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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 30.9.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 95/2014 vp

AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 1.10.2014
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko: kestävällä kasvulla hyvinvointia
Valtioneuvoston selonteko VNS 7/
2013 vp
Tulevaisuusvaliokunnan
TuVM 1/2014 vp

mietintö

Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston
lainanottovaltuuden
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 132/2014 vp
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Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Uuden-Seelannin välisen
työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn muutosten hyväksymisestä
ja laiksi järjestelyn lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta osittain ainoa, osittain
toinen käsittely
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
21/2014 vp

Torstai 2.10.2014

Asian käsittely päättyi

mietintö

Hallituksen esitys HE 84/2014 vp

Asian käsittely päättyi

Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 11/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 9/2014 vp

mietintö

Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tuomioistuimen toimivallasta sekä
tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen
soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 70/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 8/
2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 109/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 7/2014 vp
Lakialoite LA 69/2012 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle
yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Korean tasavallan välillä tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 88/2014 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
13/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta
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Hallituksen esitys HE 89/2014 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö TyVM 4/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 52/2014 vp
Ympäristövaliokunnan
YmVM 7/2014 vp

mietintö

Asian käsittely päättyi

VALIOKUNNISTA
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
VaVM 14/2014 vp – HE 129/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
Esityksessä ehdotetaan kumottaviksi voimalaitosverolaki ja siihen
liittyen verotililain 1 §:n muuttamisesta annettu laki, jotka on hyväksytty
ja vahvistettu mutta joita ei ole saatettu voimaan.
Esitys vähentäisi valtion vuotuisia
voimalaitosverotuottoja 50 miljoonalla eurolla vuodesta 2014 alkaen
verrattuna tilanteeseen, jossa veroa
olisi kannettu.
Esitys liittyy valtion vuoden 2015
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväli nousisi 0,60–1,35
prosentista 0,80–1,55 prosenttiin ja
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32–0,75 prosentista 0,37–
0,80 prosenttiin. Veroprosenttien ylärajojen nousun johdosta tarkistettaisiin lisäksi muiden kuin vakituisten
asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää koskevaa säännöstä.

Hallituksen esitys HE 165/2014 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston
yleissopimuksen
hyväksymisestä
sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain
1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta

Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

Hallituksen esitys HE 155/2014 vp

TyVM 5/2014 vp – HE 160/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi vuorotteluvapaalain 23 §:n
muuttamisesta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuorotteluvapaalakia siten,
että vuorottelukorvaukseen liittyvien
asioiden osalta toimeenpanon johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen
kuuluisi ylimpänä viranomaisena
sosiaali- ja terveysministeriölle ja
työvoimapoliittisten asioiden osalta
työ- ja elinkeinoministeriölle. Ehdotus vastaa työttömyysturvajärjestelmässä omaksuttua ministeriöiden
välistä työnjakoa. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015.Työelämä- ja tasaarvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marjaana
Kinnunen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että
lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

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 eduskunnalle laiksi
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 168/2014 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava
lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 169/2014 vp
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 170/2014 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämäja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

Tiistai 30.10.2014

VaVM 13/2014 vp – HE 158/2014
vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle
sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 164/2014 vp

Hallintovaliokuntaan

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja
ehdotetaan korotettaviksi siten, että

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.

Keskiviikko 1.10.2014

66

Hallituksen esitys HE 171/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ulkomaalaislain sekä säilöön otettu-
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jen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 172/2014 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava
lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
verotusmenettelystä annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 173/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 175/2014 vp
Talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava
lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 176/2014 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden
tukien toimeenpanosta annetun lain
muuttamisesta ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun
lain 1 §:n muuttamisesta

Torstai 2.10.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 174/2014 vp
Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.
Laki valtion varoista suoritettavasta
eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun
ajalta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite LA 32/2014 vp (Jouko
Jääskeläinen/kd)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki toimeentulotuesta annetun lain
11 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 40/2014 vp (Katja Hänninen/vas)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lakialoite LA 45/2014 vp (Timo
Heinonen/kok)
Lakivaliokuntaan

M U U TA
Tiistai 30.10.2014
Eduskunta on valinnut ehdokaslistojen mukaisesti ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi Pekka Haaviston, hallintovaliokunnan jäseneksi Satu Haapasen, puolustusvaliokunnan jäseneksi Outi Alanko-Kahiluodon ja
sivistysvaliokunnan jäseneksi Ville
Niinistön.
Perjantai 3.10.2014
Valiokuntien täydennysvaalit

Lakivaliokuntaan

Eduskunta valitsi yksimielisissä vaaleissa valtiovarainvaliokunnan varajäseniksi ed. Janne Sankelon ja ed.
Harry Wallinin, talousvaliokunnan
jäseneksi ed. Johanna Ojala-Niemelän, tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi ed. Heikki Autton, työelämäja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi
ed. Arto Satosen ja ympäristövaliokunnan varajäseneksi ed. Maarit
Feldt-Rannan.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta
annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

Lakialoite LA 43/2014 vp (Timo
Heinonen/kok)

Eduskunta valitsi yksimielisessä vaalissa jäseneksi Kansaneläkelaitoksen valtuutettuihin ed. Lasse Männistön ja varajäseneksi ed. Mikael
Palolan.

Laki tuloverolain muuttamisesta
Lakialoite LA 41/2014 vp (Lauri
Heikkilä/ps ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan
Laki rikoslain 16 luvun 16 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 42/2014 vp (Timo
Heinonen/kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 177/2014 vp

Lakialoite LA 44/2014 vp (Arja
Juvonen/ps ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
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Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston
täydennysvaali
Eduskunta valitsi yksimielisessä
vaalissa Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi ed. Jukka Gustafssonin.
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SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

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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