29.5.–1.6.2018/22
Liite Virallisen lehden numeroon 66/8.6.2018

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
TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT

S I S Ä L L Y S L U ET T E L O
Ainoan käsittelyn asiat . . . . . . . .
Toisen käsittelyn asiat. . . . . . . . .
Valiokunnissa valmistuneet
mietinnöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valiokuntiin lähetetyt asiat . . . . .
Muuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suuri valiokunta . . . . . . . . . . . . .

33
33
34
34
34
34

Tiistai 29.5.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle tulon
ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa
tehdyn sopimuksen irtisanomiseksi
Hallituksen esitys HE 36/2018 vp,
Valiokunnan mietintö VaVM 6/2018
vp

Pauli Kiurun vapautuspyyntö ETYJ:n
parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 36/2018 vp tarkoitetun
sopimuksen irtisanomisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 36/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Vapautuspyyntö VAP 38/2018 vp

Asian käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

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

AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Keskiviikko 30.5.2018

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitran toimintakertomus vuodelta
2017
Kertomus K 3/2018 vp, Valiokunnan
mietintö TaVM 9/2018 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen
K 3/2018 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi.
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Hallituksen esitys HE 48/2018 vp,
Valiokunnan mietintö TyVM 5/2018
vp

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 48/2018 vp tarkoitetut
merityötä koskevan vuoden 2006
yleissopimuksen ohjeistoon vuonna
2016 tehdyt muutokset. Eduskunta
hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä
sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 48/2018 vp sisältyvät
1.–3. lakiehdotukset. Lakiehdotusten
toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 44/2018 vp,
Valiokunnan mietintö LiVM 11/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 44/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Perjantai 1.6.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä aikuiskoulutustuesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 53/2018 vp,
Valiokunnan mietintö TyVM 6/2018
vp
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Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 53/2018 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö UaVM 4/
2018 vp–K 8/2018 vp
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017
Valiokunnan mietintö MmVM 9/
2018 vp–HE 20/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eläinjalostustoiminnasta annetun lain
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö UaVM 5/
2018 vp–K 9/2018 vp
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 29.5.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 68/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
sekä Australian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys HE 67/2018 vp
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.
Keskiviikko 30.5.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain 23 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 69/2018 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2017
Kertomus K 18/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
Lakialoite LA 8/2018 vp, Timo Harakka sd ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi jätelain 80 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 11/2018 vp, Kari Kulmala sin
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
Lakialoite laiksi pakkokeinolain 10 luvun 56 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 19/2018 vp, Kari Kulmala sin
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Suuri valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Hallintovaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Puolustusvaliokunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Torstai 31.5.2018
Maksuton toisen asteen koulutus kaikille
Kansalaisaloite KAA 5/2018 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

MUUTA
Keskiviikko 30.5.2018
Kansliatoimikunnan täydennysvaali
Vaali VAA 60/2018 vp
Eduskunta valitsi kansliatoimikunnan
varajäseneksi edustaja Mika Niikon.
Torstai 31.5.2018
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali
Vaali VAA 61/2018 vp
Eduskunta valitsi ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäseneksi edustaja Pia
Kauman.

SUURI VALIOKUNTA
Tiistai 29.5.2018
U-asiat
Valtioneuvosto on 24.5.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 26–28/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi
suureen valiokuntaan, jolle asioista
U 26 ja 27 talousvaliokunnan ja
asiasta U 28 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

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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