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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Torstai 8.3.2017
Ville Tavion vapautuspyyntö Suomen Pankin tilintarkastajien varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 20/2018 vp

Tiistai 6.3.2018
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,
Valiokunnan mietintö MmVM 1/
2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 4/2018 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
verotusmenettelystä annetun lain
14 d §:n muuttamisesta

Kimmo Kivelän vapautuspyyntö
eduskunnan tilintarkastajien jäsenyydestä

Hallituksen esitys HE 191/2017 vp,
Valiokunnan mietintö VaVM 1/
2018 vp

Vapautuspyyntö VAP 21/2018 vp

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 191/2017 vp

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
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sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista
Hallituksen esitys HE 177/2017 vp,
Valiokunnan mietintö StVM 1/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 177/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 166/2017 vp,
Valiokunnan mietintö StVM 2/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 166/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön
tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 194/2017 vp,
Valiokunnan mietintö TyVM 1/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 194/2017 vp
sisältyvät 1.–5. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Hallituksen esitys HE 187/2017 vp,
Valiokunnan mietintö LiVM 2/2018
vp

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Tiistai 6.3.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n
yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 9/2018 vp
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
ja lakivaliokunnan on annettava
lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 10/2018 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys HE 11/2018 vp
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on
annettava lausunto.
Keskiviikko 7.3.2018
Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
Kertomus K 5/2018 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 2/
2018 vp
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumis-

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 187/2017 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään
päätetyn, hallituksen esitykseen HE
187/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.
Perjantai 9.3.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 3/2018 vp,
Valiokunnan mietintö MmVM 2/
2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 3/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys HE 186/2017 vp,
Valiokunnan mietintö LiVM 1/2018
vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 186/2017 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään
päätetyn, hallituksen esitykseen HE
186/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
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VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö LiVM 1/
2018 vp–HE 186/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Valiokunnan mietintö LiVM 2/
2018 vp–HE 187/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Valiokunnan mietintö UaVM 1/
2018 vp–HE 168/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
konsulipalvelulain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö SiVM 1/
2018 vp–HE 2/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Suomen Akatemiasta annetun lain
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö MmVM 3/
2018 vp–HE 204/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun
lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 3/
2018 vp–HE 145/2017 vp
Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
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oikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 12/2018 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
Torstai 8.3.2018
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun
1 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 4/2018 vp, Hanna Sarkkinen vas ym.
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun
7 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 96/2017 vp, EevaMaria Maijala kesk
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

MUUTA

Liikenne- ja viestintävaliokunnan
täydennysvaali

Tiistai 6.3.2018
Puhemiesneuvosto on 1.3.2018 antanut puhemiesneuvoston ehdotuksen
PNE 2/2018 vp eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72
§:n muuttamisesta.
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 2.3.2018 toimitettu kansalaisaloite KAA 1/2018 vp:
Kansanedustajien sopeutumiseläke
poistettava.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Vaali VAA 33/2018 vp
Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan jäseneksi edustaja Mia Laihon.
Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 34/2018 vp
Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Eero Suutarin ja varajäseneksi edustaja Sari
Raassinan.
Hallintovaliokunnan
vaali

täydennys-

Vaali VAA 35/2018 vp
Eduskunta valitsi hallintovaliokunnan
varajäseneksi edustaja Jaana Laitinen-Pesolan.

Vaali VAA 36/2018 vp
Eduskunta valitsi liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi edustaja
Mia Laihon.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan
täydennysvaali
Vaali VAA 37/2018 vp
Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja
Mia Laihon.

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Keskiviikko 7.3.2018
Keskustelualoite suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä
Keskustelualoite KA 6/2017 vp
Asian käsittely päättyi.
Perjantai 9.3.2018
Suomen Pankin tilintarkastajien
täydennysvaali
Vaali VAA 38/2018 vp
Eduskunta valitsi Suomen Pankin
tilintarkastajien varajäseneksi edustaja Matti Torvisen.
Eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaali
Vaali VAA 39/2018 vp
Eduskunta valitsi eduskunnan tilintarkastajien jäseneksi edustaja Toimi
Kankaanniemen.
SUURI VALIOKUNTA
Tiistai 6.3.2018
Valtioneuvosto on 1.3.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin
asiat U 9–12/2018 vp, ja puhemies
on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 9
ja 10 valtiovarainvaliokunnan ja asioista U 11 ja 12 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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