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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 265/2016 vp
sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eräiden alusten ja niitä palvelevien
satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain
10 §:n muuttamisesta
HE 5/2017 vp

Perjantai 17.3.2017
Välikysymys ammatillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamista seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta

HaVM 2/2017 vp

VK 1/2017 vp

Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto
nauttii eduskunnan luottamusta.
Asian käsittely päättyi
TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 14.3.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain
muuttamisesta
HE 265/2016 vp
StVM 3/2017 vp
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Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 5/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.

Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten
hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja
merenkulun ympäristönsuojelulain
muuttamisesta
HE 3/2017 vp
LiVM 2/2017 vp

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 3/2017 vp tarkoitetun
pöytäkirjan liitteisiin tehdyt muutokset ja uudistetun liitteen. Eduskunta
hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 3/2017 vp sisältyvät 1.–6. lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja
Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
HE 255/2016 vp
TaVM 2/2017 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 255/2016 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään
päätetyn, hallituksen esitykseen HE
255/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Perjantai 17.3.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta
HE 4/2017 vp
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HaVM 3/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 4/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Finanssivalvonnasta annetun lain ja
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
HE 79/2016 vp
TaVM 1/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt,
hallituksen esitykseen HE 79/2016
vp sisältyvät 1.–2. lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ympäristönsuojelulain muuttamisesta
HE 273/2016 vp
YmVM 1/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 273/2016
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
MmVM 4/2017 vp – HE 267/2016
vp
Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

TaVM 3/2017 vp – HE 256/2016
vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kilpailulain 25 §:n muuttamisesta
MmVM 3/2017 vp – HE 6/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
StVM 4/2017 vp – KAA 4/2016 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
YmVM 2/2017 vp – HE 251/2016
vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
TyVM 2/2017 vp – KAA 5/2015 vp
Nollasopimusten kieltäminen lailla

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 14.3.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
pelastustoimen järjestämisestä
HE 16/2017 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

HE 17/2017 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan,
jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä sekä laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n ja
Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
annetun lain muuttamisesta
HE 18/2017 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 19/2017 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto
Torstai 16.3.2017
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2016
K 2/2017 vp
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain
sekä Energiavirastosta annetun lain
1 §:n muuttamisesta

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 2017
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