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tin liiton johtamaan neuvonanto-,
koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Suomen ja Pohjois-Atlantin
liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Perjantai 19.12.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE
131/2014 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 131/2014 vp,
Hallituksen esitys HE 247/2014 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 37/2014 vp
Talousarvio-aloite TAA 1-538/2014 vp
Asian käsittely päättyi
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Maanantai 15.12.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlan29.12.2014/149

Hallituksen esitys HE 287/2014 vp
Ulkoasiainvaliokunnan
mietintö
UaVM 19/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain 8 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 176/2014 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 33/2014 vp
Lakialoite LA 55/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja
2014 annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 269/2014 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 34/2014 vp
Lakialoite LA 67/2014 vp
Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
verontilityslain 12 ja 12 d §:n sekä
tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 180/2014 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 36/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
aluehallintovirastoista annetun lain ja
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 209/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
33/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 168/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
36/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 91/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM
16/2014 vp
Lakialoite LA 39/2012 vp
Asian käsittely päättyi
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Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen
muutosten sekä yleissopimukseen
liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen
säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan hyväksymisestä lukuun
ottamatta säännöstön 1 liitettä ja
laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 273/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 27/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden määräaikaiseksi
rahoituslaiksi sekä laeiksi kestävän
metsätalouden rahoituksesta annetun
lain ja kiinteistön yhteisomistajien
osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain kumoamisesta sekä kestävän metsätalouden rahoituslain kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 138/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 21/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kalastuslain 8 a ja 88 §:n, metsästyslain 8 §:n ja poronhoitolain 2 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 194/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 22/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
FLEGT-lupajärjestelmästä
Hallituksen esitys HE 178/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 23/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
uusjakojen tukemisesta ja kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 193/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 26/2014 vp
Asian käsittely päättyi
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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Suomen metsäkeskuksesta annetun
lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 191/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 27/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain, Euroopan unionin
suorista tuista maataloudelle annetun
lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 311/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 28/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 189/2014 vp

tun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 238/2014 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
22/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 182/2014 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
23/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 183/2014 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö TyVM 12/2014 vp
Toimenpidealoite TPA 49/2012 vp
Asian käsittely päättyi

Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien
kouluttajan hyväksymisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 282/2014 vp
Ympäristövaliokunnan
mietintö
YmVM 17/2014 vp

Hallituksen esitys HE 202/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 31/2014 vp

Asian käsittely päättyi

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
16/2014 vp

Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 227/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 33/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
huumausainelain ja rikoslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 327/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 34/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lentoliikenteen päästökaupasta anne-

VALIOKUNNISSA
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
PeVM 8/2014 vp – K 5/2014 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin
kertomus vuodelta 2013
Oikeuskanslerin kertomuksen yleiskatsausosassa esitellään oikeuskanslerin tehtävät ja toimivaltuudet sekä
tarkastellaan Oikeuskanslerinviraston toimintaa yleisesti tilastotietojen
valossa. Tämän lisäksi kertomuksessa
selostetaan oikeuskanslerin toimintaa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonnassa, perus- ja ihmisoikeuksien valvontaa, viranomaisten
ja muiden julkista tehtävää hoitavien
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laillisuusvalvontaa hallinnonaloittain
sekä asianajajien ja julkisten oikeusavustajien toiminnan valvontaa. Tarkempia tilastotietoja viraston toimenpiteistä ja työtilanteesta sisältyy kertomuksen viimeiseen lukuun.
Kertomukseen sisältyy vakiintuneen
käytännön mukaisesti oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin yleisemmät puheenvuorot. Perustuslakivalio-

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

kunta pitää näitä puheenvuoroja hyödyllisenä ja ansiokkaana lisänä kertomukseen. Oikeuskansleri Jonkka
tarkastelee puheenvuorossaan oikeuskanslerin tehtävää oikeudellisten
asiantuntijapalveluiden valvonnassa.
Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen
puheenvuoro koskee laillisuusvalvonnan vaikuttavuutta ja laillisuusvalvontaan vaikuttamisen yllättäviä
polkuja.

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 ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Valiokuntaneuvos Matti Marttunen

M U U TA
Seuraava eduskunnan täysistunto on
tiistaina 13.1.2015.

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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