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tomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017
Kertomus K 9/2018 vp, Valiokunnan
mietintö UaVM 5/2018 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen
K 9/2018 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi.

AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta
vuonna 2017

Torstai 7.6.2018
Puhemiesneuvoston ehdotus edustajien istumajärjestyksestä

Kertomus K 10/2018 vp, Valiokunnan
mietintö LiVM 12/2018 vp

Eduskuntatyön järjestäminen ETJ 2/
2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen
K 10/2018 vp johdosta.
Asian käsittely päättyi.

TOISEN
KÄSITTELYN ASIAT

Asian käsittely päättyi.

Tiistai 5.6.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
eläinjalostustoiminnasta annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 20/2018 vp,
Valiokunnan mietintö MmVM 9/
2018 vp

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan ker-

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hal-

Kertomus K 8/2018 vp, Valiokunnan mietintö UaVM 4/2018 vp
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen
K 8/2018 vp johdosta.
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lituksen esitykseen HE 20/2018 vp
sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely
päättyi.
VALIOKUNNISSA
VALMISTUNEET
MIETINNÖT
Valiokunnan mietintö SiVM 2/
2018 vp–HE 41/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon
järjestämisestä annetun lain ja opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Valiokunnan mietintö LiVM 12/
2018 vp–K 10/2018 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2017
Valiokunnan mietintö LiVM 13/
2018 vp–HE 147/2017 vp, HE 11/
2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä
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Valiokunnan mietintö UaVM 6/
2018 vp–K 7/2018 vp
Pohjoismaiden neuvoston Suomen
valtuuskunnan toimintakertomus 2017

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
sairausvakuutuslain 13 luvun muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 77/2018 vp

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT
Tiistai 5.6.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
autoverolain sekä ajoneuvoverolain
10 §:n ja liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 74/2018 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 71/2018 vp
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan,
jolle perustuslakivaliokunnan on
annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 72/2018 vp
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta
annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 76/2018 vp

Keskiviikko 6.6.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys HE 73/2018 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
lainajyvästöistä ja siemenrahastoista
annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys HE 75/2018 vp
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Torstai 7.6.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n
kumoamisesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Hallituksen esitys HE 79/2018 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Kertomus K 17/2018 vp
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Hallituksen esitys HE 78/2018 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

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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