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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 13.6.2012
Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013–
2016
Valtioneuvoston selonteko VNS 1/
2012 vp, Valtiovarainvaliokunnan
mietintö VaVM 12/2012 vp
Hyväksyttiin
Torstai 14.6.2012
Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä
Välikysymys VK 5/2012 vp
Hyväksyttiin
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen
yleiskokouksen toiminnasta vuonna
2011
Kertomus K 1/2012 vp
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Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 8/2012 vp
Hyväksyttiin
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan
kertomus ETYJ:n parlamentaarisen
yleiskokouksen toiminnasta vuonna
2011
Kertomus K 3/2012 vp
Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 9/2012 vp
Hyväksyttiin
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 12.6.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle
tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Uruguayn kanssa tehdyn
sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 40/2012 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/2012 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle
lento- ja meripelastusyhteistyöstä
arktisella alueella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 17/2012 vp,
Hallintovaliokunnan
mietintö
HaVM 10/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista
hankinnoista annetun lain 49 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 18/2012 vp,
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö
TyVM 3/2012 vp, Lakialoite LA 27/
2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista, ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja merensuojelulain 7 §:n muuttamisesta sekä
Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn
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muutoksen hyväksymisestä ja laiksi
muutoksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 36/2012 vp,
Ympäristövaliokunnan
mietintö
YmVM 2/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 47/2012 vp,
Ympäristövaliokunnan
mietintö
YmVM 3/2012 vp
Hyväksyttiin
Keskiviikko 13.6.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle
eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi
Hallituksen esitys HE 9/2012 vp,
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 4/2012 vp
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
HaVM 14/2012 vp - HE 3/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain
muuttamisesta
sekä
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia, työsopimuslakia, lähetetyistä työntekijöistä
annettua lakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Lakeihin tehtäisiin työnantajasanktiodirektiivin
täytäntöönpanon edellyttämät välttämättömät muutokset. Suomen lainsäädäntö täyttää pääosin direktiivin
asettamat vaatimukset.
Työnantajasanktiodirektiivin tavoitteena on kieltää Euroopan unionin
alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työhönotto laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Tätä tarkoitusta varten direktiivissä säädetään seuraamuksia ja
toimenpiteitä koskevista yhteisistä
vähimmäisvaatimuksista, joita jäsen-
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valtioissa sovelletaan tätä kieltoa
rikkoviin työnantajiin.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutoksen
jälkeen.
Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne.
LaVM 6/2012 vp - HE 30/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 12 §:n muuttamisesta
Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annettua lakia
ehdotetaan muutettavaksi siten, että
lakiin lisättäisiin säännös, jonka
mukaan myös puhelinta tai videoneuvottelua käyttäen kuullulla todistajalla olisi oikeus saada valtion
varoista kohtuullinen korvaus tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta
menetyksestä.
Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että matkakustannuksia
tai toimeentulokustannuksia varten
ennakkoa tarvitsevan olisi pyydettävä
sitä oleskelupaikkakuntansa poliisilaitoksen päälliköltä tai siltä virkamieheltä, jonka poliisilaitoksen
päällikkö on määrännyt käsittelemään ennakkoa koskevia asioita.
Ennakkoa pyytävän olisi tarvittaessa esitettävä selvitys hänelle
aiheutuvista matka- ja toimeentulokustannuksista.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013
Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.
UaVM 11/2012 vp - HE 56/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen
välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi voimavarojen anta-

misesta Yhdistyneiden Kansakuntien
operaatioon Libanonissa (UNIFIL)
Yhdistyneiden Kansakuntien ja
Suomen hallituksen välillä New
Yorkissa toukokuussa 2012 tehdyn
yhteistyöpöytäkirjan sekä lain sen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Yhdistyneiden Kansakuntien UNIFILoperaatio on perustettu vuonna 1978
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 425 (1978) ja 426
(1978). Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi
11 päivänä elokuuta 2006 päätöslauselmallaan 1701 (2006) operaation
vahventamisen ja sen uudet tehtävät.
Tasavallan presidentti päätti joulukuussa 2011, että Suomi osallistuu
operaatioon
jääkärikomppanialla
(enintään 200 sotilasta). Pöytäkirjan
tarkoituksena on sopia Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä
niistä ehdoista, jotka koskevat Suomen osallistumista UNIFIL-operaatioon. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirja tulee
voimaan sopimuspuolten välillä
mahdollisimman pian kirjeenvaihdolla sovittuna ajankohtana. Laki on
tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä
ajankohtana samaan aikaan kuin
pöytäkirja tulee voimaan.
Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että
eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yhteistyöpöytäkirjan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi.
VaVM 13/2012 vp - HE 34/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan
vakausmekanismin
(EVM) perustamisesta tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi euroalueen jäsenvaltioiden välillä Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta
tehdyn sopimuksen sekä lain sen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
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EVM:n tehtävänä on turvata koko
euroalueen vakautta antamalla tukea
euromaalle varoista, jotka EVM on
hankkinut markkinoilta. Se luodaan
euroalueen pysyväksi velkakriisinhallintamekanismiksi ja sen on tarkoitus korvata nykyiset euroalueen
väliaikaiset kriisinhallintavälineet.
Lisäksi ehdotetaan, että eduskunta
hyväksyisi annettavaksi selityksen,
jonka mukaan sopimusmääräys hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenen tai varajäsenen oikeudellisesta
koskemattomuudesta ei rajoita Suomea hallintoneuvostossa edustavan
ministerin Suomen perustuslain
mukaista ministerivastuuta.
Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on tarkoitus tulla voimaan päivänä, jona sitoutumiskirjan
ovat tallettaneet sopimuksen allekirjoittajat, joiden ensimmäisten merkintöjen osuus kokonaismerkinnöistä
on vähintään 90 prosenttia. Euroryhmässä tavoitteeksi sopimuksen voimaantulolle on asetettu 1 päivä heinäkuuta 2012. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana
kuin sopimus tulee voimaan.
Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko,
Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
HaVM 12/2012 vp - HE 31/2012
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki vaaratiedotteesta. Ehdotetun
lain tarkoituksena on järjestää viranomaisten radiossa ja televisiossa
tapahtuvan vaara- ja onnettomuustilanteisiin liittyvän tiedottamisen
toimivalta perustuslaissa edellytetyllä
tavalla. Lailla tehostettaisiin kielellisten oikeuksien toteutumista viranomaistiedottamisessa ja määriteltäisiin käytettävän termin nimeksi vaaratiedote.
Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi
hätäkeskustoiminnasta
annettua lakia.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta
2013.
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Hallintovaliokunta ehdottaa että
lakiehdotus hyväksytään muutoksen
jälkeen.

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

Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne

Tiistai 12.6.2012

LiVM 8/2012 vp - HE 29/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun
lain sekä valtion televisio- ja
radiorahastosta annetun lain
muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden
Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL)Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn
yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä
ja laiksi sen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Yleisradio Oy:stä ja lakia
valtion televisio- ja radiorahastosta.
Esityksellä turvattaisiin Yleisradio
Oy:n rahoitus sekä täsmennettäisiin
yhtiön julkisen palvelun valvontaa ja
yhtiön julkisen palvelun tehtävää.
Yrityksessä ehdotetaan, että Yleisradio Oy:n nykyinen velvoite täyden
palvelun ohjelmistoista korvattaisiin velvoitteella tuoda monipuolinen ja kattava televisio- ja radioohjelmisto jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Tehtävänantoon sisällytettäisiin täydennys, jonka mukaan
palveluja voidaan tarjota myös alueellisesti. Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan erityisiä tehtäviä ehdotetaan täydennettäviksi siten, että
niihin kuuluisi myös kotimaisen
kulttuurin, taiteen ja virikkeellisen
viihteen säilyttäminen tuottamisen,
luomisen ja kehittämisen rinnalla.
Lisäksi ohjelmistoissa tulisi painottaa myös nuorille suunnattuja ohjelmistoja. Hallintoneuvoston tehtäviä
ehdotetaan tarkennettaviksi siten,
että niihin kuuluisi myös uusien
merkittävien palveluiden ja toimintojen ennakkoarviointi. Lakiin sisällytettäisiin säännökset ennakkoarvioinnin toteuttamisesta. Eduskunnan tiedonsaantimahdollisuuksia parannettaisiin säätämällä hallintoneuvostolle velvoite antaa vuosittain kertomus eduskunnalle julkisen palvelun toiminnasta.

Hallituksen esitys HE 56/2012 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 57/2012 vp

Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi rajoitetusti verovelvollisen
tulon verottamisesta annetun lain
3 §:n, elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 6 a §:n ja tuloverolain
33 c §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 58/2012 vp

Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain
19 §:n ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 59/2012 vp

Liikennevaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 16 ja
19 §:n muuttamisesta

Esitys liittyy hallituksen esitykseen
eduskunnalle laiksi yleisradioverosta
sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta, jossa ehdotetaan säädettäväksi uudesta yleisradioverosta ja sen toteuttamisesta. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1 päivänä tammikuuta 2013.

Hallituksen esitys HE 60/2012 vp

Valiokuntaneuvos Juha Perttula ja
valiokuntaneuvos Kaj Laine

Perustuslakivaliokuntaan

Talousvaliokuntaan
Torstai 14.6.2012
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2011
Kertomus K 5/2012 vp
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Laki elintarvikelain muuttamisesta
Lakialoite LA 17/2012 vp (Annika
Saarikko /kesk ym.)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Laki perusopetuslain 36 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 20/2012 vp (Arto
Satonen /kok ym.)
Sivistysvaliokuntaan

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

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.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2012
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