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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Keskiviikkona 17.10.2018
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä
VNT 1/2018 vp
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto
nauttii eduskunnan luottamusta.
Asian käsittely päättyi.
TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistaina 16.10.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta
HE 109/2018 vp, YmVM 8/2018 vp
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Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 109/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n
kumoamisesta
HE 79/2018 vp, YmVM 9/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 79/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tekijänoikeuslain muuttamisesta
HE 92/2018 vp, SiVM 7/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 92/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän
lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta annetun

lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 131/2018 vp, TyVM 8/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 131/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
HE 85/2018 vp, MmVM 12/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 85/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Perjantaina 19.10.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 129/2018 vp, LiVM 20/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 129/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
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Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi
HE 112/2018 vp, TaVM 14/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 112/2018 vp
sisältyvät 1.–6. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö LiVM 22/
2018 vp–HE 142/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TaVM 15/
2018 vp–HE 98/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle työja elinkeinoministeriön hallinnonalan
henkilötietojen käsittelyä koskevan
lainsäädännön muuttamiseksi
Valiokunnan mietintö PuVM 1/
2018 vp–HE 72/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö YmVM 10/
2018 vp–HE 118/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö HaVM 11/
2018 vp–HE 37/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
valtion virkamieslain ja kunnallisesta
viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 23/
2018 vp–HE 143/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
merenkulun ympäristönsuojelulain
muuttamisesta

20

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Keskiviikkona 17.10.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
asumisperusteisesta sosiaaliturvasta
rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
HE 188/2018 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasaarvovaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista
vaatimuksista annetun lain muuttamisesta
HE 187/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
HE 189/2018 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle sakon
muuntorangaistuksen määräämistä
koskevan sääntelyn muuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta

HE 178/2018 vp

HE 180/2018 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta
HE 175/2018 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta
HE 179/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain, Pelastusopistosta annetun lain sekä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain muuttamisesta
HE 164/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
opintotukilain muuttamisesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 171/2018 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
meriliikenteessä käytettävien alusten
kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 182/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
HE 177/2018 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä väestötietojärjestelmästä ja
Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n
muuttamisesta
HE 176/2018 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 183/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
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Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Jamaikan kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 184/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 181/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Torstaina 18.10.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta
HE 186/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n
muuttamisesta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
HE 185/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

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
U-asiat
Puhemies on 11.10.2018 lähettänyt
valiokuntiin Euroopan unionin asiat
U 90, 91/2018 vp.

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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