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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kilpailulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 197/2012 vp,
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
11/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
puutavaran mittauksesta
Hallituksen esitys HE 192/2012 vp,
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 4/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a
ja 14 §:n sekä Koulutusrahastosta
annetun lain muuttamisesta
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Hallituksen esitys HE 44/2013 vp,
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö TyVM 5/2013 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
LiVM 10/2013 vp – HE 51/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi meriliikenteessä käytettävien
alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 10 ja 16 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
meriliikenteessä käytettävien alusten
kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia. Alukselle myönnettävän
tuen laskemista koskevia säännöksiä
muutettaisiin hinaajien ja työntäjien
sekä sellaisten alusten osalta, joilla
sovelletaan aikarahtaussopimusta.
Lisäksi esityksen mukaan tukijaksolta maksetuista vakuutusmaksuista
annettavan selvityksen antaisi vakuutusyhtiön lisäksi Työttömyysvakuutusrahasto. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana. Valiokuntaneuvos
Juha Perttula
LaVM 10/2013 vp – HE 43/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan, että aikaisemmin annettu sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskeva lainsäädäntö,
jonka voimaantulosta säädetään erikseen lailla, tulee voimaan 1. päivänä
marraskuuta 2013. Samalla maakaareen ja etuostolakiin tehtäisiin vähäisiä tarkistuksia.
Mainitusta päivästä alkaen suurin
osa kiinteistön luovutuksista voitaisiin tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Vastaavasti kiinnityshakemukset voitaisiin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta tehdä sähköisesti ja sähköiset panttikirjat
ottaa käyttöön. Koska asiointijärjestelmien rakentaminen tapahtuu vaiheittain eivätkä kaikki lainsäädännön edellyttämät ominaisuudet ole
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käytettävissä vielä mainittuna ajankohtana, ehdotetaan, että eräiltä osin
säännöksiä sovelletaan vasta 1. päivästä maaliskuuta 2015 lukien.

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 28.5.2013

Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Marja
Tuokila

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi

TaVM 15/2013 vp– HE 38/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
kemikaalilaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiovarainvaliokuntaan

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi kemikaalilaki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia, terveydenhuoltolakia, terveydensuojelulakia sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia.
Uusi kemikaalilaki olisi pääosin niin
sanottu valvontalaki, sillä toiminnanharjoittajan velvoitteista säädetään
suurelta osin Euroopan unionin asetuksilla. Uudella kemikaalilailla säädettäisiin valvontaviranomaisista ja näiden tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista.
Lailla keskitettäisiin kemikaalien markkinavalvontatehtävät Turvallisuusja kemikaalivirastolle.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä syyskuuta 2013 samaan
aikaan kuin EU:n uutta biosideja
koskevaa asetusta aletaan soveltaa.
Talousvaliokunta ehdottaa, että 3.–5.
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus
hyväksytään muutettuina. Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus
hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Teija Miller.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Hallituksen esitys HE 52/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tuulivoiman kompensaatioalueista ja
laiksi uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 55/2013 vp
Talousvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto
Keskiviikko 29.5.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta
annetun hallituksen esityksen (HE
31/2013 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 53/2013 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain
2 §:n muuttamisesta

Torstai 30.5.2013
Laki toimeentulotuesta annetun lain
7 b §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 19/2013 vp (Anneli
Kiljunen/sd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 20/2013 vp (Arja
Juvonen/ps ym.)
Lakivaliokuntaan
Laki ampuma-aselain 44 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 22/2013 vp (Raimo
Piirainen/sd ym.)
Hallintovaliokuntaan
Laki ampuma-aselain 53 a §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 23/2013 vp (Raimo
Piirainen/sd ym.)
Hallintovaliokuntaan
Laki rikoslain 21 luvun muuttamisesta
Lakialoite LA 25/2013 vp (Mikaela
Nylander/r ym.)
Lakivaliokuntaan
Laki puoluelain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 27/2013 vp (Oras
Tynkkynen/vihr)
Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 54/2013 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava
lausunto

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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