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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
SISÄLLYSLUETTELO
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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 25.11.2015
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016–2019
VNS 1/2015 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 6/
2015 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan
ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 1/2015 vp johdosta.
Hallituksen esitys eduskunnalle
vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys HE 101/2015 vp
LTA 5–6/2015 vp
VaVM 7/2015 vp
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Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 101/2015 vp sisältyvän
ehdotuksen vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi mietinnön
mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 5–6/2015 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2015
neljännen lisätalousarvion soveltamisesta.

käämisestä. Lakiehdotusten toinen
käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinmaksulaiksi sekä laeiksi
hallinto-oikeuslain 12 a §:n ja riitaasioiden sovittelusta ja sovinnon
vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 29/2015 vp
Valiokunnan mietintö LaVM 2/2015 vp

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 25.11.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi sekä
laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 31/2015 vp
Lakialoite LA 2, 9–10, 25/2015 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 8/
2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 31/2015 vp
sisältyvät 1.–7. lakiehdotukset.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä
lakialoitteisiin LA 2, 9–10, 25/2015
vp sisältyvien lakiehdotusten hyl-

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 29/2015 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 40/2015 vp
Valiokunnan mietintö SiVM 5/2015 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 40/2015
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
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 HaVM 12/
2015 vp – HE 63/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kirkkolain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TaVM 12/
2015 vp – HE 45/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja
laeiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta sekä patenttilain ja
eräiden muiden lakien muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TaVM 13/
2015 vp – HE 74/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi
Valiokunnan mietintö StVM 9/
2015 vp – KAA 2/2015 vp
Terveydenhuollon henkilökunnalle
lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä
Valiokunnan mietintö LaVM 3/
2015 vp – HE 62/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sakon ja rikesakon määräämisestä
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
annetun lain ja rikoslain 2 a luvun
muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
Valiokunnan mietintö TaVM 14/
2015 vp – HE 115/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maksulaitoslain, maksupalvelulain
sekä Finanssivalvonnasta annetun
lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö SiVM 8/
2015 vp – HE 38/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yliopistolain 49 §:n ja ammattikorkeakoululain 43 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö PeVM 8/
2015 vp – K 5/2015 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2014
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Valiokunnan mietintö StVM 10/
2015 vp – HE 49/2015 vp

Lakialoite LA 18/2015 vp Touko
Aalto vihr ym.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Vankiterveydenhuollon yksiköstä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

Valiokunnan mietintö TyVM 2/
2015 vp – HE 64/2015 vp
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
Valiokunnan mietintö HaVM 13/
2015 vp – HE 90/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Valiokunnan mietintö SiVM 9/
2015 vp – HE 79/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja
vapaasta sivistystyöstä annetun lain
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
Keskiviikko 25.11.2015

Lakialoite vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi
Lakialoite LA 15/2015 vp Ozan
Yanar vihr ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Lakialoite laiksi tuloverolain 124 §:n
ja rajoitetusti verovelvollisen tulon
verottamisesta annetun lain 15 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 16/2015 vp Ozan
Yanar vihr ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Lakialoite laiksi tuloverolain 58 ja
58 b §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Lakialoite LA 20/2015 vp Ozan
Yanar vihr ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Lakialoite laiksi tuloverolain 93 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 19/2015 vp Touko
Aalto vihr ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

Lakialoite laiksi tuloverolain
73 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 30/2015 vp Touko
Aalto vihr ym.

Toimenpidealoite hallituksen talousja finanssipolitiikan muuttamisesta
työllisyyttä ja kasvua tukevaksi ja
oikeudenmukaisuutta toteuttavaksi

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

Toimenpidealoite TPA 23/2015 vp
Antti Lindtman sd ym.

Toimenpidealoite TPA 14/2015 vp
Touko Aalto vihr ym.

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

Lakialoite laiksi tuloverolain 106 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 17/2015 vp Touko
Aalto vihr ym.

Toimenpidealoite lääkärinpalkkioiden
ja hammashoidon sekä tutkimuksen ja
hoidon korvaustaksojen enimmäismäärien pienentämisestä

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

Toimenpidealoite TPA 11/2015 vp
Touko Aalto vihr ym.

Lakialoite laiksi tuloverolain 33 b §:n
muuttamisesta

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Toimenpidealoite auto- ja ajoneuvoveron muuttamiseksi
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Toimenpidealoite sosiaali- ja terveysmenojen yhteisen maksukaton selvittämisestä

Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Toimenpidealoite TPA 7/2015 vp
Outi Alanko-Kahiluoto vihr ym.

Lakialoite LA 37/2015 vp Carl Haglund r ym.

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

Lakialoite vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi

Lakialoite laiksi arvonlisäverolain
muuttamisesta

LA 42/2015 vp Silvia Modig vas

Lakialoite LA 32/2015 vp Carl Haglund r ym.

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain
4 luvun 5 §:n ja yleisestä asumistuesta
annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Lakialoite laiksi varainsiirtoverolain
eräiden säännösten kumoamisesta

Lakialoite LA 40/2015 vp Silvia
Modig vas

Lakialoite LA 38/2015 vp AnnaMaja Henriksson r ym.

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n
muuttamisesta

Lakialoite laiksi Maaseutuvirastosta
annetun lain kumoamisesta

Lakialoite LA 36/2015 vp Carl Haglund r ym.

Lakialoite LA 43/2015 vp AnnaMaja Henriksson r ym.

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Lakialoite laiksi toimeentulotuesta
annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 33/2015 vp AnnaMaja Henriksson r ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Lakialoite laiksi tuloverolain 124 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 34/2015 vp AnnaMaja Henriksson r ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Lakialoite laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain muuttamisesta

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Toimenpidealoite ansiosidonnaisen
päivärahan korottamisesta
Toimenpidealoite TPA 21/2015 vp
Anna-Maja Henriksson r ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Toimenpidealoite kuntien tehtävien
vähentämisestä
Toimenpidealoite TPA 20/2015 vp
Carl Haglund r ym.
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan
Toimenpidealoite nuorten työmahdollisuuksien parantamisesta

Lakialoite LA 35/2015 vp AnnaMaja Henriksson r ym.

Toimenpidealoite TPA 19/2015 vp
Carl Haglund r ym.

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan

Lakialoite laiksi työttömyysturvalain
6 luvun 7 §:n muuttamisesta

Toimenpidealoite hallituksen kärkihankkeista

Lakialoite LA 39/2015 vp AnnaMaja Henriksson r ym.

Toimenpidealoite TPA 18/2015 vp
Anna-Maja Henriksson r ym.

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
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Toimenpidealoite vahvoihin peruskuntiin perustuvasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Toimenpidealoite TPA 17/2015 vp
Anna-Maja Henriksson r ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Toimenpidealoite terveydenhuollon
yhtenäisestä kustannuskatosta
Toimenpidealoite TPA 16/2015 vp
Carl Haglund r ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Lakialoite laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen
muuttamisesta
Lakialoite LA 12/2015 vp Päivi
Räsänen kd ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Toimenpidealoite voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain 16 §:n
muuttamisesta ja verotilistä annetun
lain 1 §:n muuttamisesta
Toimenpidealoite TPA 9/2015 vp
Sari Essayah kd ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Toimenpidealoite työttömyysturvan
käyttämisestä aktiiviseen työllistämiseen
Toimenpidealoite TPA 12/2015 vp
Sari Essayah kd
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yleisestä asumistuesta annetun lain 16
ja 51 §:n muuttamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain
54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 127/2015 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sairausvakuutuslain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun
lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 106/2015 vp) täydentämisestä
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Hallituksen esitys HE 128/2015 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 117/2015 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen tehdyn varauman
peruuttamisesta ja ilmoituksen antamisesta sekä WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen liittymisen yhteydessä annetun ilmoituksen muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 119/2015 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 120/2015 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä
Hallituksen esitys HE 121/2015 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle alusten painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, merenkulun ympäristönsuojelulain sekä
alusturvallisuuslain muuttamisesta

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV
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Hallituksen esitys HE 122/2015 vp

Hallituksen esitys HE 118/2015 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Lakialoite laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 123/2015 vp

Lakialoite LA 26/2015 vp Kalle
Jokinen/ kok

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n
muuttamisesta

Lakialoite laiksi
kumoamisesta

väylämaksulain

Hallituksen esitys HE 124/2015 vp

Lakialoite LA 28/2015 vp Sirpa Paatero/sd

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
liikenneturvallisuusmaksusta

Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 125/2015 vp

Lakialoite LA 31/2015 vp Ville
Tavio/ps ym.

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle biologista monimuotoisuutta koskevaan
yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta
tehdyn Nagoyan pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja biologista
monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta
Hallituksen esitys HE 126/2015 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan
Torstai 26.11.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioesityksen (HE
30/2015 vp) täydentämisestä

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan
Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1
ja 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 45/2015 vp Sari
Essayah/kd ym.
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan

M U U TA
Tiistai 24.11.2015
Valtiontalouden tarkastusviraston
pääjohtajan vaali
Eduskunta valitsi kuusivuotiskaudeksi 1.1.2016–31.12.2021 Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaksi Maitrise Culture et Communication, Master in Politics and
Administration, Master in Public
Administration M.P.A. Tytti YliViikarin

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa– ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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