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Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden
valmisteverosta annetun lain 8 a §:n
muuttamisesta

Lakialoite LA 28/2014 vp (Jaana
Pelkonen/kok ym.)

Lakialoite LA 22/2014 vp (Mats
Nylund/r)

Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokuntaan

Lakialoite LA 29/2014 vp (Ari Jalonen/ps ym.)

Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lakialoite LA 24/2014 vp (Jari Myllykoski/vas ym.)

Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Keskiviikko 10.9.2014

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Valtioneuvoston selonteko kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta – Kohti reilumpaa maailmaa ilman köyhyyttä
Valtioneuvoston selonteko VNS 5/
2014 vp
Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 9/2014 vp
Selonteko hyväksyttiin. Asian
käsittely päättyi
Torstai 11.9.2014
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 33/2014 vp (Arja
Juvonen/ps ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 25/2014 vp (Jukka
Kärnä/sd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lakialoite LA 30/2014 vp (Jyrki
Yrttiaho/vr ym.)
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Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 26/2014 vp (Mikko
Alatalo/kesk ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 27/2014 vp (Johanna
Karimäki/vihr ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 31/2014 vp (Lars Erik
Gästgivars/r ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki ajokorttilain 5 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 34/2014 vp (Merja
Kuusisto/sd ym.)
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Laki kuntarakennelain 29 §:n kumoamisesta
Lakialoite LA 36/2014 vp (Eero
Suutari/kok ym.)
Hallintovaliokuntaan
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Perjantai 12.9.2014
Poliisipalvelujen turvaaminen
Välikysymys VK 4/2014 vp
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.

T O I S E N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Perjantai 12.9.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
annetun qlain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 204/2013 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 8/2014 vp
Toimenpidealoite TPA 52/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen
käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi
valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi
laeiksi.
Hallituksen esitys HE 12/2014 vp,
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
7/2014 vp
Asian käsittely päättyi

VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
VaVM 9/2014 vp – HE 95/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
rajoitetusti verovelvollisen tulon
verottamisesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoitetusti verovelvollisen
tulon verottamisesta annettua lakia
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siten, että lähdeveron palautukselle
maksettaisiin palautuskorkoa. Palautuskorkoon sovellettaisiin verotusmenettelystä annetun lain säännöksiä palautettavasta yhteisökorosta
sekä ennakonpalautukselle maksettavasta palautuskorosta. Lakia ehdotetaan selvyyden vuoksi muutettavaksi myös siten, että ennakonpidätystä koskevia ennakkoperintälain
säännöksiä sovellettaisiin myös lähdeveron laiminlyönnistä johtuviin korkoseuraamuksiin. Lisäksi lakiin
lisättäisiin säännös, jonka mukaan
säännöksiä peritystä lähdeverosta
sovellettaisiin myös ennakonpidätyksenä ilmoitettuun ja tilitettyyn
suoritukseen, joka olisi tullut ilmoittaa ja tilittää lähdeverona.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta. Lähdeveron
palautukselle maksettavaa korkoa
koskevaa säännöstä ehdotetaan sovellettavaksi taannehtivasti jo vuodelta
2014 palautettaviin lähdeveron palautuksiin.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen
HaVM 21/2014 vp – HE 84/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan
järjestelyn muutosten hyväksymisestä ja laiksi järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja UudenSeelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn muutokset.
Järjestelyn tarkoituksena on helpottaa suomalaisten nuorten mahdollisuuksia tutustua Uuden-Seelannin
kulttuuriin ja yhteiskuntaelämään ja
vastaavasti uusseelantilaisten nuorten
mahdollisuuksia tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaelämään.
Alkuperäistä työlomajärjestelyä alettiin soveltaa elokuussa 2004, mutta
sitä ei ole kansallisesti saatettu voimaan. Uusi-Seelanti esitti Suomelle
työlomajärjestelyn muuttamista loppukesällä 2009. Muutosten tarkoituksena on muun muassa laajentaa

ikäedellytys koskemaan 18–35 -vuotiaita. Muutokset järjestelyyn ovat
lähinnä teknisluonteisia. Muutokset
tulevat voimaan toisen kuukauden
ensimmäisenä päivänä sen jälkeen,
kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen valtionsisäisten menettelyjensä päättymisestä.
Tarkoituksena on muutosten hyväksymisen yhteydessä saattaa kansallisesti voimaan järjestely kokonaisuudessaan sellaisena kuin se on muutettuna.
Esitykseen sisältyy lakiehdotus työlomajärjestelyn lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun muutokset
tulevat voimaan.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun järjestelyn muutokset ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto
LiVM 9/2014 vp – K 11/2014 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuodesta 2013
Käsittelyssä oleva Yleisradion hallintoneuvoston kertomus on ensimmäinen kertomus, joka käsittelee
Yleisradio Oy:n (jäljempänä Yleisradion) toimintaa vuonna 2012 hyväksytyn Yleisradion rahoitusuudistuksen ja Yleisradion toimintaa ohjaavan
Yleisradio Oy:stä annetun lain (380/
1993) muuttamisen jälkeen. Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää
tärkeänä, että eduskunta nyt pystyy
ottamaan vuosittain kantaa Yleisradion toimintaan hallintoneuvoston
kertomuksen kautta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla
ei ole huomautettavaa kertomuksen
johdosta. Valiokuntaneuvos Kaj Laine
TaVM 13/2014 vp – HE 88/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Korean tasavallan välillä
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

19.9.2014/108

EDUSKUNNAN VIIKKO

ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan
hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välisen sopimuksen yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen
käytön alalla ja lain sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2013.
Sopimuksen tavoitteena on edistää
ja säännellä ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä
Suomen ja Etelä-Korean välillä.
Yhteistyön piiriin kuuluvat pääasiassa
ydinenergian käyttöön liittyvä tutkimus, ydinaineiden ja ydinenergian
käyttöön liittyvien laitteiden ja teknologian siirto maiden välillä sekä
ydin- ja säteilyturvallisuuden edistäminen.
Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen
jälkeen, kun molemmat osapuolet
ovat ilmoittaneet toisilleen, että
sopimuksen voimaansaattamiseksi
tarvittavat oikeudelliset menettelyt
on saatettu loppuun. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä
ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.
Talousvaliokunta ehdottaa, että
eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos
Tuula Kulovesi
LaVM 8/2014 vp – HE 70/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviilija kauppaoikeuden alalla annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki tuomioistuimen toimivallasta
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetusta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen
soveltamisesta. Laissa annettaisiin
asetuksen soveltamisen edellyttä-
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mät täydentävät kansalliset säännökset toimivaltaisista tuomioistuimista
ja viranomaisista, tuomiosta annetun
todistuksen tiedoksiannosta sekä
täytäntöönpanossa ja kieltäytymistä
koskevassa oikeudenkäynnissä sovellettavasta menettelystä ja muutoksenhausta.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 10 päivänä tammikuuta
2015. Valiokuntaneuvos Marja Tuokila
YmVM 7/2014 vp – HE 52/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi yleisestä asumistuesta ja
eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi
uusi laki yleisestä asumistuesta, jolla
korvattaisiin nykyinen asumistukilaki. Esitys perustuu hallitusohjelmaan ja kehyspäätöksessä vuosille
2014–2017 sovittuihin uudistuksiin.
Uudistuksella
yksinkertaistetaan
asumistuessa hyväksyttävien enimmäisasumismenojen määrittelyä kokonaisvuokramallin mukaiseksi niin,
että hyväksyttävien asumismenojen
enimmäismäärään vaikuttavat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan
koko. Tulojen mukaan määräytyvän
omavastuuosuuden määrittely selkiytyy ja yksinkertaistuu. Omavastuu
kasvaa ehdotuksen mukaan kaikissa
kuntaryhmissä ja kaikilla tulotasoilla
aina 40 prosenttia bruttotulojen noususta. Tukiprosentti on edelleen 80
prosenttia asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Omavastuu
porrastuu ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän mukaan
niin, että samalla tulotasolla omavastuu pienenisi ruokakunnan koon
ja alaikäisten lasten lukumäärän kasvaessa.
Lisäksi laissa uudistetaan omistusasuntoon tukea myönnettäessä huomioon otettavien asumismenojen
määrittely ja tehdään pieniä muutoksia tuen myöntämis- ja tarkistamismenettelyyn. Ruokakunnan omaisuudella ei ole enää vaikutusta asumistuen määrään.
Ympäristövaliokunta ehdottaa, että
2. lakiehdotus hyväksytään muutta-

mattomana ja että 1. lakiehdotus
hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos

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 9.9.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vankeuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 110/2014 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp)
täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 111/2014 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi sisäasioiden rahastoista
Hallituksen esitys HE 112/2014 vp
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja
valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 114/2014 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 115/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen
toimintakertomus 2013
Kertomus K 7/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 a ja 9 b §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 35/2014 vp (Kaj
Turunen/ps)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
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Laki osakeyhtiölain 16 luvun 6 ja
7 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 37/2014 vp (Kaj
Turunen/ps)
Talousvaliokuntaan

M U U TA
Tiistai 9.9.2014
Valiokuntien täydennysvaalissa eduskunta on valinnut ehdokaslistojen
mukaisesti ulkoasiainvaliokunnan
jäseneksi Juha Sipilän ja varajäseneksi Antti Kaikkosen, maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi
Harry Wallinin, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi Terhi Peltokorven, tulevaisuusvaliokunnan jäse-

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

neksi Kimmo Tiilikaisen ja varajäseniksi Anu Vehviläisen ja Anne Kalmarin sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi Terhi Peltokorven.
Keskiviikko 10.9.2014
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa on
eduskunta valinnut ehdokaslistan
mukaisesti Euroopan neuvoston
Suomen valtuuskunnan varajäseneksi
Mika Raatikaisen.
Perjantai 12.9.2014
Kansliatoimikunnan täydennysvaali
Eduskunta valitsi yksimielisessä vaalissa kansliatoimikunnan jäseneksi
ed. Heikki Auton.
Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Eduskunta valitsi yksimielisessä
vaalissa eduskunnan pankkivaltuuston jäseneksi ed. Arto Satosen.
Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali
Eduskunta valitsi yksimielisessä
vaalissa Suomen Pankin tilintarkastajaksi ed. Jukka Kopran.
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen täydennysvaali
Eduskunta valitsi yksimielisessä
vaalissa Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyöjärjestön parlamentaarisen
yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäseneksi ed. Jaana Pelkosen.

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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