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hallituksen esitykseen HE 34/2016
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 64/2016 vp

AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 15.6.2016
Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä
Välikysymys VK 3/2016 vp
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto
nauttii eduskunnan luottamusta.
Asian käsittely päättyi
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 15.6.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
autoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 34/2016 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 7/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
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Valiokunnan mietintö HaVM 7/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 64/2016 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 81/2016 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 14/2016
vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 81/2016 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi
ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen
HE 81/2016 vp sisältyvän lakiehdo-

tuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Gambian kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 82/2016 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 15/2016
vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 82/2016 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi
ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 82/2016 vp sisältyvän
lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle alkolukkolaiksi sekä laiksi ajokorttilain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 68/2016 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 16/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 68/2016 vp
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sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
asevelvollisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 44/2016 vp
Valiokunnan mietintö PuVM 2/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 44/2016
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 84/2016 vp
Valiokunnan mietintö StVM 8/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 84/2016
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kaivoslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 57/2016 vp
Valiokunnan mietintö, TaVM 13/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 57/2016 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetun lain ja tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys, HE 98/2016 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan
Perjantai 17.6.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vuokratalojen
rakentamislainojen
lyhytaikaisesta korkotuesta
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Hallituksen esitys HE 76/2016 vp
Valiokunnan mietintö YmVM 9/2016
vp
Hyväksyttiin

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 TrVM 2/
2016 vp – K 10/2016 vp – K 15/
2016 vp
Hallituksen vuosikertomus 2015
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen
vuosikertomuksen tarkastuksesta
Valiokunnan mietintö VaVM 9/
2016 vp – HE 29/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Valiokunnan mietintö SiVM 7/
2016 vp – HE 80/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Opetushallituksesta
Valiokunnan mietintö StVM 9/
2016 vp – HE 85/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
omaishoidon tuesta annetun lain ja
eräiden muiden lakien muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 11/
2016 vp – HE 89/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 11/
2016 vp – HE 89/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö HaVM 12 /
2016 vp – HE 78/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain ja
verotusmenettelystä annetun lain
muuttamisesta

Valiokunnan mietintö TaVM 14/
2016 vp – HE 65/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö LiVM 20/
2016 vp – HE 96/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain, alusturvallisuuden valvonnasta
annetun lain ja alusrekisterilain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TrVM 5/
2016 vp – K 14/2016 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä
hallinnosta vuodelta 2015
Valiokunnan mietintö TrVM 4/
2016 vp K 13/2016 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta
sekä hallinnosta vuodelta 2015
Valiokunnan mietintö StVM 12 /
2016 vp – HE 97/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kuntien ja kuntayhtymien eräiden
oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
Valiokunnan mietintö TaVM 15/
2016 vp – HE 46/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö SiVM 8/
2016 vp – K 6/2016 vp
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2015
Valiokunnan mietintö HaVM 13/
2016 vp – HE 59/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain
muuttamisesta
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Valiokunnan mietintö TaVM 16/
2016 vp – HE 70/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tilintarkastuslain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö LaVM 8/
2016 vp – HE 7/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi
lainsäädännöksi
Valiokunnan mietintö StVM 10/
2016 vp – HE 86/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
perhehoitolain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö VaVM 10/
2016 vp VNS 3/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen
talouden suunnitelmasta vuosille
2017–2020

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Valiokunnan mietintö HaVM 11/
2016 vp – HE 43/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkomaalaislain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TaVM 14/
2016 vp – HE 65/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
M U U TA
Tiistai 14.6.2016
U-asiat
Valtioneuvosto on 9.6.2016 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin
asian U 32/2016 vp, ja puhemies on
lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen
valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

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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