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Pöytäkirja
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Täysistunto
Perjantai 30.6.2017 klo 12.59—13.28
Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.28.
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (12.59—13.28).
1. Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto.
2. Ilmoituksia
2.1. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 219, 232, 237, 238,
240-244, 246-249, 251-256, 259, 265/2017 vp.
2.2. Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 29.6.2017 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA
17-19/2017 vp.
3. Puhemiesneuvoston ehdotus edustajien istumajärjestyksestä
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ 2/2017 vp
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen: Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia.
Puhemiesneuvosto, jonka tehtävänä on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehdä ehdotuksia eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä täysistuntosalissa, ehdottaa
eduskunnan päätettäväksi, että edustajat istuvat syysistuntokauden 2017 alusta lukien
Eduskuntatalon täysistuntosalissa eduskuntaryhmittäin siten, että puhemiehen paikalta
katsottuna äärimmäisenä oikealla on ruotsalainen eduskuntaryhmä ja siitä lähtien muut
eduskuntaryhmät seuraavassa järjestyksessä: kokoomuksen eduskuntaryhmä, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä, keskustan eduskuntaryhmä, perussuomalaisten eduskuntaryhmä, edustaja Veera Ruoho, Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmä, vihreä eduskuntaryhmä, sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä ja äärimmäisenä vasemmalla vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kukin ryhmä puhemiesneuvoston määräämien rajojen puitteissa.
Tarkistettu
4.1

Pöytäkirja PTK 80/2017 vp
Keskustelua ei syntynyt.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.
4. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys HE 60/2017 vp
Lisätalousarvioaloite LTA 1-5/2017 vp
Valiokunnan mietintö VaVM 5/2017 vp
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen: Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/
2017 vp.
Yleiskeskustelu asiasta päättyi 28.6.2017 pidetyssä istunnossa. Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset.
Keskustelussa tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan
mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina
jaetut ehdotukset:
1. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 23.10.88: Ehdotus: "Momentin
23.10.88 perusteluja ei muuteta Neste Oyj:n valtion omistusosuuden osalta." (Vastalause
1)
2. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 23.10.88: Ehdotus: "Momentin
23.10.88 perusteluja ei muuteta Neste Oyj:n osalta." (Vastalause 2)
3. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 23.10.88: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että strategisen intressin toteutumisen turvaamiseksi valtion omistus Neste Oyj:ssä pidetään yli 50 prosentissa." (Vastalause 1)
4. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 23.10.88: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle kattavan selvityksen uudenlaisten omistajapoliittisten kehitysyhtiöiden todellisesta tarpeesta ja käyttötarkoituksesta ja että valtioomistaja pidättyy myymästä sellaisia omistuksia, joilla on strategista merkitystä Suomen
taloudelle ja elinkeinotoiminnan kehitykselle tai joiden tuotto ylittää Suomen valtionlainojen korkotason." (Vastalause 2)
5. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 23.10.88: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että valtion omistus Neste Oyj:ssä säilytetään yli 50 prosentissa." (Vastalause 2)
6. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahojen
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korottamiseksi niin, että niiden bkt-osuus nousee hallituskaudella vähintään samalle tasolle kuin ennen vuoden 2016 leikkauksia." (Vastalause 2)
7. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 25.40.01: Lisätään 7 000 000 euroa
momentille 25.40.01 Pelson vankilan peruskorjaukseen tai uudisrakentamiseen. (Vastalause 2)
8. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 29.20.21: Lisätään 5 000 000 euroa
ammatillisen koulutuksen kasvupilottien toteuttamiseen koko maassa. (Vastalause 1, LTA
1)
9. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 29.40.20: Lisätään 12 000 000 euroa
paikallista elinkeinoelämää tukevaan ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. (Vastalause 1, LTA 2)
10. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.90.55: Ehdotus: "Momentin
29.90.55 perusteluja muutetaan siten, että 3,5 miljoonan euron määräraha kohdennetaan
eri puolilla maata sijaitseville, erityisesti lasten ja nuorten liikuntaa edistäville liikuntapaikkahankkeille." (Vastalause 2)
11. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 31.10.77: Lisätään 10 000 000 euroa aluetaloutta ja paikallista elinkeinopolitiikkaa tukeviin väylähankkeisiin. (Vastalause
1, LTA 3)
12. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 31.10.77: Ehdotus: "Momentin
31.10.77 perusteluja muutetaan siten, että Kymi Ringin moottorirata-alueen liikenneyhteyksien sijaan 14 miljoonan euron määräraha käytetään parannustöihin, joilla kunnostetaan
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeän Lahti—Kouvola-tieosuuden kuntoa niin, että
liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus paranee koko tieosuudella." (Vastalause 2)
13. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 31.40.45: Lisätään 7 000 000 euroa
monimuotoisen median turvaamiseen. (Vastalause 1)
14. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 31.40.45: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että viestinnän tukimuotojen jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon eri
medioiden tuottamat yhteiskunnalliset hyödyt." (Vastalause 1)
15. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 31.40.45: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus uudistaa mediatukea niin, että se huomioi tasapuolisesti eri
teknologiat ja mediatyypit ja painottaa tasapuolisesti eri toimijoiden ja toimintamallien yhteiskunnallista merkitystä ja hyötyä." (Vastalause 2)
16. Antero Laukkanen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 32.20.40: Lisätään 10 000 000
euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen. (LTA 4)
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17. Antero Laukkanen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 32.30.51: Lisätään 25 000 000
euroa julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin. (LTA 5)
18. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin poistaakseen momentin
32.30.51 päätösosassa mainitun 3 000:ta henkilötyövuotta koskevan rajoituksen." (Vastalause 1)
19. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus poistaa momentilta 32.30.51 yhdistysten ja säätiöiden palkkatukea koskevan rajoituksen." (Vastalause 2)
20. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus nostaa huomattavasti palkkatukeen osoitettuja varoja ja uudistaa palkkatukijärjestelmää ns. Myllykosken mallin mukaisesti." (Vastalause 2)
21. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus luopuu suunnitelmistaan ulkoistaa ja yksityistää työllisyyspalvelut ja kehittää niitä niin, että julkisilla viranomaisilla ja TE-keskuksilla on jatkossakin päävastuu palveluiden järjestämisestä ja että sanktioiden ja valvonnan lisäämisen sijaan keskitytään parantamaan palveluiden tasoa niitä käyttävien ihmisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti." (Vastalause 2)
22. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 33.60.38: Vähennetään 27 000 000
euroa ja momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää vain valtionavustuksen maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille erillisten henkilökohtaisen budjetin
pilottihankkeiden valmistelusta ja toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin. (Vastalause
1)
23. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.60.38: Vähennetään 27 000 000
euroa momentilta 33.60.38 ja momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa voi
käyttää ainoastaan valtionavustuksen maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille erillisiin
henkilökohtaisen budjetoinnin pilottihankkeiden valmistelusta ja toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin. (Vastalause 2)
24. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 35.10.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi esitykset, joilla varmistetaan,
että ympäristölupamenettelyt ja -valvonta ovat sellaisella tasolla, ettei tulevaisuudessa tule
uusia kaivoskatastrofeja ja että kaivostoimijoilta edellytetään jatkossa riskejä vastaavat
etukäteisvakuudet." (Vastalause 2)
25. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 35.20.60: Ehdotus: "Momentin perusteluja ei muuteta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004)
mukaisten avustusten osalta." (Vastalause 1)
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26. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus:
"Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin aluetalouden, paikallisen elinkeinoelämän ja positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseksi tasapuolisesti koko Suomessa." (Vastalause 1)
27. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus:
"Eduskunta edellyttää, että moniarvoisen median turvaamiseksi hallitus antaa esityksen
sähköisten julkaisujen arvonlisäveron alentamisesta paperisten julkaisujen tasolle välittömästi ALV-direktiivin sen salliessa." (Vastalause 1)
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen: Krista Kiurun ehdotus 1 ja Kari Uotilan ehdotus 2 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.
Äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 1 ja Kari Uotilan ehdotus 2 "ei". Äänestyksen tulos:
jaa 132, ei 39; poissa 28 (äänestys 1). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen: Krista Kiurun ehdotus 3 ja Kari Uotilan ehdotus 5 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.
Äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 3 ja Kari Uotilan ehdotus 5 "ei". Äänestyksen tulos:
jaa 131, ei 40; poissa 28 (äänestys 2). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 4 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 157, ei 14; poissa 28
(äänestys 3). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 6 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 54; poissa 31
(äänestys 4). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 7 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52; poissa 32
(äänestys 5). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 8 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 53; poissa 28
(äänestys 6). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 9 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 59; poissa 29
(äänestys 7). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 10 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 33; poissa 29
(äänestys 8). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 11 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 60; poissa 30
(äänestys 9). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
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Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 12 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 31; poissa 32
(äänestys 10). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 13 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 48; poissa 30
(äänestys 11). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 14 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 70; poissa 29
(äänestys 12). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 15 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 70; poissa 29
(äänestys 13). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Antero Laukkasen ehdotus 16 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 58; poissa 29 (äänestys 14). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Antero Laukkasen ehdotus 17 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 52; poissa 29 (äänestys 15). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen: Krista Kiurun ehdotus 18 ja Kari Uotilan ehdotus 19 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.
Äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 18 ja Kari Uotilan ehdotus 19 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 74; poissa 29 (äänestys 16). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 20 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 15; poissa 29
(äänestys 17). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 21 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 48; poissa 29
(äänestys 18). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen: Krista Kiurun ehdotus 22 ja Kari Uotilan ehdotus 23 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.
Äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 22 ja Kari Uotilan ehdotus 23 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 61; poissa 29 (äänestys 19). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 24 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 63; poissa 29
(äänestys 20). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 25 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 61; poissa 29
(äänestys 21). Eduskunta hyväksyi mietinnön.

6

Pöytäkirja PTK 80/2017 vp
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 26 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 74; poissa 29
(äänestys 22). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 27 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 74; poissa 29
(äänestys 23). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
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.

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 39/2017 vp
Valiokunnan mietintö SiVM 7/2017 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen: Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Keskustelu asiasta päättyi 28.6.2017 pidetyssä täysistunnossa.
Keskustelussa on Jukka Gustafsson Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.
Lisäksi keskustelussa on Jukka Gustafsson Li Anderssonin kannattamana ehdottanut
mietintöön sisältyvien neljän lausumaehdotuksen lisäksi hyväksyttäväksi vastalauseen
mukaiset kahdeksan lausumaa.
Selonteko hyväksyttiin.
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen: Ensin päätetään lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei". Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 57; poissa 30 (äänestys 24).
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp sisältyvät 1.—27. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan
mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät 1.—4. lausumaehdotuksen.
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen: Lopuksi on päätettävä keskustelussa
tehdyistä lausumaehdotuksista. Jukka Gustafssonin vastalauseen mukaisista lausumaehdotuksista 5—12 äänestetään erikseen mietintöä vastaan.
Äänestysjärjestys hyväksyttiin.
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Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 5 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 107, ei
61; poissa 31 (äänestys 25). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 6 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 107, ei
61; poissa 31 (äänestys 26). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 7 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 110, ei
57; poissa 32 (äänestys 27). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 8 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 106, ei
59; poissa 34 (äänestys 28). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 9 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 95, ei
73; poissa 31 (äänestys 29). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 10 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 110, ei
57; poissa 32 (äänestys 30). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 11 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 114, ei
54; poissa 31 (äänestys 31). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 12 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 115, ei
52; poissa 32 (äänestys 32). Eduskunta hyväksyi mietinnön.
Asian käsittely päättyi.

6. Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 44/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Vesa-Matti Saarakkalan ja varajäseneksi edustaja Ville Tavion.
7. Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 45/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan varajäseniksi edustaja Olli Immosen ja edustaja Ari Jalosen.
8. Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 46/2017 vp
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Vaaleja
Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan varajäseniksi edustaja Laura Huhtasaaren ja
edustaja Simon Elon.
9. Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 47/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Vesa-Matti Saarakkalan sekä
varajäseniksi edustaja Martti Mölsän ja edustaja Anne Louhelaisen.
10. Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 48/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi edustaja Ari Jalosen ja edustaja Pentti Oinosen sekä varajäseneksi edustaja Toimi Kankaanniemen.
11. Hallintovaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 49/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi hallintovaliokunnan varajäseneksi edustaja Laura Huhtasaaren.
12. Lakivaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 50/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseniksi edustaja Tiina Elovaaran ja edustaja Ari Jalosen sekä varajäseniksi edustaja Reijo Hongiston ja edustaja Mika Raatikaisen.
13. Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 51/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi edustaja Ritva Elomaan.
14. Puolustusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 52/2017 vp
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Vaaleja
Eduskunta valitsi puolustusvaliokunnan jäseneksi edustaja Jari Ronkaisen sekä varajäseniksi edustaja Tom Packalénin ja edustaja Ari Jalosen.
15. Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 53/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Sami Savion ja varajäseneksi
edustaja Laura Huhtasaaren.
16. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 54/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Mika Niikon.
17. Talousvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 55/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Laura Huhtasaaren sekä varajäseniksi edustaja Teuvo Hakkaraisen ja edustaja Simon Elon.
18. Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 56/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Ari Jalosen.
19. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 57/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseniksi edustaja Rami Lehdon ja
edustaja Lea Mäkipään sekä varajäseneksi edustaja Leena Meren.
20. Ympäristövaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 58/2017 vp
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Vaaleja
Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Olli Immosen ja varajäseneksi
edustaja Ritva Elomaan.
21. Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ 1/2017 vp
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen: Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 21. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän istunnon päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina 5.9.2017
kello 14.00.
Keskustelua ei syntynyt.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.
————
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen: Arvoisat edustajat! Itsenäinen Suomi
täyttää 100 vuotta. Ainakin eduskunta on aloittanut ensimmäisen vuosipuoliskonsa hyvin
vauhdikkaasti. Olemme voineet todeta, että talous ja työllisyyskin maassa kohenevat —
totta kai osan mielestä hyvää vauhtia, osan mielestä aivan liian hitaasti. Edelleen olemme
todenneet, että poliittinen kenttäkin elää, uusia eduskuntaryhmiäkin syntyy. Edelleen
olemme käsitelleet täällä historian suurimpiin esityksiin kuuluvia yhteiskunnallisia uudistuksia mielestäni hyvin vastuullisella tavalla.
Mutta nyt kesä on edessä, on kesäloman aika. Valitettavasti vain joudumme toteamaan,
että kaikki edustajat eivät ihan tarkkaan vielä tiedä, milloin pääsevät lomalle ja milloin sieltä sitten voivat palata. Tällä kertaa, kun sitten palaamme syksyllä työhön, me emme palaa
enää tähän taloon. Hyvinhän täällä on mennyt, mutta tuskin kovin moni tätä paikkaa ikävöi. [Naurua] Se uusi ja uljas, kohennettu ja kunnostettu, rakastettu, odottaa meitä tuolla
jossain.
Arvoisat edustajat! Haluan kiittää edustajia siitä, että olemme täällä mielestäni toimineet tavalla, joka ansaitsee kyllä tietyn huomion. Demokratiassa ollaan ja pitää voida olla
välillä eri mieltä, välillä aika näyttävästikin ja joskus ehkä vähän turhankin kärjekkäästi,
mutta kuitenkin ihan hyvin. Mutta kun me näitten mittelöjen jälkeen tästä salista poistumme tuonne eteisen puolelle ja maailmalle muutoin, me olemme kavereita, ystäviä ja työtovereita. Niin toimii mielestäni valistunut työyhteisö, niin toimii mielestäni sellainen yhteisö, joka on ymmärtänyt ja oivaltanut demokratian, kansanvallan, syvimmän olemuksen.
Näillä sanoilla ja ajatuksilla teille kaikille edustajille ja koko tässä talossa työskentelevälle kaikelle henkilöstölle oikein hyvää ja — kyllä sieltä lämminkin kesä tulee — myös
lämmintä kesää.
Istunto on päättynyt. [Suosionosoituksia]
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22. Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 5.9.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin
klo 13.28.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Maija-Leena Paavola
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