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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 13.2.2018
Tuula Haataisen vapautuspyyntö
sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä ja hallintovaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 2/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Thomas Blomqvistin vapautuspyyntö tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 3/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Joona Räsäsen vapautuspyyntö tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 4/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
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Martti Mölsän vapautuspyyntö tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 5/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Timo Harakan vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 6/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Johanna Ojala-Niemelän vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 7/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Eero Heinäluoman vapautuspyyntö
valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 8/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Krista Kiurun vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä,
liikenne- ja viestintävaliokunnan
varajäsenyydestä ja sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 9/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

Simon Elon vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 10/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö UaVM 1/
2018 vp–HE 168/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
konsulipalvelulain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö YmVM 1/
2018 vp–VNS 7/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030
Valiokunnan mietintö YmVM 2/
2018 vp–HE 184/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö HaVM 1/
2018 vp–HE 174/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kirkkolain 6 luvun muuttamisesta
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Valiokunnan mietintö HaVM 2/
2018 vp–HE 185/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Unkarin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Valiokunnan mietintö HaVM 3/
2018 vp–HE 197/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Itävallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Valiokunnan mietintö LaVM 1/
2018 vp–KAA 3/2016 vp
Äitiyslaki
VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT
ASIAT
Tiistai 13.2.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 190/2017 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 200/2017 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi
lainsäädännöksi

Torstai 15.2.2018

Hallituksen esitys HE 205/2017 vp

Kertomus K 18/2017 vp

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2017

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Lakialoite laiksi työsopimuslain 3 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 3/2018 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maaja puutarhatalouden kansallisista tuista
annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 4/2018 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi

Lakialoite LA 90/2017 vp SaaraSofia Sirén kok ym.
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan.

MUUTA
Keskiviikko 14.2.2018
Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2018 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä
Pääministerin ilmoitus PI 1/2018 vp
Asian käsittely päättyi.
Sanna Lauslahden vapautuspyyntö
edustajantoimesta

Hallituksen esitys HE 206/2017 vp

Vapautuspyyntö VAP 1/2018 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

Keskiviikko 14.2.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kirkkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 1/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Suomen Akatemiasta annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 2/2018 vp
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Outi Mäkelän vapautuspyyntö edustajantoimesta
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan
jäseneksi edustaja Maria Lohelan.
Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta
vuoden 2017 kuntavaaleissa
Kertomus K 19/2017 vp
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseniksi edustaja Timo
Harakan ja edustaja Johanna OjalaNiemelän sekä varajäseneksi edustaja Joona Räsäsen.

Eduskunta valitsi tarkastusvaliokunnan jäseneksi edustaja Maria Lohelan.

Hallituksen esitys HE 204/2017 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017
Kertomus K 20/2017 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Hallituksen esitys HE 201/2017 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun
lain muuttamisesta
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Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali

Hallintovaliokunnan täydennysvaali
Eduskunta valitsi hallintovaliokunnan
varajäseneksi edustaja Krista Kiurun.
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Lakivaliokunnan täydennysvaali
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Eeva-Johanna Elorannan.
Liikenne- ja viestintävaliokunnan
täydennysvaali
Eduskunta valitsi liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäseneksi edustaja Johanna Ojala-Niemelän.
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan
varajäseneksi edustaja Pia Viitasen.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali
Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi edustaja Krista
Kiurun.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali
Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan jäseniksi edustaja Pilvi Torstin ja edustaja Stefan Wallinin.
Perjantai 16.2.2018
Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2017 (K 1/2018 vp).
Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista
(Orpo, Grahn-Laasonen, Tiilikainen,
Soini, Niinistö, Lindström, Berner,
Mykkänen, Lintilä, Leppä, Terho,
Häkkänen ja Saarikko) VN 1/2018 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

Valiokuntien täydennysvaalit
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on
15.2.2018 valinnut puheenjohtajakseen ed. Krista Kiurun.
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 17/2018 vp
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan
jäseneksi edustaja Arto Satosen.

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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