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A I N O A N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Torstaina 8.12.
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010
K 14/2011 vp, TaVM 9/2011 vp
Asian käsittely päättyi.
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2010

Keskiviikkona 7.12.
Hallituksen esitys eduskunnalle kansalaisaloitelaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 24 §:n muuttamisesta
HE 46/2011 vp, PeVM 6/2011 vp
Hyväksyttiin
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
PNE 1/2011 vp, PeVM 7/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi tupakkaverosta annetun lain
1 §:n ja liitteen muuttamisesta
HE 94/2011 vp, VaVM 18/2011 vp
Hyväksyttiin

HE 136/2011 vp, TyVM 3/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
HE 117/2011 vp, VaVM 19/2011 vp

Asian käsittely päättyi.

Hyväksyttiin

K 11/2011 vp, TaVM 6/2011 vp
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle
Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen
Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
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Hallituksen esitys eduskunnalle
Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 118/2011 vp, VaVM 20/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kirkkolain muuttamisesta
HE 120/2011 vp, HaVM 6/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi hallinto-oikeuslain 12 b §:n
muuttamisesta
HE 108/2011 vp, LaVM 8/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
adoptiota koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi sekä lasten adoptiota
koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 47/2011 vp, LaVM 9/2011 vp
(mietintöön sisältyy §-vastalause)
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
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yleissopimuksen liitteen VII luvun
vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan
säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3
luvun muutosten hyväksymisestä ja
laiksi muutosten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi vaarallisten
aineiden kuljetuksesta annetun lain
11 §:n muuttamisesta
HE 102/2011 vp, LiVM 13/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta
HE 114/2011 vp, LiVM 14/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kasvinsuojeluaineista sekä
laeiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 a
§:n ja rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48
luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 81/2011 vp, MmVM 9/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi yhteismetsälain muuttamisesta
HE 80/2011 vp, MmVM 10/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi maatalouden rakennetuista
annetun lain 40 a §:n muuttamisesta
HE 40/2011 vp, MmVM 11/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi tupakkalain muuttamisesta
HE 105/2011 vp, StVM 15/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muuttamisesta
HE 75/2011 vp, StVM 16/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien
rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 131/2011 vp, StVM 17/2011 vp
Hyväksyttiin
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Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen
(HE 87/2011 vp) täydentämisestä
HE 87/2011 vp, HE 132/2011 vp,
StVM 18/2011 vp
Hyväksyttiin
Perjantaina 9.12.
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden
valmisteverosta annetun lain 8 a §:n
muuttamisesta
HE 129/2011 vp, VaVM 21/2011 vp
(mietintöön sisältyy lausumavastalause)
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
HE 53/2011 vp, VaVM 22/2011 vp
(mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta)
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja
19 a §:n muuttamisesta
HE 77/2011 vp, VaVM 16/2011 vp
(mietintöön sisältyy yksi §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksen
sisältävä vastalause)
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta
HE 60/2011 vp, HaVM 7/2011 vp
(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä
HE 109/2011 vp, PuVM 1/2011 vp
(mietintöön sisältyy kolme hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta)
Hyväksyttiin

VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä
annetussa neuvoston asetuksessa
säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin rangaistavuudesta (LaVM 10/
2011 vp - HE 110/2011 vp)
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki euron väärentämisen torjunnan
edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin
rangaistavuudesta. Laissa säädettäisiin euromääräisten setelien ja
metallirahojen tunnistamisvelvollisuuden ja väärien setelien ja metallirahojen palauttamisvelvollisuuden
tahallisesta rikkomisesta sakkorangaistus.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.
Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja
Tuokila
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan
annetun lain 3 §:n muuttamisesta
(LaVM 11/2011 vp – HE 133/2011
vp)
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan
annettua lakia siten, että tuomioistuin tekee väestötietojärjestelmään
talletettavia tietoja koskevat ilmoitukset sähköisesti suoraan väestötietojärjestelmään tai manuaalisesti
asiassa toimivaltaiselle maistraatille
nykyisin vastaanottajatahoksi säädetyn Oikeusrekisterikeskuksen sijaan.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.
Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja
Tuokila
Hallituksen esitys eduskunnalle
oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetun lain 1 luvun 14 §:n ja 7
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luvun 24 §:n muuttamisesta ja
väliaikaisesta
muuttamisesta
(LaVM 12/2011 vp - HE 116/2011
vp)
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
oikeudenkäynnissä
rikosasioissa
annettua lakia. Lakiteknisistä syistä
esityksessä on lisäksi ehdotus mainitun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Asianomistajan ensisijaisesta
oikeudesta vaatia julkista tehtävää
suorittavan tuomitsemisesta rangaistukseen luovuttaisiin. Asianomistajalla olisi näissä tapauksissa
pääsäännön mukainen toissijainen
syyteoikeus eli oikeus vaatia rangaistusta, jos syyttäjä on päättänyt
jättää syytteen nostamatta taikka jos
esitutkintaa ei toimiteta tai se keskeytetään tai lopetetaan. Esitys liittyy lakiehdotukseen perustuslain
muuttamisesta.
Väliaikaista muuttamista koskeva
laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1 päivänä maaliskuuta 2012 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2013. Muuttamista koskeva
laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1 päivänä tammikuuta 2014.
Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Tuula
Sivonen
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi (TaVM 10/2011 vp-HE 113/
2011 vp)
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sijoitusrahastolakia, arvopaperimarkkinalakia, Finanssivalvonnasta
annettua lakia, Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettua lakia, sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annettua lakia, sijoituspalveluyrityksistä
annettua lakia, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja
selvittämisestä annettua lakia, verotusmenettelystä annettua lakia,
ennakkoperintälakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
annettua lakia. Lisäksi ulkomaisen
rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa
annettu laki ehdotetaan kumottavaksi.
Esityksen tarkoituksena on panna
täytäntöön uusi sijoitusrahastodirek-

147/16.12.2011

tiivi. Lisäksi lakeihin ehdotetaan
tehtäväksi kansallisista tarpeista johtuvia muutoksia.
Lisäksi lakeihin tehtäisiin eräitä pääasiassa teknisluonteisia muutoksia.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.
Talousvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun sähkön tuotantotuesta
annetun
lain
muuttamisesta
(TaVM 11/2011 vp - HE 124/2011
vp)
Esityksessä ehdotetaan uusiutuvilla
energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia muutettavaksi siten, että oikeus kiinteään
sähkön tuotantotukeen päättyy vuoden 2012 alussa.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Talousvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eelis
Roikonen
Mietintö sisältää kaksi vastalausetta
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain ja
ammatillisesta
koulutuksesta
annetun lain 44 §:n muuttamisesta
(SiVM 5/2011 vp - HE 98/2011 vp)
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annettua lakia ja
ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia. Lautakunnan hallintoasioiden käsittelyä koskevaa sääntelyä
ehdotetaan tarkennettavaksi siten,
että hallintoasiat käsiteltäisiin opetus- ja kulttuuriministeriössä. Lautakunnan päätösvaltaisuutta koskevaa
sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi
siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voisi esittelystä ratkaista
tietyt yksinkertaiset asiat, jotka koskevat valituksen peruuttamista, valituksen myöhästymistä, lautakunnan
toimivaltaa käsitellä asia sekä suulli-

sen käsittelyn järjestämistä ja muita
asian valmisteluun liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi lakiin ehdotetaan
lisättäväksi säännös muutoksenhakuoikeudesta lautakunnan päätökseen. Esityksen mukaan lautakunnan
päätökseen haettaisiin muutosta
valittamalla Helsingin hallintooikeuteen. Hallinto-oikeuden asiassa
antamaan päätökseen ei saisi hakea
muutosta valittamalla.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi lakeihin eräitä teknisluonteisia muutoksia.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta.
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Marjo
Hakkila
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi taksiliikennelain muuttamisesta (LiVM 17/2011 vp - HE 72/
2011 vp)
Esityksen tavoitteena on parantaa
taksiluvan hakijoiden keskinäistä
yhdenvertaisuutta tilanteessa, jossa
hakijoita on useampia kuin lupia
voidaan myöntää sekä helpottaa
lupaviranomaisten toimintaa lupien
myöntämisessä.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Valiokuntaneuvos Juha Perttula
Hallituksen esitys eduskunnalle
vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle
vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) täydentämisestä (VaVM 23/2011 vp - HE
50/2011 vp, HE 130/2011 vp)
Esitys sisältää ehdotuksen vuoden
2012 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi ansiotulon
tuloveroasteikoksi.
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Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Mietintö sisältää kaksi vastalausetta
Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi keskinäisestä avunannosta
veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien
perinnässä annetun neuvoston
direktiivin lainsäädännön alaan
kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta (VaVM 24/
2011 vp - HE 134/2011 vp)
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki keskinäisestä avunannosta
veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien
perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien
säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta.
Laki korvaisi voimassa olevan lain
keskinäisestä virka-avusta eräiden
saatavien, maksujen ja tullien sekä
verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
välillä.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön neuvoston direktiivi keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä.

puolustus- ja turvallisuusalalla ja
direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/
EY muuttamisesta annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi
2009/81/EY.

Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos
Maarit Pekkanen

Puolustusvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotukset hyväksytään muutettuina. Valiokuntaneuvos O-P Jalonen

Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi (PuVM 3/
2011 vp - HE 76/2011 vp)

M U U TA

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista. Lisäksi muutettaisiin julkisista hankinnoista annettua lakia, vesi- ja energiahuollon,
liikenteen ja postipalvelujen alalla
toimivien yksiköiden hankinnoista
annettua lakia, kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista
annettua
lakia ja markkinaoikeuslakia. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön
hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen
yhteensovittamista

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Keskiviikkona 7.12.
Yksi käsittely
Lepäämässä oleva ehdotus valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
LJL 1/2011 vp, PuVM 2/2011 vp
(mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta)
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1.–
3., 5.–8. ja 10. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 4. ja 9.
lakiehdotuksen hylkäämisestä. Asian
käsittely päättyi.

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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