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Lagstiftningsplan för statsminister Sipiläs regering, vårsessionen 2018
Ministerium Propositionens rubrik

SRK

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
statsrådet

UM

RP om godkännande av ramavtalet mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena
sidan, och Australien, å andra sidan samt med
förslag till lag om sättande i kraft av de
bestämmelser i avtalet som hör till området för
lagstiftningen
RP om godkännande av protokollet mellan
Republiken Finlands regering och Ryska
federationens regering över beskrivningen av
riksgränsens sträckning mellan Finland och Ryssland

UM

UM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
godkännande av vissa bestämmelser i och
tillämpning av konventionen om förbud mot
utveckling, produktion, innehav och användning av
kemiska vapen samt om deras förstöring

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

Lagändringen ska ersätta den skyldighet att avlägga tjänste- och
domared eller avge motsvarande försäkran som det föreskrivs
om i en förordning av statsrådet.
Syftet med propositionen är att sätta i kraft det ramavtal som
upprättats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,
å ena sidan, och Australien, å andra sidan. Finland har redan
undertecknat avtalet.

15

Nej

Nej

Statsminister Sipilä

15

Nej

Nej

Utrikesminister
Soini

Syftet med propositionen är att godkänna protokollet mellan
Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering
över beskrivningen av riksgränsens sträckning mellan Finland och
Ryssland. Genom protokollet fastställs riksgränsens sträckning
sådan den framställs i gränsbeskrivningen och dess bilagor över
den tekniska gränsöversynen av riksgränsen mellan Finland och
Ryssland som förrättats åren 2007–2016. Protokollet ersätter de
fem tidigare gränsbeskrivningsprotokollen mellan Finland och
Ryssland.

20

Nej

Nej

Utrikesminister
Soini

Till lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och
tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling,
produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om
deras förstöring ska fogas ett så kallat captive use-krav. Genom
propositionen ändras också sammansättningen i direktionen för
institutet för översyn av konventionen om förbud mot kemiska
vapen (Verifin). Dessutom ska lagens 11 § ändras så att
sanktionsmekanismen utsträcks till att omfatta
anmälningsförfarande.

21

Nej

Nej

Utrikesminister
Soini

1
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Ministerium Propositionens rubrik

UM

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

RP om godkännande av samarbetsavtalet om
partnerskap och utveckling mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan samt
med förslag till lag om sättande i kraft av de
bestämmelser i avtalet som hör till området för
lagstiftningen
RP med förslag till reform av den lagstiftning som
gäller åklagarmyndigheten

Syftet med propositionen är att sätta i kraft det partnerskapsoch samarbetsavtal (Cooperation Agreement on Partnership and
Development, CAPD) som upprättats mellan Europeiska unionen
och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken
Afghanistan, å andra sidan. Finland har redan undertecknat
avtalet.

21

Nej

Nej

Utrikesminister
Soini

I propositionen föreslås det att åklagarväsendet ombildas till ett
enda ämbetsverk. Riksåklagarens byrå ska vara
centralförvaltningsenhet för ämbetsverket och huvudsakligen
sköta centralförvaltningens uppgifter och särskilt föreskrivna
åklagaruppgifter. Landet ska delas in i fem åklagardistrikt som
fungerar som avdelningar inom ämbetsverket. Åland föreslås
utgöra ett eget åklagarområde. Åklagarområdena ska sköta
åklagaruppgifterna inom det egna verksamhetsområdet.

6

Nej

Nej

Justitieminister
Häkkänen

JM

RP med förslag till lagar om ändring av 17 kap. i
strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i
territorialövervakningslagen

I propositionen föreslås det att det i strafflagen tas in en ny
bestämmelse om brott mot inreseförbud. Enligt förslaget ska
straffet vara böter eller fängelse i högst ett år. Genom den nya
straffbestämmelsen samlas alla brott mot inreseförbud inom en
enhetlig straffskala och preciseras rekvisiten för gärningar som är
straffbara som brott mot inreseförbud.

6

Nej

Nej

Justitieminister
Häkkänen

JM

RP med förslag till lag om rättegång i
förvaltningsärenden och till vissa lagar som har
samband med den

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om
rättegång i förvaltningsärenden. Genom den nya lagen upphävs
den gällande förvaltningsprocesslagen. Den nya lagen föreslås få
noggrannare och mer informativa bestämmelser om rättegången
i förvaltningsärenden. I propositionen beaktas ändringar som
skett i lagstiftningen i övrigt och andra behov att reformera
lagstiftningen.

9

Nej

Ja

JM

2

Grundläggande projekt:
Genomförandet av
reformprogrammet för
rättsvården

Justitieminister
Häkkänen
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Ministerium Propositionens rubrik

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

JM

RP med förslag till allmän lagstiftning som
kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning

I propositionen föreslås det att en ny lag om dataskydd ska
stiftas. Genom lagen kompletteras och preciseras Europeiska
unionens allmänna dataskyddsförordning. I propositionen
föreslås det också att personuppgiftslagen och lagen om
datasekretessnämnden och dataombudsmannen upphävs.

9

Ja

Ja

Justitieminister
Häkkänen

JM

RP med förslag till lag om behandling av
personuppgifter i brottmål och i samband med
upprätthållandet av den nationella säkerheten och
till vissa lagar som har samband med den

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om
behandling av personuppgifter i brottmål och vid
upprätthållandet av den nationella säkerheten. Genom den
föreslagna lagen genomförs det så kallade direktivet om
dataskydd i brottmål. Lagen ska dessutom tillämpas på
behandling av personuppgifter vid upprätthållandet av den
nationella säkerheten. Till denna del är det fråga om en nationell
lösning.

9

Ja

Ja

Justitieminister
Häkkänen

JM

RP med förslag till lagar om ändring av
utsökningsbalken och vissa andra lagar

Genom propositionen genomförs de organisationsändringar som
hänför sig till reformeringen av utsökningsväsendets struktur.
Det nuvarande utsökningsväsendet omorganiseras så att det får
en enda nivå. Riksfogdeämbetet, som fungerar som
centralförvaltningsmyndighet, och de 22 utsökningsverken
föreslås gå samman till ett enda riksomfattande ämbetsverk,
Utsökningsmyndigheten. Verkställigheten ska indelas i
omfattande verkställighet, basverkställighet och
specialverkställighet.

12

Ja

Nej

Justitieminister
Häkkänen

JM

RP med förslag till lagar om ändring av strafflagen,
10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen

14

Ja

Ja

Justitieminister
Häkkänen

JM

RP med förslag till ny självstyrelselag för Åland

Genom denna proposition ändras Finlands lagstiftning så att den
motsvarar de krav som föranleds av Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism, om
ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av
rådets beslut 2005/671/RIF.
I propositionen föreslås det att en helt ny självstyrelselag för
Åland stiftas. Syftet är att modernisera lagen och att ge
möjligheter att utveckla självstyrelsen på ett smidigare sätt än
för närvarande.

17

Nej

Ja

Kommunikationsminister Berner

3
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Ministerium Propositionens rubrik

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

JM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem

Det föreslås att den paragraf i informationssystemslagen som
gäller tillämpningsområdet ändras så att det inte uppstår
oklarheter i fråga om domstolarnas och Rättsregistercentralens
befogenheter att svara på begäran om uppgifter. Enligt
propositionen får Rättsregistercentralen dessutom lämna ut
uppgifter till medierna för redaktionella syften för en tid på tio
år, också när sökkriteriet är ett personnamn eller någon annan
personlig identifieringsuppgift.

18

Nej

Nej

Justitieminister
Häkkänen

JM

RP med förslag till lag om upphävande av lagen om
offentliga kungörelser och till vissa lagar som har
samband med den

I denna proposition föreslås det att lagen om offentliga
kungörelser upphävs och att en allmän bestämmelse om
offentlig kungörelse tas in i förvaltningslagen som en ny 62 a §.
Samtidigt ska de hänvisningar till lagen om offentliga kungörelser
som finns någon annanstans i lagstiftningen ses över. Dessutom
ska förvaltningslagens 62 § om offentlig delgivning ses över.

20

Nej

Nej

Justitieminister
Häkkänen

JM

RP med förslag till lag om ändring av strafflagen

21

Nej

Nej

JM

RP med förslag till lagar om ändring av lagen
angående vårdnad om barn och umgängesrätt och
vissa andra lagar

I propositionen föreslås tekniska ändringar i strafflagen med
anledning av landskapsreformen.
I propositionen föreslås ändringar i lagen angående vårdnad om
barn och umgängesrätt och i vissa andra lagar.

24

Nej

Ev.

JM

RP med förslag till lagstiftning om inrättandet av en
domstolsmyndighet

24

Nej

Ja

JM

RP med förslag till lagar om ändring av
sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Det föreslås att det inrättas en domstolsmyndighet som ska
sköta de uppgifter som hör till domstolsväsendets
centralförvaltningsmyndighet.
Bestämmelserna i sametingslagen ska ses över. Bestämmelserna
i den gällande lagen är till en del föråldrade och det har
upptäckts vissa problem i hur bestämmelserna fungerar.

Justitieminister
Häkkänen
Välfärd och hälsa:
Justitieminister
Programmet för utveckling Häkkänen
av barn- och
familjetjänster
Reformer: Reformen av
Justitieminister
centralförvaltningen
Häkkänen

35

Nej

Ja

Justitieminister
Häkkänen

IM

RP med förslag till lag om villkoren för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse som
forskare, studerande, praktikanter och volontärer
och till vissa lagar som har samband med den

Genom propositionen genomförs direktivet om villkoren för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning,
studier, praktik, volontärarbete, deltagande i
elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au
pairarbete.

9

Ja

Nej

Inrikesminister
Risikko

4
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Ministerium Propositionens rubrik

IM

RP med förslag till lagar om ändring och temporär
ändring av räddningslagen och ändring av vissa
andra lagar

IM

RP med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i
lagen om förhindrande av penningtvätt och av
finansiering av terrorism

IM

IM

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

Reformer:
Landskapsreformen

Inrikesminister
Risikko

I denna proposition föreslås det att räddningslagen, lagen om
Räddningsinstitutet, lagen om brandskyddsfonden och vissa
andra lagar ändras. Genom propositionen görs ändringar som
föranleds av lagstiftningen om inrättandet av landskap,
genomförandet av landskapsreformen och omorganiseringen av
statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter samt vissa
andra ändringar.

11

Nej

Nej

Genom ändringen fastställs de riksmyndigheter som är behöriga
att på Åland i enlighet med 7 och 8 kap. i lagen utöva tillsyn över
sådana penningspelssammanslutningar som avses i Ålands
landskapslagstiftning och över sådana
fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av
hyreslägenheter och hyreslokaler som avses i Ålands
landskapslagstiftning.
RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen I propositionen föreslås det att bestämmelserna om
utvisningsbeslutens verkställbarhet ändras, så att vissa
utvisningsbeslut som anknyter till allmän ordning eller säkerhet
ska kunna verkställas snabbare. Det föreslås också att
verkställighetsbestämmelserna som helhet förtydligas och att
det tas in en bestämmelse om den myndighet som utfärdar
europeiska resehandlingar för återvändande av
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet.

11

Nej

Nej

Inrikesminister
Risikko

13

Ja

Ja

Inrikesminister
Risikko

RP med förslag till lag om genomförande av
direktivet om användning av
passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att
förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra
terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar
som har samband med den

13

Ja

Ja

Inrikesminister
Risikko

Genom propositionen genomförs Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2016/681 om användning av
passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga,
förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov
brottslighet.

5
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Ministerium Propositionens rubrik

IM

IM

IM

IM

IM

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

RP med förslag till lagar om säkerhetsskydd i
I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om
Migrationsverket och om ändring av 83 § i lagen om säkerhetsskydd i Migrationsverket. Avsikten med lagen är att
privata säkerhetstjänster
skydda personalen vid Migrationsverket för olika risker, trygga
arbetsförhållandena samt skydda verkets egendom. I lagen ska
det föreskrivas om befogenheterna för de säkerhetskontrollörer
som utför säkerhetsuppgifter i de lokaler som Migrationsverket
använder.
RP med förslag till lag om behandling av
I propositionen föreslås bestämmelser om behandlingen av
personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa personuppgifter vid polisens enheter särskilt med beaktande av
lagar som har samband med den
de krav som Europeiska unionens dataskyddsförordning och
dataskyddsdirektiv ställer. Vidare tas det hänsyn till vissa
nationella behov av uppgiftsbehandling i synnerhet när det gäller
polisens brottsbekämpning.

14

Ja

Nej

Inrikesminister
Risikko

23

Nej

Ja

Inrikesminister
Risikko

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om
civilpersonals deltagande i krishantering, lagen om
Räddningsinstitutet och lagen om ersättning för
olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i
krishanteringsuppdrag
RP med förslag till lag om ändring av räddningslagen

Den lagstiftning som gäller civil krishantering och i synnerhet den
lagstiftning som gäller Krishanteringscentrets administrativa
ställning ses över.

24

Nej

Nej

Inrikesminister
Risikko

De bestämmelser i räddningslagen som gäller ordnande av
sotningstjänster och fastigheters skyldigheter ska ses över.

24

Nej

Nej

I lagen ska det föreskrivas om reservpolisen, som utgör en
polisreserv under undantagsförhållanden, försvarstillstånd och
störningar under normala förhållanden. Dessutom innehåller den
föreslagna lagen bestämmelser om reservpolisens befogenheter
och skyldigheter samt reservpolisens rätt att använda
maktmedel under normala förhållanden, undantagsförhållanden
och försvarstillstånd. Reservpolisen ska arbeta under direkt
uppsikt av en polisman. I lagen ska det också föreskrivas om
behörighetskrav för reservpolisen. Reservpolisen ska utnämnas
till ett tjänsteförhållande och genomgå den utbildning som krävs.

25

Nej

Ja

RP med förslag till lag om reservpolisen, lag om
ändring av polislagen och lag om upphävande av 15
b § i polisförvaltningslagen

6

Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Smidigare författningar

Inrikesminister
Risikko

Inrikesminister
Risikko
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Ministerium Propositionens rubrik

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

IM

RP med förslag till lag om behandling av
I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om
personuppgifter inom Gränsbevakningsväsendet och behandling av personuppgifter inom Gränsbevakningsväsendet.
till vissa lagar som har samband med den
Lagen ersätter den gällande lagen om behandling av
personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet. I bestämmelserna
görs de ändringar som Europeiska unionens reviderade
dataskyddslagstiftning förutsätter och andra nödvändiga
strukturella och innehållsmässiga ändringar. Dessutom ändras de
bestämmelser i sjöräddningslagen och i övrig
gränsbevakningslagstiftning som gäller behandlingen av
personuppgifter.

25

Nej

Ja

Inrikesminister
Risikko

IM

RP med förslag till lag om ändring av
skjutvapenlagen

Syftet med propositionen är att nationellt genomföra
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 av den 17
maj 2017 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll
av förvärv och innehav av vapen.
RP med förslag till lag om behandling av
I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om behandling
personuppgifter inom Försvarsmakten och till lagar av personuppgifter inom Försvarsmakten. Lagen ska tillämpas på
om ändring av vissa lagar som har samband med den sådan behandling av personuppgifter som utförs av
Försvarsmakten och för Försvarsmaktens räkning, och det
föreslås att i den ska koncentreras de bestämmelser om
behandling av personuppgifter som finns i andra lagar om
försvarsförvaltningen. Förslaget sammanhänger med
totalrevideringen av den finska dataskyddslagsstiftningen, som
ska göras på grund av Europeiska unionens lagstiftning som
gäller dataskydd.

25

Nej

Ev.

Inrikesminister
Risikko

11

Ja

Ja

Försvarsminister
Niinistö

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
försvarsmakten

17

Nej

Ev.

Försvarsminister
Niinistö

FSM

FSM

I denna proposition föreslås det att lagen om försvarsmakten
ändras. Till lagen fogas bestämmelser om ingripande i drönares
och obemannade luftfartygs framfart. Syftet med propositionen
är att komplettera den befogenhetsreglering som gäller
försvarsmakten så att bestämmelserna noga fastställer
försvarsmaktens möjligheter att upprätthålla säkerheten i sina
centrala funktioner och objekt och för att kunna bemöta det hot
som riktar sig mot dem.

7
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Ministerium Propositionens rubrik

FM

FM

FM

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
befolkningsdatasystemet och
Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

I lagen görs de ändringar som dataskyddsförordningen
förutsätter. På grund av nationella behov ska också de
bestämmelser som gäller registrering av utlänningar, ändring av
koder och informationstjänsten ses över.
RP med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om Statsminister Sipiläs regering beslutade i förhandlingarna om den
återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter
tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2017 att jordbrukare i
som använts inom jordbruket
svåra skördeförhållanden stöds med 25 miljoner euro. I
propositionen föreslås det att punktskatt på lätt brännolja som
använts i jordbruk under 2017 temporärt ska betalas förhöjt
tillbaka till jordbrukarna.
RP med förslag till lagstiftning om genomförande av Propositionen hänför sig till RP 15/2017 rd. Genom
landskapsreformen och om omorganisering av
propositionen genomförs de ändringar i speciallagstiftningen på
statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter
basis av vilka uppgifter överförs från kommunerna,
samkommunerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna och
regionförvaltningsverken till landskapen (förutom i fråga om
bland annat social- och hälsovård, räddningsväsendet, uppgifter
inom området för trafik och transport samt regionutveckling och
tillväxttjänster). I propositionen föreslås det att man inrättar en
ny riksomfattande myndighet, Statens tillstånds- och
tillsynsmyndighet.

GrUutlåtande

Ansvarig minister

6

Nej

Nej

Kommun- och
reformminister
Vehviläinen

8

Ja

Nej

Finansminister
Orpo

10

Nej

Ja

Reformer:
Landskapsreformen

Kommun- och
reformminister
Vehviläinen

Reformer:
Landskapsreformen

Kommun- och
reformminister
Vehviläinen

FM

RP om komplettering av regeringens proposition (RP
15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om
inrättande av landskap och om en reform av
ordnandet av social- och hälsovården samt till
lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i
Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om
ersättning för landskapens
mervärdesskattekostnader i vissa situationer

Propositionen kompletteras så att det till bestämmelserna i den
föreslagna lagen om landskapens finansiering fogas ersättning
för mervärdesskattekostnader som ingår i anskaffningar som
gjorts för den verksamhet som står utanför tillämpningsområdet
för mervärdesskattesystemet och för skattefri verksamhet.

10

Nej

Ja

FM

RP med förslag till lag om ändring av
mervärdesskattelagen (värdesedlar)

Mervärdesskattelagen ändras till följd av Europeiska unionens
direktiv om mervärdesbeskattningen av värdesedlar. Direktivet
förenhetligar skattebehandlingen och eliminerar nuvarande
problem i anslutning till gränsöverskridande transaktioner.

12

Ja

Nej

8

Regeringsprogrammet

Finansminister
Orpo
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Ministerium Propositionens rubrik

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

FM

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om
Syftet med propositionen är att till behövliga delar beakta de
Finansinspektionen och vissa lagar som har samband tekniska regleringsstandarder och anvisningar som Europeiska
med den
tillsynsmyndigheterna utfärdat för att förhindra penningtvätt
och finansiering av terrorism. Syftet med propositionen är
dessutom att säkerställa att Finansinspektionen har för att kunna
utföra sina uppgifter möjlighet att utnyttja de
fullgöranderapporter som Enheten för utredning av grå ekonomi
utarbetar.

13

Ja

Nej

FM

RP med förslag till lag om tillhandahållande av
digitala tjänster och lag om upphävande av vissa
bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation
i myndigheternas verksamhet

15

Ja

Nej

FM

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om
I skattelagstiftningen föreslås kompletterande ändringar på
beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst,
grund av ändringen av förordningen om värdepapperscentraler.
lagen om beskattningsförfarande, lagen om
förskottsuppbörd och 9 § i lagen om offentlighet och
sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

15

Nej

Nej

Finansminister
Orpo

FM

RP med förslag till lagar om ändring av
Genom propositionen slås samfundens förvärvskälla för
inkomstskattelagen, lagen om beskattning av
näringsverksamhet och förvärvskälla för annan verksamhet
inkomst av näringsverksamhet och vissa andra lagar samman så att samfundens beskattningsbara inkomst i regel
beräknas med stöd av näringsskattelagen.
RP med förslag till lag om ändring av lagen om
Den betalningsstruktur som statens pensionssystem tillämpar
finansiering av statens pensionsskydd
förnyas och det ska göras vissa författningsändringar med
anknytning till detta.

17

Nej

Nej

Finansminister
Orpo

17

Nej

Nej

Kommun- och
reformminister
Vehviläinen

FM

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om
tillhandahållande av digitala tjänster. Lagen är ny, och genom
den genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters
webbplatser och mobila applikationer (tillgänglighetsdirektivet). I
lagen ska det föreskrivas om myndigheters skyldigheter att
ordna digitala tjänster för kunderna inom förvaltningen och om
skyldigheter med anknytning till ordnandet av tjänsterna.

9

Finansminister
Orpo

Digitalisering,
Kommun- och
försöksverksamhet och
reform-minister
avveckling av normer:
Vehviläinen
Digitalisering av offentliga
tjänster
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Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

FM

RP med förslag till lag om ändring av
kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har
samband med den

I propositionen föreslås i huvudsak ändringar av teknisk natur i
kreditinstitutslagen, lagen om Finansinspektionen, lagen om
affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, lagen om
en sammanslutning av inlåningsbanker, lagen om myndigheten
för finansiell stabilitet och lagen om resolution av kreditinstitut
och värdepappersföretag.

20

Nej

Nej

Finansminister
Orpo

FM

RP med förslag till tilläggsbudget för 2018

En tilläggsbudgetproposition för 2018.

22

Nej

Nej

FM

RP med förslag till ändring av bestämmelserna om
ränteavdragsbegränsning i näringsskattelagen

I propositionen föreslås det att den bestämmelse i lagen om
beskattning av inkomst av näringsverksamhet som gäller
begränsning av rätten till ränteavdrag ska ändras. Ändringarna
baserar sig delvis på rådets direktiv (EU) 2016/1164 om
fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt
inverkar på den inre marknadens funktion.

23

Nej

Nej

Finansminister
Orpo
Finansminister

FM

RP med förslag till lag om ändring av
mervärdesskattelagen (gränsöverskridande
elektronisk konsumenthandel)

23

Nej

Nej

Finansminister
Orpo

FM

RP med förslag till lag om ändring av
bassamfundslagen

23

Nej

Nej

Finansminister
Orpo

FM

RP med förslag till lag om en övergångsperiod för
den statliga finansieringen av pensioner åren
2019–2021 i samband med landskapsreformen

24

Nej

Nej

FM

RP med förslag till lag om behandling av
personuppgifter inom Tullen

I mervärdesskattelagen (1501/1993) görs de ändringar som
rådets direktiv (EU) 2017/2455 (gränsöverskridande elektronisk
konsumenthandel) förutsätter. Ändringarna träder i kraft den 1
januari 2019.
I propositionen föreslås det att bassamfundslagen ändras.
Ändringarna baserar sig på rådets direktiv (EU) 2016/1164 om
fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt
inverkar på den inre marknadens funktion.
I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny temporär
lag. Genom lagen begränsas ändringar i finansieringsbasen för
statens pensionssystem och för kommunernas och landskapens
pensionssystem under det skede när landskapsreformen träder i
kraft.
I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om
behandling av personuppgifter inom Tullen. Lagen ska tillämpas
på sådan behandling av personuppgifter som utförs av Tullen.
Förslaget sammanhänger med totalrevideringen av den finska
dataskyddslagsstiftningen, som ska göras på grund av Europeiska
unionens lagstiftning som gäller dataskydd.

25

Nej

Ja

10

Orpo

Reformer:
Landskapsreformen

Kommun- och
reform-minister
Vehviläinen

Finansminister
Orpo
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Ministerium Propositionens rubrik

FM

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om
investeringstjänster och lagen om handel med
finansiella instrument samt till vissa lagar som har
samband med dem
RP med förslag till lagar om ändring av
värdepappersmarknadslagen och vissa andra lagar
som har samband med den

Det är fråga om en proposition med förslag till tekniska
ändringar i den lagstiftningshelhet som gäller MiFID II (RP
151/2017 rd). Genom propositionen ändras i huvudsak vissa
felaktiga hänvisningar i den tidigare propositionen.
Genom propositionen genomförs Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/1129. Syftet med förordningen är
att på unionsnivå inrätta ett regelverk för prospekt om emission
av finansiella instrument för att se till att den inre marknaden
fungerar väl, för att förbättra förhållandena för dess sätt att
fungera, särskilt när det gäller kapitalmarknaderna, och för att
garantera en hög nivå av konsument- och investerarskydd.

25

Nej

Nej

Finansminister
Orpo

26

Nej

Nej

Finansminister
Orpo

FM

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om
förvaltare av alternativa investeringsfonder och
lagen om placeringsfonder samt till vissa lagar som
har samband med dem

I propositionen föreslås det att lagen om förvaltare av
alternativa investeringsfonder, lagen om placeringsfonder och
vissa andra lagar ändras så att de motsvarar bestämmelserna i
förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder,
förordning (EU) 2017/1991 om ändring av förordningen om
europeiska riskkapitalfonder och förordningen om europeiska
fonder för socialt företagande samt förordning (EU) 2015/2365
om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och
om återanvändning.

34

Nej

Nej

Finansminister
Orpo

FM

RP om godkännande av avtalet med Estland om
befolkningsregistrering samt med förslag till lag om
sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som
hör till området för lagstiftningen
RP med förslag till lagstiftning om förfarandet för
ömsesidig överenskommelse

Det avtal mellan Finland och Estland som gäller registrering och
utbyte av befolkningsdata godkänns och sätts i kraft.

34

Nej

Nej

Kommun- och
reformminister
Vehviläinen

Det är fråga om lagstiftningsarbete som hänför sig till
utvecklingen av förfarandet för ömsesidig överenskommelse.
Målet är att effektivisera den process som syftar till lösningar i
internationella skattetvister. För att detta mål ska kunna uppnås
måste de gällande bestämmelserna ses över och nya
bestämmelser eventuellt införas.

35

Nej

Nej

Finansminister
Orpo

FM

FM

11
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GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

UKM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
Finlands Akademi

I denna proposition föreslås det att lagen om Finlands Akademi
ändras. Det föreslås ändringar i paragraferna om Finlands
Akademis administrativa ställning, uppgifter och vetenskapliga
forskningsråd.

6

Ja

Nej

UKM

RP med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

6

Ja

Nej

UKM

RP med förslag till lag om överföring av
Depåbibliotekets verksamhet

I propositionen föreslås det att kyrkolagen ändras i fråga om
bestämmelserna om församlingsval. Avsikten är att de nya
bestämmelserna tillämpas i valet 2018.
Depåbiblioteket ska slås samman med Nationalbiblioteket från
och med den 1 augusti 2019. Statsrådet bemyndigas att överlåta
den verksamhet och egendom som finns i Depåbibliotekets
besittning till Nationalbiblioteket som finns i samband med
Helsingfors universitet. Efter sammanslagningen förvaltas
nuvarande Nationalbibliotekets samlingar som en enda helhet.
Depåbibliotekets samlingar i Kuopio och en del av
Nationalbibliotekets samlingar placeras i S:t Michel
uppskattningsvis 2021. Depåbibliotekets personal anställs hos
Helsingfors universitet från och med den 1 augusti 2019 och
övergår till S:t Michel efter att Depåbibliotekets samlingar har
överförts.

11

Ja

Nej

UKM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
fornminnen

13

Nej

Nej

Europa-, kulturoch idrottsminister
Terho

UKM

RP med förslag till lag om statlig finansiering för
främjande av filmkulturen

14

Nej

Ja

Europa-, kulturoch idrottsminister
Terho

I lagen om fornminnen görs ändringar som hänför sig till
landskapsreformen och vissa nödvändiga preciseringar. Det
föreslås också att behörighet delvis ska överföras till
Museiverket.
Lagen om främjande av filmkonsten reformeras. Finlands
filmstiftelses ställning som privaträttslig stiftelse har beaktats i
beredningen. I propositionen ingår ett förslag till hur utövandet
av offentlig makt gällande beviljande av statsbidrag för
produktion och distribution av film samt främjande av filmkultur
ska ordnas.

12

Kompetens och utbildning: Undervisningsmini
Ökat samarbete mellan
ster Grahnhögskolor och näringsliv
Laasonen
för att kommersialisera
innovationer
Undervisningsminister GrahnLaasonen
Undervisningsminister GrahnLaasonen
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Ministerium Propositionens rubrik

UKM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
studiestöd

UKM

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

15

Ja

Nej

RP med förslag till lag om småbarnspedagogik och till I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om
vissa lagar som har samband med den
småbarnspedagogik. Genom lagen inrättas en ny nationell
informationsresurs för småbarnspedagogiken. Den gällande
lagen om småbarnspedagogik (36/1973) föreslås bli upphävd.
Propositionen innehåller också ett utkast till en förordning om
småbarnspedagogik.
RP med förslag till ändring av lagen om nationella
Fortsatt beredning av Koski-registret. Sakinnehållet utvidgas och
studie- och examensregister
ändringen av dataskyddsförordningen beaktas.

15

Ja

Ja

Undervisningsminister GrahnLaasonen

15

Ja

Nej

UKM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
yrkesutbildning

15

Ja

Nej

UKM

RP med förslag till gymnasielag och lag om ändring
av lagen om anordnande av studentexamen

17

Ja

Nej

Undervisningsminister GrahnLaasonen
Undervisningsminister GrahnLaasonen
Undervisningsminister GrahnLaasonen

JSM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om en
marknadsordning för jordbruksprodukter

6

Nej

Nej

UKM

Rätten till studiestöd och stöd för skolresor för dem som
passerat läropliktsåldern ska utvidgas.

GrUutlåtande

Direkta ändringsbehov som hänför sig till bland annat Ålands rätt
att ordna utbildning och bemyndigande att föreskriva om
kompetensområdena för examina.
I propositionen föreslås det att lagstiftningen om
gymnasieutbildning förnyas i sin helhet så att den motsvarar
framtidens kompetensbehov. Reformen genomförs genom att
det stiftas en ny gymnasielag som ersätter den gamla
gymnasielagen från 1998. Därtill föreslås det ändringar i lagen
om anordnande av studentexamen.
I lagen föreslås vissa tekniska ändringar som beror på ändringar i
EU-lagstiftningen.

13

Kompetens och utbildning: Europa-, kulturYrkesutbildningen på
och idrottsminister
andra stadiet reformeras Terho

Jord- och
skogsbruksminister Leppä
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Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

JSM

RP med förslag till lag om Livsmedelsverket och till
vissa lagar som har samband med den

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om
Livsmedelsverket. Det föreslås att det genom lagen inrättas ett
nytt verk inom jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde. I verket ska nuvarande
Livsmedelssäkerhetsverkets och Landsbygdsverkets uppgifter
kombineras. Till det nya verket överförs även sådana uppgifter
från Lantmäteriverket som anknyter till produktion av
informationsförvaltningstjänster för det verk som inrättas samt
även för andra ämbetsverk och institutioner inom jord- och
skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

7

Ja

Nej

Jord- och
skogsbruksminister Leppä

JSM

RP med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen
om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen

Lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och
lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
ändras i fråga om bestämmelserna om stöd till unga jordbrukare.
Stöd till unga jordbrukare ska kunna beviljas för högst fem
stödår, men från maximitidsperioden på fem år ska inte längre
dras av antalet år mellan etableringen av jordbruket och den
tidpunkt då den första ansökan gällande stöd till unga
jordbrukare lämnats in. Förslaget grundar sig på en ändring av
EU-lagstiftningen.

7

Ja

Nej

Jord- och
skogsbruksminister Leppä

JSM

RP med förslag till lagar om ändring av vissa
bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde som gäller behandling av
personuppgifter och om upphävande av vissa lagar
som hänför sig till jordbruket och trädgårdsodlingen

Syftet med propositionen är att i fråga om den lagstiftning som
gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (allmänna
dataskyddsförordningen) och Europaparlamentets och rådets
direktiv (direktivet om dataskydd i brottmål), som bägge gäller
behandling av personuppgifter. Den sistnämnda EU-rättsakten
hänför sig inom jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde endast till lagen om Forststyrelsens jakt- och
fiskeövervakning.

9

Ja

Nej

Jord- och
skogsbruksminister Leppä

14
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GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

JSM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
djuravelsverksamhet

I propositionen föreslås det att lagen om djuravelsverksamhet
ändras så att den överensstämmer med den nya, direkt
tillämpliga EU-lagstiftning om djuravel som har trätt i kraft i
Europeiska unionen och som ska tillämpas i medlemsstaterna
från och med november 2018 till den del genomförandet av
lagstiftningen förutsätter nationella bestämmelser.

11

Ja

Nej

Jord- och
skogsbruksminister Leppä

JSM

RP med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i
lagen om sättande i kraft och tillämpning av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Det föreslås att lagen ändras i fråga om den avgift som tas ut för
utförandet av serviceproducentens uppgifter i samband med
försäljningen av tillstånd för fiske och i fråga om de uppgifter
som ska lämnas till det elektroniska fångstregistret. Dessutom
föreslås det att prissättningen av tillstånd för fisketurism ändras
så att personer under 18 år i vissa fall kan beviljas tillstånd
mycket förmånligt eller avgiftsfritt.

11

Ja

Nej

Jord- och
skogsbruksminister Leppä

JSM

RP med förslag till lag om begränsning av odlingen av Syftet med projektet är att sätta i kraft Europaparlamentets och
genetiskt modifierade organismer
rådets direktiv (EU) 2015/412 om ändring av direktiv
2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa
eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom
sina territorier.
RP med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen Europeiska unionens lagstiftning har ändrats genom en
om strukturstöd till jordbruket och 11 § i lagen om förordningsändring som trädde i kraft vid ingången av 2018 så
strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
att ansökan om startstöd, som beviljas med stöd av ovannämnda
lagar, ska lämnas in senast 24 månader från etableringen av
verksamheten. Syftet med lagförslaget är att den nationella
lagstiftningen ska motsvara den ändrade unionslagstiftningen i
fråga om tidsfristen för ansökan om startstöd till unga
jordbrukare och startstöd till unga näringsidkare.

12

Nej

Ja

Jord- och
skogsbruksminister Leppä

15

Ja

Nej

RP med förslag till lag om Lantmäteriverket

20

Nej

Nej

JSM

JSM

Det utfärdas en ny lag om Lantmäteriverket. Lagen förtydligas
och i den görs de ändringar som föranleds av inrättandet av
Livsmedelsverket.

15

Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Smidigare författningar

Jord- och
skogsbruksminister Leppä

Jord- och
skogsbruksminister Leppä
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Ministerium Propositionens rubrik

JSM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om det
nationella genomförandet av Europeiska unionens
gemensamma fiskeripolitik

JSM

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

I paragraferna om systemet med överlåtbara nyttjanderätter och
aktörsspecifika fiskekvoter föreslås i huvudsak ändringar som
förtydligar förfarandena.

GrUutlåtande

21

Nej

Nej

RP med förslag till lag om upphävande av lagen
I propositionen föreslås det att lagen angående
angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder spannmålslånemagasin och utsädesfonder upphävs.
Spannmålslånemagasinen och utsädesfonderna ska inom två år
från lagens ikraftträdande göra en utredning om sin egendom,
tillgångar och skulder. Efter att skulderna är betalda ska de
överlåta egendomen och tillgångarna till jordbruksfrämjande
verksamhet i sitt eget verksamhetsområde.

23

Nej

Nej

JSM

RP med förslag till lag om ändring av 5 och 41 § i
jaktlagen

25

Nej

Nej

JSM

RP med förslag till lag om djurs välbefinnande och till I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om djurs
lagar om ändring av vissa lagar som har samband
välbefinnande, som ska ersätta den gällande djurskyddslagen.
med den
Lagen ska främja djurs välbefinnande och skydda djur på bästa
möjliga sätt samt öka respekt mot och god behandling av djur.
Syftet är också att tillsynen över djurens välbefinnande
effektiviseras. Genom propositionen säkerställs effektiv
verkställighet av EU-lagstiftningen och förnyas lagen så att den
motsvarar kraven i grundlagen.

33

Nej

Ja

KM

RP med förslag till lag om Meteorologiska institutet

Lagen och förordningen ses över så att de motsvarar
ändringarna och kraven i grundlagen.

8

Nej

Nej

KM

RP om godkännande av ändringarna i MARPOLkonventionen och i IMSBC-koden samt med förslag
till lagar om sättande i kraft av ändringarna och om
ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

Fyra resolutioner som antagits av IMO sätts i kraft och det görs
vissa lagstiftningsändringar som hänför sig till dem.

11

Nej

Nej

Kajan ska införas i jaktlagens förteckning över icke fredade
fåglar.

16

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

Jord- och
skogsbruksminister Leppä
Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Smidigare författningar

Jord- och
skogsbruksminister Leppä

Jord- och
skogsbruksminister Leppä
Jord- och
skogsbruksminister Leppä

Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Smidigare författningar

Kommunikationsminister Berner

Kommunikationsminister Berner
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Ministerium Propositionens rubrik

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

KM

RP med förslag till lag om ändring av landsvägslagen Det görs ändringar i landsvägslagen med anledning av
och vissa andra lagar
landskapsreformen. Uppgifter överförs från närings-, trafik- och
miljöcentralerna till landskapen, den särskilda finansieringen för
väghållning kvarstår och staten är trafikledsnätverkets ägare. I
propositionen föreslås nya bestämmelser om planeringen av
trafiksystem. Lagens rubrik ska ändras till lagen om trafiksystem
och landsvägar. I propositionen inkluderas alla de
uppgiftsöverföringar till landskapen som hänför sig till uppgifter
inom trafiksektorn.

13

Ja

Nej

Reformer:
Landskapsreformen

Kommunikationsminister Berner

KM

RP med förslag till ändring av besiktningslagen

Indelningen av besiktningskoncessioner samt de
fordonskategorier som besiktas ska ses över. Besiktningens
kvalitet och tillsynen över besiktningen ska utvecklas.

13

Nej

Nej

Kommunikationsminister Berner

KM

RP med förslag till lag om inrättande av Transportoch kommunikationsverket, lag om ändring av lagen
om Trafikverket och vissa lagar som har samband
med dem

Ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets
förvaltningsområde genomförs. Det nya Transport- och
kommunikationsverket inrättas och Trafikverket omorganiseras
och blir Trafikledsverket.

13

Ja

Nej

KM

RP med förslag till lag om ombildning av
Trafikverkets trafiklednings- och
trafikstyrningstjänster till aktiebolag och till vissa
lagar som har samband med den

Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster
bolagiseras.

13

Nej

Nej

KM

RP med förslag till lag om ändring av lotsningslagen

Lagändringen möjliggör försök med nya lotsningstjänster,
inklusive fjärrlotsning.

15

Nej

Nej

KM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
fartygspersonal

Lagen om fartygspersonal revideras. Innehållet i lagen är delvis
beroende av den andra fasen av transportbalken.

15

Ja

Nej

Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Smidigare författningar
Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Bättre styrning och
verkställighet
Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Skapande av en
tillväxtmiljö för digital
affärsverksamhet
Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Smidigare författningar
Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Smidigare författningar

17

Kommunikationsminister Berner

Kommunikationsminister Berner

Kommunikationsminister Berner

Kommunikationsminister Berner
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Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Skapande av en
tillväxtmiljö för digital
affärsverksamhet

Kommunikationsminister Berner

KM

RP om ändring av lagen om transportservice (tredje Digitaliseringen inom logistik främjas. Huvudprinciperna är
fasen) och om sättande i kraft av det fakultativa
desamma som i fråga om persontrafiken i de tidigare faserna av
tilläggsprotokollet till konventionen om
lagen om transportservice.
internationella vägtransporter avseende elektronisk
fraktsedel

35

Nej

Ev.

ANM

RP med förslag till lag om ändring av
konkurrenslagen

10

Nej

Nej

Arbetsminister
Lindström

ANM

RP med förslag till tekniska lagändringar med
anknytning till Business Finland

10

Nej

Nej

Näringsminister
Lintilä

ANM

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om
utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig
arbetskrafts- och företagsservice

Genom propositionen effektiviseras tillsynen över
konkurrenslagen bland annat genom revidering av
bestämmelserna om Konkurrens- och konsumentverkets
behörighet och förfaranden.
Hänvisningarna till Innovationsfinansieringsverket Tekes och
Finpro Oy i vissa lagar (6 stycken) ändras till hänvisningar till
Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Business
Finland Ab.
Enligt förslaget ska arbetssökande ha rätt till
arbetslöshetsförmån trots studier, om studierna pågår högst sex
månader och ger yrkesfärdigheter eller stöder
företagsverksamhet. Under tiden för studierna kvarstår hos den
arbetslösa personen som ett villkor för att få
arbetslöshetsförmån skyldighet att söka heltidsarbete samt att
delta i sysselsättningsfrämjande service när dessa erbjuds
personen.

12

Ja

Nej

Arbetsminister
Lindström

ANM

RP med förslag till lag om regionutveckling och
tillväxttjänster och till vissa lagar som har samband
med den

Genom propositionen uppdateras lagstiftningen om
regionutveckling och sysselsättnings- och företagstjänster så att
den motsvarar situationen 2020, när de nya landskapen inleder
sin verksamhet. Genom lagen slås tjänsterna för arbetssökande,
arbetsgivare och företag samman till tillväxttjänster. I
propositionen ingår en speciallag enligt vilken det i Nyland, till
skillnad från övriga delar av landet, ska bildas en särskild
samkommun som ansvarar för ordnandet av tillväxttjänster.

14

Nej

Ja

18

Sysselsättning och
Näringsminister
konkurrenskraft:
Lintilä
Konkurrenskraften stärks
genom förbättrade
förutsättningar för
näringsliv och företagande
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GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

ANM

RP om godkännande av 2016 års ändringar av koden
i konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt
med förslag till lagar om sättande i kraft av de
bestämmelser i ändringarna som hör till området för
lagstiftningen

Vid 2016 års internationella arbetskonferens antogs de ändringar
som den särskilda trepartskommittén för sjöfart berett till koden
i sjöarbetskonventionen. Ändringarna gällde regel 4.3 om skydd
av hälsa och säkerhet och förebyggande av olyckor samt regel
5.1 om certifikatet för arbete till sjöss. Ändringarna hänförde sig
till både den juridiskt bindande delen av koden och delen med
rekommendationer.

14

Ja

Nej

ANM

RP med förslag till lag om företagshemligheter och
till vissa lagar som har samband med den

Propositionen innehåller de lagändringar som behövs för att
genomföra direktivet om företagshemligheter. Den föreskrivna
tidsfristen för det nationella genomförandet av direktivet går ut
den 9 juni 2018.

15

Ja

Nej

ANM

RP med förslag till gasanordningslag och till vissa
lagar som har samband med den

Propositionen avses resultera i en lag med bestämmelser som
utfärdas med stöd av förordning (EU) 2016/426 om anordningar
för förbränning av gasformiga bränslen. Bestämmelserna i lagen
gäller marknadskontrollmyndigheten i medlemsstaten,
förfaranden för att underrätta EU-kommissionen om
besiktningsorganet, den myndighet som underrättar om organet
samt den myndighet som underrättar EU-kommissionen och de
övriga medlemsstaterna om vilka typer av gas och vilka
anslutningstryck som används i medlemsstaten.

15

Ja

Nej

Arbetsminister
Lindström

ANM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
utsläppshandel

I propositionen föreslås det att det till lagen om utsläppshandel
(311/2011) fogas bestämmelser om insamling av uppgifter som
behövs för gratistilldelningen av utsläppsrätter för
handelsperioden 2021–2030. Dessutom föreslås det att 61 § 3
mom. i lagen om utsläppshandel ändras så att det krävs
ackreditering av kontrollörerna av gratistilldelningen av
utsläppsrätter. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

15

Ja

Nej

Bostads-, energioch miljö-minister
Tiilikainen

19

Arbetsminister
Lindström

Sysselsättning och
Näringsminister
konkurrenskraft:
Lintilä
Konkurrenskraften stärks
genom förbättrade
förutsättningar för
näringsliv och företagande
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GrUutlåtande
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ANM

RP med förslag till lag om offentliga rekryterings- och
kompetenstjänster, lag om finansiering av
regionutveckling och tillväxttjänster och lag om
privata rekryteringstjänster samt till lagar om
ändring av vissa lagar som har samband med dem

I samband med landskapsreformen och regionutvecklings- och
tillväxttjänstreformen förnyas den lagstiftning som gäller
offentlig arbetskrafts- och företagsservice, förvaltning av
strukturfonder, företagsstöd och regionala utvecklingsstöd.

20

Nej

Ja

Sysselsättning och
Arbetsminister
konkurrenskraft:
Lindström
Konkurrenskraften stärks
genom förbättrade
förutsättningar för
näringsliv och företagande

ANM

RP med förslag till lag om främjande av integration

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om
främjande av integration. I propositionen ingår klara och
konsekventa bestämmelser om främjande av integration med
hänsyn till de ändringsbehov i fråga om integreringen som följer
av landskapsreformen, social- och hälsovårdsreformen samt
regionutvecklings- och tillväxttjänstreformen.

20

Nej

Ev.

Arbetsminister
Lindström

ANM

RP med förslag till lag om register över deltagare i
projekt som finansieras med medel ur Europeiska
socialfonden

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny temporär
lag om register över deltagare i projekt som finansieras med
medel ur Europeiska socialfonden samt om elektronisk
behandling av uppgifterna i registret. Den föreslagna lagen
baserar sig på den nationella skyldigheten att samla in uppgifter
om deltagarna i projekten. Genom den föreslagna lagen
genomförs lagstiftningsområdets bestämmelser så att de
motsvarar kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning som ska
tillämpas från och med den 25 maj 2018.

21

Nej

Ja

Näringsminister
Lintilä

ANM

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om
integritetsskydd i arbetslivet och vissa andra lagar

22

Nej

Nej

Arbetsminister
Lindström

ANM

RP med förslag till lagar om ändring av
elmarknadslagen och 10 och 16 § i lagen om tillsyn
över el- och naturgasmarknaden samt lag om
upphävande av 25 § 5 mom. i
energieffektivitetslagen

I propositionen föreslås sådana nödvändiga ändringar i lagen om
integritetsskydd i arbetslivet som föranleds av den allmänna
dataskyddsförordningen.
Propositionen innehåller förslag till lagstiftning som krävs för att
organisera centraliserat informationsutbyte inom elhandeln i en
datahub.

24

Nej

Ev.

20

Bioekonomi och ren
energi: Kolfri, ren och
förnybar energi på ett
kostnadseffektivt sätt

Bostads-, energioch miljöminister
Tiilikainen
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GrUutlåtande

ANM

RP med förslag till lagar om ändring av vissa
bestämmelser inom arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde som gäller behandling av
personuppgifter

I propositionen föreslås det i vissa bestämmelser inom arbetsoch näringsministeriets förvaltningsområde som gäller
behandling av personuppgifter sådana nödvändiga ändringar
som föranleds av allmänna dataskyddsförordningen.

25

Nej

Nej

ANM

RP med förslag till arbetstidslag

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny arbetstidslag,
som ska ersätta arbetstidslagen från 1996.

25

Nej

Nej

SHM

RP med förslag till strålskyddslag och till vissa lagar
som har samband med den

Genom propositionen genomförs EU:s nya strålskyddsdirektiv.
Direktivet gäller icke-joniserande strålning. Genom
propositionen uppdateras lagen så att den motsvarar kraven i
grundlagen (bland annat i fråga om bemyndiganden att utfärda
förordningar och föreskrifter). Också bestämmelserna om
myndighetstillsyn, administrativa tvångsmedel, påföljder och
ändringssökande ska uppdateras. På grund av nationella behov
ska även de bestämmelser som gäller icke-joniserande strålning
uppdateras.

9

Ja

Ev.

SHM

RP med förslag till lag om kundens valfrihet inom
social- och hälsovården

Som ett led i social- och hälsovårdsreformen införs
valfrihetslagstiftning, som gör det möjligt för användaren att
själv välja en tjänsteproducent inom den offentliga, privata eller
tredje sektorn. Syftet med valfrihetsmodellen är att stärka i
synnerhet tjänsterna på basnivå och trygga möjligheterna att
snabbt få vård samt stödja individernas möjligheter att välja
genom enhetliga kvalitetskriterier och offentlig information som
stöder valet.

10

Ja

Ja

SHM

RP med förslag till lag om ändring av
läkemedelslagen

Läkemedelslagen ändras i syfte att utveckla
apoteksverksamheten.

13

Nej

Ev.

21

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

Sysselsättning och
konkurrenskraft: Lokala
avtal främjas och hindren
för sysselsättning
undanröjs

Arbetsminister
Lindström

Familje- och
omsorgsminister
Saarikko

Reformer: Social- och
hälsovårdsreformen

Familje- och
omsorgsminister
Saarikko

Social- och
hälsovårdsminister Mattila
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Ministerium Propositionens rubrik

SHM

RP med förslag till ändring av lagstiftningen om
social trygghet och försäkringslagstiftningen med
anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

SHM

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

13

Ja

Nej

Social- och
hälsovårdsminister Mattila

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
Vävnadslagen ändras så att den krets av personer som tillåts bli
användning av mänskliga organ, vävnader och celler givare vidgas. Ändringen gäller levande givares donationer av
för medicinska ändamål
sådana organ och vävnader som inte återbildas.

13

Ja

Ev.

Familje- och
omsorgsminister
Saarikko

SHM

RP med förslag till lag om ändring av biobankslagen

15

Ja

Ja

Sysselsättning och
Familje- och
konkurrenskraft:
omsorgsminister
Konkurrenskraften stärks Saarikko
genom förbättrade
förutsättningar för
näringsliv och företagande

SHM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom socialelektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården ändras så att arkivet inom socialvården blir en
och hälsovården och till behövliga ändringar i vissa del av det riksomfattande arkivet. Propositionen gör det också
andra lagar
möjligt för användarna att granska sina egna uppgifter.
Ändringarna bidrar till smidigare användning av elektroniska
recept.
RP med förslag till lag om trafik- och
I denna proposition föreslås det att trafikskadenämnden och
patientskadenämnden och till vissa lagar som har
patientskadenämnden slås samman till trafik- och
samband med den
patientskadenämnden. Därför föreslås det att det stiftas en lag
om trafik- och patientskadenämnden och att lagen om
trafikskadenämnden samtidigt upphävs. I trafikförsäkringslagen
föreslås vissa författningstekniska ändringar som man bland
annat vid den praktiska tillämpningen av lagarna har upptäckt
vara nödvändiga.

15

Ja

Nej

Familje- och
omsorgsminister
Saarikko

15

Nej

Nej

Social- och
hälsovårdsminister Mattila

SHM

EU:s allmänna dataskyddsförordning ska börja tillämpas i
medlemsstaterna den 25 maj 2018. Den nya
dataskyddsförordningen förutsätter att bestämmelserna om
behandling av personuppgifter i den nationella lagstiftningen ses
över. Syftet med propositionen är att den nationella
lagstiftningen om social trygghet och försäkringslagstiftningen
harmoniseras med dataskyddsförordningen.

GrUutlåtande

Syftet är att göra behövliga ändringar i biobankslagen och i andra
lagar som har samband med biobanksverksamhet. Ändringarna
beror på tolkningsproblem med anknytning till EU:s allmänna
dataskyddsförordning och lagens tillämpningspraxis.
Ändringsförslaget har anknytning till genomlagen och den lag om
sekundär användning av social- och hälsouppgifter som är under
beredning. Genom lagändringarna säkerställs biobankernas
samarbete med den föreslagna tillståndsmyndigheten för socialoch hälsovårdsuppgifter och med genomcentret.

22
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Ministerium Propositionens rubrik

SHM

RP med förslag till lag om kliniska
läkemedelsprövningar och till vissa lagar som har
samband med den

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om kliniska
läkemedelsprövningar. I lagen föreskrivs om frågor som enligt
bestämmelserna i förordning (EU) 536/2014 om kliniska
prövningar av humanläkemedel förutsätter nationell lagstiftning.
Det föreslås också flera ändringar i lagen om medicinsk forskning
(488/1999).
Genom propositionen ratificeras det tilläggsprotokoll till
Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll
(FCTC) som gäller undanröjande av olaglig handel med
tobaksvaror.

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

15

Ja

Ja

Social- och
hälsovårdsminister Mattila

RP om godkännande av ett tilläggsprotokoll till
Världshälsoorganisationens ramkonvention om
tobakskontroll som gäller undanröjande av olaglig
handel med tobaksvaror samt med förslag till lagar
om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som
hör till området för lagstiftningen och om ändring av
tobakslagen
RP med förslag till lag om ändring av hälso- och
I propositionen föreskrivs om kriterierna för
sjukvårdslagen
operationsverksamhet. Närmare bestämmelser utfärdas genom
förordning av statsrådet.
RP om de ändringar inkomstdatasystemet orsakar i I denna proposition föreslås det att arbetspensionslagarna,
arbetspensionslagstiftningen och i lagstiftningen om lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
samt strafflagen ska ändras. De föreslagna ändringarna är en
följd av lagen om inkomstdatasystemet och de ändringar den
medför.
RP med förslag till lagstiftning om förskrivningsrätt Sjukskötarnas begränsade förskrivningsrätt ska utvidgas. Med
för sjukskötare; ändringar i 23 b § i lagen om
stöd av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälsoyrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, och sjukvården får bara sjukskötare som är anställda vid en
i förskrivningsförordningen och i
hälsovårdscentral och som har genomgått den föreskrivna
utbildningsförordningen
utbildningen förskriva sådana läkemedel som fastställs genom
förordning. Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården måste ändras för att sjukskötarna ska få
förskrivningsrätt också annanstans än i hälsovårdscentraler.

15

Ja

Nej

Familje- och
omsorgsminister
Saarikko

15

Ja

Ev.

Reformer: Social- och
hälsovårdsreformen

17

Nej

Nej

20

Nej

Nej

Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Digitalisering av offentliga
tjänster
Digitalisering,
Familje- och
försöksverksamhet och
omsorgsminister
avveckling av normer:
Saarikko
Smidigare författningar

RP med förslag till lag om ordnandet av
studerandehälsovård för högskolestuderande

25

Nej

Ev.

I propositionen föreslås det att Folkpensionsanstalten i
fortsättningen ska ordna studerandehälsovården för alla
högskolestuderande och att Studenternas hälsovårdsstiftelse ska
vara den lagstadgade tjänsteproducenten.

23

Reformer: Social- och
hälsovårdsreformen

Familje- och
omsorgsminister
Saarikko
Social- och
hälsovårdsminister Mattila

Familje- och
omsorgsminister
Saarikko
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GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

SHM

RP med förslag till lag om särskild service med
I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om särskild
anledning av funktionshinder och lag om ändring av service med anledning av funktionshinder. Lagen ska tillämpas
socialvårdslagen
på personer som på grund av en begränsning i
funktionsförmågan till följd av en långvarig funktionsnedsättning
eller sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver hjälp
eller stöd för att klara ett normalt liv och som inte får lämplig
och tillräcklig service med stöd av någon annan lag. Lagen
kompletterar socialvårdslagen som tillämpas som allmän lag för
socialvården.

24

Nej

Ev.

Välfärd och hälsa:
Kundorienterad service

Familje- och
omsorgsminister
Saarikko

SHM

RP med förslag till lag om avbytarservice för
lantbruksföretagare, lag om avbytarservice för
pälsdjursuppfödare, lag om vikariehjälp för
renskötare samt till vissa andra lagar som har
samband med dem

33

Nej

Ev.

Bioekonomi och ren
energi: Den finländska
matproduktionen ska bli
lönsam och
handelsbalansen och den
blå bioekonomin öka

Familje- och
omsorgsminister
Saarikko

SHM

RP med förslag till patientförsäkringslag och till vissa I denna proposition föreslås att det stiftas en
lagar som har samband med den
patientförsäkringslag som ska ersätta den gällande
patientskadelagen. Den nya lagen innebär att strukturen hos den
nuvarande lagstiftningen om patientförsäkring omarbetas
fullständigt. Syftet med propositionen är också att undanröja
vissa brister i lagstiftningen. De föreslagna ändringarna ska
klargöra och delvis förbättra försäkringstagarnas och de
skadelidandes ställning och rättigheter.

35

Nej

Nej

Social- och
hälsovårdsminister
Mattila

SHM

RP med förslag till lag om ändring av narkotikalagen EU:s lagstiftningspaket (förordning och direktiv) om nya
psykoaktiva substanser verkställs och det görs vissa tekniska
ändringar i lagen.

35

Nej

Nej

Familje- och
omsorgsminister
Saarikko

I propositionen föreslås det att det stiftas nya lagar om
avbytarservice för lantbruksföretagare, avbytarservice för
pälsdjursuppfödare och vikariehjälp för renskötare. Enligt
förslaget överförs ordnandet av avbytarservice för
lantbruksföretagare och den lokala myndighetens uppgifter
gällande avbytarservicen från kommunerna till landskapen från
och med den 1 januari 2020. Avbytarservicen för
pälsdjursuppfödare och vikariehjälpen för renskötare
centraliseras till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA).
Den allmänna styrningen av avbytarservicen kvarstår hos socialoch hälsovårdsministeriet. Övrig styrning av och tillsyn över
avbytarservicen överförs till Statens tillstånds- och
tillsynsmyndighet (Luova).
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Ministerium Propositionens rubrik

MM

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om
räntestöd för hyresbostadslån och
bostadsrättshuslån och av aravabegränsningslagen

MM

RP med förslag till lag om det nationella
genomförandet av EU:s kvicksilverförordning
RP med förslag till lag om ändring av
miljöskyddslagen (utsläppstak)

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Nej

15

Ja

Nej

15

Ja

Nej

21

Nej

Nej

Sysselsättning och
konkurrenskraft:
Bostadsbyggandet ökar

Bostads-, energioch miljöminister
Tiilikainen

MM

RP med förslag till lag om ändring av
miljöskyddslagen (anmälningsförfarande)

MM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om EUmiljömärke

I propositionen föreslås ändringar i de bestämmelser som gäller
behöriga myndigheter.

21

Nej

Nej

Bostads-, energioch miljöminister
Tiilikainen

MM

RP med förslag till lagar om ändring av
miljöskyddslagen och lagen om animaliska
biprodukter

I författningarna inom miljöministeriets och jord- och
skogsbruksministeriets förvaltningsområden görs behövliga
ändringar för att genomföra den ändring av EU:s förordning om
animaliska biprodukter som gäller användning av gödsel från
produktionsdjur som bränsle. Ändringarna underlättar i enlighet
med skrivningen i regeringsprogrammet förbränningen av
hästgödsel. Genom ändringarna tillåts förbränning av gödsel från
produktionsdjur, inklusive hästgödsel, utan tillstånd för
avfallsförbränning, det vill säga i normala
förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt på högst 50
megawatt. Dessutom samordnas arbetsfördelningen mellan de
behöriga myndigheterna.

26

Nej

Nej

Bioekonomi och ren
Bostads-, energienergi:
och miljöminister
Kretsloppsekonomin slår Tiilikainen
igenom och ren teknik tas i
bruk

MM

RP med förslag till lag om ändring av lagen om
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Projektförteckningen i lagen uppdateras.

34

Nej

Nej

Bostads-, energioch miljöminister
Tiilikainen

25

Ja

Ansvarig minister

Räntestödssystemet för bostadsbyggande utvecklas för att öka
produktionen av sådana hyres- och bostadsrättsbostäder med
skäliga boendekostnader som är avsedda för sådana boende
som valts på sociala grunder.
Propositionen innehåller förslag om det nationella
genomförandet av EU:s kvicksilverförordning.
I lagen görs de ändringar som behövs med tanke på det
nationella genomförandet av det nya utsläppstakdirektivet. Till
lagen fogas bestämmelser om bland annat nationella utsläppstak
och det nationella luftvårdsprogram som utarbetas för
beaktandet av dessa.
Propositionen innehåller förslag till ett nytt
anmälningsförfarande som ska tas in i lagen.

MM

9

Regeringsprogrammet

Bostads-, energioch miljöminister
Bostads-, energioch miljöminister
Tiilikainen

Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Smidigare författningar

Bostads-, energioch miljöminister
Tiilikainen

Statsrådets kansli
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Ministerium Propositionens rubrik

MM

MM

RP med förslag till lag om samordning av vissa
miljörelaterade tillståndsförfaranden, till lag om
ändring av lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning samt till lagar om
ändring av vissa lagar som har samband med dem
RP med förslag till lag om ändring av
miljöskyddslagen och vattenlagen

Föredragningsvecka
(uppskattning) Brådskande

Propositionens huvudsakliga innehåll

GrUutlåtande

Regeringsprogrammet

Ansvarig minister

I propositionen föreslås det att vissa miljörelaterade
tillståndsförfaranden samordnas genom en modell med ett enda
serviceställe. Det föreslås också att MKB- och
tillståndsförfaranden samordnas.

35

Nej

Ja

Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Smidigare författningar

Bostads-, energioch miljöminister
Tiilikainen

Propositionen innehåller förslag som hänför sig till elektronisk
behandling i samband med tillståndsförfarandena enligt
miljöskyddslagen och vattenlagen.

35

Nej

Nej

Digitalisering,
försöksverksamhet och
avveckling av normer:
Smidigare författningar

Bostads-, energioch miljöminister
Tiilikainen

26

