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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Tiistai 17.10.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Kuntien takauskeskuksesta annetun
lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
HE 92/2017 vp, HaVM 16/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 92/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

lituksen esitykseen HE 83/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

lituksen esitykseen HE 58/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
HE 74/2017 vp, StVM 8/2017 vp

HE 119/2017 vp, LA 22, 28/2015 vp,
LiVM 18/2017 vp

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 74/2017 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 119/2017 vp
sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotukset.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä
lakialoitteisiin LA 22, 28/2015 vp
sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely
päättyi.

Hallituksen esitys eduskunnalle poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välillä
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asian käsittely päättyi.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta
ja sähköisistä luottamuspalveluista
annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Asian käsittely päättyi.

HE 75/2017 vp, UaVM 8/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä

HE 83/2017 vp, LiVM 17/2017 vp

HE 58/2017 vp, StVM 7/2017 vp

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hal-

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hal-

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 75/2017 vp tarkoitetun
sopimuksen siltä osin kuin se kuuluu
Suomen toimivaltaan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä
sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 75/2017 vp sisältyvän
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lakiehdotuksen. Sopimuksen ainoa
ja lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi.

sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
HE 90/2017 vp, UaVM 9/2017 vp

muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 137/2017 vp

Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriperinnön
yhteiskunnallisesta
merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 87/2017 vp, SiVM 8/2017 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 87/2017 vp tarkoitetun
puiteyleissopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä
sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 87/2017 vp sisältyvän
lakiehdotuksen. Puiteyleissopimuksen ainoa ja lakiehdotuksen toinen
käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Perjantai 20.10.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
HE 81/2017 vp, VaVM 7/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 81/2017 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä tehdyn
strategisen kumppanuussopimuksen
hyväksymisestä sekä laiksi sopimuk-

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 90/2017 vp tarkoitetun
strategisen kumppanuussopimuksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 90/2017
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen
lakien liitteiden muuttamisesta

Asian käsittely päättyi.

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT

Hallituksen esitys HE 138/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opintotukilain muuttamisesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 139/2017 vp

Valiokunnan mietintö HaVM 18/
2017 vp–HE 89/2017 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
väestölaskentalain kumoamisesta
Valiokunnan mietintö HaVM 17/
2017 vp–HE 7/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vapaasta sivistystyöstä annetun lain
muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
poliisilain 2 luvun muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LaVM 11/
2017 vp–HE 270/2016 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tuomioistuinlain ja eräiden muiden
lakien muuttamisesta
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 17.10.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
luottolaitostoiminnasta annetun lain

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Hallituksen esitys HE 140/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36
ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien
työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 141/2017 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

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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