LAKIVALIOKUNTA

PÖYTÄKIRJA 9/2013 vp

Keskiviikko 27.2.2013 kello 09.30 - 10.35
Läsnä
pj.
vpj.
jäs.

Anne Holmlund /kok
Stefan Wallin /r
James Hirvisaari /ps
Arja Juvonen /ps
Suna Kymäläinen /sd
Antti Lindtman /sd
Markku Mäntymaa /kok
Johanna Ojala-Niemelä /sd
Aino-Kaisa Pekonen /vas
Jaana Pelkonen /kok
Arto Pirttilahti /kesk
Kristiina Salonen /sd
Jani Toivola /vihr
Kari Tolvanen /kok
Ari Torniainen /kesk
Kaj Turunen /ps
Peter Östman /kd

sihteeri

Marja Tuokila

apul.siht.

Tuula Sivonen

1§

1—3 §, 4 § osittain

1—3 §, 4 § osittain
1—3 §, 4 § osittain
valiokuntaneuvos, joka laati pöytäkirjan
valiokuntaneuvos

Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä.

2§

Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3§

LA 2/2012 vp laiksi avioliittolain muuttamisesta, rekisteröidystä
parisuhteesta annetun lain 1 luvun kumoamisesta sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 §:n 2 ja
3 momentin kumoamisesta (Alexander Stubb /kok ym.)
Käsittely
Keskusteltiin siitä, ryhdytäänkö lakialoitetta käsittelemään.
Keskustelun aikana
— ed. Toivola ehdotti ed. Pelkosen kannattamana, että valiokunta
ryhtyy käsittelemään lakialoitetta, ja
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— ed. Östman ehdotti ed. Turusen kannattamana, että valiokunta
ei ryhdy käsittelemään lakialoitetta.
Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja ne, jotka kannattavat lakialoitteen käsittelyyn ottamista, äänestävät JAA ja ne,
jotka eivät sitä kannata, äänestävät EI.
Päätettiin toimittaa avoin äänestys nimenhuudon mukaan. Äänestys päättyi tulokseen 9 EI ja 8 JAA oheisen nimenhuutolistan
mukaisesti, liite A 3 §.
Todettiin, että valiokunta oli päättänyt, ettei lakialoitetta ryhdytä
käsittelemään.
Todettiin keskustelu valiokunnassa tältä osin ja tässä vaiheessa
päättyneeksi.
4§

HE 182/2012 vp eduskunnalle kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen
yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä
laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta sekä laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta
Käsittely
Valiokunnassa olivat kuultavina:
— lainsäädäntösihteeri Mia Spolander, ulkoasiainministeriö,
asiakirja A 4 §
— hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö
— eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, asiakirja B 4 §
— johtaja Jouko Pietilä, Rikosseuraamuslaitos, asiakirja C 4 §
Merkittiin saapuneeksi kirjallinen lausunto:
— oikeusministeriö, asiakirja D 4 §
— sisäasiainministeriö, asiakirja E 4 §
— Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering, asiakirja F 4 §
Asian käsittely keskeytettiin.
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5§

Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina
28.2.2013 klo 9.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja Tuokila
valiokuntaneuvos
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