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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 2.3.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, kunnallisen
virkaehtosopimuslain 26 §:n kumoamisesta sekä valtion virkamieslain
35 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 138/2015 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 1/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt,
hallituksen esitykseen HE 138/2015
vp sisältyvät 1.–3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden
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tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 136/2015 vp
Valiokunnan mietintö LaVM 1/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 136/2015 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi

VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö TyVM 1/2016
vp – HE 145/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuosilomalakia, merimiesten
vuosilomalakia ja sairausvakuutuslakia. Vuosilomalain työssäolon
veroista aikaa ja merimiesten vuosilomalain työssäolopäivien veroisia
päiviä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että äitiys-,
isyys- ja vanhempainvapaalta vuosi-

lomaa kertyisi enintään kuuden kuukauden ajalta. Sairausvakuutuslain
säännöstä työnantajien oikeudesta vuosilomakustannuskorvauksiin ehdotetaan muutettavaksi siten, että oikeus
korvauksiin olisi vain lakisääteisen
vuosiloman ajalta.
Lakien on tarkoitus tulla voimaan
niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeisen seuraavan lomanmääräytymisvuoden alusta eli 1. päivänä
huhtikuuta 2016.
Valiokunnan mietintöön sisältyy
vastalauseita. Valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen
Valiokunnan mietintö VaVM 3/
2016 vp – HE 6/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
verotusmenettelystä annetun lain
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan verotusmenettelystä annettua lakia muutettavaksi
siten, että suomalaiset finanssilaitokset velvoitettaisiin selvittämään nykyistä laajemmin asiakkaittensa verotuksellinen asuinvaltio kansainvälisesti hyväksytyllä huolellisuusmenettelyllä ja toimittamaan näiden
verotusta koskevia tulo- ja varallisuustietoja Verohallinnolle. Ehdotetulla muutoksella varmistettaisiin,
että Suomi voi osallistua finanssitili-
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tietojen automaattiseen tietojenvaihtoon Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön, OECD:n valmisteleman yhteisen raportointistandardin
mukaisesti. Finanssitilitietojen automaattisen tietojenvaihdon avulla
Suomi saisi Suomessa asuvien henkilöiden verotukseen vaikuttavia tietoja
näiden ulkomailla olevista varoista
ja niiden tuotoista.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
Valiokunnan mietintö VaVM 2/
2016 vp – HE 5/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi Espanjan
kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Espanjan kanssa
tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi joulukuussa 2015 tehdyn sopimuksen ja
pöytäkirjan. Sopimus ja pöytäkirja
rakentuvat eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. Ne sisältävät määräyksiä, joilla toiselle sopimusvaltiolle
myönnetään oikeus verottaa eri
tuloja, kun taas toisen sopimusvaltion on vastaavasti luovuttava käyttämästä verolainsäädäntöönsä perustuvaa
verottamisoikeuttaan
tai
muulla tavoin myönnettävä huojennus verosta, jotta kansainvälinen
kaksinkertainen verotus vältetään.
Lisäksi sopimuksessa ja pöytäkirjassa on muun muassa syrjintäkieltoa ja verotietojen vaihtoa koskevia
määräyksiä. Sopimus ja pöytäkirja
tulevat voimaan kolmen kuukauden
kuluttua siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään
niiden voimaantulolle asetetut edellytykset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen ja pöytäkirjan
eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lain on tarkoitus tulla voi-
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maan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen ja pöytäkirjan
kanssa. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
Valiokunnan mietintö SiVM 2/
2016 vp – HE 119/2015 vp
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
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä
radioyritysten suojaamisesta tehtyyn
kansainväliseen yleissopimukseen
tehdyn varauman peruuttamisen ja
uuden ilmoituksen antamisen sekä
WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen
liittymisen yhteydessä annetun
ilmoituksen muuttamisen. Hyväksyessään yleissopimuksen vuonna
1983 Suomi teki siihen kuusi varaumaa, jotka koskivat sopimuksen
mukaisen suojan soveltamisalaa ja
äänitallenteiden suojan liittymäkriteereitä. Suomi on peruuttanut kaksi
varaumaa vuonna 1994, jolloin neljä
varaumaa jätettiin vielä voimaan.
Hyväksyessään WIPOn esitys- ja
äänitesopimuksen vuonna 2005
Suomi antoi ilmoituksen, jonka
mukaan Suomi soveltaa yleissopimukseen tehtyä äänitallenteiden
suojan liittymäkriteereitä koskevaa
varaumaa myös WIPOn esitys- ja
äänitesopimukseen. Valiokuntaneuvos Kaj Laine
Valiokunnan mietintö StVM 2/
2016 vp – HE 152/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain sekä sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettua lakia. Esityksen
mukaan vanhuuseläkkeen alaikäraja
muutettaisiin nykyisestä 65 vuodesta
jatkossa henkilön työeläkelakien
mukaisen vanhuuseläkkeen alaikä-

rajan täyttämiseen. Ennen vuotta
1965 syntyneillä urheilijoilla vanhuuseläkkeen alaikäraja säilyisi kuitenkin nykyisessä 65 ikävuodessa.
Vakuuttamisyläikäraja muutettaisiin
samalla nykyisestä 43 vuodesta 65
vuoteen.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä toukokuuta 2016.
Vanhuuseläkkeen alaikärajaa koskeva muutos tulisi voimaan kuitenkin
vasta 1. päivänä tammikuuta 2017.
Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää
Valiokunnan mietintö YmVM 4/
2016 vp – HE 150/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rakennuksen
energiatodistuksesta
annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennuksen energiatodistuksesta annettua lakia. Energiatodistusten hankkimisesta ja käyttämisestä kokonaan vapautettujen, tiettyihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen rakennusten tai rakennusten
tilojen määrittelyä ehdotetaan muutettavaksi. Muutostarve aiheutuu
siitä, että Euroopan komissio on
todennut, että Suomen lainsäädäntö ei
vastaa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä siltä osin, mitä rakennustyyppejä tai rakennusten tiloja on
jätetty energiatodistusmenettelyn ulkopuolelle.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä heinäkuuta 2016. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos
Valiokunnan mietintö MmVM 1/
2016 vp – HE 133/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain, metsätuhojen torjunnasta annetun lain ja riistavahinkolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia, metsätuhojen
torjunnasta annettua lakia ja riistavahinkolakia.
Kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia muutettaisiin
pääministeri Juha Sipilän hallituksen
hallitusohjelman mukaisten säästöjen toteuttamiseksi. Lisäksi tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan
yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä ja säästää hallinnon resursseja
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sekä helpottaa tuen hakemista. Juurikäävän torjunnan tuesta luovuttaisiin. Terveyslannoituksen tuki rajattaisiin boorilannoitukseen ja tuhkalannoitukseen suometsissä. Nuoren
metsän hoidon tuen myöntämisen
edellytyksiä ennen työn aloittamista
täsmennettäisiin. Lakiin sisällytettäisiin myös säännös tukien käsittelyn
ja myöntämisen keskeyttämisestä.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2016.
Valiokuntaneuvos Carl Selenius
Valiokunnan mietintö UaVM 1/2016
vp – HE 135/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
Argentiinan, Brasilian, Israelin, Serbian ja Vietnamin kanssa diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston
tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä tehtyjen sopimusten hyväksymisestä
sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Ulkoasiainvaliokunnan päätösehdotus: Eduskunta hyväksyy hallituksen
esityksessä HE 135/2015 vp tarkoitetut sopimukset. Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen
esitykseen HE 135/2015 vp sisältyvät 1. –5. lakiehdotukset. Valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen
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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 2.3.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys HE 9/2016 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ampuma-aselain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 11/2016 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n sekä
ylioppilastutkinnon järjestämisestä
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 12/2016 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 13/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 14/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 15/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto
Keskiviikko 3.3.2016
Lakialoite laiksi perusopetuslain 32 §:n
muuttamisesta
LA 5/2016 vp Mikko Kärnä kesk ym.
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan
Torstai 4.3.2016
Lakialoite laiksi alkoholilain 58 §:n
3 momentin kumoamisesta
Lakialoite LA 6/2016 vp Antti Kaikkonen kesk ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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