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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 11.9.2018
Hanna Halmeenpään vapautuspyyntö
suuren valiokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 53/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Torstai 13.9.2018
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
Valtioneuvoston selonteko VNS 4/
2018 vp, Valiokunnan mietintö UaVM
8/2018 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 4/2018 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi.
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VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö SiVM 6/
2018 vp–K 2/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maantielain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö LiVM 16/
2018 vp–HE 180/2017 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2017

Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokunnan mietintö UaVM 8/
2018 vp–VNS 4/2018 vp

Valiokunnan mietintö VaVM 9/
2018 vp–HE 82/2018 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan
maakuntaa koskevista poikkeuksista
arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Valiokunnan mietintö TyVM 7/
2018 vp–HE 28/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Valiokunnan mietintö VaVM 10/
2018 vp–VNS 1/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen
talouden suunnitelmasta vuosille
2019–2022
Valiokunnan mietintö SiVM 5/2018
vp–HE 40/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö LiVM 15/
2018 vp–HE 45/2018 vp

Valiokunnan mietintö HaVM 7/
2018 vp–HE 21/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Valiokunnan mietintö MmVM 11/
2018 vp–HE 83/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
metsästyslain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö MmVM 9/
2018 vp–HE 20/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
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eläinjalostustoiminnasta annetun lain
muuttamisesta

Valiokunnan mietintö UaVM 4/
2018 vp–K 8/2018 vp

Valiokunnan mietintö MmVM 10/
2018 vp–HE 75/2018 vp

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lainajyvästöistä ja siemenrahastoista
annetun lain kumoamisesta
Valiokunnan mietintö MmVM 8/
2018 vp–HE 26/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Valiokunnan mietintö MmVM 7/
2018 vp–HE 27/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maatalouden rakennetuista annetun
lain 13 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 17/
2018 vp–HE 90/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
liikenteen palveluista annetun lain II
osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TaVM 11/
2018 vp–HE 49/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö SiVM 2/
2018 vp–HE 41/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 14/
2018 vp–HE 34/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja
hallintapalveluiden muuttamisesta
osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö YmVM 6/
2018 vp–HE 78/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
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Valiokunnan mietintö SiVM 4/
2018 vp–HE 58/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Valiokunnan mietintö HaVM 6/
2018 vp–HE 32/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö VaVM 7/
2018 vp–HE 74/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
autoverolain sekä ajoneuvoverolain
10 §:n ja liitteen muuttamisesta
VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 11.9.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
muuntogeenisen organismin viljelyn
rajoittamisesta

Hallituksen esitys HE 118/2018 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 111/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 112/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Keskiviikko 12.9.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle raideliikennelaiksi ja laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 105/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp)
täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 104/2018 vp

Hallituksen esitys HE 114/2018 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 106/2018 vp

Hallituksen esitys HE 116/2018 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys HE 117/2018 vp

Hallituksen esitys HE 115/2018 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain
muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
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Hallituksen esitys HE 110/2018 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kirkkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 113/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
MUUTA
Tiistai 11.9.2018
Lakivaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 83/2018 vp
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan varajäseneksi edustaja Sanna Marinin.
Ympäristövaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 84/2018 vp

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Sanna Marinin.
SUURI VALIOKUNTA
Tiistai 11.9.2018
U-asiat
Valtioneuvosto on 6.9.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 84/2018 vp, ja puhemies
on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
Keskiviikko 12.9.2018
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 85/2018 vp
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan
jäseneksi edustaja Ville Niinistön.

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.
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