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Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi edustaja Jaana
Laitinen-Pesolan
Suuri valiokunta on 16.2.2018 valinnut puheenjohtajakseen edustaja Arto
Satosen ja varapuheenjohtajaksi edustaja Maria Lohelan. Tulevaisuusvaliokunta on 16.2.2018 valinnut puheenjohtajakseen edustaja Stefan Wallinin

AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 20.2.2018
Eduskunta hyväksyi Sari Sarkomaan
vapautuspyynnön valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä
Eduskunta hyväksyi Sanna Lauslahden vapautuspyynnön sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä
Eduskunta hyväksyi Jaana LaitinenPesolan vapautuspyynnön perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä
Keskiviikko 21.2.2018
Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan jäseneksi edustaja Arto Satosen
Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Pauli Kiurun ja varajäseneksi edustaja Sanna
Lauslahden
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan
jäseneksi edustaja Sari Sarkomaan

Tiistai 20.2.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 184/2017 vp, YmVM 2/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 184/2017 vp
sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kirkkolain 6 luvun muuttamisesta
HE 174/2017 vp, HaVM 1/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 174/2017 vp
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sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Unkarin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 185/2017 vp, HaVM 2/2018 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 185/2017 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään
päätetyn, hallituksen esitykseen HE
185/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Itävallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 197/2017 vp, HaVM 3/2018 vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 197/2017 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään
päätetyn, hallituksen esitykseen HE
197/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi.
Asian käsittely päättyi.
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VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö MmVM 1/
2018 vp–HE 4/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maaja puutarhatalouden kansallisista tuista
annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö StVM 3/
2018 vp–K 15/2017 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen
toimintakertomus 2016
Valiokunnan mietintö StVM 1/
2018 vp–HE 177/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista
VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 20.2.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta
HE 198/2017 vp
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tiedustelutoiminnan valvonnasta ja
laiksi valtion virkamieslain 7 §:n
muuttamisesta
HE 199/2017 vp
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivalioSuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

kunnan ja puolustusvaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi
HE 202/2017 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, lakivaliokunnan,
liikenne- ja viestintävaliokunnan ja
puolustusvaliokunnan on annettava
lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
HE 203/2017 vp
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan,
ulkoasiainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan,
lakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.
Keskiviikko 21.2.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Ilmatieteen laitoksesta
HE 6/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Torstai 22.2.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Kuntien takauskeskuksesta annetun
lain muuttamisesta
HE 5/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
on annettava lausunto.
Lakialoite laiksi työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta
LA 94/2017 vp Katja Hänninen vas
ym.
Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan.

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

MUUTA
Perjantai 23.2.2018
Eduskunta valitsi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan
jäsenet.
Jäsenet
1. Tiina Elovaara
2. Arja Juvonen
3. Antti Kurvinen
4. Johanna Ojala-Niemelä
5. Aila Paloniemi
6. Sari Sarkomaa
7. Satu Taavitsainen
8. Mari-Leena Talvitie
9. Mirja Vehkaperä
Varajäsenet
1. Outi Alanko-Kahiluoto
2. Petri Honkonen
3. Ari Jalonen
4. Niilo Keränen
5. Suna Kymäläinen
6. Jari Myllykoski
7. Sari Raassina
8. Veronica Rehn-Kivi
9. Kari Tolvanen
SUURI VALIOKUNTA
Tiistai 20.2.2018
Valtioneuvosto on 15.2.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin
asiat U 3–6/ 2018 vp, ja puhemies on
lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 3 hallintovaliokunnan, asioista U 4 ja 5 valtiovarainvaliokunnan ja asiasta U 6 valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

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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