys HE 161/2013 vp

Toimenpidealoite TPA 41/2013 vp
(Kimmo Tiilikainen/kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän
lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi
lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi

kansal-

Talousvaliokuntaan
Kasvua tukeva yritysten rahoitusmahdollisuuksien uudistaminen
Toimenpidealoite TPA 42/2013 vp
(Kimmo Tiilikainen/kesk ym.)
Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 162/2013 vp

Palkka.fi-portaalin yksinkertaistaminen

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.

Toimenpidealoite TPA 43/2013 vp
(Kimmo Tiilikainen/kesk ym.)

Keskiviikko 23.10.2013

Työelämä- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a ja 127 b §:n
muuttamisesta

Työurien pidentäminen ja eläkeuudistuksesta päättäminen

Lakialoite LA 47/2013 vp (Kaj
Turunen/ps ym.)

Toimenpidealoite TPA 44/2013 vp
(Kimmo Tiilikainen/kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
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Menosäännön käyttöönottaminen
Toimenpidealoite TPA 45/2013 vp
(Kimmo Tiilikainen/kesk ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Kotikunta-maakuntamallin käynnistäminen kunta- ja palvelurakennuudistuksen perustaksi
Toimenpidealoite TPA 46/2013 vp
(Kimmo Tiilikainen/kesk ym.)
Hallintovaliokuntaan

Lakialoite LA 53/2013 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk ym.)
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Laki vuosilomalain 25 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 42/2013 vp (Stefan
Wallin /r)

Lakialoite LA 54/2013 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan
Laki väliaikaisesta pankkiverosta
annetun lain kumoamisesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja rahoituksen kokonaisuudistuksen käynnistäminen

Lakialoite LA 55/2013 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk ym.)

Toimenpidealoite TPA 47/2013 vp
(Kimmo Tiilikainen/kesk ym.)

Laki elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lakialoite LA 56/2013 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk ym.)

Julkisen sektorin tietojärjestelmien
yhtenäistäminen
Toimenpidealoite TPA 48/2013 vp
(Kimmo Tiilikainen/kesk ym.)
Liikennevaliokuntaan
Siirtohinnoittelun valvontaresurssien
tehostaminen
Toimenpidealoite TPA 49/2013 vp
(Kimmo Tiilikainen/kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Valtiovarainvaliokuntaan
Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015
annetun lain kumoamisesta, laki
verotusmenettelystä annetun lain
16 §:n 12 momentin kumoamisesta
ja laki tuloverolain 50 §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokuntaan

Lakialoite LA 57/2013 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk ym.)

Laki omaishoidon tuesta annetun
lain muuttamisesta

Valtiovarainvaliokuntaan

Lakialoite LA 51/2013 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden
valmisteverosta annetun lain liitteen
muuttamisesta
Lakialoite LA 52/2013 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk ym.)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain
kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta
Hallituksen esitys HE 156/2013 vp
Lakivaliokuntaan

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kuluttajansuojalain ja sähkömarkkinalain 88 §:n muuttamisesta

Laki avustuksesta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin

Hallituksen esitys HE 157/2013 vp
Talousvaliokuntaan

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

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

1.11.2013/127

Torstai 24.10.2013

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Laki tuloverolain 95 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
8 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 43/2013 vp (Stefan
Wallin /r)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki valtion varoista suoritettavasta
eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun
ajalta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite LA 45/2013 vp (Jouko
Jääskeläinen /kd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki sairausvakuutuslain 9 luvun
13 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 46/2013 vp (Anna
Kontula /vas)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Talousarvioaloitteet 1–423, 425–28
ja 430–574
Valtiovarainvaliokuntaan

M U U TA
Keskiviikko 23.10.2013
Valiokuntien täydennysvaalissa on
valittu ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi Anni Sinnemäki ja puolustusvaliokunnan jäseneksi Tuija Brax.
Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston
täydennysvaalissa on valittu hallintoneuvoston jäseneksi Tuija Brax.

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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