5.–8.9.2017/36
Liite Virallisen lehden numeroon 106/15.9.2017

E DUSKUNNAN

VIIKKO

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
SISÄLLYSLUETTELO
Ainoan käsittelyn asiat . . . . . . .
Valiokuntiin lähetetyt asiat . . . .
Muuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suuri valiokunta. . . . . . . . . . . . .

27
27
28
29

AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 5.9.2017
Puhemiesneuvoston ehdotus edustajien istumajärjestyksestä hyväksyttiin. Edustaja Ruohon siirryttyä kokoomuksen eduskuntaryhmään istumajärjestystä muutetaan vastaavasti.
Eduskuntaryhmien järjestys pysyy
aiemmin päätettynä, mutta kokoomuksen, keskustan, perussuomalaisten ja sinisen eduskuntaryhmän rajat
muuttuvat puhemiesneuvoston esittämällä tavalla.

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 5.9.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
kausityöntekijöinä työskentelyä var15.9.2017/106

ten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun
edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
HE 80/2017 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta
ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
HE 83/2017 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
painelaitelain muuttamisesta
HE 88/2017 vp

HE 81/2017 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä tehdyn strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojeluyhteistoiminnasta annetun
lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta
HE 94/2017 vp

HE 90/2017 vp

Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan.

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Keskiviikko 6.9.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä
tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen

HE 82/2017 vp
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lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
HE 91/2017 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta
HE 96/2017 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
väestölaskentalain kumoamisesta
HE 89/2017 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Kuntien takauskeskuksesta annetun
lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
HE 92/2017 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta
annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 95/2017 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Torstai 7.9.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 87/2017 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain
11 luvun 8 §:n muuttamisesta
LA 29/2017 vp, Hanna Sarkkinen,
vas ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi
muuttamisesta

ulkomaalaislain

LA 28/2017 vp, Eva Biaudet, r ym.
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
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M U U TA
Tiistai 5.9.2017
Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmä on
25.8.2017 ilmoittanut eduskuntaryhmän nimenmuutoksesta. Eduskuntaryhmän uusi nimi on Sininen eduskuntaryhmä.
Johtava lakimies, varatuomari Matti
Torvinen, on 3.7.2017 esittänyt puhemiehelle edustajavaltakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan.
Edustaja Torvinen on liittynyt Siniseen eduskuntaryhmään.
Kauppatieteiden maisteri Pia Kauma,
on 2.8.2017 esittänyt puhemiehelle
edustajavaltakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan.
Edustaja Veera Ruoho on 30.6.2017
ilmoittanut liittyneensä Kokoomuksen eduskuntaryhmään.
Eduskunta hyväksyi Veera Ruohon
vapautuspyynnöt ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä sekä sivistysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä.

vapautuspyynnön valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä.
Eduskunta hyväksyi Johanna Karimäen vapautuspyynnöt suuren valiokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä
Eduskunta hyväksyi Touko Aallon
vapautuspyynnön valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä.
Eduskunta hyväksyi Outi AlankoKahiluodon vapautuspyynnön sivistysvaliokunnan jäsenyydestä.
Eduskunta hyväksyi Emma Karin
vapautuspyynnön suuren valiokunnan ja lakivaliokunnan jäsenyydestä.
Eduskunta hyväksyi Harry Harkimon
vapautuspyynnön lakivaliokunnan jäsenyydestä.
Eduskunta hyväksyi Sofia Vikmanin
vapautuspyynnön ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä.
Eduskunta hyväksyi Saara-Sofia Sirénin vapautuspyynnön Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä.

Eduskunta hyväksyi Saara-Sofia Sirénin vapautuspyynnön ympäristövaliokunnan jäsenyydestä

Eduskunta hyväksyi Ulla Parviaisen
vapautuspyynnön perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä.

Eduskunta hyväksyi Ari Jalosen vapautuspyynnöt perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä, tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä, puolustusvaliokunnan varajäsenyydestä ja tulevaisuusvaliokunnasta varajäsenyydestä.

Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan jäseneksi edustaja Matti Torvisen ja varajäseneksi edustaja VesaMatti Saarakkalan.

Eduskunta hyväksyi Lea Mäkipään
vapautuspyynnön työelämä- ja tasaarvovaliokunnan jäsenyydestä.
Eduskunta hyväksyi Reijo Hongiston vapautuspyynnön lakivaliokunnan
varajäsenyydestä.
Eduskunta hyväksyi Simon Elon vapautuspyynnön perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ja talousvaliokunnan varajäsenyydestä.
Eduskunta hyväksyi Anne Louhelaisen vapautuspyynnön valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä.
Keskiviikko 6.9.2017
Eduskunta hyväksyi Vesa-Matti Saarakkalan vapautuspyynnön suuren
valiokunnan ja valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä.
Eduskunta hyväksyi Ozan Yanarin

Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan jäseniksi edustaja Simon Elon ja
edustaja Ben Zyskowiczin sekä varajäseniksi edustaja Lea Mäkipään ja
edustaja Jaana Pelkosen.
Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Matti Torvisen ja varajäseneksi edustaja Kaj
Turusen.
Eduskunta valitsi tarkastusvaliokunnan jäseneksi edustaja Lea Mäkipään
ja varajäseneksi edustaja Ari Jalosen.
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan varajäseneksi edustaja Matti Torvisen.
Eduskunta valitsi puolustusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Reijo Hongiston.
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Tiina Elovaaran.
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Eduskunta valitsi talousvaliokunnan
varajäseneksi edustaja Vesa-Matti
Saarakkalan.
Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Simon
Elon.
Eduskunta valitsi työelämä- ja tasaarvovaliokunnan jäseneksi edustaja
Matti Torvisen ja varajäseneksi edustaja Anne Louhelaisen.
Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan varajäseneksi edustaja Tiina
Elovaaran.
Torstai 7.9.2017
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseniksi edustaja Touko Aallon,
edustaja Hanna Halmeenpään, edustaja Pia Kauman ja edustaja Kimmo
Kivelän sekä varajäseneksi edustaja
Juha Rehulan.
Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan jäseneksi edustaja Juha Rehulan.
Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseniksi edustaja Kari Kulmalan ja edustaja Ozan Yanarin sekä
varajäseneksi edustaja Emma Karin.
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jä-

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

seniksi edustaja Johanna Karimäen
ja edustaja Pia Kauman
Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi edustaja Hanna Halmeenpään
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Jani Toivolan
Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi edustaja
Ulla Parviaisen ja varajäseneksi
edustaja Juha Rehulan.
Eduskunta valitsi työelämä- ja tasaarvovaliokunnan varajäseneksi edustaja Antti Kurvisen.
Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Veera Ruohon
ja varajäseneksi edustaja Pia Kauman.
Eduskunta valitsi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi edustaja Juha Rehulan ja varajäseneksi edustaja Veera Ruohon.
Eduskunta hyväksyi Harri Jaskarin
vapautuspyynnön hallintovaliokunnan varajäsenyydestä.
Eduskunta hyväksyi Kari Tolvasen
vapautuspyynnön hallintovaliokunnan jäsenyydestä.

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 hyväksyi Eeva-Johanna
Elorannan vapautuspyynnön sosiaalija terveysvaliokunnan jäsenyydestä.
Perjantai 8.9.2017
Eduskunta valitsi hallintovaliokunnan
jäseneksi edustaja Veera Ruohon ja
varajäseneksi edustaja Kari Tolvasen.
Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi edustaja Kristiina Salosen.

S U U R I VA L I O K U N TA
Valtioneuvosto on 5.7., 24.8. ja
31.8.2017 toimittanut eduskunnalle
Euroopan unionin asiat U 37–45/
2017 vp, ja puhemies on lähettänyt
ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 37–41 liikenneja viestintävaliokunnan, asiasta U 42
liikenne- ja viestintävaliokunnan ja
ympäristövaliokunnan, asiasta U 43
valtiovarainvaliokunnan ja asioista
U 44 ja 45 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

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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