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1. Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä.
2. Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raskaiden kuorma-autojen tienkäyttöverosta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 314/2018 vp
Lakialoite LA 75/2016 vp, 57/2017 vp
Valiokunnan lausunto LiVL 46/2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 46/2018 vp on saapunut valiokuntaan.
Lausunto lähetettiin verojaostoon.
4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston direktiiviksi
ja asetukseksi (maksupalveluntarjoajat ja maksutietojen vaihtaminen - hallinnollisen yhteistyön lujittaminen alv-petosten torjumiseksi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 106/2018 vp
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle.
Asia lähetettiin verojaostoon.
5. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvistä toimenpiteistä ottaen
huomioon Yhdistyneen Kuningaskunnan eroaminen unionista
Valtioneuvoston E-selvitys E 121/2018 vp
Liiteasiakirja Komission ehdotus neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten.
Päätettiin kuulla asiassa valtiovarainministeriötä.
6. Toimenpidealoite valtatien 15 kuntoon saattamisesta
Toimenpidealoite TPA 73/2018 vp
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten.
Asia lähetettiin liikennejaostoon.

2

Pöytäkirja VaVP 68/2018 vp
7. Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2018 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
Esiteltiin sivistys- ja tiedejaoston lausuntoluonnos.
Valiokunta kävi yleiskeskustelun.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ed. Kankaanniemen kannattamana ehdotti,
että kappaleesta 25 poistetaan ensimmäinen virke joka alkaa sanoilla ”Valiokunta pitää
niin...”
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 16—2, 1 tyhjä
valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen.
Kappaleen 29 loppuun päätettiin yksimielisesti hyväksyä seuraava virke: ”Valiokunta
muistuttaa myös siitä, että terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan on jokaisella
valtuustokaudella laadittava hyvinvointikertomus.”
Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti kappaleen 33 viimeinen virke näin kuuluvana: ”Myös
kävely- ja pyörätiet ovat tärkeitä ja käytetyimpiä lähiliikuntapaikkoja, mikä tulee ottaa
huomioon kaikessa alue- ja maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa sekä kevyen liikenteen väylien ympärivuotisessa ylläpidossa.” Vielä hyväksyttiin kappaleen 33 loppuun
virke: ”Kävely- ja pyöräteiden kehittäminen edistää myös osaltaan Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista.”
Ed. Vähämäki ed. Kankaanniemen kannattamana ehdotti vielä, että valiokunnan kannanotossa muutetaan sana ”toimintaan” sanaksi ”mainostamiseen”.
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 15—2, 2 tyhjää valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna.
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon
verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 304/2018 vp
Valiokunnan mietintöluonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta A 8
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos.
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Valiokunta kävi yleiskeskustelun.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Harakka ed. Uotilan kannattamana ehdotti, että mietintöön hyväksytään vastalauseessa (B 8) esitetyt kolme lausumaa.
Ed. Harakan ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 9—8, 1 tyhjä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan.
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä.
Mietintöön jätettiin vastalause: (1 kpl)
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 306/2018 vp
Valiokunnan mietintöluonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n
muuttamisesta A 9
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos.
Valiokunta kävi yleiskeskustelun.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan.
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
10. Muut asiat
Todettiin Euroopan Komission Brexit -delegaation vierailu ti 19.2.2019 klo 9-10, suuren
valiokunnan kokoushuoneessa. Tilaisuus on avoin myös valtiovarainvaliokunnan jäsenille.
11. Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 19.2.2019 klo 12.00.
Pöytäkirjan vakuudeksi
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Valiokuntaneuvos Mari Nuutila
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