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T O I S E N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Keskiviikko 20.11.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n muuttamisesta sekä
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 115/2013 vp,
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
7/2013 vp
Hyväksyttiin
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
LiVM 19/2013 vp – HE 189/2013
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
lentoliikenteestä
Yhdistyneiden
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arabiemiirikuntien kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan
hallituksen ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallituksen välillä lentoliikenteestä tehdyn sopimuksen
sekä lain sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja
millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoliikenteen harjoittajia käyttämään sopimuksella
myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään lentoliikenteen
harjoittajien oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä. Lisäksi sopimus
sisältää kansainvälisen käytännön
mukaiset
vapautukset
tietyistä
veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen
osalta. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus
hyväksytään
muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Juha Perttula

LiVM 18/2013 vp – HE 173/2013
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi ajokorttilain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan ajokorttilain
opetuslupasäännöksiä muutettaviksi.
Laista kumottaisiin säännökset opetuslupaopetukseen valmistavasta yhteisopetuksesta ja muusta autokoulussa
annettavasta opetuksesta perusvaiheen
aikana. Opetuslupaopettaja voisi
antaa kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä olevan opetuksen.
Muutoksilla kohtuullistettaisiin opetusluvalla suoritettavan ajokortin
kustannuksia ja poistettaisiin opetuksen saatavuudesta muodostuneet
esteet opetuslupavaihtoehdon valinnassa. Opetuslupa-menettelyä kehitettäisiin lisäämällä opettajan kokeen
vaativuutta ja tarkistamalla opetusajoneuvojen hyväksymistä koskevia
vaatimuksia. Opetus-luvalla opetettavien määrää rajoitettaisiin. Laki on
tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2014. Liikenne- ja
viestintävaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muutoin
hallituksen esityksen muutettuna.
Valiokuntaneuvos Juha Perttula
LiVM 17/2013 vp – HE 182/2013
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta
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Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki sähköisten tietullijärjestelmien
yhteentoimivuudesta. Laissa säädettäisiin sähköisten tietullien keräämisjärjestelmien teknisistä vaatimuksista
ja eurooppalaisesta sähköisestä tietullipalvelusta. Lailla pantaisiin täytäntöön eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten osien
määrittelystä tehty Euroopan komission päätös. Nykyinen sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä annettu laki esitetään kumottavaksi. Lain säännökset sisällytettäisiin pienin teknisluonteisin mukautuksin uuteen lakiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus
hyväksytään
muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Kaj Laine.
VaVM 25/2013 vp – HE 165/2013
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
vuoden 2013 neljänneksi lisätalousarvioksi
Valiokuntaneuvokset Ikävalko, Nuutila ja Leppo.
StVM 22/2013 vp – HE 175/2013
vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien
rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2014 työttömyysvakuutusmaksut. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,50 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,75 prosenttia palkasta palkkasumman 1 990 500
euroon asti ja sen ylittävältä osalta
2,95 prosenttia palkasta. Yrityksen
osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,19 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan
työttömyysvakuutusmaksu 0,75 prosenttia palkasta.
Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,75 prosenttia
liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman 1 990 500 euroon asti ja
sen ylittävältä osalta 1,95 prosenttia
palkasta. Ylipiston työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,75 prosenttia palkasta palkkasumman 1 990 500
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euroon asti ja sen ylittävältä osalta
2,35 prosenttia palkasta.
Täysimääräisen omavastuumaksun
määrää ehdotetaan korotettavaksi 80
prosentista 90 prosenttiin omavastuumaksun perusteena olevasta etuusmenosta.
Työttömyyskassalaissa ehdotetaan
säädettäväksi yrittäjäkassan lomautusajalta maksamien työttömyyspäivärahojen rahoituksesta. Ehdotuksen
mukaan valtionosuutta ei maksettaisi yrittäjäkassan lomautusajalta
maksamiin päivärahoihin.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2014.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään
muuttamattomina.
TaVM 29/2013 vp – HE 124/2013
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Energiavirastosta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki Energiavirastosta. Energiamarkkinavirastosta annettu laki kumottaisiin. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on järjestää työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvia
energiapolitiikan toimeenpano-tehtäviä uudelleen ja siirtää työ- ja elinkeinoministeriöstä Energiamarkkinavirastoon tiettyjä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistehtäviä. Lisäksi ehdotetaan, että
Energiamarkkinaviraston nimi muutetaan Energiavirastoksi.
Energiamarkkinaviraston henkilöstöresursseja kasvatetaan uusien tehtävien lisäyksen vuoksi yhteensä seitsemällä henkilötyövuodella. Lakiehdotus liittyy valtion vuoden 2014
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta. 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 19.11.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden

muiden verolakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 185/2013 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista
sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden
rahoittamisesta
Hallituksen esitys HE 190/2013 vp
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n
muuttamista koskevan hallituksen
esityksen (HE 72/2013 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 187/2013 vp
Sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion taiteilija-apurahoista annetun
lain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 188/2013 vp
Sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 189/2013 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista
annetun lain 21 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 191/2013 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden
sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa
annetun lain 5 ja 10 §:n sekä sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 186/2013 vp
Lakivaliokuntaan
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M U U TA

Torstai 21.11.2011
Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain muuttamisesta

Keskiviikko 20.11.2013

Lakialoite LA 64/2013 vp (Outi
Mäkelä/kok ym.)

Ajankohtaiskeskustelu omistajapolitiikka ja omistajuuteen liittyvä
ohjaus

Lakivaliokuntaan
Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun
lain muuttamisesta

Keskustelualoite KA 14/2013 vp
(Mauri Pekkarinen/kesk)
Keskustelu päättynyt

Lakialoite LA 65/2013 vp (Markku
Eestilä/kok ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
Lakialoite LA 62/2013 vp (Markus
Mustajärvi/vr ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

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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