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Asian käsittely päättyi

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 8.3.2016

AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Torstai 10.3.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyn varauman
peruuttamisesta ja ilmoi-tuksen antamisesta sekä WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen liittymisen yhteydessä
annetun ilmoituksen muuttamisesta
Hallituksen esitys 119/2015
Valiokunnan mietintö SiVM 2/2016
vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 119/2015 vp tarkoitetun
varauman peruuttamisen ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun ilmoituksen sekä hyväksyy

18.3.2016/32

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
Hallituksen esitys HE 135/2015 vp
Valiokunnan mietintö UaVM 1/2016
vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 135/2015 vp tarkoitetut
sopimukset.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 135/2015 vp

sisältyvät 1.–5. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 9.3.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 145/2015 vp
Valiokunnan mietintö TyVM 1/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 145/2015 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta
annetun lain 3 §:n kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 148/2015 vp
Valiokunnan mietintö YmVM 3/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 148/2015 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
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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 LiVM 2/2016
vp – HE 131/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ajokorttilain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia
muutettavaksi. Ehdotetut muutokset
koskevat ajokortin kaksoiskappaleita, jotka annetaan aiempien säännösten nojalla myönnettyjen 70 ikävuoteen voimassa olevien ajokorttien
perusteella. Kaksoiskappaletta voidaan joutua hakemaan esimerkiksi
ajokortin varastamisen vuoksi. Kaksoiskappale annettaisiin uudeksi ajokorttilaissa säädetyksi määräajaksi.
Samaa menettelyä sovellettaisiin
annettaessa korvaava ajokortti esimerkiksi nimenmuutoksen vuoksi.
Ajokorttilakiin tehtäisiin lisäksi ehdotetuista muutoksista aiheutuvat tarkistukset. Ehdotettu muutos liittyy
Euroopan unionin ajokorttisäännösten
toimeenpanoon ja komission käynnistämään rikkomusmenettelyyn.
Laki ajokorttilain muuttamisesta on
tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä marraskuuta 2016. Valiokuntaneuvos Juha Perttula
Valiokunnan mietintö LiVM 3/2016
vp – HE 116/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja - käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja käytöstä sekä muutettavaksi
tietoyhteiskuntakaarta.
Ehdotetulla lainsäädännöllä pantaisiin täytäntöön toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen
käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi annettu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi. Esityksellä
edistettäisiin digitaalisten palveluiden ja toimintojen kehittymistä alentamalla erityisesti nopeiden viestintäverkkojen ja niiden toiminnan edellytyksenä olevien luotettavien sähköverkkojen rakentamiskustannuksia.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2016. Valiokuntaneuvos Juha
Perttula
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Valiokunnan mietintö MmVM 2/
2016 vp – HE 132/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki Metsähallituksesta. Samalla
nykyinen samanniminen laki ehdotetaan kumottavaksi. Metsähallitus olisi
edelleen maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja hallinnonalalla
toimiva valtion liikelaitos. Metsähallitus olisi ehdotettavalla Metsähallituksesta annettavalla lailla perustettava valtion liikelaitos, johon ei sovellettaisi vuoden 2010 lakia valtion liikelaitoksista. Metsähallitus olisi
perustuslain 84 §:n 4 momentissa tarkoitettu valtion liikelaitos, jota koskevat tarkemmat säännökset sisältyisivät Metsähallituksesta annettavaan
lakiin. Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvissa julkisten hallintotehtävien hoitoa koskevissa asioissa
Metsähallitus olisi ympäristöministeriön ohjauksessa.
Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet valiokuntaneuvos Carl Selenius
ja valiokuntaneuvos Jaakko Autio
Valiokunnan mietintö HaVM 2/2016
vp – HE 11/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ampuma-aselain muuttamisesta

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta
hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä keväällä
2015 Pietarissa tehdyn sopimuksen
sekä lain sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Valiokuntaneuvos Mika
Boedeker

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 8.3.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vaalilain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 16/2016 vp
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
ampuma-aselakia lisäämällä siihen
viittaus Euroopan komission antamaan ampuma-aseiden deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevaan asetukseen. Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase ja
pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty
aseen osa olisi mahdollista esittää
myös Poliisihallitukselle tai muulle
kuin luvan haltijan kotikunnan tai
kotipaikan poliisilaitokselle.

Hallituksen esitys HE 17/2016 vp

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu
tulemaan voimaan 8. päivänä huhtikuuta 2016. Valiokuntaneuvos MinnaLiisa Rinne

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokunnan mietintö LiVM 1/2016
vp – HE 149/2015 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja
suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
Hallituksen esitys HE 19/2016 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 20/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista
Hallituksen esitys HE 21/2016 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä
Hallituksen esitys HE 22/2016 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi
Hallituksen esitys HE 23/2016 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun
2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 24/2016 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan
Keskiviikko 9.3.2016
PTK 21/2016/6 vp Valtioneuvoston
selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
Valtioneuvoston selonteko VNS 2/
2016 vp
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Torstai 10.3.2016
Lakialoite laiksi alkoholilain 14 §:n
muuttamisesta
Lakialoite A 4/2016 vp
Eeva-Johanna Eloranta sd ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Lakialoite laiksi alkoholilain 14 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 8/2016 vp

asiat U 7, 8/2016 vp, ja puhemies on
lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen
valiokuntaan, jolle asiasta U 7 valtiovarainvaliokunnan ja asiasta
U 8 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
Tom Packalénin vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 5/2016 vp

Jari Myllykoski vas

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Veera Ruohon vapautuspyyntö lakivaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 6/2016 vp

M U U TA

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

Tiistai 8.3.2016
Suuri Valiokunta
U-asiat
Valtioneuvosto on 3.3.2016 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Keskiviikko 9.3.2016
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan
jäseneksi ed. Mika Niikon ja varajäseneksi ed. Tom Packalénin.

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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