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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Torstai 9.10.2014
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013
Kertomus K 1/2014 vp

Asian käsittely päättyi

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 7.10.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain
sekä verotustietojen julkisuudesta ja
salassapidosta annetun lain 17 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 106/2014 vp
Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 10/2014 vp

mietintö

Asian käsittely päättyi

Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kotoutumisen edistämisestä annetun
lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta

Perjantai 10.10.2014

Hallituksen esitys HE 100/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle
vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
22/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan
UaVM 10/2014 vp

mietintö

Hallituksen esitys HE 113/2014 vp
Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 12/2014 vp
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mietintö

Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rajat ylittävästä terveydenhuollosta
annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 150/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 9/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 152/2014 vp,
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 10/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 120/2014 vp,
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 11/2014 vp
Asian käsittely päättyi
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
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
14/2014 vp
Asian käsittely päättyi
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VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
LaVM 9/2014 vp – HE 97/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi
Suomen ja muiden pohjoismaiden
välisestä yhteistoiminnassa rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanoa koskevaan lakiin yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoa koskevat säännökset. Kysymykseen voisi
tulla Suomessa tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirto toiseen Pohjoismaahan ja toisessa Pohjoismaassa tuomitun tai määrätyn
yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon
siirto Suomeen. Toimivaltainen viranomainen lain täytäntöönpanossa olisi
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö. Yhdyskuntapalvelua
koskevien säännösten lisääminen
lakiin olisi tarpeen, sillä yhdyskuntapalvelu on yleisesti käytetty seuraamus kaikissa Pohjoismaissa. Esityksessä ehdotetaan myös lain kuulemista ja tiedoksiantoa koskevan säännöksen muuttamista siten, että säännös olisi selkeä ja sisältäisi ajanmukaisen viittauksen hallintolakiin.
Muutoksenhakua koskevaa säännöstä
ehdotetaan muutettavaksi siten, että
valitus tehtäisiin Helsingin hallintooikeuteen. Jatkovalitusoikeutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei olisi.
Lakiin ehdotetaan myös eräitä vähäisiä kielellisiä tarkistuksia.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta
2015. Valiokuntaneuvos Matti Marttunen
TaVM 17/2014 vp – HE 148/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kuluttajatutkimuskeskuksen
toiminnan siirtämisestä Helsingin
yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta. Toiminnan siir-
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täminen perustuu valtioneuvoston
periaatepäätökseen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi. Esityksen mukaan
valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan kuluttajatutkimuskeskuksen
hallinnassa oleva toiminta ja omaisuus
Helsingin yliopistolle. Kuluttajatutkimuskeskuksen henkilöstö siirtyisi
Helsingin yliopiston palvelukseen.
Samalla kumottaisiin kuluttajatutkimuskeskuksest annettu laki.
Esitys liittyy valtion vuoden 2015
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta
2015.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Teija Miller
TaVM 16/2014 vp – HE 147/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro
ry:n ylläpidettäväksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki Matkailun edistämiskeskuksen
toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n
ylläpidettäväksi. Esityksen mukaan
valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Matkailun edistämiskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta Finpro ry:lle. Samalla kumottaisiin Matkailun edistämiskeskuksesta annettu laki ja sen toiminta
valtion virastona lakkaisi. Matkailun
edistämiskeskuksen henkilöstö siirtyisi Finpron palvelukseen.
Esitys liittyy valtion vuoden 2015
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alussa.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Teija Miller
TyVM 6/2014 vp – HE 90/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta annettua

lakia siten, että aluksella tehtävien
määräaikaistarkastusten piiriin otetaan
myös alukset, joita käytetään kansainvälisessä liikenteessä ja joiden bruttovetoisuus on alle 200. Esityksellä
pantaisiin täytäntöön lippuvaltion suorittamaa valvontaa koskevan direktiivin asiaa koskeva säännös.
Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että väliaikaisen merityösertifikaatin myöntämisen edellyttämä työsuojeluviranomaisen lausunto voitaisiin antaa ilman aluksella
tehtävää tarkastusta tilanteessa, jossa
tarkastus arvioidaan tarpeettomaksi.
Esitykseen sisältyy myös joitakin selkeyttäviä ja täsmentäviä muutoksia.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen
StVM 12/2014 vp – HE 153/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden
etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n
ja toimeentulotuesta annetun lain
9 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi
laki eläkkeiden ja eräiden muiden
etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista. Tämän lain mukaisesti kansaneläke- sekä työeläkeindeksejä
korotettaisiin pysyvästä lainsäädännöstä poiketen 0,4 prosenttia. Ehdotettu laki koskisi työeläkkeitä sekä työeläkeindeksiin sidottuja muita etuuksia ja euromääriä. Muutos koskisi
myös kansaneläkkeitä, takuueläkettä
ja muita sellaisia etuuksia, joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat muuten sidottuja
kansaneläkkeen määrään. Tällaisia
muita etuuksia ovat muun muassa
vammaisetuudet, rintamalisät, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja lapsikorotus
sekä toimeentulotuki. Esityksen
mukainen korotus koskisi myös kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksien
määräytymisperusteita, kuten asumistukien omavastuiden ja lääkekorvausten vuotuisen omavastuun rajaa.
Esitykseen sisältyy myös ehdotus toi-
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meentulotuesta annetun lain muuttamisesta, jonka mukaisesti toimeentulotuen perusosan määrän korottamisella turvataan se, että toimeentulotuen perusosan taso nousee pysyvän
lainsäädännön määräämän tasokorotuksen mukaisesti.
Ehdotettu indeksitarkistuksia koskeva
muutos on tarkoitettu pysyväksi eikä
sitä kompensoitaisi muutosta seuraavissa työeläke- ja kansaneläkeindeksien tarkistuksissa. Kansaneläkeindeksistä annettua lakia ehdotetaan
muutettavaksi pysyvästi siten, että
kansaneläkeindeksin laskemisessa
käytettyä jakajaa muutetaan vastaamaan ehdotettua muutosta. Ehdotetuilla muutoksilla pannaan toimeen
valtioneuvoston julkisen talouden
suunnitelmaa vuosille 2015–2018.
Esitys liittyy valtion vuoden 2015
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
vuoden 2015 alusta. Kansaneläkeindeksin laskemisessa käytettävää
jakajaa koskeva muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan kuitenkin
vasta vuoden 2016 alusta.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään
muuttamattomina. Valiokuntaneuvos
Eila Mäkipää

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

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 7.10.2014
Kansallisen ihmiskaupparaportoijan
kertomus 2014
Kertomus K 19/2014 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja
lakivaliokunnan on annettava lausunto
Keskiviikko 8.10.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
saamelaiskäräjistä annetun lain ja
rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

ja ennakkoperintälain 25 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 39/2014 vp (Pia
Kauma/kok ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 46/2014 vp (Arto
Satonen/kok ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Perjantai 10.10.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
saamelaiskäräjistä annetun lain ja
rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 167/2014 vp

Hallituksen esitys HE 167/2014 vp

Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 166/2014 vp
Lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto

Perustuslakivaliokuntaan,
jolle
maa- ja metsätalousvaliokunnan
sekä työ- ja tasa-arvovaliokunnan
on annettava lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
FLEGT-lupajärjestelmästä
Hallituksen esitys HE 178/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Torstai 9.10.2014
Laki tuloverolain 52 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

M U U TA
Tiistai 7.10.2014
Valiokuntien täydennysvaalissa
Eduskunta on valinnut ehdokaslistojen mukaisesti tarkastusvaliokunnan
jäseneksi Heikki Auton ja varajäseneksi Kari Tolvasen sekä hallintovaliokunnan jäseneksi Kari Tolvasen
ja varajäseneksi Heikki Auton.

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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