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AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT
Tiistai 22.5.2018
Tiina Elovaaran vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 36/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Martti Mölsän vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 37/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi
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Hallituksen esitys HE 22/2018 vp,
Valiokunnan mietintö UaVM 3/2018
vp
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 22/2018 vp tarkoitetun
Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen
tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 19 päivänä kesäkuuta 2017 tehdyn pöytäkirjan.
Asian käsittely päättyi.

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 23.5.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun
sähkön tuotantotuesta annetun lain ja
tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 175/2017 vp,
Valiokunnan mietintö TaVM 6/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 175/2017 vp
sisältyvät 1.–2. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Tiistai 22.5.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Energiavirastosta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta

Perjantai 25.5.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 47/2018 vp,
Valiokunnan mietintö TaVM 7/2018
vp

Hallituksen esitys HE 46/2018 vp,
Valiokunnan mietintö LiVM 9/2018
vp

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 47/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 46/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin
kumoamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin
kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 43/2018 vp,
Valiokunnan mietintö LiVM 10/2018
vp

Valiokunnan mietintö TaVM 8/
2018 vp–HE 51/2018 vp

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 43/2018 vp
sisältyvät 1.–3. lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
päästökauppalain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö YmVM 5/
2018 vp–HE 63/2018 vp

Asian käsittely päättyi.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
EU-ympäristömerkistä annetun lain
muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
päästökauppalain muuttamisesta

Valiokunnan mietintö TaVM 9/
2018 vp–K 3/2018 vp

Hallituksen esitys HE 51/2018 vp,
Valiokunnan mietintö TaVM 8/2018
vp

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitran toimintakertomus vuodelta 2017

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 51/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
EU-ympäristömerkistä annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 63/2018 vp,
Valiokunnan mietintö YmVM 5/2018
vp
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 63/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö LiVM 9/
2018 vp–HE 46/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 10/
2018 vp–HE 43/2018 vp
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Valiokunnan mietintö TyVM 5/
2018 vp–HE 48/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä
ruokahuollosta aluksella annetun lain
8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain
9 a §:n muuttamisesta
Valiokunnan mietintö VaVM 6/
2018 vp–HE 36/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tulon
ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa
tehdyn sopimuksen irtisanomiseksi
Valiokunnan mietintö TyVM 6/
2018 vp–HE 53/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä aikuiskoulutustuesta
annetun lain ja työttömyysetuuksien
rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 11/
2018 vp–HE 44/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Valiokunnan mietintö UaVM 2/
2018 vp –HE 149/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jä-

senvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Valiokunnan mietintö MmVM 8/
2018 vp–HE 26/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 22.5.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
rikoslain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 65/2018 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
eräiden Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland
Oy:n tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 66/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
PTK 53/2018/14 vp Lakialoite laiksi
yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 6/2018 vp, Ritva Elomaa ps ym.
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Keskiviikko 23.5.2018
Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko Valtioneuvoston selonteko VNS 2/2018 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, puolustusvaliokunnan,
tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
Lakialoite laiksi uskonnonvapauslain
27 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 9/2018 vp, Sari Essayah kd
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun
1 ja 7 §:n muuttamisesta
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Lakialoite LA 10/2018 vp, Timo
Heinonen kok
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Lakialoite laiksi kansalaisuuslain
muuttamisesta
Lakialoite LA 12/2018 vp, Ville Tavio ps ym.
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun
1 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 18/2018 vp, Johanna
Ojala-Niemelä sd

Lakialoite laiksi rikoslain 11 luvun
10 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 15/2018 vp, Laura
Huhtasaari ps ym.
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Lakialoite laiksi sotilasvammalain
6 §:n muuttamisesta
Lakialoite LA 20/2018 vp, Ritva Elomaa ps ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Torstai 24.5.2018
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017
Kertomus K 4/2018 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

MUUTA
Keskiviikko 23.5.2018
Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 59/2018 vp, Vaaleja
Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan varajäseniksi edustaja Ari
Jalosen ja edustaja Reijo Hongiston.

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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