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VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö PeVM 3/
2018 vp–K 16/2018 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017
Valiokunnan mietintö VaVM 11/
2018–vp HE 103/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi
Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi
Valiokunnan mietintö TyVM 7/
2018 vp–HE 28/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
28.9.2018/113

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Torstai 20.9.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun
lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 119/2018 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 6 luvun 10 §:n ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain sekä eräiden muiden lakien
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 120/2018 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain
1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 121/2018 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sotilastapaturman ja palvelussairauden
korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 122/2018 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja
laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja
lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 124/2018 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 125/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja
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väliaikaisesta muuttamisesta sekä
vapaasta sivistystyöstä annetun lain
11 b §:n muuttamisesta

tun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

tyskoron väliaikaisesta alentamisesta
annetun lain määräajan jatkamisesta

Hallituksen esitys HE 130/2018 vp

Hallituksen esitys HE 134/2018 vp

Hallituksen esitys HE 126/2018 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 127/2018 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys HE 131/2018 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 128/2018 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 129/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Kilpailu- ja kuluttajavirastosta anne-

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

MUUTA
Perjantai 21.9.2018
Edustaja Maarit Feldt-Ranta (sd) ja
ed. Satu Hassi (vihr) on tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta ministeri Timo Soinille (s).
Ehdotuksesta on tehty luottamusäänestys. Äänestyksen tulos on 100-60.

Hallituksen esitys HE 132/2018 vp

Hallituksen esitys HE 133/2018 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viiväs-

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

SUURI VALIOKUNTA
Tiistai 18.9.2018
U-asiat
Valtioneuvosto on 13.9.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 85, 86/2018 vp ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi
suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan
on annettava asioista 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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