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AINOAN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Keskiviikko 11.3.2015
Harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi
Muu asia M 7/2014 vp
Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM
12/2014 vp
Asian käsittely päättyi

TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Maanantai 9.3.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun
sähkön tuotantotuesta annetun lain 5
ja 25 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 360/2014 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM
32/2014 vp
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Lakialoite LA 30/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Keskiviikko 11.3.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vaalilain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 290/2014 vp
Lakialoite LA 80/2013 vp
PeVM 9/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rikosuhrimaksusta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 293/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 32/
2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden
sovittelusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 329/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 33/
2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta
koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 231/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 34/
2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eläimistä saatavista sivutuotteista ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 235/2014 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 32/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja
vastuusta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä annetun lain ja lähetetyistä työntekijöistä annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 161/2014 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
mietintö TyVM 17/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Lauantai 14.3.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 364/2014 vp
Valtiovarainvaliokunnan
VaVM 46/2014 vp

mietintö
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Lakialoite LA 41/2013 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 359/2014 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 49/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 172/2014 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM
56/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 229/2014 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 38/
2014 vp
Asian käsittely päättyi

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
opintotukilain sekä lukiokoulutuksen
ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain
muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
edellytyksistä osallistua tietyissä
Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun
sähkön tuotantotuen kustannuksiin

Hallituksen esitys HE 210/2014 vp

Hallituksen esitys HE 274/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
28/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM
33/2014 vp

Asian käsittely päättyi

Asian käsittely päättyi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain
18 §:n ja opiskelijavalintarekisteristä,
korkeakoulujen valtakunnallisesta
tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 310/2014 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM
30/2014 vp
Asian käsittely päättyi

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

M U U TA
Keskiviikko 11.3.2015
Pääministerin ilmoitus rakennepoliittisen ohjelman toteutumisesta
Pääministerin ilmoitus PI 7/2014 vp
Asian käsittely päättyi
Lauantai 14.3.2015
Vuoden 2015 valtiopäiville kokoontuminen
Eduskunta kokoontua vuoden 2015
valtiopäiville tiistaina 28.4.2015 kello
12.

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.
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