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Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2016 vp
sisältyvät 1.–8. lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 24/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT

Tiistai 7.6.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain sekä ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 35/2016 vp
Valiokunnan mietintö SiVM 5/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 35/2016 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työntekijöiden lähettämisestä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 39/2016 vp
Lakialoite LA 24/2016 vp
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Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 8.6.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain sekä ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 35/2016 vp
Valiokunnan mietintö SiVM 5/2016
vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työntekijöiden lähettämisestä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 39/2016 vp
Lakialoite LA 24/2016 vp
Valiokunnan mietintö TyVM 3/2016
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 YmVM 9/
2016 vp – HE 76/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vuokratalojen
rakentamislainojen
lyhytaikaisesta korkotuesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta. Lain
tarkoituksena olisi monipuolistaa valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon rahoitusvaihtoehtoja ja lisätä
kohtuuvuokraisten asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa ottamalla käyttöön uusi lyhytaikaisempi korkotukimalli nykyisen 40 vuoden korkotukijärjestelmän rinnalle. Ehdotus
perustuu pääministeri Juha Sipilän
hallituksen hallitusohjelmaan. Esitys
liittyy valtion vuoden 2016 toiseen
lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä elokuuta 2016. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos
Valiokunnan mietintö StVM 8/
2016 vp – HE 84/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 §:n muuttamisesta
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Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia siten, että maatalousyrittäjällä olisi sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden perusteella oikeus sijaisapuun riippumatta siitä, mitä työkyvyttömyyden perusteella myönnettyä ansionmenetyskorvausta hänelle
maksetaan. Ehdotetun muutoksen
tarkoituksena on aiheuttaa mahdollisimman vähän hallinnollisia toimenpiteitä sekä maatalousyrittäjille että
viranomaisille.
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2016. Valiokuntaneuvos Eila
Mäkipää
Valiokunnan mietintö PuVM 2/
2016 vp – HE 44/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
asevelvollisuuslain muuttaettaisiin.
Laki on tarkoitettumisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asevelvollisuuslakia.
Esityksen tavoitteena on lisätä kykyä
vastata nopeasti muuttuviin turvallisuustilanteisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi ehdotetaan poistettavaksi
kertausharjoitukseen määräämiselle
säädetty kolmen kuukauden määräaika niiden harjoitusten osalta, jotka
järjestetään sotilaallisen valmiuden
joustavan kohottamisen vuoksi. Kertausharjoitusvuorokausien enimmäisajat eivät ehdotuksen mukaan koskisi
näitä harjoituksia. Lisäksi ehdotetaan,
että kertausharjoitusvuorokausien
enimmäismäärät muiden harjoitusten
osalta kaksinkertaist tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2016.
Valiokuntaneuvos Heikki Savola
Valiokunnan mietintö HaVM 7/
2016 vp – HE 64/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ulkomaalaislain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
ulkomaalaislakia, kansalaisuuslakia,
rajavartiolakia sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annettua lakia.
Esityksessä ehdotetaan tiettyjen maahanmuuttohallinnon tehtävien siirtoa
poliisilta ja Rajavartiolaitokselta Maa-
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hanmuuttovirastolle. Ulkomaalaisen
oleskeluoikeutta koskevissa asioissa
ja ulkomaalaisille Suomessa myönnettävissä matkustusasiakirja-asioissa
sekä kansalaisuusasioissa siirto olisi
kokonaisvaltainen ja tekisi Maahanmuuttovirastosta käytännössä yksinomaisen ulkomaalaisten lupaviranomaisen. Poliisille ja Rajavartiolaitokselle jäisi päätösten tiedoksi antamiseen, maasta poistamiseen ja ulkomaalaisvalvontaan liittyviä tehtäviä.
Turvapaikka-asioissa siirto olisi osittainen, jolloin poliisille ja Rajavartiolaitokselle jäisi niiden ydintehtäviin kiinteästi liittyviä tehtäviä. Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne

että Pohjoismaiden neuvosto pyrkii
osaltaan vaikuttamaan Pohjolan ja
sen lähialueiden vakauteen. Neuvoston teemaistunnossa Kööpenhaminassa (maaliskuu 2015) käsiteltiin
radikalisoitumisen ja ektremismin
syitä ja ennaltaehkäisyä ja täysistunnossa Reykjavikissa (lokakuu 2015)
puolestaan pakolaiskriisiä.

Valiokunnan mietintö SiVM 6/
2016 vp – HE 66/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kemikaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia. Esityksen mukaan korkeakoulut voisivat päätöksellään järjestää niiden tutkintoihin sisältyvän
kielten ja viestinnän opetuksen
yhdessä tai hankkia opetuksen toiselta yliopistolta tai ammattikorkeakoululta. Korkeakoululla olisi näin
toimiessaan oikeus luopua osittain
tai kokonaan itse antamasta tutkintoon kuuluvan kielten ja viestinnän
opetusta. Ehdotus ei koske kielitieteiden eikä viestinnän alan tutkintoihin johtavaa opetusta, jonka tulee
jatkossakin tapahtua kaikissa niissä
korkeakouluissa, joilla on alan koulutusvastuu. Lakimuutoksella ei
tavoitella muutoksia korkeakoulujen muuhun yhteistyöhön.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1. päivänä elokuuta 2016. Valiokuntaneuvos Marja Lahtinen

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia siten, ettei maanviljelijän, joka on suorittanut kasvisuojeluainelaissa edellytetyn kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevan
tutkinnon, tarvitsisi hankkia lisäksi
ammattimaisen tuholaistorjujan pätevyyttä. Lailla täsmennettäisiin myös
tuholaistorjujan ja tuholaistorjuntaan
tarkoitettuja biosidivalmisteita koskevan erityistutkinnon suorittaneen
henkilön rekisteröinnin peruuttamisen ehtoja sekä yleiseen kulutukseen
luovutettavien biosidivalmisteiden
rajoittamisen edellytyksiä. Kemikaalien käyttäminen Euroopan unionin
kemikaalilainsäädännön mukaisen
luvan ehtojen vastaisesti ehdotetaan
säädettäväksi rangaistavaksi. Lisäksi
ehdotetaan tarpeettomina kumottaviksi eräitä kansallisia asetuksia.

Valiokunnan mietintö UaVM 8/
2016 vp – K 8/2016 vp
Pohjoismaiden neuvoston Suomen
valtuuskunnan toimintakertomus 2015
Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaan Islannin pääteemoja
kertomusvuonna 2015 olivat kansainvälinen yhteisö, hyvinvointiyhteiskunta ja kansalaisyhteiskunta. Ulkopolitiikan ja kansainvälisen yhteistyön osalta Islannin tavoitteena oli,

Ulkoasiainvaliokunnan kannanottoehdotus:
Eduskunnalla ei ole huomautettavaa
kertomuksen johdosta. Valiokuntaneuvos Tiina Larvala
Valiokunnan mietintö YmVM 10/
2016 vp – HE 75/2016 vp

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian.
Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 75/
2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Valiokuntaneuvos Jaakko Autio
Valiokunnan mietintö VaVM 8/
2016 vp – HE 91/2016 vp
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
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Esityksessä ehdotetaan, että tuloverolakia, elinkeinotulon verottamisesta
annettua lakia ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutetaan niiden muutosten huomioon ottamiseksi, joita eri
jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja
tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun
direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta annettu neuvoston direktiivi
2014/86/EU edellyttää direktiivin
liitteessä 1 olevan A osan päivityksen johdosta.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian.
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 91/
2016 vp sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
Valiokunnan mietintö LiVM 19/
2016 vp – K 7/2016 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2015
Valiokunta ottaa tässä mietinnössään
kantaa vain Yleisradion hallintoneuvoston toimintavuotta 2015 koskevassa kertomuksessa esille tuotuihin
seikkoihin, eikä ota tässä yhteydessä
kantaa yleisemmin Yleisradio Oy:n
toimintaan tai sen kehittämiseen.
Valiokunta painottaa käynnissä olevan parlamentaarisen työryhmän roolia Yleisradion julkisen palvelun tehtävää ja muuta toimintaa sekä rahoitusta
jatkossa arvioitaessa. Yleisradion hal-

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

lintoneuvoston kertomus 2015 on
kattavasti ja laadukkaasti laadittu.
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy kannanoton
kertomuksen K 7/2016 vp johdosta.
Valiokuntaneuvos Juha Perttula
Valiokunnan mietintö LiVM 18/
2016 vp – HE 74/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksen tavoitteena on osaltaan
edistää hallituksen kärkihankkeisiin
kuuluvaa digitaalisen liiketoiminnan
kasvuympäristön rakentamista sekä
sujuvoittaa säädöksiä. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi vahvasta
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annettua
lakia. Muutokset johtuvat pääosin
sähköisestä tunnistamisesta sekä sähköisistä luottamuspalveluista, kuten
sähköisestä allekirjoituksesta, annetusta EU:n lainsäädännöstä. Valiokuntaneuvos Mika Boedeker
Valiokunnan mietintö HaVM 10/
2016 vp – HE 41/2016 vp

pääosin voimassa olevaa henkilökorttilakia. Lakiin lisättäisiin säännökset henkilökorttihakemuksen sähköisestä vireillepanosta, kevennetystä sähköisestä hakemusmenettelystä ja valmiiden korttien suoratoimituksesta. Henkilökorttia voisi
jatkossa hakea poliisilaitoksen lisäksi
myös Suomen ulkomaan edustustosta.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
syksyllä 2016. Henkilökorttilain säännöksiä kevennetystä hakemusmenettelystä ja Suomen edustustojen toimivallasta sovellettaisiin kuitenkin
vasta myöhemmistä ajankohdista
lukien. Eduskuntasihteeri Henri Helo
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 7.6.2016
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2015
Kertomus K 11/2016 vp
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan
Torstai 9.6.2016

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun
muuttamisesta
Lakialoite LA 26/2016 vp
Jaana Pelkonen kok ym.
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi henkilökorttilaki.

Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun
muuttamisesta

Henkilökorttilaissa säädettäisiin muun
muassa henkilökortin hakemisesta,
myöntämisestä ja peruuttamisesta.
Ehdotetut säännökset vastaisivat

Lakialoite LA 27/2016 vp

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Saara-Sofia Sirén kok ym.
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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