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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Perjantai 8.12.2017
Välikysymys eriarvoistumisesta
Välikysymys VK 4/2017 vp, vain
äänestykset:
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto
nauttii eduskunnan luottamusta.
Asian käsittely päättyi.

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 5.12.2017
Lakialoite laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan
asettamisesta
Lakialoite LA 78/2017 vp, Valiokunnan mietintö SiVM 13/2017 vp
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Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, lakialoitteeseen LA 78/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Perjantai 8.12.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 99/2017 vp,
Valiokunnan mietintö SiVM 12/2017
vp
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 115/2017 vp,
Valiokunnan mietintö SiVM 14/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 115/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maatalousyrittäjien lomituspalvelu-

lain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 160/2017 vp,
Valiokunnan mietintö StVM 13/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 160/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 162/2017 vp,
Valiokunnan mietintö StVM 14/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 162/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kansaneläkkeen ja eräiden muiden
etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä
annetun lain 2 §:n ja eräiden muiden
lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 123/2017 vp,
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Toimenpidealoite TPA 28/2017 vp,
Valiokunnan mietintö StVM 16/2017
vp
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden ympäristöä koskevien hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten
tarkistamiseksi
Hallituksen esitys HE 43/2017 vp,
Valiokunnan mietintö YmVM 14/
2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 43/2017 vp
sisältyvät 1.–6. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opintotukilain muuttamisesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 139/2017 vp,
Valiokunnan mietintö SiVM 11/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 139/2017 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 118/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
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,
Valiokunnan mietintö StVM 15/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 141/2017 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT

Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 103/2017 vp,
Valiokunnan mietintö LaVM 14/2017
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 103/2017 vp
sisältyvät 1.–6. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kalastuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 118/2017 vp,
Valiokunnan mietintö MmVM 10/
2017 vp
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Valiokunnan mietintö StVM 19/
2017 vp–HE 164/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sairausvakuutuslain väliaikaisesta
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö SiVM 13/
2017 vp–LA 78/2017 vp
Lakialoite laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan
asettamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 21/
2017 vp–HE 165/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 16/
2017 vp–HE 123/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kansaneläkkeen ja eräiden muiden

etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja eräiden
muiden lakien muuttamisesta
Valiokunnan mietintö VaVM 20/
2017 vp–HE 134/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö VaVM 21/
2017 vp–HE 169/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 23/
2017 vp–HE 179/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö HaVM 24/
2017 vp–HE 113/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 22/
2017 vp–HE 124/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Valiokunnan mietintö HaVM 27/
2017 vp–HE 181/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT

Torstai 7.12.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 183/2017 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
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SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

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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