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Hallituksen esitys eduskunnalle sotilaskurinpitolaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 142/2011 vp
Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan, Puolustusvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
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Hallituksen esitys HE 143/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Perustuslakivaliokuntaan,
Lakivaliokuntaan, Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 150/2011
Valtiovarainvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan
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oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 141/2011 vp
Lakivaliokuntaan
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Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä sähköisen viestinnän
tietosuojalain 10 ja 24 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 144/2011 vp
Liikennevaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi ydinenergialain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 145/2011 vp
Talousvaliountaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi säteilylain ja terveydensuojelulain 50 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 146/2011 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja
Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
Mauritiuksen kanssa veroasioita
koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 147/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n ja tuloverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 148/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan
ja yleissopimukseen annettavien selitysten hyväksymisestä sekä laiksi
lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 149/2011 vp
Hallintovaliokuntaan
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Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi tonnistoverolain muuttamisesta ja tonnistoverolain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

osittain kyse 1 päivänä maaliskuuta
2012 voimaan tulevan perustuslain
muutoksen aiheuttamasta tarpeesta
tarkistaa muuta lainsäädäntöä.

Hallituksen esitys HE 151/2011 vp

Lisäksi ehdotetaan eräitä valtioneuvoston jäsenen asemaa koskevia
muutoksia. Ministerin tehtävien hoitamisen keskeyttäminen määräajaksi
perustellusta syystä tehtäisiin mahdolliseksi. Samoin valtioneuvostosta annettuun lakiin otettaisiin
säännökset ministerin esteellisyydestä. Lain tasolla säädettäisiin
myös tasavallan presidentin ja pääministerin oikeudesta tehdä aloite
ulkoja
turvallisuuspoliittisen
ministerivaliokunnan ja presidentin
yhteisen kokouksen koolle kutsumisesta.

Valtiovarainvaliokuntaan
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
PeVM 1/2012 vp - HE 137/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi valtioneuvostosta annetun
lain ja eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvostosta annettua
lakia, valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annettua lakia ja ulkoasiainhallintolakia. Esityksessä on

SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

M U U TA
Maanantai 6.2.2012
Puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalissa on edustaja Eero
Heinäluoma (sd) valittu puhemieheksi. Varapuhemieheksi edustaja
Pekka Ravi (kok) ja toiseksi varapuhemieheksi on valittu edustaja Anssi
Joutsenlahti (ps).
Perjantai 10.2.2012
Pääministerin ilmoitus hallituksen
politiikasta vuonna 2012 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista
esityksistä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.
Valiokuntaneuvos Tuula Majuri

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 2012
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