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E DUSKUNNAN

VIIKKO

To i m i t t a n u t e d u s k u n t a t i e d o t u s
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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 13.10.2015
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys eduskunnalle lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä
ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 285/2014 vp
PeVM 2/2015 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 285/2014 vp tarkoitetun
yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 285/2014 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
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Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen
kuudennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 286/2014 vp
PeVM 3/2015 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 286/2014 vp tarkoitetun
yleissopimuksen pöytäkirjan ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 286/2014 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 14.10.2015
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitran toimintakertomus vuodelta
2014
K 1/2015 vp
TaVM 2/2015 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan
ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 1/2015 vp johdosta
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2014

K 8/2015 vp
LiVM 5/2015 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan
ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 8/2015 vp johdosta.
Perjantai 16.10.2015
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014
K 4/2015 vp
TrVM 4/2015 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan
ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 4/2015 vp johdosta
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 13.10.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Euroopan unionin jäsenvaltion
alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta
HE 12/2015 vp
SiVM 3/2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 12/2015 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
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EDUSKUNNAN VIIKKO

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun
sähkön tuotantotuesta annetun lain
muuttamisesta
HE 15/2015 vp
TaVM 3/2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 15/2015
vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
arvopaperimarkkinalain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 11/2015 vp
TaVM 4/2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt,
hallituksen esitykseen HE 11/2015
vp sisältyvät 1.–4. lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT
Tiistai 13.10.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kuntarakennelain muuttamisesta sekä
kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen 5 momentin
kumoamisesta
HE 25/2015 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi sekä
laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta
HE 31/2015 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
verotuksen oikaisemisesta oma-aloitSuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV
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teisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016
HE 32/2015 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on
annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
autoverolain ja ajoneuvoverolain
muuttamisesta
HE 33/2015 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
HE 34/2015 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan
on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
jäteverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
HE 35/2015 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tupakkaverosta annetun lain liitteen
muuttamisesta
HE 36/2015 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
kumppanuudesta ja yhteistyöstä
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä
sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 61/2015 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sakon ja rikesakon määräämisestä
annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Suuri valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Hallintovaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Puolustusvaliokunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

annetun lain ja rikoslain 2 a luvun
muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
HE 62/2015 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kirkkolain muuttamisesta
HE 63/2015 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta ja merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, vuorotteluvapaalain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin
lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta
HE 64/2015 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan
Keskiviikko 14.10.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion televisio- ja radiorahastosta
annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 44/2015 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan
M U U TA
Keskiviikko 14.10.2015
Keskustelualoite vihateoista ja rasismista Suomessa
KA 1/2015 vp
Asian käsittely päättyi
Perjantai 16.10.2015
Välikysymys hallituksen päätösten
vaikutuksista eläkkeensaajiin
VK 2/2015 vp
Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta
valtioneuvostolle vastattavaksi

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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