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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 18.3.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen
isäntämaasopimuksen sekä Suomen
tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen
isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi niihin
liittyviksi laeiksi
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 203/2013 vp
Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 2/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
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Hallituksen esitys HE 30/2013 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
5/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eläinten lääkitsemisestä, lääkelain
eräiden säännösten kumoamisesta ja
rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 98/2013 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 3/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eläinjalostustoiminnasta, eläinsuojelulain muuttamisesta ja hevostalouslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 167/2013 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 4/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 217/2013 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
2/2014 vp
Eduskunta hyväksyi mietintöön
sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi

VA L I O K U N N A S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
HaVM 6/2014 vp – HE 50/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi hallintolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi
hallintokantelun tekemistä ja käsittelyä sekä kantelun johdosta annettavaa hallinnollista ohjausta koskevat
säännökset. Lakia ehdotetaan lisäksi
täydennettäväksi säännöksillä viranomaisen velvollisuudesta määritellä
odotettavissa oleva käsittelyaika tietyille asianosaisen oikeusasemaa
koskeville hallintoasioille.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ossi
Lantto
LaVM 2/2014 vp – HE 213/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäistä oikeusapua rikosasioissa
koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan
hyväksymisestä sekä laiksi kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
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Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Strasbourgissa marraskuussa 2001 tehdyn keskinäistä
oikeusapua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan sekä lisäpöytäkirjan nojalla
annettavat varaumat ja selityksen. Toisen lisäpöytäkirjan tarkoituksena on
tehostaa ja helpottaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kansainvälisessä oikeusavussa
rikosasioissa. Toinen lisäpöytäkirja
täydentää Euroopan neuvoston voimassa olevia yleissopimuksia, erityisesti vuonna 1959 tehtyä
eurooppalaista yleissopimusta keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa.
Toinen lisäpöytäkirja sisältää määräyksiä muun muassa yhteydenpitojärjestyksestä oikeusviranomaisten
välillä, todistajien kuulemisesta
video- tai puhelinkokouksen avulla,
oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannosta postitse sekä rajat ylittävästä
tarkkailusta, valvotuista läpilaskuista,
peitetutkinnasta ja yhteisistä tutkintaryhmistä. Toisen lisäpöytäkirjan
sisältö on osin lähes yhdenmukainen
Euroopan unionin jäsenvaltioiden
välillä vuonna 2000 tehdyn yleissopimuksen keskinäisestä oikeusavusta
rikosasioissa kanssa. Lisäpöytäkirja
on tullut kansainvälisesti voimaan
helmikuussa 2004.
Esitykseen sisältyy myös lakiehdotus toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin toinen lisäpöytäkirja
tulee Suomen osalta voimaan. Lain
voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Lakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta
hyväksyy hallituksen esityksessä
tarkoitetun yleissopimuksen toisen
lisäpöytäkirjan, että eduskunta hyväksyy annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun lisäpöytäkirjan
13 artiklan 7 kohdan mukaisen selityksen, että eduskunta hyväksyy
tehtäviksi hallituksen esityksessä
tarkoitetut varaumat lisäpöytäkirjan
SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV
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16–19 artikloihin, että eduskunta
hyväksyy muutettavaksi hallituksen
esityksessä tarkoitetun Brysselissä
vuonna 2000 Euroopan unionin
jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen (SopS 88/2005) 9 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen,
että eduskunta hyväksyy muutettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun Strasbourgissa vuonna 1959
tehdyn yleissopimuksen (SopS 30/
1981) 16 artiklan 1 kappaleen mukaisen selityksen ja että lakiehdotukset
hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Matti Marttunen
TaVM 1/2014 vp – HE 210/2013
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 4 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vähittäiskaupan sekä parturija kampaamoliikkeen aukioloajoista
annetun lain säännöstä elinkeinonharjoittajan oikeudesta pitää liikkeensä suljettuna.
Säännöstä muutettaisiin siten, että
kauppakeskuksessa tai vastaavassa
myymäläkeskittymässä sijaitsevalla
vähittäiskauppa- sekä parturi- ja kampaamoliikkeellä olisi oikeus pitää
liikkeensä suljettuna kerran kalenteriviikossa yhtenä valitsemanaan viikonpäivänä. Elinkeinonharjoittajalla
olisi oikeus pitää liikkeensä suljettuna riippumatta tapauskohtaisten
edellytysten täyttymisestä ja oikeus
päättää viikonpäivästä, jolloin liike
olisi suljettuna. Säännöstä sovellettaisiin elinkeinonharjoittajaan, jonka
yhdessä tai useammassa liikkeessä
työskentelee säännöllisesti yhteensä
enintään viisi henkilöä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2014 ja
sitä sovellettaisiin myös ennen lain
voimaantuloa tehtyyn sopimukseen
ja siihen rinnastettavaan järjestelyyn. Ennen lain voimaantuloa tehdyt sopimukset ja siihen rinnastettavat
järjestelyt kauppakeskuksessa tai
vastaavassa myymäläkeskittymässä

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

sijaitsevan vähittäiskaupan tai parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista olisi saatettava tämä lain
mukaisiksi viiden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Teija Miller
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 18.3.2014
Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014
Lähetekeskustelu
Valtioneuvoston selonteko VNS 3/
2014 vp
Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 9/2014 vp
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion talousarviosta annetun lain 7
ja 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 10/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Torstai 20.3.2014
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja
kampaamoliikkeen
aukioloajoista
annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 4/2014 vp (Timo Heinonen/kok)
Talousvaliokuntaan
Laki konkurssilain 1 luvun muuttamisesta
Lakialoite LA 5/2014 vp (Teuvo
Hakkarainen/ps ym.)
Lakivaliokuntaan
Laki potilasvahinkolain 2 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 9/2014 vp (EevaMaria Maijala/kesk ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa– ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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