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To i m i t t a n u t e d u s k u n t a t i e d o t u s
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SISÄLLYSLUETTELO
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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 31.5.2017
Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta
vuoteen 2030
Valtioneuvoston selonteko VNS 7/
2016 vp
Valiokunnan mietintö TaVM 8/2017
vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan
ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 7/2016 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi
Perjantai 2.6.2017
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta
ja kirjanpidosta sekä hallinnosta
vuodelta 2016
9.6.2017/65

Valiokunnan mietintö TrVM 5/2017
vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan
ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 10/2017 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä
hallinnosta vuodelta 2016
Kertomus K 11/2017 vp
Valiokunnan mietintö TrVM 6/2017
vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan
ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 11/2017 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta
sekä hallinnosta vuodelta 2016
Kertomus K 12/2017 vp
Valiokunnan mietintö TrVM 7/2017
vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan
ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 12/2017 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 30.5.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta
Hallituksen esitys HE 25/2017 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 5/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 25/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Pohjoismaiden neuvoston Suomen
valtuuskunnan
toimintakertomus
2016
Kertomus K 4/2017 vp
Valiokunnan mietintö UaVM 2/2017
vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan
ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 4/2017 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 31.5.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Opetushallituksesta annetun lain ja
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
23
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Hallituksen esitys HE 31/2017 vp
Valiokunnan mietintö SiVM 4/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 31/2017 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 33/2017 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 8/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 33/2017 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Torstai 1.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys HE 9/2017 vp

Tiistai 30.5.2017
Valiokunnan mietintö LiVM 9/
2017 vp–HE 272/2016 vp

Valiokunnan mietintö LiVM 6/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt,
hallituksen esitykseen HE 9/2017 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä
annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten
eräiden liitteiden muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 23/2017 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 7/2017
vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 23/2017 vp tarkoitetut
yleissopimusten liitteisiin ja yleissopimusten pöytäkirjojen liitteisiin
tehdyt muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen
HE 23/2017 vp sisältyvät 1.–4. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen
käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
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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

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
postilain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö PuVM 2/
2017 vp–HE 94/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 7/
2017 vp–HE 23/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä
annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten
hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 6/
2017 vp–HE 9/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 5/
2017 vp–HE 25/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta

Valiokunnan mietintö LiVM 8/
2017 vp–HE 33/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö UaVM 3/
2017 vp–K 2/2017 vp
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2016
Valiokunnan mietintö UaVM 4/
2017 vp–K 5/2017 vp
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen
toiminnasta vuonna 2016
Valiokunnan mietintö SiVM 4/
2017 vp–HE 31/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Opetushallituksesta annetun lain ja
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TrVM 5/
2017 vp–K 10/2017 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta
ja kirjanpidosta sekä hallinnosta
vuodelta 2016
Valiokunnan mietintö TrVM 6/
2017 vp–K 11/2017 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä
hallinnosta vuodelta 2016
Valiokunnan mietintö TrVM 7/
2017 vp–K 12/2017 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta
sekä hallinnosta vuodelta 2016
Valiokunnan mietintö VaVM 2/
2017 vp–HE 49/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion talousarviosta annetun lain
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

9.6.2017/65

EDUSKUNNAN VIIKKO

Valiokunnan mietintö LiVM 10/
2017 vp–HE 2/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö SiVM 5/
2017 vp–HE 42/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lukiolain 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 30.5.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys HE 60/2017 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Euroopan hybridiuhkien torjunnan
osaamiskeskuksesta
Hallituksen esitys HE 59/2017 vp

Hallituksen esitys HE 61/2017 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitran toimintakertomus vuodelta
2016
Kertomus K 3/2017 vp

Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan
M U U TA

Keskiviikko 31.5.2017
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
Valtioneuvoston selonteko VNS 5/
2017 vp
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on
annettava lausunto
Torstai 1.6.2017
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain
50 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 6/2017 vp Thomas
Blomqvist r ym.

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden
1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina
2009 ja 2013 tehtyjen muutosten
hyväksymisestä sekä eräiksi niihin
liittyviksi laeiksi

Valtiontalouden tarkastusviraston
erilliskertomus eduskunnalle valtion
vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Lakialoite laiksi julkisesta työvoimaja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun muuttamisesta
Lakialoite LA 20/2017 vp Anna
Kontula vas ym.

Tiistai 30.5.2017
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali
Vaali VAA 37/2017 vp
Eduskunta valitsi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään oikeustieteen tohtori Pasi Pölösen toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2017 ja
päättyy 30.9.2021.
Keskiviikko 31.5.2017
Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä EU-toimintaympäristön muutoksista
Pääministerin ilmoitus PI 3/2017 vp
Asian käsittely päättyi

Kertomus K 9/2017 vp
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan

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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