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hoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä
edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 93/2018 vp

Hallituksen esitys HE 98/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Harmaan talouden selvitysyksiköstä
annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta

Tiistai 4.9.2018

Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Veera Ruohon vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kotoutumisen edistämisestä

Vapautuspyyntö VAP 50/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
tekijänoikeuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 96/2018 vp

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

Hallituksen esitys HE 92/2018 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on
annettava lausunto.

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

AINOAN
KÄSITTELYN ASIAT

Kalle Jokisen vapautuspyyntö tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö VAP 51/2018 vp
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön.

VALIOKUNTIIN
LÄHETETYT ASIAT

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
yksityisyyden suojasta työelämässä
annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 97/2018 vp

Tiistai 4.9.2018

Asia lähetettiin työelämä- ja tasaarvovaliokuntaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden
kehittämisen ja kasvupalvelujen ra-

Hallituksen esitys eduskunnalle työja elinkeinoministeriön hallinnonalan
henkilötietojen käsittelyä koskevan
lainsäädännön muuttamiseksi
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Hallituksen esitys HE 107/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Keskiviikko 5.9.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 99/2018 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
luottolaitostoiminnasta annetun lain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 100/2018 vp
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
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Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi
Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys HE 103/2018 vp
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 101/2018 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
huumausainelain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 108/2018 vp
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Torstai 6.9.2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ympäristönsuojelulain ja rikoslain
48 luvun 3 §:n muuttamisesta

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Hallituksen esitys HE 94/2018 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 109/2018 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
ympäristönsuojelulain ja eläimistä
saatavista sivutuotteista annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 95/2018 vp
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

MUUTA
Keskiviikko 5.9.2018
Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 81/2018 vp
Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja SaaraSofia Sirénin.
Ympäristövaliokunnan täydennysvaali
Vaali VAA 82/2018 vp
Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Saara-Sofia
Sirénin.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 102/2018 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.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2018
32

14.9.2018/107

