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 Perustiedot  
 

   

   

 Taustatiedot  
 

   

   

 Tilanne  
 

   

   

 Asiakirjat  
  

   

 Julkaisut  
 

   

   

 Henkilöt  
 

   

   

 Liittyvät hankkeet  
 

    

 

 

Asia: Asiakirjan 

päiväys: 

Laatija: 

Perustuslain muutosten 

valmistelu; edustajien 

nimeämispyyntökirje  

16.10.2008 Oikeusministeriö 

Vastaus:Edustajan nimeäminen 23.10.2008  Vihreä eduskuntaryhmä 

Vastaus:Edustajan nimeäminen 23.10.2008  Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 

Vastaus:Edustajan nimeäminen 23.10.2008  Kokoomuksen eduskuntaryhmä 

Vastaus:Förslag till medlem 23.10.2008  Svenska riksdagsgruppen 

Vastaus:Edustajan nimeäminen 24.10.2008  Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 

Parlamentaarinen komitea 

valmistelemaan perustuslain 

muuttamista 

30.10.2008 Oikeusministeriö 

Vastaus:muistio 30.10.2008  Oikeusministeriö 

Kirje Eduskunnan 

puhemiesneuvostolle ; 

Perustuslakikomitean 

kokoontuminen eduskunnassa  

6.11.2008 Oikeusministeriö 

Presidentti-instituutio meidän 

aikamme Euroopassa, selvitys, 

prof. emeritus Antero Jyränki  

31.3.2009 Jyränki Antero 

Komitean määräajan 

jatkaminen 

30.9.2009 Oikeusministeriö 

Komitean määräajan 8.12.2009 Perustuslain tarkistamiskomitea 
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jatkaminen 29.1.2010 asti  

Komitean määräajan 

pidentäminen 

18.12.2009 Oikeusministeriö 

Perustuslain 

tarkistamiskomitean mietintö  

9.2.2010 Perustuslain tarkistamiskomitea 

Begäran om utlåtande till 

Ålands landskapsregering  

11.2.2010 Oikeusministeriö 

Vastaus:Lausunto 8.3.2010  Svenska folkpartiet i Finland rp (SFP) och Svenska Riksdagsgruppen 

Vastaus:Lausunto 11.3.2010  Ålands landskapsregering 

Lausuntopyyntö perustuslain 

tarkistamiskomitean 

mietinnöstä 

11.2.2010 Oikeusministeriö 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 25.2.2010  Vihreä eduskuntaryhmä 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 25.2.2010  Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 10.3.2010  Ympäristöministeriö 

Vastaus:Lausunto perustuslain 
tarkistamiekomitean mietinnöstä 10.3.2010  Maa- ja metsätalousministeriö 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 26.2.2010  Perussuomalaiset rp 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 1.3.2010  Kansallinen Kokoomus r.p. 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 11.3.2010  Ulkoasiainministeriö 

Vastaus:Lausunto perustuslain 
tarkistamiekomitean mietinnöstä 11.3.2010  Vasemmistoliitto 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 1.3.2010  Pääesikunta 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 2.3.2010  Työ- ja elinkeinoministeriö 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 4.3.2010  Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ja SDP 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 4.3.2010  Keskustan eduskunta ryhmä ja Suomen Keskusta rp 
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Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 4.3.2010  Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 5.3.2010  Korkein oikeus 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 5.3.2010  Kokoomuksen eduskuntaryhmä 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 5.3.2010  Vihreä liitto r.p. 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 5.3.2010  Valtiontalouden tarkastusvirasto 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 7.3.2010  Itsenäisyyspuolue rp. 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 8.3.2010  Tasavallan presidentin kanslia 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 8.3.2010  Valtakunnansyyttäjänvirasto 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 8.3.2010  Puolustusministeriö 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 8.3.2010  Valtioneuvoston oikeuskansleri 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 8.3.2010  Piraattipuolue 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 8.3.2010  Valtioneuvoston kanslia 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 12.3.2010  Sosiaali- ja terveysministeriö 

Vastaus:Lausunto perustuslain 
tarkistamiekomitean mietinnöstä 15.3.2010  Suomen kommunistinen puolue (SKP) r.p. 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 16.3.2010  Korkein hallinto-oikeus 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 18.3.2010  Eduskunnan kanslia 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 8.3.2010  Eduskunnan oikeusasiamies 

Vastaus:Lausunto perustuslain 
tarkistamiekomitean mietinnöstä 8.3.2010  Opetusministeriö 

Vastaus:Lausunto perustuslain 

tarkistamiekomitean mietinnöstä 30.3.2010  Sisäasiainministeriö 

Lausuntomuistio  19.3.2010 Oikeusministeriö 
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