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TOISEN
K Ä S I T T E LY N A S I AT
Maanantai 10.10.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle
Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 20/2011 vp, VaVM 5/2011 vp
Hyväksyttiin
Tiistai 11.10.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain
muuttamisesta
HE 17/2011 vp, LaVM 2/2011 vp
Hyväksyttiin

123/21.10.2011

Hallituksen esitys eduskunnalle tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa
koskevan puitepäätöksen sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten siirtoa Euroopan
unionissa koskevan puitepäätöksen
kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskeviksi ja eräiksi niihin
liittyviksi laeiksi
HE 10/2011 vp, LaVM 4/2011 vp
Hyväksyttiin
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
HE 33/2011 vp, StVM 4/2011 vp
Hyväksyttiin
VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
Lepäämässä oleva ehdotus Suomen perustuslain muuttamisesta,
PeVM 3/2011 vp - LJL 3/2011 vp
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen perustuslakia sekä
sotilaallisesta
kriisinhallinnasta
annettua lakia. Ehdotetuilla laeilla
vahvistettaisiin Suomen valtiosäännön parlamentaarisia piirteitä sekä

parannettaisiin kansalaisten osallistumisoikeuksia.
Perustuslakivaliokunta ehdotti, että
lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.
Valiokuntaneuvos Risto Eerola
Mietintöön sisältyy vastalause
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta
annetun
lain
muuttamisesta,
StVM 5/2011 vp - HE 43/2011 vp
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin
lainsäädännön soveltamisesta annettua lakia. Muutosten tavoitteena on
yksinkertaistaa työttömyysetuuksien
korvaamismenettelyä
tilanteissa,
joissa työttömäksi jääneen asuinvaltiolla on oikeus saada työskentelyvaltiolta korvauksia maksamistaan
työttömyysetuuksista.
Sosiaalija
terveysvaliokunta
ehdotti että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.
Valiokuntaneuvos Harri Sintonen
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VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT
Maanantai 10.10.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 70/2011 vp
Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Finanssivalvonnasta annetun
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
HE 71/2011 vp
Talousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi taksiliikennelain muuttamisesta
HE 72/2011 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Torstai 13.10.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012
HE 59/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan,
jolle
muut erikoisvaliokunnat voivat
antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa eli viimeistään 14.11.2011.
Hallituksen esitys eduskunnalle
yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi ja laiksi työeläkeotteen antamisesta vuonna
2012
HE 74/2011 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muuttamisesta
HE 75/2011 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Perjantai 14.10.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi
HE 38/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
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Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä
vuosille 2012—2015
VNS 1/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan,
jolle
muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 28.10.2011.
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen
tietoturvallisuuden arvioinnista sekä
viestintähallinnosta annetun lain
2 §:n muuttamisesta
HE 45/2011 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
adoptiota koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi sekä lasten adoptiota
koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 47/2011 vp
Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
HE 48/2011 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kotoutumisen edistämisestä
annetun lain 45 §:n muuttamisesta
HE 49/2011 vp
Hallintovaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi
sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta
HE 50/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta
HE 51/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
HE 52/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
HE 53/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
HE 54/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan, Sosiaalija terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun
lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
HE 55/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan, Sosiaalija terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta
HE 56/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi autoverolain muuttamisesta
HE 57/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 58/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan, Tarkastusvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta
HE 60/2011 vp
Hallintovaliokuntaan, Sivistysvalio-
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kuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
HE 61/2011 vp
Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
Kansainvälisen
valuuttarahaston
neljättätoista yleistä jäsenosuustarkistusta ja johtokuntauudistusta koskevan päätöslauselman nro 66-2
hyväksymisestä sekä valtiontakuusta
Suomen Pankille
HE 62/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi maatalouden harjoittamisesta
luopumisen tukemisesta annetun
lain muuttamisesta
HE 63/2011 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi maa- ja elintarviketalouden
sekä maaseudun tutkimus- ja kehit-

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

tämishankkeiden rahoituksesta sekä
laiksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja
hankkeiden rahoittamisesta annetun
lain muuttamisesta
HE 64/2011 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n
muuttamisesta
HE 65/2011 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 66/2011 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi postilain 69 §:n muuttamisesta
HE 67/2011 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja

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

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain
muuttamisesta
HE 68/2011 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi toimeentulotuesta annetun lain
9 ja 9 a §:n muuttamisesta
HE 69/2011 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
kotoutumisen edistämisestä annetun
lain, ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n
sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n
muuttamisesta
HE 73/2011 vp
Hallintovaliokuntaan, Työelämäja tasa-arvovaliokuntaan
M U U TA
Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Päivi Lipponen pyysi
vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä. Tilalle valittiin ehdokaslistan
mukaisesti
suuren
valiokunnan varajäseneksi edustaja
Mikael Jungner.

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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