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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 10.5.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 45/2016 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 6/
2016 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 45/2016 vp tarkoitetun
pöytäkirjan. Eduskunta hyväksyi
ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 45/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen
käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kirkkolain 6 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 47/2016 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 6/
2016 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen
HE 47/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 96/2015 vp
Valiokunnan mietintö StVM 4/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 96/2015 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työeläkevakuutusyhtiöistä
annetun
lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 31/2016 vp

Valiokunnan mietintö StVM 5/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt,
hallituksen esitykseen HE 31/2016
vp sisältyvät 1.–5. lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely
päättyi.
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 11.5.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
postilain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 18/2016 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 8/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 18/2016
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
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 MmVM 8/
2016 vp – HE 48/2016 vp Maa- ja
metsätalousvaliokunta
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia afrikkalaisen
sikaruton estämiseksi siten, että kiinteää keinovaloa voitaisiin käyttää
villisian ja supikoiran metsästyksessä villisian ruokintapaikalla.
Lisäksi laissa olevia asetuksenantovaltuuksia täydennettäisiin siten, että
valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin aitauksen ominaisuuksista ja käyttämisestä pyyntivälineenä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Valiokuntaneuvos Carl Selenius
Valiokunnan mietintö LaVM 5/
2016 vp – HE 26/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä.
Ehdotetulla lailla toteutettaisiin valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus siten, että muutoksen jälkeen Suomessa olisi kuusi virastoina
toimivaa oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä johtaisivat päätoimiset määräaikaiset johtajat, joiden apuna toimisi tarvittava määrä muuta henkilökuntaa. Oikeusaputoiminta ja edunvalvontapalvelut muodostettaisiin
rinnakkaisiksi toiminnoiksi. Vuonna
2002 voimaan tullut laki valtion
oikeusaputoimistoista ja vuonna 2008
voimaan tullut laki holhoustoimen
edunvalvontapalveluiden järjestämisestä kumottaisiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä
lokakuuta 2016. Valiokuntaneuvos
Mikko Monto
Valiokunnan mietintö YmVM 8/
2016 vp – HE 62/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain
3 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maankäyttö- ja rakennuslakia
sekä Suomen talousvyöhykkeestä
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annettua lakia. Esityksen mukaan
maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättäisiin merialuesuunnittelua koskevat
säännökset, jotka tulisivat samalla
sovellettaviksi Suomen talousvyöhykkeellä.
Esityksellä pantaisiin täytäntöön merten aluesuunnittelun puitteista annettu
Euroopan Parlamentin ja neuvoston
direktiivi.
Merialuesuunnittelu olisi uusi, alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä
erillinen suunnittelumuoto, joka koskisi aluevesiä ja talousvyöhykettä.
Esityksen mukaan merialuesuunnitelmien laatimisesta vastaisivat ne
maakuntien liitot, joiden alueeseen
kuuluu aluevesiä. Ympäristöministeriön tehtävänä olisi merialuesuunnittelun yleinen kehittäminen ja ohjaus
sekä
yhteistyö
naapurimaiden
kanssa.

Ulkoasiainvaliokunnan päätösehdotus: Eduskunta hyväksyy hallituksen
esityksessä HE 63/2016 vp tarkoitetun lisäpöytäkirjan ja siihen esitetyn
varauman.
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 63/
2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Valiokuntaneuvos Tiina Larvala

VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT
Pohjoismaiden neuvoston Suomen
valtuuskunnan toimintakertomus 2015
Kertomus K 8/2016 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan
Keskiviikko 11.5.2016

Merialuesuunnitelmien tarkoituksena olisi edistää merialueen eri
käyttömuotojen kestävää kehitystä
ja kasvua sekä merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sovittamalla yhteen eri käyttömuotojen
tarpeita.

Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n
muuttamiseksi

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. päivänä lokakuuta 2016.
Valiokuntaneuvos Jaakko Autio

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta

Valiokunnan mietintö UaVM 5/
2016 vp – HE 63/2016 vp

Hallituksen esitys HE 72/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan neuvoston erioikeuksista
ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan. Lisäpöytäkirjalla täydennetään Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn
yleissopimuksen määräyksiä Euroopan neuvoston kehityspankin osalta.
Suomi on kehityspankin jäsen. Lisäpöytäkirjassa myönnetään kehityspankille erioikeuksia ja vapauksia,
joiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen Suomessa edellyttää
eduskunnan suostumusta

Lakialoite LA 21/2016 vp, Tytti
Tuppurainen sd
Valtiovarainvaliokuntaan
Tiistai 10.5.2016

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja
puolustusvaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Kansaneläkelaitoksesta annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 71/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 73/2016 vp
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta
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ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 74/2016 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Perjantai 13.5.2016
Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun
1 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 25/2016 vp, Pauli
Kiuru kok ym.
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

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

20.5.2016/57

27

