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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 16.10.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa
koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan hyväksymisestä sekä
laiksi pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 65/2012 vp,
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
16/2012 vp
Hyväksyttiin
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Tiistai 16.10.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta
Hallituksen esitys HE 73/2012 vp,
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
9/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi laajakaistarakentamisen tuesta
haja-asutusalueilla annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 45/2012 vp,
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 10/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa
koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan
hallituksen ja Venäjän federaation
hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan hyväksymisestä sekä
laiksi pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 65/2012 vp,
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
16/2012 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
StVM 15/2012 vp - HE 112/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi sotilasvammalain 6 d §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi niin, että kunnan
tai kuntayhtymän vähintään 20 prosentin sotainvalideille järjestämistä
sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluista kunnille ja kuntayhtymille aiheutuviin kustannuksiin voitaisiin käyttää myös Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa.
Kyseessä on valtiontalouden säästöjen aikaansaamiseksi toteutettava budjettitekninen, palvelujen rahoitustapaa koskeva lainmuutos.
Esitys liittyy valtion vuoden 2013
talousarvioesitykseen ja se on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
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Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana. Valiokuntaneuvos
Eila Mäkipää.
StVM 14/2012 vp - HE 114/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi vammaisetuuksista annetun
lain muuttamiseksi
Valiokunta on käsitellyt esityksen
yhteydessä lakialoitteen laiksi vammaisetuuksista annetun lain 14 ja
51 §:n muuttamisesta (LA 52/2011
vp - Outi Mäkelä/kok ym.), joka on
lähetetty valiokuntaan 7. päivänä
joulukuuta 2012 sekä lakialoitteen
laiksi vammaisetuuksista annetun
lain 51 §:n muuttamisesta (LA 66/
2012 vp - Anneli Kiljunen/sd ym.),
joka on lähetetty valiokuntaan 18.
päivänä lokakuuta 2012.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua
lakia. Leskeneläkkeenä maksettava
perhe-eläke oikeuttaisi jatkossa
vammaistuen sijasta eläkettä saavan
hoitotukeen sen jälkeen, kun henkilö
täyttää 65 vuotta. Ehdotetulla muutoksella pyrittäisiin yhdenmukaistamaan erilaisten eläkkeiden vaikutus
vammaisetuuksiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että veteraanilisän
määrään tehtäisiin 50 euron tasokorotus ja ruokavaliokorvauksen
määrä korotettaisiin 23,60 euroon
kuukaudessa.
Esitys liittyy valtion vuoden 2013
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä tammikuuta 2013, kuitenkin niin, että muut kuin veteraanilisää ja ruokavaliokorvausta koskevat
muutokset tulisivat voimaan vasta
1. päivänä tammikuuta 2014.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana ja että lakialoitteet
LA 52/2011 vp ja LA 66/2012 vp
hylätään. Valiokuntaneuvos Eila
Mäkipää.
LaVM 11/2012 vp - HE 122/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta
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Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki Oikeusrekisterikeskuksesta, jolla
kumottaisiin voimassa oleva samanniminen säädös. Lailla toteutettaisiin
oikeushallinnon tietohallintopalveluiden uudelleenorganisointi eli Oikeusrekisterikeskuksen ja Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen osittainen yhdistyminen.
Organisaatiouudistuksen seurauksena Oikeusrekisterikeskus huolehtisi nykyisten tehtäviensä eli varallisuusrangaistusten täytäntöönpanon
sekä oikeushallinnon rekisterinpidon
lisäksi oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmäpalveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen
tehtäväksi jäisi huolehtia oikeusministeriön hallinnonalan perustietotekniikkapalveluiden tuottamisesta.
Virastojen tehtävänjaon ja sen myötä
organisaatio- ja johtamisrakenteen
muuttumista
lukuun
ottamatta
sääntely olisi pääosin sisällöllisesti
nykyistä vastaavaa. Nykyisin asetuksentasoinen Oikeusrekisterikeskusta
koskeva sääntely otettaisiin uuteen
lakiin.
Esitys liittyy vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitus käsitellä sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2013.
Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula
Sivonen.
TaVM 8/2012 vp - HE 68/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi valtion vientitakuista annetun
lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan valtion erityisrahoitusyhtiön, Finnvera Oyj:n,
riskinoton lisäämistä vientitakuutoiminnassa. Valtion vientitakuista
annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tärkeiden elinkeinopoliittisten tai kilpailukykyyn liittyvien perusteiden nojalla vientitakuu
voitaisiin myöntää silloinkin, kun
vientiin tai ulkomaille suuntautuvaan investointiin liittyvä kaupallinen riski on niin suuri, että tavanomaisen riskiarvioinnin perusteella
vientitakuuta ei voitaisi myöntää.

Lisäksi erityisriskinottoon liittyen
vientitakuiden enimmäisvastuuraja
ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä
1 000 miljoonasta eurosta 2 500 miljoonaan euroon. Valtion vientitakuista
annettuun lakiin sisältyviä vastuusäännöksiä ehdotetaan samalla selvennettäviksi siten, että erityisrahoitusyhtiön johtohenkilöt toimisivat rikosoikeudellisella virkavastuulla ja vahingonkorvausvastuu
määräytyisi heidän osaltaan vahingonkorvauslain mukaisesti.
Valtion erityisrahoitusyhtiön mahdollisuuksia suojautua vientitakuutoiminnasta aiheutuvan tappiovaaran
varalta ehdotetaan myös selvennettäviksi.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 loppupuolella.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Teija Miller.
TaVM 7/2012 vp - HE 107/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun sähkön tuotantotuesta
annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun
sähkön
tuotantotuesta
annettua lakia.
Metsähakkeen
hintakilpailukyky
suhteessa turpeeseen säilytettäisiin
ennallaan ottamalla huomioon metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettavassa tuotantotuessa turpeen
veron korotusten vaikutukset metsähakkeen hintakilpailukykyyn. Päästöoikeuden hinnan muutokset vaikuttaisivat myös edelleen maksettavan
tuen tasoon. Jos metsähaketta kaasutetaan kaasuttimessa pölypolttokattilan polttoaineeksi, maksettaisiin täydentävää tukea kaasutinyksikön kilpailukyvyn turvaamiseksi voimalaitoskokonaisuudessa.
Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki ja sen korotus rahoitetaan
valtion talousarviosta. Esitys liittyy
valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013. Lain voimaantulo
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edellyttää, että Euroopan unionin
komissio on hyväksynyt lakiehdotukseen sisältyvän tukijärjestelmän
muutoksen.
Talousvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula
Kulovesi
SiVM 3/2012 vp - HE 52/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista
annetun lain muuttamisesta ja
alueiden kehittämisestä annetun
lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki Taiteen edistämiskeskuksesta.
Uusi laki korvaisi nykyisen taiteen
edistämisen järjestelystä annetun
lain. Esityksen lähtökohtana on
uudistaa 1960-luvulta peräisin olevan
taidetoimikuntalaitoksen toimintaa
ja rakennetta vastaamaan paremmin
jo tapahtuneisiin ja tuleviin toimintaympäristön muutoksiin kuitenkin
siten, että taiteen autonomiaan liittyvä
vertaisarviointi turvataan.
Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi Taiteen edistämiskeskus -niminen virasto, jolla olisi aluetoimipisteitä. Keskuksen yhteydessä olisi
itsenäistä päätäntävaltaa käyttäviä
luottamuselimiä, joita olisivat taideneuvosto, valtion ja alueelliset taidetoimikunnat sekä erillislautakunnat.
Taidetoimikuntalaitoksen
taiteen
edistämiseen liittyvää toimintaa selkeytettäisiin erottamalla luottamuselimen arviointiin perustuvat ja
keskuksen viranomaistehtävät toisistaan.
Taiteen keskustoimikunnalla nyt
olevia tehtäviä uudistettaisiin siten,
että keskuksella olisi enemmän tehtäviä, jotka edellyttävät itsenäistä
päätöksentekoa ja aktiivista toimintaa. Taiteen edistämisen lisäksi keskuksella olisi myös kulttuurin
edistämiseen liittyviä tehtäviä eräiltä
osin. Aluetoimipisteille tulisi valtakunnallisia erityistehtäviä.
Taiteen autonomista asemaa ehdotetaan vahvistettavaksi. Luottamuselinten päätöksenteossa säilytetään
vertaisarviointi. Uudistuksessa säilytettäisiin luottamuselimet niin valta-
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kunnallisella
kuin
alueellisella
tasolla ja perustettaisiin taideneuvosto. Taideneuvostolla olisi keskeinen tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön taidepolitiikan asiantuntijana. Valtioneuvostolta ja ministeriöltä siirrettäisiin päätösvaltaa
taideneuvostolle.

Hallituksen esitys eduskunnalle
eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Keskuksesta
aluetoimipisteineen
muodostuisi yhtenäinen taiteen ja
kulttuurin edistämisen kokonaisuus.
Keskuksen toimintakykyä parannettaisiin ja hallintoa yhtenäistettäisiin
verrattuna nykyisen taiteen keskustoimikunnan toimintakykyyn ja hallintoon. Keskuksen johtamista selkeytettäisiin verrattuna keskustoimikunnan johtamiseen.

Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä

Hallintoa ja sen läpinäkyvyyttä
parannettaisiin selkeyttämällä valtionavustus- ja apurahapäätöksentekoa.
Päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi luovuttaisiin kiellosta valittaa valtionavustuspäätöksistä ja apurahapäätöksistä. Päätöksistä voisi
tehdä oikaisuvaatimuksen ja hakea
muutosta laillisuusperusteella.
Uudistukseen liittyen muutettaisiin
lisäksi valtion taiteilija-apurahoista
annettua lakia ja alueiden kehittämisestä annettua lakia.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013.
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että 2.
ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus
hyväksytään muutettuna
Mietintöön sisältyy yksi vastalause.
Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

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 16.10.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta
Hallituksen esitys HE 129/2012 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto

Hallituksen esitys HE 130/2012 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto

Hallituksen esitys HE 131/2012 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 132/2012 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 133/2012 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on
annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 134/2012 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan ja
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 135/2012 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Keskiviikko 17.10.2012
Laki arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 51/2012 vp (Kaj
Turunen/ps ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
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Vuoden 2013 tuloveroasteikkolaki
Lakialoite LA 52/2012 vp (Kaj
Turunen/ps ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki tuloverolain 127 b §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 53/2012 vp (Kaj
Turunen/ps ym.)

Lakialoite LA 58/2012 vp (Kimmo
Tiilikainen /kesk ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki omaishoidon tuesta annetun
lain muuttamisesta
Lakialoite LA 59/2012 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 18.10.2012
Laki eduskuntaryhmistä ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 64/2012 vp (Jan
Vapaavuori/kok ym.)
Perustuslakivaliokuntaan

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

Laki perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta

Laki tuloverolain 23 ja 124 §:n
muuttamisesta

Lakialoite LA 60/2012 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk ym.)

Lakialoite LA 44/2012 vp (Anna
Kontula/vas)

Lakialoite LA 54/2012 vp (Kaj
Turunen/ps ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Sivistysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 11 luvun
7 §:n muuttamisesta

Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 61/2012 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk ym.)

Lakialoite LA 45/2012 vp (Stefan
Wallin/r)

Valtiovarainvaliokuntaan
Laki varallisuusverosta
Lakialoite LA 55/2012 vp (Kaj
Turunen/ps ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki opintotukilain 48 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 56/2012 vp (Kaj
Turunen/ps ym.)
Sivistysvaliokuntaan

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki avustuksesta ensimmäisen
työntekijän palkkamenoihin
Lakialoite LA 62/2012 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk ym.)
Talousvaliokuntaan

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 46/2012 vp (Kari
Tolvanen/kok ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain muuttamisesta

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 ja 55 §:n
muuttamisesta

Laki vammaisetuuksista
lain 51 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 57/2012 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk ym.)

Lakialoite LA 63/2012 vp (Kimmo
Tiilikainen/kesk ym.)

Lakialoite LA 66/2012 vp (Anneli
Kiljunen/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallintovaliokuntaan

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

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

annetun

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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