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VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö LiVM 16/
2018 vp–HE 180/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT

Valiokunnan mietintö UaVM 9/
2018 vp–HE 67/2018 vp

Torstai 27.9.2018
Maria Lohelan vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 54/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
sekä Australian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Perjantai 28.9.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Hallituksen esitys HE 28/2018 vp,
Valiokunnan mietintö TyVM 7/2018
vp
Asian käsittely on päättynyt.
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Valiokunnan mietintö UaVM 10/
2018 vp–HE 80/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan
unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä
Afganistanin islamilaisen tasavallan
välillä tehdyn yhteistyösopimuksen
hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Valiokunnan mietintö TaVM 12/
2018 vp–K 18/2018 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2017

Valiokunnan mietintö LaVM 4/
2018 vp–HE 30/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun
ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta
Valiokunnan mietintö HaVM 8/
2018 vp–HE 77/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion virkamieslain muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 25.9.2018
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin
Euroopan unionin asian U 87/2018 vp.
Hallituksen esitys eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 136/2018 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Jehovan todistajien vapauttamisesta
asevelvollisuuden suorittamisesta eräis-

33

EDUSKUNNAN VIIKKO

sä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n
muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 139/2018 vp

Hallituksen esitys HE 140/2018 vp

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
on annettava lausunto.

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Torstai 27.9.2018
Hallituksen kirjelmä eduskunnalle
Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteesta, joka sisältää ehdotuksen laiksi vaalilain muuttamisesta
Muu asia M 3/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Finanssivalvonnasta annetun lain
muuttamisesta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.
Valtiontalouden tarkastusviraston
vuosikertomus eduskunnalle 2018

Hallituksen esitys HE 141/2018 vp

Hallituksen esitys HE 145/2018 vp

Kertomus K 19/2018 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan
on annettava lausunto.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sähkömarkkinalain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 144/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Keskiviikko 26.9.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 137/2018 vp

Lakialoite laiksi saatavien perinnästä
annetun lain muuttamisesta
Lakialoite LA 26/2018 vp

Hallituksen esitys HE 142/2018 vp

Satu Taavitsainen sd ym.

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
merenkulun ympäristönsuojelulain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 143/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Lakialoite laiksi arvonlisäverolain
59 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 30/2018 vp
Eeva-Maria Maijala kesk
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 135/2018 vp

Perjantai 28.9.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 18/2018 vp) täydentämisestä

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Suuren valiokunnan täydennysvaali

Hallituksen esitys HE 138/2018 vp

Kertomus K 12/2018 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen
toimintakertomus 2017

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

MUUTA

Eduskunta on valinnut suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Simon
Elon ja varajäseneksi Tiina Elovaaran.

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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