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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 19.4.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 123/2015 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 4/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt,
hallituksen esitykseen HE 123/2015
vp sisältyvät 1.–11. lakiehdotukset.
Lakiehdotusten
päättyi

toinen

käsittely

Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
liikenneturvallisuusmaksusta
Hallituksen esitys HE 125/2015 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 5/2016
vp
29.4.2016/48

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 125/2015 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön
sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle alusten painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, merenkulun ympäristönsuojelulain sekä
alusturvallisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 122/2015 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 6/2016
vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 122/2015 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi
ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen
HE 122/2015 vp sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely
päättyi
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä ja eräiksi muiksi
laeiksi

Hallituksen esitys HE 102/2015 vp
Valiokunnan mietintö MmVM 5/
2016 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt,
hallituksen esitykseen HE 102/2015
vp sisältyvät 1.–8. lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely
päättyi
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 20.4.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 123/2015 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 4/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 123/2015 vp
sisältyvät 1.–11. lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely
päättyi
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
liikenneturvallisuusmaksusta
Hallituksen esitys HE 125/2015 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 5/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
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hallituksen esitykseen HE 125/2015
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön
sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle alusten painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, merenkulun ympäristönsuojelulain sekä
alusturvallisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 122/2015 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 6/2016
vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 122/2015 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi
ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen
HE 122/2015 vp sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely
päättyi
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä ja eräiksi muiksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 102/2015 vp
Valiokunnan mietintö MmVM 5/
2016 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 102/2015 vp
sisältyvät 1.–8. lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely
päättyi
Asian käsittely päättyi
Perjantai 22.4.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä
Hallituksen esitys HE 22/2016 vp,
Valiokunnan mietintö TaVM 6/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 22/2016
vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi
Asian käsittely päättyi
24

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 PeVM 1/
2016 vp – HE 16/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vaalilain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi
vaalilakiin säännös vaaliviranomaisten velvollisuudesta toimia puolueettomasti ja vaaliviranomaisten
esteellisyyden arviointia selkeyttäviä säännöksiä. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi
siten, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä,
vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana. Esityksessä ehdotetaan myös
vaalilain vaalipiirejä koskevan sääntelyn tarkistamista vastaamaan vuoden 2016 alussa voimaan tulleita
kuntajaon muutoksia.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2016.
Valiokunnan mietintö TaVM 9/
2016 vp – HE 24/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tavaramerkkilain ja rikoslain 49
luvun 2 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tavaramerkkilakia ja rikoslakia.
Tavaramerkkilain muutoksilla toteutettaisiin välttämättömät muutokset
lain saattamiseksi ajan tasalle Euroopan unionin lainsäädännön ja oikeuskäytännön kanssa. Ehdotetut muutokset koskevat muun muassa lain
soveltamisalaa, tavaramerkin määritelmää ja erottamiskyvyn määritelmää. Lakiin lisättäisiin erilliset
säännökset suojan sisällöstä ja rajoituksista. Lisäksi ehdotetaan, että täsmennettäisiin säännöksiä kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin
johdosta tehtävien väitteiden käsittelystä. Rikoslakiin tehtäisiin tavaramerkkilain muutoksista johtuva käsitetarkennus.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä syyskuuta 2016. Valiokuntaneuvos Teija Miller
Valiokunnan mietintö HaVM 5/
2016 vp – HE 153/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tullilaki, joka korvaisi
nykyisen tullilain. Ehdotetulla lailla
annettaisiin Euroopan unionin tullikoodeksia koskevaa asetusta täydentävät kansalliset säännökset.
Ehdotettu tullilaki vastaisi sisällöllisesti pääosin nykyistä tullilakia, mutta
siinä otettaisiin huomioon 1. päivänä
toukokuuta 2016 sovellettavaksi
tulevan unionin tullikoodeksin sekä
sen täytäntöönpano- ja delegoidun
asetuksen uudistetut säännökset.
Lisäksi Tullin toimivaltuuksia koskevia säännöksiä täsmennettäisiin
sekä yhdenmukaistettaisiin tietyiltä
osin rajavartiolain ja poliisilain vastaavien, nykyisen tullilain säännöksiä uudempien, säännösten kanssa.
Lakiin lisättäisiin uusia, veronkantolain säännöksiä vastaavia säännöksiä
tullivelan kantamisesta ja perinnästä.
Eräitä säännöksiä yhdenmukaistettaisiin muiden kansallisten verolakien, kuten valmisteverotus- ja autoverolain säännösten kanssa. Lakiin
otettaisiin muun muassa valmisteverotuslain säännösten kanssa yhdenmukaiset säännökset tullin kuittaamisesta. Uuteen tullilakiin ei enää
otettaisi Tullin tietojen salassapitoa
ja tietojen luovuttamista koskevia
erityissäännöksiä.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä toukokuuta 2016, eli
samaan aikaan, jolloin unionin tullikoodeksin sekä sen täytäntöönpanoja delegoidun asetuksen aineellisia
säännöksiä aletaan soveltaa. Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne
Valiokunnan mietintö TaVM 8/
2016 vp HE 30/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
mittauslaitelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
mittauslaitelakia. Lailla pantaisiin
täytäntöön kaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston mittauslaitteita
koskevaa direktiiviä.
Mittauslaitteita ja tiettyjä vaakoja
koskevat direktiivit ovat osa Euroopan unionissa toteutettavaa laajaa
tuotesääntelyuudistusta. Laki on tar29.4.2016/48
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koitettu tulemaan voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2016.
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne
Valiokunnan mietintö PeVM 1/
2016 vp – HE 16/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vaalilain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi
vaalilakiin säännös vaaliviranomaisten velvollisuudesta toimia puolueettomasti ja vaaliviranomaisten
esteellisyyden arviointia selkeyttäviä säännöksiä. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi
siten, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä,
vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana. Esityksessä ehdotetaan myös
vaalilain vaalipiirejä koskevan sääntelyn tarkistamista vastaamaan vuoden 2016 alussa voimaan tulleita
kuntajaon muutoksia.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2016.
Valiokuntaneuvos Liisa Vanhala

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 19.4.2016
Lakialoite laiksi työsopimuslain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 15/2016 vp Anna
Kontula vas ym.
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Keskiviikko 20.4.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 59/2016 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
sekä varhaiskasvatuslain 13 §:n ja
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 60/2016 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan
on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta
Hallituksen esitys HE 61/2016 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen talousvyöhykkeestä annetun
lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 62/2016 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan
Torstai 21.4.2016
Lakialoite laeiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovel-

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

tamisesta annetun lain 3 a §:n ja
äitiysavustuslain 2 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 9/2016 vp Carl Haglund r ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Lakialoite laiksi edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 3 ja 21 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 14/2016 vp Johanna
Ojala-Niemelä sd
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan
Lakialoite laiksi rikoslain 2 c luvun
5 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 16/2016 vp Mika
Niikko ps ym.
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan

M U U TA
Tiistai 19.4.2016
Valtioneuvoston selonteko julkisen
talouden suunnitelmasta vuosille
2017–2020
Valtioneuvoston selonteko VNS 3/
2016 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat
voivat antaa lausunnon viimeistään 13.5.2016.
Keskiviikko 20.4.2016
Lakialoite laiksi työsopimuslain 2
luvun 10 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 15/2016 vp Anna
Kontula vas ym. Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan

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.
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