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Katsaus syysistuntokauteen 2015
Katsaus syysistuntokauteen 2015 on kooste asioista, joita eduskunnassa on
tapahtunut syysistuntokaudella.
Katsaukseen on koottu tietoja puhemiehistöstä ja eduskunnan kokoonpanosta,
lainsäädäntöasioista, valtion talousarviosta, selonteoista, tiedonannoista,
välikysymyksistä, ajankohtaiskeskusteluista, kertomuksista, kansalaisaloitteista
sekä EU-asioista,
Katsaus on päivitetty 18.12.2015.
Lisätietoja istuntokauden tapahtumista on internetissä: www.eduskunta.fi
Päivystävä tiedottaja p. 09 432 2199 ja 050 381 9492
Päivystävä tiedotussihteeri p. 09 432 2019 ja 050 574 0352.

Rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta 2016!
Eduskuntatiedotus

Vuoden 2016 valtiopäivien avaaminen
Puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalit toimitetaan tiistaina 2.2.2016 klo
12.00 pidettävässä täysistunnossa.
Vuoden 2016 valtiopäivien avajaiset ovat keskiviikkona 3.2.2016
juhlajumalanpalveluksen jälkeen Finlandia-talossa. Ekumeeninen jumalanpalvelus
alkaa Helsingin tuomiokirkossa klo 12.00.
Valtiopäivien avajaiskonsertti, Sibelius-Tapiolan kuoron konsertti on klo 19.00.
Finlandia-talolla.

Puhemiehistö ja eduskunnan kokoonpano
Eduskunta kokoontui syysistuntokauden ensimmäiseen istuntoon 8. syyskuuta 2015.
Puhemiehenä syysistuntokaudella toimi Maria Lohela (ps.), ensimmäisenä varapuhemiehenä
Mauri Pekkarinen (kesk.) ja toisena varapuhemiehenä Paula Risikko (kok.).
Kansanedustaja Olli Immonen (ps.) pyysi määräaikaista eroa perussuomalaisten
eduskuntaryhmästä (27.8.2015 - 5.11.2015).

Eduskuntatyö syyskaudella 2015
Syysistuntokaudella 2015 eduskunta piti 56 täysistuntoa. Suullisia kyselytunteja oli 14.
2015 valtiopäivillä eduskunta hyväksyi 121 hallituksen esitystä. Osasta hyväksytyistä
hallituksen esityksistä on tiivistelmä alla.
Lainsäädäntötyö
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta
(LJL 1/2015 vp - PeVM 4/2015)
Eduskunta hylkäsi (LJL 1/2015 vp - PeVM 4/2015) vaalipiirijakoa koskevan
uudistusehdotuksen. Viime vaalikaudella eduskunta hyväksyi lepäämään lakiehdotuksen laiksi
Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta (HE 55/2014 vp). Lakiehdotuksen mukaan maa
olisi jaettu eduskuntavaaleja varten Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella vähintään
yhdeksään ja enintään kahteentoista vaalipiiriin. Lisäksi eduskunta hyväksyi lausuman
vaalijärjestelmän kehittämisestä ja vaalilainsäädännön uudistamisesta parlamentaarisesti.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta
(HE 13/2015 vp - LiVM 6/2015 vp)
Rautatielain ja ratalain muuttamisen lähtökohtana on saattaa eurooppalaista rautatiealuetta
koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansallisesti täytäntöön.
Rautatielakia muutetaan erityisesti kapasiteetin jakamista, palveluja ja ratamaksua sekä
sääntelyelintä koskevien lukujen osalta. Kapasiteetin jakamista, palveluja ja ratamaksua
koskevat säännökset koskevat jatkossa Liikenneviraston lisäksi myös strategisesti tärkeimpiä
yksityisraiteen haltijoita, jotka Euroopan komissio on edellyttänyt otettaviksi sääntelyn piiriin.
Lisäksi liikenteen turvallisuusviraston asemaa rautatiemarkkinoiden valvonta- ja
seurantaelimenä vahvistetaan.
Ratalakiin lisätään uusi säännös, jolla liikenne- ja viestintäministeriö velvoitetaan laatimaan
rautatieinfrastruktuurin kehittämissuunnitelma. Lisäksi ministeriö voisi tehdä tarvittaessa
yksityisraiteen haltijoiden kanssa sopimuksia, jotta rautatieinfrastruktuurin
kehittämissuunnitelman mukaisia hankkeita toteutettaisiin Liikenneviraston hallinnoiman
valtion rataverkon lisäksi myös yksityisraiteilla.
Eduskunta painottaa direktiiviin perustuvan sääntelyn ja sitä koskevien komission
täytäntöönpanoasetusten soveltamisessa ja tulkinnassa Suomen rautatieliikenteen
ominaispiirteiden huomioon ottamisen keskeistä merkitystä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön
tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 15/2015 vp - TaVM 3/2015 vp)
Lain mukaan tuulivoimalan hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään edellyttää jatkossa
voimassa olevaa kiintiöpäätöstä. Kiintiöpäätös olisi voimassa enintään 1. marraskuuta 2017
asti.
Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön
muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2015 vp - StVM 5/2015 vp)
Vanhuuseläkeiän alaraja nousee asteittain nykyisestä 63 vuodesta 65 vuoteen. Muutos koskee
vuonna 1955 syntyneitä ja sitä nuorempia. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeiän
alaraja sidotaan elinajan odotteeseen vuodesta 2030 alkaen. Tarkoituksena on, että eläkeajan ja
työssäoloajan välinen suhde pysyisi samalla tasolla kuin se on vuonna 2025. Eläkeiän
muutokset koskevat kaikilla aloilla työskenteleviä.
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden
muiden lakien muuttamisesta (HE 31/2015 vp - VaVM 8/2015 vp)
Pääpaino on työn verotuksen kevennyksissä, minkä lisäksi tehdään yksittäisiä veromuutoksia
kuten korkovähennyksen lisäleikkaukset, luonnollisten henkilöiden lahjoitusvähennys ja
omaisuuden luovutustappion vähennyskelpoisuuden laajennus kaikista verovuoden
pääomatuloista. Verotuksen arvioidaan kevenevän hieman kaikissa tulokymmenyksissä ja
tuloerot kapenevat jonkin verran (- 0,07 prosenttiyksikköä). Solidaarisuusveron alarajaa
lasketaan määräaikaisesti kahdeksi vuodeksi nykyisestä 90 000 eurosta 72 300 euroon. Muutos
toteutetaan yhdistämällä veroasteikon kaksi ylintä tuloluokkaa, minkä jälkeen vero koskee noin
130 000 henkilöä ja tuottaa arviolta 34 miljoonaa euroa vuodessa. Tarkoitus on, että
solidaarisuusveron alaraja palautuu nykyiselle 90 000 euron tasolle vuoden 2018 alusta ja
säilyy siinä vaalikauden loppuun saakka. Suurimpia pääomatuloihin sovellettavaa korotettua
tuloveroprosenttia nostetaan uudemman kerran prosenttiyksiköllä, nyt siis 33 prosentista 34
prosenttiin. Tämän pääomatulon korotetun tuloveroprosentin tuloraja säilyy nykyisellään 30
000 eurossa. Muutoksen verotuloja lisääväksi vaikutukseksi on arvioitu 34 miljoonaa euroa
vuositasolla ja ensi vuonna noin 17 miljoonaa euroa.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta
(HE 33/2015 vp - VaVM 5/2015 vp)
Autovero on ajoneuvon arvoon perustuva kertaluontoinen vero, joka maksetaan uudesta tai
käytettynä maahan tuotavasta ajoneuvosta. Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa
alennetaan neljässä vaiheessa vuosina 2016–2019. Lisäksi autoverolakiin tehdään Euroopan
unionin tuomioistuimen ratkaisun edellyttämät muutokset käytettyinä maahan tuotavien
ajoneuvojen veron määräämisessä. Käytettyinä maahan tuotavien ajoneuvojen verotuksessa
sovelletaan vertailuveroa, jolla varmistetaan, että tuontiautosta ei kanneta veroa enemmän kuin
vastaavan Suomessa jo aikaisemmin rekisteröidyn ajoneuvon arvossa on jäljellä autoveroa.
Ajoneuvoverolakia muutetaan korottamalla autoilta kannettavaa ajoneuvoveron perusveroa
36,50 euroa vuodessa.
Molemmat lait tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Korotettua ajoneuvoveron perusveroa
sovelletaan kuitenkin vasta 1. tammikuuta 2017 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon.
Kokonaisuutena veromuutokset keventäisivät liikenteen verotusta vuodesta 2018 lähtien.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen
muuttamisesta (HE 36/2015 vp - VaVM 10/2015 vp)
Tupakkaveroon korotukset tulevat asteittain voimaan vuosina 2016 ja 2017. Ensimmäinen
korotus tulee voimaan ensi vuoden alusta, seuraavat puolen vuoden välein ja viimeinen
1.7.2017. Vuosia 2018 ja 2019 koskeva esitys on tarkoitus antaa erikseen myöhemmin.
Korotusten arvioidaan menevän suoraan hintoihin ja nostavan esimerkiksi savukkeiden hintaa
yhteensä noin 1,12 – 1,14 euroa askilta ja irtotupakan hintaa noin 1,04 euroa 30 gramman
pussilta.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain muuttamisesta (HE 37/2015 vp - HaVM 14/ 2015 vp)
Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotetaan siten, että kuntien
valtionosuusprosentti vuonna 2016 on 25,47 ja kuntien omarahoitusosuus on 74,53 prosenttia.
Valtionosuusprosentissa on otettu huomioon edellisellä hallituskaudella päätetyt
sopeuttamistoimet, uusiin ja laajeneviin tehtäviin hallitusohjelman mukaisesti osoitettu 100
prosentin valtionosuus sekä valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus täydentävän
talousarvioesityksen mukaisesti.
Valtionosuusmomentin määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä huomioitu esimerkiksi
varhaiskasvatuslakiin tehdyt muutokset. Lisäyksenä on otettu huomioon muun muassa
hallitusohjelman mukainen lisärahoitus lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotiapuun.
Veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat verotulomenetykset kompensoidaan
täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Hallitusohjelmaan perustuen vuosina 2016 2019 toteutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuden indeksikorotusten jäädytys.
Indeksijäädytys toteutetaan vähentämällä indeksikorotuksen mukainen valtionosuuden lisäys
kunnittain asukaskohtaisesti, jolloin vaikutus asukasta kohden on yhtä suuri.
Eduskunta korosti että kireässä kuntatalouden tilanteessa on välttämätöntä seurata tiiviisti
kuntatalousohjelman sekä kuntien tehtävien ja rahoituksen suhdetta kuvaavan
rahoitusperiaatteen toteutumista, ja että lisäpanostusten vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta on
tarpeen seurata nykyistä paremmin ja läpinäkyvämmin.
Lakimuutos liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
(HE 40/2015 vp – SiVM 5/2015 vp)
Opintotukilain muutos selkeyttää sitä, että opiskelijalla on oikeus opintotukeen ulkomailla
harjoitettavia opintoja
varten myös, jos hänellä on elinolosuhteisiin liittyvä kiinteä yhteys Suomeen. Kaikkia
opiskelijoita koskee muutos, että opintorahan määriä ei enää tarkisteta kansaneläkeindeksin
perusteella. Lailla parannetaan muualla kuin vanhempiensa luona asuvien toisen asteen 18 ja
19-vuotiaiden opiskelijoiden asemaa korottamalla vanhempien tulorajoja 13 prosentilla.
Eduskunta edellytti, että hallitus jatkossa vaalikaudella 2015—2019 arvioi opintotuen
reaalikehitystä tasapuolisesti suhteessa vastaavaan kehitykseen muiden perustulon muotojen
reaalikehityksen kanssa.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain,
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain ja Euroopan unionin suorista
tuista maataloudelle annetun lain 3 §:n muuttamisesta
(HE 41/205 vp - MmVM 9/2015 vp)
Maatalouden tukien toimeenpanosta annettu laki, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
annettu laki ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettu laki muuttuvat.
Maatalouden tukien toimeenpanosta annettu laki muuttuu siten, että kasvinsuojeluaineiden
täydentävien ehtojen noudattamisen valvontaan liittyvät ohjaus- ja valvontatehtävät siirretään
Elintarviketurvallisuusvirastolta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hoidettaviksi vuoden 2016
alusta. Eduskunta muutti lain 31 §:n 2 momenttia siten, että takaisinperinnästä luovutaan
pääsääntöisesti aina niissä tapauksissa, joissa alkuperäinen takaisinperittävä määrä on enintään
100 euroa ilman korkoja tuensaajaa ja myönnettyä yksittäistä tukea kohden.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupunkiraideliikenteestä
(HE 43/2015 vp - LiVM 7/2015 vp)
Laissa säädetään kaupunkiraideliikenne viranomaisvalvonnan piiriin kuuluvaksi
liikennemuodoksi. Suomessa ei ole ollut metroliikennettä koskevaa laintasoista sääntelyä, sillä
metroliikenne on ollut vain Helsingin sisäistä ja säädetty kaupungin sisäisesti. EU-lainsäädäntö
ei myöskään koske metroliikennettä, raitiotieliikennettä eikä kevyttä raideliikennettä.
Metro- ja raitioliikenteen harjoittamisesta ja liikenteen harjoittamiseen käytettävän rataverkon
hallinnasta on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka vastaa
kaupunkiraideliikenteen turvallisuuden valvonnasta, kuten se vastaa muun muassa
rautatieliikenteen turvallisuusvalvonnasta. Vastuu kaupunkiraideliikenteen turvallisuudesta on
jatkossakin toiminnanharjoittajalla. Toiminnanharjoittajalla on oltava turvallisuuden takaava
organisaatio ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Tämän lisäksi toiminnanharjoittajan on
osoitettava, että se voi turvallisuusjohtamisjärjestelmällään varmistaa rataverkon turvallisen
suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja hallinnan tai turvallisen liikenteen
harjoittamisen. Lakia sovelletaan raitioliikenteeseen 1. päivästä tammikuuta 2018.
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 (HE 45/2015 vp - TaVM 12/2015 vp)
Eduskunta hyväksyi yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen. Sopimukseen
sitoutumisella päätettiin myös Suomen mukanaolosta uudessa eurooppalaisessa
patenttijärjestelmässä sekä siitä, että yhtenäisestä patenttisuojasta annettu asetus ja yhtenäisen
patenttisuojan käännösjärjestelyistä annettu asetus tulevat sovellettaviksi Suomessa.
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
(HE 48/2015 vp - PuVM 1/2015 vp)
Puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta ja ohjaus siirtyvät vuoden alussa pääesikunnalta
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ja Valviralle. Lakimuutoksen jälkeen puolustusvoimien
terveydenhuoltoa valvotaan samalla tavalla kuin kunnallista terveydenhuoltoa. Valvonnan
yhdenmukaistamisen tavoitteena on edistää puolustusvoimien terveydenhuoltopalvelujen
laatua, potilasturvallisuutta ja oikeusturvaa. Laki ei koske kriisinhallintatehtäviä, puolustustilaa
tai poikkeusoloja, joissa puolustusvoimien terveydenhuoltoa valvoo pääesikunta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta
(HE 51/2015 vp - TyVM 3/2015 vp)
Vuorotteluvapaalakia muutetaan siten, että vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys korotetaan 20
vuoteen, vapaan enimmäiskesto lyhennetään 180 kalenteripäivään ja pitkän työuran tehneiden
korkeampi vuorottelukorvaus poistetaan siten, että vuorottelukorvauksen taso on 70 prosenttia
työttömyyspäivärahasta kaikilla vuorottelijoilla. Esityksen tavoitteena on toteuttaa
hallitusohjelman edellyttämä 50 miljoonan euron vuosittainen säästö
vuorotteluvapaajärjestelmän aiheuttamista menoista.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1
§:n muuttamisesta annetun lain ja rikoslain 2 a luvun muuttamisesta annetun lain
kumoamisesta (HE 62/2015 vp - LaVM 3/2015 vp)
Lailla kumotaan kesäkuussa 2015 vahvistettu lainsäädäntö, jolla laajennettiin mahdollisuutta
sakon muuntorangaistuksen käyttöön. Tämä toteutetaan kumoamalla sakon ja rikesakon
määräämisestä annetun lain 1 §:n 5 momentti ja rikoslain 2 a lukuun tehdyt muutokset.
Kesäkuussa vahvistetut lait eivät ole vielä voimassa. Lait tulevat voimaan samana päivänä kuin
sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki, jonka voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi (HE 66/2015 vp - LaVM 4/2015 vp)
Lakimuutos parantaa uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua. Poliisin ilmoitusvelvollisuutta uhrin
oikeuksista esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä laajennetaan. Lakiin lisätään myös
velvollisuus ilmoittaa uhrille mahdollisuudesta saada tukea ja suojelua. Henkeen, terveyteen,
vapauteen tai rauhaan kohdistuneen rikoksen tai seksuaalirikoksen uhrilla on halutessaan
oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja tietyin edellytyksin muusta
vankilasta poistumisesta. Lailla pannaan täytäntöön rikoksen EU:n uhrin oikeuksia, tukea ja
suojelua koskeva direktiivi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain ja elatustukilain 4 §:n muuttamisesta
(HE 70/2015 vp - StVM 12/2015 vp)
Lapsilisälaista kumotaan lapsilisien indeksisidonnaisuutta koskeva säännös. Lapsilisien
indeksitarkistuksia ei enää jatkossa toteuteta. Muutoksella tavoitellaan valtiontalouden
säästöjä.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n
kumoamisesta (HE 76/2015 vp – SiVM 14/2015 vp)
Lailla kumotaan yliopistolain säännökset, jotka koskevat Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen
yliopistolle vuosittain maksettavaa korvausta, jonka määrä vastaa niiden apteekkiliikkeen
harjoittamisesta saadun tulon perusteella maksettua yhteisöveroa ja apteekkimaksua.
Uudistuksesta seuraa valtiontalouteen runsaan 30 miljoonan euron vuotuiset säästöt.
Eduskunta edellytti, että valtioneuvosto, eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnossaan
PeVL 14/2015 vp (HE 76/2015 vp) esittämän kannan mukaisesti, harkitsee valtion vuoden
2017 talousarvioehdotuksen laatimisen yhteydessä apteekkimaksun korvauksen poistumisesta
aiheutuvan tulonmenetyksen korvaamista asianomaisille yliopistoille kuitenkin siten, että tähän
mahdollisesti varattava erillisrahoitus ei vaaranna muiden yliopistojen tai muun opetus- ja
kulttuuriministeriön hallinnonalan julkisen talouden suunnitelman mukaista rahoitusosuutta
vuodelle 2017.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain muuttamisesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
(HE 79/2015 vp - SiVM 9/2015 vp)
Laeilla toteutetaan indeksikorotusten jäädyttämiset opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalla
vuosina 2016—2019 osana valtioneuvoston päättämiä valtiontalouden sopeuttamistoimia.
Indeksikorotusta ei tehdä laissa säädettyä kunnan omarahoitusosuuteen lisättävää euromäärää
laskettaessa eikä ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhintaan tehdä arvioidusta
kustannustason muutoksesta johtuvaa tarkistusta vuosien 2016—2019 osalta.
Indeksikorotuksia vastaava säästö tehdään vuoden 2016 osalta opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain nojalla sellaisiin perusopetuslain mukaisten toimintojen
rahoitukseen, jotka ovat indeksikorotuksen piirissä. Lukiokoulutuksen, ammatillisen
peruskoulutuksen ja taiteen perusopetuksen vuoden 2016 indeksikorotus tehdään
laskennallisesti, mutta vastaavan suuruinen säästö huomioidaan koulutusmuotokohtaisissa
euromäärissä, jotka vähentävät lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja taiteen
perusopetuksen keskimääräisiä yksikköhintoja indeksikorotusta vastaavalla määrällä.
Museoille, teattereille ja orkestereille kohdistetut vuosien 2012 ja 2015 säästöt sekä vuoden
2014 indeksijäädytys ovat muuttuneet pysyviksi. Lisäksi toteutetaan vuosien 2016—2019
kehyspäätöksen mukainen pysyvä säästö vuodesta 2016 alkaen.
Vapaan sivistystyönoppilaitosten yksikköhintoihin määrättäviin ja kansalaisopistojen osalta
säädettäviin keskimääräisiin yksikköhintoihin tehdään vuoden 2016 indeksikorotusta vastaavat
vähennykset.
Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää pikaisesti mahdollisuuden poistaa ammatillisen
koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen järjestäjien valtiolta saatujen kiinteistöjen
luovutusrajoitukset ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja
yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 80/2015 vp - SiVM 11/2015 vp)
Lain mukaan jokaiselle lapselle taataan 20 tunnin laajuinen viikoittainen varhaiskasvatus.
Varhaiskasvatusta on järjestettävä kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat
työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä
päätoimisesti. Vastaavissa tilanteissa lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi järjestettävään
osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsella on lisäksi oikeus 20 tuntia laajempaan
varhaiskasvatukseen vanhemman osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä
edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Esityksen
mukaan varhaiskasvatus on järjestettävä nykyisen laajuisena, jos se on tarpeen lapsen
kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai muutoin lapsen edun mukaista.
Eduskunta edellytti, että valtioneuvosto laatii kokonaisarvioinnin eri uudistusten aiheuttamista
vaikutuksista sekä lapsiin että perhe- ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ja että tämä arviointi
huomioidaan varhaiskasvatuslain uudistuksessa. Eduskunta edellytti myös, että valtioneuvosto
osana varhaiskasvatuslain uudistusta tekee varhaiskasvatuslain asetuksenantovaltuuksia
koskevan kokonaistarkastelun, jonka yhteydessä harkitaan myös päiväkodissa ja
perhepäivähoidossa hoito- ja kasvatustehtävissä.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta sekä
luonnonsuojelulain ja metsästyslain muuttamisesta
(HE 82/2015 vp - MmVM 8/2015 vp)
Uusi laki antaa täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta
ehkäisemistä ja hallintaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
toimeenpanemiseksi. Lain tavoitteena on vähentää ja estää vahinkoja, joita haitallisista

vieraslajeista aiheutuu luonnon monimuotoisuudelle ja siihen perustuville
ekosysteemipalveluille sekä ihmisten terveydelle, turvallisuudelle ja taloudelle. EU:n
vieraslajiasetuksen mukaista sääntelyä voidaan lain mukaan soveltaa myös kansallisesti
merkityksellisinä pidettyihin haitallisiin vieraslajeihin.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja
kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta
menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
(HE 88/2015 vp - TaVM 15/2015 vp)
Laki vapauttaa vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajat. Vanhan lain
kumoaminen vapauttaa vähittäiskauppojen sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajat ja
poistaa tarpeen aukioloja koskeviin poikkeuslupiin. Samalla säilytetään kauppakeskuksessa tai
vastaavassa myymäläkeskittymässä toimivan pienyrittäjän oikeus yhteen vapaapäivään
viikossa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on
vahvistettu.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta sekä puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille
suorittamien maksujen julkistamista koskevaksi laiksi
(HE 89/2015 vp - TaVM 16/2015 vp)
Kirjapitolain muutos keventää pien- ja mikroyritysten hallinnollisia rasitteita
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
(HE 114/2015 vp - YmVM 2/2015 vp)
Lakia muutetaan siten, että maakuntakaavoja ja kuntien yhteisiä yleiskaavoja ei tarvitse enää
saattaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Muutoksen tarkoituksena on korostaa
maakunnan liittojen itsehallinnollista roolia maankäytön suunnittelussa sekä lyhentää
maakuntakaavoitukseen ja kuntien yhteiseen yleiskaavoitukseen liittyvää päätös- ja
muutoksenhakuprosessia.

Valtion talousarvio 2016
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
(HE 30/2015 vp ─ VaVM /2015 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016
talousarvioesityksen täydentämisestä (HE 118/2015 vp ─ VaVM /2015 vp)
Talousarvion loppusumma on noin 54,4 miljardia euroa, mikä on noin 0,5 miljardia euroa
enemmän kuin vuoden 2015 varsinainen talousarvio. Eduskunnan osoittamat lisäresurssit ovat
yhteensä noin 40 miljoonaa euroa. Ne on suunnattu erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä
oikeusturvaa, sisäistä turvallisuutta, ympäristöä, elinkeinopolitiikkaa, vientiä ja
kansainvälistymistä edistäviin toimiin.
Suurimmat määrärahalisäykset (9,3 milj. euroa) osoitettiin sosiaali- ja terveysministeriön
pääluokkaan, jossa lisäresursseja kohdennettiin mm. veteraanikuntoutukseen, terveydenhuollon
yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä päihdeäitien kuntoutukseen. Lisäksi rahoitusta
kohdennettiin myös valtakunnalliseen toimintaan, joka kohdistuu erityisen tuen tarpeessa
olevien asiakkaiden, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien ja päihde- ja
mielenterveysongelmaisten matalan kynnyksen ja suoran avun kohteisiin.
Myös opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan määrärahoja lisättiin runsaalla 9 milj. eurolla,
jotka osoitettiin mm. perusopetuksen laadun parantamiseen, koululaisten kerhotoimintaan sekä
työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön.
Lisärahoitusta kohdennettiin myös viennin edistämiseen, ruuhkautuneiden tuomioistuinten,
paikallispoliisin, ulosoton toimintaan, sekä keskeneräisten siirtoviemäreiden
loppuunsaattamiseen.
Eduskunta osoitti myös 6 milj. euron rahoituksen Kimolan kanavan kunnostamiseen, minkä
kautta avautuu vesitieyhteys Kymenlaaksosta Päijänteelle. Hankkeen arvioidaan lisäävän
alueen matkailua ja muuta elinkeinotoimintaa ja olevan alueen merkittävin matkailuinvestointi
vuosikymmeniin.
Lisätalousarviot
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 toiseksi lisätalousarvioksi
(HE 9/2015 vp - VaVM 1/2015 vp)
Keskeisin määrärajalisäys liittyy valtion omistaman Terrafame Oy:n oman pääoman
korottamiseen, johon osoitetaan 112 miljoonaa euroa. Talvivaaran kaivoksen alkukesän
tilanteessa valtio varautui osallistumaan kaivostoiminnan jatkamiseen aiemmin suunniteltua
suuremmalla panostuksella tai vaihtoehtoisesti huolehtimaan kaivoksen sulkemisesta. Valtio
pystyi toimimaan asiassa erityisyhtiö Terrafame Oy:n kautta.
Muita määrärahalisäyksiä olivat muun muassa maatalouden ympäristökorvausten valtuuden
korottaminen 116 miljoonalla eurolla, puuntuotannon kestävyyden tuen korottaminen 14
miljoonalla eurolla sekä tukipäätöksiä koskevan valtuuden korottaminen 20 miljoonalla
eurolla.
Lisätalousarvioesitys nosti valtion nettolainanoton tarvetta yhteensä 56 miljoonalla eurolla.
Lisätalousarviota on sovellettu 6. heinäkuuta alkaen.

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 kolmanneksi lisätalousarvioksi
(HE 19/2015 vp ─ VaVM 2/2015 vp)
Lisätalousarvion tavoitteena on muun muassa helpottaa työttömyyden aiheuttamaa painetta
työvoimapalveluissa, turvata maatalouden kannattavuutta sekä lisätä turvapaikkapäätöksenteon
sujuvuutta. Myös ajoneuvojen romutuspalkkiokokeiluun osoitettiin lisämääräraha.
Julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin lisättiin 21,6 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonaa euroa
aiheutui työttömyyden kasvusta ja 1,6 miljoonaa euroa Microsoftin irtisanomisista.
Maatalouden kannattavuuden ja maatilojen maksuvalmiuden turvaamiseen osoitettiin 19
miljoonaa euroa. Turvapaikkapäätöksenteon sujuvuuden turvaamiseksi Maahanmuuttoviraston
toimintamenoihin lisättiin 1,6 miljoonaa euroa sekä Poliisin toimintamenoihin 1,4 miljoonaa
euroa. Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeiluun osoitettiin 5 miljoonaa euroa, jotta kokeilua
voidaan jatkaa vuoden loppuun.
Vuoden 2015 kolmas lisätalousarvioesitys lisäsi valtion nettolainanoton tarvetta 50,5
miljoonalla eurolla. Lisätalousarvio tuli voimaan 14. lokakuuta 2015.
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi
(HE 101/2015 vp - VaVM 7/2015 vp)
Lisätalousarviossa korotettiin varsinaisten tulojen arviota nettomääräisesti noin 33 miljoonalla
eurolla. Ansio- ja pääomatuloveron arviota alennettiin 135 miljoonalla eurolla lähinnä
aiempien vuosien lähdeveropalautuksista johtuen. Yliopistokiinteistöyhtiöiden myynnit
puolestaan korottivat Senaattikiinteistöjen tuloutusta 160 miljoonaa euroa, ja valtiolle takaisin
maksettavien lainojen tuloarviota nostettiin 103 miljoonaa euroa ennenaikaisen viennin
jälleenrahoituslainan takaisinmaksun vuoksi. Lisäksi tuloarvioissa huomioitiin muun muassa
Suomen EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston hätäapuosuus (8 milj.
euroa).
Määrärahoja lisättiin nettomääräisesti noin 1,7 miljoonaa euroa. Suurimmat määrärahalisäykset
tehtiin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon (yhteensä 61,3 milj. euroa), Suomen
Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (44,3 milj. euroa), ammattikorkeakouluuudistukseen liittyvien arvonlisäveromenojen korvauksiin (39,5 milj. euroa) ja
turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa koskeviin menoihin (yhteensä 23,1 milj. euroa).
Suurimmat menon vähennykset puolestaan aiheuttivat 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 miljoonalla eurolla.
Valtioneuvoston selonteot ja tiedonannot
Valtioneuvosto antoi eduskunnalle yhden selonteon ja 2 tiedonantoa:


Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 - 2019, VNS
1/2015 vp



Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha
Sipilän hallituksen ohjelmasta, VNT 1/2015 vp



Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kustannuskilpailukykyä vahvistavista
toimista, VNT 2/2015 vp

Välikysymykset
Syysistuntokaudella tehtiin 5 välikysymystä:
Välikysymys koulutusleikkausten vaikutuksista kasvuun, koulutukselliseen tasa-arvoon ja
osaamistasoon, VK 1/2015 vp
Välikysymys hallituksen päätösten vaikutuksista eläkkeensaajiin, VK 2/2015 vp
Välikysymys hallituksen liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista kansalaisille ja
alueelliselle saavutettavuudelle, VK 3/2015 vp
Välikysymys työllisyyspolitiikasta, VK 4/2015 vp
Välikysymys valtiovarainministerin johtaman lainvalmistelun avoimuudesta ja
asianmukaisuudesta sekä oikean tiedon välittämisestä eduskunnalle, VK 5/2015 vp
Kertomukset
Syysistuntokaudella eduskunnalle annettiin seuraavat kertomukset:
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan
raportti 2015, K 17/2015 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2015
valtiopäiville, K 18/2015 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden
2015 eduskuntavaaleissa, K 19/2015 vp
Ajankohtaiskeskustelut
Eduskunta kävi tiistaina 20.10. täysistunnossa ajankohtaiskeskustelun ulkopolitiikasta
(KA 3/2015).
Kansalaisaloitteet
Syysistuntokaudella eduskunnalle luovutettiin 4 kansalaisaloitetta:
Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta
vakaumuksellisista syistä, KAA 2/2015 vp
Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta, KAA 3/2015 vp
Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen, KAA 4/2015 vp
Nollasopimusten kieltäminen lailla, KAA 5/2015 vp
EU- asiat
Eduskunnan EU-päätöksenteon keskeisiä teemoja syksyllä 2015 olivat etenkin EU:n
muuttoliiketilanne sekä ajankohtaiset talousasiat, kuten talous- ja rahaliitto EMU:n
kehittäminen. Kesän istuntotauolla myös Kreikan akuutti taloustilanne edellytti useita suuren
valiokunnan kokouksia ja kannanottoja neuvotteluihin. Sen lisäksi eduskunnan käsittelyssä oli
jälleen EU-asioita kaikilta politiikkasektoreilta, kuten valmistautuminen Pariisin
kansainväliseen ilmastokokoukseen ja EU:n parempi sääntely.

Kesäistuntotauon 2015 aikana suuri valiokunta kokoontui useasti Kreikan tilanteen osalta.
Heinäkuussa valiokunta yhtyi äänestyspäätöksellä valtioneuvoston toimintalinjaan, jonka
mukaan Suomi voi olla mukana Kreikan ERVM-siltarahoitusta sekä EVM-ohjelmaa
koskevissa neuvotteluissa. Elokuussa pidetyssä kokouksessaan suuri valiokunta äänestyksen
jälkeen päätti, että valtioneuvoston tavoin se hyväksyy Kreikalle neuvotellun EVMlainaohjelman. Suuri valiokunta sai syysistuntokauden aikana säännöllisesti
ministeriselvitykset lainaohjelmamaiden tilanteista.
EU-alueelle suuntautuva muuttoliiketilanne nousi syksyn mittaan suuren valiokunnan
toistuvaisaiheeksi. EU-tasolla aihepiirin tiimoilta järjestettiin useita ministerikokouksia ja aihe
oli toistuvasti esillä myös unionin päämieskokouksissa. Syyskuussa valiokunnan enemmistö
hyväksyi valtioneuvoston toimintalinjan, jonka mukaan Suomi on valmis osallistumaan
vapaaehtoisuuden pohjalta kaikkien jäsenvaltioiden yhdessä sopimaan turvapaikanhakijoiden
taakanjakoon. Päätöksen mukaan Suomi edellyttää määrätietoisia, vaikuttavia sekä tehokkaasti
toimeenpantavia toimia kaikilla politiikkasektoreilla, jotta muuttoliike saadaan unionin alueella
hallintaan. Akuutin kriisinhallinnan ohella suuren valiokunnan keskusteluissa korostettiin usein
muuttoliiketilanteen saamista järjestäytyneeksi ja muun muassa laillisten maahantuloreittien
edistämistä. Muuttoliiketilanteen käsittely EU- ja kansallisella tasolla jatkuu myös
tulevaisuudessa.
Suuri valiokunta otti syksyn 2015 erityisteemakseen talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämistä
koskevat ajankohtaiset EU-tason suunnitelmat, mikä on myös yksi joulukuun Eurooppaneuvoston pääteemoista. Suuri valiokunta on kuullut aiheesta laajasti valtioneuvoston
edustajia, virkamieskuntaa sekä asiantuntijatahoja. Valiokunta valmisteli EMU:n kehittämistä
koskevan lausuntonsa joulukuun päämieskokousta varten.
Pariisin ilmastokokousta koskevien Suomen neuvottelutavoitteiden osalta suuren valiokunnan
enemmistö hyväksyi lausunnon, jonka mukaan ilmastosopimuksen aikaansaaminen Pariisissa
siten, että sopimus voidaan saattaa voimaan viimeistään vuonna 2020, on äärimmäisen tärkeää.
Valiokunnan mukaan ilmastosopimuksen tulisi olla kattava, vaikuttava ja oikeudenmukainen.
Sopimuksen tulisi myös olla pitkäaikainen ja mahdollistettava päästövähennystavoitteiden
kiristämisen myöhemmin. Myös Suomen kilpailukykytekijät ovat parhaiten hyödynnettävissä
tilanteessa, jossa kaikki toimijat ovat yhtäläisesti ja vertailukelpoisesti velvoitettuja
päästövähennyksiin. Ilmastoteemaan liittyen ajankohtainen asia oli myös EU:n
päästökauppadirektiivin muuttaminen, johon suuri valiokunta otti kantaa lokakuun lopun
ympäristöneuvostoa varten.
Ajankohtainen EU-asia oli myös EU-komission paremman sääntelyn paketti. Suuri valiokunta
hyväksyi asiassa lausunnon, jossa se yhtyy valtioneuvoston kantaan EU-säädösten
toimivuuden, vaikuttavuuden sekä kustannustehokkuuden parantamisesta ja hallinnollisen
taakan vähentämisestä. Valiokunnan mukaan EU-säädösten on oltava selkeitä, toimivia ja
täytäntöönpanokelpoisia. Kuitenkaan sääntelyn tehostamisen tarkoituksena ei saa olla
esimerkiksi sosiaalisen suojelun, kestävän kehityksen, ympäristönsuojelun, kuluttajansuojan tai
perusoikeuksien kyseenalaistaminen.
Näiden lisäksi suuren valiokunnan käsittelyssä olivat ajankohtaisista teemoista myös mm.
Ison-Britannian EU-jäsenyystilanne sekä varsinkin Pariisin iskujen myötä ajankohtaistunut
terrorismin torjunta ja siihen liittyen esimerkiksi EU:n asedirektiivin muuttaminen.

Muut asiat
Tarkastusvaliokunta
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2014
tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
(K 9/2015 vp- K 15/2015 vp - TrVM 5/2015 vp)
Eduskunta edellyttää hallituksen kehittävän vuosikertomusta entistä informatiivisemmaksi.
Keskeinen lähtökohta on, että kertomus sisältäisi analysoitua tietoa toiminnan ja
toimintamuutosten tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta, erityisesti yhteiskunnallisesta
vaikuttavuudesta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Vuosikertomuksesta tulee
muodostua toimiva osa valtionhallinnon ja hallituksen suunnittelu- ja seurantajärjestelmää.
Luetteloiden ja toimenpiteiden listausten sijaan kertomuksen tulisi antaa mahdollisuus arvioida
riittävästi esimerkiksi julkisen talouden tilaa, eri hallinnonalojen tuloksellisuutta tai
hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi kertomuksen avulla tulisi voida arvioida
eri toimenpiteiden toteutumista ja vaikutusarvioita. Verorahoitteisen toiminnan tavoitteena on
saada mahdollisimman hyvä vastike verorahoille.
Eduskunta on lisäksi nostanut kertomusta koskevassa käsittelyssään esille kannanottoja
koskien muun muassa harmaan talouden torjuntaa, rakennusten kosteus- ja homevaurioita ja
julkisen hallinnon tietojärjestelmiä.

Eduskunta valitsi täysistunnossaan 11.12.2015 varatuomari Maija-Leena Paavolan eduskunnan
pääsihteeriksi kun Seppo Tiitinen jää eläkkeelle 1.1.2016. Tiitinen on toiminut eduskunnan
pääsihteerinä 1. maaliskuuta.1992 lähtien. Eduskunnan pääsihteeri toimii eduskunnan
sihteerinä ja eduskunnan kanslian päällikkönä.
Eduskunta valitsi Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan virkaan Tytti YliViikarin. Pääjohtajan toimikausi on kuusi vuotta.
Eduskunta käynnisti Suomen satavuotisjuhlan valmistelut puhemies Maria Lohelan johdolla
Eduskunta ja eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo juhlistivat kansainvälistä
demokratiapäivää 15. syyskuuta järjestämällä eduskunnassa seminaarin, jonka teemana oli
"Vuoropuhelu sovinnon välineenä". Tapahtuma oli samalla Demon 10-vuotisjuhla.
Eduskunta esittäytyi Helsingin kirjamessuilla 22.–25. lokakuuta.
Entiset kansanedustajat kokoontuivat eduskunnan Pikkuparlamenttiin 3. marraskuuta
juhlistamaan veteraanikansanedustajien yhdistyksen 25 toimintavuotta. Juhlapuheen piti
presidentti Tarja Halonen.
Eduskunnan puhemiesneuvosto on 12. marraskuuta asettanut ulko- ja turvallisuuspoliittisen
selonteon sekä puolustuspoliittisen selonteon laadintaan liittyvän parlamentaarisen
seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on arvioida turvallisuusympäristössä tapahtuvia
muutoksia ja niiden merkitystä Suomelle, seurata hallituksen piirissä tapahtuvaa ulko- ja
tuvallisuuspoliittisen selonteon ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelua sekä käydä
vuoropuhelua hallituksen kanssa. Lisäksi seurantaryhmän tulee ottaa kantaa valmistelussa
oleviin esityksiin.
17. marraskuuta eduskunnassa pidettiin hiljainen hetki eduskunnassa Pariisin terrori-iskujen
uhrien muistoksi.

Avoimet valiokuntakuulemiset
Avoimia valiokuntakuulemisia, joista suurin osa lähetettiin myös verkossa, järjestettiin
aiempaa enemmän.

Istuntosuunnitelma
Istuntosuunnitelma

Istuntosuunnitelma viikoille 5—26/2016
Viikko 5
Tiistai 2.2.2016 klo 12.00
Täysistunto. Puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit.
Torstai 4.2.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 5.2.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Vuoden 2016 valtiopäivien avajaiset ovat keskiviikkona 3.2.2016 juhlajumalanpalveluksen jälkeen
Finlandia-talossa. Ekumeeninen jumalanpalvelus alkaa Helsingin tuomiokirkossa kello
12.00. Iltaohjelmana Tapiolan kuoron konsertti klo 19.00 (Finlandia-talo).
Viikko 6
Tiistai 9.2.2016 klo 14.00
Täysistunto. Valtiopäivien avauskeskustelu.
Keskiviikko 10.2.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 11.2.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti. Lähetekeskustelussa kansalaisaloite Rikokseen syyllistyneen
ulkomaalaisen karkoittaminen.
Perjantai 12.2.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Viikko 7
Tiistai 16.2.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 17.2.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 18.2.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti. Lähetekeskustelussa kansalaisaloite Nollasopimusten kieltäminen lailla.
Perjantai 19.2.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Eurooppa-neuvosto 18. — 19.2.2016
Viikko 8
Tiistai 23.2.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 24.2.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 25.2.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 26.2.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Etyj:n parlamentaarisen yleiskokouksen talvi-istunto Wienissä 25. — 26.2.2016
Viikko 9
Tiistai 1.3.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 2.3.2016 klo 14.00
Täysistunto.

Torstai 3.3.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 4.3.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Viikko 10
Tiistai 8.3.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 9.3.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 10.3.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 11.3.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Viikko 11
Tiistai 15.3.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 16.3.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 17.3.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 18.3.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Eurooppa-neuvosto 17. — 18.3.2016
IPU:n 130. yleiskokous Lusakassa, Sambiassa 19. — 23.3.2016
Viikko 12
Täysistuntoja ei pidetä pääsiäisen alusviikolla 21. — 24.3.2016
Viikko 13
Tiistai 29.3.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 30.3.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 31.3.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 1.4.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Viikko 14
Tiistai 5.4.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 6.4.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 7.4.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 8.4.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Viikko 15
Tiistai 12.4.2016 klo 14.00
Täysistunto. Lähetekeskustelussa julkisen talouden suunnitelma vuosille 2017 - 2020.
Keskiviikko 13.4.2016 klo 14.00
Täysistunto.

Torstai 14.4.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Nuorten parlamentti (ei täysistuntoa) perjantaina 15.4.2016
Viikko 16
Tiistai 19.4.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 20.4.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 21.4.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 22.4.2016 klo 13.00
Täysistunto.
PN:n kokoukset ja istunto Oslossa 18. — 19.4.2016
Euroopan neuvoston istunto Strasbourgissa 18. — 22.4.2016
Viikko 17
Tiistai 26.4.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 27.4.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 28.4.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 29.4.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Viikko 18
Tiistai 3.5.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 4.5.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Viikko 19
Tiistai 10.5.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 11.5.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 12.5.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 13.5.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Viikko 20
Tiistai 17.5.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 18.5.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 19.5.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 20.5.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Vihreän liiton puoluekokous Lahdessa 21. — 22.5.2016

Viikko 21
Tiistai 24.5.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 25.5.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 26.5.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 27.5.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Viikko 22
Tiistai 31.5.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 1.6.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 2.6.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 3.6.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Viikko 23
Tiistai 7.6.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 8.6.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 9.6.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Keskustan puoluekokous Seinäjoella 10. — 12.6.2016
Kokoomuksen puoluekokous Lappeenrannassa 10. — 12.6.2016
Vasemmistoliiton puoluekokous Oulussa 10. — 12.6.2016
Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluekokous Turussa 10. — 12.6.2016
Viikko 24
Tiistai 14.6.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 15.6.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 16.6.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 17.6.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Viikko 25
Tiistai 21.6.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 22.6.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 23.6.2016
Täysistunto tarvittaessa.
Euroopan neuvoston istunto Strasbourgissa 20. — 24.6.2016
Eurooppa-neuvosto 23. — 24.6.2016

Viikko 26
Tiistai 28.6.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Keskiviikko 29.6.2016 klo 14.00
Täysistunto.
Torstai 30.6.2016 klo 16.00
Täysistunto. Suullinen kyselytunti.
Perjantai 1.7.2016 klo 13.00
Täysistunto.
Syysistuntokauden ensimmäinen täysistunto pidetään tiistaina 6.9.2016

