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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 9.11.2016
Joona Räsäsen vapautuspyyntö Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 60/2016 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 8.11.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
arvonlisäverolain ja verotusmenettelystä annetun lain 15 c §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 110/2016 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 13/2016
vp
18.11.2016/134

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt,
hallituksen esitykseen HE 110/2016
vp sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 141/2016 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 14/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 141/2016 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 115/2016 vp
Valiokunnan mietintö LaVM 12/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt,
hallituksen esitykseen HE 115/2016
vp sisältyvät 1.–22. lakiehdotukset.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 23. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen
käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä
porojen estämiseksi pääsemästä toisen
valtakunnan alueelle Norjan kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä poronhoitolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 143/2016 vp
Valiokunnan mietintö MmVM 11/
2016 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 143/2016 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi
ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen
HE 143/2016 vp sisältyvät 1.–2.
lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen
käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työttömyysetuuksien rahoituksesta
annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
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Hallituksen esitys HE 170/2016 vp
Valiokunnan mietintö StVM 20/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 170/2016
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista
annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 148/2016 vp
Valiokunnan mietintö TaVM 22/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 148/2016
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 9.11.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sairausvakuutuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 199/2016 vp
Valiokunnan mietintö StVM 22/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 199/2016
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kiinteistöverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 174/2016 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 12/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 174/2016
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Keskustelualoite Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017
Keskustelualoite KA 18/2016 vp
Asian käsittely päättyi
Keskustelualoite Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle
2017
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Keskustelualoite KA 15/2016 vp
Asian käsittely päättyi
Keskustelualoite Vasemmistoliiton
eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017
Keskustelualoite KA 17/2016 vp
Asian käsittely päättyi
Keskustelualoite Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista
vuodelle 2017
Keskustelualoite KA 14/2016 vp
Asian käsittely päättyi
Keskustelualoite Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017
Keskustelualoite KA 16/2016 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 LaVM 13/
2016 vp – HE 168/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalalla
Valiokunnan mietintö LaVM 14/
2016 vp – HE 109/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä
Valiokunnan mietintö HaVM 19/
2016 vp – HE 101/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
järjestyslain 22 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 28/
2016 vp – HE 152/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 27/
2016 vp – HE 151/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 26/
2016 vp – HE 149/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kansaneläkkeen ja eräiden muiden

etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 26/
2016 vp – HE 149/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kansaneläkkeen ja eräiden muiden
etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja
toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TyVM 8/
2016 vp – HE 183/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 25/
2016 vp – HE 181/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö HaVM 20/
2016 vp – HE 186/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja
Belgian välillä tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta

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 8.11.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 224/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yleisestä asumistuesta annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 231/2016 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivalio-
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kunnan, sivistysvaliokunnan ja
sosiaali- ja terveysvaliokunnan on
annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sotilastapaturman ja palvelussairauden
korvaamisesta, tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä ja sotilaallisesta
kriisinhallinnasta annetun lain 20 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 225/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle eläketukilaiksi ja laiksi tuloverolain 63 b §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 226/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sairausvakuutuslain ja elatustukilain
6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi
muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 232/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 230/2016 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Suomen metsäkeskuksesta annetun
lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Keskiviikko 9.11.2016

Hallituksen esitys HE 223/2016 vp

Lakialoite laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön
ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden
muuttamisesta

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lakialoite LA 74/2016 vp, Touko
Aalto vihr ym.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
avustuksista erityisryhmien asuntoolojen parantamiseksi annetun lain,
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n sekä aravarajoituslain
4 §:n muuttamisesta

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Torstai 10.11.2016
Lakialoite laiksi eläinsuojelulain
20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 227/2016 vp

Lakialoite LA 49/2016 vp, Satu
Hassi, vihr ym.

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä
tulliasioissa Argentiinan tasavallan
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

Lakialoite laiksi eläinsuojelulain
20 a §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 48/2016 vp, Mikko
Kärnä, kesk
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 222/2016 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
opintotukilain ja tuloverolain 127 d
§:n muuttamisesta

M U U TA
Torstai 10.11.2016
Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston
täydennysvaali

Hallituksen esitys HE 229/2016 vp

Vaali VAA 54/2016 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
on annettava lausunto

Eduskunta valitsi Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi edustaja
Maria Tolppasen.

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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