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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 26.2.2013
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2011
Kertomus K 5/2012 vp, Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/
2012 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan
ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.
Asian käsittely päättyi.
TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 26.2.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Kyproksen
kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopi-
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muksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 173/2012 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 1/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 178/2012 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 2/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Tadzikistanin
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 189/2012 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 3/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuo-

roisesta suojaamisesta Suomen ja
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin
yhdistyneen kuningaskunnan välillä
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 183/2012 vp,
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
1/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 174/2012 vp,
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 1/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle
ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja
ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 194/2012 vp,
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 2/2013 vp
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi
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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 määräysten voimaansaattamisesta ja Euroopan puolustusvirastoa koskevan neuvoston päätöksen soveltamisesta
Hallituksen esitys HE 165/2012 vp,
Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM
1/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 180/2012 vp,
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
1/2013 vp
Asian käsittely päättyi

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Keskiviikko 27.2.2013
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan tarkastuksen vaalikauden
2011–2014 puoliväliraportti
Kertomus K 2/2013
Tarkastusvaliokuntaan ja Valtiovarainvaliokuntaan
Torstai 28.2.2013
Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun
lain muuttamisesta
Lakialoite LA 2/2013 vp (Ilkka
Kanerva /kok ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki ampuma-aselain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 3/2013 vp (Jussi
Halla-aho /ps ym.)
Hallintovaliokuntaan
Laki ampuma-aselain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 4/2013 vp (Jussi
Halla-aho /ps ym.)
Hallintovaliokuntaan

Suuri valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Hallintovaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Puolustusvaliokunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Laki ampuma-aselain muuttamisesta
Lakialoite LA 5/2013 vp (Jussi
Halla-aho /ps ym.)
Hallintovaliokuntaan
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
Lakialoite LA 6/2013 vp (Jussi
Halla-aho /ps ym.)
Hallintovaliokuntaan
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
Lakialoite LA 7/2013 vp (Jussi
Halla-aho /ps ym.)
Hallintovaliokuntaan
Perjantai 1.3.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 10/2013 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

M U U TA
Perjantai 1.3.2013
Eduskunta on valinnut ehdokaslistan
mukaisesti Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi ed. Arto Satosen.

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 2013
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