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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Perjantai 22.3.2013
Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen
Välikysymys VK 2/2013 vp
Hallitus sai luottamuksen
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 19.3.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi elatusvelvoitteita koskevan
neuvoston asetuksen soveltamisesta
annetun lain, Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa annetun lain 2 §:n sekä ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
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Hallituksen esitys HE 186/2012 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
1/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kaupallisista
tavarankuljetuksista
tiellä annetun lain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta sekä
Harmaan talouden selvitysyksiköstä
annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 193/2012 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 3/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi merilain sekä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain
14 g §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 205/2012 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 4/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 198/2012 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 4/2013 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun
lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 196/2012 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
4/2013 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Finanssivalvonnasta annetun lain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 4/2013 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
5/2013 vp
Hyväksyttiin
Keskiviikko 20.3.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi hovioikeuslain ja hallintooikeuslain 1 ja 2 §:n sekä eräiden
niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 153/2012 vp,
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 2/
2013 vp
Hyväksyttiin
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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
HaVM 4/2013 vp – HE 188/2012
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi passilain muuttamisesta ja
passilain muuttamisesta annetun
lain eräiden säännösten kumoamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi passilain säännöksiä valmiin
passin toimittamisesta. Passi toimitettaisiin hakijalle pääsääntöisesti kirjattuna kirjeenä tai vastaavana seurattavana lähetyksenä suoraan passivalmistajalta. Hakija noutaisi passilähetyksen yksityisen palveluntuottajan toimipisteestä. Toimitusmenettelyn muutoksen johdosta hakijan ei
enää tarvitsisi palauttaa viranomaiselle aiempaa voimassaolevaa passiaan, vaan hakijalle toimitettaisiin
uuden passin mukana ohjeet aiemman passin mitätöimiseksi. Viranomaiselle kuuluvia passin laadun ja
oikeasisältöisyyden
tarkastamista
sekä passilähetyksen toimittamista
koskevia tehtäviä voitaisiin siirtää
yksityiselle palveluntuottajalle. Laissa
säädettäisiin yksityistä palveluntuottajaa koskevista vaatimuksista, toiminnan valvonnasta ja palveluntuottajan vastuusta. Lisäksi passilakiin tehtäisiin eräitä täsmennyksiä ja
teknisiä muutoksia sekä siirrettäisiin tiettyjä passilaissa säänneltyjä

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV
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toiminnallisia tehtäviä sisäasiainministeriöltä Poliisihallitukselle. Lakiteknisistä syistä kumottaisiin vuonna
2014 voimaan tulevasta passilain
muutoksesta eräitä säännöksiä, joiden asiallinen sisältö olisi nyt ehdotetussa laissa.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta
vuonna 2012.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 29. päivänä huhtikuuta 2013.

Torstai 21.3.2013

Hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen
mukaisena paitsi 35 § muutettuna.
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 19.3.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 14/2013 vp
Lakivaliokuntaan, jolle Perustuslakivaliokunnan ja Hallintovaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi ydinenergialain ja säteilylain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 18/2013 vp
Talousvaliokuntaan, jolle Ympäristövaliokunnan 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

Kertomus K 1/2013 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
poliisin hallinnosta annetun lain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 15/2013 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi poliisilain sekä eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 16/2013 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.
Perjantai 22.3.2013
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöjen Suomen valtuuskunnan
kertomus ETYJ:n parlamentaarisen
yleiskokouksen toiminnasta vuonna
2012.
Kertomus K 3/2013
Ulkoasiainvaliokuntaan

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa– ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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