17.–20.4.2018/16
Liite Virallisen lehden numeroon 48/27.4.2018

E DUSKUNNAN

VIIKKO

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 . . . . . . . . .
Valiokuntiin lähetety asiat . . . . . .
Muuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suuri valiokunta . . . . . . . . . . . . . .

25
25
25
25
26
26

AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT

2/2018 vp sisältyvän eduskunnan työjärjestystä koskevan päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Perjantai 20.4.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
autoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 178/2017 vp,
Valiokunnan mietintö VaVM 3/
2018 vp

Torstai 19.4.2018
Lea Mäkipään vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 178/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Vapautuspyyntö VAP 27/2018 vp

Asian käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 17.4.2018
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 2/
2018 vp, Valiokunnan mietintö PeVM
1/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE
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VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö TyVM 4/
2018 vp–HE 188/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
Valiokunnan mietintö LaVM 2/
2018 vp–HE 200/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokunnan mietintö LaVM 3/
2018 vp–HE 190/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oikeudenkäymiskaaren 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
Valiokunnan mietintö TrVM 1/
2018 vp–K 1/2018 vp K 19/2017 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus puoluerahoituksen valvonnasta
vuodelta 2017
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta
vuoden 2017 kuntavaaleissa
VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 17.4.2018
Valtioneuvoston selonteko julkisen
talouden suunnitelmasta vuosille
2019–2022
Valtioneuvoston selonteko VNS 1/
2018 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat
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voivat antaa lausunnon viimeistään 18.5.2018.
Hallituksen esitys eduskunnalle tulon
ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa
tehdyn sopimuksen irtisanomiseksi
Hallituksen esitys HE 36/2018 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Finanssivalvonnasta annetun lain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 38/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
koiraverosta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 39/2018 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Keskiviikko 18.4.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 40/2018 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 41/2018 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä
laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 42/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin
kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 43/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 44/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 46/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Lakialoite laiksi muovipakkausverosta
Lakialoite LA 5/2018 vp, Krista
Mikkonen vihr ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Torstai 19.4.2018
Kumotaan HE 124/2017 vp Kansalaisaloite KAA 3/2018 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä
ruokahuollosta aluksella annetun lain
8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain
9 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 48/2018 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan.

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 eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 50/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Perjantai 20.4.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 35/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on
annettava lausunto.
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitran toimintakertomus vuodelta
2017
Kertomus K 3/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

MUUTA
Perjantai 20.4.2018
Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 49/2018 vp
Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Maria Lohelan.

SUURI VALIOKUNTA
Tiistai 17.4.2018
Valtioneuvosto on 12.4.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin
asian U 14/2018 vp, ja puhemies on
lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen
valiokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on
annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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