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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
Keskiviikko 5.2.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 219/2013 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 211/2013 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja
2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 212/2013 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
14.2.2014/18

Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi kansainvälisestä
oikeusavusta rikosasioissa annetun
lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 213/2013 vp
Lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan
unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä
Irakin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 215/2013 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 217/2013 vp
Sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja
rakennuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 218/2013 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan ja

ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rajavartiolain muuttamisesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 220/2013 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava
lausunto.
Torstai 6.2.2014

Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp)
Muu asia M 9/2013 vp
Sivistysvaliokuntaan
Laki rikoslain 16 luvun 16 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 61/2013 vp (Timo
Heinonen /kok ym.)
Lakivaliokuntaan.
Laki sotilasvammalain 6 ja 17 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 70/2013 vp (Leena
Rauhala /kd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
M U U TA
Maanantai 3.2.2014
Eduskunta on perustuslain 34 §:n 2
momentin mukaisesti toimittanut
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puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalit vuoden 2014 valtiopäivien
ajaksi ja että tällöin on valittu:
puhemieheksi kansanedustaja Eero
Heinäluoma, ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, rehtori
Pekka Ravi ja toiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, rovasti Anssi
Joutsenlahti.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Perjantai 7.2.2014
Valiokuntien täydennysvaalissa on
Eduskunta valitsi yksimielisissä vaaleissa valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Mikaela Nylanderin,
valtiovarainvaliokunnan ja maa- ja
metsätalousvaliokunnan jäseneksi ed.
Mats Nylundin, puolustusvaliokunnan jäseneksi ed. Thomas Blomqvis-

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

tin sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Sanni
Grahn-Laasosen.

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 2014
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