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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Keskiviikko 2.5.2018
Martti Mölsän vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 33/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017
Kertomus K 20/2017 vp, Valiokunnan mietintö TrVM 2/2018 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen
K 20/2017 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi.
Valtiontalouden tarkastusviraston ker-
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tomus puoluerahoituksen valvonnasta
vuodelta 2017

Lea Mäkipään vapautuspyyntö tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta
vuoden 2017 kuntavaaleissa
Kertomus K 1/2018 vp, Kertomus K
19/2017 vp, Valiokunnan mietintö
TrVM 1/2018 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten
K 1/2018 vp ja K 19/2017 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi.
Perjantai 4.5.2018
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
Kansalaisaloite KAA 2/2017 vp, Valiokunnan mietintö StVM 4/2018 vp
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA
2/2017 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
Tiina Elovaaran vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 34/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

Vapautuspyyntö VAP 35/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT
Keskiviikko 2.5.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 188/2017 vp,
Valiokunnan mietintö TyVM 4/2018
vp
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 200/2017 vp,
Valiokunnan mietintö LaVM 2/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 200/2017 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotukset. Laki-
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ehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 190/2017 vp,
Valiokunnan mietintö LaVM 3/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 190/2017 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
Perjantai 4.5.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 188/2017 vp,
Valiokunnan mietintö TyVM 4/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 188/2017 vp
sisältyvät 1.–4. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT

keustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n
muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LaVM 2/
2018 vp–HE 200/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta
2017
Kertomus K 13/2018 vp
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta
sekä hallinnosta vuodelta 2017

Valiokunnan mietintö LiVM 8/
2018 vp–HE 42/2018 vp

Kertomus K 14/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle
MARPOL 73/78 -yleissopimuksen
VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö UaVM 2/
2018 vp–HE 149/2017 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017
Kertomus K 15/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen
talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Valiokunnan mietintö TaVM 5/
2018 vp–HE 50/2018 vp

Keskiviikko 2.5.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
arvonlisäverolain muuttamisesta

Valiokunnan mietintö LaVM 3/
2018 vp–HE 190/2017 vp

Valiokunnan mietintö VaVM 5/
2018 vp–HE 39/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Valiokunnan mietintö TaVM 4/
2018 vp–HE 38/2018 vp

Perjantai 4.5.2018

Valiokunnan mietintö UaVM 2/
2018 vp–HE 149/2017 vp

Valiokunnan mietintö VaVM 4/
2018 vp–HE 25/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
koiraverosta annetun lain kumoamisesta

siaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT

MUUTA

Eduskunnalle on annettu Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä,
toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017,
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta
sekä hallinnosta vuodelta 2017 ja
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 (K 13–15/
2018 vp).

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Finanssivalvonnasta annetun lain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Keskiviikko 2.5.2018

Valiokunnan mietintö YmVM 3/
2018 vp–HE 12/2018 vp

Kertomus K 6/2018 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali

Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja so-

Vaali VAA 55/2018 vp eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseniksi edustaja Arto Pirttilah-

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
vuokra-asuntolainojen ja asumisoi20

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus
eduskunnalle 2018

Vaaleja
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den ja edustaja Eero Reijosen sekä
varajäseneksi edustaja Kaj Turusen.
Torstai 3.5.2018
Talousvaliokunnan puheenjohtajan valinta
Talousvaliokunta on 2.5.2018 valinnut puheenjohtajakseen edustaja Martti Mölsän.
Ympäristövaliokunnan täydennysvaali
VAA 56/2018 vp
Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Tiina Elovaaran ja varajäseneksi edustaja Martti
Mölsän.

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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