TEM:n lainsäädäntösuunnitelma, syysistuntokausi 2016
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HE-tunnus

Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Yhteystiedot

Aikataulu
41

Tyyppi

HE

laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetun lain ja eräiden
muiden lakien muuttamisesta

Vanhempi hallitussihteeri Kirsti
Haapa-aho, puh.
050 396 0940

HE

laiksi työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

HE
147/2016 vp

laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

HE

maakaasumarkkinalaiksi
ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi

Työttömälle järjestetään määräaikaishaastattelu kolmen kuukauden välein ilman poikkeuksia. Työllistymissuunnitelma laaditaan
kaikkien työttömien työnhakijoiden kanssa.
Lisäksi muutetaan palkkatuen ja starttirahan
rahoitusta sekä sisältöä koskevia säännöksiä,
laajennetaan määräaikaisesti työkokeilun
käyttötarkoitusta sekä muutetaan nuorten
työkokeilun ja työttömyysetuudella tuetun
omaehtoisen koulutuksen kulukorvauksia
koskevia säännöksiä.
Muutetaan lain soveltamisalaa, ylityön
enimmäismäärää, lepoaikoja ja viikkolepoa
koskevia säännöksiä. Esityksen tarkoituksena
on panna täytäntöön sisävesiliikenteen työaikadirektiivi.
Uusi laki. Päästökaupasta aiheutuvia epäsuoria kustannuksia kompensoidaan sähköintensiiviselle teollisuudelle. Laissa määritellyt
toimialat voivat saada tukea päästöoikeuden
hinnasta johtuvan korkeamman sähkön hinnan kompensoimiseksi.
Lain kokonaisuudistus. Maakaasun tukku- ja
vähittäismarkkinat avataan kilpailulle. Esitys
sisältää myös ehdotukset kolmansien osapuolien pääsystä LNG-terminaalien käyttöoikeuspalveluihin ja käyttöoikeuspalveluiden
tariffisääntelystä.
Maakaasumarkkinoiden avaamista koskevan
uudistuksen lisäksi esitys sisältää ehdotukset
sähkön ja maakaasun siirtopalvelumaksujen
korotusten enimmäistasosta.

Vanhempi hallitussihteeri Nico
Steiner, puh. 029
504 9001
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1. Laaja HE
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kyllä

Vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen, puh.
029 506 4114
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Hallitusneuvos
Arto Rajala, puh.
029 506 4828
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Kiireellinen
kyllä

Annettu

15.9.2016

HE-tunnus
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Esityksen keskeinen sisältö

Yhteystiedot

HE

laiksi valtiontakuurahastosta

Neuvotteleva virkamies Tuija
Ypyä, puh.
029 506 2115

HE

laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden
lakien muuttamisesta

HE

laiksi alueellisista työvoima- ja yrityspalvelujen
kokeiluista

Laki uudistetaan. Muutostarpeita liittyy erityisesti rahaston hallintoon, johtokunnan
tehtäviin, vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistuloksen käsittelyyn, rahastolainojen erityisrahoitusyhtiöille sekä vastuusitoumusten hallinnoimisen järjestämiseen.
Työttömien velvollisuutta ottaa vastaan tarjottua työtä ja osallistua aktiivitoimenpiteisiin työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä tiukennetaan.
Tehdään vuosina 2017-18 toteutettavien
alueellisten työvoima- ja yrityspalvelukokeilujen edellyttämät muutokset.

HE

eräiden hallintoasioiden
muutoksenhakusäännösten
tarkistamisesta työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalalla
laeiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun
lain 4 §:n ja kilpailulain
25 §:n muuttamisesta
eräiden työnantajaa koskevien ilmoitusvelvollisuuksien keventämisestä
laiksi kirjanpitolain muuttamisesta
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42
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kyllä

52
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HE (1-20
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ei

Työ- ja elinkeinoministeriön hallintoasioiden
muutoksenhakusäännösten tarkistaminen
laajentamalla oikaisumenettelyjen ja valitusluvan käyttöä

Vanhempi hallitussihteeri Timo
Meling, puh. 050
396 1137
Vanhempi hallitussihteeri Kirsi
Hyttinen, puh. 050
364 7586
Neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, puh.
029 504 8938
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Kevennetään yökahvilatoimintaan ja sähkömarkkinoilla tapahtuviin yrityskauppoihin
liittyviä lupa- ja ilmoitusmenettelyjä.

Hallitusneuvos
Tuomo Knuuti,
puh. 029 506 3537
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HE (1-20
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Kevennetään työnantajan taloudellisilla ja
tuotannollisilla syillä tapahtuviin irtisanomisiin liittyviä lupa- ja ilmoitusmenettelyjä.
Eriytetään toimintakertomus ja tilinpäätös
oikean ja riittävän kuvan vaatimusta arvioitaessa. Saatetaan voimaan suurten PIEyhtiöiden ei-taloudellista raportointia koskevat direktiivivaatimukset. Esitys liittyy tilinpäätösdirektiivin NFI-muutoksiin sekä eduskunnan HE:een 70/2015 vp. antamaan lausumaan.

Hallitusneuvos
Susanna Siitonen,
puh. 029 504 8937
Neuvotteleva virkamies Mika
Björklund, puh.
029 506 3586 ja
neuvotteleva virkamies Marja
Hanski, puh.
029 504 7025
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HE

laeiksi muutosturvaa koskevien säännösten sekä
eräiden työoikeudellisten
säännösten muuttamisesta
laeiksi palkkaturvalain,
merimiesten palkkaturvalain ja Harmaan talouden
selvitysyksiköstä annetun
lain muuttamisesta
laiksi energiatehokkuuslain muuttamisesta

Toteutetaan kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset muutosturvaan sekä yhteistoimintalain soveltamisalan laajennus.

Vanhempi hallitussihteeri Nico
Steiner, puh.
029 504 9001
Hallitussihteeri
Nico Steiner, puh.
029 504 9001

laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta
laiksi kaivoslain muuttamisesta

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksujen tasoa
tarkistetaan.

HE

HE
162/2016 vp

HE
148/2016 vp
HE

HE

HE

yhteistyöstä ydinenergian
rauhanomaisessa käytössä
Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
laiksi merityösopimuslain
muuttamisesta

Toteutetaan kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkkaturvaan sekä säädetään
palkkaturvaviranomaiselle mahdollisuus
hyödyntää velvoitteidenhoitoselvityksiä.
Lakiin lisätään EU:n energiatehokkuusdirektiivin julkisten hankintojen energiatehokkuutta koskevat säännökset.

Uudistetun kaivoslain jälkikäteisarvioinnissa
saatujen palautteiden ja kehittämisehdotusten
perusteella lakiin tehdään korjauksia, jotka
ovat pääosin teknisluonteisia.
Valtiosopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Merityösopimuslakiin tehdään ILO:n merityöyleissopimukseen 2014 hyväksyttyjen
muutosten edellyttämät muutokset.
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Teollisuusneuvos
39
Timo Ritonummi,
puh. 029 506 4798
ja ylitarkastaja
Maria Holmi, puh.
029 504 7168
Ylitarkastaja Jo37
hanna Juvonen,
puh. 029 506 4828
Kaivosylitarkastaja 50
Riikka Aaltonen,
puh. 029 506 4216
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Ylitarkastaja Netta
Skön, puh.
029 504 7059
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Hallitusneuvos
Susanna Siitonen,
puh. 029 504 8932
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