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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 20.12.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
perustulokokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n ja ennakkoperintälain
17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 215/2016 vp
Lakialoite LA 103/2016 vp
Toimenpidealoite TPA 56/2016 vp
Valiokunnan mietintö StVM 42/
2016 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 215/2016 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 103/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan
ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.
Asian käsittely päättyi
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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 224/2016 vp
Valiokunnan mietintö StVM 43/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 224/2016 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 133/2016 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 27/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 133/2016 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 140/2016 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 28/
2016 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, halli-

tuksen esitykseen HE 140/2016 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työttömyysturvalain muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 210/2016 vp
Valiokunnan mietintö TyVM 15/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 210/2016 vp
sisältyvät 1.–5. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 128/2016 vp
Valiokunnan mietintö YmVM 20/
2016 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 128/2016 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
perusopetuslain 1 ja 46 §:n ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 178/2016 vp
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Valiokunnan mietintö SiVM 19/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 178/2016 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä
Hallituksen esitys HE 204/2016 vp
Valiokunnan mietintö SiVM 20/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 204/2016 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yleisistä kirjastoista ja opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 238/2016 vp
Valiokunnan mietintö SiVM 21/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 238/2016 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 208/2016 vp
Valiokunnan mietintö TaVM 33/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 208/2016 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 237/2016 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 34/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, halli-
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tuksen esitykseen HE 237/2016 vp
sisältyvät 1.–15. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kuntalain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 250/2016 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 26/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 250/2016 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 121/2016 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 30/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 121/2016 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tupakkalain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 219/2016 vp
Valiokunnan mietintö StVM 44/2016
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 219/2016 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä
tulliasioissa Argentiinan tasavallan
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
Hallituksen esitys HE 222/2016 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 29/
2016 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 222/2016 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi
ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esityk-

seen HE 222/2016 vp sisältyvän
lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle puolustusmateriaalialan pohjoismaisesta
yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä
laiksi puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 253/2016 vp
Valiokunnan mietintö PuVM 3/2016
vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 253/2016 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi
ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen
HE 253/2016 vp sisältyvät 1. ja 2.
lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 21.12.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja
opiskelijahuoltolain sekä opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 206/2016 vp
Valiokunnan mietintö SiVM 18/2016
vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE
134/2016 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 134/2016 vp
Hallituksen esitys HE 249/2016 vp
Talousarvioaloite TAA 1-462/2016
vp
Toimenpidealoite, TPA 34, 53/2016
vp
Valiokunnan mietintö VaVM 35/
2016 vp
Hyväksyttiin
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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 PeVM 3/
2016 vp – K 4/2016 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2015
Valiokunnan mietintö PeVM 2/
2016 vp – K 11/2016 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2015

M U U TA
Eduskunta aloittaa vuoden 2017 valtiopäivät keskiviikkona puhemiehen
ja kahden varapuhemiehen vaalilla
1.2.2017 klo 12.00

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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