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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 10.4.2018
Eero Suutarin vapautuspyyntö suuren
valiokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 26/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 10.4.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
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Hallituksen esitys HE 206/2017 vp,
Valiokunnan mietintö TaVM 3/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 206/2017 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 192/2017 vp,
Valiokunnan mietintö LiVM 6/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 192/2017 vp
sisältyvät 1.–11. lakiehdotukset. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 12. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Keskiviikko 11.4.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain

22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 189/2017 vp,
Valiokunnan mietintö TyVM 3/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 189/2017 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö PeVM 1/
2018 vp–PNE 2/2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö MmVM 6/
2018 vp–HE 8/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö LiVM 7/
2018 vp HE–146/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ajokorttilain muuttamisesta
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Valiokunnan mietintö TrVM 2/
2018 vp–K 20/2017 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017
Valiokunnan mietintö TyVM 4/
2018 vp–HE 188/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 10.4.2018

Keskiviikko 11.4.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 32/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja
hallintapalveluiden muuttamisesta
osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 34/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys HE 29/2018 vp

Torstai 12.4.2018

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen
valtuuskunnan toimintakertomus 2017

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun
ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 30/2018 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden
ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 31/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
ja lakivaliokunnan on annettava
lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
muinaismuistolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 33/2018 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain
1 luvun 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 2/2018 vp, Kaj Turunen sin ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
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Kertomus K 7/2018 vp, Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouk-sen
toiminnasta vuonna 2017
Kertomus K 8/2018 vp, Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017
Kertomus K 9/2018 vp, Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2017
Kertomus K 2/2018 vp, Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun
lain 6 a §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 1/2018 vp, Hanna
Sarkkinen vas ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

MUUTA
Tiistai 10.4.2018
Kirkkonummelta oleva rehtori Raija
Vahasalo, joka on tullut varamiehenä Uudenmaan vaalipiiristä edustajantoimesta vapautetun Sanna Lauslahden sijaan, on esittänyt edustajavaltakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan
edustajantointaan.
Vaalien toimittaminen
Edustajantoimesta vapautetun Sanna
Lauslahden tilalle on valittava jäsen
Suomen Pankin tilintarkastajiin. Täydennysvaali toimitetaan keskiviikkona 11.4.2018 kello 14 pidettävässä
täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään
11.4.2018 kello 11.
Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 44/2018 vp
Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Raija
Vahasalon.
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 45/2018 vp
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Raija Vahasalon.
Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 46/2018 vp
Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Kalle
Jokisen.
Keskiviikko 11.4.2018
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 47/2018 vp
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan
varajäseneksi edustaja Raija Vahasalon.
Suomen Pankin tilintarkastajien
täydennysvaali
Vaali VAA 48/2018 vp
Eduskunta valitsi Suomen Pankin tilintarkastajien jäseneksi edustaja Eero
Lehden.
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SUURI VALIOKUNTA
Tiistai 10.4.2018
Valtioneuvosto on 5.4.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 13/2018 vp, ja puhemies
on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle sosiaali- ja
terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

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 2018
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