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Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ajokorttilain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 131/2015 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 2/2016
vp

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 29.3.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 131/2015
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

käämisestä. Lakiehdotusten toinen
käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
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
Valiokunnan mietintö SiVM 3/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 12/2016 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys HE 116/2015 vp

Hallituksen esitys HE 149/2015 vp

Lakialoite LA 23/2015 vp

Valiokunnan mietintö LiVM 1/2016
vp

Valiokunnan mietintö LiVM 3/2016
vp

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt,
hallituksen esityk-seen HE 116/2015
vp sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä
käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 23/2015
vp sisältyvän lakiehdotuksen hyl-

Valiokunnan mietintö TaVM 3/
2016 vp – HE 21/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräitä tuoteryhmiä koske-

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 149/2015 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi
ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 149/2015 vp sisältyvän
8.4.2016/39
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vista ilmoitetuista laitoksista. Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna osittain täytäntöön yhdeksän Euroopan
parlamentin ja neuvoston tuotedirektiiviä, joissa on yhdenmukaiset säännökset tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymisestä niin sanotuiksi ilmoitetuiksi
laitoksiksi. Direktiivit koskevat seuraavia tuoteryhmiä: sähkölaitteet ja
sähkölaitteistot,
räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut
laitteet, vaa’at, mittauslaitteet, siviilikäyttöön tarkoitetut räjähteet, hissit,
hissien turvakomponentit, pyrotekniset tuotteet, yksinkertaiset painesäiliöt ja painelaitteet. Uusi laki
korvaisi näiden tuoteryhmien osalta
erilliset menettelysäännökset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksymisestä ja nimeämisestä
ilmoitetuksi laitokseksi ja niiden
ilmoittamisesta Euroopan komissiolle ja muille jäsenmaille. Vastaavista menettelysäännöistä on tähän
mennessä säädetty kunkin tuoteryhmän sektorikohtaisessa lainsäädännössä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
20. päivänä huhtikuuta 2016. Valiokuntaneuvos Teija Miller
Valiokunnan mietintö HaVM 4/
2016 vp – HE 25/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kotoutumisen edistämisestä annetun
lain 54 ja 87 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä
annettua lakia siten, että laskennalliset korvaukset kunnalle kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä voitaisiin maksaa automaattisesti ilman erillisistä hakemusta
kehittämis- ja hallintokeskukselle.
Laskennallisten korvausten automatisoinnin mahdollistamiseksi lakiin
lisättäisiin tiedonsaantiin oikeutetuksi Väestörekisterikeskus.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa. Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa Rinne
Valiokunnan mietintö TaVM 4/
2016 vp – HE 23/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi hissiturvallisuuslaki. Nykyisin
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sähköturvallisuuslaissa oleva hissejä koskeva sääntely erotettaisiin
omaksi erillislaiksi ja pääosin asetustasolla oleva sääntely nostettaisiin
lain tasolle. Hissiturvallisuutta koskeva kokonaisuudistus on pääasiassa
lainsäädäntötekninen uudistus ja
sisällöllisiä muutoksia ehdotetaan
rajallisesti. Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan
parlamentin ja neuvoston hissejä ja
hissien turvakomponentteja koskeva
direktiivi. Hissidirektiivi on osa
Euroopan unionissa toteutettavaa
laajaa tuotesääntelyuudistusta, jolla
on arvioitu olevan laajahkoja vaikutuksia tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevaan lainsäädäntöön.
Hissidirektiivi on pantava täytäntöön viimeistään 19. päivänä huhtikuuta 2016 ja sen soveltaminen
alkaa 20. päivänä huhtikuuta 2016.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 20. päivänä huhtikuuta 2016. Valiokunnan sihteerinä
on toiminut valiokuntaneuvos Teija
Miller
Valiokunnan mietintö UaVM 2/
2016 vp – VNS 2/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä
Irakissa
Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhteinen kokous
linjasi 26.2.2016, että Suomi jatkaa
ja vahvistaa osallistumistaan monikansallisen Operation Inherent
Resolve -operaation osana toteutettavaan turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Pohjois-Irakin Erbilissä. Linjauksen mukaan nykyisen
kansallisen mandaatin päättyessä
31.8.2016 osallistumisen kokonaisvahvuutta lisätään vuoden ajaksi noin
sataan sotilaaseen. Tämä sisältää koulutustoiminnan jatkon nykyvahvuudella sekä osallistumisen neuvonantotoimintaan noin 50 sotilaalla.
Ulkoasiainvaliokunta pitää Suomen
osallistumisen jatkamista ja laajentamista perusteltuna. Valiokunnan mielestä Suomen on välttämätöntä osoittaa tukea Ranskalle tämän vedottua
EU:n keskinäiseen avunantovelvoit-

teeseen. Suomen on myös tärkeätä
osallistua kansainväliseen ISIL:n
(DAESH, ISIS) vastaiseen toimintaan, koska järjestön toiminta muodostaa uhan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.
Ulkoasiainvaliokunnan päätösehdotus: Eduskunta hyväksyy kannanoton
selonteon VNS 2/2016 vp johdosta.
Valiokunnan
kannanottoehdotus
Eduskunnalla ei ole huomautettavaa
selonteon johdosta. Valiokuntaneuvos
Olli-Pekka Jalonen
Valiokunnan mietintö LaVM 2/
2016 vp – HE 8/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maakaaren muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan maakaaren
muuttamista sähköisten panttikirjojen
käyttöönoton edistämiseksi. Ehdotetun lain mukaan uusista kiinnityksistä annettaisiin vain sähköisiä
panttikirjoja. Sähköisiä panttikirjoja
ei myöskään enää muutettaisi hakemuksesta kirjalliseen muotoon.
Lisäksi kiinnityksiä muutettaessa kirjaamisviranomainen muuttaisi kirjalliset panttikirjat sähköiseen muotoon.
Vanhoja kirjallisia panttikirjoja ei
voisi enää vuoden 2019 lopussa päättyvän siirtymäkauden jälkeen käyttää uuden panttioikeuden perustamiseen. Maakaareen ehdotetaan myös
muita muutoksia, jotka muun
muassa helpottaisivat vanhojen kirjallisten panttikirjojen niin sanottua
massamuuntamista sähköisiksi.
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan
1. päivänä kesäkuuta 2017.
Lakivaliokunnan
päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 8/
2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Valiokuntaneuvos Marja Tuokila
Valiokunnan mietintö LaVM 3/
2016 vp – HE 137/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
ulosottokaarta. Esityksen mukaan
ulosottomenettelyä yksinkertaistettaisiin, nopeutettaisiin ja joustavoitettaisiin asianosaisten oikeusturvaa
kuitenkaan vaarantamatta.
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Yleisiä menettelysäännöksiä muutettaisiin vastaamaan nykyaikaisen sähköisen asioinnin vaatimuksia. Asiakirjojen toimittaminen vastaanottajalle mahdollistettaisiin postiosoitteen sijasta kansalaisen tai yrityksen
ja viranomaisen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettuun valtakunnalliseen
sähköiseen asiointijärjestelmään.
Myyntiä koskevissa säännöksissä otettaisiin huomioon sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Ulosottomiehen toimittaman
vapaan myynnin edellytyksiä lievennettäisiin ja mahdollistettaisiin kolmas myyntiyritys. Kirjallista valvontamenettelyä nopeutettaisiin.
Lisäksi velan vanhentumisesta
annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi sen selkeyttämiseksi, milloin
oikeudellinen katkaisutoimi ei johda
vanhentumisajan katkeamiseen.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä toukokuuta 2016. Valiokuntaneuvos Marja
Tuokila
Valiokunnan mietintö LiVM 4/2016
vp – HE 123/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi liikennevakuutuslaki. Lailla
uudistettaisiin nykyisen liikennevakuutuslain rakenne kokonaisuudessaan. Tavoitteena on lisäksi poistaa
lainsäädännössä ilmenneitä puutteita.
Uuden liikennevakuutuslain soveltamisala olisi pääsääntöisesti sama
kuin voimassaolevan liikennevakuutuslain soveltamisala. Liikennevakuutuslaki koskisi, kuten nykyisinkin, moottoriajoneuvojen liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen korvaamista
sekä näiden vahinkojen varalta otettavaa liikennevakuutusta. Ehdotus ei
sisällä liikennevakuutuksen perusrakenteisiin, kuten vakuuttamisvelvollisuuteen, vahinkojen korvaamisen
periaatteisiin, korvausetuuksiin taikka
vakuutusjärjestelmän
toimeenpanoon liittyviä merkittäviä muutoksia. Ehdotetut muutokset selkeyttäisivät ja osin parantaisivat vakuutuksenottajien sekä vahinkoa kärsineiden asemaa ja oikeuksia. Toisaalta
esitys sisältää rajauksen liikenneva8.4.2016/39

hinkojen korvattavuuteen, joka koskee moottoriajoneuvokilpailuun osallistuvia ajoneuvon kul-jettajia.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017.
Sairaanhoitokustannusten korvaamista koskevat liikennevakuutuslain
4 luvun säännökset ovat kuitenkin
tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne
on hyväksytty ja vahvistettu. Valiokuntaneuvos Juha Perttula
Valiokunnan mietintö LiVM 5/2016
vp – HE 125/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
liikenneturvallisuusmaksusta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki liikenneturvallisuusmaksusta.
Laissa säädettäisiin vakuutusyhtiöiden maksettavaksi tulevasta liikenneturvallisuusmaksusta. Liikenteen
turvallisuusvirasto keräisi liikennevakuutustoimintaa harjoittavilta vakuutusyhtiöiltä valtiolle liikenneturvallisuusmaksua. Maksun määrä olisi yksi
prosentti vakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta saamasta maksutulosta.
Liikenneturvallisuusmaksu tuloutettaisiin valtion talousarvioon ja tieliikenteen turvallisuuden edistämiseksi
osoitettaisiin tarvittava määräraha
talousarvion yhteydessä. Määrärahojen myöntämisestä liikenneturvallisuustyötä tekeville päättäisi Liikenteen turvallisuusvirasto.
Voimassaolevia säännöksiä liikenneturvallisuusmaksusta uudistettaisiin
ja tarkennettaisiin siten, että perustuslain verolle asettamat vaatimukset tulisivat huomioon otetuiksi.
Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2017. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä
tammikuuta 2017. Valiokuntaneuvos
Juha Perttula
Valiokunnan mietintö LiVM 6/2016
vp – HE 122/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle alusten painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, merenkulun ympäristönsuojelulain sekä
alusturvallisuuslain muuttamisesta
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 122/2016 vp tarkoitetun
yleissopimuksen.
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 122/
2016 vp sisältyvät lakiehdotukset.
Valiokuntaneuvos Mika Boedeker
Valiokunnan mietintö YmVM 6/
2016 vp – HE 147/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ympäristönsuojelulain ja jätelain 89 ja
108 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi
ympäristönsuojelulakiin ja jätelakiin
tarvittavat muutokset osallistumisoikeutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi. Lisäksi ympäristönsuojelulakia ehdotetaan muutettavaksi
ympäristömelua koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon
täydentämiseksi. Muutoksilla ilmansuojelusuunnitelmien, meluntorjunnan toimintasuunnitelmien, ympäristönsuojelua koskevien valtakunnallisten suunnitelmien ja ohjelmien
sekä valtakunnallisten jätesuunnitelmien laatimista koskevaa sääntelyä
täsmennettäisiin sen selventämiseksi, että osallistumismahdollisuus
koskee direktiiveihin sisältyvän yleisön määritelmän mukaisesti kaikkia. Lisäksi sääntelyä täydennettäisiin säännöksillä mielipiteiden
esittämiselle varattavasta määräajasta sekä suunnitelmien ja ohjelmien tarkistamisessa noudatettavasta menettelystä. Meluntorjunnan
toimintasuunnitelman laativa viranomainen velvoitettaisiin tiedottamaan siitä, miten suunnitelmaluonnoksesta esitetyt mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman nopeasti niiden vahvistamisesta. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos

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 29.3.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioesityksen
(HE 9/2016 vp) täydentämisestä
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Hallituksen esitys HE 27/2016 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
lain muuttamisesta sekä eräiksi
muiksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 31/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.
Torstai 31.3.2016
Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain
10 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 10/2016 vp
Sari Essayah kd ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Lakialoite laiksi autoverolain 6 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 11/2016 vp
Sari Essayah kd ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
M U U TA
Tiistai 29.3.2016
Sari Multalan vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan jäsenyydestä

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

VAP 7/2016 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Sari Multalan vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä
VAP 8/2016 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Sari Multalan vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä
VAP 9/2016 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Outi Mäkelän vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä
VAP 10/2016 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Tiistai 29.3.2016
Välikysymys korkeakoulutukseen ja
opintotukeen kohdistuvista leikkauksista
Välikysymys VK 1/2016 vp
Välikysymyksen esittäminen

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.
Keskiviikko 30.3.2016
Valiokuntien täydennysvaalissa
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan
jäseneksi ed. Outi Mäkelän.
Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan varajäseneksi ed. Sofia Vikmanin.
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan varajäseneksi ed. Eero Suutarin.
Torstai 31.3.2016
Jutta Urpilaisen vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 11/2016 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Perjantai 1.4.2016
Ulkoasiainvaliokunnan
vaalissa

täydennys-

Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Susanna Huovisen ja varajäseneksi ed. Antti
Lindtmanin.

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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