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Hallituksen esitys HE 12/2013 vp,
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 7/2013 vp
Asian käsittely päättyi
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Koloveden kansallispuistosta
Hallituksen esitys HE 181/2012 vp,
Ympäristövaliokunnan
mietintö
YmVM 1/2013 vp

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 16.4.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
verotusmenettelystä annetun lain ja
työturvallisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 92/2012 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 6/2013 vp

Asian käsittely päättyi
Perjantai 19.4.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle
osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 185/2012 vp,
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
6/2013 vp
Asian käsittely päättyi

Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015 annetun
lain 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 22/2013 vp,
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 7/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rautatielain muuttamisesta
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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 8/2013 vp – HE 25/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 §:n
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
annettua lakia. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä muutoksia, jotka johtuvat pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin saattamisesta kansalliseen lainsäädäntöön. Laissa ehdotetaan muutettaviksi säännöksiä siitä, kenelle
räjähteitä ja erityisesti pyroteknisiä
tuotteita voidaan luovuttaa. Lakiin
ehdotetaan lisättäväksi säännös toiminnanharjoittajasta, joka työssään
tai elinkeinotoiminnassaan tarvitsee
pyroteknisiä tuotteita. Toiminnanharjoittajalla tulisi olla palveluksessaan
asiantuntija, jolta edellytettäisiin riittäviä tietoja pyroteknisten tuotteiden
turvallisesta käytöstä ja käsittelystä.
Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä asiantuntijan koulutuksesta, pätevyysvaatimuksista ja pätevyyden toteamisesta. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi ammoniumnitraatin luovutusrajoituksia ja hallussapitoa koskevat
säännökset, koska ammoniumnitraattia koskeva luovutusrajoitus sisältyy
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen.
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Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
4. päivänä heinäkuuta 2013. Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus
hyväksytään muuttamattomana.
YmVM 2/2013 vp – HE 6/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi vaarallisten aineiden käytön
rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki vaarallisten aineiden käytön
rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Lakia sovellettaisiin sähköja elektroniikkalaitteisiin. Samalla
kumottaisiin vaarallisten aineiden
käytön rajoittamisesta sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa annettu valtioneuvoston asetus. Ehdotetun lain
tavoitteena on suojella ihmisen terveyttä ja ympäristöä rajoittamalla
eräiden vaarallisten aineiden käyttöä
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja
siten vähentämällä laitteista peräisin
olevien jätteiden määrää ja haitallisuutta. Lailla rajoitettaisiin tiettyjen
vaarallisten aineiden käyttöä sähköja elektroniikkalaitteissa ja säädettäisiin poikkeuksia käyttökiellosta
tietyissä käyttökohteissa. Lailla
nykyistä asetustasoista sääntelyä
laajennettaisiin. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan mahdollisimman
pian. Ympäristövaliokunta ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutettuna Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.
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VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT

Lakialoite LA 11/2013 vp (Kaj
Turunen/ps ym.)
Ympäristövaliokuntaan

Tiistai 16.4.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen
lentoliikennesopimuksen muuttamista
koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä
ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 39/2013 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kilpailulain ja oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa
annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 40/2013 vp
Talousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Laki kansanedustajien eläkkeestä ja
sopeutumisrahasta annetun lain
muuttamisesta
Lakialoite LA 13/2013 vp (VesaMatti Saarakkala/ps ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

M U U TA
Perjantai 19.4.2013
Välikysymys VK 3/2013 vp Kyproksen tukeminen osana euroalueen
talouskriisiä
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto
nauttii eduskunnan luottamusta äänin
jaa 86, ei 65, tyhjiä 0, poissa 48.
Asian käsittely päättyi

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012
Kertomus K 5/2013 vp
Tarkastusvaliokuntaan
Torstai 18.4.2013
Laki aravalain 15 a ja 15 d §:n sekä
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

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.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2013
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