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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 22.11.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
energiatehokkuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 162/2016 vp
Valiokunnan mietintö TaVM 25/
2016 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 162/2016 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi
lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 159/2016 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 17/
2016 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
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käsittelyssä sisällöltään päätetyt,
hallituksen esitykseen HE 159/2016
vp sisältyvät 1.–19. lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
järjestyslain 22 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 101/2016 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 19/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 101/2016
vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä
hallituksen esitykseen HE 101/2016
vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen
käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi

tetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin
tasavallan välillä tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

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 UaVM 11/
2016 vp – HE 92/2016 vp

Valiokunnan mietintö UaVM 10/
2016 vp – HE 118/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tehos-

Valiokunnan mietintö HaVM 23/
2016 vp – HE 247/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n
ja ortodoksisesta kirkosta annetun
lain 119 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö MmVM 17/
2016 vp – HE 193/2016 vp
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
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symisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Valiokunnan mietintö YmVM 17/
2016 vp – HE 242/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö YmVM 16/
2016 vp – HE 241/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 34/
2016 vp – HE 216/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sairausvakuutuslain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta sekä
Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 35/
2016 vp – HE 218/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista annetun lain ja
sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö VaVM 24/
2016 vp – HE 235/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Sri Lankan kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Valiokunnan mietintö VaVM 23/
2016 vp – HE 202/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
Valiokunnan mietintö UaVM 9/
2016 vp – VNS 6/2016 vp
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
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Valiokunnan mietintö HaVM 17/
2016 vp – HE 90/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion virkamieslain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 33/
2016 vp – HE 217/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
toimeentulotuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain sekä eräiden
niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Valiokunnan mietintö SiVM 13/
2016 vp – HE 191/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Kansallisarkistosta ja arkistolain
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TaVM 27/
2016 vp – HE 189/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TaVM 26/
2016 vp – HE 201/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Finanssivalvonnasta annetun lain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö TyVM 11/
2016 vp – HE 211/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kilpailukykysopimuksessa sovittua muutosturvaa, työnantajan ja henkilöstön
välistä yhteistoimintaa sekä työterveyshuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi
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 22.11.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE
134/2016 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 249/2016 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kuntalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 250/2016 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
verontilityslain 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 244/2016 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Portugalin kanssa
tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 246/2016 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n
ja ortodoksisesta kirkosta annetun
lain 119 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 247/2016 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan
Keskiviikko 23.11.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle
perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta annetun
hallituksen esityksen (HE 175/2016
vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 245/2016 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Lakialoite laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 37 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 105/2016 vp, MariLeena Talvitie kok ym.
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun
8 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 86/2016 vp, Päivi
Räsänen kd ym.
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan
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M U U TA
Keskiviikko 23.11.2016
Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali Vaali 55/2016 vp
Eduskunta valitsi eduskunnan kirjaston hallituksen henkilökuntajäseneksi tietopalvelusihteeri Eija Kajavan ja tämän varajäseneksi verkkopalveluneuvoja Heikki Rajalan.

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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