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AINOAN
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Torstai 12.6.2014
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015–2018
Valtioneuvoston selonteko VNS 4/
2014 vp, Valtiovarainvaliokunnan
mietintö VaVM 6/2014 vp
Selonteko hyväksyttiin
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 10.6.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan
maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
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Hallituksen esitys HE 56/2014 vp.
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 5/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksista suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely.
Hallituksen esitys HE 41/2014 vp,
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
mietintö LiVM 8/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
elintarvikelain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 40/2014 vp,
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 7/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rehulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 35/2014 vp,
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 8/2014 vp
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi.
Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 62/2014 vp,
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
5/2014 vp
Asian käsittely päättyi

VA L T I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
TaVM 10/2014 vp – HE 74/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Teknologian tutkimuskeskus
VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
lait Teknologian tutkimuskeskus
VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
sekä Teknologian tutkimuskeskus
VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen
muuttamisesta osakeyhtiöksi.
Nykyiset Mittatekniikan keskuksesta
sekä Teknologian tutkimuskeskus
VTT:stä annetut lait kumottaisiin.
Laissa Teknologian tutkimuskeskus
VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä olisivat säännökset osakeyhtiön tarkoituksesta, asemasta, tehtävistä, talou-
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dellisista toimintaperiaatteista, rahoituksesta ja tiedonantovelvollisuudesta sekä voimaantulosta. Valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Mittatekniikan keskuksen ja
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n
hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle.
Luovutusvaltuus ei koskisi Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköä, joka siirrettäisiin osaksi
Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa.
Mittatekniikan keskuksen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan
säädettäväksi Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön siirtoa koskevat muutokset Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annettuun lakiin sekä
vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta
annettuun lakiin. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan tehtäviksi tarvittavat
muutokset mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä
annettuun
lakiin, geenitekniikkalakiin sekä valtion teknillisen tutkimuskeskuksen
osakkuus-yritysten kehittämiseen ja
hallinnointiin liittyvien toimintojen
yhtiöittämisestä annettuun lakiin.
Esityksen tavoitteena on edistää työja elinkeinoministeriön hallinnonalan
tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tehtävien hoidon
toiminnallista tehokkuutta valtioneuvoston tutkimuslaitoksia ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta
koskevan periaatepäätöksen mukaisesti. Esitys liittyy valtion vuoden
2014 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen sekä vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015. Talousvaliokunta
ehdottaa, että 1.–5. ja 7. lakiehdotus
hyväksytään muuttamattomina ja
että 6. lakiehdotus hyväksytään
muutettuna Valiokuntaneuvos Teija
Miller
TaVM 12/2014 vp - K 13/2014 vp
Eduskunnan
pankkivaltuuston
kertomus 2013
Pankkivaltuuston kertomus on tänä
vuonna annettu talousvaliokunnan
edellisessä kertomusmietinnössä edellyttämällä tavalla siten, että kertomuksen käsittely eduskunnassa voi
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tapahtua kevätkaudella. Tämä mahdollistaa eduskunnan aiempaa ajantasaisemman informaation saannin
ja näin ollen myös eduskunnan
nopeamman reagoinnin tapahtuneisiin muutoksiin, mikäli tähän on tarvetta. Talousvaliokunta pitää uutta
menettelyä hyvänä, vaikkakin asetetussa aikataulussa pysyminen edellyttää suhteellisen ripeää kertomuksen valmistelua ja toisaalta myös
eduskuntakäsittelyä.
Talousvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,
että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi
HaVM 19/2014 vp – HE 220/2013
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia,
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua lakia, meripelastuslakia, poliisilakia, tullilakia,
ulkomaalaislakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ja tieliikennelakia. Rajavartiolain periaatesäännöksiä täydennettäisiin ja täsmennettäisiin. Voimakeinoja koskevaa
sääntelyä täsmennettäisiin säännöksillä varautumisesta voimakeinojen
käyttöön ja käytöstä varoittamisesta
sekä ampuma-aseen käytöstä. Lakiin
otettaisiin säännös rajavartiomiehen
toimivaltuuksista poliisin johdolla
tapahtuvassa yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämisen tehtävässä rajavartiomiehen ja poliisimiehen yhteispartiossa. Rajavartiolain
rikostorjuntaa koskevat säännökset
ehdotetaan muutettavaksi selkeämpään muotoon. Henkilöntarkastuksesta rajavalvonnan suorittamiseksi
ehdotetaan säädettäväksi aiempaa
täsmällisemmin. Rajavartiomiehelle
ehdotetaan oikeutta suorittaa turvallisuustarkastus myös muun kuin
vapauteen kohdistuvan toimenpiteen yhteydessä. Rajajärjestyksen ja
rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi
välttämättömien rajavartiolaitoksen
toimintojen varmistamiseksi maa- tai
vesialueen omistaja tai haltija olisi

velvollinen sallimaan rajavyöhykkeen takarajan merkinnän maa- ja
vesialueilleen. Maa- tai vesialueen
omistaja tai haltija olisi velvollinen
sallimaan raja-aukon sekä rajavyöhykkeen kulku-uran raivaamisen
kasvillisuudesta ja kulku-uralla rajavartiolaitoksen liikkumisen mahdollistavat vähäiset rakennelmat. Rajavartiolakiin ehdotetaan otettavaksi
säännökset rajavartiolaitoksen sotilaallisia voimakeinoja sisältävästä
virka-avusta poliisille terroristisessa
tarkoituksessa tehtävien rikosten
yhteydessä merialueella. Rajavartiolaitoksen tunnuskuvan, virkapuvun ja
rajavartiomiehen tunnuksen oikeudeton käyttö säädettäisiin rangaistavaksi. Lisäksi rajavartiolakiin ehdotetaan aiempaa kattavampaa vahingonkorvaussääntelyä. Ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi siten,
että ulkorajan ylittävässä kulkuneuvossa olevien henkilöiden tietojen
toimittamatta jättämisestä määrättävä
liikenteenharjoittajan
seuraamusmaksu ulotettaisiin koskemaan myös
ammattimaista alus- ja junaliikennettä.
Meripelastuslakiin lisättäisiin pelastustoimen erikoiskoulutettuihin meritoimintaryhmiin osallistumista koskevat säännökset. Meripelastusrekisteriin voitaisiin jatkossa tallettaa hätälähettimien tunnistetiedot ja haltijoiden ilmoittamat yhteystiedot onnettomuuksien varalta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallintovaliokunta
ehdottaa, että 4.–8. lakiehdotus
hyväksytään muuttamattomina ja
että 1.–3. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina. Valiokuntaneuvos
Ossi Lantto
HaVM 18/2014 vp – HE 24/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi tullilain muuttamisesta
Tullilakiin ehdotetaan lisättäväksi
uusi 23 e §, joka koskee Tullin henkilörekistereihin rekisteröidyn henkilön häntä koskevien tietojen tarkastusoikeutta ja sen rajoittamista.
Rekisteröidyn tarkastusoikeutta koskeva sääntely saatettaisiin vastaamaan poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä. Ehdotetut
rajoitukset vastaisivat hyvin pitkälle
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niitä rajoituksia, joita on säädetty
henkilötietojen tarkastusoikeuteen
poliisitoimessa tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä. Ehdotetulla
sääntelyllä suojattaisiin Tullin käyttämiä tiedonhankinta- ja tutkintamenetelmiä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto
HaVM 17/2014 vp – HE 61/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa
laissa säädettyjen velvoitteiden
soveltamisesta ja sosiaalihuoltolain 2 a §:n kumoamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden soveltamisesta. Kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin perustuvat kuntien yhteistoimintavelvoitteet
sosiaalija
terveydenhuollon järjestämiseksi ovat
voimassa vuoden 2014 loppuun.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on tarkoitus siirtää uusille
sosiaali- ja terveysalueille sosiaalija terveydenhuollon järjestämisestä
annettavalla lailla, jota koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2014. Jotta
nykyisiä yhteistoiminta-alueita ei
purettaisi ennen sosiaali- ja terveysalueiden toiminnan käynnistymistä,
ehdotetaan, että kunta- ja palvelurakenneuudistukseen
perustuvia
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteita jatkettaisiin vuoden 2016 loppuun. Yhteistoimintaalueiden toiminnan jatkamisella turvattaisiin alueiden palvelujen häiriötön jatkuminen siihen saakka, kunnes
säädettävän järjestämislain mukaiset
sosiaali- ja terveysalueet aloittavat
toimintansa. Esityksessä ehdotetaan
lisäksi, että sosiaalihuoltolain 2 a §
kumotaan.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian
Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos MinnaLiisa Rinne

23.6.2014/70

TaVM 11/2014 vp – HE 75/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Euroopan unionin yhteistä
etua koskevien energiahankkeiden
lupamenettelystä ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki Euroopan unionin yhteistä
etua koskevien energiahankkeiden
lupamenettelystä. Lisäksi ehdotetaan
muutettavaksi
Energiavirastosta
annettua lakia, sähkömarkkinalakia,
maakaasumarkkinalakia,
Suomen
talousvyöhykkeestä annettua lakia,
vesilakia, ympäristönsuojelulakia,
maankäyttö- ja rakennuslakia, vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta annettua
lakia sekä kiinteän omaisuuden ja
erityisten oikeuksien lunastuksesta
annettua lakia. Esityksen tavoitteena on nimetä Euroopan unionin
energiainfrastruktuuriasetuksen tarkoittama kansallinen toimivaltainen
viranomainen ja saattaa voimaan
asetuksen mukaisten lupamenettelyjen edellyttämät lainsäädännön muutokset.
Esityksen mukaan kansalliseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi nimettäisiin Energiavirasto. Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelyyn sovellettaisiin
energiainfrastruktuuriasetuksen mukaista yhteistyöhön
perustuvaa mallia.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan mahdollisimman pian.
Talousvaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.
Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi
SiVM 6/2014 vp – HE 25/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen Akatemiasta annettua
lakia. Muutoksia ehdotetaan Suomen
Akatemian hallintovirastoa, hallitusta, hallituksen tehtäviä ja akateemikon arvonimeä koskeviin pykäliin.
Lakiin esitetään lisättäväksi säännökset Suomen Akatemian yhteyteen
perustettavasta strategisen tutkimuksen neuvostosta ja Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomiteasta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1. päivänä heinäkuuta
2014.
Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.
Valiokuntaneuvos Kaj Laine.
HaVM 16/2014 vp – HE 57/2013
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
turvallisuusselvityslaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
turvallisuusselvityslaki, jolla kumottaisiin turvallisuusselvityksistä vuonna
2002 säädetty laki. Uuden lain tarkoituksena on säännellä paitsi henkilöiden, myös yritysten luotettavuuden arviointia näiden taustoja viranomaistoimin selvittämällä.
Uudistuksen yleisenä tavoitteena on
tehostaa kokonaisturvallisuutta vahvistamalla yleistä turvallisuutta, edistämällä yritysturvallisuutta ja kehittämällä tietoturvallisuutta valtionhallinnossa. Tavoitteena on myös
lähentää Suomen lainsäädäntöä vastaamaan kansainvälisesti noudatettavaa käytäntöä, tehostaa ja yhtenäistää
selvitysmenettelyä eri viranomaisissa sekä tehdä se avoimemmaksi ja
vuorovaikutteisemmaksi. Ehdotetut
lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
vuoden 2014 alkupuoliskolla. Siirtymäsäännökset huomioon otettuina
uudistus olisi täysimääräisesti voimassa kahden vuoden kuluttua lain
voimaantulosta. Hallintovaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto
HaVM 20/2014 vp – HE 38/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia valtionosuuden
määräytymisperusteiden
uudistamiseksi. Valtionosuusjärjestelmästä ehdotetaan poistettaviksi
nykyiset erilliset valtionosuusperusteet, jotka koskevat yleisen osan
määräytymisperusteita, sosiaali- ja
terveydenhuollon laskennallisia kustannuksia, esi- ja perusopetuksen,
yleisten kirjastojen laskennallisia
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kustannuksia sekä taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen
määräytymisperusteita. Samalla määräytymisperusteiden
lukumäärää
ehdotetaan vähennettäväksi ja poistettavaksi päällekkäisyyksiä sekä määräytymisperusteiden porrastuksia,
joista on aiheutunut ongelmia kuntien yhdistämiselle. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015
alusta.
Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos MinnaLiisa Rinne
StVM 6/2014 vp – HE 80/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi valtion eläkelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden
eläkkeen määräytymistä koskevien
valtion eläkelain säännösten muuttamista. Muutoksella yksinkertaistettaisiin eläkelaskentaa. Eläkkeiden
taso säilyisi entisellään.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015. Voimaantulosäännöksen mukaan lakia sovellettaisiin
vuonna 2016 ja sen jälkeen sattuviin
eläketapahtumiin.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomana. Valiokuntaneuvos
Harri Sintonen
TaVM 8/2014 vp – HE 72/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion vientitakuista annettua
lakia. Esityksellä mahdollistettaisiin
uudenlaisen takuun käyttöönotto.
Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera
Oyj voisi myöntää takuita kotimaahan suuntautuville vientiä edistäville
investoinneille vieraan pääoman
ehtoiseen rahoitukseen. Esityksellä
edistettäisiin vientiteollisuuden investointeja ja kilpailukykyä sekä parannettaisiin Suomessa toimivien yritysten mahdollisuuksia kilpailla kotimaassa toteutettaviin vientiä edistäviin investointeihin liittyvistä tilauksista. Vienninrahoitusjärjestelmän
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kehittämisen tarkoituksena on tukea
osaltaan kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään syksyllä 2014.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Teija Miller
TaVM 7/2014 vp – HE 50/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain,
Energiavirastosta annetun lain 1
ja 4 §:n sekä Finanssivalvonnasta
annetun lain 71 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia,
Energiavirastosta annettua lakia
sekä Finanssivalvonnasta annettua
lakia.
Esityksen tavoitteena on säätää energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja
tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämistä viranomaisten
tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksista, jotka liittyvät sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoilla tehtyjen
väärinkäytösten tutkintaan sekä näiden väärinkäytösten johdosta määrättävistä seuraamuksista.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan ensi tilassa.
Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Teija Miller
HaVM 15/2014 vp – HE 21/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi räjähteiden lähtöaineiden
markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain
3 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä.
Laissa annettaisiin räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta
ja käytöstä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset toimivaltaisista viranomaisista, lupajärjestelmän perustamisesta, muutoksenhausta sekä räjähteiden lähtöainerikkomuksesta.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin säännös
oikeudesta tallentaa poliisin hallintoasiaintietojärjestelmään lähtöainelupaa koskevat tiedot.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 2. päivänä syyskuuta 2014
Hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos MinnaLiisa Rinne
HaVM 14/2014 vp – HE 67/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen
ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi
mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Sveitsin
välisen sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta
hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Ossi Lantto
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 10.6.2014
Hallituksen esitys ilmailulaiksi ja
laiksi meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 79/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi valtion eläkelain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 80/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Teijon kansallispuistosta
Hallituksen esitys HE 81/2014 vp
Ympäristövaliokuntaan, jolle maaja metsätalousvaliokunnan on
annettava lausunto.
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Hallituksen esitys eduskunnalle
ilmastolaiksi
Hallituksen esitys HE 82/2014 vp
Ympäristövaliokuntaan,
jolle
perustuslakivaliokunnan, liikenneja viestintävaliokunnan, maa- ja
metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2013
Kertomus K 5/2014 vp
Perustuslakivaliokuntaan
Torstai 12.6.2014
Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/
2014 vp)
Muu asia M 5/2014 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

M U U TA
Keskiviikko 11.6.2014

Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaalissa eduskunta on valinnut
ehdokaslistan mukaisesti ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi Jutta Urpilaisen.
Torstai 12.6.2014
Toimielinpaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Miapetra KumpulaNatri vapautusta ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä ja ed.
Jukka Gustafsson vapautusta eduskunnan pankkivaltuuston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa
pyyntöjä.

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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