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Tiistai 5.4.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maakaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 8/2016 vp
LaVM 2/2016 vp

AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Perjantai 8.4.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioesityksen (HE
9/2016 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 9/2016 vp
Hallituksen esitys HE 27/2016 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 5/2016
vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 9, 27/2016 vp sisältyvän
ehdotuksen vuoden 2016 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2016 lisätalousarvion
soveltamisesta.
Asian käsittely päättyi
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Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 8/2016 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista
Hallituksen esitys HE 21/2016 vp
Valiokunnan mietintö TaVM 3/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 21/2016 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi
Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 151/2015 vp
Valiokunnan mietintö YmVM 5/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 151/2015 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi
Asian käsittely päättyi
Perjantai 8.4.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 137/2015 vp
Valiokunnan mietintö LaVM 3/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt,
hallituksen esitykseen HE 137/2015
vp sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen.
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 TyVM 2/
2016 vp – HE 134/2015 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle
panostajalaiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi panostajalaki. Laissa säädettäisiin räjäytystyötä tekevän henkilön
eli panostajan pätevyyskirjojen myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen
edellytyksistä nykyistä tarkemmin.
Lisäksi säädettäisiin pätevyyskirjojen
voimassaolosta, pätevyyskirjoihin liittyvästä rekisteristä, tietojen luovuttamisesta rekisteristä, tietyistä poikkeuksista pätevyyskirjan myöntämiseen sekä tietyistä ilmoitusoikeuksista ja -velvollisuuksista. Lailla
kumottaisiin nykyinen panostajalaki.
Esityksen yleisenä tavoitteena on
parantaa räjäytystyössä työskentelevien henkilöiden turvallisuutta ja
samalla räjäytystyöhön liittyvää
yleistä turvallisuutta selkeyttämällä
ja ajantasaistamalla sääntely.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä syyskuuta 2016.
Valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen
Valiokunnan mietintö LaVM 4/
2016 vp – HE 4/2016 vp Lakivaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
rikoslain 10 luvun sekä pakkokeinolain 6 ja 7 luvun muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutoksia
rikoslain menettämisseuraamuksia
koskevaan lukuun. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn
jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa.
Ehdotetut muutokset laajentaisivat
mahdollisuutta tuomita rikoksesta
peräisin oleva omaisuus valtiolle
menetetyksi.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 4. päivänä lokakuuta
2016, johon mennessä direktiivi on
pantava kansallisesti täytäntöön.
Valiokuntaneuvos Mikko Monto
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Valiokunnan mietintö MmVM 4/
2016 vp – HE 142/2015 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteide markkinajärjestelystä
annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi
maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettuun lakiin naudanlihaalan tuotteiden ja eräiden peltokasvien tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä koskevat säännökset. Tuottajaorganisaatiot voivat olla hyödyllisiä tarjonnan uudelleenryhmittelyssä
aloilla, joilla tuottajien ja ostajien
markkinavoima ei ole tasapainossa.
Tuottajaorganisaatiot voivat myös
tehostaa tuotantoa ja siten osaltaan
parantaa tuotannon kannattavuutta.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
keväällä 2016. Valiokuntaneuvos Carl
Selenius
Valiokunnan mietintö MmVM 3/
2016 vp – HE 141/2015 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun
lain muuttamisesta
Kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että laissa otettaisiin huomioon Euroopan unionin uusittujen
valtiontukisääntöjen vuoksi tarpeelliset maa- ja metsätalousalalla maksettavaa tukea koskevat säännökset.
Laissa säädettyjen korvausten ulkopuolelle rajattaisiin unionin säännösten mukaisesti vaikeuksissa olevat
yritykset sekä yritykset, joilta komission päätöksen nojalla peritään takaisin sääntöjenvastaista ja sisämarkkinoille soveltumatonta tukea sekä maatalousalalla toimivat muut kuin pkyritykset.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian. Valiokuntaneuvos Jaakko Autio
Valiokunnan mietintö UaVM 3/
2016 vp – VNS 1/2016 vp
Ulkoasiainvaliokunta Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka
Valiokunnan kannanottoehdotus
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii kerran vaalikaudessa
selonteon Suomen kehityspolitiikasta
antamaan poliittista, strategisen tason

ohjausta kehitysyhteistyöhön sekä
vahvistamaan kehityspoliittista johdonmukaisuutta.
Valtioneuvosto toimeenpannessaan
kehityspoliittista ohjelmaa ottaa huomioon tässä mietinnössä esitetyt
havainnot ja raportoi niistä osana
vuonna 2018 valmisteltavaa selvitystä
selonteon toteutumisesta ja kehitysyhteistyön tuloksista. Valiokuntaneuvos Tiina Larvala
Valiokunnan mietintö TaVM 6/
2016 vp – HE 22/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä.
Samalla voimassa oleva valtiontukia
sääntelevä yritystuen yleisistä ehdoista
annettu laki kumottaisiin.
Esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa tukien käyttöä sekä
varmistaa tukien Euroopan unionin
valtiontukilainsäädännön mukaisuuden kansallinen ennakkoarviointi.
Niin sanotut hyvän tuen edellytykset
lisättäisiin lainsäädäntöön. Edellytysten täyttyminen olisi arvioitava
ennen tukiohjelman tai yksittäisen
tuen käyttöön ottoa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä heinäkuuta 2016. Valiokuntaneuvos Teija Miller

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 5.4.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ulkomaalaislain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 32/2016 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan ja
hallintovaliokunnan on annettava
lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yhdistyslain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä uskonnonvapauslain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 33/2016 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työntekijöiden lähettämisestä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 39/2016 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain sekä ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 35/2016 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Hallituksen esitys HE 36/2016 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun
lain 22 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 37/2016 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 38/2016 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

M U U TA
Tiistai 5.4.2016
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (pääministeri Sipilä)
Valtioneuvoston kirjelmä VN 2/2016
vp
Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei
tee päätöstä asiasta.
Asian käsittely päättyi
Perjantai 8.4.2016
Välikysymys korkeakoulutukseen ja
opintotukeen kohdistuvista leikkauksista
Välikysymys VK 1/2016 vp
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto
nauttii eduskunnan luottamusta.
Asian käsittely päättyi

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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