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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistaina 3.5.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja
ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
kumoamisesta
HE 50/2016 vp
LiVM 7/2016 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta
annetun lain 22 §:n muuttamisesta
HE 37/2016 vp
MmVM 7/2016 vp
Asian käsittely päättyi
13.5.2016/54

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tavaramerkkilain ja rikoslain 49
luvun 2 §:n muuttamisesta
HE 24/2016 vp
TaVM 9/2016 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n ja tuontipolttoaineiden
velvoitevarastoinnista annetun lain
7 §:n muuttamisesta
HE 55/2016 vp
TaVM 10/2016 vp
Asian käsittely päättyi
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 TaVM 11/
2016 vp – HE 56/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eräiden valtion tukea koskevien
Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain, valmisteverotuslain, sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia eräiden valtiontukea kos-

kevien Euroopan unionin säännösten
soveltamisesta. Valtiontukea myöntävän tahon olisi Euroopan unionin
valtiontukisäännösten
mukaisesti
ilmoitettava julkaistaviksi yksilöidyt vakiomuotoiset tiedot yli
500 000 euron yksittäisen tuen myöntämisestä. Maatalouden alkutuotannossa vastaava velvoite koskee yli
60 000 euron tukea ja kalastus- ja
vesiviljelyn alalla yli 30 000 euron
tukea. Tiedot ilmoitettaisiin Euroopan komission jäsenvaltioita varten
ylläpitämään tietojärjestelmään, josta
ne julkaistaan Suomea koskevalla
verkkosivustolla. Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa Euroopan unionin valtiontukisääntöjen uudistuksen
yhteydessä hyväksyttyjen jäsenvaltioita velvoittavien tukipäätöstietojen julkaisuvelvoitteiden toimeenpano Suomessa. Tukitietojen julkaiseminen parantaa valtiontukia koskevaa avoimuutta sekä kansallisesti
että Euroopan unionissa.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2016.
Kalastukseen ja vesiviljelyyn ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla myönnettävien valtiontukien julkaisuvelvoitteet koskisivat 1. päivänä tammikuuta
2017 ja sen jälkeen tehtäviä tukipäätöksiä. Valiokuntaneuvos Teija Miller
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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
Tiistaina 3.5.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle alkolukkolaiksi sekä laiksi ajokorttilain
muuttamisesta
HE 68/2016 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 69/2016 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan
Lakialoite laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Lakialoite LA 24/2016 vp, Merja
Mäkisalo-Ropponen sd ym.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tilintarkastuslain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan
HE 70/2016 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilin-

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

päätöksestä, toimintakertomuksesta
ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2015
K 12/2016 vp
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta
sekä hallinnosta vuodelta 2015
K 13/2016 vp
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä
hallinnosta vuodelta 2015
K 14/2016 vp
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan

keaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan,
Ruotsin ja Suomen muodostaman
EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa
1.7.–31.12.2016
Valtioneuvoston selonteko VNS 4/
2016 vp
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen vuosikertomus 2015
Kertomus K 10/2016 vp
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle muiden erikoisvaliokutien on annettava lausunto viimeistään 3.6.2016.
Lakialoite laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Lakialoite LA 24/2016 vp, Merja
Mäkisalo-Ropponen sd ym.
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015

Tiistaina 3.5.2016

K 5/2016 vp

Ajankohtaiskeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan

Keskustelualoite KA 4/2016 vp

Keskiviikkona 4.5.2016
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Sotilasosaston asettaminen kor-

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

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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