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Keskiviikko 5.10.2016

AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 4.10.2016
Anne Kalmarin vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 15/2016 vp
Hyväksyttiin
Katri Kulmunin vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 56/2016 vp
Hyväksyttiin
Juha Pylvään vapautuspyyntö sosiaalija terveysvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 57/2016 vp
Hyväksyttiin
Sinuhe Wallinheimon vapautuspyyntö kansliatoimikunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 58/2016 vp
Hyväksyttiin
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Hyväksyttiin
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan
jäseneksi edustaja Olavi Ala-Nissilän
ja varajäseneksi edustaja Juha Pylvään.
Lakivaliokunnan täydennysvaali
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan
jäseneksi edustaja Juha Pylvään.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali
Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi edustaja Mikko
Kärnän.
Kansliatoimikunnan täydennysvaali
Eduskunta valitsi kansliatoimikunnan
jäseneksi edustaja Jukka Kopran ja
varajäseneksi edustaja Heli Järvisen.

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Perjantai 7.10.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työntekijän eläkelain, julkisten alojen

eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä
annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 130/2016 vp
Valiokunnan mietintö StVM 16/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 130/2016 vp
sisältyvät 1.–6. laki-ehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
VA L O K U N N I S S A
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö TaVM 19/
2016 vp HE 40/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
Valiokunnan mietintö TaVM 19/
2016 vp – HE 40/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
Valiokunnan mietintö TyVM 4/
2016 vp – HE 98/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
naisten ja miesten välisestä tasa-
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arvosta annetun lain ja tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 16/
2016 vp – HE 130/2016 vp

valiokunnan ja talousvaliokunnan
on annettava lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työntekijän eläkelain, julkisten alojen
eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä
annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 165/2016 vp

Valiokunnan mietintö TaVM 20/
2016 vp – HE 83/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö HaVM 14/
2016 vp – HE 122/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista
annetun lain 20 a §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 21/
2016 vp – HE 129/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ajoneuvoliikennerekisteristä annetun
lain, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n
ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 17/
2016 vp – K 9/2016 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen
toimintakertomus 2015
Valiokunnan mietintö LaVM 9/
2016 vp – HE 99/2016 vp
Lakivaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
esitutkintalain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

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 4.10.2016
Hallituksen esitys liikennekaareksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 161/2016 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslaki-
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion talousarviosta annetun lain
muuttamisesta
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työttömyysturvalain ja kotoutumisen
edistämisestä annetun lain 19 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta sekä
asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun
lain 3 a §:n 2 momentin 2 kohdan
kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 169/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan
ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työttömyysetuuksien rahoituksesta
annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 170/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Keskiviikko 5.10.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 164/2016 vp
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta
Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta

sekä laeiksi ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merityösopimuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 167/2016 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalalla
Hallituksen esitys HE 168/2016 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan,
jolle talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on
annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion
varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 171/2016 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lääkärin hyväksymisestä luokkaan A
kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi
lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 172/2016 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 173/2016 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 166/2016 vp

Torstai 6.10.2016

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun
11 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014
tehtyjen muutosten hyväksymiseksi

Lakialoite LA 35/2016 vp
Veera Ruoho, ps ym.
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan
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Lakialoite laiksi yliopistolain 1 §: n
muuttamisesta
Lakialoite LA 38/2016 vp
Heli Järvinen, vihr ym.
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan

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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