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K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 10.11.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 20/2015 vp
HaVM 3/2015 vp
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi. Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle
ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi
Hallituksen esitys HE 100/2015 vp
HaVM 4/2015 vp
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi. Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 §:n muuttamisesta
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Hallituksen esitys HE 18/2015 vp
HaVM 5/2015 vp
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi. Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 80/2015 vp
Sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 78/2015 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 77/2015 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja

vapaasta sivistystyöstä annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 79/2015 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kirkkolain muuttamisesta, evankelisluterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annetun lain kumoamisesta sekä
evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 3 §:n ja
evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 75/2015 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja
92 a §:n kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 76/2015 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Suomen metsäkeskuksesta annetun
lain 39 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 108/2015 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista
Hallituksen esitys HE 109/2015 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 110/2015 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 111/2015 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan
on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 112/2015 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava
lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
jätelain 117 a ja 124 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 113/2015 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 114/2015 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö VaVM 4/
2015 vp – HE 35/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
(HE 35/2015 vp)
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Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta
jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.
Verotuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla noin viisi miljoonaa euroa.
Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että
kaatopaikalle toimitettavan keräyspaperin siistauslietteen verottomuutta
koskeva säännös kumottaisiin. Esitys
liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu
käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä tammikuuta 2016. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
Valiokunnan mietintö VaVM 5/
2015 vp – HE 33/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
autoverolakia ja ajoneuvoverolakia.
Autoverolakia muutettaisiin siten,
että pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennettaisiin vaiheittain. Veronalennus painottuisi selvästi pienipäästöisiin autoihin. Autovero alenisi auton ominaishiilidioksidipäästöstä riippuen vuoteen 2019
mennessä enimmillään 5,4 prosenttiyksikköä. Autojen ominaishiilidioksidipäästöjen oletettu aleneminen
huomioon ottaen keskipäästöisen
auton vero noin puolittuisi vuoteen
2020 mennessä. Ajoneuvoverolakia
muutettaisiin korottamalla autoilta
kannettavaa ajoneuvoveron perusveroa. Perusvero nousisi kaikilta
autoilta 36,50 euroa vuodessa. Kokonaisuutena veromuutokset kuitenkin
keventäisivät liikenteen verotusta
vuodesta 2018 lähtien
Laki autoverolain muuttamisesta on
tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2016 alusta. Veronalennukset
toteutettaisiin asteittain neljässä vaiheessa vuosien 2016–2019 alusta.
Käytettyinä maahantuotujen ajoneuvojen, joista on kannettu liikaa veroa,
autoverotusta voitaisiin oikaista 1. päivästä tammikuuta 2012 ehdotetun
lain mukaiseksi. Myös laki ajoneuvoverolain muuttamisesta on tarkoitettu
tulemaan voimaan vuoden 2016
alusta. Korotettua ajoneuvoveron
perusveroa sovellettaisiin kuitenkin
vasta 1. päivältä tammikuuta 2017 ja

sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan
veroon. Valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen
Valiokunnan mietintö StVM 6/
2015 vp – HE 21/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen
kirkon eläketurvan rahoituksesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uudet lait Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta. Kevasta annettavaan lakiin
koottaisiin nykyisin kunnallisessa
eläkelaissa olevat Kevan hallintoa,
rahoitusta ja valvontaa koskevat
säännökset. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset hallituksen ja sen
jäsenten sekä eläkelaitoksen johdon
kelpoisuusvaatimuksista. Lakiin ehdotetaan myös otettavaksi riskien hallintaa, sisäistä tarkastusta ja sisäistä
valvontaa koskevat säännökset.
Ehdotettava uusi laki valtion eläketurvan rahoituksesta korvaisi nykyiset valtion eläkelain rahoitusta koskevat säännökset. Muut voimassa
olevan valtion eläkelain säännökset
sisältyisivät jatkossa julkisten alojen
eläkelakiin. Esitys ei sisällä muutoksia valtion eläketurvan rahoituksen
nykytilaan.
Evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta ehdotettava
uusi laki korvaisi nykyisen evankelisluterilaisen kirkon eläkelain rahoitusta koskevat säännökset. Muut
nykyisen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain säännökset sisältyisivät
jatkossa julkisten alojen eläkelakiin.
Esitys ei sisällä muutoksia kirkon
eläketurvan rahoituksen nykytilaan.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017. Valiokuntaneuvos Eila
Mäkipää
Valiokunnan mietintö StVM 7/
2015 vp – KAA 1/2015 vp Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta
Kansalaisaloitteessa ehdotetaan terveydenhuoltolain 50 §:ään lisättäväksi uusi kolmas momentti seuraavasti: Synnytyksiä hoitavan sairaalan kunta tai kuntayhtymä voi päivystyspisteiden välisten etäisyyksien
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tai väestön palvelutarpeen perusteella päättää lääkäreiden päivystystasosta, ellei sairaalaan ole keskitetty
riskisynnyttäjien hoito. Synnytysten
hoitoon, anestesiologiaan, vastasyntyneiden virvoitteluun ja elvytykseen hyvin perehtyneiden lääkäreiden, erikoislääkäreiden tai tehtävään koulutetun hoitohenkilökunnan on saavuttava nopeasti päivystysyksikköön, elleivät he ole saatavilla välittömästi.
Samalla tulee muuttaa sosiaali- ja
terveysministeriön kiireellisen hoidon
perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun asetuksen (29.8.2013/652) 14 §:n
1 momentin 3 ja 4 kohdat ehdotetun
lainkohdan mukaiseksi.
Aloitteen tarkoituksena on se, että
nykyisiä synnytysyksiköitä ei tarvitse lakkauttaa. Vaikka niitä ei lakkauteta, se ei aiheuta riskiä potilasturvallisuuteen. Valiokuntaneuvos
Harri Sintonen
Valiokunnan mietintö MmVM 3/
2015 vp – HE 103/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia ehdotetaan
muutettavaksi väliaikaisesti siten,
että lakiin lisättäisiin säännös väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta, jota
myönnettäisiin maatalousalan vähämerkityksisenä tukena. Väliaikaista
kansallista lisätukea myönnettäisiin
ja se määräytyisi hakijan vieraan pääoman määrän perusteella. Väliaikaista
kansallista lisätukea voitaisiin korottaa maa- ja puutarhatalouden tuotannossa käytettävien rakennusten tai
rakennelmien hankinta- tai perusparannusmenojen määrän perusteella.
Esitys liittyy valtion vuoden 2015
neljänteen lisätalousarvioesitykseen
ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian
ja se olisi voimassa 30 päivään kesäkuuta 2017. Valiokuntaneuvos Carl
Selenius
Valiokunnan mietintö TaVM 9/
2015 vp – HE 60/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sätei-
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lyturvakeskuksesta annetun lain
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säteilyturvakeskuksesta annettua lakia muutettavaksi.
Esityksen tarkoituksena on siirtää
Säteilyturvakeskuksen kansainvälisten säteily- ja ydinturvallisuutta koskevien asiantuntijapalvelujen hallinta
perustettavalle osakeyhtiölle.
Osakeyhtiö olisi valtion kokonaan
omistama ja Säteilyturvakeskuksen
hallinnoima. Osakeyhtiön omistajaohjauksesta huolehtii sosiaali- ja terveysministeriö. Perustettavan osakeyhtiön osakkeet merkittäisiin valtion
lukuun. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2016.
Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi
Valiokunnan mietintö TaVM 10/
2015 vp – HE 87/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä. Ehdotetussa laissa on säännökset yhtiön tarkoituksesta, asemasta, tehtävistä, taloudellisista toimintaperiaatteista, omistajaohjauksesta, rahoituksesta sekä tiedonantovelvollisuudesta.
Esityksen mukaan Finpro Oy on
Suomen valtion täysin omistama
voittoa tavoittelematon ja julkisia
palveluita tarjoava osakeyhtiö, joka
jatkaa Finpro ry:n toimintaa. Finpro
Oy:n omistajaohjauksesta vastaa työja elinkeinoministeriö. Finpro Oy:n
toiminnan tarkoituksena on suomalaisten yritysten kilpailukyvyn, kansainvälistymisen ja viennin edistäminen, yritysten kansainväliseen
kauppaan ja talouteen liittyvän osaamisen kehittäminen, ulkomaisten
investointien ja pääomasijoitusten
edistäminen Suomeen sekä ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistäminen, kehittäminen ja
tutkiminen.
Esityksen tavoitteena on osana laajempaa Finpron toiminnan uudistamis- ja kehittämisprosessia yhtenäistää Finpro Oy:n lainsäädännöllinen
asema muiden vastaavien työ- ja
elinkeinoministeriön ohjaukseen kuu-

luvien organisaatioiden kanssa sekä
vahvistaa yhtiön asema voittoa tavoittelemattomana ja julkisia palveluita
tarjoavana yhtiönä. Ehdotettu laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä tammikuuta 2016. Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi
Valiokunnan mietintö SiVM 4/
2015 vp – HE 67/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen
tutkimusinfrastruktuurikonsortion
(ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta
Suomessa
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki integroidun kasvihuonekaasujen
seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa. Integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän
eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (ICOS ERIC) kokoaa
siihen osallistuvien maiden kansalliset keskukset ja mittausasemat
yhteen eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuuriksi tehostamaan tutkijoiden työtä ja tutkimustiedon hallintaa. ICOS ERIC perustetaan Euroopan unionin neuvoston asetuksen
perusteella ja Euroopan komission
päätöksellä. ICOS ERIC:in kotipaikka on Suomessa. Suomen tulee
säätää ICOS ERIC:n oikeushenkilöllisyydestä sekä sen oikeudesta
vapautukseen arvonlisäverosta edellä
mainitun
neuvoston
asetuksen
mukaisesti. ICOS ERIC:iä pidetään
Suomessa unionin arvonlisäverolainsäädännössä tarkoitettuna kansainvälisenä järjestönä, jonka hankinnat vapautetaan verosta ICOS
ERIC:in perussäännössä sovituin
edellytyksin ja rajoituksin.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävä ajankohtana viimeistään
neljänkymmenenviiden päivän kuluttua siitä, kun Euroopan komission
päätös ICOS ERIC:in hyväksymisestä tulee voimaan. Valiokuntaneuvos Kaj Laine
Valiokunnan mietintö LaVM 1/
2015 vp – HE 71/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kor-
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keimmasta
hallinto-oikeudesta
annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun
lakiin lisättäväksi uusi säännös päätösvaltaisesta kokoonpanosta turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua
koskevassa sekä niihin liittyvässä
oleskelulupaa tai maasta poistamista
ja maahantulokieltoa koskevassa valituslupa-asiassa. Esityksen mukaan
korkein hallinto-oikeus olisi päätösvaltainen myös kokoonpanossa, johon
kuuluu kaksi jäsentä, jollei ratkaistavana olevan kysymyksen laatu edellytä kolmijäsenisen kokoonpanon
käyttämistä. Kaksijäsenisessä kokoonpanossa käsitelty asia olisi siirrettävä
laajemman kokoonpanon ratkaistavaksi, jos jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä.
Esitys liittyy valtion vuoden 2016
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2016.
Valiokuntaneuvos Mikko Monto
Valiokunnan mietintö HaVM 9/
2015 vp – HE 54/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että
lyhytaikaisen viisumin epäämis-,
mitätöimis- ja kumoamispäätöksestä
voisi valittaa hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus tutkisi, onko viisumia
koskeva päätös tehty viisumisäännöstön menettelysäännösten mukaisesti ja onko päätös perustunut säännöstössä säädettyihin epäämis-, mitätöimis- ja kumoamisperusteisiin.
Oikaisuvaatimusmenettelyä käytettäisiin viisumiasioissa vain, kun on
kyse ulkomailla Suomen edustuston
tekemästä viisumin epäämis-, mitätöimis- tai kumoamispäätöksestä.
SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV
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Esityksen tavoitteena on parantaa
viisumivelvollisen oikeusturvaa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2016.
Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne
Valiokunnan mietintö SiVM 5/
2015 vp – HE 40/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
opintotukilakia. Opintotuen myöntämisen edellytyksiä ulkomailla harjoitettaviin opintoihin muutettaisiin
siten, että opiskelijalla olisi oikeus
opintotukeen myös, jos hänellä olisi
elinolosuhteisiin liittyvä kiinteä
yhteys Suomeen.
Hallitusohjelman mukaisesti esitetään, että opintorahan määriä ei enää
tarkistettaisi
kansaneläkeindeksin
perusteella. Muualla kuin vanhempiensa luona asuvien toisen asteen
18 ja 19-vuotiaiden opiskelijoiden
vanhempien tulorajoja korotettaisiin
13 prosentilla tuen riittävyyden
parantamiseksi sekä eri koulutusasteilla opiskelevien yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lisäksi ehdotetaan
selkeytettäväksi eräitä opintotukilain
säännöksiä opintotuen toimeenpanon
sujuvoittamiseksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin 1. päivänä elokuuta
2016 Valiokuntaneuvos Kaj Laine
Valiokunnan mietintö TaVM 11/
2015 vp – HE 97/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vakuutusyhtiölain muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi vakuutusyhtiölakia, vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosta annettua lakia ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Muutokset
perustuvat
pääosin
vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta
annettuun direktiivin.
Esityksen tarkoituksena on panna
täytäntöön nykyistä täsmällisemmin
vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta
annetun direktiivin eräät siirtymäsäännökset ja yhteisön rinnakkaisvakuutusta koskevat säännökset. Tältä
osin uusia säännöksiä ei sovellettaisi
työeläkevakuutusyhtiöissä. Valiokuntaneuvos Teija Miller
M U U TA
Tiistai 10.11.2015
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
on 5.11.2015 hyväksynyt ed. Olli
Immosen eduskuntaryhmän jäseneksi.
Vuokko Mattilan vapautuspyyntö
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan
jäsenyydestä
Mika Raatikaisen vapautuspyyntö
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan
varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 19/2015 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnöt
Keskiviikko 11.11.2015
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan
täydennysvaali
Eduskunta valitsi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen
valtuuskunnan jäseneksi ed. Mika
Raatikaisen ja varajäseneksi ed.
Simon Elon.

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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