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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 29.4.2014
Pohjoismaiden neuvosto Suomen
valtuuskunta toimintakertomus 2012
Kertomus K 17/2013 vp
Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 6/2014 vp
Asian käsittely päättyi

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 29.4.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion talousarviosta annetun lain 7
ja 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 10/2014 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 1/2014 vp
Asian käsittely päättyi
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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja
53 §:n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 23/2014 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 2/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 9/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
7/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ulkomaanedustuksen korvauksista
annetun lain muuttamisesta sekä valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun
lain kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 17/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
8/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 30.4.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun
sähkön tuontantotuoesta annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 15/2014 vp
TaVM 2/2014 vp
Asian käsittely päättyi

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 10/2014 vp – HE 13/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kirkkolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan kirkkolakia
muutettavaksi siten, että lain uudessa
23 luvussa säädettäisiin kootusti kirkollisista vaaleista sekä kirkon luottamushenkilöistä ja luottamustoimesta. Luvussa säädettäisiin seurakuntavaaleista, hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaaleista, kirkkoherran välittömästä vaalista sekä piispan, tuomiokapitulin pappisasessorin ja lääninrovastin vaalista sekä äänioikeudesta
näissä vaaleissa. Lisäksi luvussa säädettäisiin äänioikeuden rajoittamisesta, äänioikeutettujen luettelon sisällöstä ja järjestyksestä äänestyspaikalla.
Esityksessä ehdotetaan myös tuomiokapitulin maallikkojäsentä koskevan vaalikelpoisuusrajoituksen poistamista ja pappisvirkaan perustuvan
äänioikeuden rajoitusten supistamista.
Kirkkoherran oikaisuvaatimus- ja
valitusoikeus seurakuntavaalien ja
kirkkoherran välittömän vaalin äänioikeutettujen luettelosta korvattaisiin vaalilautakunnan mahdollisuudella oikaista itse äänioikeutettujen
luettelossa havaittuja virheitä. Vaa59
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leihin liittyvästä oikeusturvasta säädettäisiin muutoin 24 luvussa ja
äänioikeutettujen luettelon julkisuudesta 25 luvussa.
Samalla kun kirkkolain vaaleja koskevat säännökset kootaan yhteen
lukuun ja niihin liittyviä puutteita
korjataan, on tavoitteena lisätä säännösten selkeyttä ja termien yhdenmukaisuutta. Tavoitteena on myös
kehittää säännöksiä yleisen vaalilainsäädännön suuntaan säännösten
tulkinnan helpottamiseksi.
Kirkkolain muutoksen yhteydessä
ehdotetaan siirrettäväksi kirkkolaista
kirkkojärjestykseen säännökset, jotka
kirkon sisäistä hallintoa ohjaavina
eivät edellytä laissa säätämistä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1. päivänä elokuuta 2014.
Näin uusia säännöksiä voitaisiin
soveltaa vuoden 2014 seurakuntavaaleissa.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.Valiokuntaneuvos Ossi Lantto
SiVM 3/2014 vp – HE 32/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
eurooppalaisen luonnontieteiden
tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan
konsortiosopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle perustavan
ELIXIR-konsortiosopimuksen.
ELIXIR-tutkimusinfrastruktuuri kokoaa siihen osallistuvien maiden alan
kansalliset keskukset ja näiden koordinoiman asiantuntijuuden yhteen
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eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuuriksi helpottamaan tutkijoiden
työtä ja kasvavan tutkimustiedon hallintaa. Tutkimusinfrastruktuuri koostuu päätöksentekorakenteesta, keskusyksiköstä sekä osapuolina olevien
valtioiden kansallisista keskuksista.
ELIXIR perustetaan olemassa olevan hallitusten välisen järjestön,
Euroopan molekyylibiologian laboratorion yhteyteen.
Sopimus on tullut kansainvälisesti
voimaan tammikuussa 2014. Sopimuksen loppumääräysten mukaisesti
Suomi liittyy sopimukseen allekirjoituksella ja sopimus tulee voimaan samalla hetkellä. Suomesta
tulee konsortion jäsen vähintään viideksi vuodeksi. Esitykseen sisältyy
ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä
ajankohtana samaan aikaan kuin
sopimus tulee Suomen osalta voimaan.
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.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 29.4.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen
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lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 44/2014 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta sekä elintarvikelain 3 ja 5 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 47/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rautatielain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 48/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 49/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden
valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n sekä
Finanssivalvonnasta annetun lain
71 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 50/2014 vp
Talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava
lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
merimiesten vuosilomalain 9 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 51/2014 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen
yleiskokouksen toiminnasta vuonna
2013
Kertomus K 1/2014 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa– ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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