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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 18.2.2014
Valtiontalouden tarkastusviraston
vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2013 valtiopäiville
K 18/2013 vp, TrVM 10/2013 vp
Hyväksyttiin
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 18.2.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle
vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi
HE 94/2013 vp, TaVM 38/2013 vp
Hyväksyttiin
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Perjantai 21.2.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
HE 195/2013 vp, HaVM 2/2014 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
valtion virkamieslain ja korkolain
1 §:n muuttamisesta
HE 209/2013 vp, HaVM 1/2014 vp
Hyväksyttiin
VALIOKUNNASSA
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
Hallituksen esitys eduskunnalle
valtioiden ja niiden omaisuuden
lainkäytöllistä koskemattomuutta
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten
voimaansaattamisesta UaVM 1/2014 vp – HE 26/
2013 vp
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen valtioiden
ja niiden omaisuuden lainkäytöllisestä koskemattomuudesta.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että
eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että eduskunta
hyväksyy annettavaksi yleissopimuksen soveltamista koskevan julistuksen muutettuna (Valiokunnan
muutosehdotus). Valiokuntaneuvos
Tuula Svinhufvud
Hallituksen vuosikertomus 2012
PeVM 1/2014 vp – K 13/2013 vp
Perustuslakivaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,
että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta, mutta
eduskunta edellyttää, että hallitus
ottaa asianmukaisesti huomioon
tämän mietinnön liitteinä oleviin
lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja
koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen. Valiokuntaneuvos
Petri Helander
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n ja tieliikennelain muuttamisesta LiVM 1/
2014 vp – HE 205/2013 vp
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoliikennerekisteristä
annettua lakia ja tieliikennelakia.
Lainmuutoksilla pantaisiin täytäntöön liikenneturvallisuuteen liitty-
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viä liikennerikkomuksia koskevan
rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
(CBE-direktiivin) velvoitteet. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa liikenneturvallisuuteen liittyvien liikennerikkomusten tutkinnan tehokkuus myös silloin, kun rikkomukseen käytetty ajoneuvo on rekisteröity
toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa liikennerikkomus on tehty.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdotti että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Juha Perttula
Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta
2013–2017
MmVM 1/2014 vp – VNS 5/2013
vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdotti että eduskunta hyväksyy
selonteon johdosta seuraavan kannanoton, jossa edellytetään, että:
1. Hallitus huolehtii alkutuotannon
kannattavuudesta elintarviketuotannon ja -turvallisuuden perustana.
2. Hallitus huolehtii elintarvikkeiden
alkuperämerkintöjen sisällyttämisestä kaikkiin elintarviketuotteisiin.
3. Hallitus edistää sitä, että tuontielintarvikkeilta vaaditaan samojen standardien täyttämistä kuin kotimaisilta
tuotteilta.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

4. Hallitus edistää elintarvikevalvonnan sekä tullin yhteistyön tiivistämistä ja turvaa riittävät resurssit
näille toiminnoille. Valiokuntaneuvos Jaakko Autio
Eduskunnan kirjaston kertomus
vuodelta 2012 SiVM 1/2014 vp –
K 19/ 2013 vp
Sivistysvaliokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,
että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila
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 18.2.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 3/2014 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
oikeudenkäymiskaaren 2 luvun ja
käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta
HE 4/2014 vp
Lakivaliokuntaan

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta
HE 5/2014 vp
Hallintovaliokuntaan
Keskiviikko 19.2.2014
Valtioneuvoston
selonteko 2050

metsäpoliittinen

VNS 1/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan,
jolle talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava
lausunto.
Torstai 20.12.2014
Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin
sukupuolen vahvistamisesta annetun
lain muuttamisesta (KAA 3/2013
vp)
M 10/2013 vp
Lakivaliokuntaan
Laki kaivoslain 169 §:n muuttamisesta
LA 78/2013 vp (Heikki Autto/kok
ym.)
Talousvaliokuntaan
Laki tupakkalain muuttamisesta
LA 74/2013 vp (Ari Jalonen/ps)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

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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