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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Keskiviikko 20.12.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/
2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 106/2017 vp,
Hallituksen esitys HE 176/2017 vp,
Talousarvioaloite TAA 1–535/2017
vp, Toimenpidealoite TPA 51/2017
vp, Valiokunnan mietintö VaVM 22/
2017 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 106, 176/2017 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi
vuodelle 2018 mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen
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talousarvioaloitteiden TAA 1–535/
2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta
yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen TPA 51/2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta.
Asian käsittely päättyi.
Sanna Marinin vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä, lakivaliokunnan jäsenyydestä ja ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 86/2017 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Maanantai 18.12.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 41/2017 vp,
Valiokunnan mietintö HaVM 28/
2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 41/2017 vp

sisältyvät 1.–13. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 183/2017 vp,
Valiokunnan mietintö YmVM 17/
2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 183/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulosottokaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 150/2017 vp,
Valiokunnan mietintö LaVM 15/
2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 150/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
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Hallituksen esitys HE 152/2017 vp,
Valiokunnan mietintö VaVM 23/
2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 152/2017 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 154/2017 vp,
Valiokunnan mietintö VaVM 24/
2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 154/2017 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 155/2017 vp,
Valiokunnan mietintö VaVM 25/
2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 155/2017 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sijoituspalvelulain muuttamisesta ja
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 151/2017 vp,
Valiokunnan mietintö TaVM 22/
2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 151/2017 vp
sisältyvät 1.–29. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen
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hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi avaruustoiminnasta
ja löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 157/2017 vp,
Valiokunnan mietintö TaVM 23/
2017 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 157/2017 vp tarkoitetun
yleissopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 157/2017 vp sisältyvät 1.–3.
lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

vp, 77/2017 vp, Valiokunnan mietintö VaVM 21/2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 169/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta
pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 12/2015 vp, 102/2016 vp,
77/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotuksen
toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Tiistai 19.12.2017

Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja
eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi

Hallituksen esitys HE 97/2017 vp,
Valiokunnan mietintö VaVM 26/
2017 vp

Hallituksen esitys HE 100/2017 vp,
Lakialoite LA 4, 6, 8, 12/2016 vp, 34,
42/2017 vp, Toimenpidealoite TPA
3/2015 vp, Valiokunnan mietintö
StVM 24/2017 vp, Valiokunnan mietintö SuVM 1/2017 vp, Pöytäkirjan
liite EDK-2017-AK-166506, Lausumaehdotukset 18.12.2017 Liite 3A, Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-166511,
Epäluottamusehdotus 18.12.2017, Liite 3B

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 97/2017 vp
sisältyvät 1.–42. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 100/2017 vp
sisältyvät 1.–24. lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 4, 6, 8, 12/2016 vp,
34, 42/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten
toinen käsittely päättyi. Eduskunta
yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Lisäksi eduskunta hyväksyi edustaja Hannakaisa
Heikkisen tekemän lausumaehdotuksen. Eduskunta päätti, että hallitus
nauttii eduskunnan luottamusta.

Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 124/2017 vp,
Valiokunnan mietintö, StVM 22/
2017 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 124/2017 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kuntien ja kuntayhtymien eräiden
oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
annetun lain sekä eräiden kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden
soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 182/2017 vp,
Valiokunnan mietintö StVM 23/2017
vp, Lausumaehdotus 18.12.2017

Hallituksen esitys HE 169/2017 vp,
Lakialoite LA 12/2015 vp, 102/2016

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hal29.12.2017/149
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lituksen esitykseen HE 182/2017 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
PTK 145/2017/8.1 vp
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 28
mietinnön mukaisena.

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö SiVM 18/
2017 vp–HE 114/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
toisen kotimaisen kielen kokeilusta
perusopetuksessa

PTK 145/2017/8.2 vp
Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 29
mietinnön mukaisena.
PTK 145/2017/8.3 vp
Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 30
mietinnön mukaisena.

MUUTA

U-asiat

Eduskunnalle on annettu Oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys

Valtioneuvosto on 19.12.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 70/2017 vp, ja puhemies
on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja
viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Muu asia M 4/2017 vp
Keskiviikko 20.12.2017

Muu asia M 4/2017 vp

Eduskunta hyväksyi pääluokan 36
mietinnön mukaisena.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Valtioneuvosto on 14.12.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin
asiat U 67–69/2017 vp, ja puhemies
on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 67
on liikenne- ja viestintävaliokunnan
ja ympäristövaliokunnan sekä asioista U 68 ja 69 liikennevaliokunnan on
annettava lausunto.
Keskiviikko 20.12.2017

Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Pääluokka 36 Valtionvelan korot

U-asiat

Sidonnaisuudet, muut

Oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys

PTK 145/2017/8.9 vp

Maanantai 18.12.2017

Tiistai 19.12.2017

PTK 145/2017/8.4 vp

Eduskunta hyväksyi pääluokan 31
mietinnön mukaisena.

SUURI VALIOKUNTA

Työjärjestyksen mukaan eduskunta
ei tee päätöstä asiasta.
Asian käsittely päättyi.
Eduskunta kokoontuu vuoden 2018
valtiopäiville maanantaina 5.2.2018
kello 12.00, jolloin vuoden 2017 valtiopäivät päättyvät.

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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