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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 18.11.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
jäteverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 35/2015 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 4/
2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 35/2015 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 6/2015 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 7/
2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hal27.11.2015/138

lituksen esitykseen HE 6/2015 vp
sisältyvät 1.–5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 56/2015 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 8/
2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 56/2015 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 103/2015 vp
Valiokunnan mietintö MmVM 3/
2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 103/2015 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain sekä potilaan

asemasta ja oikeuksista annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 48/2015 vp
Valiokunnan mietintö PuVM 1/
2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 48/2015 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS
ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
Hallituksen esitys HE 67/2015 vp
Valiokunnan mietintö SiVM 4/
2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 67/2015 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta
Hallituksen esitys HE 21/2015 vp
Valiokunnan mietintö StVM 6/
2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hal27
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lituksen esitykseen HE 21/2015 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 17/2015 vp
Valiokunnan mietintö TaVM 6/
2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 17/2015 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 47/2015 vp
Valiokunnan mietintö TaVM 7/
2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 47/2015 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kuluttajaturvallisuuslain sekä terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 46/2015 vp
Valiokunnan mietintö TaVM 8/
2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 46/2015 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
säteilyturvakeskuksesta annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 60/2015 vp
Valiokunnan mietintö TaVM 9/
2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 60/2015 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
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VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö VaVM 6/
2015 vp – VNS 1/2015 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen
talouden suunnitelmasta vuosille
2016–2019
Julkisen talouden suunnitelmaa koskeva asetus (120/2014) tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.1.2015, ja
eduskunta käsittelee siten nyt ensimmäistä kertaa julkisen talouden
suunnitelmaa tässä muodossa. Uusi
menettely merkitsee aiempaa kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää otetta julkisen talouden ohjaukseen, sillä suunnitelmaan sisältyy
paitsi valtiontaloutta, myös kuntataloutta, lakisääteisiä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja
koskevat osat.
Suunnitelmaan sisältyvät hallituksen linjaukset ovat pohjana myöhemmälle lainsäädännön ja budjetin
valmistelulle. Lisäksi julkisen talouden suunnitelma toimii samalla Suomen vakausohjelmana sekä vastaa
EU:n vaatimukseen keskipitkän aikavälin budjettisuunnitelmasta.
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy kannanoton
selonteon VNS 1/2015 vp johdosta.
Valiokunnan kannanottoehdotus
Eduskunnalla ei ole huomautettavaa
selonteon johdosta, mutta eduskunta
edellyttää hallituksen ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin:
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus
huolehtii määrätietoisesti työllisyyttä
ja taloutta tukevien rakenteellisten
uudistusten toteutuksesta ja julkisen
talouden tasapainottamisesta keskipitkällä aikavälillä.
2. Eduskunta edellyttää, että koulutuksen ja tutkimuksen laatu ja korkea taso turvataan pitkäjänteisesti
rakenteellisia uudistuksia ja säästöpäätöksiä toimeenpantaessa.
3. Eduskunta edellyttää, että säästöpäätösten ja muiden talouden sopeuttamiseen liittyvien päätösten kokonaisvaikutusten arviointia kehitetään.
4. Eduskunta edellyttää, että hallitus
kiinnittää vakavaa huomiota pitkittyneestä taantumasta johtuviin sosiaa-

lisiin ongelmiin eriarvoisuuden ja syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseksi
ja työttömyyden torjumiseksi.
5. Eduskunta edellyttää, että kasvaneesta turvapaikanhakijoiden määrästä aiheutuneita kustannuksia seurataan ja kustannusten nousuun reagoidaan tarvittaessa. Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, Valiokuntaneuvos Mari Nuutila
Valiokunnan mietintö SiVM 6/
2015 vp – HE 22/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ammattipätevyyden tunnustamisesta. Samalla voimassa
oleva ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu laki ehdotetaan
kumottavaksi. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta sekä muutettaviksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettua lakia, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annettua lakia, eläinsuojelulakia, kauppakamarilakia, asianajajista annettua lakia sekä tuomareiden nimittämisestä annettua lakia.
Esityksellä pantaisiin täytäntöön
ammattipätevyyden tunnustamista
koskevaan direktiiviin tehdyt muutokset terveydenhuollon ammattihenkilöstöön ja eläinlääkäreihin
liittyviä erityissäännöksiä lukuun
ottamatta.
Uuteen tunnustamislakiin lisättäisiin direktiivin mukaiset eri tunnustamisjärjestelmiin liittyvät säännökset ja palvelujen väliaikaisen tarjoamisen vapauteen liittyvät säännökset
sekä uudet säännökset eurooppalaisesta ammattikortista, osittaisesta
ammatinharjoittamisoikeudesta, hälytysjärjestelmästä ja yhteisiä koulutusperiaatteita koskevasta tunnustamisjärjestelmästä. Lisäksi ehdotettavassa lainsäädännössä selvennettäisiin ammattipätevyyden tunnustamisprosessiin liittyvien kansallisten
toimijoiden vastuita.
Direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot saattavat siinä edellytetyn
kansallisen lainsäädäntönsä voimaan
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viimeistään 18 päivänä tammikuuta
2016. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Valiokuntaneuvos Kaj
Laine
Valiokunnan mietintö StVM 8/
2015 vp – HE 95/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien
rahoituksesta
annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.
Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2016 työttömyysvakuutusmaksut.
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,15 prosenttia palkasta
ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 1,00 prosenttia palkasta palkkasumman 2 044 500 euroon asti ja
sen ylittävältä osalta 3,90 prosenttia
palkasta. Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
olisi 0,46 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
1,00 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu
olisi 1,00 prosenttia liikelaitoksen
liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman
2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,45 prosenttia palkasta. Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,00 prosenttia palkasta palkkasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,78
prosenttia palkasta.
Omavastuumaksun palkkasummarajoja ehdotetaan muutettavaksi
siten, että täysimääräinen omavastuumaksu perittäisiin yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi vähintään
32 712 000 euroa. Omavastuumaksua
ei perittäisi yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi enintään 2 044 500 euroa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää
Valiokunnan mietintö VaVM 2015
vp – HE 101/2015 vp Hallituksen
esitys eduskunnalle vuoden 2015
neljänneksi lisätalousarvioksi
Lisätalousarviossa korotetaan varsinaisten tulojen arviota nettomääräisesti noin 33 milj. eurolla. Ansioja pääomatuloveron arviota alennetaan 135 milj. eurolla lähinnä aiempien vuosien lähdeveropalautuksista
johtuen. Yliopistokiinteistöyhtiöiden
myynnit
puolestaan
korottavat
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Senaatti-kiinteistöjen tuloutusta 160
milj. euroa, ja valtiolle takaisin maksettavien lainojen tuloarviota nostetaan 103 milj. euroa ennenaikaisen
viennin jälleenrahoituslainan takaisinmaksun vuoksi. Lisäksi tuloarvioissa
on huomioitu mm. Suomen EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston hätäapuosuus (8 milj.
euroa).
Määrärahoja lisätään nettomääräisesti noin 1,7 milj. euroa. Suurimmat
määrärahalisäykset tehdään pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon (yhteensä 61,3 milj. euroa),
Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (44,3 milj. euroa),
ammattikorkeakoulu-uudistukseen
liittyvien arvonlisäveromenojen korvauksiin (39,5 milj. euroa) ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa koskeviin menoihin (yhteensä 23,1 milj.
euroa). Suurimmat menon vähennykset puolestaan aiheutuvat rakennerahastojen ohjelmakauden käynnistymisen viivästymisestä (-60 milj.
euroa), työmarkkinatukien arvion
alentumisesta (-45 milj. euroa) ja
työttömyysvakuutusrahastolle maksettavien koulutuskorvausten vähenemisestä (-17 milj. euroa).
Neljäs lisätalousarvio vähentää valtion nettolainanoton tarvetta noin
31 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi arvioidaan vuonna 2015 noin
5,2 mrd. euroa. Valtionvelan määrän
arvioidaan olevan vuoden lopussa
noin 100 mrd. euroa, mikä on noin
49 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos Mari
Nuutila, valiokuntaneuvos Maarit
Pekkanen, ylitarkastaja Arto Mäkelä
Valiokunnan mietintö LaVM 2/
2015 vp – HE 29/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinmaksulaiksi sekä laeiksi hallinto-oikeuslain 12 a §:n ja riitaasioiden sovittelusta ja sovinnon
vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi tuomioistuinmaksulaki, joka
korvaisi tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittäviä maksuja koskevan
lain (701/1993). Hallinto-oikeuslakiin ja riita-asioiden sovittelusta ja
sovinnon vahvistamisesta yleisissä
tuomioistuimissa annettuun lakiin
tehtäisiin tarvittavat tekniset muutokset.

Oikeudenkäyntimaksujen taso esitetään nostettavaksi nykyistä lähemmäs asioiden käsittelyn omakustannusarvoa. Muutoksella tavoitellaan
paitsi tuomioistuintulojen lisääntymistä, myös maksujen ohjausvaikutuksen tehostumista. Oikeudenkäyntimaksut olisivat edelleen huomattavasti alle tuomioistuinkäsittelyn omakustannusarvon.
Maksullisuuden ehdotetaan olevan
selvä pääsääntö, minkä vuoksi maksulliseksi ehdotetaan muutettavaksi
useita nyt maksutta käsiteltäviä asiaryhmiä. Maksutta käsiteltäviä asiaryhmiä on nykyisin paljon etenkin
hallintotuomioistuimissa.
Markkinaoikeudessa käsiteltävissä
julkista
hankintaa
koskevissa
asioissa esitetään otettavaksi käyttöön hankinnan arvon perusteella
määräytyvä oikeudenkäyntimaksu,
joka olisi enimmillään 6 000 euroa.
Täysi maksu esitetään perittäväksi
jatkossa pääsääntöisesti myös sellaisissa asioissa, jotka jäävät sillensä,
raukeavat tai jätetään tutkimatta.
Eräiden hakemuksesta vireille tulevien asioiden käsittelystä perittävistä
maksuista ehdotetaan säädettävän
tuomioistuinmaksulain nojalla oikeusministeriön asetuksella.
Esitys liittyy valtion vuoden 2016
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Valiokuntaneuvos Mikko
Monto
Valiokunnan mietintö VaVM 9/
2015 vp – HE 57/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Aasian
infrastruktuuri-investointipankin
perustamissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta.
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 57/2015 vp tarkoitetun
perustamissopimuksen.
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 57/
2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
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Valiokunnan mietintö VaVM 8/
2015 vp – HE 31/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden
2016 tuloveroasteikkolaiksi sekä
laeiksi eräiden muiden lakien
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
vuoden 2016 tuloveroasteikkolaki.
Ehdotettu laki sisältää valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen
ansiotulon tuloveroasteikon. Asteikon tulorajoja korotettaisiin noin 1,2
prosentilla. Lisäksi asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä alarajaa ehdotetaan alennettavaksi
90 000 eurosta 72 300 euroon. Tämä
tarkoittaisi asteikon kahden ylimmän tuloluokan yhdistymistä.
Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työtulovähennyksen
enimmäismäärää, kertymä- ja poistumaprosenttia sekä kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin. Asuntovelan
korkovähennyksen määrää alennettaisiin asteittain siten, että vuonna
2016 vähennyskelpoinen määrä olisi
55 prosenttia, 45 prosenttia vuonna
2017, 35 prosenttia vuonna 2018 ja
25 prosenttia vuonna 2019. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio olisi jatkossa vähennyskelpoinen
myös muista pääomatuloista.
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 31/
2015 vp sisältyvät 1.–7. lakiehdotukset.
Eduskunta hylkää lakialoitteisiin LA
2/2015 vp, LA 9/2015 vp, LA 10/
2015 vp ja LA 25/2015 vp sisältyvät
lakiehdotukset. Valiokuntaneuvos
Maarit Pekkanen
Valiokunnan mietintö TyVM 1/
2015 vp – HE 91/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen,
Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen, Norjan ja
Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen.
Vuosia 2016—2019 koskevassa sopimuksessa Suomi sitoutuisi hankkimaan Pohjoiskalotin koulutussäätiöltä vuosittain 80 koulutuspaikkaa
työvoimakoulutukseen osallistuville
opiskelijoille. Sopimuksesta arvioi-
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daan aiheutuvan sopimuskauden
aikana vuosittain noin 1,7 miljoonan
euron kustannukset.
Sopimus on allekirjoitettu Tukholmassa 19 päivänä lokakuuta 2015.
Sopimus tulee Norjan ja Ruotsin
osalta voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Suomen osalta sopimus
on tarkoitettu tulemaan voimaan
30 päivän kuluttua siitä, kun Suomi
on ilmoittanut Ruotsin ulkoasiainministeriölle sopimuksen hyväksymisestä, kuitenkin aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Esitys liittyy valtion vuoden 2016
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 91/2015 vp tarkoitetun
sopimuksen. Valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen
Valiokunnan mietintö LiVM 8/
2015 vp – HE 85/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
ja sopimuksen soveltamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kansainvälisestä
tieliikenteestä Suomen ja Venäjän
välillä tehdyn sopimuksen sekä sen
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan
muuttamisesta tehdyn sopimuksen.
Suomen ja Venäjän federaation
välillä on voimassa 1995 allekirjoitettu sopimus kansainvälisestä tieliikenteestä. Sopimus tuli voimaan
elokuussa 2001. Uusi sopimus mainitun tieliikennesopimuksen muuttamiseksi allekirjoitettiin Pietarissa
syyskuussa 2014
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 85/2015 vp tarkoitetun
sopimuksen.
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 85/
2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Valiokuntaneuvos Mika Boedeker
Valiokunnan mietintö PeVM 6/
2015 vp – PNE 1/2015 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi
eduskunnan virkamiehistä anne-

tun lain muuttamisesta ja uudeksi
eduskunnan kanslian ohjesäännöksi
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että
eduskunnan virkamiehistä annettua
lakia uudistetaan ja ajantasaistetaan
muun muassa ottamalla huomioon
valtion virkamieslakiin viime vuosina tehdyt muutokset.
Samalla puhemiesneuvosto ehdottaa, että säädetään uusi eduskunnan
kanslian ohjesääntö, jolla kumotaan
voimassa oleva kanslian ohjesääntö.
Ehdotettu ohjesääntö on voimassa
olevaa yleispiirteisempi.
Ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2016
alusta. Valiokuntaneuvos Ritva
Bäckström
Valiokunnan mietintö SiVM 77/
2015 vp – HE 39/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oikeustulkkirekisteristä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki oikeustulkkirekisteristä.
Lailla pantaisiin täytäntöön oikeutta
tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi siltä osin kuin se
koskee direktiivissä tarkoitettujen tarvittavan pätevyyden omaavien itsenäisten tulkkien rekisterin perustamista.
Esitys liittyy valtion vuoden 2016
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.
Valiokuntaneuvos Kaj Laine
Valiokunnan mietintö VaVM 10/
2015 vp – HE 36/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annetun lain
liitteen verotaulukkoa. Savukkeiden,
sikarien ja pikkusikarien, piippu- ja
savuketupakan sekä savukkeiksi
käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotettaisiin keskimäärin
24 prosenttia. Korotukset kohdistuisivat pääosin tupakkatuotteiden
yksikköveroon. Korotukset toteutettaisiin kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehtäisiin vuoden
2016 alusta, toinen heinäkuun 2016
alusta, kolmas vuoden 2017 alusta ja
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neljäs korotus heinäkuun 2017
alusta. Korotukset olisivat senttimääräisesti yhtä suuria kaikissa vaiheissa.
Korotuksen seurauksena arvioidaan
savukkeiden hintojen nousevan keskimäärin 19,2 prosenttia (9,6 prosenttia vuonna 2016) ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan
hintojen keskimäärin 20,6 prosenttia (10,3 prosenttia vuonna 2016).
Esitys liittyy valtion vuoden 2016
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Sovellettava verotaulukko muuttuisi
puolen vuoden välein. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
Valiokunnan mietintö HaVM 11/
2015 vp – HE 86/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maa- ja elintarviketalouden sekä
maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, saariston
kehityksen edistämiseksi annetun
lain 14 §:n muuttamisesta sekä
alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden
rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
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VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT
Keskiviikko 18.11.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maksulaitoslain, maksupalvelulain
sekä Finanssivalvonnasta annetun
lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 115/2015 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 116/2015 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan
M U U TA
Keskiviikko 18.11.2015
Välikysymys hallituksen liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista kansalaisille ja alueelliselle
saavutettavuudelle
Välikysymys VK 3/2015 vp
Ainoa käsittely

Suuri valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Hallintovaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Puolustusvaliokunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
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Eduskunta päätti, että valtioneuvosto
nauttii eduskunnan luottamusta.
Asian käsittely päättyi
Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja
terveyspalvelu-uudistuksesta
ja
itsehallintoalueiden muodostamisesta
Pääministerin ilmoitus PI 4/2015 vp
Asian käsittely päättyi
Perjantai 20.11.2015
Yleisradion hallintoneuvoston täydennysvaali
Eduskunta valitsi Yleisradion hallintoneuvoston jäseneksi ed. Hanna
Kososen
Valiokuntien täydennysvaalit
Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi ed. Joakim Strandin ja varajäseneksi ed. Stefan
Wallinin sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi ed. Mats
Löfströmin.

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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