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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 13.5.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle
eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsor-tiosopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 32/2014 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
3/2014 vp
Asian käsittely päättyi
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 13.5.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kirkkolain muuttamisesta
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Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
10/2014 vp
Asian käsittely päättyi

VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
TaVM 3/2014 vp – HE 59/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta
annetun lain kumoamisesta
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi
standardisoimislaki ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annettu laki.
Toisen maailmansodan ajalta peräisin oleva standardisoimislaki on vanhentunut. Standardisoimislaki sopii
huonosti nykyiseen oikeusjärjestelmään, koska tuotteista säädetään
Euroopan unionin tasolla sektorikohtaisesti direktiiveillä ja asetuksilla.
Standardisoimislaki ei täytä myöskään perustuslain vaatimuksia. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että laki
teknisten määräysten ilmoitusmenet-

telyä koskevien Euroopan yhteisöjen
säännösten soveltamisesta kumottaisiin. Lailla on saatettu kansallisesti
voimaan teknisten määräysten ja
standardien ilmoitusmenettely, joka
perustuu direktiiviin. Nykyisin Euroopan unionin standardointiasetuksessa säädetään standardien ilmoittamismenettelystä, mistä johtuen kansalliselle laille ei ole enää tarvetta.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula
Kulovesi
TyVM 2/2014 vp – HE 36/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuorotteluvapaalakia siten, että
vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys korotetaan 16 vuoteen ja vuorotteluvapaan kesto 100–360 kalenteripäivään. Vuorottelijalle säädettäisiin yläikäraja, joka vastaa työntekijän eläkelain mukaista vanhuuseläkkeen alaikärajaa vähennettynä
kolmella vuodella. Lisäksi lakia
ehdotetaan muutettavaksi niin, että
työssäoloaikaan lasketaan myös sel-
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lainen työssäoloaika tai työssäoloaikaan rinnastettava aika, jonka
henkilö on ollut vakuutettuna Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa tai Sveitsissä. Esitys liittyy
hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä syyskuuta
2014. Lain mukaista vuorottelijan yläikärajaa ei sovellettaisi ennen vuotta
1957 syntyneisiin.
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen.
LiVM 5/2014 vp – HE 49/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi
laajakaistarakentamisen
tuesta haja-asutusalueilla annetun
lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia laajakaistarakentamisen
tuesta haja-asutusalueilla siten, että
ylituoton palauttamista koskevia
säännöksiä ei sovellettaisi laajakaistahankkeisiin, joihin on myönnetty
julkista tukea alle kymmenen miljoonaa euroa. Kymmenen miljoonan
euron raja-arvo laskettaisiin hankekohtaisesti. Voimassa olevassa laissa
ylituoton palauttamista koskevat säännökset soveltuvat, jos tuen saajan
kaikkien
laajakaistahankkeiden
yhteenlaskettu julkisen tuen määrä
on yli miljoona euroa.
Ylituoton palauttamista koskevien
muutosten tavoitteena on, että pieniin paikallisiin hankkeisiin ei kohdistuisi ylituoton valvonnasta suhteettoman suurta hallinnollista taakkaa.
Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös
siten, että tuen hakija olisi velvollinen luovuttamaan käyttöoikeuden
tuen avulla rakennettuun viestintäverkkoon, verkkoelementtiin ja verkon kapasiteettiin kohtuulliseen hintaan ja syrjimättömin ehdoin jatkossa
seitsemän vuoden ajaksi nykyisen
kymmenen vuoden sijasta. Käyttöoikeuden luovutusvelvollisuus tuen
avulla rakennettuihin mastoihin ja
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kaapelikanaviin ei olisi ajallisesti
rajoitettu.
Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös
siten, että Viestintävirasto voisi tietyin edellytyksin päättää laajakaistahankkeelle myönnetyn tuen maksamisesta, vaikka maksua koskeva
hakemus on viivästynyt.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan lakia
muutettavaksi siten, että tuen hakijan olisi sisällytettävä tukihakemukseen analyysi hankkeeseen liittyvistä
toiminnallisista, taloudellisista ja
muista riskeistä sekä suunnitelma
niiden hallitsemiseksi.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä heinäkuuta 2014. Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

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 13.5.2013
Hallituksen esitys eduskunnalle
kumppanuudesta ja yhteistyöstä
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan
välillä tehdyn puitesopimuksen
hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 54/2014 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 57/2014 vp
Sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun
lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä
annetun lain 8 a §:n sekä valtion
vientitakuista annetun lain 10 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 58/2014 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
standardisoimislain ja teknisten
määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain
kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 59/2014 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kaivoslain 169 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 60/2014 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta
ja sosiaalihuoltolain 2 a §:n kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 61/2014 vp
Hallintovaliokuntaan ja Sosiaali- ja
terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 55/2014 vp

Torstai 15.5.2013

Perustuslakivaliokuntaan

Kansalaisaloite: Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (KAA 2/2014 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan
maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Muu asia M 2/2014 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
Hallituksen vuosikertomus 2013

Hallituksen esitys HE 56/2014 vp

Kertomus K 12/2014 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat
voivat antaa lausuntonsa viimeistään
19.9.2014.

Hallituksen esitys eduskunnalle
yhteistyöstä
ulkomaanopetuksen
alalla Suomen ja Ruotsin välillä
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M U U TA
Perjantai 16.5.2014
Työttömyystilanne Suomessa Välikysymys VK 3/2014 vp
Valtioneuvosto nauttii eduskunnan
luottamusta, äänin jaa 94, ei 77;
poissa 28. (Ään. 2)
Asian käsittely päättyi

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

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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