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TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 15.5.2018
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,
Valiokunnan mietintö LiVM 8/2018
vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 42/2018 vp tarkoitetun
yleissopimuksen liitteeseen tehdyt
muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 42/
2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely
päättyi.
Asian käsittely päättyi.
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
arvonlisäverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 25/2018 vp,
Valiokunnan mietintö VaVM 4/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 25/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
koiraverosta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 39/2018 vp,
Valiokunnan mietintö VaVM 5/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 39/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maatalouden rakennetuista annetun
lain 13 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 27/2018 vp,
Valiokunnan mietintö MmVM 7/2018
vp

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 27/2018 vp
sisältyvät 1.-2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 50/2018 vp,
Valiokunnan mietintö TaVM 5/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 50/2018 vp
sisältyvät 1.-4. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Keskiviikko 16.5.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain,
aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 12/2018 vp,
Valiokunnan mietintö YmVM 3/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 12/2018 vp
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sisältyvät 1.-3. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen
talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys HE 149/2017 vp,
Valiokunnan mietintö UaVM 2/
2018 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 149/2017 vp tarkoitetun
sopimuksen sekä siihen sisältyvän
yhteisen tulkitsevan välineen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 149/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
jätelain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 195/2017 vp,
Valiokunnan mietintö YmVM 4/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 195/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.
Perjantai 18.5.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun
1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 23/2018 vp,
Valiokunnan mietintö HaVM 5/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 23/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
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VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö TaVM 6/
2018 vp–HE 175/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun
sähkön tuotantotuesta annetun lain ja
tuulivoiman
kompensaatioalueista
annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Valiokunnan mietintö TaVM 9/
2018 vp–K 3/2018 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitran toimintakertomus vuodelta 2017
Valiokunnan mietintö VaVM 6/
2018 vp–HE 36/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tulon
ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa
tehdyn sopimuksen irtisanomiseksi

Valiokunnan mietintö HaVM 5/
2018 vp–HE 23/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun
1 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TaVM 7/
2018 vp–HE 47/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Energiavirastosta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö UaVM 3/
2018 vp–HE 22/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi
Valiokunnan mietintö LiVM 9/
2018 vp–HE 46/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla annetun lain muuttamisesta

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 15.5.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun
lain muuttamisesta ja eräiksi niihin
liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 61/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Keskiviikko 16.5.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
pelastuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 64/2018 vp,
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta
vuonna 2017

Valiokunnan mietintö LiVM 10/
2018 vp–HE 43/2018 vp

Kertomus K 10/2018 vp, Lähetekeskustelu

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

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokunnan mietintö UaVM 3/
2018 vp–HE 22/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi

Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
Lakialoite LA 13/2018 vp, Ritva
Elomaa ps ym.
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi ampuma-aselain
42 a §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 3/2018 vp, Mikko
Kärnä kesk ym.
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
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Lakialoite varhaiskasvatuslaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite LA 16/2018 vp, EevaJohanna Eloranta sd ym.
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
Lakialoite varhaiskasvatuslaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Perjantai 18.5.2018
Lakialoite laiksi rikoslain 6 luvun
5 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 7/2018 vp, AnnaMaja Henriksson r ym.
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Lakialoite LA 17/2018 vp, EevaJohanna Eloranta sd ym.
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
Keskiviikko 16.5.2018
Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä
poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d §
muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.
Kansalaisaloite KAA 4/2018 vp,
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

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

25.5.2018/60

25

