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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. . . . . . .
Toisen käsittelyn asiat . . . . . . .
Valiokunnissa valmistuneet
mietinnöt . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Muuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys HE 145/2017 vp,
Lakialoite LA 59/2016 vp, Valiokunnan mietintö LiVM 3/2018 vp
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Ilmatieteen laitoksesta
Hallituksen esitys HE 6/2018 vp,
Valiokunnan mietintö LiVM 5/2018
vp

Timo Heinosen vapautuspyyntö liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 6/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Vapautuspyyntö VAP 24/2018 vp

Asian käsittely päättyi.

Eduskunta
pyynnön.

Keskiviikko 21.3.2018

Keskiviikko 21.3.2018

hyväksyi

vapautus-

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tiistai 20.3.2018

Hallituksen esitys HE 145/2017 vp,
Lakialoite LA 59/2016 vp, Valiokunnan mietintö LiVM 3/2018 vp

Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 145/2017 vp
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sisältyvät 1.–59. lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 59/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön
sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö VaVM 2/
2018 vp–HE 7/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maataloudessa käytettyjen eräiden
energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 6/
2018 vp–HE 192/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon
liittyvien lakien muuttamisesta
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Valiokunnan mietintö TaVM 3/
2018 vp–HE 206/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 20/2018 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Keskiviikko 21.3.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 19/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eläinjalostustoiminnasta annetun lain
muuttamisesta

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Keskustelualoite KA 2/2018 vp
Asian käsittely päättyi.
Torstai 22.3.2018

MUUTA
VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT

seutupolitiikasta sekä seutukuntien
mahdollisuuksista

Liikenne- ja viestintävaliokunnan
täydennysvaali

Tiistai 20.3.2018
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali
Vaali VAA 42/2018 vp
Eduskunta valitsi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslinin
toimikaudeksi, joka alkaa 1.4.2018
ja päättyy 31.3.2022.
Keskiviikko 21.3.2018

Vaali VAA 43/2018 vp
Eduskunta valitsi liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäseneksi edustaja Susanna Kosken.
Perjantai 23.3.2018
Nuorten Parlamentti kokoontui eduskunnassa 23.3.2018.
Viikolla 13 ei ole eduskunnan täysistuntoja.

Ajankohtaiskeskustelu
Suomen
aluekehityksestä, kaupunki- ja maa-

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 2018

102

4.4.2018/38

