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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 27.6.2017
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitran toimintakertomus vuodelta 2016
K 3/2017 vp, TaVM 13/2017 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen
K 3/2017 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi
Valtioneuvoston selonteko julkisen
talouden suunnitelmasta vuosille
2018–2021
VNS 4/2017 vp, VaVM 4/2017 vp
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin
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Keskiviikko 28.6.2017
Hanna Mäntylän vapautuspyyntö
edustajantoimesta
VAP 38/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Valtioneuvoston selonteko julkisen
talouden suunnitelmasta vuosille
2018–2021
VNS 4/2017 vp, VaVM 4/2017 vp,
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK134844
Ehdotukset kannanotoksi 27.6.2017,
Liite 4A
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 4/2017 vp johdosta
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi
HE 60/2017 vp, LTA 1-5/2017 vp,
VaVM 5/2017 vp
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin
Torstai 29.6. 2017
Sami Savion vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä
VAP 39/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön

Jani Mäkelän vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan
varajäsenyydestä
VAP 40/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Leena Meren vapautuspyyntö lakivaliokunnan varajäsenyydestä ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä
VAP 41/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Rami Lehdon vapautuspyyntö tarkastusvaliokunnan varajäsenyydestä ja
talousvaliokunnan jäsenyydestä
VAP 42/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Mika Raatikaisen vapautuspyyntö
ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä ja tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä
VAP 43/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
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Mika Niikon vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä
VAP 44/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Lea Mäkipään vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä
VAP 45/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Jari Ronkaisen vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä,
hallintovaliokunnan varajäsenyydestä
ja puolustusvaliokunnan jäsenyydestä
VAP 46/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Ari Jalosen vapautuspyyntö maa- ja
metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä
VAP 47/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Ritva Elomaan vapautuspyyntö puolustusvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä
VAP 48/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Arja Juvosen vapautuspyyntö tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä
VAP 49/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Juho Eerolan vapautuspyyntö suuren
valiokunnan varajäsenyydestä
VAP 50/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Olli Immosen vapautuspyyntö puolustusvaliokunnan ja talousvaliokunnan varajäsenyydestä
VAP 51/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Ville Tavion vapautuspyyntö suuren
valiokunnan jäsenyydestä ja perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä
VAP 52/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
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Laura Huhtasaaren vapautuspyyntö
lakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan jäsenyydestä
VAP 53/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Hanna Mäntylän vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä
VAP 54/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Ville Vähämäen vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokunnan varajäsenyydestä
VAP 55/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Teuvo Hakkaraisen vapautuspyyntö
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä
VAP 56/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Tiina Elovaaran vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä ja ympäristövaliokunnan jäsenyydestä
VAP 57/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Tom Packalénin vapautuspyyntö lakivaliokunnan varajäsenyydestä
VAP 58/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön
Perjantai 1.7.2017
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 2/2017 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin
Hallituksen esitys, HE 60/2017 vp
Lisätalousarvioaloite, LTA 1-5/2017
vp
Valiokunnan mietintö, VaVM 5/
2017 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 60/2017 vp sisältyvän
ehdotuksen vuoden 2017 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA

1–5/2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2017 lisätalousarvion
soveltamisesta
Asian käsittely päättyi

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Maanantai 26.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
puolustusvoimista annetun lain 47 §:n
muuttamisesta
HE 30/2017 vp, PuVM 3/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 30/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
aluevalvontalain ja rikoslain 17 luvun
7 b §:n muuttamisesta
HE 56/2017 vp, PuVM 5/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 56/2017 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opintotukilain muuttamisesta
HE 36/2017 vp, SiVM 6/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 36/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän
lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta
HE 38/2017 vp, HaVM 11/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 38/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun
1 §:n ja poliisilain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta
HE 266/2016 vp, HaVM 12/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 266/2016 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain sekä eräiden
niihin liittyvien lakien muuttamisesta
HE 40/2017 vp, HaVM 13/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 40/2017 vp
sisältyvät 1.–5. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta
HE 51/2017 vp, TyVM 6/2017 vp
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin
Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
HE 50/2017 vp, LA 1, 3/2016 vp,
TPA 3/2016 vp, TaVM 11/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 50/2017 vp
sisältyvät 1.–5. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 1, 3/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä teh-
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dyn suhteita ja yhteistyötä koskevan
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
HE 55/2017 vp, UaVM 6/2017 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 55/2017 vp tarkoitetun
kumppanuussopimuksen siltä osin
kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 55/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
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
HE 62/2017 vp, UaVM 7/2017 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 62/2017 vp tarkoitetun
Euroopan unionin ja Latinalaisen
Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen. Eduskunta hyväksyi
ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen
HE 62/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 29.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta
HE 51/2017 vp, TyVM 6/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 51/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
HE 39/2017 vp, SiVM 7/2017 vp
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin
Torstai 30.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
HE48/2017 vp
Perjantai 1.7.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys, HE 39/2017 vp
Valiokunnan mietintö, SiVM 7/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp
sisältyvät 1.–27. lakiehdotukset. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi
mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi
VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö VaVM 5/
2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi
VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 27.6.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion virkamieslain muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi,
HE 77/2017 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
on annettava lausunto.
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja
6 §:n muuttamisesta

Lakialoite laiksi rikoslain 28 luvun
2 §:n muuttamisesta

neensä Perussuomalaisten eduskuntaryhmään 23.6.2017.

HE 78/2017 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle
maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta
HE 79/2017 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi sotilastapaturman ja
palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
LA 27/2017 vp
Arja Juvonen ejuv ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi poliisilain 4 luvun
1 §:n muuttamisesta
LA 17/2017 vp
Mika Kari sd ym.
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Keskiviikko 28.6.2017
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
KAA 4/2017 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

LA 24/2017 vp
Kari Kulmala ps ym.

Eduskunnalle on annettu Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2016 (K 15/2017 vp).

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Torstai 29.6.2017
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen
toimintakertomus 2016

Keskiviikko 28.6.2017
Arja Juvonen on 27.6.2017 ilmoittanut liittyneensä Perussuomalaisten
eduskuntaryhmään.

K 15/2017 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

SUURI VALIOKUNTA

Lakialoite laiksi rikoslain 2 c luvun
5 §:n muuttamisesta
Lakialoite
LA 25/2017 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Lakialoite laiksi tuloverolain 52 §:n,
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n ja ennakkoperintälain
25 §:n muuttamisesta

Maanantai 26.6.2017
Valtioneuvosto on 21.6.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 35, 36/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi
suureen valiokuntaan, jolle asiasta
U 35 valtiovarainvaliokunnan ja asiasta
U 36 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Lakialoite
LA 26/2017 vp
Ritva Elomaa uv ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
MUUTA
Maanantai 26.6.2017
Ritva Elomaa on 26.6.2017 ilmoittanut eronneensa Uusi vaihtoehto eduskuntaryhmästä 22.6.2017 ja liitty-

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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