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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 20.5.2014
Valtioneuvoston metsäpoliittinen
selonteko 2050
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 5/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Nuorten syrjäytyminen
Muu asia M 3/2014 vp
Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM
1/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Torstai 22.4.2014
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta
ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013
Kertomus K 8/2014 vp
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Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM
2/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta
sekä hallinnosta vuodelta 2013
Kertomus K 9/2014 vp
Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM
3/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä
hallinnosta vuodelta 2013
Kertomus K 10/2014 vp
Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM
4/2014 vp
Asian käsittely päättyi

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 20.5.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle
kumppanuudesta ja yhteistyöstä
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
sekä laiksi sopimuksen lainsäädän-

nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 215/2013 vp,
Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 7/2014 vp
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 3/2014 vp,
Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 8/2014 vp
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vesikulkuneuvorekisteristä ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 14/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 4/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Perjantai 23.5.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
alueiden kehittämisestä ja rakenne-
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rahastotoiminnan
hallinnoinnista
annetun lain 12 §:n muuttamisesta
sekä Maaseutuvirastosta annetun
lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 42/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
11/2014 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 49/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 5/2014 vp
Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
StVM 4/2014 vp – HE 64/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi apteekkimaksusta annetun
lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua
lakia.
Muutettavaksi ehdotetaan kahta lainkohtaa, joissa säädetään apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta tehtävistä vähennyksistä.
Vähennyksiä koskevaa sääntelyä
muutettaisiin siten, että määritettäessä
muiden tuotteiden kuin lääkkeiden
myynnin suurimman mahdollisen
vähennyksen suuruutta sekä sivuapteekkivähennyksen suuruutta liikevaihdosta vähennettäisiin myös
nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvo.
Lakimuutoksella yhtenäistettäisiin
vähennyksiä koskeva sääntely ja
muutettaisiin se vastaamaan noudatettua käytäntöä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2014, ja
sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2013
liikevaihdon perusteella.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.
TaVM 5/2014 vp – HE 58/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi julkisesti tuetuista vientija alusluotoista sekä korontasauk-
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sesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain
8 a §:n sekä valtion vientitakuista
annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Viennin edistämiseksi ja vienninrahoitusjärjestelmän kilpailukykyisen
toiminnan turvaamiseksi esityksessä
ehdotetaan korotettaviksi Suomen
Vientiluotto Oy:n vienti- ja alusluottojen myöntämisen enimmäisvaltuutta ja Finnvera Oyj:n myöntämien
vientitakuiden enimmäisvaltuutta.
Samalla ehdotetaan korotettavaksi
valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle
myöntämien takausten enimmäismäärää. Tarkoituksena on edistää
suomalaisten pääomatavaravientiä
harjoittavien yritysten viennin rahoituksen kilpailukykyä ja siten parantaa niiden mahdollisuuksia saada
vientihankkeita.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesti tuetuista vienti- ja
alusluotoista sekä korontasauksesta
annettua lakia siten, että vienti- ja
alusluottojen myöntämisen enimmäisvaltuutta Suomen Vientiluotto
Oy:lle ehdotetaan korotettavaksi
nykyisestä kolmesta miljardista eurosta seitsemään miljardiin euroon.
Lisäksi ehdotetaan korotettavaksi
korontasausvaltuutta viidestä miljardista eurosta seitsemään miljardiin
euroon.
Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi
niin, että yhtiöllä saa olla valtion
takaamien lainojen pääomaa takaisin
maksamatta ja lainaohjelmia euromääräiseltä vasta-arvoltaan enintään yhdeksän miljardia euroa.
Enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi neljällä miljardilla eurolla,
koska Finnvera Oyj:n vienninrahoitukseen kohdistuva varainhankinta
perustuu valtion antamaan takaukseen.
Valtion vientitakuista annettua lakia
ehdotetaan muutettavaksi siten, että
Finnvera Oyj:n myöntämien vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyiden yhteenlaskettua vastuuta ehdotetaan nostettavaksi 12,5 miljardista
eurosta 17 miljardiin euroon.
Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi
enimmäispääomamäärän laskemistapaa siten, että siinä otetaan nykyistä
paremmin huomioon vienti- ja alusluottoja koskevien rahoitustarjousten suuri toteutumistodennäköisyys.
Lisäksi ehdotetaan tarkistettavaksi
sopimusvaluutan
euromääräisen
vasta-arvon laskentaa.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan viimeistään kesäkuussa 2014.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Teija
Miller.
HaVM 12/2014 vp – HE 43/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksista
annetun
lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettua lakia. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa
resurssien joustava käyttö keskusten
välillä sekä päivittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
annettua lakia eräiden muiden lakien
uudistamisesta johtuvista syistä.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten mahdollisuuksia selvitä
vähenevien henkilötyövuosien turvin tehtävistään parannetaan mahdollistamalla se, että keskuksen
virkamies voidaan määrätä enintään
kolmen vuoden määräajaksi toisen
keskuksen käytettäväksi.
Lisäksi voimassa olevaan lakiin tehtäisiin päivityksinä muutokset, jotka
vastaavat Suomen metsäkeskuksesta
annettua lakia, joka on tullut voimaan 1. päivänä tammikuuta 2012,
sekä alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annettu lakia, joka on tullut
voimaan 20. päivänä tammikuuta
2014. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan mahdollisimman pian.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos MinnaLiisa Rinne.
TaVM 4/2014 vp – HE 60/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kaivoslain 169 §:n muuttamisesta
Kaivoslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamista koskeva
päätös voitaisiin panna täytäntöön
muutoksenhausta huolimatta. Päätös edellyttäisi lakisääteisen kullanhuuhdontakorvauksen suorittamista.
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa kullanhuuhdonnan jatkaminen
tilanteessa, jossa kaivosviranomainen on tehnyt myönteisen jatkamispäätöksen ja päätöksestä on valitettu
hallinto-oikeuteen. Tällä parannetaan yksityisen luvanhaltijan oikeusturvaa.
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Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2014.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite hylätään.
Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi
VaVM 4/2014 vp – HE 31/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
romualan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskeviksi säännöksiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että
romualalla otettaisiin käyttöön käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaessa verovelvollinen olisi myyjän sijasta ostaja.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015.
Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos
Maarit Pekkanen
VaVM 3/2014 vp – HE 30/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmisteverotuslakia. Valmisteverotuslaissa säädettäisiin, että
veroilmoitus annettaisiin pääsääntöisesti sähköisesti. Se voitaisiin antaa
eräissä tapauksissa edelleen paperilomakkeella. Alkoholin verottoman
matkustajatuonnin valvonnan selkeyttämiseksi ja helpottamiseksi
otettaisiin käyttöön näyttöä varten
määrälliset ohjetasot. Valmisteverotuslakiin lisättäisiin myös kuittausta
koskevat säännökset ja vakuuksia
koskevia säännöksiä selkeytettäisiin.
Lisäksi tehtäisiin eräitä teknisempiä
muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman
pian.
Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos
Maarit Pekkanen
MmVM 6/2014 vp – HE 218/2013
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Esityksen tarkoituksena on saattaa
vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan
vesihuoltolain säätämisen jälkeen
ilmenneitä tarpeita. Tavoitteena on
varmistaa turvallisten ja kohtuuhintaisten vesihuoltopalvelujen saatavuus sekä parantaa hulevesien hal-

30.5.2014/61

lintaa sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja päällystettyjen
pintojen määrän kasvaessa yhdyskunnissa. Esityksessä ehdotetaan
muutoksia vesihuoltolakiin sekä
maankäyttö- ja rakennuslakiin.
Ehdotettavilla muutoksilla parannettaisiin erityisesti vesihuoltolaitoksen ylläpitoa ja riskien hallintaa,
tietohuoltoa, taloudenpidon läpinäkyvyyttä sekä yhdyskunnan hulevesien hallintaa. Lisäksi mahdollistettaisiin tarkoituksenmukaisimpien
vesihuoltoratkaisujen käyttöä taajamien ulkopuolella.
Vesihuoltolakiin ehdotetaan säännöksiä vesihuoltolaitosten varautumisesta vesihuollon häiriötilanteisiin.
Esityksen mukaan vesihuolto tulisi
eriyttää kirjanpidossa ja vesihuoltolaitoksen olisi laadittava toimintakertomus. Lisäksi säädettäisiin vesihuollon tietojärjestelmästä.
Vesihuoltolakiin ehdotettavien muutosten perusteella taajamien ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä ei
tarvitsisi liittää vesihuoltolaitoksen
verkostoon, jos niiden kiinteistökohtainen vesihuolto on järjestetty asianmukaisesti ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä.
Taajaman ulkopuolella sijaitsevaa
kiinteistöä, jolla ei ole vesikäymälää, ei tarvitsisi liittää laitoksen viemäriverkostoon.
Esityksen mukaan hulevesien kokonaishallinnasta säädettäisiin maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunnan
tulisi suunnitella hulevesien hallinta
ja järjestää se asemakaava-alueilla.
Se voisi periä hallinnasta maksuja.
Esitys on myös osa sääntelykokonaisuutta, jonka tarkoituksena on parantaa varautumista sää- ja vesiolojen
ääri-ilmiöihin ja edistää näin sopeutumista ilmastonmuutokseen.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä syyskuuta
2014.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, että 1. ja 2. lakiehdotus
hyväksytään muutettuina. Valiokuntaneuvos Jaakko Autio

VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT
Keskiviikko 21.5.2014
Valtioneuvoston selonteko kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja joh-

donmukaisuudesta - Kohti reilumpaa
maailmaa ilman köyhyyttä
Valtioneuvoston selonteko VNS 5/
2014 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, maa- ja
metsätalousvaliokunnan
sekä
ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 63/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja
2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 64/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Tiistai 20.5.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 62/2014 vp
Sivistysvaliokuntaan
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuodesta 2013
Kertomus K 11/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Torstai 22.5.2014
Pohjoismaiden neuvosto Suomen
valtuuskunta toimintakertomus 2013
Kertomus K 14/2014 vp
Puhemies Eero Heinäluoma: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia
lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.
Ulkoasiainvaliokuntaan
Laki perusopetuslain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 16/2014 vp (VesaMatti Saarakkala/ps ym.)
Sivistysvaliokuntaan
Laki kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä
Lakialoite LA 18/2014 vp (James
Hirvisaari/m11 ym.)
Perustuslakivaliokuntaan
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SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

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 2014
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