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A I N O A N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Ainoa käsittely
Keskiviikko 25.4.2012
Suomen kokonaisvastuut euroalueen
talouskriisissä
VK 4/2012 vp
Asian käsittely päättyi
Pohjoismaiden neuvosto Suomen
valtuuskunta toimintakertomus 2010
K 5/2011 vp, UaVM 4/2012 vp
Asian käsittely päättyi

T O I S E N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Keskiviikko 25.4.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle
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laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta
HE 39/2011 vp, VaVM 4/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
HE 6/2012 vp, VaVM 6/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n ja tuloverolain muuttamisesta
HE 148/2011 vp, VaVM 7/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi
Suomen tasavallan hallituksen ja
Amerikan yhdysvaltojen hallituksen
välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 187/2010 vp, HaVM 5/2012 vp
Hyväksyttiin
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
HE 122/2011 vp, HaVM 6/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Suomen
tasavallan ja Viron tasavallan välillä
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 11/2012 vp, HaVM 7/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi kirkkolain 25 luvun muuttamisesta ja evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta
HE 13/2012 vp, HaVM 8/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun
lain kumoamisesta
HE 14/2012 vp, LiVM 2/2012 vp
Hyväksyttiin
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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työttömyysturvalain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta

lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen

HE 111/2011 vp, StVM 1/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle
Venäjän federaation kanssa tehdyn
lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
(LiVM 3/2012 vp - HE 10/2012 vp)
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan
hallituksen ja Venäjän federaation
hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Moskovassa 26 päivänä syyskuuta 2011
tehdyn pöytäkirjan sekä lain pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Hyväksyttiin
Perjantaina 27.4.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 150/2011 vp,VaVM 5/2012 vp
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain
äänestys)
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 nestemäisten polttoaineiden
valmisteverosta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta (VaVM 8/2012 vp HE 26/2012 vp)
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Hiilidioksidiveron laskentaperustetta täsmennettäisiin eräiden liikennepolttoaineiden osalta siten, että biopolttoaineiden lisäksi fossiilisen moottoribensiinin ja dieselöljyn hiilidioksidipäästössä otettaisiin huomioon polttoaineen elinkaarenaikainen kasvihuonekaasupäästö eikä pelkästään niiden
ajoneuvokäytöstä eli poltosta syntyvää päästöä. Moottoribensiinin ja dieselöljyn polton päästöihin lisättäisiin
niiden tuotantoketjun alkupäässä
syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö. Hiilidioksidipäästöjen kasvaminen ei kuitenkaan nostaisi polttoainelitrasta suoritettavan
hiilidioksidiveron määrää, koska
veron laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennettaisiin
nykyisestä 60 eurosta 50 euroon.
Lain liitteen verotaulukossa säädettyihin verotasoihin ei siten ehdoteta
muutoksia.
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan
ensi tilassa.
Valtiovarainvaliokunta ehdotti, että
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Pöytäkirjan tarkoituksena on muuttaa
Euroopan unionin lainsäädännön
edellyttämällä tavalla niitä sopimuksen määräyksiä, jotka koskevat lentoyhtiöiden nimeämistä ja nimeämisen
peruuttamista, lentoyhtiöiden välisiä
kaupallisia sopimuksia ja lentoyhtiöiden tariffeja. Pöytäkirja sisältää myös
määräyksen lentokoneiden asematasotarkastuksista. Lisäksi pöytäkirjalla on tarkoitus poistaa sopimukseen sisältyvä kaupunkiparikohtaisella reitillä lentoliikennettä harjoittavien lentoyhtiöiden määrää koskeva rajoitus.
Pöytäkirja tulee voimaan 30 päivän
kuluttua siitä, kun jälkimmäinen
ilmoitus pöytäkirjan voimaansaattamiseksi tarvittavien kansallisten toimenpiteiden loppuunsaattamisesta
on otettu vastaan. Pöytäkirjan voimaansaattamislaki on tarkoitettu
tulemaan voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin pöytäkirja
tulee Suomen osalta voimaan.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdotti, että eduskunta hyväksyy
hallituksen esityksessä tarkoitetun
pöytäkirjan ja että lakiehdotus
hyväksytään
muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Juha Perttula
Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä (UaVM 5/

2012 vp - HE 12/2011 vp)
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 136
artiklan muutoksen niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia
varten, joiden rahayksikkö on euro.
Eurooppa-neuvosto hyväksyi päätöksen perussopimuksen muuttamisesta yksinkertaistetussa tarkistusmenettelyssä maaliskuussa 2011.
Ehdotetulla muutoksella täydennetään
perussopimusta määräyksellä, jossa
todetaan, että jäsenvaltiot, joiden
rahayksikkö on euro, voivat perustaa
vakausmekanismin, joka aktivoidaan,
jos se on välttämätöntä koko euroalueen vakauden turvaamiseksi.
Lisäksi uudessa määräyksessä todetaan, että mahdollisen pyydetyn
rahoitustuen myöntämiselle mekanismin puitteissa asetetaan tiukat
ehdot. Perussopimukseen ehdotettu
lisäys ei merkitse mekanismin perustamista, vaan siitä on tehtävä erillinen
hallitustenvälinen sopimus. Muutos
ei siten lisäisi perussopimuksissa
unionille annettua toimivaltaa, eikä
unioni voisi perustaa mekanismia
säädöksellään.
Sopimusmuutos tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013, jos jokainen
jäsenvaltio on siihen mennessä ilmoittanut neuvoston pääsihteerille hyväksyneensä päätöksen. Muussa tapauksessa muutos tulee voimaan viimeisen ilmoituksen vastaanottamista
seuraavan kuukauden ensimmäisenä
päivänä.
Ulkoasiainvaliokunta ehdotti, että
eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun Eurooppa-neuvoston päätöksen. Valiokuntaneuvos
Tuula Svinhufvud
Mietintö sisältää vastalauseen
Hallituksen esitys eduskunnalle
pohjoismaisen
kansalaisuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (PeVM 2/2012 vp HE 70/2011 vp)
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kööpenhaminassa
13 päivänä syyskuuta 2010 tehdyn
Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan
ja Ruotsin välisen pohjoismaisen
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kansalaisuussopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on helpottaa Pohjoismaan kansalaisen mahdollisuutta
saada toisen Pohjoismaan kansalaisuus ja mahdollistaa tietyin ehdoin
toisessa Pohjoismaassa asutun ajan
huomioon ottaminen kansalaisuuden saamisen edellytyksenä olevaa
asumisaikaa laskettaessa. Pohjoismainen kansalaisuussopimus on
tehty ensimmäisen kerran Tanskan,
Norjan ja Ruotsin välillä 21. päivänä
joulukuuta 1950. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1969 ja Islanti
vuonna 1998. Uusi sopimus on muotoiltu nykyistä väljemmin ja siten,
ettei se enää sisällä viittauksia kansallisiin säännöksiin.
Sopimus tulee voimaan 30 päivää sen
päivän jälkeen, jona kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet sopimuksen
hyväksymisestä Tanskan ulkoasiainministeriölle. Esitykseen liittyvä lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan
voimaan samanaikaisesti sopimuksen kanssa.
Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta ja käsittelyjärjestystä koskevassa jaksossa todetaan sopimuksen
sisältävän useita lainsäädännön alaan
kuuluvia määräyksiä. Jaksossa katsotaan, että vaikka pohjoismaisen
kansalaisuussopimuksen piiriin kuuluvat henkilöt ja muut ulkomaalaiset
ovat keskenään eriarvoisessa asemassa, tälle on perustuslain 6 §:n
mukaisen yhdenvertaisuusvaatimuksen vaatima hyväksyttävä peruste.
Perustuslakivaliokunta ehdotti, että
eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja
että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Petri
Helander

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

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

Keskiviikko 25.4.2012
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pohjoismaisista rajaesteistä
VNS 3/2012 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muut
valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 18.5.2012.
Pohjoismaiden neuvoston Suomen
valtuuskunnan
toimintakertomus
2011
K 4/2012 vp
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LA 12/2012 vp (Kari Tolvanen/kok
ym.)
Lakivaliokuntaan
Laki rikoslain muuttamisesta
LA 15/2012 vp (Antti Lindtman/sd)
Lakivaliokuntaan

S U U R I VA L I O K U N TA

Ulkoasiainvaliokuntaan
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta
vuonna 2011
K 1/2012 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
arvopaperimarkkinoita koskevaksi
lainsäädännöksi
HE 32/2012 vp
Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
lääkkeiden
velvoitevarastoinnista
annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 33/2012 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Torstai 26.4.2012
Hallituksen
toimenpidekertomus
vuodelta 2011
K 7/2012 vp
Perustuslakivaliokuntaan
sekä
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun
ottamatta muiden erikoisvaliokun-

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

tien tulee antaa lausunto perustuslakivaliokunnalle
viimeistään
20.6.2012
Laki rikoslain 47 luvun 1 §:n muuttamisesta

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Saapuneet U-asiat
U 25/2012 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla
antamasta suojelusta (EU:n konsuliapudirektiivi)
Hallintovaliokuntaan
U 26/2012 vp komission tiedonannosta (yhdestoista Euroopan kehitysrahasto) sekä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (AKT-EU-ministerineuvostossa esitettävä unionin
kanta AKT-EU-kumppanuussopimuksen rahoituskehykseen vuosiksi
2014–2020)
Ulkoasiainvaliokuntaan
U 27/2012 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta
säätiöstä (FE)
Lakivaliokuntaan
U 28/2012 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rikoshyödyn jäädyttäminen
ja
menetetyksi
tuomitseminen
Euroopan unionissa)
Lakivaliokuntaan

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta

27

