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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 6.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksen hyväksymisestä
Hallituksen esitys HE 54/2017 vp
Valiokunnan mietintö YmVM 6/2017
vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 54/2017 vp tarkoitetun
Montrealin pöytäkirjan muutoksen
siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan.
Asian käsittely päättyi
TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 6.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
16.6.2017/68

Hallituksen esitys HE 72/2016 vp
Valiokunnan mietintö UaVM 1/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 72/2016 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän
lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun
selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 228/2016 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 8/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp
sisältyvät 1.–6. ja 8.–27. lakiehdotukset. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden,
28. ja 29. lakiehdotukset. Eduskunta
pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp sisältyvän
7. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön
sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 7.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 94/2016 vp
Valiokunnan mietintö PuVM 2/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 94/2016 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Torstai 8.6.2017
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2016
Kertomus K 5/2017 vp
Valiokunnan mietintö UaVM 4/2017
vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan
ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 5/2017 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle sisä29
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ministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön
muuttamiseksi
Hallituksen esitys HE 107/2016 vp
Valiokunnan mietintö HaVM 9/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 107/2016 vp
sisältyvät 1.–8. laki-ehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Perjantai 9.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan
lainsäädännön muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 2/2017 vp
Valiokunnan mietintö LiVM 10/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 2/2017 vp
sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion talousarviosta annetun lain
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 49/2017 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 2/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 49/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi

Valiokunnan mietintö LiVM 11/
2017 vp–HE 13/2017 vp

Valiokunnan mietintö YmVM 10/
2017 vp–HE 69/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Euroopan unionin aluskierrätyksestä
annetun asetuksen täytäntöönpanoon
liittyvien lakien muuttamisesta

Valiokunnan mietintö YmVM 7/
2017 vp–HE 53/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yleisestä asumistuesta annetun lain,
yleisestä asumistuesta annetun lain
muuttamisesta annetun lain 29 ja
41 §:n sekä opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö YmVM 8/
2017–vp HE 61/2017 vp
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
Valiokunnan mietintö YmVM 9/
2017 vp–HE 262/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn
uudistamiseksi
Valiokunnan mietintö TuVM 1/
2017 vp–VNS 1/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän
kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
Valiokunnan mietintö MmVM 8/
2017 vp–HE 28/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
metsästyslain muuttamisesta

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 MmVM 7/
2017 vp–VNS 2/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa
meille ja maailmalle
Valiokunnan mietintö LiVM 9/
2017 vp–HE 272/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
postilain muuttamisesta
30

Valiokunnan mietintö LaVM 7/
2017 vp–HE 29/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rikosasioita koskevaa eurooppalaista
tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö UaVM 5/
2017 vp–VNS 5/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

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 6.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 63/2017 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
rajat ylittävästä terveydenhuollosta
annetun lain ja sairausvakuutuslain
2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 68/2017 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Euroopan unionin aluskierrätyksestä
annetun asetuksen täytäntöönpanoon
liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 69/2017 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 62/2017 vp
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan
Torstai 8.6.2017
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun
1 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 19/2017 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys HE 60/2017 vp
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Lisätalousarvioaloite LTA 1–5/2017
vp
Lisätalousarvioaloitteet LTA 1–5/
2017 vp lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 64/2017 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 65/2017 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 66/2017 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 67/2017 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain
14 luvun 4 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 22/2017 vp
Veera Ruoho ps ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Suuri valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Hallintovaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Puolustusvaliokunta
Sosiaali– ja terveysvaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

M U U TA
Tiistai 6.6.2017
Outi Mäkelän vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 29/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Keskiviikko 7.6.2017
Lakivaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 38/2017 vp
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan
jäseneksi edustaja Harry Harkimon.
Torstai 8.6.2017
Nasima Razmyarin (sd) vapautuspyyntö edustajantoimesta
Vapautuspyyntö VAP 30/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Perjantai 9.6.2017
Valtiotieteen tohtori, yrittäjä Pilvi
Torsti (sd) aloitti kansanedustajan tehtävän.

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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