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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Keskiviikko 25.4.2018
Kaj Turusen vapautuspyyntö talousvaliokunnan jäsenyydestä, suuren valiokunnan varajäsenyydestä, valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä,
maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä.
Vapautuspyyntö VAP 28/2018 vp

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Torstai 26.4.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ajokorttilain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 146/2017 vp,
Valiokunnan mietintö LiVM 7/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 146/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.
VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnöt.

Valiokunnan mietintö MmVM 6/
2018 vp–HE 8/2018 vp

Torstai 26.4.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Susanna Huovisen vapautuspyyntö
edustajantoimesta
Vapautuspyyntö VAP 29/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
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Valiokunnan mietintö TrVM 2/
2018 vp–K 20/2017 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston eril-

liskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017
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
Valiokunnan mietintö TaVM 4/
2018 vp–HE 38/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Finanssivalvonnasta annetun lain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö LaVM 3/
2018 vp–HE 190/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TyVM 4/
2018 vp–HE 188/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
Valiokunnan mietintö YmVM 4/
2018 vp–HE 195/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
jätelain muuttamisesta
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Valiokunnan mietintö UaVM 2/
2018 vp–HE 149/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen
talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Valiokunnan mietintö YmVM 3/
2018 vp–HE 12/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain,
aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta
VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 24.4.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maantielain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 45/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 49/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan,
jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
valtion virkamieslain ja kunnallisesta
viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 37/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 54/2018 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
päästökauppalain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 51/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Energiavirastosta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 47/2018 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Keskiviikko 25.4.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön
muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
Hallituksen esitys HE 52/2018 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan
on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä aikuiskoulutustuesta
annetun lain ja työttömyysetuuksien
rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 53/2018 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan.
Torstai 26.4.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työttömyysturvalain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 59/2018 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 57/2018 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

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 laiksi
lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 55/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen
Hallituksen esitys HE 56/2018 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 58/2018 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
MUUTA
Tiistai 24.4.2018
Edustaja Harry Harkimo on 19.4.2018
ilmoittanut erostaan Kokoomuksen
eduskuntaryhmästä tästä ajankohdasta
lukien ja jäänyt eduskuntaryhmien
ulkopuolelle.
Keskiviikko 25.4.2018
Kaj Turunen on 24.4.2018 ilmoittanut erostaan Sinisestä eduskuntaryhmästä ja liittyneensä Kokoomuksen
eduskuntaryhmään.
SUURI VALIOKUNTA
Tiistai 24.4.2018
Valtioneuvosto on 19.4.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin
asiat U 15–17/2018 vp, ja puhemies
on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 15
ulkoasiainvaliokunnan ja asioista U 16
ja 17 lakivaliokunnan on annettava
lausunto.

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta
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