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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 2.10.2018
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2017
Kertomus K 18/2018 vp, Valiokunnan mietintö TaVM 12/2018 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen
K 18/2018 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
sekä Australian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys HE 67/2018 vp,
Valiokunnan mietintö UaVM 9/2018
vp
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Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 67/2018 vp tarkoitetun
puitesopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 67/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Torstai 4.10.2018
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017
Kertomus K 16/2018 vp, Valiokunnan mietintö PeVM 3/2018 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen
K 16/2018 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi.

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Keskiviikko 3.10.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 198/2017 vp,
Valiokunnan mietintö PeVM 4/2018
vp

Eduskunta julisti ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 198/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen kiireelliseksi. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn,
hallituksen esitykseen HE 198/ 2017
vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Perjantai 5.10.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Harmaan talouden selvitysyksiköstä
annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 107/2018 vp,
Valiokunnan mietintö TaVM 13/2018
vp
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 107/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan
unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä
Afganistanin islamilaisen tasavallan
välillä tehdyn yhteistyösopimuksen
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hyväksymiseksi ja voimaan saattamiseksi
Hallituksen esitys HE 80/2018 vp,
Valiokunnan mietintö UaVM 10/2018
vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 80/2018 vp tarkoitetun
yhteistyösopimuksen siltä osin kuin
sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö LiVM 19/
2018 vp–HE 115/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi
Valiokunnan mietintö LiVM 18/
2018 vp–HE 106/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi
Valiokunnan mietintö VaVM 12/
2018 vp HE–140/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verotusmenettelyä koskevien
säännösten muuttamisesta
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 10/
2018 vp–HE 24/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulkomaalaislain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö HaVM 8/
2018 vp–HE 77/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion virkamieslain muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö YmVM 7/
2018 vp–HE 95/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ympäristönsuojelulain ja eläimistä
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saatavista sivutuotteista annetun lain
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö YmVM 8/
2018 vp–HE 109/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta muuttamisesta
Valiokunnan mietintö YmVM 9/
2018 vp–HE 79/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n
kumoamisesta

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 2.10.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 153/2018 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 159/2018 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 147/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion virkamieslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 149/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys HE 155/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä
rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä
rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan
hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 156/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
liikenteen palveluista annetun lain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 157/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
Lakialoite laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite LA 39/2018 vp
Emma Kari vihr ym.
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
Keskiviikko 3.10.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain
185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 146/2018 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
arvonlisäverolain muuttamisesta ja
arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 148/2018 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 150/2018 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi
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Hallituksen esitys HE 151/2018 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 154/2018 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

MUUTA
Tiistai 2.10.2018
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Suuri valiokunta on 28.9.2018 valinnut ed. Simon Elon.

Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Veera Ruohon.

Kaj Turusen vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan
täydennysvaali
Vaali VAA 89/2018 vp
Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi edustaja
Arto Satosen.

vapautuspyyntö VAP 55/2018 vp
Eduskunta
pyynnön.

hyväksyi

vapautus-

Keskiviikko 3.10.2018
Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 87/2018 vp
Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan jäseneksi edustaja Kaj Turusen.
Lakivaliokunnan täydennysvaali

SUURI VALIOKUNTA
Tiistai 2.10.2018
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin
Euroopan unionin asian U 88/2018
vp.

Vaali VAA 88/2018 vp

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.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2018
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