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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Keskiviikko 14.3.2018
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan
suunnitelmasta vuoteen 2030
Valtioneuvoston selonteko VNS 7/
2017 vp, Toimenpidealoite TPA 25/
2015 vp, 41, 63/2016 vp, Valiokunnan mietintö, YmVM 1/2018 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 7/2017 vp johdosta. Eduskunta yhtyi valiokunnan
ehdotukseen toimenpidealoitteiden
hylkäämisestä.
Asian käsittely päättyi.
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Tiistai 13.3.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston
(Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi
Hallituksen esitys HE 196/2017 vp,
Valiokunnan mietintö TyVM 2/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 196/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kirkkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 1/2018 vp, Valiokunnan mietintö HaVM 4/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 1/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Suomen Akatemiasta annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 2/2018 vp, Valiokunnan mietintö SiVM 1/2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 2/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
konsulipalvelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 168/2017 vp,
Valiokunnan mietintö UaVM 1/
2018 vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 168/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 204/2017 vp,
Valiokunnan mietintö MmVM 3/
2018 vp
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Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 204/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä
laiksi kilpailulain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 193/2017 vp,
Valiokunnan mietintö TaVM 1/2018
vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 193/2017 vp tarkoitetun
sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään
päätetyt, hallituksen esitykseen HE
193/2017 vp sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö YmVM 1/
2018 vp–VNS 7/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030
Valiokunnan mietintö LiVM 4/2018
vp–KAA 1/2017 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin
lentopaikasta
Valiokunnan mietintö LiVM 5/2018
vp–HE 6/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Ilmatieteen laitoksesta
Valiokunnan mietintö UaVM 1/
2018 vp–HE 168/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
konsulipalvelulain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö TyVM 3/
2018 vp–HE 189/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kun-
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nallisesta viranhaltijasta annetun lain
22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö HaVM 4/
2018 vp–HE 1/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kirkkolain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö MmVM 4/
2018 vp–HE 10/2018 vp
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
Valiokunnan mietintö MmVM 5/
2018 vp–HE 205/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi
lainsäädännöksi
Valiokunnan mietintö TaVM 2/
2018 vp–HE 172/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 13.3.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 13/2018 vp
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan
on annettava lausunto.
Keskiviikko 14.3.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 14/2018 vp,
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali-

ja terveysvaliokunnan, työelämä- ja
tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä
Euroopan paikallisen itsehallinnon
peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun
hallituksen esityksen (HE 15/2017
vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista
sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien
Hallituksen esitys HE 15/2018 vp,
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 16/2018 vp,
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan, talousvaliokunnan
ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
Torstai 15.3.2018
Kansanedustajien sopeutumiseläke
poistettava
Kansalaisaloite KAA 1/2018 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

MUUTA
Tiistai 13.3.2018
Eero Reijosen vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 22/2018 vp
Eduskunta
pyynnön.

hyväksyi

vapautus-
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Juha Rehulan vapautuspyyntö Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä

Pohjoismaiden neuvoston Suomen
valtuuskunnan täydennysvaali

Vapautuspyyntö VAP 23/2018 vp

Eduskunta valitsi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi edustaja Matti Vanhasen.

Eduskunta
pyynnön.

hyväksyi

vapautus-

Vaali VAA 41/2018 vp

Keskiviikko 14.3.2018
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
täydennysvaali
Vaali VAA 40/2018 vp
Eduskunta valitsi työelämä- ja tasaarvovaliokunnan jäseneksi edustaja
Juha Rehulan.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

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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