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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 7/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 3/2014 vp
Asian käsittely päättyi

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT

VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT

Keskiviikko 9.4.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 211/2013 vp
Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 4/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
oikeudenkäymiskaaren 2 luvun ja
käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 4/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 3/
2014 vp
Asian käsittely päättyi

HaVM 7/2014 vp – HE 9/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksellä
pantaisiin täytäntöön uudelleen laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat
saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle. Voimassa
olevan ulkomaalaislain säännökset
vastaavat pääosin direktiiviä. Ulkomaalaislakia on kuitenkin eräiltä
osin tarpeen täsmentää direktiivin
edellyttämällä tavalla.
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Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto
VaVM 2/2014 vp – HE 23/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia ja polttoainemaksusta annettua lakia muutettavaksi siten, että valtion edun valvonta Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä olevassa verotuksessa
siirrettäisiin Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköltä
Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamiehelle. Samalla autoverolakia
ehdotetaan muutettavaksi siten, että
Verohallinnon tehtävänä olevaa autoverotuksen yleistä johtamista ja valvontaa koskeva säännös poistettaisiin. Lait ovat tarkoitetut tulemaan
voimaan mahdollisimman pian.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen
VaVM 1/2014 vp – HE 10/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia. Esityksen mukaan siirto25
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määrärahan enimmäiskäyttöaika voisi
valtion monivuotisissa rakennus- ja
muissa investointihankkeissa olla
nykyisen kolmen vuoden sijasta viisi
vuotta. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi talousarviolain valtion rakennushankkeita koskeva, monivuotiseen valtuuteen liittyvä säännös.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2014.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Hellevi
Ikävalko

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 8.4.2014
Valtioneuvoston selonteko julkisen
talouden suunnitelmasta vuosille
2015–2018
Valtioneuvoston selonteko VNS 4/
2014 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat
voivat antaa lausunnon viimeistään 9.5.2014.
Keskiviikko 9.4.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 18/2014 vp
Lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Hallituksen esitys eduskunnalle
yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 19/2014 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja
53 §:n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 23/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tullilain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 24/2014 vp
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maatalouden tukien toimeenpanosta
annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 27/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
hyljetuotteiden kaupasta ja metsästyslain 43 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 28/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampumaaselain ja eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 20/2014 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan 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

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 21/2014 vp
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yksityisistä turvallisuuspalveluista
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 22/2014 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava
lausunto.

M U U TA
Pääsiäisviikolla 16, eduskunnassa ei
ole täysistuntoja.

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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