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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 13.6.2017
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
HE 61/2017 vp, YmVM 8/2017 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 61/2017 vp tarkoitettuun
yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan ja siihen tehdyt muutokset niiltä
osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. Eduskunta hyväksyi annettavaksi hallituksen esityksessä HE
61/2017 vp tarkoitetun ilmoituksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
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käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 61/2017 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotukset.
Asian käsittely päättyi
Torstai 15.6.2017
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2016
K 16/2017 vp, TaVM 10/2017 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen
K 16/2017 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta
vuonna 2016
K 7/2017 vp, LiVM 12/2017 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen
K 7/2017 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 13.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lukiolain muuttamisesta
HE 42/2017 vp, SiVM 5/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hal-

lituksen esitykseen HE 42/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
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
HE 53/2017 vp, YmVM 7/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 53/2017 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset.
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 14.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
HE 13/2017 vp, LiVM 11/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 13/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Perjantai 16.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn
uudistamiseksi
HE 262/2016 vp, YmVM 9/2017 vp
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Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 262/2016 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rikosasioita koskevaa eurooppalaista
tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 29/2017 vp, LaVM 7/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 29/2017 vp
sisältyvät 1.–6. lakiehdotukset.
Asian käsittely päättyi

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö UaVM 6/
2017 vp– HE 55/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn
suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Valiokunnan mietintö HaVM 12/
2017 vp–HE 266/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun
1 §:n ja poliisilain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö HaVM 11/
2017 vp–HE 38/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion virkamatkoilla sattuneiden
vahinkojen korvaamisesta
Valiokunnan mietintö SiVM 6/
2017 vp–HE 36/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opintotukilain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö PuVM 4/
2017 vp–VNS 3/2017 vp
Valtioneuvoston puolustusselonteko
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VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 13.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä
Euroopan paikallisen itsehallinnon
peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun
lain hallituksen esityksen (HE 15/
2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
Hallituksen esitys HE 71/2017 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä
Hallituksen esitys HE 72/2017 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain
voimaanpanosta
Hallituksen esitys HE 73/2017 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys HE 74/2017 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja
tasa-arvovaliokunnan on annettava
lausunto
Keskiviikko 14.4.2017
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2016
Kertomus K 8/2017 vp
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan

Torstai 15.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 70/2017 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2016
Kertomus K 13/2017 vp
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan
Lakialoite laiksi luonnonsuojelulain
muuttamisesta
Lakialoite LA 23/2017 vp
Emma Kari vihr ym.
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan
MUUTA
Tiistai 13.6.2017
Seuraavat edustajat ovat ilmoittaneet
puhemiehelle, että he ovat perustaneet 13.6.2017 oman eduskuntaryhmän nimeltä Uusi vaihtoehto (uv),
ruotsiksi Nytt alternativ (na): Simon
Elo, Sampo Terho, Vesa-Matti Saarakkala, Kimmo Kivelä, Timo Soini,
Jari Lindström, Martti Mölsä, Ari
Jalonen, Anne Louhelainen, Kari
Kulmala, Pirkko Mattila, Jussi Niinistö, Ritva Elomaa, Kaj Turunen,
Tiina Elovaara, Lea Mäkipää, Hanna
Mäntylä, Maria Lohela, Reijo Hongisto ja Pentti Oinonen.
Eduskunta hyväksyi edustaja Ilkka
Kantolan (sd.) vapautuspyynnön sivistysvaliokunnan jäsenyydestä.
Keskiviikko 14.6.2017
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan
jäseneksi edustaja Pilvi Torstin.
Jari Myllykosken vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä
Eduskunta hyväksyi Katja Hännisen
vapautuspyynnön liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä.
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Torstai 15.6.2017
Eduskunta valitsi liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi edustaja
Jari Myllykosken.
Eduskunta valitsi työelämä- ja tasaarvovaliokunnan varajäseneksi edustaja Markus Mustajärven.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Eduskunta hyväksyi Saara-Sofia Sirénin vapautuspyynnön sivistysvaliokunnan jäsenyydestä.
Perjantai 16.6.2017
Arja Juvonen on 15.6.2017 ilmoittanut eronneensa Perussuomalaisten
eduskuntaryhmästä 13.6.2017 lukien.

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan
jäseneksi edustaja Sari Raassinan.
Eduskunta hyväksyi Anne-Mari Virolaisen vapautuspyynnön perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä.

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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