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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Perjantai 6.2.2014
Eurokriisin hoito ja Kreikan tilanne
Välikysymys VK 7/2014 vp
Hallitus sai luottamuksen äänin 97
jaa, 81 ei, 9 tyhjää, poissa 12.

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
43/2014 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
museolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 303/2014 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
17/2014 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle liikuntalaiksi
Hallituksen esitys HE 190/2014 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
18/2014 vp
Hyväksyttiin
Perjantai 6.2.2015

Tiistai 3.2.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista
annetun lain 39 §:n muuttamisesta
sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 288/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
44/2014 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 317/2014 vp

Hallituksen esitys HE 169/2014 vp

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
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Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
45/2014 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
Hallituksen esitys HE 338/2014 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
28/2014 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 218/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
42/2014 vp
Hyväksyttiin
VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
LaVM 23/2014 vp – HE 245/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
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Esityksessä ehdotetaan hallintolainkäyttölain todistelusäännöksiä tarkistettaviksi niin, että ne olisivat yhteensopivat muutettaviksi ehdotettujen
oikeudenkäymiskaaren todistelusäännösten kanssa.
Esityksessä on otettu huomioon hallintotuomioistuimissa ratkaistavien
asioiden laatu ja niiden erityispiirteet. Tarkoituksena on, ettei hallintotuomioistuinten ja yleisten tuomioistuinten todistelusäännöksissä olisi
muita kuin käsiteltävien asioiden
laadusta aiheutuvia eroja.
Ehdotuksen mukaan hallintolainkäyttölaissa säädettäisiin keskeisistä
todisteluun liittyvistä kysymyksistä
nykyistä kattavammin ja yksityiskohtaisemmin. Tämä selkeyttäisi
sääntelyä ja vahvistaisi hallintoprosessin asemaa itsenäisenä prosessimuotona.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta
2015. Valiokuntaneuvos Marja Tuokila
MmVM 29/2014 vp – HE 47/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta sekä elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta. Samassa yhteydessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia. Ehdotetun lain tavoitteena on
panna kansallisesti täytäntöön neuvoston asetus luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

sen nojalla annetut Euroopan unionin säädökset. Ehdotetun lain sisältö
vastaa pääosin voimassa olevia säädöksiä. Tarkoitus on saattaa säädökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Lailla säädettäisiin valvontajärjestelmästä sekä toimivaltaisista viranomaisista. Lakiin sisällytettäisiin muun muassa säännökset
toimivaltaisen viranomaisen valvontatehtävistä ja tiedonsaantioikeudesta
yksityisiltä sekä viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta. Lailla selkeytettäisiin myös markkinavalvonnan toimeenpanoa. Lakiin otettaisiin myös säännökset niistä valtuuksista, joilla toimeenpannaan jäsenvaltion päätettäväksi määrätyt, luonnonmukaiseen tuotantotapaan liittyvät, luonteeltaan tekniset yksityiskohdat. Lisäksi laissa säädettäisiin
pakkokeinoista ja seuraamuksista.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen
muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos
Carl Selenius

Lakialoite LA 98/2014

VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT

Hallituksen esitys HE 359/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan,
jolle
talousvaliokunnan on annettava
lausunto
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen
valvonnasta vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa
Kertomus K 21/2014 vp
Tarkastusvaliokuntaan
Torstai 5.2.2014
Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa
kansanäänestyksissä noudatettavasta
menettelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Perustuslakivaliokuntaan
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 7 ja 8 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 100/2014 vp
Lakivaliokuntaan

Tiistai 3.2.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun
sähkön tuotantotuesta annetun lain 5
ja 25 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 360/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan
on annettava lausunto

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 2015
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