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Hallituksen esitys HE 5/2016 vp
VaVM 2/2016 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 5/2016 vp tarkoitetun
sopimuksen ja pöytäkirjan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 5/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rakennuksen
energiatodistuksesta
annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 150/2015 vp
Valiokunnan mietintö YmVM 4/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 150/2015
vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi
Asian käsittely päättyi
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö SiVM 3/2016
vp – HE 12/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n sekä
ylioppilastutkinnon järjestämisestä
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annettua lakia sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua
lakia. Ylioppilastutkintoa ja ylioppilastutkintorekisteriä koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäviksi vuosina
2016–2019 vaiheittain tapahtuvan ylioppilastutkinnon sähköistämisen edellyttämät muutokset. Koesuoritukset
ja arvostelumerkinnät säädettäisiin
ylioppilastutkintorekisteriin talletettaviksi, minkä lisäksi tehtäisiin teknisluonteisia muutoksia.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä elokuuta 2016.
Valiokuntaneuvos Kaj Laine
Valiokunnan mietintö YmVM 5/
2016 vp – HE 151/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntosäästöpalkkiolakia siten,
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että jo 15 vuotta täyttänyt voisi ryhtyä asuntosäästötallettajaksi, jos asuntosäästösopimuksessa sovitaan, että
talletukset koostuvat niistä varoista,
joita alaikäinen voi itse vallita eli
jotka on ansaittu omalla työllä. Voimassa oleva lain mukaan asuntosäästötallettajaksi voi ryhtyä henkilö, joka
ennen tallettamisen aloittamista on
täyttänyt 18 vuotta mutta ei 40 vuotta.
Ikärajan alentamista koskevan muutoksen johdosta myös lisäkoron maksamista koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos
Valiokunnan mietintö TrVM 1/
2016 vp – K 19/2015 vp – K 1/2016
vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2015
Vaalirahoituksen valvonta vuoden
2015 eduskuntavaaleissa
Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa oli
273 henkilöllä (kansanedustajat ja
varaedustajat) ilmoitusvelvollisuus
vaalirahoituksestaan. Kaikki ilmoitusvelvolliset jättivät vaalirahoitusilmoituksen. Vaalirahoitusilmoitusten pe-

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Ehdotuksen tarkoituksena on, että
Suomen lainsäädäntö ei eroaisi
Euroopan unionin ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädännöstä.

rusteella ilmoitusvelvolliset käyttivät eduskuntavaalien kampanjoihin
yhteensä 9 782 234 euroa. Vuoden
2011 eduskuntavaaleissa vastaava
luku oli 8 573 150 euroa, joten kasvua oli noin 1 200 000 euroa. Ulkopuolista tukea käytetystä rahoituksesta oli 5 491 743 euroa eli 56 %.
Suurin kampanja oli 129 967 eroa ja
pienin 2 753 euroa. Kampanjan
kulujen keskiarvo oli 35 555 euroa.
Kampanjan keskimääräiset kulut
ovat kasvaneet 5 283 euroa verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin.

Tiistai 15.3.2016

Valiokuntaneuvos Nora Grönholm,
valiokuntaneuvos Matti Salminen.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
postilain muuttamisesta

Valiokunnan mietintö HaVM 3/
2016 vp – HE 2/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkomaalaislain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain kansainvälisen
suojelun antamista koskevia säännöksiä. Lakia muutettaisiin siten,
että humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa
koskevat säännökset kumottaisiin.
Oleskelulupaa ei olisi enää mahdollista myöntää tällä perusteella. Lainmuutoksella tehostettaisiin myös
kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen tiedoksiantoa. Lisäksi muutettaisiin hakemusten käsittelymaksun
perimistä koskevaa sääntelyä.

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
ensi tilassa. Valiokuntaneuvos Ossi
Lantto

VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT

Hallituksen esitys 18/2016 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kotoutumisen edistämisestä annetun
lain 54 ja 87 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys 25/2016 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan
Torstai 17.3.2016
Lakialoite laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite LA 7/2016 vp, Tytti Tuppurainen sd
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

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 2016
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