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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 24.9.2014
Eriarvoistuminen ja pienituloisten
toimeentulo
Ainoa käsittely
Välikysymys VK 5/2014 vp
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto
nauttii eduskunnan luottamusta, äänin
jaa 97, ei 84, tyhjiä 10; poissa 8.
(Ään. 3)
Asian käsittely päättyi
Perjantai 26.9.2014
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen
toimintakertomus 2013
Kertomus K 7/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 8/2014 vp
Asian käsittely päättyi
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Keskiviikko 24.9.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
esitutkintalain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 71/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 7/
2014
Hyväksyttiin
VALIOKUNNISSA
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
VaVM 11/2014 vp – HE 132/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden
muuttamisesta
Valtioneuvostolle myönnettyä lainanottovaltuutta esitetään lisättäväksi
110 miljardista eurosta 125 miljardiin euroon, johon sisältyvän lyhytaikaisen lainan enimmäismäärää
esitetään lisättäväksi 15 miljardista
eurosta 18 miljardiin euroon. Esitys
ei vaikuta vuoden 2015 talousarvion
sisältöön
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
eduskunta oikeuttaa valtioneuvoston

tämän määräämillä ehdoilla ottamaan
lainaa siten, että valtionvelan nimellisarvo saa toistaiseksi olla yhteensä
enintään 125 miljardia euroa ja siten,
että lainoja otettaessa laina-ajaltaan
enintään 12 kuukauden pituisten lainojen muodostaman lyhytaikaisen
velan määrä saa tästä määrästä olla
enintään 18 miljardia euroa ja että
valtioneuvosto voi määräämissään
rajoissa antaa lainanotosta päättämisen valtiovarainministeriön tai Valtiokonttorin tehtäväksi, että eduskunta
oikeuttaa valtioneuvoston tai sen
määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön tai Valtiokonttorin edellä
tarkoitetun lisäksi käyttämään valtion maksuvalmiuden turvaamiseksi
sekä valtion kausiluonteisten menohuippujen ja valtion kassasijoitusten
tarkoituksenmukaisen hoidon edellyttämän rahoitustarpeen kattamiseksi
laina-ajaltaan enintään 12 kuukauden
pituista luottoa harkintansa mukaan,
että eduskunta oikeuttaa valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa
valtiovarainministeriön tai Valtiokonttorin tekemään valtion velanhallintaan liittyvässä riskienhallinnassa
tarvittavia koron- ja valuutanvaihtosopimuksia ja muita johdannaissopimuksia harkintansa mukaan ja että
eduskunta oikeuttaa valtioneuvoston
käyttämään tämän päätöksen mukai-
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sia lainanotto- ja muita valtuuksia
1. päivästä tammikuuta 2015 alkaen
toistaiseksi ja oikeuttaa valtioneuvoston jo tätä ennen ryhtymään lainanottoa valmisteleviin tarpeellisiin
toimenpiteisiin.

pidosta annetun lain 17 §:n muutosta
sovellettaisiin ensimmäisen kerran
verovuotta 2015 koskevien muutosverokorttien tietoihin valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina

ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Helsingissä 26. päivänä syyskuuta 2014

Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n
muuttamisesta

Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
VaVM 10/2014 vp – HE 106/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi pientyönantajan maksu- ja
ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun
lain 17 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pientyönantajan maksu- ja
ilmoituspalvelujärjestelmästä annettua lakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua
lakia.
Yleisen tietoverkon kautta käytettävissä olevaan palvelujärjestelmään
lisättäisiin työntekijäliittymä, jonka
avulla palvelun käyttäjänä toimiva
pientyönantaja voisi antaa järjestelmään tunnistautuneelle työntekijälle
tai työ- tai käyttökorvauksen saajalle
laissa määriteltyjä palvelussuhteeseen
liittyviä tietoja. Työntekijä voisi vastaavasti antaa tietoja palvelua käyttävälle työnantajalle. Työntekijäliittymän avulla voitaisiin antaa ennakonpidätyksen toimittamiseen, palkan- ja matkakorvausten laskentaan
ja työaikoihin liittyviä tietoja. Lisäksi
järjestelmän avulla voitaisiin toteuttaa rekisteröidyn omien tietojen tarkastusoikeus.
Verotustietojen julkisuudesta ja
salassapidosta annettua lakia muutettaisiin siten, että Verohallinto voisi
salassapitosäännösten estämättä siirtää palvelujärjestelmään palkan sekä
työ- ja käyttökorvausten ennakonpidätysten muutosta koskevat tiedot
eli muutosverokorttitiedot. Palveluun tunnistautunut työntekijä tai
työ- tai käyttökorvauksen saaja voisi
antaa palvelujärjestelmässä ennakonpidätyksen toimittamista varten tarvittavat tietonsa palvelun käyttäjänä
toimivalle pientyönantajalle.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan
1. päivänä joulukuuta 2014. Verotustietojen julkisuudesta ja salassa-
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Hallituksen esitys HE 156/2014 vp
Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 157/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 24.9.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan neuvoston viranomaisten
asiakirjojen julkisuudesta tehdyn
yleissopimuksen hyväksymiseksi sekä
laiksi yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kiinteistöverolain muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 158/2014 vp

Hallituksen esitys HE 116/2014 vp

Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 160/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kuntien velvoitteiden ja ohjauksen
vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista
kokeiluista

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ja lähetetyistä
työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 117/2014 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ajoneuvolain, tieliikennelain ja autoverolain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 119/2014 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion vahingonkorvaustoiminnasta
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 159/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 120/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi

Hallituksen esitys HE 161/2014 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun
lain ja kotoutumisen edistämisestä
annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 162/2014 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eräiden Mittatekniikan keskuksen tai
FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 163/2014 vp
Talousvaliokuntaan
Torstai 25.9.2014
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 23/2014 vp (Lars Erik
Gästgivars /r ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
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M U U TA
Perjantai 26.9.2014
Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyysivät vapautusta ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä Anni Sinnemäki, hallintovaliokunnan jäsenyydestä Osmo Soininvaara, puolustus-

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

valiokunnan jäsenyydestä Tuija
Brax ja sivistysvaliokunnan jäsenyydestä Outi Alanko-Kahiluoto.
Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.
Pyyntöihin suostuttiin.
Täydennysvaalit toimitetaan tiistaina
30.9.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa.

Suuri valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Hallintovaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Puolustusvaliokunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
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PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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