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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 18.10.2016
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen
toimintakertomus 2015
K 9/2016 vp
StVM 17/2016 vp
Hyväksyttiin

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 18.10.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
meriliikenteessä käytettävien alusten
kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
HE 145/2016 vp
LiVM 22/2016 vp
Hyväksyttiin
28.10.2016/125

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
laivavarustelain muuttamisesta
HE 127/2016 vp
LiVM 23/2016 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta sekä laeiksi varastetuista
tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten
hyväksymisestä ja yleissopimuksen
soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n
ja Kansallisgalleriasta annetun lain
18 §:n muuttamisesta
HE 112/2016 vp
SiVM 9/2016 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta
HE 154/2016 vp
StVM 18/2016 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta
HE 83/2016 vp
TaVM 20/2016 vp
Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
MmVM 10/2016 vp – HE 180/2016
vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maatiloille vuosina 2016 ja 2017
myönnettävistä valtiontakauksista
sekä laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 25 §:n ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
YmVM 11/2016 vp – HE 200/2016
vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
LaVM 11/2016 vp – HE 87/2016
vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yhdistetyn patenttituomioistuimen
paikallisjaostosta Suomessa
StVM 19/2016 vp – HE 150/2016
vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoi27
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tajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n
muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sairausvakuutuslain muuttamisesta

StVM 20/2016 vp – HE 170/2016
vp

HE 199/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työttömyysetuuksien rahoituksesta
annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
StVM 21/2016 vp – HE 171/2016
vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden
kustannusten korvaamisesta valtion
varoista annetun lain 1 ja 2 §:n
muuttamisesta

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 18.10.2016
Lakialoite laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain
1 §:n muuttamisesta
LA 43/2016 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja
Belgian välillä tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
HE 186/2016 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 187/2016 vp
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Kansallisarkistosta ja arkistolain
muuttamisesta

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

HE 191/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Keskiviikko 19.10.2016

HE 200/2016 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan
on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 198/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
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Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
julkisen hallinnon yhteispalvelusta
annetun lain muuttamisesta
HE 188/2016 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta
HE 189/2016 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

HE 190/2016 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä
annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 196/2016 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
HE 197/2016 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kasvinsuojeluaineista annetun lain
muuttamisesta
HE 192/2016 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista annetun
lain 22 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain
muuttamisesta
HE 193/2016 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja
maatalousyrittäjien luopumistuesta
annetun lain 23 §:n muuttamisesta
HE 194/2016 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maaseudun kehittämisen tukemisesta
annetun lain muuttamisesta
HE 195/2016 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan
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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.
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