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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistaina 14.10.2014
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuodesta 2013
K 11/2014 vp, LiVM 9/2014 vp
Asian käsittely päättyi
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 15.10.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sisäasioiden rahastoista
HE 112/2014 vp, HaVM 23/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle
yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäi-
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semisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 156/2014 vp, HaVM 24/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja
rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta
HE 221/2013 vp, LiVM 10/2014 vp,
Lakialoite LA 2/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain
sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
HE 99/2014 vp, LiVM 11/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
hyljetuotteiden kaupasta ja metsästyslain 43 §:n muuttamisesta
HE 28/2014 vp, MmVM 12/2014 vp
Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eräiden Mittatekniikan keskuksen tai
FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien
muuttamisesta
HE 163/2014 vp, TaVM 15/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta
HE 160/2014 vp, TyVM 5/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta
HE 154/2014 vp, YmVM 9/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Perjantai 17.10.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kiinteistöverolain muuttamisesta
HE 158/2014 vp, VaVM 13/2014 vp
(mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta)
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n
muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
HE 129/2014 vp, VaVM 14/2014 vp
Asian käsittely päättyi
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VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
MmVM 13/2014 vp – HE 98/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi elintarvikelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan elintarvikelakia muutettavaksi. Lakiin lisättäisiin Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvan nimisuojajärjestelmän täytäntöönpanon edellyttämät
säännökset. Nimisuojalla tarkoitetaan maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholipitoisten tuotteiden nimille myönnettävää suojaa,
joka liittyy tuotteen maantieteelliseen alkuperään, ominaisuuksiin tai
valmistusmenetelmiin.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
ehdotti että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana (eduskuntasihteeri Antti Linna).
MmVM 14/2014 vp – HE 115/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia, jota
sovelletaan Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisen
maataloustuotteiden markkinajärjestelyn täytäntöönpanoon.
Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdotti,
että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Eduskuntasihteeri Antti
Linna.
LiVM 12/2014 vp – HE 79/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi ilmailulaki. Samanniminen
vanha laki kumottaisiin.
Liikenne- ja viestintävaliokunta
ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina. Valiokuntaneuvos
Juha Perttula.
HaVM 25/2014 vp – HE 116/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan neuvoston viranomaisten
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asiakirjojen julkisuudesta tehdyn
yleissopimuksen hyväksymiseksi
sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan neuvoston yleissopimuksen viranomaisten
asiakirjojen julkisuudesta.
Yleissopimusten tarkoituksena on
taata jokaiselle oikeus pyynnöstä
saada tieto viranomaisen asiakirjasta. Kysymys on ensimmäisestä
oikeudellisesti sitovasta julkisuusperiaatteelle rakentuvasta viranomaistoiminnan julkisuutta koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta.
Hallintovaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen, että
eduskunta hyväksyy annettavaksi
hallituksen esityksessä tarkoitetut
kaksi selitystä ja että lakiehdotus
hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto
LaVM 10/2014 vp – HE 110/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi vankeuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
vankeuslakia. Esityksen mukaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon
aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitettäisiin Rikosseuraamuslaitokselle.
Tällä hetkellä osan näistä tehtävistä
hoitaa ulosottolaitos.
Lakivaliokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.
Valiokuntaneuvos Matti Marttunen
TaVM 18/2014 vp – K 17/2014 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2013
Talousvaliokunta ehdottaa eduskunnan
hyväksyttäväksi kannanoton, että
eduskunnalla ei ole huomautettavaa
kertomuksen johdosta. Valiokuntaneuvos Teija Miller.

VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT
Tiistaina 14.10.2014
Valtioneuvoston periaatepäätös 18.
päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima
Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimin-

taan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta
M 6/2014 vp
Talousvaliokuntaan, jolle sosiaalija terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
HE 182/2014 vp
Talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtiokonttorista annetun lain 2 §:n
muuttamisesta
HE 179/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
verontilityslain 12 ja 12 d §:n sekä
tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta
HE 180/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
HE 183/2014 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on
annettava lausunto
Keskiviikko 15.10.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tekijänoikeuslain muuttamisesta
HE 181/2014 vp
Sivistysvaliokuntaan
Torstai 16.10.2014
Laki maankäyttö- ja rakennuslain
171 §:n 2 momentin 1 kohdan
kumoamisesta
LA 38/2014 vp (Mikko Savola/kesk
ym.)
Ympäristövaliokuntaan
Laki vaikeavammaisille yrittäjille
myönnettävistä veronhuojennuksista
annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LA 47/2014 vp (Sampsa Kataja/kok
ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
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Laki terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta
LA 48/2014 vp (Katja Hänninen/vas
ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki kansaneläkelain 85 ja 90 §:n,
Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 59 ja 63 §:n sekä
työttömyysturvalain 13 luvun 1 ja
3 §:n muuttamisesta
LA 49/2014 vp (Pentti Kettunen/ps
ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Perjantai 17.10.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 188/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
S U U R I VA L I O K U N TA
U 38/2014 vp ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maanhavainnoinnin satelliittitietojen levittäminen kaupallisiin
tarkoituksiin)
Talousvaliokuntaan

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
24.10.2014/123

25

