Hallituksen neuvottelu kirjallisessa menettelyssä 31.1.2022

PÄÄMINISTERI MARININ HALLITUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖSUUNNITELMA
JA VALTIONEUVOSTON SELONTEOT
Kevätistuntokausi 2022 ja (alustava) syysistuntokausi 2022

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma sisältää tiedot hallituksen esityksistä, jotka on tarkoitus
antaa eduskunnan käsiteltäväksi kevätistuntokaudella 2022 ja (alustavasti) syystuntokaudella 2022. Hallituksen hyväksymä lainsäädäntösuunnitelma julkaistaan valtioneuvoston
verkkosivuilla erillistoisintona.
Lainsäädäntösuunnitelmasta käy ilmi lyhyt kuvaus kustakin hallituksen esityksestä ja arvio
esittelyviikosta. Tarkemmat tiedot suunnitelmaan sisältyvien hallitusten esitysten valmistelusta on saatavilla valtioneuvoston hanketietopalvelussa (Hankeikkuna). Ministeriöt vastaavat
hanketietopalvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta sekä yhteydenpidosta eduskunnan valiokuntasihteeristöihin. Suunnitelmaan on sisällytetty lisäksi alustavat
tiedot kevätistuntokaudella ja syysistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettavaksi suunnitelluista valtioneuvoston selonteoista.
Syysistuntokauden 2022 alussa lainsäädäntösuunnitelmaa tarkistetaan kokonaisuutena.
Suunnitelmaan voidaan tehdä välttämättömiä muutoksia myös istuntokauden aikana.
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Kevätistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset
Helmikuu - elokuu 2022

Ulkoministeriö
Esittelyviikko (arvio)
7

HE diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä
toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Namibian
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys koskee diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Namibian
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista.

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
7

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin viisumin turvaominaisuuksista. Muutoksella pantaisiin täytäntöön yhtenäisestä viisumin kaavaa koskevan neuvoston
asetuksen nojalla annettu komission täytäntöönpanopäätös digitaalisen leiman käyttöönotosta
yhtenäisessä viisumin kaavassa.

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
8

HE Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston innovaatiokeskusten perustamisesta
Suomeen YK:n kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi UNICEFin innovaatiokeskusten perustamisesta
Suomeen YK:n kanssa tehdyn sopimuksen. Esitys sisältää lakiehdotuksen, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

Ulkoministeriö, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari
8

HE EU:n ja Singaporen välisen sijoitussuojasopimuksen voimaansaattamiseksi
EU:n ja Singaporen välisen sijoitussuojasopimuksen voimaansaattaminen.

Ulkoministeriö, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari
17

HE laiksi yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/479 tarkoitetusta vientilupaviranomaisesta
Esityksessä annettaisiin kansallisen vientilupaviranomaisen toimintaa koskevat Euroopan unionin
vientimenettelylainsäädännössä edellytetyt kansalliset säännökset. Laissa nimettäisiin vientimenettelyasetuksessa ja sen nojalla annettavissa komission täytäntöönpanosäädöksissä tarkoitettu
toimivaltainen viranomainen, joka olisi ulkoministeriö (kansainvälisen kaupan osaston vientivalvontayksikkö). Arvio lain voimaantulosta syksy 2022.

Ulkoministeriö, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari
19

HE kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksyminen ja saattaminen voimaan Suomen osalta. Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen tavoitteena on estää tahdonvastaisia katoamisia ja torjua tahdonvastaisen katoamisrikoksen rankaisemattomuutta. Yleissopimus velvoittaa sopimuspuolen varmistamaan, että tahdonvastainen katoaminen
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on sen rikosoikeuden mukaan rangaistava teko. Yleissopimus kuuluu niin sanottuihin YK:n keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin (core human rights treaties).

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
21

HE diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä
toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Ukrainan
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys koskee diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Ukrainan
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista.

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
25

HE laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta
annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta
päätöksenteosta annettua lakia siten, että lain soveltamisala kattaisi myös Suomen kansallisesta
tarpeesta, ilman ulkopuolista pyyntöä tapahtuvan toiminnan ulkomailla pykälässä säädetyissä tilanteissa kansainvälisen oikeuden rajoitukset huomioiden. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että
sotilaallisia voimakeinoja edellyttävää kiireellistä tilannetta koskevan päätöksentekomenettelyn
edellytyksiä muutetaan vähemmän tilannekohtaisiksi.

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
26

HE EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin välisen sijoitussuojasopimuksen voimaansaattamisesta
EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin välisen sijoitussuojasopimuksen hyväksyminen.

Ulkoministeriö, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari

Oikeusministeriö
Esittelyviikko (arvio)
6

HE rikoslain 20 luvun muuttamiseksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain seksuaalirikoksia koskevat säännökset.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
7

HE laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki positiivisesta luottotietorekisteristä.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
7

HE kuluttajansuojalain muuttamisesta
Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön kuluttajansuojan Omnibus-direktiivi 2019/2161/EU
sekä tehdä lainsäädäntömuutokset puhelin- ja kotimyyntiä koskevan hallitusohjelmakirjauksen
toimeenpanemiseksi.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
8

HE uuden Bryssel IIa –asetuksen soveltamista koskevaksi laiksi
Säädetään laki, jossa on uuden Bryssel IIa -asetuksen soveltamisen edellyttämät kansalliset
säännökset.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson

4

10

HE laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annettua lakia
(121/2019). Lailla säädettäisiin tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
13

HE uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi
Esityksessä ehdotetaan kokonaan uuden Ahvenanmaan itsehallintolain säätämistä. Tarkoituksena
on ajantasaisen lain säätäminen ja mahdollisuuksien luominen itsehallinnon kehittämiseksi nykyistä joustavammalla tavalla.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
13

HE laeiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain ja
eräiden muiden lakien muuttamisesta
Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) korvausperusteet esitetään uudistettavaksi. Muutosten tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden
haltijan asemaa. Korvausperusteita tulisi tarkistaa kiinteistöarvioinnin tutkimusta ja kansainvälistä kehitystä vastaaviksi.
Lakiin ehdotettavat menettelylliset tarkistukset keventäisivät ja nopeuttaisivat lunastusasian hallinnollista käsittelyä ja vähentäisivät asian käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
13

HE ilmoittajien suojelusta annetun direktiivin 2019/1937/EU täytäntöön panemiseksi
Esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin
oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L
305/34, 26.11.2019. Direktiivillä pyritään parantamaan unionin oikeuden täytäntöönpanon tehokkuutta luomalla unionitasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytösten ilmoittajien suojelulle. Direktiivillä halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi
ilmoittaa asiasta turvallisesti. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai
vakavia haittoja.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
13

HE laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta
Tarkistetaan saamelaiskäräjistä annetun lain säännöksiä. Voimassa olevan lain säännökset ovat
osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
13

HE asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa
Lisätään kuluttajansuojalakiin uusi 9 a luku kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista eräiden
henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
13

HE laeiksi eräiden lakien muutoksenhakutien muuttamisesta korkeimmasta hallintooikeudesta hallinto-oikeuteen
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eri sektorilakien mukaisia muutoksenhakuteitä vastaamaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaista pääsääntöä viranomaisen päätöksestä valittamisesta hallinto-oikeuteen, siltä osin kuin sektorilaeissa on vielä poikkeuksia tästä
pääsäännöstä, eikä poikkeaminen ole perusteltua.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
5

13

HE laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamista. Tavoitteena on, että
itsehallintolaissa säädettäisiin riittävät oikeusperustat maakuntaviranomaisille huolehtia eräistä
valtakunnan lainsäädäntävaltaan kuuluvista terveyden- ja sairaanhoidon tehtävistä. Lainmuutos
on tarpeen siltä osin kuin Ahvenanmaan maakuntaviranomaiset voimassa olevan valtakunnan
lainsäädännön nojalla huolehtivat ihmisten tarttuvien tautien torjunnasta sekä terveyden- ja sairaanhoidon valtakunnan toimivaltaan kuuluvista tehtävistä. Muutostarve johtuu osittain valtakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, joka tulee voimaan 1.1.2023.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
15

HE laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi EPPO-asetusta täydentävää lakia Suomen osallistumisesta
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan (66/2021), joka on tullut voimaan 10.6.2021.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kansalliset säännökset, joilla varmistetaan asetuksen edellyttämin tavoin asianmukaiset järjestelyt, jotta valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansallisen järjestelmän mukaiseen sosiaaliturvaan, eläkkeeseen ja vakuutuksen kattavuuteen liittyvät oikeudet
säilyvät.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
16

HE avoimuusrekisterilaiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi avoimuusrekisterilaki. Rekisterin tavoitteena on päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen, epäasiallisen vaikuttamisen torjunta sekä kansalaisten luottamuksen vahvistaminen. Avoimuusrekisterin perustaminen on yksi pääministeri Sanna Marinin
hallitusohjelman toimenpiteistä demokratian ja oikeusvaltion kehittämiseksi.
Avoimuusrekisterilaissa säädettäisiin rekisteröintivelvollisuus oikeushenkilöiden ja yksityisten elinkeinonharjoittajien harjoittamasta vaikuttamistoiminnasta ja siihen liittyvästä ammattimaisesta
neuvonnasta. Rekisterinpitäjänä toimisi Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
16

HE Etäosallistuminen ja verkkokokoukset osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja
osuuskunnissa
Esitys yhtiökokousta ja osuuskunnan kokousta koskevan osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja
osuuskuntalain sääntelyn muuttamiseksi etäosallistumisen helpottamiseksi ja etäkokouksen sallimiseksi.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
16

HE laiksi oikeushallinnon erityisviranomaisista
Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, johon koottaisiin konkurssiasiamies, lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto,
tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Onnettomuustutkintakeskus, kuluttajariitalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Viranomaisten itsenäistä asemaa ei vaaranneta eikä niiden tehtäväkenttää muuteta, vaan niiden tuki- ja hallintopalvelut koottaisiin yhteen. Tavoitteena on lain voimaantulo 1.1.2023.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
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16

HE laiksi Oikeuspalveluvirastosta
Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi uudesta valtakunnallisesta virastosta, jonka tehtävänä on oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestäminen. Nykyiset kuusi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä lakkaisivat.
Oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot sekä toimipaikat säilyisivät edelleen. Virastolla olisi
valtakunnallinen toimivalta hallinto- ja tukitehtävissä ja siitä tulisi itsenäinen kirjanpitoyksikkö.
Nykyisin oikeusministeriöllä olevat keskushallintotehtävät siirrettäisiin virastolle.
Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
18

HE vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp) täydentämisestä
Esityksessä ehdotetaan säännöksiä täsmennettäväksi perustuslakivaliokunnan lausunnossaan
40/2020 vp esittämillä valtiosääntöoikeudellisilla huomautuksilla. Tupakointi ehdotetaan kiellettäväksi vankiloiden sisätiloissa, mutta vangeille ja tutkintavangeille varattaisiin mahdollisuus tupakoida ulkotiloissa. Lisäksi säädettäisiin vankien ja tutkintavankien oikeudesta tupakoinnista vieroittautumisen tukeen.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
21

HE laeiksi ryhmäkannelain muuttamisesta ja kieltotoimenpiteitä koskevasta edustajakanteesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ryhmäkannelakia ja säädettäväksi laki kieltotoimenpiteitä
koskevasta edustajakanteesta. Esitys sisältää ehdotukset tarpeellisiksi lainsäädäntömuutoksiksi
kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanemiseksi Suomessa.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
23

HE laiksi yhdistyslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Yhdistysten ja muun yhteisöllisen kansalaistoiminnan toimintaedellytysten parantamiseksi yhdistyslain jäseneksi ottamista ja jäsenyyden päättymistä, jäsenten päätöksentekoa, hallintomallia ja
toimielimiä, tilinpitoa, vahingonkorvausvastuuta ja yhdistysten rakennemuutoksia koskevia uusien vaihtoehtojen sääntelyä sekä eräiden yhdistysoikeuden periaatteiden kirjaamista lakiin. Lisäksi kevyemmin järjestäytyvän yhteisöllisen kansalaistoiminnan käyttöön toisena vaihtoehtona
oikeushenkilöyden saavuttamiseksi säännöksiä toimintaryhmästä, joka syntyy rekisteröinnillä ja
jonka hallinto voidaan järjestää kokonaan verkossa.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
24

HE ECRIS-TCN-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi ja ECRIS-TCN-direktiivin täytäntöönpanolainsäädännöksi
Esitys sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2019/816 (ECRIS-TCN-asetus)
täydentävän lainsäädännön ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/884 (ECRIS-TCN-direktiivi) täytäntöönpanolainsäädännön. Huom. poikkeavassa menettelyssä annettava
budjettilaki.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
35

HE laeiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain ja eräiden muiden rahamääräisten
seuraamusten täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutoksia sakon täytäntöönpanosta annetun lain yleisiin säännöksiin lain
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soveltamisalasta, seuraamusten täytäntöönpanokelpoisuudesta ja raukeamisesta. Lisäksi uudistetaan lain 2 luvun säännökset saatavan perinnästä.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson

Sisäministeriö
Esittelyviikko (arvio)
11

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset ulkomaalaislakiin (301/2004) toimeentuloedellytyksen
poistamiseksi kv. suojelua saavien alaikäisten henkilöiden perheenjäsenten oleskeluluvan edellytyksenä. Selvitetään toimeentuloedellytysten vaikutusta pakolaisaseman ja toissijaista suojelua
saaneiden perhe-elämän suojaan ja perheenyhdistämisen toteutumiseen. Selvitetään perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia ja arvioidaan muita mahdollisia säädösmuutostarpeita hallitusohjelman mukaisesti ja erityisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun 3.3.2020 julkaistussa selvityksessä
”Lapset ilman perhettä - Kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistäminen”
esitettyjen suositusten pohjalta.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
12

HE pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta, ulkoisista pelastussuunnitelmista annetun sisäministeriön asetuksen sekä tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa annetun
sisäasiainministeriön asetuksen muuttamiseksi
Pelastuslain 40 §:ään on tarkoitus tehdä muutoksia BSS-direktiivin 97 artiklan osalta täytäntöönpanon täsmentämiseksi. BSS-direktiivin 97 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta
luoda järjestelmä säteilyvaaratilanteiden hallintaa varten. Pelastuslain 48 § ja sisäministeriön
asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista täsmennetään yhtäaikaisesti Vaarallisten aineiden kuljetusta (VAK) koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen kanssa. Sisäasiainministeriön asetuksen tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa viittaus kumottuun säteilylakiin (592/1991) on tarkoitus muuttaa voimassaolevaan säteilylakiin (859/2018).

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
13

HE laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
Kansalaisuuslakiin ehdotetaan pääosin säädöshuollollisia muutoksia. Lapsen ja kansalaisuudettoman määritelmiä ajantasaistettaisiin. Lapsen kansalaisuuden saamista uudistettaisiin niin, että
lapsi saisi syntyessään Suomen kansalaisuuden suomalaiselta vanhemmaltaan aina suoraan lain
nojalla. Myös suomalaisen adoptoima lapsi saisi kansalaisuuden aina suoraan lain nojalla. Kansalaisuuden saamisen edellytyksenä olevaa selvitettyä henkilöllisyyttä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Kansalaisuuteen vaadittavan asumisajan laskentaa koskevaa sääntelyä selkeytettäisiin
ja kielitaidon osoittamista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Lakiin ehdotetaan myös muita,
teknisluonteisempia muutoksia.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
13

HE laajamittaiseen maahantuloon varautumisen kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksellä lisätään säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun
lakiin (116/2002) säännökset, jotka antavat mahdollisuuden kasvattaa tilapäisesti säilöönottokapasiteettia normaaliajan häiriötilanteissa nykyistä nopeammin. Säilöönottoyksikön ohjaus- ja valvontatehtävissä voitaisiin käyttää muuta kuin virkasuhteista henkilöstöä. Esityksellä tehdään
myös tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin (301/2004) sekä henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annettuun lakiin (615/2020), jotta Euroopan unionin turvapaikkaviraston
8

(EUAA) tukeen voidaan turvautua.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
16

HE laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Uudistetaan poliisin säilyttämien vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelua koskeva lainsäädäntö.
Liittyy JTS 2023 - 2026 -päätökseen ja vuoden 2023 talousarvioon.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
17

HE laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Suojelupoliisin siviili- ja poliisivirkojen täyttämisessä mahdollistetaan avoimen menettelyn lisäksi
poikkeuksellisesti ei-julkinen menettely niissä Suojelupoliisin tehtävissä, joissa siihen on asian
luonteesta johtuva perusteltu tarve sekä tarkistetaan muunkin poliisin rekrytointisääntelyä perustellusti vastaavan kaltaisesta tarpeesta.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
23

HE laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista
Uudistetaan pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Uudessa laissa säädettäisiin muun
muassa alkusammutusvälineiden ja rakennuksiin asennettavien palonilmaisulaitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja valvonnasta. Laissa säädettäisiin myös paloilmoittimien ja automaattisten
sammutuslaitteistojen toteutuksesta sekä käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
24

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallitusohjelman mukaisesti lainsäädäntöä ja soveltamiskäytäntöä kehitetään sen edistämiseksi,
että työllistyneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voivat nykyistä joustavammin saada
oleskeluluvan työn perusteella. Tässä tarkoituksessa laaditaan selvitys lainsäädäntömuutoksesta
koskien muukalaispassin ja tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä tapauksissa, joissa ne myönnettäisiin rajoitetuksi ajaksi, jotta henkilö voi matkustaa hankkimaan matkustusasiakirjan oman
maansa viranomaisilta, ja tehdään tarvittavat lainsäädäntömuutokset.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
24

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Valmistellaan muutokset ulkomaalaislakiin siten, että jatkossa on mahdollista myöntää maahantuloa varten pitkäaikainen viisumi Suomeen oleskeluluvan saaneelle opiskelijalle ja tutkijalle sekä
heidän perheenjäsenilleen. Lainvalmistelussa voidaan huomioida myös muita tunnistettuja pitkäaikaisen viisumin käyttötarpeita.
Lisäksi hankkeen yhteydessä valmistellaan ulkomaalaislakiin muutokset, jotka mahdollistavat
oleskelulupien myöntämisen ulkoministeriön toimesta diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökuntaan kuuluvan lapselle 20-vuoden ikärajaan asti.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
26

HE laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain uudistamiseksi
Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin (692/2010).
Hankkeen tavoitteena on arvioida mm. hätäkeskustoiminnasta annetun lain suhdetta kansallisen
ja EU:n tietosuojasääntelyn vaatimuksiin, hätäkeskustietojärjestelmää käyttävien viranomaisten
tehtävien ja toimivaltuuksien tarpeenmukaista kokonaisuutta ja keskinäistä vastuunjakoa sekä
hätäkeskustietojärjestelmän käyttämiseen, rekisterin ylläpitoon sekä vastuunjakoihin liittyviä
9

muutostarpeita.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen

Valtiovarainministeriö
Esittelyviikko (arvio)
5

HE valtion eläkerahastosta annetun lain rahastointisääntöjen tarkistamisesta
Tarkistukset Valtion eläkerahastosta annettuun lakiin, siten että rahaston sijoitustoimintaa voidaan suunnitella pitkäjänteisesti samalla kun tasataan tehokkaasti valtion kasvavista eläkemenoista talousarvioon aiheutuvaa menopainetta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
5

HE laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Muutetaan Kuntien takauskeskuksesta annettua lakia siten, että takauskeskus voisi myöntää takauksia Kuntarahoitus Oyj:n sellaiselle varainhankinnalle, jolla rahoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksessa perustettavia hyvinvointialueita.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
5

HE laiksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta
Esityksessä muutettaisiin arvonlisäverolakia vastaamaan EU-oikeutta siten, että Suomessa myytävien koulutuspalveluiden arvonlisäverollisuutta tulisi arvioida Suomen lainsäädännön mukaisin
perustein huomioiden Suomessa vallitseva kilpailutilanne. Esityksellä muutetaan toisessa EU-jäsenvaltiossa kotipaikan omaavien yliopistojen Suomessa myymien MBA-tutkintojen (Master of
Business Administration) –koulutusohjelmien arvonlisäverokohtelu vastaamaan suomalaisten yliopistojen myymien MBA-koulutusohjelmien arvonlisäverollista käsittelyä.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
5

HE laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain muuttamisesta verottomien tavaroiden myymälöistä myytävien tuotteiden osalta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia ja valmisteverotuslakia siten, että lentokentällä sijaitsevasta verovapaasta myymälästä saadaan myydä matkustajan henkilökohtaisissa
matkatavaroissa mukaan otettavia tavaroita Suomen sisällä matkustaville tai Suomeen saapuville
matkustajille. Esityksellä laajennettaisiin toisiin EU-jäsenvaltioihin matkustaville sovellettua verovapaiden myymälöiden verollisen myynnin menettelyä myös kotimaan sisäiseen matkailuun sekä
Suomeen saapuviin matkustajiin.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
5

HE eduskunnalle vuoden 2022 lisätalousarvioksi
HE eduskunnalle vuoden 2022 lisätalousarvioksi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
6

HE laiksi nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta
Nimikirjalain soveltamisalaa laajennetaan siten, että hyvinvointialueiden ja –yhtymien hallussa
olevat, henkilöstölleen maksamia palkkoja tai palkanosia koskevat tiedot ovat julkisia vastaavasti
kuin kunnissa ja kuntayhtymissä.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero

10

7

HE eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta
tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Sopimukset päivitetään pöytäkirjoilla vastaamaan OECD:n viimeisimpiä määräyksiä veronkierron
torjumiseksi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
7

HE eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta
tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Sopimukset päivitetään pöytäkirjoilla vastaamaan OECD:n viimeisimpiä määräyksiä veronkierron
torjumiseksi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
8

HE taloudellista työnantajaa koskevaksi lainsäädännöksi
Hankkeen tavoitteena on muuttaa tuloverolainsäädäntöä ottamalla käyttöön taloudellisen työnantajan käsite. Muutoksella laajennettaisiin Suomen verotusoikeutta ulkomailta Suomeen työskentelemään tulevalle työntekijälle maksettavaan palkkaan, kun työntekijä työskentelee täällä
sijaitsevalle taloudelliselle työnantajalle. Hanke liittyy hallitusohjelman osuuteen Kestävän talouden Suomi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
8

HE laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain 2 ja 2 c §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtionavustuslakia ja valtiokonttorista annettua lakia. Valtionavustuslakiin lisättäisiin säännökset, jotka koskevat valtionavustustoiminnan tietojärjestelmää
(VA-tietojärjestelmä). VA-tietojärjestelmä sisältäisi kaikille valtionapuviranomaisille tarkoitettuna
palveluna valtionavustusten yhtenäisen sähköisen hallintajärjestelmän sekä laajemmin eri intressiryhmien käyttöön tarkoitetut valtionavustushakujen julkaisemisen ja asioinnin sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelut. Uusissa säännöksissä säädettäisiin tarkemmin myös
valtionapuviranomaisten velvoitteista tiedonhallinnassa.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
9

HE laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoslain ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annettua
lakia, valtion liikelaitoslakia ja valtion virkaehtosopimuslakia. Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annettuun lakiin lisättäisiin säännökset valtion toimitilojen vuokraamisesta virastoille
ja laitoksille. Valtion liikelaitoksista annettuun lakiin lisättäisiin liikelaitosten toimintaa ohjaaviksi
periaatteiksi hallintolain mukaiset hyvän hallinnon perusteet. Valtion virkaehtosopimuslakiin tehtäisiin teknisiä tarkistuksia.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
9

HE laiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta
RFF:n kansallisen toimeenpanon edellyttämä lainsäädäntö koskien viranomaisten tehtäviä sekä
tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksia.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
10

HE laeiksi arvonlisävero- ja valmisteverotuslain muuttamisesta unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta
Arvonlisävero- ja valmisteverotuslakiin lisätään direktiivin ((EU) 2019/2235) edellyttämät EU:n
11

puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan hankintojen verottomuutta koskevat säännökset. Jäsenvaltioiden puolustusvoimien hankinnat vapautetaan tietyin edellytyksin veroista, kun ne osallistuvat puolustustoimintaan yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvien unionin
toimien toteuttamiseksi oman jäsenvaltionsa ulkopuolella. Säännöksillä yhdenmukaistetaan EU:n
ja NATOn puolustustoimien verokohtelua.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
10

HE valtion palvelujen saatavuuden ja toimitilojen sijoittamisen perusteista annetun
lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan valtion virastojen aukiolosta annetun asetuksen 332/1994 kumoamista ja
uutta valtion virastojen palveluaikoja koskevaa sääntelyä, joka toteutettaisiin muuttamalla lakia
valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annettua lakia 728/2021
sekä tarvittaessa tarkentamalla sitä valtioneuvoston asetuksella palveluaikojen osalta.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
12

HE laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Tulorekisteristä tietojen saantiin oikeutettujen tahojen piiriä laajennettaisiin.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
14

HE metallirahalain muuttamisesta
Lakiin lisättäisiin Suomen Pankin oikeus kieltäytyä hyvittämästä eurometallirahoja EU-lainsäädännön mukaisilla perusteilla sekä Suomen Pankin päätöstä koskeva valitusoikeus.

Valtiovarainministeriö
16

HE laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
Verotustietojen julkisuutta koskevaa lakia muutetaan siten, että myös verotuksen päättymisen
jälkeen tehdyt muutokset verotustietoihin tulevat julkisiksi. Hanke liittyy hallitusohjelman osuuteen Kestävän talouden Suomi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
16

HE laeiksi arvonlisäverolain, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun
lain ja ennakkoperintälain muuttamisesta
Arvonlisäverolakiin tehtäisiin verovelvollisuusryhmiä ja laskujen säilytyspaikkaa koskevat muutokset, jotka johtuvat kirjanpitolainsäädännön muutoksista. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä muita tarkistuksia.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
16

HE paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden avaintietoesitteestä annetun asetuksen (EU) 1286/2014) siirtymäajan jatkamiseen liittyvistä sijoitusrahastodirektiivin muutosten kansallisesta täytäntöönpanosta
Esityksellä pantaisiin kansallisesti täytäntöön sijoitusrahastodirektiiviin tehdyt muutokset sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjojen käytöstä.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
16

HE laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
Työehtodirektiivin edellyttämät muutokset sekä 23 a §:n muutos valtion virkamieslakiin.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero

12

16

HE hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annetun lain muuttamisesta
Esityksellä tarkistetaan hyvinvointialueiden rahoituksen tarvetekijät ja niiden painokertoimet ja
vuosittainen arvioitu palvelutarpeen kasvu sekä kuntien veroprosenttileikkaus vuonna 2023. Lisäksi esitetään eräitä muita täsmennyksiä sote-uudistuksen rahoitusta koskeviin säädöksiin.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
17

HE laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta
HE:ssä kirjataan lakiin Tilastokeskuksesta Tilastokeskukselle tutkijapalvelutoiminto. Tilastolakiin
tehdään muutamia teknisiä tarkistuksia.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
20

HE laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (kotitalouksien luottokysyntää rajoittavat lainsäädäntötoimet)
Esityksellä muutettaisiin luottolaitostoiminnasta annettua lakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja yksityishenkilöiden ja kotitalouksien liiallisen velkaantumiskehityksen rajoittamiseksi ottamalla lakiin
välineitä, jotka rajoittaisivat asunto- ja muiden kuluttajaluottojen kysyntää eräissä tilanteissa.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
20

HE laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta
Lainsäädäntöhanke keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetuksen kansallisesta voimaan
saattamisesta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
20

HE laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta
Arvonlisäverolain 30 §:ää muutettaisiin siten, että kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta voisi
hakeutua verovelvolliseksi, jos kiinteistön käyttäjänä olisi Ahvenanmaan maakunnassa oleva ammattikorkeakouluosakeyhtiö. Muutoksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ammattikorkeakoulujen
verokohtelua.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
21

HE Suomen ja Viron välinen väestötietojen vaihtoja koskeva sopimus
Neuvoteltavan sopimuksen tarkoituksena on tukea väestön liikkuvuutta Suomen ja Viron välillä
sekä helpottaa väestön rekisteröintiä sopimusvaltioissa. Tarkoituksena on, että henkilöllä voisi
olla rekisteröity vakituinen asuinpaikka ainoastaan yhdessä sopimusvaltiossa kerrallaan, ja että
muuton yhteydessä asuinpaikasta päätettäisiin samalla kertaa molempien valtioiden väestötietojärjestelmien osalta. Toisaalta sopimuksella pyrittäisiin varmistamaan, että henkilö ei maiden välillä muuttaessaan jäisi vailla vakinaista asuinpaikkaa.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
21

HE kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi
Toteutetaan maapohjien ja rakennusten arvostamisperusteiden uudistamisen edellyttämät muutokset. Esitys liittyy hallitusohjelman kohtaan 2.1. Verotus muuttuvassa maailmassa, tavoite 6
Kiinteistöverotus. Päämääränä on uudistus, jossa kiinteistöverotusarvot kokonaisuutena heijastavat nykyistä paremmin käypiä arvoja.
Lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian, sovellettaisiin kiinteistöverotuksessa 2024 lukien.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
13

22

HE laiksi Kevasta annetun lain 8 § ja 9 §:n muuttamisesta
Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että hyvinvointialueet saavat edustuksen Kevan hallintoon. Vastaavasti kuntien edustusta ehdotetaan vähennettäväksi.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
23

HE laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta
Myös välillisen omistuksen kautta esim. asunto-osakeyhtiön tai muun kiinteistöyhteisön osakkeiden luovutuksesta saatu myyntivoitto säädetään Suomessa veronalaiseksi tuloksi. Hanke liittyy
hallitusohjelmaan osuuteen Kestävän talouden Suomi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
24

HE valtionavustuslain eräiden säännösten muuttamisesta
Tarkoituksena on säätää nykyistä tarkemmin valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä sekä
tehostaa viranomaisten välistä tietojenvaihtoa. Esitys kytkeytyy hallitusohjelman lukuun 2 ja hallitusohjelman liitteeseen 4.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
35

HE arvokkaita tietoaineistoja koskevaksi lainsäädännöksi
Esitys sisältää ehdotukset avoimen datan direktiivin (EU) 2019/1024 mukaisia arvokkaita tietoaineistoja koskevaksi uudeksi tai tarkentavaksi sääntelyksi, komission täytäntöönpanosäädösten
johdosta.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Esittelyviikko (arvio)
14

HE laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n
muuttamisesta
Hallituksen esityksellä toimeenpannaan direktiivi 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista
digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi) ja direktiivi 2019/789 lähetystoimintaa harjoittavien
organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin
sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta
ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (verkkolähetysdirektiivi) sekä muutetaan tekijänoikeuslakia eräiltä muilta osin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen
15

HE laiksi aerosolien, pilvien ja hivenkaasujen tutkimusinfrastruktuurin (ACTRIS
ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
Säädetään laki aerosolien, pilvien ja hivenkaasujen eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa. ACTRIS ERIC perustetaan Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY/723/2009) perusteella ja Euroopan komission päätöksellä. ACTRIS ERICin kotipaikka tulee olemaan Suomessa. Neuvoston asetuksessa edellytetään,
että ERIC:llä on laaja oikeustoimikelpoisuus ja ERICIn isäntämaa tunnustaa sen kansainväliseksi
toimielimeksi tai järjestöksi, joka on arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) ja valmisteverodirektiivin (2008/118/EY) perusteella vapautettu määrätyin edellytyksin arvonlisäverosta ja valmisteverosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

14

15

HE opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muuttamisesta
Lakiin esitetään lisättäväksi säännös valtion erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja
perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Lisäksi lakiin ehdotetaan li-sättäväksi asetuksenantovaltuutus. Valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan säädettäväksi avustuksen myöntämiskriteereistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
16

HE oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laiksi
Esityksessä tarkennettaisiin eräitä oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien muiden lakien säännöksiä liittyen muun muassa 17 vuotta täyttäneiden mahdollisuuksiin suorittaa oppivelvollisuutta, vakinaisen asumisen määritelmään, tiedonsaantiin koulutusten nivelvaiheessa ja majoitus- ja matkakorvausten myöntämiseen sekä säädettäisiin kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen oppimateriaalilisästä. Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
16

HE kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esityksellä säädettäisiin digitaalisesta varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmästä. Järjestelmän avulla voidaan kerätä tietoa ja tuottaa analyysejä varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Kehitettävän järjestelmän avulla varhaiskasvatustoimijat voivat arvioida varhaiskasvatuksen laatukriteereistä työstetyin arviointityökaluin toimintaansa ja Karvi toteuttaa varhaiskasvatuksen ulkoisia arviointeja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
16

HE laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain
muuttamisesta
Covid-19/ Varaudutaan tekemään perusopetuslakiin ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettuun lakiin muutoksia perusopetuksen turvaamiseksi, mikäli Covid-19 -epidemia pitkittyy. Tarvittaessa laki voimaan 1.8.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
18

HE laiksi nuorisolain muuttamisesta
Esityksessä tarkistettaisiin nuorisolain säännöksiä, jotka koskevat erityisesti nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoiseksi hyväksymistä, vuosiavustusprosessia, avustuskäytäntöjen sujuvuutta ja läpinäkyvyyttä. Säännösten tarkistamisen
tavoitteena on erityisesti avustusprosessien sujuvoittaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen
22

HE kirkkolaiksi, laiksi evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta, laiksi evankelisluterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja laiksi tuomioistuimen velvollisuudesta
ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta sekä laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastosta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa koskeva uusi kirkkolaki. Kirkon viranhaltijoita, kirkon työmarkkinalaitosta ja kirkon eläkerahastoa koskevat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi voimassa olevasta kirkkolaista erillislakeihin. Lisäksi ehdotetaan
muutettavaksi lakia tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan siten, että
tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus koskisi myös tuomioita, joissa epäiltynä on ollut kirkon viranhaltija tai pappi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

15

23

HE laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisistä kielitutkinnoista annettua lakia siten, että lakiin
lisättäisiin säännökset vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson

Maa- ja metsätalousministeriö
Esittelyviikko (arvio)
10

HE lannoitelaiksi
Hankkeen tarkoituksena on valmistella EU:n uuden lainsäädännön edellyttämä lainsäädäntötarve, huomioida kansalliset muutostarpeet ja valmistella näistä johtuva hallituksen esitys. Tavoitteena on saattaa kansallinen lainsäädäntö voimaan 16.7.2022.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
10

HE laiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläimistä saatavista sivutuotteista annettua lakia. Esityksellä lakiin lisättäisiin EU:n virallista valvontaa koskevan asetuksen täydentämisen edellyttämät
säännökset. Lisäksi esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:n eläimistä saatavia sivutuotteita koskevan täytäntöönpanoasetuksen muutoksen sallimat poikkeukset.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
12

HE maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamiseksi
Maatalouden luopumistuen ansiotuloraja poistettaisiin maatalouden harjoittamisesta luopumisen
tukemisesta annetusta laista (612/2006) (luopumistukilaki).

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
14

HE eläinlääkintähuoltolaiksi
Eläinlääkintähuoltolaki uudistetaan. Tavoitteena on tarkentaa ja rajata kuntien velvollisuutta järjestää perustasoisia eläinlääkäripalveluja tavalla, joka turvaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin
ja kansanterveyden kannalta välttämättömien palvelujen riittävän saatavuuden. Samalla pyritään
poistamaan ne ristiriidat, joita liittyy kilpailuneutraliteettiin vaikuttavien lakien samanaikaiseen
soveltamiseen. Tavoitteena on lisäksi turvata Helsingin yliopiston Yliopistollisen eläinsairaalaan se
potilasaines, jota eläinlääkäreiden koulutuksen ja eläinlääketieteellisen tutkimuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen edellyttää.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
18

HE laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä otetaan huomioon unionin lainsäädännössä ja kansallisessa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja tehdään tarvittaessa myös muita lähinnä teknisluoteisia muutoksia.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
20

HE laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annettua lakia on
tarpeen muuttaa mm. siirrettävien käyttöoikeuksien voimassaolon osalta.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä

16

23

HE laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettua lakia (29/2000) muutettaisiin tavalla, joka vahvistaa maa- ja metsätalousministeriön roolia erikoiseläinlääkärikoulutuksen yleisessä ohjauksessa
sekä yliopiston roolia koulutuksen sisällön ja laadun ohjaamisessa. Tavoitteena on poistaa erikoiseläinlääkärikoulutuksen tutkintostatus.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
34

HE laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eläinten hyvinvoinnista, jolla korvattaisiin nykyinen
eläinsuojelulaki. Lain tarkoituksena olisi eläinten hyvinvoinnin edistämisen ja suojelun lisäksi
eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen. Tarkoituksena on myös tehostaa eläinten
hyvinvoinnin valvontaa. Ehdotuksella varmistettaisiin EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano
sekä uudistettaisiin laki vastaamaan perustuslain vaatimuksia.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
34

HE kalastuslain muuttamisesta
Kalastuslakiin otettaisiin säännökset, jotka mahdollistavat kalan saaliin ilmoittamisen perusteilla
olevaan Omakala -tietojärjestelmään vapaa-ajan kalastuksessa. Omakala-järjestelmä säädettäisiin Luonnonvarakeskuksen tehtäväksi. Esitys sisältää myös muutoksia kalataloushallinnon tietovarantojen sisältöön, terminologiaan, sekä niiden käyttöön sekä tietovarantojen pitämisen vastuisiin sekä tietojen ilmoittamisen sanktiointiin.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
35

HE laiksi metsästyslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia siten, että kultasakaali lisättäisiin metsästyslain riistalajien luetteloon. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa lajin kannansäätely.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä

Liikenne- ja viestintäministeriö
Esittelyviikko (arvio)
8

HE Qatarin sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Qatarin sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka

8

HE Ukrainan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Ukrainan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
17

9

HE suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja
Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
Saatetaan voimaan Suomen ja Venäjän sopimat muutokset valtiosopimukseen (SopS 85/2016).
Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja niitä koskeva voimaansaattamispöytäkirja allekirjoitetaan
alkuvuodesta 2021.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
10

HE laiksi postilain muuttamisesta
Postilainsäädäntöä selvittänyt työryhmä esitti 26.8.2020 kolmipäiväiseen jakeluvelvoitteeseen
siirtymistä vuodesta 2022, tiedonvälitystukea haja-asutusalueille, yleispalvelun kilpailutusvelvoitteesta luopumista, paikallisten ja alueellisten yhteistyömallien kehittelyyn kannustamista sekä lokerikkojakeluun siirtymisen selvittämistä. Toimien täytäntöönpano edellyttää postilain uudistamista ja vaikuttamista uudistettavaan EU:n postipalveludirektiiviin. HE:ssa ehdotetaan, että yleispalvelukirjeiden osalta siirrytään kolmipäiväiseen jakeluun. Samanaikaisesti valmistellaan tiedonvälitystuki haja-asutusalueille, tehdään täsmennyksiä lakiin ja mm. selvitetään lokerikkojakelun
edistämistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
12

HE Armenian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Armenian tasavallan sekä Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen sekä lain sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
14

HE ajokorttilain muuttamisesta
Hankkeen tarkoituksena on päivittää ajokorttisääntelyä (ajokorttilakia (386/2011) ja tarvittaessa
myös ajokorteista annettua valtioneuvoston asetusta (423/2011)). Sääntelyä tarkastamalla ja
muuttamalla pyrittäisiin vastaamaan ajokorttilain seurantatutkimuksen osana valmistellussa selvityksessä esiin nousseisiin huolenaiheisiin, erityisesti nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi, sekä joustavoittamaan ajokortin hankintaa ja viranomaistoimintaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
16

HE Maailman postiliiton (UPU) yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hankkeen tavoitteena on saattaa lain tasolla voimaan Maailman postiliiton yleissopimus ja sen
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä toteuttaa muut kansallisen voimaansaattamisen
tarvitsemat toimet.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
17

HE Tunisian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä
ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Tunisian tasavallan sekä Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen sekä lain sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
18

17

HE lentoliikenteestä Kolumbian tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Kolumbian
tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
17

HE lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Kambodžan
kuningaskunnan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
17

HE lentoliikenteestä Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Nicaraguan
tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
17

HE lentoliikenteestä Ruandan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi
ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Ruandan tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
17

HE lentoliikenteestä Malediivien tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Malediivien
tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
33

HE laiksi Suomen ja Ruotsin välisen taksiliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain
muuttamisesta
Sopimus saatettaisiin vastaamaan 1.7.2018 voimaantulleita taksiliikenteen harjoittamista koskevia kansallisia säädösmuutoksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
34

HE ajoneuvolain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (Ajoneuvolain korjauspaketti)
Tavoitteena on ajoneuvojen päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynnin, markkinoinnin ja asentamisen kieltäminen. Keinojen avulla pystyttäisiin kitkemään päästömanipulaatioihin
perustuvaa liiketoimintaa ja näin vähentämään liikenteen päästöjä. Lisäksi tavoitteena on mah-

19

dollistaa automaattisiin ajoneuvoihin liittyvät vastikkeelliset kokeilut. Tavoitteena on myös ajantasaistaa ja selkeyttää katsastukseen ja ulkomaisen ajoneuvon käyttämiseen liittyvää ajoneuvolain sääntelyä.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka

Työ- ja elinkeinoministeriö
Esittelyviikko (arvio)
6

HE yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kuudes
kierros)
Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lain 5 a §:ää (sulkemiskorvaus) ja 5 e §:ää
(matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yritysten ja liiketoimintarajoitusten alaisten yritysten kustannustuki). Sulkemiskorvauksella kompensoidaan koronapandemian hallintaan liittyvien sulkemismääräysten ja yleisötilaisuuksien kieltämisen aiheuttamia vahinkoja yritystoiminnalle, kustannustuella kompensoidaan lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista
kärsiville toimialoille ja yrityksille.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
7

HE laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain voimassaolosäännöksen ja lain siirtymäsäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja täydentämisestä
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain
(1269/2020, kuntakokeilulaki) 23 §:ää voimaantulosta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012, JTYPL) 9 luvun 1
§:n 3 momenttia sellaisena kuin se on laissa 1270/2020.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain (1290/2002, TTL) 2 a luvun 13 a §:ää
sellaisena kuin se on laissa 423/2021.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
10

HE laiksi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta.
Laissa määritellyt toimialat voisivat saada valtiolta tukea toimintansa sähkönkulutuksen hiilijalanjäljen pienentämiseen tai investointeihin, joilla vähennetään laitoksen kasvihuonekaasupäästöjä,
tai joilla tietyin ehdoin toteutetaan energiatehokkuuskatselmuksesta tehtävän raportin suosituksia.
Laissa säädettäisiin sähköistämistuen hakemisesta, tuen myöntämisen perusteista, tuen määrän
laskemisesta, viranomaistehtävistä sekä tukijärjestelmän valvonnasta. Maksettavan tuen suuruus
riippuisi muun muassa päästöoikeuden hinnasta sekä tuen saajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
12

HE Etelä-Korean kanssa solmitun työlomasopimuksen voimaansaattamisesta
Esityksessä esitetään Etelä-Korean kanssa allekirjoitetun työlomasopimuksen voimaansaattamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen

12

HE laiksi Japanin kanssa solmitun työlomasopimuksen voimaansaattamiseksi
20

Hallituksen esitys laiksi Japanin kanssa solmitun työlomasopimuksen voimaansaattamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
12

HE laiksi Kanadan kanssa solmitun nuorison liikkuvuussopimuksen voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys laiksi Kanadan kanssa solmitun nuorison liikkuvuussopimuksen voimaansaattamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
12

HE laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:ää.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
12

HE laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityösopimuslakia. Merityösopimuslakiin lisättäisiin
työntekijöiden alkoholipuhallutuksia koskevat säännökset.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
13

HE laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Sähkömarkkinalainsäädäntöön tehdään EU:n uuden sähkömarkkinalainsäädännön edellyttämät
muutokset ja TEM:n Älyverkkotyöryhmän ehdottamat muutokset älykkäästä ja joustavasta sähköjärjestelmästä. Säästä riippuva uusiutuva sähköntuotanto vaatii tuekseen joustavuutta niitä
hetkiä varten, kun tuuli- ja aurinkovoimaa ei ole saatavilla tai sitä on liikaa. Tavoitteena on lisätä
joustavuutta ja älyä sähköjärjestelmään ja mahdollistaa myös asiakkaiden mahdollisuudet osallistua markkinoille kulutusvalinnoin sekä tarjoamalla markkinoille omaa tuotanto- ja varastointipotentiaalia.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
13

HE työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
Esityksellä pannaan täytäntöön EU:n työehtodirektiivi. Samalla toteutetaan hallitusohjelmaan liittyvät vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lainsäädäntötoimet.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
13

HE laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia siten, että työ- ja elinkeinotoimisto voisi tarjota yritykselle valmennusta työntekijän palkkaamisessa ja työnantajavalmiuksien kehittämisessä. Valmennus olisi siihen osallistuville yrityksille
maksutonta ja valtion rahoittama palvelun hinta katsottaisiin yrityksen de minimis -tueksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
16

HE laiksi kaivoslain muuttamisesta
Kaivoslakiin valmistellaan hallitusohjelman, kaivostoimintaan liittyvien selvitysten ja kaivoslain
paremman käytännön soveltamisen edellyttämät muutokset.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
16

HE laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä
Esityksen tarkoituksena on säätää lailla Ilmastorahasto Oy –nimisen valtionyhtiön toiminnasta,
hallinnosta ja mahdollisuudesta käyttää valtiontukea rahoitusinstrumenteissaan. Ilmastorahasto
21

Oy on perustettu 21.12.2020 Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n pohjalle. Ilmastorahasto keskittyy
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen sekä digitalisaation edistämiseen Suomessa. Ilmastorahasto Oy:n omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ilmastorahaston toiminta liittyy Marinin hallitusohjelman hiilineutraalisuutta koskevaan tavoitteeseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
16

HE laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana oleville kunnille siirrettäisiin lisää toimivaltaa
antaa työnhakijan työttömyysturvaoikeutta koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja. Lisäksi kunnat
antaisivat työttömyyskassoille ja Kansaneläkelaitokselle ilmoituksia työnhakijan lähtemisestä
EU:n sosiaaliturva-asetuksessa tarkoitettuun työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin.
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto voisi antaa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien asiakkaita koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja hoitaessaan omaan toimivaltaansa kuuluvia valtakunnallisesti keskitettyjä työttömyysturvatehtäviä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
18

HE laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Ulkomaalaislain 5 lukua ja muita ulkomaalaisten työntekoa koskevia säännöksiä muutetaan tukemaan paremmin nopeaa lupaprosessia, automaatiota ja sähköisiä prosesseja tavoitteena keskimäärin yhden kuukauden käsittelyaika.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
19

HE Suomen ja Viron välillä tehdyn, kaasun yhteisvastuuta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta ja laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta
Esityksessä esitetään Suomen ja Viron välillä tehdyn, kaasun yhteisvastuuta koskevan sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista sekä sopimuksesta johtuvia muutoksia maakaasumarkkinalakiin

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
20

HE laeiksi maa-asematoiminnasta ja avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018)
muuttamisesta
HE:ssä esitetään säädettäväksi uusi laki maa-asematoiminnasta, jolla säädettäisiin maa-aseman
tai tutkan perustamisesta sekä maa-asema- ja tutkatoiminnan harjoittamisesta. Lisäksi esitetään
muutettavaksi avaruustoiminnasta annettua lakia lisäämällä lakiin säännökset, jotka koskevat satelliittikaukokartoitustoiminnan harjoittamista avaruustoiminnan osana tai erikseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
20

HE laiksi polttoturpeen turvavarastoista
Huoltovarmuuskeskus voisi lämmön huoltovarmuuden turvaamiseksi polttoainemarkkinoiden
muutosten ja tuotanto-olosuhteiden vaihteluiden varalta sopia polttoturpeen toimittajan kanssa
polttoturpeen turvavaraston perustamisesta ja ylläpitämisestä. Huoltovarmuuskeskus maksaisi
turvavarastoinnista vuosittain huoltovarmuusrahaston varoista korvauksen, jonka enimmäistasoa
korotettaisiin nykyiseen verrattuna. Turvavarastossa olevaa polttoturvetta saisi käyttää, jos Huoltovarmuuskeskus myöntää tähän luvan lämmön tuotannon turvaamiseksi alueella. Ehdotettu laki
korvaisi voimassa olevan polttoturpeen turvavarastoista annetun lain.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
22

20

HE laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun
lain muuttamisesta
Suunnitellulla muutoksella on tarkoitus mahdollistaa eräiden ns. suorien vientiluottojen myöntäminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
20

HE auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain muuttamisesta
Pienet muutokset auktorisoinnin hakemis- ja myöntämismenettelyyn sekä asiamiestutkinnon hylkäämistä koskevan muutoksenhaun mahdollinen muuttaminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
21

HE laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja
kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia ja kotoutumisen edistämisestä annettua lakia järjestämisvastuun muutoksen johdosta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi hyvinvointialueille uusi tehtävä liittyen asumisen järjestämiseen perheryhmäkodeissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
24

HE julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain ja vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta
Hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia muutetaan siten, että hankintojen vastuullisuutta,
laatua ja kaksikielisyyttä koskevien hallitusohjelmakirjausten huomioidaan hankintalaeissa. Lisäksi hankintojen ilmoittamista ja hankintojen valvontaa koskeviin pykäliin ehdotetaan muutoksia, jotta hankintalakien säädökset vastaisivat entistä paremmin hankintadirektiivien asettamia
velvoitteita.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
24

HE laiksi kilpailulain 22 §:n muuttamisesta
Yrityskaupat, jotka ylittävät tietyt liikevaihtorajat, tulee kilpailulain 22 §:n mukaan ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi mahdollista yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuuden muutosta. Muutos voisi sisältää liikevaihtorajat ja viraston mahdollisuuden tutkia ja puuttua myös yrityskauppoihin, jotka eivät ylitä liikevaihtorajoja. Mahdollinen muutos lisäisi Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettavien kauppojen määrää.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
26

HE laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta
Sähkömarkkinalain sähkösopimuksia ja sähkön vähittäismarkkinoita koskeva sääntely uudistetaan TEM:n Älyverkkotyöryhmän ehdotusten pohjalta, mahdollistetaan ns. yhden laskun mallin
käyttäminen vähittäismarkkinoilla ja toteutetaan toimia ns. ongelmamyyjien harjoittamien menettelytapojen johdosta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
26

HE eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun
lain muuttamisesta
Lakiin tehtävillä muutoksilla täydennettäisiin tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa.
23

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
27

HE kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Valmistellaan hallituksen esitys uudeksi kaupparekisterilaiksi. Samanaikaisesti valmistellaan esitys
elinkeinotoimintalaiksi, jolla kumottaisiin laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (122/1919).

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen

Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelyviikko (arvio)
6

HE laiksi huumausainelain muuttamisesta ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Huumaantumistarkoituksessa käytettävien DMT:tä sisältävien tuotteiden sääntelyä täsmennettäisiin. Lupamenettelyä selkiytettäisiin. Viranomaisten mahdollisuuksia huumausainerikosten estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen parannettaisiin ja muutoksenhakua koskevaa sääntelyä
päivitettäisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
6

HE laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Esityksessä muutettaisiin oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä terveydenhuoltolain säännöksiä
vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Esityksellä varmistettaisiin hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö opiskeluhuollossa. Lasten ja nuorten yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa parannettaisiin täsmentämällä opiskeluhuollon kirjaamista ja rekisterinpitoa koskevia säännöksiä. Lisäksi opiskeluhuoltopalvelujen saantia parannettaisiin säätämällä lähipalveluperiaatteesta sekä laajentamalla oppilaitoksen henkilöstön yhteydenottomahdollisuus kaikkiin opiskeluhuoltopalveluihin. Budjettilaki.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
6

HE sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sote-uudistuksen lainsäädäntöä uudistuksen toimeenpanossa havaittujen tarpeiden vuoksi.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi henkilötietojen käsittelylle Uudellamaalla jakuntien tukipalveluiden myynnille siirtymäaika. Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi ympäristö-terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun sopimuksen-varaista siirtoa, sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, asiakirjojen siirtoa, valtionavustuksien takaisinperintää, neuvottelukuntien toimikautta sekä ensihoitokeskuksien lääkärihelikopteritoimintaa
koskevia velvoitteita sekä hyvinvointialueiden rahoituksen määräytymistä uusissa tehtävissä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
6

HE laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamiseksi
24

Esitetään sääntelyä, joka mahdollistaa potilastietojen luovuttamisen Uudenmaan maakunnan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän välillä samoin kuin voimassa olevan terveydenhuoltolain 9 §:n mukaisessa yhteisrekisterissä. Sääntely olisi voimassa määräaikaisesti siihen saakka, että pysyvän lainsäädäntö on hyväksytty ja mahdollista toteuttaa. Pysyvä sääntely
esitetään sote-tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistuksen yhteydessä (HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä).

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
9

HE laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelystä
Ehdotetulla lailla perustettaisiin Suomeen Genomikeskus ja säädettäisiin sen tehtävistä. Genomikeskus olisi asiantuntijaviranomainen genomitietojen käyttöä ja terveyteen liittyviä geneettisiä
analyysejä koskevissa asioissa. Genomikeskus ylläpitäisi kansallista genomitietorekisteriä.
Genomitietoa tuotetaan biopankkitoiminnassa sekä terveydenhuollossa, josta ne tallennettaisiin
genomitietorekisteriin. Genomitietoa olisi laissa säädetyin rajatuin edellytyksin mahdollista hyödyntää potilaiden hoidossa sekä tieteellisessä tutkimuksessa. Lain tarkoituksena on tukea
genomitiedon vastuullista, yhdenvertaista ja tietoturvallista käyttöä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
9

HE laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (hoitotakuu)
Hallitusohjelman (k. 3.6, tavoite 4) hoitotakuuta tiukennetaan perusterveydenhuollossa niin, että
jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Budjettilaki.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
11

HE laeiksi Säteilyturvakeskuksesta ja säteilylain muuttamisesta
Esityksellä uudistetaan Säteilyturvakeskuksesta annettu laki (asema ja tehtävät). Nykyisessä
laissa oleva säännös STUK International Oy:stä erotettaisiin omaksi laikseen, koska Säteilyturvakeskuksella ei ole yhtiön ohjausvaltaa. Yhtiön ohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.
Lisäksi säteilylakiin tehtäisiin eräitä teknisiä muutoksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
11

HE 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan, että palkansaajan niin kutsutuista työttömyyspäivärahan lisäpäivistä
(eläkeputki) luovutaan asteittain. Lisäksi esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi eräitä muita hallituspuolueiden 17.12.2020 tekemiä yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta parantavia muutoksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
12

HE laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla täsmennetään niitä periaatteita, joiden mukaan sosiaali- ja
terveysministeriö voisi vahvistaa eroja työeläkevakuutusyhtiöiden välille työeläkevakuutusmaksun
hoitokustannusosaan liittyviin laskuperusteisiin.
Esityksessä ehdotetaan eläkelaitosten vanhuuseläkevastuiden joustamisen mahdollistamista
poikkeuksellisen heikossa sijoitusmarkkinatilanteessa.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
12

HE laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvaa koskevien määräysten soveltamisesta

25

Laki sisältäisi sopimuksen toimeenpanemiseksi tarpeellisen täydentävän kansallisen lainsäädännön. Osa sopimuksen määräyksistä sosiaaliturvan osalta ei ole sovellettavissa itsenäisesti ja edellyttää siten täydentäviä kansallisia säännöksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
13

HE laiksi lääkelain muuttamisesta (eläinlääkeasetus)
Esitetään lääkelakiin tehtäväksi EU:n eläinlääkeasetuksen kansallisen täytäntöönpanon vaatimat
muutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen

14

HE laiksi sosiaali- ja terveydenpalvelujen valvonnasta
Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontamenettely. Ehdotettavaan uuteen lakiin koottaisiin säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toimintaedellytyksistä, ennakollisesta
valvonnasta, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja jälkikäteisen valvonnan keinoista. Esitys koskisi
niin julkisia palvelunjärjestäjiä ja –tuottajia kuin yksityisiä palveluntuottajia.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
14

HE esteettömyysdirektiivin kansallinen toimeenpano
Esteettömyysdirektiivi tuli voimaan 17.4.2019 ja sen vaatimukset tulee olla osana kansallista lakia 28.6.2022 mennessä. Esteettömyysvaatimusten soveltaminen alkaa 28.6.2025. Esteettömyysvaatimukset tulevat koskemaan sekä julkista että yksityistä sektoria, kun ne tarjoavat esteettömyysdirektiivin mukaisia tuotteita tai palveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
18

HE sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Esityksen keskeisenä sisältönä olisi lisätä sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä annettuun
lakiin uusi pykälä, jonka nojalla Suomessa oleskelevien paperittomien oikeus saada Suomessa
terveydenhuollon palveluita laajennettaisiin nykyisestä kiireellisestä hoidosta välttämättömään
hoitoon. Tavoitteena olisi toteuttaa Marinin hallituksen hallitusohjelmassa olevaa kirjaus sekä
kansallisesti ottaa paremmin huomioon Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten velvoitteita.
Muutosehdotus pohjautuu sisällöltään aikaisemmin eduskunnassa käsiteltyyn HE 343/2014, joka
raukesi 2015. Tavoitteena on, että lakimuutos astuisi voimaan 1.1.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
21

HE laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain ja liikennevakuutuslain muuttamisesta
Esityksellä korotettaisiin liikennevakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden maksamaa
liikenneturvallisuusmaksua. Esityksen tavoitteena on, että liikenneturvallisuusmaksulla kerätyt
varat paremmin täsmäisivät ennaltaehkäisevän liikenneturvallisuustyöhön vuosittain tarvittavaan
rahoitukseen.
Esityksellä muutettaisiin liikennevakuutuslakia liikennevakuutuskeskuksen tehtävien osalta. Liikennevakuutuskeskuksen tehtäviin lisättäisiin valtuus neuvotella muiden jäsenvaltioiden takuurahastojen kanssa sopiakseen takuurahastojen toimintojen, velvollisuuksien ja korvausprosessien
yhteensovittamisesta. Muutoksella pantaisiin täytäntöön osa liikennevakuutusdirektiivistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen

26

21

HE laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain tietoturvallisia käyttöympäristöjä koskevien vaatimusten muuttamisesta
Hallituksen esitys kansainvälisiin luovutuksiin sovellettavista tietoturvaa koskevista toisiolain
säännöksistä, jolla turvataan myös kansainvälinen tutkimus tietoturvallisesti ja tietosuojaa kunnioittaen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru

22

HE laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallitusohjelman mukaisesti säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
23

HE laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä sekä eräiden työsuojelua koskevien säännösten muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työsuojeluhenkilörekisterilaki, joka korvaisi voimassaolevan
vastaavan lain. Lisäksi ehdotetaan muutoksia työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta
annettuun lakiin (159/1978) ja panostajalakiin (423/2016). Muutokset johtuvat pääasiassa EU:n
yleisestä tietosuoja-asetuksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
24

HE väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2019 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksellä pyritään hyväksymään ja saattamaan voimaan Kansainvälisen työjärjestön työkonferenssin 21.6.2019 hyväksymä yleissopimus väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
24

HE laiksi yrittäjän eläkelain muuttamisesta
Esityksellä täsmennetään YEL-työtulon määrittelyä koskevaa sääntelyä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
25

HE laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (päivystys)
Sote-uudistuksen käsittelyssä eduskunta hyväksyi (EV 111/2021 vp) seuraavan lausuman: "
Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden riittävän palvelutason ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin sen varmistamiseksi." Hallituksen esityksen tarkoituksena on toteuttaa tämän kirjauksen edellyttämät lainsäädäntömuutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
35

HE laiksi tasa-arvolain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu)
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia.
Tasa-arvon edistämissäännöksiä täydennettäisiin varhaiskasvatuksen osalta. Hallitusohjelman
mukaisesti ehdotetaan säädettäväksi velvollisuus laatia varhaiskasvatuksessa tasa-arvosuunnitelma.Tasa-arvosuunnitteluvelvoite laajenisi oppilaitoksista varhaiskasvatukseen. Velvoite tehdä
toimi-paikkakohtainen tasa-arvosuunnitelma koskisi päiväkotitoimintaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist
35

HE laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
(palkka-avoimuus)
Hallituksen esityksessä lisätään henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisten työntekijöiden
oikeuksia ja mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua syrjintään.
27

Sosiaali- ja terveysministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist
Ympäristöministeriö
Esittelyviikko
(arvio)
6

HE ASP-järjestelmän kehittämisestä
ASP-järjestelmän toimivuutta parannetaan esim. tarkastelemalla nykyisen enimmäisikä-rajan tarkoituksenmukaisuutta. Myös Valtio-konttorin ja pankkien välistä yhteistyötä koskevia ASP-lainsäädännön sääntöjä (tiedonsiirto, valvonta-velvollisuus yms.) pyritään selkeyttämään.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
8

HE luonnonsuojelulaiksi
Hallitusohjelman mukaisesti (3.1 tavoite 5) luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin
pohjalta; pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
9

HE ilmastolaiksi
Hallitusohjelman mukaisesti (3.1 tavoite 1) ilmastolain ohjausvaikutusta vahvistetaan.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
15

HE laiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (jäterekisterit)
Esityksellä tehtäisiin jätelain ensivaiheesta siirretyt jäterekistereitä koskevat muutokset (muutokset jätehuoltorekisteriin sekä uuden siirtoasiakirjarekisterin perustaminen).

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
16

HE laiksi jätelain ja merenkuun ympäristösuojelulain muuttamisesta (kertakäyttömuovidirektiivi)
Esityksellä pantaisiin täytäntöön pääosa niin sanotun kertakäyttömuovidirektiiviin (EU) 2019/904
edellyttämistä lakitason muutoksista. Ko. SUP-direktiivissä säädetyt tuotekiellot ja merkintävaatimukset on täytäntöönpantu jo aikaisemmin, (jätelain muutoslaki 714/2021 ja sen nojalla annettava VNA).

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
21

HE laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteistyön tehostaminen)
Tarkennetaan ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä koskien valtion lupa- ja valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä. (sisältö tarkentuu myöhemmin)

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
22

HE jätelain 145 a §:n 2 momentin kumoamisesta
Pidetään kunnan jätehuollon sidosyksiköitä koskeva ulosmyyntiraja 10 %:ssa. Hallitusohjelman
mukaan kunnallisen jätehuollon toimijan ulosmyyntiraja pidetään 10 prosentissa myös 1.1.2030
alkaen.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
24

HE laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa
Yhteishallinnosta vuokrataloissa annettu laki uudistettaisiin hallitusohjelman kirjauksen 3.1.1
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Asuntopolitiikka (s. 55) mukaisesti. Yhteishallintolain uudistamisen kautta vahvistetaan vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
24

HE laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta annetun
lain muuttamisesta
3.3.1 Asuntopolitiikka s. 50 Hallitusohjelman mukaan asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksen
takausjärjestelmä uudistetaan toimivaksi tukimalliksi.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
34

HE kaavoitus- ja rakentamislaiksi
Hallitusohjelman mukaisesti (3.1.1 tavoite 1) maankäyttö- ja rakennuslaki uudistetaan.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
34

HE ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä viranomaisten
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta
Lakiin lisättäisiin vanhojen YVA-lain mukaisten asiakirjojen julkaisemista koskevat säännökset,
jotta välttämättömät henkilötiedot voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa. Lisäksi tehtäisiin
mahdolliset vireillä olevasta YVA-direktiivin 2014/52/EU rikkomusmenettelystä aiheutuvat lisämuutokset YVA-lakiin ja muita välttämättömiä muutoksia. Viimeaikaisen EU-tuomioistuinkäytännön johdosta SOVA-lain soveltamisalaa täsmennettäisiin sellaisten viranomaisten suunnitelmien
ja ohjelmien ympäristöarvioinnin osalta, jotka annetaan ministeriön tai valtioneuvoston asetuksella.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
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Syysistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset
Syyskuu 2022 - helmikuu 2023

Valtioneuvoston kanslia
Esittelyviikko (arvio)
37

HE ministereiden karenssia koskevaksi lainsäädännöksi
Säädetään menettelyistä, joilla eturistiriitatilanteita voidaan ehkäistä ja välttää valtioneuvoston
jäsenen siirtyessä toisiin tehtäviin.

Valtioneuvoston kanslia, pääministeri Marin

Ulkoministeriö
Esittelyviikko (arvio)
36

HE terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun
1 ja 4 b §:n muuttamisesta
Ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Pöytäkirjassa velvoitetaan kriminalisoimaan matkustaminen ulkomaille terroristisessa tarkoituksessa sekä mainitun matkustamisen rahoittaminen ja järjestäminen tai muu edistäminen, jotka
perustuvat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2178, sekä osallistuminen yhteenliittymään tai ryhmään terroristisessa tarkoituksessa ja koulutuksen saaminen terrorismiin. Lisäksi vähäisiä muutoksia ehdotetaan terrorismirikoksia koskeviin rikoslain säännöksiin.

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto

Oikeusministeriö
Esittelyviikko (arvio)
36

HE julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallintolakiin lisätään hallintoasian automaattisen ratkaisemisen mahdollistava sääntely. Tiedonhallintalakiin lisätään sääntely muun muassa automatisoidun toimintaprosessin kehittämisen dokumentoinnista, laadunvarmistamisesta, laadunvalvonnasta ja käyttöönotosta. Esitys liittyy EU:n
tietosuojasääntelyyn sekä perustuslakivaliokunnan ja ylimpien laillisuusvalvojien automaattista
päätöksentekoa koskeviin kannanottoihin. Tavoite lain voimaantulolle on 1.1.2023.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
36

HE laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Esityksen tavoitteena on valmistella tarpeelliset muutokset yhdenvertaisuuslakiin, lakiin yhdenvertaisuusvaltuutetusta ja lakiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta. Tämän lisäksi tavoitteena on tarkastella työelämäsyrjintään koskevien säädösten muutostarpeita.

Oikeusministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist
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36

HE laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, vaalilain, puoluelain ja kansalaisaloitelain muuttamisesta
Säädösvalmisteluhankkeessa on tarkoitus tehdä muutoksia vaalilain, puoluelain ja vaalirahoituslain sekä kansalaisaloitelain säädöksiin seuraavasti:
- puoluelain säännöksiin, jotta mahdollistuisi nykyistä monipuolisemmin erilaiset demokraattiset
päätöksentekotavat ehdokkaiden asettamisessa vaaleihin
- vaali- ja puoluerahoituksen ilmoittamista koskevien säännöksien ja käytäntöjen tarkentaminen
sen varmistamiseksi, että ilmoitukset antavat oikean kuvan mahdollisia sidonnaisuuksia aiheuttavasta ulkopuolisesta rahoituksesta;
- puolue- ja vaalirahoituksen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen vahvistamalla Valtiontalouden tarkastusviraston oikeutta valvoa ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksia ja

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
37

HE rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan selkeytettävän rikoslain säännöksiä koskien naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen rangaistavuutta.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
37

HE laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan tarpeelliset säännökset direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
37

HE laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville
aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun
lain muuttamisesta.
Lakia eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista (6.1.1984/21) sovellettaisiin myös hyvinvointialueiden palveluksessa oleviin työntekijöihin.
Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
38

HE lähestymiskiellon tehostamisesta
Esityksen tavoitteena on parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta, vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan uhrin turvallisuutta.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
38

HE kuluttajansuojalain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutoksia ennen muuta kuluttajaluottoja koskeviin kuluttajansuojalain
säännöksiin. Muutosten tarkoituksena on vähentää luottojen aiheuttamia ongelmia, ohjata kuluttajaluottojen hinnoittelua ja markkinointia yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpään suuntaan sekä
estää luotonottoon ja maksamiseen liittyviä väärinkäytöksiä.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
38

HE laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutoksia maksuaikoja koskevan lainsäädännön noudattamiseen liittyviin säännöksiin. Muutosten tarkoituksena on tehostaa maksuaikoja koskevan lainsäädännön
noudattamista erityisesti silloin, kun velkoja-asemassa on pieni tai keskisuuri yritys ja velallisena
on niitä suurempi yritys.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
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38

HE suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa
koskevan uudistuksen voimaanpanosta
Esityksessä ehdotetaan lakia, jolla suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä
tuomioistuimissa koskeva uudistus saatettaisiin voimaan.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
40

HE asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (esteettömyys, kestävä asuminen ja osuustoiminnallinen asuminen)
Esteettömyyttä parantava osakkaan muutostyö huoneistonsa ulkopuolella (luiska, sähköovi, jne),
joka toteutetaan ja pidetään kunnossa osakkaan kustannuksella ja josta ei aiheudu haittaa taloyhtiölle eikä muille osakkaille. Yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä tietyt vaatimukset täyttävät
kestävää kehitystä edustavat taloyhtiön perusparannukset ja muut uudistukset (esim. sähköautojen latauspisteet ja aurinkosähkön tuotanto). Osuustoiminnallisen asumisen piirteet mahdollistetaan asunto-osakeyhtiölaissa.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
40

HE laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi esitutkintalakia, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua
lakia, oikeudenkäymiskaarta ja oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia. Esityksessä ehdotettavilla muutoksilla on tarkoitus tehostaa rikosprosessia ja nopeuttaa
rikosasioiden käsittelyä. Ehdotetuilla muutoksilla on myös tarkoitus tehdä esitutkintalakiin ja
muuhun rikosprosessia koskevaan lainsäädäntöön sellaiset lainsäädäntömuutokset, joiden on
katsottu olevan eduskunnan lausumien, erilaisten toimenpidekirjausten, laillisuusvalvontaratkaisuiden ja käytännön toimijoiden kannanottojen johdosta tarpeellisia.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
40

HE laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pakkokeinolakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja.
Muutosten tarkoituksena on ensinnäkin selventää pakkokeinolain ja muun pakkokeinoasioita
sääntelevän lainsäädännön sellaisia säännöksiä, jotka ovat käytännössä osoittautuneet tulkinnanvaraisiksi. Tarkoituksena on myös tehostaa pakkokeinoasioiden käsittelyä siltä osin kuin tämä
voidaan tehdä vaarantamatta asiaan liittyviä perusoikeusintressejä. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi
useita pakkokeinon kohteena olevan henkilön perusoikeussuojaa vahvistavia muutoksia, jotka
perustuvat erityisesti laillisuusvalvonta- ja oikeuskäytännössä esiin nousseisiin huomioihin.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
40

HE laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n muuttamista niin, että asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää alennettaisiin kohtuuttomuustilanteissa viran puolesta nykyistä useammin.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
44

HE laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamista hallitusohjelman kirjasten ja muiden muutostarpeiden toteuttamiseksi.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
44

HE laiksi asianajajista annetun lain muuttamisesta
Hankkeessa on tavoitteena tarkistaa eräitä valvontalautakunnan jäseniä sekä jaostorakennetta
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koskevia säännöksiä siten, että valvontalautakunta voisi joustavammin perustaa jaostoja työtilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Myös kantelumenettelyä koskevia säännöksiä tarkistetaan
eräin osin tavoitteena menettelyn keventäminen. Tavoiteltu voimaantuloajankohta on 1.1.2023.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
46

HE hallintotuomioistuimien kokoonpanoja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
Esityksen tarkoituksena on uudistaa korkeimman hallinto-oikeuden, hallinto-oikeuksien ja vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoja koskevat säännökset. Kokoonpanosäännösten ajantasaisuutta
ja toimivuutta on tarkoitus parantaa muun muassa lisäämällä erilaisia kokoonpanovaihtoehtoja,
jotta hallintotuomioistuimien kokoonpanosäännökset vastaisivat aiempaa joustavammin erilaisista ratkaisutilanteista johtuviin tarpeisiin. Tavoitteena on muotoilla kokoonpanosäännökset siten, että ne eivät ole riippuvaisia sektorilainsäädännön muutoksista.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson

Sisäministeriö
Esittelyviikko (arvio)
36

HE laiksi EU:n sisäasioiden rahastoja ohjelmakaudella 2021-2027 annetun lain muuttamisesta
Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen ohjelmien toimien avustusasioiden hallinnointi ja käsittely tulee hoitaa sähköisessä tietojärjestelmässä viimeistään 1.1.2023 lukien. Hankkeen tavoitteena on valmistella tarvittavat muutokset kansalliseen lakiin sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021). Lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla säädettäisiin tietojärjestelmään tallennettavista tiedoista, digitaalisesta avustusmenettelystä, vahvasta sähköisestä tunnistautumisesta, tietojärjestelmän tietojen saannista ja luovuttamisesta, tietojärjestelmään tallennettujen tietojen julkisuudesta ja julkaisemisesta sekä henkilötietojen tallentamisesta ja säilyttämisestä.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
38

HE pelastuslain muuttamisesta
Hankkeen tavoitteena on valmistella hallituksen esitys, jolla uudistetaan pelastuslakia aiemmin
toteutetun esiselvityshankkeen pohjalta. Hankkeessa valmistellaan kiireelliset ja välttämättömät
säädösmuutokset.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
38

HE Lastensuojelun ja sosiaalipäivystyksen maksutonta poliisin virka-apua koskeva
hanke
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisilakia (872/2011) poliisin antaman virka-avun kustannusten korvaamisesta. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi lastensuojeluun ja sosiaalipäivystykseen liittyviä säännöksiä siten, lastensuojelutehtävissä ja sosiaalipäivystyksessä poliisin
antama virka-apu olisi maksutonta.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
46

HE laiksi poliisilain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisilain (872/2011) 5 luvun säännöksiä niin, että ne vastaavat pääosiltaan oikeusministeriön pakkokeinolakityöryhmässä pakkokeinolain (806/2011) 10
lukuun esitettäviä muutoksia. Lisäksi poliisilakiin ehdotetaan tehtäväksi sellaisia muutoksia, jotka
katsotaan ehdottoman välttämättömäksi. Nämä ovat pääosin teknisiä.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
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Puolustusministeriö
Esittelyviikko
(arvio)
36

HE laiksi sotilasajoneuvoista
Uusi sotilasajoneuvoja koskeva lainsäädäntö. Laissa säädettäisiin sotilasajoneuvojen teknistä
vaatimuksista, hyväksymisestä, katsastuksesta ja valvonnasta sekä sotilasajoneuvojen käytön
valvonnasta. Lisäksi tehtäisiin tarvittavat muutokset tieliikennelakiin ja ajoneuvolakiin.

Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen
46

HE laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain
muuttamisesta
Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettua lakia (255/2014) tarkistettaisiin erityisesti rikosten ennalta estämistä ja paljastamista koskevien säännösten osalta. Lisäksi
esitetään muutoksia pääesikunnan toimivaltuuksiin sekä salaisiin tiedonhankintakeinoihin. Tavoitteena on lisäksi ajanmukaistaa lainsäädäntöä.

Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen
46

HE laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
Tehdään Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevia Puolustusvoimien sotilasräjähteitä koskevat muutokset.

Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen

Valtiovarainministeriö
Esittelyviikko
(arvio)
36

HE laiksi nimikirjalain kumoamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (nimikirjalain kumoaminen)
Esityksen tarkoituksena on valmistella tarvittavat muutokset nimikirjalakiin ja –asetuksiin sekä
niihin liittyviin muihin säädöksiin.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
36

HE laiksi valtion henkilöstön työtapaturmista etätyössä sekä laiksi työtapaturma- ja
ammattitautilain muuttamisesta
Mahdollistetaan valtion henkilöstölle etätyössä sattuneen työtapaturman korvaaminen.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
37

HE laeiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Esityksen tavoitteena on uudistaa henkilötunnusjärjestelmää mahdollistamalla henkilötunnuksen
myöntäminen ulkomaalaisille nykyistä laajemmin, mahdollistamalla sähköinen etärekisteröityminen väestötietojärjestelmään, kehittämällä väestötietojärjestelmän identiteetinhallintaa sekä luomalla edellytykset kokonaan uuden yksilöintitunnuksen käyttöönotolle. Henkilötunnuksen rakennetta ehdotetaan muutettavaksi poistamalla siitä tieto henkilön sukupuolesta.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
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37

HE digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi
Uudella lainsäädännöllä mahdollistettaisiin digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisujen tuottaminen
ja hyödyntäminen yhteiskunnassa digitaalisen henkilöllisyyden hankkeessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ehdotettava lainsäädäntö sisältäisi tarvittava säädökset viranomaisten tehtävistä
digitaalisen henkilöllisyyden tuottamiseksi ja myöntämiseksi, sekä tarvittavat säädökset tiedonhallinnasta, tietoturvallisuudesta ja henkilötietojen käsittelystä. Lakien olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
38

HE laeiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2023 ansiotuloveroperusteista. Esitys sisältää
muun muassa ehdotuksen, jonka mukaan työtulovähennystä korotetaan porrastetusti yli 60-vuotiaille.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
38

HE automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erityissäännökset, jotka koskevat verotusmenettelyyn ja
tulliasioihin liittyvää automaattista päätöksentekoa

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
38

HE laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
Otetaan energiaverotuksen piiriin sähköpolttoaineet vuoden 2023 alusta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
38

HE laiksi jäteverolain muuttamisesta
Jäteveron veropohjaa laajennetaan vuoden 2023 alusta; sisällöstä päätetään tarkemmin kevään
2022 kehysriihessä valmisteilla oleva selvitys huomioon ottaen. Hanke liittyy hallitusohjelmaan
osuuteen Kestävän talouden Suomi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
38

HE laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Säädetään kuntien vuoden 2023 valtionosuusprosentista ja muista mahdollisista muutoksista
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin. Budjettilakiesitys.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
38

HE laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
Otetaan huomioon EUT:n tuomion C-787/18 vaikutukset kiinteistöinvestointia koskevan vähennyksen tarkistusjärjestelmään.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
39

HE keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Moldovan tasavallan
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Moldovan kanssa tehty tullirikostorjunnan tulliyhteistyösopimus, jolla pyritään parantamaan Suomen ja Moldovan tasavallan tulliviranomaisten välistä yhteistyötä tullirikollisuuden torjunnassa ja
tutkinnassa. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen ja kolmansien maiden välillä
tehtyjä kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia, joiden päätarkoituksena on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi.
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Sopimus pohjautuu Maailman tullijärjestön laatimalle mallisopimukselle.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
42

HE eräiden Jerseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta
tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Sopimukset päivitetään pöytäkirjoilla vastaamaan OECD:n viimeisimpiä määräyksiä veronkierron
torjumiseksi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
42

HE digitaalisten alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen
alalla koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksellä toimeenpannaan hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin
(virka-apudirektiivi) muutos. Direktiivimuutos laajentaa automaattisen tietojenvaihdon soveltamisalan digitaalisten alustaoperaattoreiden ilmoittamiin tietoihin. Lisäksi direktiivimuutos sisältää
muutoksia tietojenvaihtoa ja hallinnollista yhteistyötä koskeviin nykyisiin säännöksiin. Hanke liittyy hallitusohjelmaan osuuteen Kestävän talouden Suomi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
42

HE laiksi tuloverolain 33 d §:n muuttamisesta
Peitelty osingonjako säädetään saajalleen kokonaan veronalaiseksi tuloksi.
Hallitusohjelma: liite 5.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
44

HE rajat ylittävien maksutapahtumien raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön maksudatadirektiivin (EU (2020/284)
edellyttämät kansalliset lakimuutokset. Maksupalveluntarjoajille asetetaan uusi velvollisuus raportoida rajat ylittävät maksutapahtumat Verohallinnolle. Säännöksillä helpotetaan jäsenvaltioiden viranomaisten verovalvontaa varsinkin verkkokaupan arvonlisäverotuksen osalta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
46

HE tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi luonnollisten henkilöiden
maastapoistumisveron käyttöönottamiseksi
Muutetaan tuloverolainsäädäntöä ottamalla käyttöön säännökset, joiden nojalla Suomella olisi
verotusoikeus luonnollisten henkilöiden Suomessa asumisaikana kertyneen omaisuuden realisoitumattoman arvonnousun osalta maastamuuttotilanteessa (ns. maastapoistumisvero). Sisältyy
hallitusohjelmaan Liite 5, kohta 1.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
46

HE laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
Selvityksen perusteella muutetaan virvoitusjuomaveroa terveysperusteiseen suuntaan. Samalla
arvioidaan, voidaanko marja- ja hedelmämehut rajata pois veron piiristä. Hanke liittyy hallitusohjelmaan osuuteen Kestävän talouden Suomi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
47

HE poikkeusoloihin varautumista rahoitusmarkkinoilla koskevan lainsäädännön uudistamisesta
Muutoksilla täsmennetään varautumisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Muutosten tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
kannalta kriittisten rahoitusmarkkinapalveluiden jatkuvuus myös sellaisessa tilanteessa, jossa va-
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rautumisvelvollisten yritysten ulkomailla sijaitsevien tietojärjestelmien tai palvelutuotannon käytettävyys estyy.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Esittelyviikko (arvio)
37

HE laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11
§:n muuttamisesta
Laki näkövammaisten kirjastosta korvattaisiin lailla Saavutettavuuskirjasto Celiasta, joka olisi
myös viraston uusi nimi. Lailla tarkennettaisiin kirjaston nykyisiä tehtäviä sekä kirjaston roolia
saavutettavan julkaisemisen asiantuntijana. Laissa olisi säännökset kirjaston asemasta, tarkoituksesta, tehtävistä, kirjaston välitys- ja lainauspalvelujen sekä neuvonnan maksuttomuudesta
asiakkaille, yhteistyöstä, johtamisjärjestelmästä, kirjaston toimielimistä, kirjaston aineistojen
käyttö- ja lainauskiellosta sekä kirjaston oikeudesta antaa kirjaston käyttösäännöt.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen
37

HE laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua
lakia. Laissa säädettäisiin velvollisuus tallentaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittaman muun kuin säännellyn koulutuksen suoritustietoja ja mahdollisuus tallentaa taiteen perusopetuksen opintosuoritusten tietoja. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi taiteen perusopetuksesta annettua lakia siten, että laissa määritettäisiin opintojen laajuus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
37

HE laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta
annetun lain 29 §:n muuttamisesta
Säädetään valtion lakisääteisestä rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille (Kansallisgalleria, Kansallisooppera ja -baletti, Kansallisteatteri).

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen
38

HE laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista sekä Taiteen
edistämiskeskuksesta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
Kyse on kirjailijoiden ja kääntäjien apurahajärjestelmää koskevasta laista. Nykyinen apurahoista
päättävä lautakunta esitetään lakkautettavaksi. Lautakunnan tehtävät siirrettäisiin kahdelle eri
taholle riippuen siitä, mistä kirjallisuuden lajista on kyse. Määrärahan jakoperiaatteet säilyisivät
pääosin nykyisenlaisina, mutta määrärahan määräytymis- ja laskemisperuste irrotettaisiin nykyisistä yleisten kirjastojen kirjahankinnoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen
38

HE arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta
Arkistolaki ja Kansallisarkistosta annettu laki ajantasaistetaan vastaamaan julkishallinnon digitaalisen toimintaympäristön vaatimuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen
41

HE laiksi CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
Säädetään CSC Oy:n tehtävistä. Yhtiön tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää julkista tut-
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kimusinfraa. Lisäksi yhtiön tehtävänä on tarjota omistajilleen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon tietoteknisten infrastruktuuripalvelujen kehittämistä ja tuottamista sekä asiantuntijapalveluja. Julkisen tutkimusinfrastruktuurin osalta yhtiö voi markkinahintaisesti myydä
ylimääräistä kapasiteettia myös muille kuin omistajilleen (valtio ja korkeakoulut) siten kuin EU:n
kilpailu-ja valtiontukisäännöt sen mahdollistavat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
42

HE ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
Esityksen tavoitteena on tarkentaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain ja ammattikorkeakoululain opiskeluoikeuden peruuttamista ja huumausainetestausta koskevia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman SORA-hankkeen loppuraportissa todettujen kehittämistarpeiden pohjalta. Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
42

HE laeiksi lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjärakenteen kehittämishankkeen ehdotukset,
jotka liittyvät oppivelvollisuuskoulutuksen rahoitukseen sekä yhteistyöhön opintojen suorittamisessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson

Maa- ja metsätalousministeriö
Esittelyviikko (arvio)
37

HE tiettyjä pinta-ala - ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi
Kansalliseen pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskevaan lainsäädäntöön tehdään tulevan rahoituskauden 2021-2017 Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämät muutokset
siltä osin kuin Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpano edellyttää kansallista sääntelyä.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
37

HE laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja
maaseudun kehittämisen tukemisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yhteisen maatalouspolitiikan trategiasuunnitelman hallinnoinnista ja laki maaseudun kehittämistuista (kehittämishanketuki ja maaseudun yritysrahoitus) Euroopan unionin rahastokauden 2021–2027 tukijärjestelmien toimeenpanemiseksi. Lakien
on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
37

HE laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uuden ohjelmakauden edellyttämät muutokset maataloustuotteiden markkinajärjestelyn osalta.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
37

HE laiksi osoitetietojen valtakunnallisesta kokonaisjärjestelmästä
Laaditaan hallituksen esitys osoitetietojärjestelmään koskevaksi lainsäädännöksi. Osoitetietojärjestelmällä tarkoitetaan uutta valtakunnallista tietovarantoa, joka sisältää osoitteet, niiden sijainnin sekä kulkupisteitä, jotka ohjaavat reititystä osoitteeseen. Osoitetietojärjestelmän avulla voi-
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daan tehostaa ja parantaa niitä yhteiskunnan prosesseja, joissa osoitteella on keskeinen merkitys.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
38

HE laiksi maa- ja porotalouden rakennetukia koskevien lakien muuttamisesta
Maatalouden rakennetukilain (1476/2007) ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukilain
(986/2011) sääntelyn uudistaminen tai muuttaminen siten, että se vastaa EU:n ohjelmakauden
2021-2027 CAP27 vaatimuksia.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
38

HE huoneistotietojärjestelmästä annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Lisätään huoneistotietojärjestelmää koskevaan lakiin säännökset huoneistojen teknisiä ja taloudellisia ominaisuuksia koskevien tietojen hallintaa ja luovuttamista koskevat säännökset. Täsmennetään osakeryhmien muutoksen hallintaa koskevia säännöksiä.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
38

HE laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta
Lain voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että laajojen metsätuhojen torjunnasta aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista maksettavia korvauksia koskevan säännöksen
voimassaoloa jatkettaisiin. Lisäksi lakiin lisättäisiin määräajaksi säännös, joka koskee korvauksensaajia koskevia vaatimuksia ja jonka sisältö vastaisi vastaavaa voimassa olevaa määräajaksi
annettua säännöstä.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
39

HE laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustinjärjestelmästä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki metsätalouden määräaikaisesta kannustinjärjestelmästä. Laissa säädettäisiin metsätalouden tukien myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä. Ehdotetut tuet ovat harkinnanvaraisia. Tukien myöntämiseen, maksamiseen, valvontaan
ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyviin menettelyihin sovellettaisiin ehdotetun lain lisäksi myös
valtionavustuslakia.
Keskeisenä lähtökohtana on, että uusi laki tehdään tulevien maa- ja metsätalouden valtiontuen
suuntaviivojen mukaiseksi. (mahdollista, että käytetään myös de minimistä oikeusperustana).

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
41

HE laiksi eläintautilain muuttamisesta
Eläintautilain (76/2021) sääntely, joka koskee eläintautien vuoksi valtion varoista maksettavia
korvauksia, uudistetaan siten, että se täyttää EU:n tulevien valtiontukisääntöjen vaatimukset.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
46

HE laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
Lakiin tehdään EU:n valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisen edellyttämät muutokset
ja lain soveltamisessa esille tulleet tarpeelliset kansalliset muutokset.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
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Liikenne- ja viestintäministeriö
Esittelyviikko
(arvio)
38

HE laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (PRS)
Muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 32 a lukua, joka koskee julkisesti säänneltyä satelliittipalvelua. Lisäksi täsmennetään PRS-palvelun tarjoajien sekä PRS-palvelun vastuuviranomaisen Traficomin roolia, tehtäviä, vastuita ja velvollisuuksia. Lait on tarkoitettu tulevan
voimaan 1.1.2023.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
38

HE kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty sopimus.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
40

HE laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä
annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta annetun direktiivin kansallinen täytäntöönpano. Direktiivimuutoksen tavoitteena on vähentää yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa sekä varmistamaan liikenteenharjoittajille eri puolella EU:ta tasapuolinen pääsy ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen markkinoille.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
40

HE laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta
Laissa säädetään julkisille hankintayksiköille prosentuaaliset vähimmäisosuudet vähäpäästöisiä
ajoneuvoja kahdelle hankinta-ajanjaksolle. Kuntien hankintoja koskevat vähimmäisosuudet on
laissa eriytetty alueellisten eroavaisuuksien huomioimiseksi. Sote-uudistus edellyttää lakiin perustuvien kuntien velvoitteiden uudelleentarkastelua, sillä sote-tehtävien järjestämisvastuu siirtyy
hyvinvointialueille 1.1.2023. Hankkeessa sote-uudistuksen edellyttämät muutokset on tarkoitus
tehdä lakiin. Lisäksi hankkeessa arvioidaan sitä, olisiko seuraamusmaksu tarkoituksenmukainen
sanktio lain velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
42

HE alusliikennepalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Toteutetaan alusliikennepalvelulain kokonaisuudistus kansainvälisten sopimusmuutosten myötä
ja lain selkeyttämiseksi. Päivitetään alusturvallisuuslain aluksen
mittaamissäännökset. Samalla arvioidaan alusliikennepalveluasetuksen kumoamista ja tarpeellisten säännösten siirtämistä lakiin sekä pätevyyssäännösten
siirtämistä lakiin liikenteen palveluista.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
43

HE laiksi keskeisten viranomaisten yhteistoiminnasta laajamittaisissa yhteiskunnan
toiminnan kannalta kriittisissä kyberturvallisuuden häiriötilanteissa
Uudella sääntelyllä toteutetaan kesäkuussa 2021 hyväksytyn valtioneuvoston periaatepäätöksen
tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla toimenpide, jolla
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luodaan yhtenäinen säädöspohja keskeisten viranomaisten yhteistoiminnalle laajamittaisissa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä kyberturvallisuuden häiriötilanteissa. Sääntelyssä luotaisiin selkeät toimintamallit mm. virka-apuprosesseille, tiedon luovuttamiselle, tiedon käyttöoikeuksille ja johtovastuille laajamittaisissa kyberturvallisuuden häiriötilanteissa. Lisäksi tehostettaisiin yhteistyötä verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS) soveltamisalaan kuuluvien toimijoiden
kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
43

HE ilmailulain muuttamisesta
Hankkeessa laaditaan ehdotukset vaadittavien lainsäädäntömuutosten tekemisestä miehittämättömän ilmailun U-spacea koskevien EU-asetusten mukaisesti. Lisäksi selvitetään HE 197/2021
vp:n jatkovalmistelun yhteydessä havaittuja lentoestelupaprosessin muutostarpeita. Näihin liittyen ehdotetaan ilmailulain 158 §:ään ja tarvittavilta osin Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä
koskevista maksullisista suoritteista annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen tarvittavia muutoksia. Hankkeessa selvitetään lisäksi matalalentoverkoston toteuttamiseen liittyviä
lainsäädännön muutostarpeita.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
46

HE luotsauslaiksi
Luotsauslainsäädännön päivittäminen muuttuneisiin tarpeisiin. Sääntelyä selkeytetään johdonmukaistetaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka

Työ- ja elinkeinoministeriö
Esittelyviikko (arvio)
36

HE laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain ja turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta turvauhkiin varautumiseksi
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain soveltamisalaa
ehdotetaan muutettavaksi kattamaan myös toimintojen suojaaminen turvauhilta. Laissa säädettäisiin turvauhkiin varautumisen ja turvallisuusjärjestelyjen yleiset perusteet kaikkia toiminnanharjoittajia velvoittavasti sekä säädettäisiin turvauhkiin varautumisen lupa- ja valvontaviranomaistehtävät nykyisille lain valvontaviranomaisille Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja pelastusviranomaiselle.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
36

HE Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä
osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) muuttamisesta
Esitys Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) muuttamisesta koskien erityisesti viraston ja yhtiön tehtävien
määrittelyä ja tehtäväjakoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
36

HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain
muuttamisesta
Sähkömarkkinan taseselvitysjakson lyhenemisestä (siirtyminen 15 min taseselvitykseen) johtuvien säännösmuutosten toteuttaminen tuotantotukilaissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
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HE laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (Palkkatuen uudistaminen)
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain palkkatukea koskevia säännöksiä. Tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä
ja sitä kautta edistää työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tässä tarkoituksessa
palkkatukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja vähennetään työnantajiin kohdistuvaa byrokratiaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
37

HE laiksi kotoutumisen edistämisestä
Annettaisiin uusi kotoutumisen edistämisestä annettu laki, jolla kumottaisiin voimassa oleva laki
kotoutumisen edistämisestä. Tavoiteltu voimaantuloaika vuonna 2024 samanaikaisesti TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
37

HE laiksi brexit mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Brexit-mukautusvaraus on uusi väline, josta ei ole kansallisia säännöksiä. Varauksen toimeenpanoa varten tulee säätää EU-asetusta täydentävästi kansallisessa lainsäädännössä erityisesti nimeämällä hallinnosta vastaava elin ja riippumaton tarkastuselin. Brexit-mukautusvarauksen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä tukikelpoisista kustannuksista tulee ottaa tarvittavat säännökset lakiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
37

HE laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä. Esityksen
tavoitteena on edistää kuntien ja kunnallisten elinkeinotoimijoiden yhteisen yritysasiakastiedon
hyödyntämistä ja tiedonvaihtoa sekä selkiyttää Business Finland Oy:n ulkomaan verkoston tiedon
hyödyntämistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
37

HE työttömien opiskelua koskevaksi lainsäädännöksi
Työttömyysturvalain (1290/2002) opiskelua koskevia säännöksiä kehitettäisiin siten, että työnhakijalla olisi paremmat mahdollisuudet opiskella työnhaun ohessa työttömyysetuutta menettämättä. Myös eräiden muiden lakien muutokset ovat tässä yhteydessä mahdollisia.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
37

HE laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (palvelualustaa koskevat säännökset)
Esitys liittyy eduskunnassa käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen työ- ja elinkeinohallinnon
asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 225/2021 vp), jossa
on esitetty lisättäväksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin palvelualustaa
koskeva uusi luku (13 a luku). Tällä esityksellä täydennettäisiin palvelualustan käyttäjiä koskevia
säännöksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
38

HE laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
Tarkoituksena on siirtää Finnveran valvonta TEM:stä Finanssivalvonnan tehtäväksi. Lainsäädännöllä määritellään nykyistä yksityiskohtaisemmin valvontakehikko, jota vasten Finanssivalvonta
suorittaa valvontatehtäväänsä.
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Tavoitteena on kehittää tiedoksisaantia Finnveran rahoitustoimintaan liittyvistä riskeistä valtiokokonaisuuden kannalta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
38

HE laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta
Kehitetään henkilöstörahastolakia huomioiden mm. hallituksen puoliväli- ja kehysriihessä linjatut
muutokset (5 §)

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
38

HE laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Sähköverkkomaksua on tarkoitus korottaa vastaamaan valvonnan lisääntynyttä työmäärää.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
38

HE laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain
muuttamisesta
Esityksellä toteutettaisiin mahdollinen liikenteen jakeluvelvoitteen tason nosto.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
38

HE laiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain muuttamisesta
Esityksellä toteutettaisiin biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen nosto ja velvoitteeseen sisällytettäisiin
mahdollisesti uusia uusiutuvia polttoaineita.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
38

HE laiksi uusiutuvien polttoaineiden edistämisestä lentoliikenteessä
Uudella lailla säädettäisiin lentoliikenteen kansallisesta jakeluvelvoitteesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
38

HE laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
Kehitetään palkkaturvalainsäädäntöä arvioiden mm. muutoksenhakujärjestelmää; tuomioon, yksipuoliseen tuomioon tai sovintoon perustuvien saatavien käsittelyä; työnantajan myötävaikutusvelvollisuutta ja viranomaisten tiedonsaantioikeuksia sekä väärinkäytöskysymyksiä ja työelämäja tasa-arvovaliokunnan HE 88/2021 vp yhteydessä tekemiä huomiota. Arvioitu voimaantulo
1.1.2023.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
39

HE markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanosta koneiden, mittauslaitteiden,
kaasulaitteiden ja lelujen osalta
Esityksellä on tarkoitus antaa tarpeellinen kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen (EU) 2019/1020 soveltamisen tueksi neljällä tuotesektorilla (kuluttajakäyttöiset
koneet, mittauslaitteet, kaasulaitteet ja lelut).

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
39

HE työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu esitetään siirrettäväksi valtiolta kunnille. Siirron yhteydessä kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista ehdotetaan laajennettavaksi. Rahoitusmallilla pyritään kannustamaan kuntia kehittämään toimintaansa
työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä. Lait on
tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2024 aikana.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
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40

HE vientitakuutoiminnan erityisriskinottoa koskevan päätöksentekomenettelyn kehittämiseksi
Valtion vientitakuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että erityisriskinoton edellytyksistä olisi yhtenäiset säännökset sekä korkean riskin eli poliittisen riskin maissa että korkean
tulotason maissa. Valtuusmenettelystä poliittisen riskin maissa ehdotetaan luovuttavaksi. Erityisriskinoton kynnysarvoista ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella.
Ehdotuksen tarkoituksena on täydentää nykyistä vahvemmin Finnvera Oyj:n riskipolitiikkaa silloin, kun riskit vientitakuiden myöntämisessä ylittävät Finnvera Oyj:n normaalin, tavanomaisen
riskinoton. Samalla ehdotetaan, että erityisriskinoton enimmäisvastuu poistettaisiin. Ehdotetaan
tulevan voimaan v. 2023 alusta lukien.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
40

HE laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista
vaatimuksista annetun lain muuttamisesta
Ekosuunnittelulain päivittäminen linjaan aiemmin täytäntöönpannun EU-lainsäädännön kanssa
sekä asetuksenantovaltuuksien laajentaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
41

HE laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta
Esitetään muutoksia työriitojen sovittelusta annettuun lakiin, jotka perustuvat selvityshenkilöiden
loppuraportin ehdotuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
41

HE laiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta
Esityksellä täsmennettäisiin työsopimuslain 1 luvun 1 §:ää ottaen huomioon työn murroksesta
aiheutuvat haasteet työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliselle rajanvedolle.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
41

HE työntekijöiden aseman turvaamisesta rajatylittävien yritysjärjestelyjen yhteydessä
Esityksellä pannaan täytäntöön työoikeuden alaa koskevien säännösten osalta direktiivi (EU)
2019/2121 rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta. Esitys
liittyy oikeusministeriössä vireillä olevaan direktiivin yhtiöoikeudellista sääntelyä koskevaan täytäntöönpanoon.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen

Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelyviikko
(arvio)
36

HE vammaispalvelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vammaispalveluista. Lakia sovellettaisiin henkilöön,
joka tarvitsee vamman tai sairauden aiheuttaman pitkäaikaisen toimintarajoitteen johdosta välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea suoriutuakseen tavanomaisessa elämässä ja joka ei saisi
muun lain nojalla sopivia ja riittäviä palveluja. Laki täydentäisi sosiaalihuollon yleislakina sovellettavaa sosiaalihuoltolakia.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
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36

HE tahdosta riippumattoman lääkityksen oikeussuojakeinoja koskevan sääntelyn
täsmentäminen
Lainsäädännössä olevat puutteet koskien tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon yhteydessä potilaan tahdosta riippumatta annettuun lääkitykseen liittyviä oikeussuojakeinoja. Keskeisimmät kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista johtuvat muutostarpeet on otettu huomioon.
Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoitustoimenpiteiden käytön
edellytyksiä koskevan lainsäädännön valmistelua jatketaan hallitusohjelman mukaisesti myös
muilta osin. HE 108/2014 vp raukesi. Uuden HE luonnoksen lausuntoaika päättyi syyskuussa
2018, eikä esitystä ehditty antaa eduskunnalle ennen hallituskauden päättymistä keväällä 2019.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
36

HE sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaiset ja riittävät työtoimintaa ja työhönvalmennusta tukevat palvelut. Esitystä valmistellaan vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen kanssa samaan aikaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
37

HE laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (EU:n
juomavesidirektiivin täytäntöönpano)
Esityksellä pannaan täytäntöön EU:n uusi juomavesidirektiivi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulakia, vesihuoltolakia, ympäristösuojelulakia, eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia, asunto-osakeyhtiölakia, asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia sekä asumisoikeusasunnoista annettua lakia.
Sääntelyn muutostarpeet liittyvät mm. talousveden ja kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinhallinnan parantamiseen, veden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien hygieniavaatimuksiin sekä
tiedon saatavuuden parantamiseen kansalaisille talousveden laatuvaatimuksista.
Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
37

HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä
Esityksellä toteutetaan sote-tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus, jota eduskunta on edellyttänyt kiirehdittäväksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. Laki sisältäisi keskeisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen ja asiakirjojen käsittelyä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn, joka päivitettäisiin kokonaisuudessaan vastaamaan perustuslain ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen vaatimuksia. Asiakastietojen luovutuksia koskevaa sääntelyä selkiytettäisiin ja yhtenäistettäisiin. . Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös ns. Kanta-lääkityslistan vaatimista
säädösmuutoksista.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
37

HE rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lain muuttamisesta
Lakiin on tarkoitus tehdä kansallisista SOTE-muutoksista aiheutuvat rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevaan lakiin kohdistuvat muutokset (pl. tekniset muutokset, jotka otettu huomioon
HE 56/2021). Lisäksi ulkomailla aiheutuneiden sairaanhoitokustannusten korvausprosessia esitettäisiin muutettavaksi ottamaan huomioon sairausvakuutuslakiin (1224/2004) kohdistuvia muutostarpeita sekä EU:n potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa
2011/24/EU koskevan direktiivin velvoitteet. Lisäksi lakia esitetään muutettavaksi ottamaan huomioon voimassa olevan lain toimeenpanossa esiintyneitä muutostarpeita.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
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37

HE lastensuojelulain muuttamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä toteutettaisiin vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksia, joita koskeva
hallituksen esitys oli lausunnoilla keväällä 2021.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru

37

HE laeiksi sosiaalihuoltolain, terveydenhuoltolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (mielenterveys- ja päihdepalvelulainsäädännön uudistaminen)
Hankkeessa laaditaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön tarvittavat täsmennykset. Samalla pyritään parantamaan kyseisten palvelujen saatavuutta,
saavutettavuutta, vaikuttavuutta ja palvelujen kokonaisuutta. Näistä palveluista säädettäisiin jatkossa terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa, ja mielenterveyslain sekä päihdehuoltolain
palveluita koskeva sääntely kumottaisiin lukuun ottamatta tahdosta riippumattonta hoitoa ja valtion mielisairaaloita koskevaa sääntelyä. Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
38

HE biopankkilain kokonaisuudistukseksi
Tavoitteena on tehdä EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja lain soveltamiskäytännössä aiheutuneista tulkintaongelmista johtuvat tarpeelliset muutokset biopankkilakiin sekä biopankkitoimintaan liittyviin muihin lakeihin. Muutosehdotuksella on liityntä lakiin sosiaali- ja terveystietojen
toissijaisesta käytöstä sekä genomilakiin. Lain muutoksilla varmistetaan biopankkien yhteistyö
ehdotetun sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomaisen sekä Genomikeskuksen kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
38

HE laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista
annetun lain ja poronhoitajien sijaisavusta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi
niihin liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutoksia maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin, turkistuottajien lomituspalveluista annettuun lakiin ja poronhoitajien sijaisavusta annettuun lakiin.
Kyse on lomituspalvelulainsäädännön uudistuksen ensimmäisestä vaiheesta. Ehdotuksen taustalla on myös EU:n valtiontukia koskeva sääntely.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023 (tai 1.7.2023 mennessä).

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
38

HE laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallitusohjelman mukaisesti sosiaalisen luototuksen valtakunnallistamisen edellytyksiä selvitetään, ja selvityksen pohjalta sosiaalinen luototus otetaan käyttöön koko maassa. Hankkeessa on
teetetty selvitys sosiaalisen luototuksen valtakunnallisen käyttöönoton edellytyksistä. Lakia sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002) on tarkoitus uudistaa niin, että sosiaalisesta luototuksesta
tulee nykyisen kuntien vapaaehtoisten palvelujen sijaan valtakunnallinen ja lakisääteinen sosiaalipalvelu.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
38

HE laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (AMK-harjoittelukorvaukset)
Terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa ehdotetaan säädettäväksi sosiaali- ja terveysalan
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ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä harjoittelusta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille, HUS-yhtymälle ja yksityisille palvelun tuottajille valtion varoista maksettavasta korvauksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan ammattikorkeakoulujen maksamat harjoittelukorvaukset olivat 8,3 miljoonaa euroa vuonna 2017. Ammattikorkeakoulujen maksamista harjoittelukorvauksista luovutaan muutoksen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru

38

HE laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistetaan työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
38

HE laiksi huumausainelain muuttamisesta
Säädetään huumausainelaissa EU:ssa sallittujen hamppulajikkeiden viljelyn edellytyksistä. Viljely
edellyttäisi viranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Lisäksi säädettäisiin hampun lajikkeiden kasvinjalostuksen luvanvaraisuudesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
38

HE laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta osasairauspäivärahan kehittämiseksi
Tavoitteena on kehittää osasairauspäivärahaa koskevaa sääntelyä. Pääministeri Sanna Marinin
hallituksen hallitusohjelman mukaisesti myös kuntoutusjärjestelmää uudistetaan kuntoutuskomitean esitysten pohjalta ja kuntoutusta kehitetään lähtökohtana kuntoutuskomitean työ.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
38

HE sairausvakuutuslain muuttamisesta monikanavarahoituksen purkamiseen liittyen
Toteutetaan hallituksen puoliväliriihessä 2021 linjaamat säästöt yksityisen sairaanhoidon hoitoja tutkimuskorvauksiin sekä erikseen linjattavat monikanavarahoituksen purkamiseen liittyvät
säädösmuutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
38

HE yliopistollisen sairaalan tehtävistä sekä niihin liittyvästä lainsäädännöstä
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset
yliopistollisen sairaalan koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvistä tehtävistä ja yliopistojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Muutoksen tarkoituksena on vahvistaa yliopistosairaaloiden toimintaedellytyksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
38

HE laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
Toimeentulotulotukilain uudistamisessa tehdään ehdotus toimeentulotuki- ja sosiaalihuollon lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista, joiden tulee vahvistaa toimeentulotuen roolia sosiaalihuoltoon kuuluvana viimesijaisena taloudellisena tukena. Toimeentulotuen tulee sosiaalihuollon rakenteessa toimia kiinteästi sosiaalityön välineenä ja osana sosiaalihuollon tuen ja palveluiden kokonaisuutta. Ehdotus tehdään myös siitä, miten yhteys ensisijaisten etuuksien ja toimeentulotuen toimeenpanon välillä toimii mahdollisimman sujuvana ja miten toimeentulotuen myöntämisessä voitaisiin hyödyntää etuusjärjestelmästä kertynyttä tietoa ja sähköisiä menetelmiä mahdollisimman tehokkaasti.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
40

He laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
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Sääntelyn kehittäminen huomioon ottaen yleinen yhtiöoikeudellinen kehitys ja työeläketoiminnan
luonne sosiaalivakuutuksena.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
40

HE laiksi kotieläintuottajan lomituspalveluista, laiksi turkistuottajan lomituspalveluista, laiksi poronhoitajan lomituspalveluista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uudet lomituspalvelulait: laki kotieläintuottajan lomituspalveluista, laki turkistuottajan lomituspalveluista ja laki poronhoitajan lomituspalveluista. Laeilla
korvattaisiin voimassa olevat lomituspalvelulait: maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki, laki turkistuottajien lomituspalveluista ja laki poronhoitajien sijaisavusta. Kyse on lomituspalvelulainsäädännön uudistuksen toisesta vaiheesta. Ehdotuksen taustalla on myös EU:n valtiontukia koskeva
sääntely. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
43

HE työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamisesta
Säädetään työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen lineaarisesta yhteensovittamisesta. Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voisi ansaita suojaosuuteen saakka eläkkeen pienentymättä ja suojaosuuden ylityttyä eläke pienenisi lineaarisesti. Voimaantulo 1.1.2025.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
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HE laiksi potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnasta
Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki potilas- ja sosiaaliasiamiesten toiminnan järjestämisestä. Ehdotettavassa laisa säädettäisiin potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnan järjestämisestä sekä potilas- ja sosiaaliasiamiesten riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
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HE sosiaalivakuutuksen muutoksenhakulautakuntien sidonnaisuuksien rekisteröintiä
koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä,
sekä muutettavaksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta, sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettuja lakeja. Esityksen mukaan jatkossa sosiaalivakuutuksen muutoksenhakulautakuntien sidonnaisuudet rekisteröitäisiin oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään
tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin samalla tavalla kuin tuomareiden sidonnaisuudet. Esityksellä lisättäisiin muutoksenhakulautakuntien jäsenten sidonnaisuuksia koskevien tietojen julkisuutta sekä lainsäädännön selkeyttä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen

Ympäristöministeriö
Esittelyviikko
(arvio)
37

HE laiksi rakennetun ympäristön valtakunnallisesta rekisteristä ja tietoalustasta
Hallituksen toimintasuunnitelman (luku 3.1 tavoitteen 1 keino) mukaan luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen, digitaalinen rekisteri ja tietoalusta. Esityksellä säädettäisiin rakennetun
ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
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HE laiksi ympäristövahinkorahastosta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ympäristövahinkorahastoa koskeva laki. Ympäristövahinkorahasto olisi uusi valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Rahastosta maksettaisiin korvaus ympäristön pilaantumisen torjunnasta ja pilaantuneen ympäristön ennallistamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä aiheutuneesta vahingosta, kun korvausta ei saataisi perittyä varsinaiselta vastuutaholta esimerkiksi maksukyvyttömyyden vuoksi tai siksi, että vastuutahoa ei saataisi selvitettyä.
Lisäksi rahastosta myönnettäisiin harkinnanvaraisia avustuksia hyvinvointialueen pelastustoimen
ympäristövahinkojen torjunnan hankintoihin.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
38

HE laiksi rakentamisen pätevyyksien toteamisesta
Lakiehdotus liittyy maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistamiseen. Rakentamisen pätevyyksien toteamismenettelyä muutettaisiin siten, että laissa vaadittu pätevyys ja kelpoisuus osoitettaisiin rakennusvalvontaviranomaiselle todistuksella. Sen myöntäisi määräajaksi lakiehdotuksessa
määriteltävä toimielin.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
38

HE laiksi ilmastolain muuttamisesta
Valmistellaan ilmastolain muutos, jossa syyskuun 2021 budjettiriihen kirjauksen mukaisesti lisätään lainsäädäntöön velvoite laatia ilmastosuunnitelmat kunta-, seutu- tai maakuntatasolla. Alkuvuodesta 2022 annettavan uuden ilmastolain HE:n yhteydestä siirretiin jatkovalmisteluun kuntien
yleinen tavoitteiden edistämisvelvoite sekä muutoksenhakua koskeva säännös. Myös ne on tarkoitus antaa tämän HE:n yhteydessä.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
38

HE kokeilulainsäädännöksi asumisneuvonnasta
Toteutetaan hallitusohjelman kirjaus "Asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseksi tehdään
asumisneuvonnasta lakisääteistä ja osoitetaan siihen riittävät resurssit. Turvataan riittävä asumisneuvonta yhdessä kuntien kanssa. Asumisneuvontaa on oltava tarjolla asumismuodosta riippumatta."

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
39

HE laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun
lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Asuntorakentamisen pitkän korkotukimallin kehittäminen hallitusohjelman (3.1.1 Asuntopolitiikka) ja eduskunnalle selontekona annetun asuntopoliittisen kehittämisohjelman linjausten pohjalta.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari
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Valtioneuvoston selonteot

Kevätistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettavat valtioneuvoston selonteot
Helmikuu

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko (osa 1)
Valtioneuvoston kanslia, pääministeri Marin

Maaliskuu

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma
Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari

Maalis-/huhtikuu

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko
Sosiaali- ja terveysministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon
ministeri Blomqvist

Huhtikuu

Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia
Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä

Toukokuu

Irakin sotilaallista kriisinhallintaa koskeva selonteko
Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto

Toukokuu

Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin
ilmastosuunnitelmaksi (MISU)
Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä

Kevät 2022

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta
vuosille 2023-2026
Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko

Kevät 2022

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta
Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä

Syysistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettavat valtioneuvoston selonteot
Syyskuu

Valtioneuvoston selonteko valtion toimitilahallinnosta ja
Senaatti-konsernista
Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero

Syyskuu

Huoltovarmuusselonteko
Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen

Syyskuu

Kansallinen biodiversiteetti -strategia
Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Kari

Lokakuu

Oikeudenhoidon selonteko
Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson

Marraskuu

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko (osa 2)
Valtioneuvoston kanslia, pääministeri Marin

Joulukuu

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen
sopeutumissuunnitelmasta (2023-2030)
Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä

50

