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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 8.12.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kirkkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 63/2015 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 12/2015
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 63/2015 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 90/2015 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 13/2015
vp
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Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 90/2015 vp
sisältyvät 1.–9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sakon ja rikesakon määräämisestä
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
annetun lain ja rikoslain 2 a luvun
muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 62/2015 vp
Valiokunnan mietintö LaVM 3/2015
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 62/2015
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 110/2015 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 10/2015
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,

hallituksen esitykseen HE 110/2015
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 120/2015 vp
Valiokunnan mietintö SiVM 10/2015
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 120/2015
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Vankiterveydenhuollon yksiköstä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 49/2015 vp
Valiokunnan mietintö StVM 10/2015
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 49/2015 vp
sisältyvät 1.–10. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 124/2015 vp
Valiokunnan mietintö StVM 11/2015
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 124/2015
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
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
Hallituksen esitys HE 45/2015 vp
Valiokunnan mietintö TaVM 12/2015
vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 45/2015 vp tarkoitetun
sopimuksen ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään
päätetyt, hallituksen esitykseen HE
45/2015 vp sisältyvät 1.–6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 74/2015 vp
Valiokunnan mietintö TaVM 13/2015
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 74/2015 vp
sisältyvät 1.–5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 115/2015 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
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
Hallituksen esitys HE 64/2015 vp
Valiokunnan mietintö TyVM 2/2015
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 64/2015 vp
sisältyvät 1.–6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 9.12.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys HE 34/2015 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 11/2015
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 34/2015 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yleisradioverosta annetun lain 2 §:n
muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 38/2015 vp
Valiokunnan mietintö SiVM 8/2015
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 38/2015 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja
vapaasta sivistystyöstä annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 79/2015 vp
Valiokunnan mietintö SiVM 9/2015
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 79/2015 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön
sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys, HE 114/2015 vp
Valiokunnan mietintö YmVM 2/2015
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 114/2015
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys HE 58/2015 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 12/2015
vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maksulaitoslain, maksupalvelulain
sekä Finanssivalvonnasta annetun lain
muuttamisesta

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 58/2015 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Hallituksen esitys HE 115/2015 vp

Asian käsittely päättyi

Valiokunnan mietintö TaVM 14/2015
vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yliopistolain 49 §:n ja ammattikorkea-
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koululain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

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 TaVM 16/
2015 vp – HE 89/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien
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yritysten viranomaisille suorittamien
maksujen julkistamista koskevaksi
laiksi
Valiokunnan mietintö StVM 17/
2015 vp – HE 92/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
mielenterveyslain muuttamisesta

tun lain 3 ja 13 §:n sekä ulkomaisten
väliyhteisöjen osakkeiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö VaVM 15/
2015 vp – HE 129/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY
kumoamisesta annetun neuvoston
direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta
annetun lain 3 ja 13 §:n sekä ulkomaisten väliyhteisöjen osakkeiden
verotuksesta annetun lain 2 a §:n
muuttamisesta

Valiokunnan mietintö TaVM 17/
2015 vp – HE 98/2015 vp

Valiokunnan mietintö VaVM 15/
2015 vp – HE 129/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY
kumoamisesta annetun neuvoston
direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n sekä ulkomaisten
väliyhteisöjen osakkeiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Valiokunnan mietintö StVM 16/
2015 vp – HE 94/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työttömyysetuuksien rahoituksesta
annetun lain ja työttömyysturvalain
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TaVM 17/
2015 vp – HE 98/2015 vp

Valiokunnan mietintö StVM 19/
2015 vp – HE 93/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
perhehoitolain 20 §:n, omaishoidon
tuesta annetun lain 10 §:n, kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain
23 §:n, sosiaalihuoltolain 27 e §:n,
kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain, työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain sekä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LaVM 6/
2015 vp HE 55/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rikoslain 48 luvun muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö VaVM 15/
2015 vp – HE 129/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY
kumoamisesta annetun neuvoston
direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta anne-

18.12.2015/147

Valiokunnan mietintö SiVM 14/
2015 vp – HE 76/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja
92 a §:n kumoamisesta
Valiokunnan mietintö VaVM 16/
2015 vp – HE 30/2015 vp – HE
118/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioesityksen (HE
30/2015 vp) täydentämisestä
Valiokunnan mietintö VaVM 17/
2015 vp – PNE 2/2015 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön 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
Tiistai 8.12.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain, metsätuhojen torjunnasta annetun lain ja riistavahinkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 133/2015 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Torstai 10.12.2015
Lakialoite laiksi
muuttamisesta

tieliikennelain

Lakialoite LA 24/2015 vp Maria
Guzenina sd ym.
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Lakialoite laiksi rikoslain 34 a luvun
muuttamisesta
Lakialoite LA 47/2015 vpTimo Heinonen kok
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan
Lakialoite laiksi pitkäaikaisvankien
vapauttamismenettelystä annetun lain
1 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 50/2015 vp Timo
Heinonen kok
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan

M U U TA
Tiistai 8.12.2015
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 4.12.2015 toimitettu kansalaisaloite KAA 5/2015 vp:
Nollasopimusten kieltäminen lailla.
Välikysymys valtiovarainministerin
johtaman lainvalmistelun avoimuudesta ja asianmukaisuudesta sekä
oikean tiedon välittämisestä eduskunnalle
Välikysymys VK 5/2015 vp
Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi
Perjantai 11.12.2015
Välikysymys työllisyyspolitiikasta
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Välikysymys VK 4/2015 vp Ainoa
käsittely
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto
nauttii eduskunnan luottamusta.
Asian käsittely päättyi

Eduskunnan pääsihteerin vaali
Eduskunta valitsi eduskunnan pääsihteeriksi 1.1.2016 alkaen varatuomari, lainsäädäntöjohtaja MaijaLeena Paavolan.

Muu asia apulaisoikeusasiamiehen
sijaisen sidonnaisuusselvitys M 3/
2015 vp
Asian käsittely päättyi

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 2015
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