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VNS 1/2018 vp, VaVM 10/2018 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 1/2018 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi.
Torstaina 28.6.2018

AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Keskiviikkona 27.6.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 lisätalousarvioksi
HE 73/2018 vp, LTA 1–41/2018 vp,
VaVM 8/2018 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 73/2018 vp sisältyvän
ehdotuksen vuoden 2018 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen
lisätalousarvioaloitteiden LTA 1–41/
2018 vp hylkäämisestä. Eduskunta
hyväksyi valiokunnan ehdotuksen
vuoden 2018 lisätalousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta.
Asian käsittely päättyi.
Valtioneuvoston selonteko julkisen
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Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2017
K 18/2017 vp, PeVM 2/2018 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen
K 18/2017 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi.
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ 3/
2018 vp
Eduskunta päätti keskeyttää valtiopäivät tämän istunnon päätyttyä sekä
kokoontua jatkamaan työtään tiistaina 4.9.2018 klo 14.

10 §:n ja liitteen muuttamisesta
HE 74/2018 vp, LA 10–11, 99/2016
vp, 52–53, 59, 86/2017 vp, TPA 14/
2015 vp, VaVM 7/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 74/2018 vp
sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotukset.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 10, 11, 99/2016 vp,
52, 53, 59, 86/2017 vp sisältyvien
lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta
HE 32/2018 vp, HaVM 6/2018 vp

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistaina 26.6.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
autoverolain sekä ajoneuvoverolain

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 32/2018 vp
sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maantielain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
HE 45/2018 vp, TPA 63/2017 vp,
LiVM 15/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 45/2018 vp
sisältyvät 1. ja 13. lakiehdotukset.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä
hallituksen esitykseen HE 45/2018
vp sisältyvien 2.–12. ja 14.–21. lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 180/2017 vp, LA 24/2015 vp,
46/2017 vp, TPA 13, 32/2016 vp,
LiVM 16/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 180/2017 vp
sisältyvät 1.–14. lakiehdotukset.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä
lakialoitteisiin LA 24/2015 vp, LA
46/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten
toinen käsittely päättyi. Eduskunta
yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta
HE 75/2018 vp, MmVM 10/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 75/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista anne36

tun lain muuttamisesta
HE 57/2018 vp, SiVM 3/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 57/2018 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

ta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 34/2018 vp, LiVM 14/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 34/2018 vp
sisältyvät 1.–9. ja 11.–12. lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE
34/2018 vp sisältyvän 10. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

HE 58/2018 vp, SiVM 4/2018 vp

Asian käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 58/2018 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
metsästyslain muuttamisesta

Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
HE 78/2018 vp, YmVM 6/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 78/2018 vp
sisältyvät 1.–6. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Keskiviikkona 27.6.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

HE 83/2018 vp, MmVM 11/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 83/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 49/2018 vp, TaVM 11/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 49/2018 vp sisältyvät 1.–115. lakiehdotukset. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 116. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

HE 40/2018 vp, LA 62/2017 vp, 16–
17/2018 vp, SiVM 5/2018 vp

Torstaina 28.6.2018

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 40/2018 vp
sisältyvät 1.–5. lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 62/2017 vp, 16–17/
2018 vp sisältyvien lakiehdotusten
hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen
käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

HE 82/2018 vp, VaVM 9/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan
maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 82/2018 vp
sisältyvät 1 ja 2 lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Liikenneviraston liikenteenohjausja hallintapalveluiden muuttamises-

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
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tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi

HE 88/2018 vp

HE 21/2018 vp, HaVM 7/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Maanmittauslaitoksesta

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 21/2018 vp
sisältyvät 1.–10. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
liikenteen palveluista annetun lain II
osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 90/2018 vp, LiVM 17/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 90/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan,
jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan
on annettava lausunto.

HE 89/2018 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta
HE 91/2018 vp

tilan ja ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Hanna-Leena Mattilan.
Tiistaina 26.6.2018
Raahesta oleva filosofian maisteri
Hanna-Leena Mattila, joka on tullut
varamiehenä Oulun vaalipiiristä edustajantoimesta vapautetun Eija Nivalan sijaan, on tänään esittänyt puhemiehelle edustajavaltakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan.
Torstaina 28.6.2018
Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja
Markku Pakkasen.

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
SUURI VALIOKUNTA
MUUTA
Mikko Kärnän edustajantoimen päättymisen johdosta valittiin jäsen lakivaliokuntaan. Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Hanna-Leena Mattilan.
Euroopan parlamentin jäseneksi siirtyneen Mirja Vehkaperän tilalle valittiin varajäsen sivistysvaliokuntaan ja
jäsen ympäristövaliokuntaan. Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Hanna-Leena Mat-

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Valtioneuvosto on 20.6.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 37–39/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle
asiasta U 37 lakivaliokunnan, asiasta
U 38 hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan sekä asiasta U 39 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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