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hyväksytään
muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Esko Salo.
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StVM 11/2011 vp - HE 89/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi eräiden yksityisten alojen
työeläkettä koskevien lakien sekä
eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen
työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän
välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
StVM 12/2011 vp - HE 106/2011
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta
annetun
lain muuttamisesta
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lautakunnan jäsenten määrää vähennettäisiin nykyisestä. Samalla jäsenten
määrää koskeva sääntely muutettaisiin vähimmäismäärää koskevaksi.
Lautakunnassa olisi esityksen mukaan vähintään neljä varapuheenjohtajaa nykyisen kuuden varapuheenjohtajan sijasta. Muita sivutoimisia
jäseniä olisi vähintään 22 nykyisen
32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden
2012 alusta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus
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Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän eläkelakia, merimieseläkelakia, yrittäjän eläkelakia
ja maatalousyrittäjän eläkelakia.
Näihin lakeihin lisättäisiin uusi
säännös. Sen mukaan osa-aikaeläkkeellä olevan työntekijän, jonka osaaikatyötä koskeva työsopimus sanotaan irti eikä hänellä ole työntekovelvollisuutta tai hänen työaikansa
muuten vähenee irtisanomisajalla,
katsottaisiin tästä huolimatta täyttävän osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset työajan vähentymisestä
alkaen kuuden viikon ajan, ei kuitenkaan enää irtisanomisajan jälkeen.
Säännöksen pääasiallisena tarkoituksena olisi selkeyttää mainittujen
lakien toimeenpanoa.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Ensisijaisten etuuksien vähentämisen

lieventämistä koskevat muutokset
tulisivat kuitenkin voimaan vasta
1 päivästä tammikuuta 2013.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään
muuttamattomina.
Valiokuntaneuvos Esko Salo
TyVM 2/2011 vp - HE 88/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi työsuojelun valvonnasta ja
työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia. Lain tarkoituksena on
selkeyttää ja täsmentää valvontalain
markkinavalvontaa eli tuotteiden turvallisuuden valvontaa koskevia
säännöksiä. Tuotteiden turvallisuuden
valvontaan esitetään uutena keinona
tuotteen hävittämistä, joka perustuu
Euroopan unionin akkreditointi- ja
markkinavalvonta-asetukseen. Tuotteen väliaikaista luovutuskieltoa, tiedottamista sekä tuotteen kustannusten korvaamista koskevien säännösten sanamuotoja täsmennettäisiin. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi säännökset suositusluonteisten neuvojen antamisesta tarkastuskertomuksessa sekä ennakkoilmoi-

25

EDUSKUNNAN VIIKKO

tusvelvollisuudesta yksityisiä työvoimapalveluja tarjoavan toiminnan
aloittamisesta. Lisäksi lakiin lisättäisiin niin kutsutun työelämäryhmän
loppuraporttiin sisältynyt ehdotus
työssä jatkamista tukevien kehittämistavoitteiden ja -ohjelmien sisällyttämisestä yhteistoiminnassa käsiteltäviin asioihin.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.
LiVM 7/2011 vp - HE 65/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väylämaksulakia. Väylämaksun
yksikköhintaa ja enimmäismäärää
aluskäynniltä korotettaisiin siten, että
väylämaksuja nostettaisiin 12 prosenttiyksiköllä. Väylämaksun korotus kohdennettaisiin kaikkiin maksuihin. Esitys liittyy valtion vuoden
2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna
Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

väksi sen yhteydessä. Laki on
tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Kaj Laine
LiVM 8/2011 vp - HE 101/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi joukkoliikennelain ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annettua lakia. Laeissa ehdotetaan säädettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston kansainvälistä
linja-autoliikennettä koskevan asetuksen sekä liikenteenharjoittajaasetuksen mukaisista toimivaltaisista viranomaisista ja asetusten
muusta soveltamisesta. Liikennelupajärjestelmän keskeiset säännökset
säilyisivät entisellään.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 4 päivänä joulukuuta 2011.
Toimivaltaisia viranomaisia koskevat muutokset on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2012 lukuun ottamatta
Porin kaupungin toimivalta-alueen
muutosta, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta
2012.

tehostamiseksi tarvittavat muutokset.
Alin veron osuus laskettaisiin 12,2
prosentista viiteen prosenttiin, jota
sovellettaisiin, kun ajoneuvon hiilidioksidipäästö olisi 0 grammaa kilometrillä. Ylin veron osuus nostettaisiin 48,8 prosentista 50 prosenttiin, jota sovellettaisiin, kun päästö
olisi 360 grammaa tai enemmän.
Veron osuus laskisi autoilla, joiden
päästö on alle 110 grammaa kilometrillä ja nousisi autoilla, joiden
päästö on yli 110 grammaa kilometrillä. Keskipäästöisellä uudella henkilöautolla vero nousisi noin kaksi
prosenttiyksikköä. Enimmillään vero
nousisi noin seitsemän prosenttiyksikköä.
Lakiin lisättäisiin säännös, jonka
mukaan sähköautojen veron osuus
olisi alin lain liitteen taulukossa säädetty veron osuus. Rekisteröityjen
asiamiesten lupaa koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että asiamiehen lupa voitaisiin peruuttaa
tilapäisesti 30 päivän ajaksi asiamiestä kuulematta, jos asiamies on
laiminlyönyt verojen maksamisen
tai veroilmoitusten tekemisen.
Esitykseen sisältyy lisäksi eräitä
muita lähinnä teknisluontoisia muutoksia.
Esitys liittyy valtion vuoden 2012
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutettuna .

LiVM 6/2011 vp - HE 66/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n
muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1.
lakiehdotus hyväksytään muutettuna

Lentoliikenteen valvontamaksusta
annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä
kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla
ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan
kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotettaisiin 1,00
eurosta 1,20 euroon. Esitys liittyy
vuoden 2012 valtion talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä-

VaVM 11/2011 vp - HE 57/2011 vp
Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

VaVM 14/2011 vp - HE 55/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Verotaulukon
rakennetta
muutettaisiin
veron
ohjausvaikutuksen parantamiseksi.
Autoveron tasoon tehtäisiin keskimääräisten
hiilidioksidipäästöjen
alenemisen tuottovaikutuksen korjaamiseksi ja ohjausvaikutuksen

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annettua
lakia. Makeisten ja jäätelön valmistevero korotettaisiin 95 senttiin kilogrammalta ja virvoitusjuomien valmistevero 11 senttiin litralta valmista
juomaa. Lisäksi lakiin ehdotetaan
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Valiokuntaneuvos Kaj Laine

Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
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VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT

tehtäväksi tarkennus keinotekoisesti
makeutettujen juomajauheiden verotukseen.
Esitys liittyy valtion vuoden 2012
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.
VaVM 13/2011 vp - HE 54/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan alkoholi- ja
alkoholijuomaverosta annettua lakia
muutettavaksi. Oluen ja mietojen
käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin noin 15 prosenttia ja muiden
alkoholijuomien valmisteveroa noin
10 prosenttia. Keskimäärin alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin 13,1 prosenttia. Korotuksen
vuoksi alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat keskimäärin 4,5 prosenttia. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutettuna
Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

SuV
UaV
HaV
LiV
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TyV

Tiistai 15.11.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) toisesta
täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 112/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 113/2011 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 114/2011 vp
Liikennevaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja
alusluotoista sekä korontasauksesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 115/2011 vp
Talousvaliokuntaan
Keskiviikko 16.11.2011
Laki tuotannollisten investointien
väliaikaisesti korotetuista poistoista
Lakialoite LA 38/2011 vp (Kimmo
Tiilikainen /kesk ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki avustuksesta ensimmäisen
työntekijän palkkamenoihin

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Lakialoite LA 39/2011 vp (Kimmo
Tiilikainen /kesk ym.)
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan
Laki ansiottoman voiton verotuksesta
sähköntuotannossa
Lakialoite LA 40/2011 vp (Kimmo
Tiilikainen /kesk ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 41/2011 vp (Kimmo
Tiilikainen /kesk ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen
Lakialoite LA 42/2011 vp (Kimmo
Tiilikainen /kesk ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Torstai 17.11.2011
Laki autoverolain 11 b ja 11 c §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 34/2011 vp (Kaj
Turunen /ps ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen
hoidon tuesta annetun lain 4 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 35/2011 vp (Hanna
Mäntylä /ps ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki toimeentulotuesta annetun lain
9 ja 9 a §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 36/2011 vp (Hanna
Mäntylä /ps)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

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 2011
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