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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Keskiviikko 20.6.2018
Eija Nivalalle myönnettiin vapautus
edustajantoimesta 26.6.2018 alkaen
Torstai 21.6.2018
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja
Suomen osallistumisen lisäämisestä
Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa
VNS 3/2018 vp, UaVM 7/2018 vp
Hyväksyttiin.
TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Torstai 21.6.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon
29.6.2018/74

järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain muuttamisesta
HE 41/2018 vp, LA 48/2015 vp, 37/
2016 vp, SiVM 2/2018 vp
Hyväksyttiin.
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä
HE 147/2017 vp, HE 11/2018 vp,
LiVM 13/2018 vp
Hyväksyttiin.

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö MmVM 11/
2018 vp–HE 83/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
metsästyslain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 15/
2018 vp–HE 45/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maantielain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö LiVM 16/
2018–HE 180/2017
Hallituksen esitys eduskunnalle tie-

liikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö SiVM 5/
2018–HE 40/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö TaVM 11/
2018–HE 49/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö VaVM 8/
2018 vp–HE 73/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 lisätalousarvioksi
Valiokunnan mietintö VaVM 9/
2018 vp–HE 82/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan
maakuntaa koskevista poikkeuksista
arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö VaVM 10/
2018 vp–VNS 1/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019–
2022
Valiokunnan mietintö HaVM 7/
2018 vp–HE 21/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kolmansien maiden kansalaisten maa19

EDUSKUNNAN VIIKKO

hantulon ja oleskelun edellytyksistä
tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Maanantai 18.6.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi
muiksi laeiksi
HE 86/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
HE 85/2018 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä
työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön
HE 87/2018 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
HE 84/2018 vp
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.
SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Tiistai 19.6.2018
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017
K 16/2018 vp
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.
Keskiviikko 20.6.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
liikenteen palveluista annetun lain II
osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 90/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

MUUTA

Mikko Kärnän edustajantoimen päättymisen johdosta valittiin jäsen hallintovaliokuntaan ja jäsen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan. Hallintovaliokuntaan valittiin jäseneksi Pertti Hakanen, Ulla
Parviainen varajäseneksi. PN:n Suomen valtuuskuntaan valittiin jäseneksi Antti Kurvinen.
Euroopan parlamentin jäseneksi siirtyneen Mirja Vehkaperän tilalle valittiin jäsen liikenne- ja viestintävaliokuntaan. Liikenne- ja viestintävaliokuntaan valittiin jäseneksi Olavi
Ala-Nissilä. Mirja Vehkaperän tilalle
tulevaisuusvaliokuntaan valittiin varajäseneksi Markku Rossi, YLE:n hallintoneuvostoon jäseneksi Eerikki Viljanen.

Maanantai 18.6.2018

Torstai 21.6.18

Kalajoelta oleva kirkkoherra, teologian maisteri Eija Nivala, joka tuli
varamiehenä Oulun vaalipiiristä edustajantoimensa hoitamisen keskeyttäneen Mirja Vehkaperän sijaan, esitti
puhemiehelle edustajanvaltakirjansa.

Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi edustaja
Sirkka-Liisa Anttilan.

Eduskunnalle on annettu Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017 ja Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta
2017 (K 12, 16/2018 vp).
Olavi Ala-Nissilälle myönnettiin vapautus tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä
Tiistai 19.6.2018
Edustaja Paavo Väyrynen on 12.6.2018
tehnyt ilmoituksen eduskuntaryhmän
perustamisesta. Eduskuntaryhmän nimi on Kansalaispuolueen eduskuntaryhmä (kp), ruotsiksi Medborgarpartiets riksdagsgrupp (mp).

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Eduskunta valitsi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan
jäseneksi edustaja Ulla Parviaisen.

SUURI VALIOKUNTA
Maanantai 18.6.208
Valtioneuvosto on 13.6.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 36/2018 vp, ja puhemies
on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan 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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