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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT

Tiistai 31.5.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä
eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 67/2016 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 12/
2016 vp
Asian käsittely päättyi

Torstai 2.6.2016
Marisanna Jarvan vapautuspyyntö liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 12/2016 vp
Ainoa käsittely
Mikko Kärnän vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 13/2016 vp
Ainoa käsittely
Mikko Alatalon vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 14/2016 vp
Ainoa käsittely
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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 LiVM 16/
2016 vp – HE 68/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle alkolukkolaiksi sekä laiksi ajokorttilain
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan voimassa
olevan alkolukkolainsäädännön uudistamista.
Alkolukon hyväksymistä ja käyttöä
tieliikenteessä koskevat erillislait
kumottaisiin ja niiden tilalle ehdote-

taan säädettäväksi uusi alkolukkolaki. Alkolukkolaissa säädettäisiin
alkolukon hyväksynnästä, asentamisesta, huoltamisesta ja kalibroinnista
sekä alkolukon markkinoille saattamiseen liittyvästä toimintailmoituksesta. Liikenteen turvallisuusvirasto
toimisi alkolukkojen markkinoille
pääsyn ja asennus- ja huoltotoiminnan valvojana. Laissa säädettäisiin
myös ajoneuvon varustamisesta alkolukolla ehdollisen ajokiellon valvomiseksi ja ajokorttiluvan terveysvaatimusten täyttämiseksi sekä alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa. Alkolukkorikkomuksen
soveltamisalaa täsmennettäisiin ja
hieman laajennettaisiin. Alkolukon
käyttötietojen tallentamisesta maahantuojien ylläpitämiin rekistereihin
luovuttamisiin. Ajokorttilakia esitetään samassa yhteydessä täydennettäväksi niin, että alkolukolla valvottua ajo- oikeutta koskevat säännökset siirtyisivät ajokorttilakiin. Esitys tukee hallitusohjelman mukaista
säädösten sujuvoittamisen kärkihanketta ja norminpurkua. Lakimuutoksilla selkeytettäisiin sääntelyä ja vähennettäisiin hallinnollista taakkaa.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2016 aikana. Valiokuntaneuvos Juha Perttula
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Valiokunnan mietintö StVM 7/
2016 vp – HE 15/2016 vp, – HE 58/
2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tupakkalaki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan teknisiä muutoksia lääkelakiin, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta
annettuun lakiin, terveydenhuoltolakiin, ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annettuun lakiin, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
annettuun lakiin, tupakkaverosta
annettuun lakiin, Kainuun hallintokokeilusta annettuun lakiin, kunnan
peruspalvelujen
valtionosuudesta
annettuun lakiin ja tietoyhteiskuntakaareen. Tupakkalailla ja sen nojalla
annettavilla säädöksillä pantaisiin
täytäntöön Euroopan unionin uusi
tupakkatuotedirektiivi. Lisäksi toteutettaisiin useita muita uudistuksia,
joilla pyritään ehkäisemään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä, edistämään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista
sekä suojelemaan väestöä altistumiselta tupakansavulle.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 20. päivänä toukokuuta 2016,
jolloin tupakkatuotedirektiivi on viimeistään pantava täytäntöön. Ehdotetussa tupakkalaissa on useita siirtymäaikaa koskevia säännöksiä. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen
Valiokunnan mietintö VaVM 7/
2016 vp – HE 34/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
autoverolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Suomessa määräaikaisesti käytettävien leasing- ja
vuokra-autojen verotusmenettelyä
muutettaisiin. Leasing- ja vuokraautojen ensirekisteröinnin yhteydessä olisi mahdollista hakea ennakkoon ajoneuvojen viennistä ulkomaille maksettavaa palautusta. Ennakkoon maksettava palautus laskettaisiin kaavamaisesti henkilöautojen
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keskimääräisen arvon alenemisen
perusteella. Kun ennakkoon myönnettävä palautus vähennettäisiin kannettavasta autoverosta, maksettavaksi jäisi vain ajoneuvon Suomessa
tarkoitettuun käyttöaikaan suhteutettu osuus verosta. Kun ajoneuvo
vietäisiin maasta vuokrasopimuksen
päättyessä, tasattaisiin kaavamaisesti
laskettu ennakkopalautus siihen todelliseen veron määrään, joka ajoneuvon
arvossa on jäljellä vientihetkellä.
Autoveron vientipalautuksesta tehtävä 300 euron vähennys poistettaisiin ja pienin palautettava määrä
alennettaisiin 500 euroon. Vientipalautuksen edellytyksiä muutettaisiin
myös eräiltä muilta osin.
Lisäksi lakiin lisättäisiin päätösten
sähköistä tiedoksiantoa koskevat säännökset ja veroviranomaisen valtuutta
määrätä autoveroilmoituksen antamistavasta laajennettaisiin.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017.
Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
Valiokunnan mietintö TaVM 13/
2016 vp – HE 57/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kaivoslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaivoslakia. Muutoksia ehdotetaan kullanhuuhdonta-alueen enimmäispinta-alaan ja kullanhuuhdontaluvan voimassaoloaikaan. Täytäntöönpanomääräystä koskeva sääntely ulotettaisiin koskemaan kullanhuuhdontaluvan myöntämistä koskevaa päätöstä.
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa tehokas kullanhuuhdonta sekä
kullanhuuhdontakohteen täysimääräinen hyödynnettävyys sekä lisätä
edellytyksiä luonnonvarojen kestävämpään hyödyntämiseen. Tavoitteena on luoda kullanhuuhdonnalle
tarvittavat ja asianmukaiset edellytykset toiminnan jatkumiselle pitkällä aikavälillä. Esitettyjen muutosten avulla lisättäisiin kullanhuuhdonnan ennakoitavuutta ja turvattaisiin kullanhuuhdontakulttuurin säilyminen.
Kaivosviranomaiselle annettaisiin
nykyistä laajemmat valtuudet mää-

rätä kullanhuuhdonta-alueen pintaalasta sekä luvan voimassaolosta,
kun kyseessä on kullanhuuhdontaluvan jatkamista koskeva päätös. Lisäksi kaivosviranomaisella olisi mahdollisuus harkintansa mukaan myöntää toiminnanharjoittajalle oikeus
aloittaa kullanhuuhdontatoimenpiteet
kyseessä olevaa lupapäätöstä koskevasta muutoksenhausta huolimatta.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2016.
Valiokuntaneuvos Teija Miller
Valiokunnan mietintö LiVM 15/
2016 vp – HE 82/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Gambian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan
ja Gambian tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.
Sopimuksen
voimaansaattaminen
tukee hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta. Sopimus
edistää kilpailukykyä elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä
parantamalla sekä avaa uusia mahdollisuuksia lentoliikenteelle Suomen ja Gambian välillä.
Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa
sovitaan muun muassa siitä, miten ja
millä edellytyksillä osapuolet voivat
nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään
lentoyhtiöiden oikeuksista ja velvollisuuksista niiden harjoittaessa liikennettä. Lisäksi sopimus sisältää
kansainvälisen käytännön mukaiset
vapautukset tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus
ei rajoita lentoliikenteen määrää eikä
reittejä Suomen ja Gambian välillä.
Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan valtioneuvoston

10.6.2016/66

EDUSKUNNAN VIIKKO

asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen
kanssa. Sopimus tulee voimaan sen
jälkeen, kun kummankin osapuolen
sisäiset oikeudelliset vaatimukset on
täytetty. Osapuolet ilmoittavat toisilleen tällaisten vaatimusten täyttämisestä diplomaattinootteja vaihtamalla.
Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä
päivästä lukien, jolloin viimeinen
ilmoitus on vastaanotettu. Valiokuntaneuvos Juha Perttula
Valiokunnan mietintö LiVM 14/
2016 vp – HE 81/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta
hyväksyisi Suomen tasavallan ja
Uuden-Seelannin välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Sopimuksen voimaansaattaminen tukee hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta. Sopimus
edistää kilpailukykyä elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla sekä avaa uusia mahdollisuuksia lentoliikenteelle Suomen ja
Uuden-Seelannin välillä.
Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa
sovitaan muun muassa siitä, miten ja
millä edellytyksillä osapuolet voivat
nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään
lentoyhtiöiden oikeuksista ja velvollisuuksista niiden harjoittaessa liikennettä. Lisäksi sopimus sisältää
kansainvälisen käytännön mukaiset
vapautukset tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus on laaja-alaisin niistä lentoliikennesopimuksista, joita Suomi on
tehnyt. Sopimuksen mukaisesti mai-
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den välinen lentoliikenne olisi täysin
vapaata eli määrällisiä rajoituksia tai
reittirajoituksia ei ole kummankaan
maan lentoyhtiöille. Valiokuntaneuvos Juha Perttula

liskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen
vuosikertomuksen tarkastuksesta

VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2015

Tiistai 31.5.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys HE 88/2016 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain 6 a §:n
sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon
verottamisesta annetun lain 3 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 91/2016 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yhdistetyn patenttituomioistuimen
paikallisjaostosta Suomessa
Hallituksen esitys HE 87/2016 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan,
jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 89/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Torstai 2.6.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion virkamieslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 90/2016 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

Kertomus K 15/2016 vp
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan

Kertomus K 16/2016 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys HE 88/2016 vp
Lisätalousarvioaloite LTA 1–3/2016
vp
Lisätalousarvioaloitteet lähetettiin
valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA
Keskiviikko 1.6.2016
Keskustelualoite tasa-arvosta yhteiskunnan vakauden ja kehityksen edistäjänä
Keskustelualoite KA 9/2016 vp
Asian käsittely päättyi
Perjantai 3.6.2016
Liikenne- ja viestintävaliokunnan täydennysvaali
VAA 14/2016 vp
Eduskunta valitsi liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi ed. Mirja
Vehkaperän.
Ympäristövaliokunnan täydennysvaali
VAA 15/2016 vp
Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Mirja Vehkaperän.
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
VAA 16/2016 vp
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan varajäseneksi ed. Mirja Vehkaperän.

Valtiontalouden tarkastusviraston eril-
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SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

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
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