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Hallituksen esitys HE 87/2012 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 23/2012 vp
Hyväksyttiin
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30
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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 20.11.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle
kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä
koskevan sopimuksen muuttamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tuloverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 90/2012 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi tehtyjen
sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 148/2012 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 26/2012 vp

Hallituksen esitys HE 50/2012 vp,
Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 12/2012 vp

Hyväksyttiin

Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä
laiksi tuloverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 41/2012 vp,
Hallintovaliokunnan
mietintö
HaVM 17/2012 vp
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Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kirkkolain muuttamisesta

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi konkurssilain sekä takaisinsaannista konkurssipesään annetun
lain 24 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 86/2012 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
12/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 32/2012 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
11/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 55/2012 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
12/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Finanssivalvonnasta annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 121/2012 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
13/2012 vp
Hyväksyttiin
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Keskiviikko 21.11.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain
18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 89/2012 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/2012 vp
Lakialoite LA 19, 51/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi
Hallituksen esitys HE 77/2012 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 19/2012 vp
Lakialoite LA 47/2011 vp
Puhemies Eero Heinäluoma: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus,
jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta
päättyi 20.11.2012 pidetyssä täysistunnossa. PTK 113/11
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja
21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 116/2012 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 20/2012 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
MmVM 5/2012 vp – HE 151/2012
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kiinteistötietojärjestelmästä
ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta
annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä ja
siitä tuotettavasta tietopalvelusta
annetun lain 7 §:n 3 momenttia valtion vuoden 2013 talousarvioesityk-
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sen mukaisesti siten, että julkishallinnon vakiomuotoiset tietoluovutukset kiinteistötietojärjestelmästä
viranomaistoimintaa varten olisivat
maksuttomia, jos tietojen luovuttaminen tapahtuisi teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietojen luovuttamisen maksuttomuus edellä selostetulla tavalla ulottuisi myös muihin
viranomaisiin kuin pelkästään niihin,
joiden tehtävänä on ylläpitää kiinteistötietojärjestelmää. Esitys liittyy
valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus
hyväksytään
muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Carl Selenius
MmVM 4/2012 vp – HE 102/2012
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi maatalouden rakennetuista
annetun lain 17 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan maatalouden
rakennetuista annettua lakia (1476/
2007), jäljempänä rakennetukilaki,
muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea alennettaisiin.
Nykyisen neljän prosenttiyksikön
sijaan uusille korkotukilainoille korkotukea myönnettäisiin kolme prosenttiyksikköä.
Esitys liittyy valtion vuoden 2013
talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.
Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Carl Selenius
MmVM 3/2012 vp – HE 105/2012
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi riistanhoitomaksua kolmestakymmenestä eurosta kolmeenkymmeneenkolmeen euroon. Esitys tulisi
käsitellä yhdessä valtion vuoden
2013 talousarvion kanssa. Lain on
tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2013.

Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Carl Selenius
VaVM 29/2012 vp – HE 76/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
verotusta koskevaa ennakkopäätösvalitusta, verotusmenettelyä ja
muutoksenhakua verotuksessa koskeviksi säännöksiksi
Esityksessä ehdotetaan, että tuloverotuksessa, kiinteistöverotuksessa
sekä perintö- ja lahjaverotuksessa
mahdollistettaisiin ennakkopäätösvalituksen tekeminen oikaisuvaatimusmenettelyssä annetusta verotuksen oikaisulautakunnan päätöksestä
suoraan korkeimmalle hallintooikeudelle. Asian käsittely ennakkopäätösvalituksena edellyttäisi korkeimman hallinto-oikeuden antamaa valituslupaa. Korkein hallintooikeus voisi myöntää valitusluvan
vain ennakkopäätösperusteella. Valitusluvan edellyttäminen varmistaisi
sen, että vain tärkeimmät laintulkintaa koskevat asiat voisivat tulla suoraan korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaistavaksi. Menettely edellyttäisi
myös sitä, että muutoksenhakijan
vastapuoli antaisi suostumuksensa
asian käsittelyyn ennakkopäätösvalituksena.
Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa,
lakiehdotus hyväksytään muutoksen
jälkeen. Valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen

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 20.11.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n sekä
korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 162/2012 vp
Lakivaliokuntaan
Keskiviikko 21.11.2012
Lakialoite LA 76/2012 vp (Esko
Kiviranta/kesk)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
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Torstai 22.11.2012
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön 6 ja 9 §:n muuttamisesta
PNE 1/2012 vp
Perustuslakivaliokuntaan
Laki valtion virkamieslain 6 ja 59 §:n
ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 23/2012 vp (Pirkko
Ruohonen-Lerner/ps ym.)
Hallintovaliokuntaan
Laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta
Lakialoite LA 29/2012 vp (Pirkko
Ruohonen-Lerner/ps ym.)
Lakivaliokuntaan
Laki eläinlääkintähuoltolain 12 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 70/2012 vp (Mats
Nylund/r ym.)

Laki ulkomaalaislain 51 ja 149 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 77/2012 vp (Jussi
Halla-aho/ps ym.)
Hallintovaliokuntaan
Laki Suomalaisuuden Liitto ry. -nimisestä järjestöstä
Lakialoite LA 78/2012 vp (Juho
Eerola/ps ym.)
Perustuslakivaliokuntaan

M U U TA
Torstai 22.11.2012
Eduskunta on valinnut pankkivaltuutettujen jäseneksi edustaja Petteri
Orpon (kok)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

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.
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