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Hallituksen esitys HE 63/2012 vp,
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
10/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Oikeusrekisterikeskuksesta
Hallituksen esitys HE 122/2012 vp,
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
11/2012 vp

AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Perjantai 26.10.2012
Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen
Välikysymys VK 8/2012 vp
Eduskunta sai luottamuksen äänin
JAA 99 EI 60 TYHJIÄ 0 POISSA 40.

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 23.10.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi
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Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 72/2012 vp,
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 12/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 106/2012 vp,
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 13/2012 vp

ilmatilan lohkon perustamisesta
Viron, Suomen, Latvian ja Norjan
välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 84/2012 vp,
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 11/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 110/2012 vp,
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 13/2012 vp
Hyväksyttiin
Torstai 25.10.2012
Laki rikoslain 2 a luvun 6 §:n
4 momentin kumoamisesta
Lakialoite LA 22/2012 vp (Tom
Packalén /ps ym.)
Lakivaliokuntaan
Laki alkoholilain muuttamisesta

Hyväksyttiin

Lakialoite LA 47/2012 vp (Kaj
Turunen /ps)

Keskiviikko 24.10.2012

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoiseurooppalaisen
toiminnallisen

Laki vammaisetuuksista
lain 14 §:n muuttamisesta

annetun
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Lakialoite LA 48/2012 vp (Kimmo
Kivelä /ps)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
Lakialoite LA 67/2012 vp (Eero
Reijonen /kesk ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki omaishoidon tuesta annetun
lain 9 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 68/2012 vp (Anneli
Kiljunen /sd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Talousarvioaloitteet
Talousarvioaloite TAA 1-227, 229424, 426-601/2012 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
TaVM 9/2012 vp–HE 108/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.
Lailla korvattaisiin voimassa olevat
lait kilpailuvirastosta ja Kuluttajavirastosta. Esityksen pääasiallisena
tavoitteena on lisätä kilpailu- ja
kuluttaja-asioiden yhteiskunnallista
painoarvoa ja vaikuttavuutta sekä
tehostaa hallintoa. Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan yhteisenä tavoitteena
on terveet ja toimivat markkinat,
joilla yritykset ja muut toiminnanharjoittajat toimivat vastuullisesti ja
ottavat huomioon myös kuluttajien
edut. Lisäksi esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi lait, joissa on mainittu
Kilpailuviraston tai Kuluttajaviraston
tehtävistä. Tältä osin esitys on keskeisiltä osin lainsäädäntötekninen
siten, että näissä laeissa mainittu
nykyinen Kilpailuvirasto tai Kuluttajavirasto muutetaan Kilpailu- ja
kuluttajavirastoksi. Viranomaisten
lakisääteisiä tehtäviä ei muuteta.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto ehdote-
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taan perustettavaksi siirtämällä virastoon samasta ajankohdasta lakkautettavien virastojen tehtävät ja henkilöstö.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtaja toimisi kuluttaja-asiamiehenä.
Kuluttaja-asiamiehen lakisääteisiä
tehtäviä ja toimivaltaa ei muuteta.
Esitys liittyy valtion vuoden 2013
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Teija
Miller
SiVM 4/2012 vp–HE 100/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Venäjän ja Itä-Euroopan
instituutin muuttamisesta säätiöksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi. Instituutin kirjasto eriytettäisiin säätiöstä
lain voimaan tullessa Espoon kaupunginkirjaston alaisuuteen opetusja kulttuuriministeriön määräämänä
erityistehtävänä. Muutoin säätiö jatkaisi instituutin toimintaa. Tarkoituksena on kuitenkin säätiömuotoisessa rakenteessa uudistaa ja ajanmukaistaa toimintaa niin, että Suomessa asuvan venäjänkielisen väestön tarpeet voitaisiin ottaa huomioon
nykyistä joustavammin ja paremmin.
Esitys liittyy valtion vuoden 2013
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013.
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Kaj Laine
VaVM 20/2012 vp–HE 94/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013–2015 ja tuotannollisten investointien väliaikaisesti
korotetuista poistoista annetun
lain kumoamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki tuotannollisten investointien

korotetuista poistoista verovuosina
2013–2015. Lain mukaan uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja
työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista
saisi verotuksessa tehdä enintään kahtena verovuotena kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Enimmäismäärän korotus
koskisi uusia vuosina 2013–2015
hankittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä.
Samalla verovuosina 2009 ja 2010
sovellettu laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista
poistosta kumottaisiin. Esitys liittyy
valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden
2013 alusta. Uutta ehdotettua lakia
sovellettaisiin verovuosilta 2013–
2015 toimitettavissa verotuksissa.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen
VaVM 19/2012 vp–HE 91/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi nestemäisten polttoaineiden
valmisteverosta annetun lain liitteen sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun
lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja
eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia siten, että energiaverotuksen painopistettä siirrettäisiin vähäpäästöisyyteen kannustavaksi korottamalla lämmitykseen
käytettävien sekä voimalaitos- ja
työkonepolttoaineiden veron hiilidioksidiosuutta. Kevyen ja raskaan
polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun
hiilidioksidiveron
laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo
nostettaisiin nykyisestä 30 eurosta
35 euroon. Muutos toteutettaisiin
käytännössä tuottoneutraalisti siten,
että samalla alennettaisiin energiasisältöveron osuutta 7,70 eurosta
6,65 euroon megawattitunnilta. Maakaasusta kannettaisiin alennettua
energiasisältöveroa 4,45 euroa megawattitunnilta vuoden 2014 loppuun.
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Lämmityspolttoaineista turpeen verotukseen ei ehdoteta muutoksia.
Lisäksi ehdotetaan, että kaupallisen
vesiliikenteen polttoaineiden verottomuus laajennettaisiin koskemaan
myös maakaasua ja kivihiiltä. Esitys
liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu
käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait
ovat tarkoitetut tulemaan voimaan
vuoden 2013 alusta.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen
SiVM 5/2012 vp–HE 98/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia
muutettavaksi siten, että vuonna
2013 ei yliopistoille osoitettavaan
talousarvion määrärahaan tehtäisi yliopistoindeksin mukaista vuotuista
korotusta.
Esitys liittyy vuoden 2013 valtion
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä tammikuuta 2013, ja se
olisi voimassa 31. päivään joulukuuta 2013.
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Kaj Laine
StVM 16/2012 vp–HE 117/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain
aikaistetusta indeksikorotuksesta
vuonna 2013
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki eräiden kansaneläkeindeksiin
sidottujen etuuksien korottamisesta
0,7 prosentilla vuoden 2013 indeksikorotuksen lisäksi. Korotus tehtäisiin
korottamalla vuoden 2013 indeksipistelukua 0,7 prosentilla. KorotukSuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

sen arvioidaan vastaavan arvonlisäverokannan nousun vaikutusta elinkustannusindeksiin. Korotus tehtäisiin kansaneläkkeisiin, toimeentulotukeen ja eräisiin muihin kansaneläkeindeksin kehitykseen sidottuihin
perusturvaetuuksiin.
Esitys liittyy valtion vuoden 2013
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana. Valiokuntaneuvos
Eila Mäkipää
StVM 17/2012 vp–HE 113/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Valtiontalouden tasapainottamiseksi sairausvakuutusjärjestelmän sairaanhoitovakuutuksen korvauksia koskeviin
säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi
eräitä muutoksia. Vakuutetun omavastuuosuuksia lääke- ja matkakustannuksista ehdotetaan korotettaviksi. Samalla kuitenkin pyrittäisiin
parantamaan paljon lääkkeistä maksavien asemaa laskemalla lääkekustannusten vuotuista omavastuuosuutta 670 euroon. Viitehintajärjestelmään kuulumattomien lääkevalmisteiden kohtuullisia tukkuhintoja
ehdotetaan alennettavaksi viisi prosenttia helmikuun alusta 2013. Lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaamisessa siirryttäisiin euromääräiseen korvaukseen. Kiinteästä omavastuusta luovuttaisiin. Esityksessä
ehdotetuista muutoksista syntyvä
säästö sekä valtiontalouden vuosille
2013–2016 annetussa kehyspäätöksessä sovittu 20 miljoonan säästö
sairaanhoitokorvausmenoista ehdote-

Suuri valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Hallintovaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Puolustusvaliokunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
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PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
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taan kohdennettavaksi kokonaisuudessaan sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen valtion rahoitusosuuteen. Kohdentaminen toteutettaisiin määräaikaisella lainmuutoksella, jossa vakuutettujen ja valtion
välisiä rahoitusosuuksia muutettaisiin lisäämällä sairaanhoitovakuutuksen rahoitukseen vakuutettujen
sairaanhoitomaksuilla rahoitettava
säästön suuruinen korjauserä ja
vähentämällä valtion rahoitusosuutta
korjauserän suuruisella rahamäärällä.
Esitys liittyy valtion vuoden 2013
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013.
Lääkekorvauksia koskevia säännöksiä, lukuun ottamatta vuotuista omavastuuta koskevaa säännöstä, sovellettaisiin kuitenkin 1. päivästä helmikuuta 2013. Rahoitusta koskevat
säännökset olisivat voimassa 31. päivään joulukuuta 2014.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana. Valiokuntaneuvos
Harri Sintonen

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 23.10.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys HE 136/2012 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kirkkolain muuttamisesta, kirkon
keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten
seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle
Hallituksen esitys HE 137/2012 vp
Hallintovaliokuntaan

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
81

