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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 28.11.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 85/2012 vp,
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 13/
2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä
annetun lain muuttamisesta ja eräiksi
niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 57/2012 vp,
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 14/
2012 vp
Hyväksyttiin
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Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken
vaihdettavan turvallisuusluokitellun
tiedon suojaamisesta tehdyn hallinnollisen järjestelyn hyväksymisestä
sekä laiksi järjestelyn ja PohjoisAtlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 88/2012 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 28/2012 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken
vaihdettavan turvallisuusluokitellun
tiedon suojaamisesta tehdyn hallinnollisen järjestelyn hyväksymisestä
sekä laiksi järjestelyn ja PohjoisAtlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 81/2012 vp,
Ympäristövaliokunnan
mietintö
YmVM 5/2012 vp

Hallituksen esitys HE 139/2012 vp,
Puolustusvaliokunnan
mietintö
PuVM 5/2012 vp

Hyväksyttiin

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi eräiden rakennustuotteiden
tuotehyväksynnästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 82/2012 vp,
Ympäristövaliokunnan
mietintö
YmVM 6/2012 vp

Hallituksen esitys HE 82/2012 vp,
Ympäristövaliokunnan
mietintö
YmVM 6/2012 vp

Hyväksyttiin

Hyväksyttiin

Torstai 29.11.2012

Valtiontalouden tarkastusviraston
kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012
presidentinvaaleissa

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle
kilometrikorvausta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön
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Kertomus K 18/2012 vp , Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 8/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
Suomen Pankille myönnettävästä
valtiontakuusta
Kansainväliselle
valuuttarahastolle annettavan lainan
vakuudeksi
Hallituksen esitys HE 147/2012 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 30/2012 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
verotusta koskevaa ennakkopäätösvalitusta, verotusmenettelyä ja muutoksenhakua verotuksessa koskeviksi säännöksiksi
Hallituksen esitys HE 76/2012 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 29/2012 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 19/2012 vp–HE 64/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta,
hätäkeskustoiminnasta annetun
lain 30 §:n muuttamisesta ja
valtion virkamieslain 35 §:n
2 momentin kumoamisesta
Hallituksen esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi poliisin hallinnosta
annettua lakia, hätäkeskustoiminnasta annettua lakia ja valtion virkamieslakia. Poliisimiesten eroamisikää koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että siirtymäajan jälkeen
poliisimiehiin sovelletaan yleistä
68 vuoden eroamisikää. Ennen
vuotta 1960 syntyneet poliisimiehet
voisivat jäädä eläkkeelle nykyisessä
eroamisiässään tai jatkaa virkauraansa 68 vuoden eroamisikään asti.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
vuoden 2013 alusta. Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus
hyväksytään muutoksen jälkeen.
Valiokuntaneuvos Ossi Lantto
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MmVM 7/2012 vp–HE 104/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia. Esityksen mukaan kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen
korvausjärjestelmää muutettaisiin
siten, että torjuntapäätöksen mukaisesta kasvintuhoojien hävittämisestä
johtuvia kustannuksia voitaisiin hakemuksesta korvata toimijalle valtion
varoista osaksi tai kokonaan, jos kasvintuotannolle aiheutuneet vahingot
olisivat poikkeuksellisen suuret.
Tavoitteena olisi edelleen hyvän kasvinterveydellisen tilan säilyttäminen
Suomessa niin, että kasvinterveyttä
koskevasta riskinhallinnasta vastaisivat sekä toimijat että yhteiskunta.
Samalla lakiin ehdotetaan lisättäväksi
säännökset biologisessa torjunnassa
ja pölytyksessä käytettävistä makroeliöistä sekä toimijaa koskevasta
yleisestä huolellisuusvelvoitteesta.
Esitys liittyy valtion vuoden 2013
talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä
tammikuuta 2013. Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Jaakko
Autio
TaVM 14/2012 vp–HE 109/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki sähköverkko- ja maakaasuverkkomaksuista. Uusi laki korvaisi Energiamarkkinaviraston perimät sähköverkonhaltijoiden ja maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut, joista
säädetään nykyisin työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista (1400/2011). Energiamarkkinaviraston sähkö- ja maakaasuverkkovalvonnan sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden
valvontamaksuja olisi valtiosääntöoikeudellisesti pidettävä veroina. Valvontamaksut korvattaisiin vastaavilla verkonhaltijoilta perittävillä sähköverk-

komaksuksi ja maakaasuverkkomaksuksi kutsutuilla veroilla, joiden
perusteet säädettäisiin laissa.
Ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi
muutosta valvontamaksutulojen budjetointiin. Esitys liittyy vuoden 2013
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan
1. päivänä tammikuuta 2013. Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus
hyväksytään muutoksen jälkeen.
Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi
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 27.11.2012
Hallituksen esitys eduskunnalle
vuoden 2013 talousarvioesityksen
(HE 95/2012 vp) täydentämisestä
keskustelu
Hallituksen esitys HE 166/2012 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
väliaikaisesta pankkiverosta sekä
laeiksi elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 16 §:n ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 167/2012 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
ja
talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi
Suomen ja Yhdysvaltojen välillä
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 164/2012 vp
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan puolustusvirastolle ja sen
henkilöstöön kuuluville myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista
neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän päätöksen
hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
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ten voimaansaattamisesta ja Euroopan puolustusvirastoa koskevan neuvoston päätöksen soveltamisesta

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 165/2012 vp
Puolustusvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain väliaikaista muuttamista sekä vapaasta sivistystyöstä
annetun lain väliaikaista muuttamista koskevan hallituksen esityksen
(HE 97/2012 vp) täydentämisestä

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 168/2012 vp
Sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 169/2012 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Hallituksen esitys HE 170/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Määrärahan osoittaminen Puolustusvoimien toimintamenoihin kertausharjoitusten lisäämiseen
Talousarvioaloite TAA 602/2012 vp
(Mikko Savola /kesk ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

M U U TA

Hallituksen esitys HE 171/2012 vp

Torstai 28.11.2012

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Torstai 29.11.2012
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Valiokuntien täydennysvaalissa on
eduskunta valinnut ehdokaslistojen
mukaisesti perustuslakivaliokunnan
jäseneksi, tarkastusvaliokunnan jäseneksi ja hallintovaliokunnan varajäseneksi Anu Urpalaisen.

Lakialoite LA 69/2012 vp (Maria
Tolppanen /ps ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki vaikeavammaisille yrittäjille
myönnettävistä veronhuojennuksista
annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 80/2012 vp (Sampsa
Kataja /kok ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

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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