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Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi jätelain sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 15/2012 vp, YmVM 1/2012 vp

AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 11.4.
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen
yleiskokouksen toiminnasta vuonna
2010
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan
kertomus ETYJ:n parlamentaarisen
yleiskokouksen toiminnasta vuonna
2010
K 9/2011 vp, K 13/2011 vp, UaVM
2/2012 vp
(Luonnonvarojen kestävä ja tehokas
käyttö)
Asian käsittely päättyi

45/20.4.2012

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
ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston
yleissopimuksen hyväksymisestä ja
laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta sekä liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n
muuttamisesta (HaVM 6/2012 vp HE 122/2011 vp)
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Varsovassa toukokuussa 2005 tehdyn Euroopan
neuvoston yleissopimuksen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta ja

lain sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi ehdotetaan liiketoimintakiellosta annettua
lakia muutettavaksi.
Yleissopimuksen tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa siten,
että taataan samalla sukupuolten
välinen tasa-arvo. Yleissopimuksen
avulla pyritään suojaamaan ihmiskaupan uhrien ihmisoikeuksia sekä
varmistamaan ihmiskaupparikosten
tehokas tutkinta ja syyttäminen.
Hallintovaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen
siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan, että eduskunta
hyväksyy annettavaksi hallituksen
esityksessä tarkoitetun ilmoituksen,
että 2. lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 §
muutettuna.
Valiokuntaneuvos
Rinne

Minna-Liisa

Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta
Suomen ja muiden Euroopan
unionin jäsenvaltioiden välillä
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sekä rikosrekisterilain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta.
(LaVM 3/2012 vp - HE 1/2012 vp)
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan muutettaviksi rikosrekisterilakia ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua lakia.
Laeilla pantaisiin täytäntöön jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä tehty neuvoston puitepäätös.
Lakivaliokunta ehdotti että lakiehdotus hyväksytään muutettuna
Valiokuntaneuvos Marja Tuokila
Hallituksen esitys eduskunnalle
väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta
Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HaVM 7/2012 vp HE 11/2012 vp)
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan
ja Viron tasavallan välillä tehdyn
väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamista koskevan sopimuksen sekä sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettavan lain.
Hallintovaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Ossi Lantto
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta
annetun
lain
kumoamisesta
(LiVM 2/2012 vp - HE 14/2012 vp)
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusliikennepalvelulakia niin,
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että aluksen päällikön ilmoittamisvelvollisuuksia sekä toimivaltaisten
viranomaisten velvollisuuksia täsmennettäisiin. Lakiin lisättäisiin valtuudet
säätää
velvollisuuksista
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella taikka Liikenneviraston tai Tullihallituksen määräyksellä. Lisäksi
esityksessä ehdotetaan kumottavaksi meriliikennetietojen keräämisestä ja tilastojen laatimisesta
annettu laki sekä sen säännökset siirrettäviksi alusliikennepalvelulakiin.
Muutoksilla on tarkoitus panna täytäntöön jäsenvaltioiden satamiin
saapuvien ja satamista lähtevien
alusten
ilmoitusmuodollisuuksia
koskeva direktiivi.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 18. päivänä toukokuuta 2012.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdotti että lakiehdotus hyväksytään muutettuna
Valiokuntaneuvos Juha Perttula

tamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
HE 19/2012 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja
yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian
tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 20/2012 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä
esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
HE 21/2012 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
puoluelain muuttamisesta

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 10.4.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 28/2012 vp
Valtiovarainvaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

HE 22/2012 vp
Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kuntalain muuttamisesta
HE 24/2012 vp
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
arvonlisäverolain muuttamisesta
HE 25/2012 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun
lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 29/2012 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan,
Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi yliopistolain muuttamisesta
ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi eräiden kansainvälisten velvoitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaat-

HE 26/2012 vp

HE 27/2012 vp
Sivistysvaliokuntaan
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Torstai 12.4.
Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013–
2016
VNS 1/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 lisätalousarvioksi
HE 23/2012 vp
Lisätalousarvioaloitteet
LTA 1-11/2012 vp

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Keskiviikko 11.4.
Ajankohtaiskeskustelu
Luonnonvarojen kestävä ja tehokas
käyttö
KA 3/2012 vp

vapautusta liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä. Tilalle
valittiin edustaja Tuula Peltonen.

Keskustelu on päättynyt
Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Tuula Väätäinen pyysi

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

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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