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A I N O A N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Tiistai 8.11.2011
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2010
Kertomus K 3/2011 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
2/2011 vp
Hyväksyttiin
T O I S E N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Keskiviikko 9.11.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista
annetun lain 1 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 34/2011 vp,
Perustuslakivaliokunnan
mietintö
PeVM 4/2011 vp
Hyväksyttiin
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tasavallan presidentin palkkiosta
Hallituksen esitys HE 35/2011 vp,
Perustuslakivaliokunnan
mietintö
PeVM 5/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle rajat
ylittävän yhteistyön tehostamisesta
erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn
neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 25/2011 vp,
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
2/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi postilain 69 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 67/2011 vp,
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 4/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Lapin vajaatuottoisten metsien
kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 27/2011 vp,
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
mietintö MmVM 3/2011 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Finanssivalvonnasta annetun
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 71/2011 vp,
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
4/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Matkailun edistämiskeskuksesta
Hallituksen esitys HE 85/2011 vp,
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
5/2011 vp
Hyväksyttiin
Perjantai 11.11.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi toimeentulotuesta annetun lain
9 ja 9 a §:n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 69/2011 vp, Sosiaalija terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi kiinteistötietojärjestelmästä
ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta
annetun lain muuttamisesta sekä
kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja
3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 23/2011 vp,
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
mietintö MmVM 4/2011 vp
Hyväksyttiin
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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
VaVM 9/2011 vp - HE 52/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden ajaksi tilattuihin
sanoma- ja aikakauslehtiin sovellettava verokanta korotettaisiin 0 prosentista 9 prosenttiin.
Esitys liittyy valtion vuoden 2012
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
vuoden 2012 alusta. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
VaVM 10/2011 vp - HE 56/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten, että
ajoneuvoveron perusveron tasoa
korotettaisiin verotuottojen lisäämiseksi ja veron ohjausvaikutuksen
parantamiseksi.
Ajoneuvokannan
keskipäästöisellä autolla vero nousisi noin 50 euroa vuodessa. Ohjausvaikutusta parannettaisiin muuttamalla hiilidioksidipäästöön perustuvaa verotaulukkoa siten, että taulukko alkaisi 0 grammasta kilometrillä nykyisen 66 gramman
sijasta. Lakiin lisättäisiin säännös,
jonka mukaan sähköautojen vero
olisi alin lain liitteen taulukossa säädetty päiväkohtaisen veron määrä.
Ajoneuvoverotusta koskeva muutoksenhakuaika
yhtenäistettäisiin
muun välillisen verotuksen kanssa
lyhentämällä se viidestä vuodesta
kolmeen vuoteen. Valko-Venäjällä
rekisteröidyt ajoneuvot vapautettaisiin kiinteästä verosta ja kulutusverosta vastavuoroisuuden perusteella.
Esitykseen sisältyy lisäksi eräitä
muita lähinnä teknisluontoisia ajoneuvoverolain muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu
käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain
on tarkoitus tulla voimaan vuoden
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2012 alusta. Korotettua veroa sovellettaisiin 12 kuukauden siirtymäajan
vuoksi veroon, joka kohdistuisi
1 päivältä tammikuuta 2013 ja sen
jälkeisiltä päiviltä kannettavaan
veroon. Valko-Venäjällä rekisteröityjen ajoneuvojen verovapautta
sovellettaisiin 1 päivästä toukokuuta 2011 alkaen. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.
VaVM 8/2011 vp - HE 58/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä. Lisäksi
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin, työturvallisuuslakiin sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin tehtäisiin veronumeromenettelyyn siirtymisen edellyttämät muutokset. Uudistus on ensimmäinen vaihe rakennusalan harmaan
talouden tehostetuista torjuntatoimenpiteistä.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen.
StVM 10/2011 vp - HE 90/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun
1 §:n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia ja aikuiskoulutustuesta annettua lakia. Esityksen tavoitteena on toteuttaa hallitusohjelman kirjaus työttömyysturvan
peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korottamisesta 100 eurolla kuukaudessa vuoden 2012 alusta alkaen.
Esitys liittyy vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään
muutettuina. Valiokuntaneuvos Esko
Salo.

StVM 9/2011 vp - HE 44/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi takuueläkkeestä annetun
lain, kansaneläkelain 56 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun
lain ja vammaisetuuksista annetun
lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi takuueläkkeestä annettua lakia,
kansaneläkelakia,
eläkkeensaajan
asumistuesta annettua lakia ja vammaisetuuksista
annettua
lakia.
Takuueläkettä laskettaessa sen määrään vaikuttavat eläketulot otettaisiin huomioon sentin tarkkuudella.
Työttömyyspäivärahan lisäpäiviltä
vanhuuseläkkeelle siirtyvän takuueläkkeeseen ei tehtäisi varhennusvähennystä. Ulkomailta eläketuloa
saavan henkilön takuueläkkeen määrää tarkistettaisiin kahden vuoden
välein. Henkilön olisi selvitettävä
oikeutensa
työttömyyspäivärahan
lisäpäiviin hakiessaan niiden perusteella
varhennusvähennyksellä
vähentämätöntä kansaneläkettä.
Esitys liittyy valtion vuoden 2012
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Valiokuntaneuvos Esko Salo.
StVM 8/2011 vp - HE 107/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi apteekkimaksusta annetun
lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
apteekkimaksusta annettua lakia.
Apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita
muutettaisiin ottamalla huomioon
apteekkien liikevaihdon muutos.
Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi
aiemmin voimaan tulleesta lääkelain muutoksesta johtuva tekninen
täsmennys koskien apteekin palvelupisteen ja apteekin verkkopalvelun
liikevaihdosta tehtäviä vähennyksiä.
Esitys liittyy valtion vuoden 2012
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
vuoden 2012 alusta, ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2011 liikevaihdon
perusteella. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus
hyväksytään
muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.
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LaVM 6/2011 vp - HE 48/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan rikosrekisterilakia muutettavaksi siten, että
Oikeusrekisterikeskus voisi periä
myös lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämiseksi pyydetystä rikosrekisteriotteesta maksun
noudattaen valtion maksuperustelain periaatteita julkisten suoritteiden omakustannusarvosta. Otteesta
perittävän maksun määrästä on tarkoitus säätää tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Maksullisuus
koskee myös kuvaohjelmaluokittelijoille annettavia rikosrekisteriotteita.
Esitys liittyy valtion vuoden 2012
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta. Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus
hyväksytään
muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.
LaVM 5/2011 vp - HE 36/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
Suomen tasavallan hallituksen ja
Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen
välillä keskinäisestä oikeusavusta
rikosasioissa tehdyn sopimuksen
hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Helsingissä lokakuussa 2007 Suomen tasavallan
hallituksen ja Kiinan kansantasaval-

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

lan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä keskinäisestä
oikeusavusta rikosasioissa tehdyn
sopimuksen lakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen
esityksessä
tarkoitetun
sopimuksen ja että lakiehdotus
hyväksytään
muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.
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 8.11.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi hallinto-oikeuslain 12 b §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 108/2011 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä
Hallituksen esitys HE 109/2011 vp
Puolustusvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä
annetussa neuvoston asetuksessa
säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin rangaistavuudesta
Hallituksen esitys HE 110/2011 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 111/2011 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Perustuslakivaliokuntaan ja Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan
Keskiviikko 9.11.2011
Talousarvioaloitteet
Talousarvioaloite TAA 1–550/2011
vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Torstai 10.11.2011
Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 29/2011 vp (Esko
Kiviranta/kesk)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 31/2011 vp (Juha
Väätäinen/ps ym.)
Lakivaliokuntaan
Perjantai 11.11.2011
Laki rikoslain 34 a luvun 4 a §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 15/2011 vp (Pirkko
Ruohonen-Lerner/ps ym.)
Lakivaliokuntaan
Laki roskaamiskiellon valvonnasta
ja hallinnollisesta roskaamismaksusta
Lakialoite LA 32/2011 vp (Timo
Heinonen/kok)
Ympäristövaliokuntaan

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.
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