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Torstai 15.11.2018
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017
Kertomus K 4/2018 vp, Valiokunnan
mietintö PeVM 5/2018 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen
K 4/2018 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi.

AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 14.11.2018
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä
Valtioneuvoston tiedonanto VNT 2/
2018 vp

Tiistai 13.11.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 165/2018 vp,
Toimenpidealoite TPA 52/2018 vp,
Valiokunnan mietintö VaVM 15/
2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 165/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto
nauttii eduskunnan luottamusta.
Asian käsittely päättyi.
Keskustelualoite sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Keskustelualoite KA 11/2018 vp
Asian käsittely päättyi.
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Perjantai 16.11.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ympäristönsuojelulain ja rikoslain
48 luvun 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 94/2018 vp,
Valiokunnan mietintö YmVM 11/
2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 94/2018 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 76/2018 vp,
Valiokunnan mietintö StVM 5/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 76/2018 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sairausvakuutuslain 13 luvun muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
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Hallituksen esitys HE 77/2018 vp,
Valiokunnan mietintö StVM 6/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 77/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä
työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön
Hallituksen esitys HE 87/2018 vp,
Valiokunnan mietintö StVM 7/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 87/2018 vp
sisältyvät 1.–9. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö UaVM 11/
2018 vp–HE 209/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin
liiton johtamaan koulutusoperaatioon
Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin
liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän
sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Valiokunnan mietintö YmVM 11/
2018 vp–HE 94/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ympäristönsuojelulain ja rikoslain
48 luvun 3 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö SiVM 8/
2018 vp–HE 56/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen
Valiokunnan mietintö VaVM 17/
2018 vp–HE 170/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta
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Valiokunnan mietintö VaVM 16/
2018 vp–HE 180/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö SiVM 9/
2018 vp–HE 126/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TaVM 19/
2018 vp–HE 147/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 10/
2018 vp–HE 133/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö MmVM 15/
2018 vp–VNS 2/2018 vp
Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen
selonteko
Valiokunnan mietintö PeVM 6/
2018 vp–HE 135/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LaVM 5/
2018 vp–HE 17/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Valiokunnan mietintö StVM 11/
2018 vp–HE 101/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö VaVM 19/
2018 vp–HE 124/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja
laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja
lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LaVM 6/
2018 vp–HE 146/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain

185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö VaVM 18/
2018 vp–HE 166/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
virvoitusjuomaverosta annetun lain
liitteen muuttamisesta
VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 14.11.2018
Lakialoite laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 42/2018 vp
Päivi Räsänen kd ym.
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta
annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 45/2018 vp
Sari Essayah kd ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
38 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 46/2018 vp
Antero Laukkanen kd ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Lakialoite laiksi vanhusasiainvaltuutetusta ja laiksi ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 50/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi kansaneläkelain 19 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 56/2018 vp
Antero Laukkanen kd ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
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Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Lakialoite LA 57/2018 vp

Lakialoite LA 67/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Peter Östman kd ym.

Lakialoite laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 47 §:n muuttamisesta

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Lakialoite LA 68/2018 vp

Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 7 ja 7 b §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 59/2018 vp
Leena Meri ps ym.

Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.
Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Lakialoite LA 69/2018 vp

Lakialoite laiksi valtion televisio- ja
radiorahastosta annetun lain 3 §:n
muuttamisesta

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Lakialoite LA 62/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Lakialoite laeiksi raskaan liikenteen
tienkäyttömaksuista ja ajoneuvoverolain 27 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 63/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain
5 luvun 8 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 64/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Lakialoite LA 65/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain
liitteen muuttamisesta
Lakialoite LA 66/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain
12 a §:n kumoamisesta
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Leena Meri ps ym.

Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
Lakialoite LA 70/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi tuloverolain 101 §:n
muuttamisesta
Lakialoite LA 71/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Lakialoite LA 75/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain
121 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 76/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Lakialoite laiksi arpajaislain muuttamisesta
Lakialoite LA 77/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Lakialoite laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 78/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi kiinteistöverolain
muuttamisesta
Lakialoite LA 79/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Lakialoite LA 72/2018 vp

Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Leena Meri ps ym.

Lakialoite LA 80/2018 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Leena Meri ps ym.

Lakialoite laiksi arvonlisäverolain
3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Lakialoite laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite LA 73/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Lakialoite laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain kumoamisesta
Lakialoite LA 74/2018 vp
Leena Meri ps ym.
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
luotsauslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 225/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun
lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 226/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
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Torstai 15.11.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 227/2018 vp
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 221/2018 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan,
jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
vankeuslain ja tutkintavankeuslain,
pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun
13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 222/2018 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Lakialoite laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
Lakialoite LA 54/2018 vp

Euroopan unionissa ja Euroopan talous- ja rahaliitossa
Lakialoite LA 36/2018 vp
Paavo Väyrynen kp ym.

Sari Raassina kok ym.
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Lakialoite laiksi yhdistyslain muuttamisesta
Lakialoite LA 40/2018 vp
Paavo Väyrynen kp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

MUUTA
Tiistai 13.11.2018
Pääministerin ilmoitus kehityspolitiikan tulosraportista 2018

Lakialoite laiksi vaalilain 32 §:n
muuttamisesta

Pääministerin ilmoitus PI 3/2018 vp

Lakialoite LA 41/2018 vp

Perjantai 16.11.2018
Kansalaispuolueen eduskuntaryhmä
on 13.11.2018 ilmoittanut eduskuntaryhmän nimen muutoksesta. Eduskuntaryhmän uusi nimi on Tähtiliikkeen
eduskuntaryhmä (tl), ruotsiksi Stjärnrörelsens riksdagsgrupp (sr).

Paavo Väyrynen kp
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan
Perjantai 16.11.2018
Lakialoite laiksi kansanäänestyksen
järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Asian käsittely päättyi.

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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