Hallituksen iltakoulu 3.2.2021

PÄÄMINISTERI MARININ HALLITUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖSUUNNITELMA JA VALTIONEUVOSTON
SELONTEOT 2021
Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma 2021 sisältää nykytiedot lainsäädäntöesityksistä, jotka valtioneuvosto aikoo antaa eduskunnan käsiteltäväksi kevät- ja syysistuntokausilla 2021.
Suunnitelmasta käy ilmi lyhyt kuvaus kustakin hallituksen esityksestä ja arvio kuukaudesta, jolloin
esitys annettaisiin eduskunnalle. Tarkemmat tiedot suunnitelmaan sisältyvien hallitusten esitysten valmistelusta on saatavilla valtioneuvoston hanketietopalvelussa (Hankeikkuna). Ministeriöt vastaavat
hanketietopalvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaistamisesta sekä yhteydenpidosta
eduskunnan valiokuntasihteeristöihin. Lainsäädäntösuunnitelma julkaistaan valtioneuvoston verkkosivuilla erillistoisintona.
Suunnitelmaan on lisäksi sisällytetty alustavat tiedot kevät- ja syysistuntokausilla 2021 eduskunnalle
annettavaksi suunnitelluista valtioneuvoston selonteoista.
Syysistuntokauden 2021 alussa tätä suunnitelmaa tarkistetaan kokonaisuutena ja samalla annetaan
tiedot kevätistuntokauden 2022 hallituksen esityksistä. Suunnitelmaan voidaan muutoinkin tehdä välttämättömiä muutoksia istuntokauden aikana.
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Kevätistuntokaudella 2021 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset
Helmikuu-elokuu 2021

Valtioneuvoston kanslia
Viikko (arvio)
34

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

Valtioneuvoston kanslia, pääministeri Marin

Ulkoministeriö
Viikko (arvio)
15

HE yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan. Esitys sisältää lakiehdotuksen, jolla saatetaan voimaan
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
16

HE ulkomaalaislain muuttamisesta
Ulkomaalaislakiin ehdotetaan otettavaksi uusi sääntely kansallisesta viisumista. Ulkomaalaislailla
säädettäisiin muun muassa kansallisen viisumin myöntämisedellytyksistä, voimassaoloajasta sekä
kansallisen viisumin peruuttamisesta. Kansallinen viisumi myönnettäisiin kasvuyrittäjän tai erityisasiantuntijan luvan saaneille henkilöille sekä heidän perheenjäsenilleen. Kansallinen viisumi
myönnettäisiin erityisasiantuntijan tai kasvuyrittäjän oleskelulupapäätöksen yhteydessä Suomeen
matkustamista varten, jolloin henkilön ei tarvitsisi jäädä odottamaan oleskelulupakorttia lähtömaahan.

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
25

HE Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2018 Brysselissä allekirjoitetun
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen sekä lain, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset.

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
34

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 suojele-
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miseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen tavoitteena on estää tahdonvastaisia katoamisia ja torjua tahdonvastaisen katoamisrikoksen rankaisemattomuutta. Yleissopimus velvoittaa sopimuspuolen varmistamaan, että tahdonvastainen katoaminen
on sen rikosoikeuden mukaan rangaistava teko. Yleissopimus kuuluu niin sanottuihin YK:n keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin (core human rights treaties).

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto

Oikeusministeriö
Viikko (arvio)
5

HE laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-,
perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
Puola irtisanoi 11.7.2019 oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn
sopimuksen päättymään 16.10.2021. Esityksen tarkoituksena on kumota laki, jolla sopimuksen
eräät määräykset aikanaan hyväksyttiin.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
8

HE laiksi rikoslain 6 luvun 5 §:n muuttamisesta
Säädetään sukupuoli rikoslain rangaistuksen koventamisperusteeksi.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
8

HE yleisvaarallisten tartuntatautien torjumista rangaistusten täytäntöönpanossa
koskevaksi lainsäädännöksi
Covid-19/ Ehdotettavan lainsäädännön tavoitteena on varmistaa vankeusrangaistuksen ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa riittävän täsmällinen säädöspohja yleisvaarallisten tartuntatautitilanteiden varalle. Vankiterveydenhuollon yksikkö
voisi päättää vankilan toimintojen, vankien tapaamisten ja vankien poistumislupien rajoittamisesta yleisvaarallisen tartuntataudin tilanteissa. Rikosseuraamuslaitos tekisi tämän jälkeen päätöksen rajoitusten tarkasta sisällöstä. Vankiloiden tulisi järjestää mahdollisuuksien mukaan korvaavia toimia rajoitusten vangeille aiheuttamien kielteisten vaikutusten vähentämiseksi.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
9

HE laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien
jaosta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annettua lakia vastaamaan paremmin laillisuusvalvojien laissa
säädettyjä erityistehtäviä sekä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia ja tosiasiallisia erikoistumisaloja.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
10

HE laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun
lain muuttamisesta
Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden tietojärjestelmän uudistamishanke on alkamassa. Uuden
tietojärjestelmän ylläpidon kustannukset on arvioitu nykyistä suuremmiksi. Hankkeessa on tar-
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koitus selvittää vaihtoehdot sekä laatia säännökset, jotta muut viranomaiset, jotta uutta järjestelmää käyttävät, kattaisivat ylläpidon kustannukset käyttömäärää vastaavalta osalta. Käyttömaksun määrästä on tarkoitus antaa asetuksenantovaltuutus, jotta maksun määrää voidaan ministeriön antamalla asetuksella muuttaa olosuhteita ja kustannuksia vastaavaksi.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
11

HE laiksi vanhusasiavaltuutetusta
Perustetaan vanhusasiavaltuutetun virka.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
12

HE pakkoavioliiton mitätöinti
Esitys pakottamalla solmitun avioliiton purkamiseen liittyvistä avioliittolain muutoksista.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
12

HE laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi Rikosseuraamuslaitoksen organisaation kehittämistä koskevat
muutokset Rikosseuraamuslaitoksesta annettuun lakiin sekä seuraamusten täytäntöönpanoa koskeviin lakeihin.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
12

HE laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta. Laki vastaisi sisällöltään nykyistä ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Covid-19 -epidemian vuoksi säädetyt ulosottomenettelyn keventämistä, rajoittamista ja lykkäämistä koskevat säännökset olisivat voimassa 31.12.2021 asti.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
14

HE laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Terroristiryhmään tai –järjestöön kuulumista tai sen toimintaan osallistumista koskien ehdotetaan rangaistavuuden laajentamista siihen, että henkilö hoitaa terroristiryhmän terroristisen rikollisen toiminnan kannalta olennaista tehtävää. Uutena terrorismirikoksena ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi terrorismirikoksiin liittyvä julkinen kehottaminen. Rangaistaviksi tulisivat
myös sellaisen julkisen kehottamisen rahoittaminen ja matkustaminen toiseen valtioon sen tekemistä varten. Lisäksi salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskeviin säännöksiin
ehdotetaan tehtäviksi uuden rikoksen edellyttämät muutokset.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
15

HE laiksi rikoslain muuttamisesta
Esityksellä pannaan täytäntöön niin sanottu maksuvälinerikosdirektiivi (EU 713/2019).

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
15

HE naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävästä
Perustetaan itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
4

16

HE laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä tehdyn kauppa- ja
yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevien määräysten ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta
Esitys sisältää täydentävät säännökset Euroopan unionin ja Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä
tehdyn kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevien
määräysten ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten osalta.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
18

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
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
20

HE vanhemmuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Äitiys- ja isyyslait yhdistetään vanhemmuuslaiksi. Kyseessä on budjettilaki, vaikka se annetaankin
budjettilaeista poikkeavassa aikataulussa.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
22

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
24

HE laiksi luottotietolain muuttamisesta
Valmistellaan lainsäädäntömuutokset maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoihin eduskunnan lausumassa (EV 69/2020 vp, 4 lausuma) edellytetyllä tavalla. Sääntelyn johdonmukaisuuden varmistamiseksi valmistelussa tulee tarkastella tarvittavia muutoksia myös yritysluottotietoja koskeviin
säilytysaikoihin. Valmistelussa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon valmisteilla oleva
lainsäädäntö positiivisesta luottotietorekisteristä.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
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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
34

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

Sisäministeriö
Viikko (arvio)
8

HE Schengenin tietojärjestelmää koskevien säännösten tarkistamiseksi
Esityksellä ehdotetaan tehtäväksi Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten edellyttämät muutokset poliisin, maahanmuuttohallinnon ja Rajavartiolaitoksen toimialaa koskevaan lainsäädäntöön.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
9

HE laiksi Euroopan neuvoston katsomoturvallisuutta käsittelevän yleissopimuksen
(ETS Nro 218) voimaan saattamisesta
Yleissopimuksella päivitetään ja korvataan Euroopan neuvoston vuoden 1985 vastaavaa aihetta
käsittelevä yleissopimus (ETS Nro 120). Yleissopimus käsittelee viranomaisten, järjestäjien ja
muiden osapuolten yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä. Suomi on allekirjoittanut yleissopimuksen 20.12.2017.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
15

HE laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027
Uutta sisäasioiden rahastokautta (2021-2027) koskeva lainsäädäntö.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
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16

HE laiksi rahankeräyslain muuttamisesta
Hankkeessa jatkovalmistellaan rahankeräyslakiin tehtävät muutokset hankkeessa
SM014:00/2020 tehdyn taustaselvityksen ja esityksen perusteella. Taustaselvityksessä arvioitiin
päästökompensaatiotoiminnan suhdetta rahankeräyslakiin ja laadittiin ehdotus hallituksen esitykseksi taustaselvitystä hyödyntäen.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
19

HE siviilikriisinhallintalain muuttamisesta
Tarkistetaan siviilikriisinhallintalain mukaisesti ulkomaille nimitettävien asiantuntijoiden rekrytointia koskeva sääntely ja esitetään tarvittavat muutokset.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
21

HE laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Direktiivin tarkoituksena on parantaa rahanpesun selvittelykeskusten ja vakavien rikollisuuden
muotojen ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista
vastuussa olevien viranomaisten pääsyä rahoitustietoihin, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia suorittaa talousrikostutkintaa sekä edistää niiden välistä yhteistyötä. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, joilla on valtuudet päästä
pankkitilirekistereihin ja tehdä niissä hakuja. Direktiivissä säännellään jäsenvaltioiden rahanpesun
selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa ja Europolin ja rahanpesun selvittelykeskusten välistä
tiedonvaihtoa.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
24

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset ulkomaalaislakiin (301/2004) toimeentuloedellytyksen
poistamiseksi kansainvälistä 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 Ohisalo
25

HE arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Lainsäädäntöhankkeessa valmistellaan arpajaislain ja siihen mahdollisesti liittyvien lakien muutokset arpajaislain uudistamista koskeneessa hankkeessa (SM051:00/2019) valmisteltujen lainsäädännön kehittämistä koskevien muutosehdotusten ja niihin annettujen lausuntojen perusteella. Esityksen tavoitteena on rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostaminen sekä Veikkaus Oy:n toimintaedellytysten tukeminen yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että eduskunta voisi käsitellä esityksen syysistuntokaudella kiireellisenä siten, että säädösmuutokset saataisiin pääosin voimaan 1.1.2022.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
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33

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 Ohisalo
HE laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotettaisiin säädettäväksi uusi laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille. Samalla
kumottaisiin voimassa oleva samanniminen laki. Rajavartiolaitoksen poliisille antamaa virka-apua
koskeviin rajavartiolain säännöksiin tehtäisiin vastaavat muutokset. Tavoitteena on selkeyttää ja
ajantasaistaa sääntelyä niin, että sillä voidaan vastata paremmin turvallisuusympäristön muuttuneisiin vaatimuksiin. Lisäksi esityksessä ehdotettaisiin muutettaviksi poliisilakia ja puolustusvoimista annettua lakia.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo

Puolustusministeriö
Viikko (arvio)
16

HE laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain,
Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta
annetun lain muuttamisesta
Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi
säännökset pääesikunnan ja poliisin itsenäisestä oikeudesta määrätä esitutkinta käynnistettäväksi. Lakiin ehdotetaan lisäksi useita muita pienehköjä muutoksia, jotka koskevat muun muassa
muilta esitutkintaviranomaisilta saatavaa virka-apua sekä poikkeusolojen ja normaaliolojen häiriötilanteiden sääntelyä. Esityksen tavoitteena on varmistaa sotilasrikosten esitutkintaa koskevan
lainsäädännön ajantasaisuus ja rikosvastuun tehokas toteutuminen Puolustusvoimissa.

Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen
21

HE laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta
Covid-19/ Kutsuntojen järjestämistä joustavoitettaisiin vaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tai muusta erityisestä syystä. Velvoite julkaista kutsuntakuulutus kunnan ilmoitustaululla poistettaisiin. Varusmiespalveluksen aloittamisajankohtaa koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. Palveluskelpoisuudesta päättämistä ja oikaisuvaatimuksen tekemistä sujuvoitettaisiin.

Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen
21

HE laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
Uusi laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, jolla kumottaisiin samanniminen voimassa
oleva laki. Uudistuksen tarkoituksena on saattaa naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskeva
lainsäädäntö perustuslain vaatimusten mukaiseksi ja samalla muutenkin lakiteknisesti ajantasaiseksi.

Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen
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Valtiovarainministeriö
Viikko (arvio)
5

HE veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain muuttamisesta
Rakennusalalla käytössä oleva veronumeromenettely laajennetaan koskemaan myös laivanrakennusalaa. Veronumerorekisteriin merkittäisiin jatkossa myös telakka-alueella työskentelevät työntekijät ja itsenäiset työnsuorittajat. Työturvallisuuslaissa yhteisille rakennustyömaille säädetty
velvollisuus käyttää kuvallista tunnistekorttia, jossa on merkitty veronumero, tulisi koskemaan
myös telakka-alueella tapahtuvaa työskentelyä. Lisäksi verontilityslakia muutettaisiin siten, että
Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle ja Ålands kommunförbundille lisättäisiin tiedonsaantioikeus Ahvenanmaan maakunnan kuntien osalta yhteisöille maksuunpannuista yhteisöveroista.
Hallitusohjelma: Kestävän talouden Suomi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
7

HE laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (rajat ylittävä sähköinen kuluttajakauppa)
Arvonlisäverolakiin (1501/1993) tehdään neuvoston direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU)
2019/1995 (rajat ylittävä sähköinen kuluttajakauppa) edellyttämät muutokset, jotka tulevat voimaan 1.7.2021. Hallitusohjelman tavoite: Kestävän kehityksen verouudistus. Poistetaan arvonlisäveron verovapaus enintään 22 euron arvoisilta EU:n ulkopuolelta tuoduilta tuotteilta viimeistään heinäkuun 2021 alusta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
7

HE laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston
varmennepalveluista annettua lakia. Muutoksilla mahdollistettaisiin henkilötunnuksen muuttaminen nykyistä laajemmin niissä tilanteissa, joissa henkilötunnus on rikoksen seurauksena kolmannen osapuolen tiedossa ja olosuhteiden perusteella olisi ilmeistä, että henkilötunnusta tullaan
käyttämään rikollisiin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötunnuksen muuttamisella olisi voitava suurella
todennäköisyydellä ehkäistä henkilötunnuksen väärinkäytöstä aiheutuvia merkittäviä haitallisia
seurauksia.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
8

HE laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta
Esitetään säädettäväksi EU:n asetusta (EU) 2018/1672 unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien
käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta täydentävät kansalliset säännökset muun muassa valvontaviranomaisten toimivalloista ja tarvittavista sanktioista.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
8

HE laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Toimeenpannaan sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta annettu direktiivi ja tehdään
asetuksen edellyttämät kansalliset lainsäädäntömuutokset.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen

9

8

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 Vanhanen
8

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 Vanhanen
8

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 Vanhanen
9

HE laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Covid-19/ Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella direktiivin 2004/109/EY muutetun 4 artiklan 7 kohdan mukainen jäsenvaltio-optio, jolla
lykätään vuodella pörssiyhtiöiden siirtymistä digitaaliseen tilinpäätösraportointiin (ESEF).

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
10

HE laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Toimeenpannaan Euroopan finanssivalvontajärjestelmän toimintaa koskeva EU-direktiivi ja toteutetaan kahden EU-asetuksen edellyttämät tekniset tarkistukset kansalliseen lainsäädäntöön.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
10

HE laeiksi eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muuttamisesta liittyen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun uuden lain voimaantuloon
Tarkistetaan valtiovarainministeriön hallinnonalan lakeja vastaamaan uutta oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annettua lakia.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
12

HE laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain 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 Vanhanen
10

14

HE laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista alueellistamislainsäädännön uudistaminen
Uudistetaan lainsäädäntö alueellistamisen uudistamisesta annetun strategian (Alueellistamisesta
alueelliseen läsnäoloon) mukaisesti. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion palveluiden
saatavuuden sekä yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen perusteista, jolla kumottaisiin voimassa
oleva laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta koskevasta toimivallasta (362/2002).

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
15

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 Vanhanen
16

HE avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
Pannaan täytäntöön avoimen datan ja julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytöstä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/1024. Ehdotetaan muutettavaksi lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, sekä säädettäväksi uusia
lakeja julkisten yritysten tietojen ja julkisesti rahoitetun tutkimustiedon uudelleenkäytöstä.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
16

HE laiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Hankkeen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön rahastojen rajat ylittävää markkinointia
koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sekä toteuttaa asetuksen edellyttämät
kansalliset lainsäädäntömuutokset.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
16

HE tonnistoverolain muuttamisesta
Tonnistoverolain soveltamisalaa päivitetään siten, että merilain uudistamista koskevaa muutosta
vastaavasti mahdollistetaan kaksoisrekisteröityjen alusten kuuluminen tonnistoverotuksen piiriin.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
21

HE valtion virkamieslain muuttamisesta
Valtion virkamieslain kolmen pykälän muuttaminen: 1) VML 6 b §, nimittäminen ilman viran haettavaksi julistamista muutostilanteissa, 2) VML 8 a §, sidonnaisuustietojen ilmoittamiseen liittyvä muutos ja 3) VML 44 a §:n karenssisäännösten muutos.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
23

HE Euroopan vakausmekanismia koskevan sopimuksen muuttamisesta
Euroopan vakausmekanismia koskevan sopimuksen muuttaminen Euroryhmän ja Eurooppa-neuvoston päätösten mukaisesti.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen

11

23

HE laiksi vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahastoosuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen kansallinen voimaansaattaminen.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
24

HE laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Covid-19/ Covid-19-pandemian aiheuttamista ongelmista toipumiseksi komissio antoi 24.7.2020
lainsäädäntöehdotukset eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden ja yritysten elvyttämiseksi. Tavoitteena on auttaa EU:n yrityksiä saamaan erityisesti oman pääoman ehtoista markkinarahoitusta
helpommin ja edullisemmin, jotta ne voivat palautua taantuman vaikutuksista. Muutossäädökset
koskevat rahoitusvälineiden markkinat –direktiiviä, esiteasetusta, arvopaperistamisasetusta ja
vertailuarvo-asetusta. Pannaan kansallisesti täytäntöön vaadittavat lainsäädäntömuutokset.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
25

HE kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2162
katetuista joukkolainoista ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Viikko (arvio)
8

HE laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamiseksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä siten, että mahdollistettaisiin muille kuin oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen tietojen tallentaminen niin sanottuun Koski-tietovarantoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Saramo
8

HE Suomen ja Kiinan välillä tehdyn, Kiinan kulttuurikeskuksen perustamista koskevan sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Suomen tasavallan ja Kiinan kansantasavallan välillä neuvoteltu ja hyväksytty sopimus Kiinan
kulttuurikeskuksen perustamisesta Suomeen hyväksytään ja saatetaan voimaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko
16

HE laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta
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 Saarikko
12

16

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 Saarikko
16

HE ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta
Lisätään ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin ja lukiolakiin LA 27/2020 mukaiset kiusaamista koskevat säännökset. Mahdollistetaan Opetushallitukselle ammatillisen koulutuksen koulutusvientiin tarkoitettujen tutkinnon perusteiden antaminen ja täsmennetään koulutuksen hankintaa koskevaa pykälää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Saramo
16

HE jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta
Esityksessä perustettaisiin Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, joka toimisi Opetushallituksen yhteydessä erillisyksikkönä. Palvelukeskuksen tehtävinä olisi työikäiselle väestölle
suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalveluiden ohjaus ja koordinointi, työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointi, koulutustarjonnan rahoittaminen ja alueellisten palveluverkostojen tuki.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Saramo
17

HE uudistetun elokuvien yhteistuotantoa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Uudistetun elokuvien yhteistuotantoa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen kansallinen
voimaansaattaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko
18

HE laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
Tehdään sitova mitoitus opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin ja tarkistetaan kuraattorin kelpoisuus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Saramo
19

HE laiksi CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
Säädetään CSC Oy:n tehtävistä. Yhtiön tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää julkista tutkimusinfraa. 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 Saramo
13

20

HE laiksi perusopetuslain muuttamisesta
Covid-19/ Varaudutaan tekemään perusopetuslakiin muutoksia perusopetuksen turvaamiseksi,
mikäli Covid-19 -epidemia pitkittyy. Tarvittaessa laki voimaan 1.8.2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Saramo
23

HE opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin tehdään tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain
(1215/2020) rahoituksen edellyttämät muutokset. Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen yhdistetään 1.8.2022 lukien perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Tutkintokoulutukseen valmentavaa
koulutusta on tarkoitus rahoittaa siihen yhdistettävien koulutusmuotojen erillisten rahoitusjärjestelmien puitteissa siten, että eri koulutusmuotojen yhteydessä järjestettävän valmentavan koulutuksen rahoitustaso yhtenäistetään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Saramo

Maa- ja metsätalousministeriö
Viikko (arvio)
5

HE elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja sakon täytäntöönpanosta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Valmistellaan uusi rakenteeltaan selkeämpi elintarvikelaki. Kevennetään hallinnollista taakkaa
sekä sujuvoitetaan sääntelyä ja valvontaa. Otetaan käyttöön vuosittainen valvonnan perusmaksu.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
8

HE laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja
luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta.
Tavoitteena on mahdollistaa ja varmistaa maa- ja porotalouden investointien toteutuminen rahoituskausien välisen siirtymäkauden aikana nostamalla nykyistä valtiontakausten kohteena olevien lainojen enimmäismäärää.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
6

HE laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Ehdotetaan muutettavaksi erityistä kalastuslupakiintiötä koskevaa Tenojoen kalastussopimuksen
voimaansaattamislain 12 §:ä siten, että kalastuslupien kokonaismäärän vahvistamisen ja lupien
jakautumisen edellytyksiä sekä vesialueen omistusta koskevaa sääntelyä täsmennetään. Osa luvanmyyjän tehtäväksi säädetyistä asioista säädetään jatkossa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella, jotta luvanmyynnin siirtyminen Lapin ELY-keskukselta Tenojoen kalatalousalueelle
voidaan toteuttaa kalastuskaudeksi 2021. Lisäksi paikkakuntalaisten alle 18-vuotiaiden luvat
muutettaisiin maksuttomaksi paikkakuntalaisten lasten kalastusharrastuksen edistämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
14

8

HE laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Kiinteistönmuodostamislain kiinteistötoimitusmenettelyä ja siitä tiedottamista (rekisteriin merkitsemistä) koskevien säännösten uudistaminen ja tästä johtuva muun lainsäädännön tarkistaminen.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
8

HE laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslain 88 §. Pykälään sisältyy määritelmä kaupallisesta kalastajasta ja kaupallisten kalastajien ryhmittelystä. Arvonlisäverolain 3 §:n 1 momentin
vuoden 2021 alusta lukien voimaantuleva muutos nostaa liikevaihdon verovelvollisuusrajaa enintään 10 000 euron liikevaihdosta enintään 15 000 euron liikevaihtoon.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
9

HE laiksi eläinten kuljetuksesta 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
11

HE laiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian
johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimassaolon
jatkamisesta
Covid-19 /Jatketaan maa- ja metsätalousministeriön toimialalla voimassa olevien Covid-19 -epidemian johdosta annettujen väliaikaissäännösten voimassaoloa.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
17

HE laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain kokonaisuudistus. Valmistellaan uusi laki, jolla korvattaisiin laki eläintunnistusjärjestelmästä. Esitys koskisi EU:n eläinterveyssäännöstön täydentämistä
eläinten pitopaikkojen ja toimijoiden rekisteröinnissä sekä eläinten tunnistamisessa ja jäljitettävyydessä. EU-säädöksen kansallisen liikkumavaran puitteissa säädettäisiin poikkeuksista ja täydentävistä toimenpiteistä tunnistamisen ja rekisteröinnin vaatimuksiin toiminnan joustavuuden
lisäämiseksi ja hallinnollisen taakan vähentämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
16

HE laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian
johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan Covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä. Ehdotetussa
laissa säädettäisiin, että eräitä luopumistuen maksamista ja sen aloittamista, luopumistuen maksun keskeyttämistä ja luopumistuen saajan ilmoitusvelvollisuutta koskevia edellytyksiä, joista
säädetään maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetussa laissa ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetussa laissa, ei sovellettaisi määräaikaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
15

22

HE Euroopan meri- ja kalatalousrahastolaiksi
Kansallinen toimeenpanolaki mahdollistaa EU-osarahoitteisen ohjelman toimeenpanon vuosina
2021-2027. Rahaston rahoituksella tuetaan kalatalouden alkutuotannon ja jatkojalostuksen uudistumista, kilpailukyvyn parantumista ja kestävää kasvua sekä kalatalouteen liittyviä ympäristötoimenpiteitä. Laissa määritellään rahaston toimeenpanoon ja hallintoon liittyvät keskeiset asiat,
kuten hallintorakenteet, viranomaisten roolit ja toimivallat, rahoituksen myöntämisen edellytykset sekä rahaston hallinnoinnin tietojärjestelmän sisällöt ja tietojen käytön ja luovutusten periaatteet.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
22

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
33

HE kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen kalastussäännön muuttamiseksi
Tenojoen kalastuksesta Norjan kanssa tehdyn sopimuksen liitteenä olevaa kalastussääntöä muutetaan kalastussopimuksen 5 artiklan mukaisella menettelyllä Norjan kanssa käytävien neuvottelujen lopputuloksen mukaisesti. Lisäksi tehdään teknisiä muutoksia Tenojoen kalastussopimuksen voimaansaattamisesta annettuun lakiin.

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

Liikenne- ja viestintäministeriö
Viikko (arvio)
7

HE merilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (alusten kaksoisrekisteröinnin
mahdollistaminen eräissä tapauksissa)
Merilain mukaan aluksen kaksoisrekisteröinti ei ole tällä hetkellä mahdollista. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa aluksen kaksoisrekisteröinti niissä tapauksissa, joissa ulkomainen alus,
joka on omistusoikeuden osalta rekisteröity toisen valtion alusrekisteriin, rahdataan bareboatrahtaussopimuksen nojalla Suomeen (ns. bareboat-in –tapauksissa).

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka

16

7

HE Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Wienin katsastussopimukseen liitetyt normit 3
ja 4 sekä normien 1–4 muutokset. Normien 1–2 muutokset koskevat normien yhdenmukaistamista EU:n katsastusdirektiivin kanssa. Muutokset liittyvät määräaikaiskatsastusten sisältöön,
ajankohtiin ja tarkastuskohteisiin. Normit 3 ja 4 koskevat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen
määräaikaiskatsastuksiin liittyviä erityisiä määräyksiä, jotka liittyvät määräaikaiskatsastusten sisältöön, ajankohtiin ja tarkastuskohteisiin. Lisäksi näiden normien määräykset määräaikaiskatsastusten ajankohdista muutetaan samoiksi kuin katsastusdirektiivissä.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
10

HE merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Esityksellä tehtäisiin EU:n uudistetun alusjätedirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
14

HE laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja tietoyhteiskuntakaaren
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan lakiteknisiä muutoksia, joilla jatkettaisiin kolmen väliaikaisen säännöksen voimassaoloa
kolmella vuodella. Lisäksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohtaan tehtäisiin tekninen muutos, jolla korjataan viittaus tavaramerkkilakiin (7/1964) viittauksella voimassa
olevaan tavaramerkkilakiin (544/2019).

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
16

HE laiksi tieliikenteen puhtaiden ja energiatehokkaiden ajonneuvojen hankinnoista
Säädöshanke perustuu EU-direktiivin täytäntöönpanoon. Direktiivi asettaa jäsenmaille velvoitteen
edellyttää vähimmäismäärän puhtaita ajoneuvoja julkisissa hankinnoissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
16

HE laiksi vesiliikennelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vesiliikennelakia niin, että se vastaisi uuden hallintolain
sääntelyä julkisista kuulutuksista, lakia liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä Metsähallituksen erävalvonnasta annettua lakia. Lisäksi ehdotetaan muita, erityisesti turvallisuuden parantamiseen liittyviä muutoksia. Tavoitteena olisi lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja helpottaa lain
valvontaa käytännössä.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
23

HE liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta (sis.
tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta annetun direktiivin täytäntöönpanon)
Direktiivi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta. Kansallinen täytäntöönpano vaatii muutoksia liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Keskeiset muutokset ovat soveltamisalan laajeneminen, uuden verkon laajuisen

17

tieturvallisuusarvioinnin käyttöönotto ja sitä koskeva raportointi, suojatoimien tienkäyttäjien huomiointi ja sääntely liikennemerkkien ja tiemerkintöjen luettavuuden ja havaittavuuden varmistamisesta. Lisäksi tehtäisiin EU:n YVA-rikkomusmenettelyssä esille tulleet tarkennukset maantie- ja
ratalakiin sekä muita teknisiä muutoksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
34

HE laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki (VAK-laki) on tullut voimaan vuonna 1994. Lain
voimaan tulon jälkeen vaarallisten aiheiden kuljetusten toimintaympäristö ja olosuhteet ovat
muuttuneet. Laki uudistettaisiin kokonaisuudessaan. Tavoitteena on poistaa lainsäädäntöä rasittavaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia sekä saattaa lainsäädäntö johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Näin ylläpidetään liikenneturvallisuutta ja vaikutetaan ympäristön tilaan myönteisesti sekä mahdollistetaan liiketoimintaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
34

HE suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja
Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
Lakiehdotuksella saatettaisiin voimaan ne lainsäädännön alaan kuuluvat sopimusmääräysten
muutokset, joita on sovittu pöytäkirjalla tehtäväksi suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä
Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehtyyn sopimukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka

Työ- ja elinkeinoministeriö

5

HE laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain
muuttamisesta
Lakia esitetään muutettavaksi siten, että alle kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa työnantajalla olisi mahdollisuus selvittää henkilön rikostaustaa ennen palvelukseen ottamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
5

HE laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain muuttamisesta
YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen alaisen Kioton pöytäkirjan toinen velvoitekausi päättyy vuoden 2020 lopussa, eikä jatkokausia ole. Vastaisuudessa kansainvälinen yhteistyö perustuu vuonna 2015 tehtyyn Pariisin sopimukseen. Kioton pöytäkirjalla sovittujen mekanismien soveltamisen kansainvälinen oikeusperusta päättyy siten myös vuoden 2020 lopussa ja
kansainvälinen yhteistyö jatkuu Pariisin sopimukseen ja sen markkinamekanismiin perustuen.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7
§:ä niin, että kansallinen sääntely saatetaan vastaamaan kansainvälistä oikeustilaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä

18

7

HE laiksi energian alkuperätakuista
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki energian alkuperätakuista ja kumottavaksi voimassa oleva laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön uudelleenlaaditun uusiutuvan energian direktiivin alkuperätakuita koskeva sääntely sekä sähkömarkkinadirektiivin säännökset sähkön alkuperän ilmoittamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
7

HE laiksi työttömyysturvalain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta
muuttamisesta annettua lakia. Yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain
väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin 30.6.2021 asti.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
10

HE laiksi jokamiehenoikeuden nojalla luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta
Esityksessä ehdotetaan hallitusohjelman mukaisesti säädettäväksi laki jokamiehenoikeuden nojalla luonnontuotteita keräämään maahan tulevien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta. Ehdotetun lain tavoitteena on parantaa luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellista
asemaa sekä tasapuolistaa luonnontuotealan yritysten kilpailumahdollisuuksia. Laki tukisi luonnontuotealan kasvua ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittymistä. Laissa säädettäisiin luonnontuotteiden kerääjän oikeuksista, kerääjän maahan kutsuvien ostajien velvollisuuksista, velvollisuuksien noudattamisen valvonnasta sekä velvollisuuksien laiminlyönnin seuraamuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
11

HE laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että palkkaturvan enimmäismäärää nostetaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
12

HE laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta
Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan toimeenpanosta sekä laki Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta. Uusilla laeilla kumottaisiin voimassa oleva laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014 sekä laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastokauden rahoittamisesta 8/2014.

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
Esityksessä esitetään Japanin kanssa solmitun työlomasopimuksen voimaansaattamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
19

12

HE laiksi Kanadan kanssa solmitun nuorison liikkuvuussopimuksen voimaansaattamiseksi
Esityksessä esitetään Kanadan kanssa solmitun nuorison liikkuvuussopimuksen voimaansaattamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
12

HE laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi.
Lailla kumottaisiin voimassa oleva laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
(9/2014).

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
12

HE laeiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain ja julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
Työ- ja elinkeinotoimistoilla on toimialueillaan työttömyysturvalaissa, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa sekä kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa säädettyjä tehtäviä. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimivaltaan kuuluvia tehtäviä voitaisiin valtioneuvoston asetuksella keskittää valtakunnallisesti käsiteltäväksi. Keskitettävät tehtävät koskisivat työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoon liittyviä tehtäviä sekä eräitä palveluiden keskeyttämiseen liittyviä tehtäviä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
12

HE laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 5 §:n ja 14 luvun, työttömyysturvalain 2 a luvun 13 a §:n ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Asiakas voitaisiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilun aikana siirtää toisen kokeilukunnan tai
takaisin työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi tiettyjen edellytysten täyttyessä. Työttömyysturvatehtäviä siirrettäisiin laajemmin työ- ja elinkeinotoimistoilta kokeilualueiden kunnille. Muutoksenhakua harkinnanvaraista kulukorvausta koskevista päätöksistä selkeytettäisiin. Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeuksia koskevaa sääntelyä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetussa
laissa ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa korjattaisiin.
Lisäksi kuntakokeilulakiin tehtäisiin eräitä pienempiä muutoksia.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2021.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
13

HE laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (RED II:n toimeenpano)
Uusiutuvan energian direktiivin ((EU) 2018/2001) liikenteen sektoria (biopolttoaineita ja liikenteessä kulutetuille biomassapolttoaineita) koskevan sääntelyn saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä

20

16

HE yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Yhteistoimintalaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Tarkoituksena olisi kehittää työpaikoille toimintakulttuuria, jossa työnantaja ja henkilöstö toimisivat yhteistyön hengessä toistensa oikeuksia
ja velvollisuuksia kunnioittaen ja ottamalla samalla huomioon sekä yrityksen tai toimipaikan että
työntekijöiden edut. Lailla kehitettäisiin henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yrityksen päätöksenteossa silloin kun se koskee heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Lailla turvattaisiin myös riittävä ja oikea-aikainen tiedonkulku työnantajan ja henkilöstön välillä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
16

HE laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Sähkömarkkinalainsäädäntöön tehdään EU:n uuden sähkömarkkinalainsäädännön edellyttämät
muutokset ja työ- ja elinkeinoministeriön 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 ja tarjoamalla markkinoille omaa tuotanto- ja varastointipotentiaalia.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
16

HE laeiksi tekstiilituotteiden ja jalkineiden vaatimustenmukaisuudesta sekä eräiden
tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Säädettäisiin uusi laki EU:n tekstiilimerkintäasetuksen ja nahkamerkintädirektiivin täytäntöönpanemikseksi sekä kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
16

HE laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Muutettaisiin markkinavalvontalakia ja siihen liittyviä sektorilakeja. Hanke on poikkihallinnollinen.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
18

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
19

HE laiksi ydinvastuulain muuttamisesta
Selvitetään ydinvastuulain (484/1972) säännösten muuttamistarpeet, jotka liittyvät lakiin
493/2005, jolla saatetaan kansallisesti voimaan niin sanottua Pariisin yleissopimusta (SopS
20/1972) ja sitä täydentävää Brysselin lisäyleissopimusta (SopS 4/1977) muuttavat, vuonna
2004 hyväksytyt muutospöytäkirjat sekä muut mahdolliset muutostarpeet.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
21

19

HE laiksi merityösopimuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityösopimuslakia. Merityösopimuslakiin lisättäisiin
työntekijöiden alkoholipuhallutuksia koskevat säännökset.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
20

HE laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainoa varmistavasta tehoreservistä
annetun lain muuttamisesta
Esityksellä muutettaisiin tehoreservilakia EU:n uuden sähkökauppa-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi arvioidaan mahdollisuutta ottaa huomioon muita viranomaisten ja keskeisten sidosryhmien tunnistamia muutostarpeita.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
21

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
21

HE laiksi kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n muuttamiseksi
Hankkeen sisältönä kirjanpitolain (1336/1997) täydentäminen harmaan talouden torjumiseksi siten, että ulkomaisen yrityksen Suomessa sijaitseva sivuliike saatetaan kirjanpitovelvollisuuden
alaiseksi sitä koskevan kirjanpitoaineiston suhteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
26

HE työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Työttömien työnhakua ja ohjaamista palvelutarpeen mukaisiin palveluihin tuettaisiin siten, että
TE-toimisto tai niin sanotussa kuntakokeilussa mukana oleva kunta tapaisi työnhakijan erityisesti
työttömyyden alkuvaiheessa nykyistä useammin. Työttömyysturvaseuraamuksia kohtuullistettaisiin ja porrastettaisiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
26

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. Tavoitteena on kehittää tiedoksisaantia Finnveran rahoitustoimintaan liittyvistä riskeistä valtiokokonaisuuden kannalta. Esityksen on tarkoitus tulla voimaan
1.1.2022.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
30

HE laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta
Kansallisen lainsäädännön saattaminen vastaamaan CCM-sopimuksessa (Yleissopimus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta) hyväksyttyjä jalometallituotteiden jalometallipitoisuuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen

22

Sosiaali- ja terveysministeriö
Viikko (arvio)
5

HE laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan edelleen säädettäväksi ravitsemisliiketoiminnalle sellaisia rajoituksia, joilla voidaan estää koronavirustaudin leviämistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
7

HE laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian
vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Covid-19/ Esityksessä säädettäisiin eräistä sellaisista väliaikaisista muutoksista, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää työttömyysetuuksien säännöksiä ja näin keventää etuushakemuksen käsittelyn edellyttämää työmäärää eräissä tilanteissa sekä tukea työn vastaanottamista ja työvoiman alueellista liikkuvuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali ja terveysministeri Pekonen
7

HE Japanin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattaminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
7

HE sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
Covid-19/ Sairausvakuutuslain sairaanhoitovakuutuksen tutkimuksen ja hoidon korvauksiin lisättäisiin väliaikaisesti covid-19-rokottamisen rokotustoimenpiteen korvaus. Kansaneläkelaitos voisi
maksaa kyseisen korvauksen yksityiselle palveluntuottajalle myös silloin, kun omavastuuosuuden
olisi maksanut vakuutetun sijasta hänen työnantajansa. Koska covid-19-rokotteen rokotustoimenpide tulisi korvattavaksi, myös näihin rokotuksiin tehdyt matkakustannukset tulisivat sairausvakuutuslain perusteella korvattaviksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
8

HE laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Covid-19/ Valmistellaan tartuntatautilain muutokset Suomeen saapuvien henkilöiden pakollisista
terveystarkastuksista covid-19-taudin leviämisen estämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
8

HE laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvaa uudistamalla jatketaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen
toimeenpanoa yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
8

HE lääkinnällisiä laitteita koskevia EU-asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia.
Lakiin tehtäisiin eräitä muutoksia, jotka johtuvat lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen
sekä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen täytäntöönpanosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
23

9

HE eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain kokonaisuudistus, jossa lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa ja vapaaehtoista lisäeläketoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintaa
sääntelevät lait erotetaan omiksi laeikseen. Lisäksi vakuutuskassalakia sovellettaisiin jatkossa
vain sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassoihin. Tavoitteena on varmistaa, että eläkesäätiöt ja kassat säilyvät vaihtoehtona työnantajalle järjestää lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
9

HE geenitekniikkalain muuttamisesta
Lailla geenitekniikkalain muuttamisesta pannaan täytäntöön EU:n uusi asetus EU:n elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä (EU) 2019/1381, jolla
on muutettu muuntogeenisten organismien avoimesta käytöstä annetun direktiivin 2001/18/EY
luottamuksellisuutta koskeva 25 artikla. Muutos edellyttää geenitekniikkalain 32 §:n (tietojen julkisuus ja salassapito) muuttamista vastaamaan muuttunutta EU-sääntelyä. Lisäksi muuntogeenisten organismien avointa käyttöä koskevia yleisön kuulemisaikaa koskien kenttäkokeita edellyttää lain 36 b §:n muuttamista (tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön muussa kuin markkinoille saattamistarkoituksessa).

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
13

HE laiksi lääkelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan lääkelakiin useita apteekkitoimintaa koskevia muutoksia. Sosiaalihuollon
palveluasumisen yksiköllä olisi oikeus ylläpitää rajattua yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkevarastoa.
Lääkelakiin tehtäisiin muutoksia myös eräisiin muihin säännöksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
14

HE sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sote-maakuntien
perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvista muutoksista
Hallituksen esitykseen kootaan sote-uudistuksesta johtuvat muuhun lainsäädäntöön tehtävät
tekniset muutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
15

HE laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta
annetun lain muuttamisesta
Esityksen tavoitteena on tehdä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
annettuun lakiin (44/2006, nk. valvontalaki) sekä eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annettuun lakiin (1016/2004, nk. laitelaki) Euroopan parlamentin ja neuvoston markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta antaman asetuksen (EU 2019/1020,
markkinavalvonta-asetus) kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvät muutokset. Kyseistä asetusta
aletaan soveltaa jäsenmaissa pääosin kesällä 2021. Esityksen tavoitteena on lisäksi samassa yhteydessä tehdä työsuojelun valvontalakiin esille nousseet muut ajankohtaiset ja tarpeelliset pykälämuutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
24

18

HE laiksi työturvallisuuslain 10 §:n ja 30 §:n muuttamisesta
Täsmennetään työturvallisuuslakia siten, että työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen otetaan huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Yötyötä tekevälle työntekijälle tulisi oikeus saada pyynnöstä selvitys, miksi työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön
ei ole mahdollista ja työnantajalle velvollisuus selvittää, voidaanko yötyön rasitusta vähentää
muilla toimilla. Lisäksi esityksen tavoitteena on saattaa työturvallisuuslaki yhteensopivaksi EU:n
tietosuoja-asetuksen kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
23

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
23

HE laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta
Eläkesiirto ei enää edellyttäisi, että henkilö olisi siirtänyt aiemmin Suomessa kertyneen eläkeoikeuden EU:n eläkejärjestelmään.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
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 Pekonen
24

HE laiksi huumausainelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huumausainelakia. Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden teolliseen käyttöön tarvittavan ilmoituksen sisältöä täsmennettäisiin. Valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä lisättäisiin muun muassa täsmentämällä toiminnanharjoittajilta vaadittavia toimipaikka- ja varastointitietoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
26

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

25

Ympäristöministeriö
Viikko (arvio)
9

HE laiksi jätelain muuttamisesta
Osana komission ns. kiertotalouspakettia annetut ehdotukset jätedirektiivin (2008/98/EY), pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin (94/62/EY), kaatopaikkadirektiivin (1997/31/EY), paristo- ja akkudirektiivin (2006/66/EY), romuajoneuvodirektiivin (2000/53/EY) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2012/19/EU) muuttamiseksi hyväksyttiin 30.5.2018 ja tulivat voimaan 4.7.2018.
Esitys sisältää ehdotukset direktiivien täytäntöönpanemiseksi.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
10

HE laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain
muuttamisesta
Suomi on vastaanottanut 28.11.2019 EU:n komissiolta virallisen huomautuksen koskien YVA-direktiivin (2011/92/EU, muutettuna direktiivillä 2014/52/EU) täytäntöönpanoa. Tähän liittyen esityksessä ehdotetaan eräitä muutoksia YVA-lakiin ja maa-aineslakiin. Lisäksi maa-aineslakiin sisällytettäisiin säännöksiä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun asetuksen
mukaisista rekisterinpitäjistä.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
12

HE laiksi luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä
Uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevasta menettelystä.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
14

HE laiksi rakennusten energiatodistusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettua
lakia (147/2015) siten, että laki vastaisi terminologisesti energiatodistuksesta annettua lakia ja
energiatodistuksesta annettua valtioneuvoston asetusta. Samalla saatettaisiin ajan tasalle lakiin
sisältyvä viittaus henkilötietojen suojaa koskevaan sääntelyyn.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
16

HE laiksi Sallatunturin kansallispuistosta
Lailla perustettaisiin kansallispuisto Sallan kunnassa sijaitsevalle valtion omistamalle Sallatunturin
luonnonsuojelualueelle. Toteuttaa osaltaan hallitusohjelman tavoitetta luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisestä.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
16

HE laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (EU:n tuoteyhteyspiste, YVA,
RED II)
Esityksessä ehdotetaan lakiin muutoksia koskiena 1) EU:n tuoteyhteyspisteen siirtoa, 2) YVAhankkeiden kuulemisia ja 3) RED II –direktiivin täytäntöönpanoa. Näiden kolmen erillisen kokonaisuuden osalta on komissio antanut viralliset huomautukset, jonka mukaan muutokset on saatettava voimaan viimeistään 2021.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
26

16

HE ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden markkinavalvontaa koskevien säädösten muuttamisesta
Toimeenpannaan EU:n markkinavalvonta-asetuksesta johtuvia muutoksia ympäristöministeriön
hallinnonalan tiettyihin säädöksiin (3-4 lakia sekä asetusmuutokset).

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
22

HE laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajausta muutettavaksi.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
34

HE laeiksi ympäristönsuojelulain ja sivutuotelain muuttamisesta
Esityksellä muutettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:ä ympäristöluvan muuttamisesta
sekä tarkennettaisiin jätevakuuksia koskevaa sääntelyä (59-61 §). Samassa yhteydessä siirrettäisiin ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 13 § ympäristönsuojelulakiin (muutettuna). Lisäksi
esityksellä tehtäisiin tarvittavat muutokset ympäristönsuojelulakiin ns. EU:n sivutuoteasetuksen
täytäntöönpanoasetukseen (EU) 142/2011 komission asetuksella (EU) 2020/735 tehtyjen muutosten myötä liha-luujauhon polttoa koskien. Vastaavasti esityksellä muutettaisiin tarvittavilta
osin myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle kuuluvaa sivutuotelakia (517/2015).

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

27

Syysistuntokaudella 2021 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset
Syyskuu 2021 – tammikuu 2022
Ulkoministeriö
Viikko (arvio)
38

HE Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuosina 2017 ja
2019 tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta
Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) Rooman perussääntöön vuosina 2017 ja 2019 tehtyjen
muutosten hyväksyminen ja voimaansaattaminen.

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
41

HE terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan. Esitykseen sisältyy lakiehdotus lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäpöytäkirjassa velvoitetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2178 perustana käyttäen kriminalisoimaan matkustaminen ulkomaille terroristisessa tarkoituksessa sekä mainitun matkustamisen rahoittaminen ja järjestäminen tai muu edistäminen. Lisäksi lisäpöytäkirjassa velvoitetaan kriminalisoimaan osallistuminen yhteenliittymään tai ryhmään terroristisessa tarkoituksessa ja koulutuksen saaminen terrorismiin.

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
43

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

Oikeusministeriö
Viikko (arvio)
35

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

28

37

HE suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa
koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
Ehdotuksen mukaan käräjäoikeudessa vastaanotettavasta suullisesta todistelusta tehtäisiin kuvaja äänitallenne. Jos asiassa haettaisiin muutosta, hovioikeus ja korkein oikeus ottaisivat suullisen
todistelun lähtökohtaisesti vastaan tältä tallenteelta, eikä todistajia ja muita oikeudenkäynnissä
kuulusteltavia henkilöitä kutsuttaisi esittämään kertomustaan uudelleen. Lisäksi tehtäisiin eräitä
muita muutoksia suullisen todistelun vastaanottamistapaan.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
37

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
37

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
37

HE laiksi sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasoikeudenkäyntilakia. Lisäksi sotilasoikeudenkäyntiasetuksen perustuslain ja muun lainsäädännön kanssa ristiriitainen sääntely ehdotetaan kumottavaksi. Ehdotetuilla muutoksilla vahvistettaisiin tuomioistuinten riippumattomuutta ja puolueettomuutta sekä kevennettäisiin oikeusprosesseja sotilasoikeudenkäyntiasioissa.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
38

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
38

HE laiksi rikoslain ja matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain
muuttamisesta
Muutetaan matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamista koskevaa sääntelyä siten, että ajantasaistetaan sitä koskeva Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa koskevaa sääntely ja täydennetään sääntelyä, joka koskee sallittuja toimia hylyllä.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
41

HE kuluttajansuojalain muuttamisesta
Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja koskeva
direktiivi sekä tavarankauppadirektiivi.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
29

44

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
48

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
50

HE laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta, laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi
Pannaan täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi. Tehdään yksityishenkilön velkajärjestelystä annettuun lakiin hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat muutokset.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
50

HE laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta
Perintäkulujen määrälle säädetään euromääräiset ylärajat myös velallisen ollessa muu kuin kuluttaja-asemassa oleva yksityishenkilö.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson

Sisäministeriö
Viikko (arvio)
37

HE rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää
koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi
Esityksen tarkoituksena on tehdä rajanylitysjärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmästä (ETIAS) annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
40

HE lainsäädännöksi laajamittaiseen maahantuloon varautumisen kehittämiseksi
Hankkeessa valmistellaan säännökset, joilla selkeytetään lainsäädäntöä laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
43

HE laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Uudistetaan poliisin säilyttämien vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelua koskeva lainsäädäntö.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
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HE pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta, ulkoisista pelastussuunnitelmista annetun sisäministeriön asetuksen sekä tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa annetun
sisäasiainministeriön asetuksen muuttamiseksi
Pelastuslain 40 §:än 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 Ohisalo
50

HE laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain uudistamiseksi
Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin (692/2010).
Hankkeen tavoitteena on arvioida muun muassa 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 muutostarpeita.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo

Valtiovarainministeriö
Viikko (arvio)
36

HE yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista annetun asetuksen täytäntöönpanosta
Tavoitteena on valmistella ehdotus yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista
tarjoajista annetun asetuksen (EU) 2020/1503 ja siihen liittyvän rahoitusvälineiden markkinoista
annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2020/1504 edellyttämiksi
kansallisiksi lainsäädäntömuutoksiksi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
37

HE tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan
käsitteen käyttöönottamiseksi
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 Vanhanen
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HE laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain sekä puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
Esitys sisältää lainsäädäntömuutokset, joilla mahdollistetaan turvallisuusverkon tietoturvallisuuden valvonta ja tietoturvallisuuden parantaminen yhteistyössä viranomaisten ja turvallisuusverkon palvelutuottajien kesken.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
38

HE laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Esitys annetaan budjettilakina ja sisältää vuosien 2022-2023 veronkorotukset hallitusohjelman
mukaan. Korotukset tulevat voimaan puolivuosittain.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
38

HE laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2022 ansiotuloveroperusteista.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
38

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

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
38

HE lämmöntuotannon sähköverotuksesta
Polttoon perustumattoman lämmöntuotannon kuten yljäämälämmön, lämpöpumppujen ja konesalien sähköveloituksen kehittäminen päästöjen vähentämistä edistäväksi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
39

HE eräiden rajat ylittävien käänteisten hybridijärjestelyjen verotusta koskevasta
sääntelystä
Esityksessä ehdotetaan eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annettuun lakiin
lisättäväksi ns. käänteistä hybridiä koskeva säännös. Muutos perustuu veron kiertämisen estämistä koskevan direktiivin (ATAD2) 9 a artiklaan. Esityksessä ehdotetaan erityistä tulon verotusta
koskevaa sääntelyä, jota sovellettaisiin verotuksellisesti läpinäkyvän yksikön saamiin suorituksiin
tietyissä tilanteissa. Säännökset on tarkoitettu tulemaan sovellettaviksi vuoden 2022 alusta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
40

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
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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 Vanhanen
40

HE korkovähennysrajoituksen uudistamisesta
Korkovähennysrajoitusta uudistetaan estämään nykyistä tehokkaammin verotettavan tulon siirtämistä Suomen verotusvallan ulkopuolelle esimerkiksi pääomasijoitusrakenteissa samalla, kun
suomalaisten yritysten investointien korkovähennysoikeus turvataan. Uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta. Hanke liittyy hallitusohjelman osuuteen Kestävän talouden Suomi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
41

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 Vanhanen
42

HE verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n uudistamiseksi
Siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä uudistetaan siten, että sitä voidaan soveltaa OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden laajuudessa. Hanke liittyy hallitusohjelman osuuteen Kestävän talouden Suomi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
42

HE laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolain sekä
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
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. Lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
42

HE laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta
Toimeenpannaan uudelleen laadittu neuvoston direktiivi (EU) 2020/262 (valmisteverodirektiivi).

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
42

HE laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
Toimeenpannaan neuvoston direktiivi (EU) 2020/1151 (alkoholiveron rakennedirektiivin muutosdirektiivi).

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
44

HE nimikirjalain muuttamisesta
Esityksen tarkoituksena on valmistella tarvittavat muutokset nimikirjalakiin ja –asetuksiin sekä
niihin liittyviin muihin säädöksiin.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
33

45

HE verotietojen julkisuuden laajentamisesta
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 Vanhanen
50

HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun sääntelyyn ehdotetaan muutoksia siltä osin kuin sääntelyssä on havaittu puutteita tai muita muutostarpeita.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Viikko (arvio)
37

HE varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi varhaiskasvatuslakiin lapsen oikeus tarvitsemaansa pedagogiseen tukeen ja varhaiskasvatuksessa annettavan tuen rakenne.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Saramo
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 Saarikko
38

HE laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Poikkeusvuoden 2020 huomioiminen kustannuspohjassa ja suoritemäärissä (aikuisten perusopetus ja perusopetukseen valmistava opetus).

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Saramo
39

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 Saarikko
39

HE perusopetuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslain kuripitoa koskevia säännöksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Saramo
34

40

HE laiksi tutkimustietovarannosta
Säädetään laki tutkimustietovarannosta. Tutkimustietovaranto kokoaa ja välittää tutkimustoimijoiden käytettäväksi metatietoja Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta, kuten julkaisutietoja, tutkimusaineistojen kuvailutietoja ja rahoitusta koskevia tietoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko
40

HE laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti muutetaan varhaiskasvatuslaki niin, että yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien toiminta tulee luvanvaraiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Saramo

Maa- ja metsätalousministeriö
Viikko (arvio)
37

HE metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsätuhojen torjunnasta annettua lakia. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksia siten, että muutettaisiin tuhohyönteisten torjuntaan liittyviä säännöksiä määräaikoihin liittyen. Määräajat koskevat havupuutavaran poistamista hakkuupaikalta ja välivarastosta. Lakiin ehdotetaan muutoksia myös juurikäävän torjuntaan liittyviin säännöksiin.
Myös toimijoiden omavalvontavelvoitetta koskevia säännöksiä tarkistettaisiin.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
38

HE laiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta
Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/6 (eläinlääkeasetus).

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
38

HE laiksi eläintautirahaston tukemisesta
Valmistellaan tukijärjestelmä toimijoiden perustamaa eläintautirahastoa varten.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
40

HE luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain kokonaisuudistus
Uudistetaan luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annettu laki EU:n uuden luomuasetuksen
2018/848 ja EU:n valvonta-asetuksen 2017/625 toimeenpanemiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
44

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
4

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
35

4

HE kalastuslain muuttamisesta
Kalastuslakiin otettaisiin säännökset, jotka mahdollistavat kalan saaliin ilmoittamisen perusteilla
olevaan Omakala -tietojärjestelmään vapaa-ajan kalastuksessa. Omakala-järjestelmä säädettäisiin Luonnonvarakeskuksen tehtäväksi. Lakiin tehtäisiin lisäksi eräitä teknisiä muutoksia.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä

Liikenne- ja viestintäministeriö
Viikko (arvio)
36

HE laiksi ilmailulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.
Kehitetään ilmailulain ja liikenteen palveluista annetun lain ilmailua koskevaa sääntelyä viimeaikaisen EU-sääntelyn edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkastellaan keskeisiä ilmailun sääntely- ja
toimintaympäristön kehityksestä johtuvia kansallisia sääntelytarpeita. Selvennetään ja tarkennetaan viranomaisten toimivaltuuksia sekä tehdään eräitä lainsäädäntöteknisiä korjauksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
37

HE väylämaksulain muuttamisesta
Hankkeessa arvioidaan väylämaksun jatko vuosille 2022–2023.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
38

HE laiksi postilain muuttamisesta
Valtiosihteerityöryhmän johtopäätösten mukaisesti tehtävät postilain muutokset (muun muassa
yleispalveluvelvoitteen keventäminen ja jakelupäivien vähentäminen). Lisäksi muutamia pienempiä korjauksia tai muutoksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
38

HE laeiksi liikenteen palveluista ja työntekijöiden lähettämisestä ja ylikuormamaksusta annettujen lakien muuttamisesta
Tavoitteena on EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten kansallinen
täytäntöönpano. Samassa yhteydessä arvioidaan hallitusohjelman mukaisten, kuljetusten tilaajan
vastuita koskevien kirjausten lisääminen liikennepalvelulakiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
50

HE ajoneuvolain muuttamisesta (korjaussarja)
Tavoitteena on tehostaa ajoneuvojen päästömanipulaatioiden valvontaa ja sanktiointia ja siten
vähentää liikenteen päästöjä.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
4

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
36

Työ- ja elinkeinoministeriö
37

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 rekrytointitukikokeilusta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rekrytointitukikokeilusta. Kokeilun tavoitteena on selvittää, voidaanko rahallisella tuella ja valmennuksella alentaa yksinyrittäjien ja yritysten, joilla ei
ole palkattuja työntekijöitä, kynnystä palkata ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
38

HE kaupparekisterilaiksi sekä laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun
lain ja eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Valmistellaan hallituksen esitys uudeksi kaupparekisterilaiksi sekä digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annetun direktiivin (EU) 2019/1151 kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi. Samassa yhteydessä valmistellaan esitys elinkeinon harjoittamisen oikeudesta
annetun lain (122/1919) uudistamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
38

HE vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
muuttamisesta
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin (390/2005)
ehdotetaan tehtäväksi muutoksia, joilla varmistetaan YVA-direktiivin ja Seveso III -direktiivin täytäntöönpanoa. Lisäksi kemikaaliturvallisuuslakiin tehdään joitakin säädösteknisiä tarkistuksia.
Edellyttää myös VNA-muutoksia. Tavoitteena on, että säädösmuutokset voisivat tulla kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2021 kuluessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
39

HE laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
Hankkeen tarkoitus on tarkistaa sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta kerättävien veronluonteisten sähkö- ja maakaasuverkkomaksujen suuruus vastaamaan ajanmukaista Energiaviraston
verkkovalvonnan kustannustasoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
40

HE laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta
Ehdotetaan muutettavaksi lakia siten, että opiskelijalle voidaan myöntää oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi. Lisäksi ehdotetaan, että tutkinnon suorittamisen jälkeen, ja koskien
myös tutkimustoiminnan päättäneitä tutkijoita, voidaan myöntää oleskelulupa työnhakua ja yri37

tystoiminnan aloittamista varten kahdeksi vuodeksi. Myös muita säännösmuutoksia, joilla sujuvoitetaan lupamenettelyjä opiskelijoiden, tutkijoiden ja harjoittelijoiden osalta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
40

HE työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi
lainsäädännöksi
Tavoitteena on luoda säädösperusta uudenlaiselle julkisen vallan tarjoamalle palvelualustalle.
Palvelualustan avulla parannettaisiin työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaantoa, työelämä- ja
koulutuspalvelujen löydettävyyttä sekä tehostettaisiin työnvälitystä. Lisäksi asiakastietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä päivitettäisiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
40

HE laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta
Öljyn ja maakaasun varastointivelvoitteita koskevaa sääntelyä täydennetään laissa. Lisäksi lakiin
lisätään mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus HVK:n päätöksistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
42

HE laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta
annetun lain muuttamisesta
Tavoitteena on muun muassa selkeyttää valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain (443/1998) ja valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) välistä suhdetta, huomioida paremmin EU-rahoituksen ja valtiontukia koskevia sääntöjä ja tarkistaa
toiminnan kohdentumista. Lisäksi valmistelussa tarkastellaan luotto- ja takaustappiositoumuksen
siirtoa asetustasolle ja julkisen hallintotehtävän rajapintaa tuomia muutostarpeita koskien julkistaustaisia yhtiöitä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
42

HE päästökauppalain muuttamisesta
Päästökauppalakia muutettaisiin komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/2066 tehtyjen
muutosten johdosta. Päästökauppalakiin tehtäisiin myös muita korjaavia muutoksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
43

HE tilintarkastuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslakia siten, että lakiin lisättäisiin säännökset
tilintarkastajan tekemästä tilintarkastusta kevyemmästä tarkastuksesta, mikä olisi mahdollinen
määrätyn kokoluokan yhteisöille säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
43

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
38

50

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
51

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
4

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

Sosiaali- ja terveysministeriö
Viikko (arvio)
35

HE terveydensuojelulain muuttamisesta
Esityksellä säädettäisiin kunnan terveydensuojeluvalvonnan perimistä vuotuisista veroluonteisista
valvontamaksuista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
36

HE laiksi tupakkalain muuttamisesta
Tupakkalakiin lisätään tupakan myyntiä ja markkinointia koskevia rajoituksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
37

HE laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Tavoitteena toteuttaa sosiaalivakuutuksen alaan kuuluvan kuntoutuksen uudistamiseen liittyvät
ensimmäiset lainsäädäntömuutokset osana kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaa
vuosille 2020–2022 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:39).

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
37

HE lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksellä ehdotetaan muun muassa moniammatillisten palvelujen, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen sekä alaikäisten päihdetyön palvelujen saatavuuden parantamista ennen sijaishuoltoa ja sijaishuollon aikana. Lisäksi vaativan sijaishuollon sisällöstä, tarkoituksesta ja järjestämisestä esitetään säädettäväksi lailla, jolloin vahvistettaisiin toiminnallisesti integroitua sosiaalija terveydenhuollon yhteistyötä vaativan sijaishuollon parantamiseksi. Lastensuojelun sosiaalityöhön ehdotetaan säädettäväksi vähimmäishenkilöstömitoitus (35 lasta/sosiaalityöntekijä). Rajoitustoimenpiteissä huomioidaan perustuslain vaatimukset ja parannetaan lapsen oikeusturvaa.
Jälkihuollon sisältöä täsmennetään.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
39

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 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
38

HE sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (Perhevapaauudistus)
Toteutetaan perhevapaauudistus, joka sisältää sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännösten, työsopimuslain perhevapaita koskevien säännösten sekä liitännäislakien muutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
41

HE laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistetaan työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2022.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
42

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
46

HE laiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain ja terveydensuojelulain muuttamisesta
Säädetään lakitasoiset säännökset kuoleman toteamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
46

HE yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusta täydentäviksi kansallisiksi säännöksiksi
Hallituksen esityksen pääasiallisena sisältönä ovat täydentävät kansalliset säännökset eri asiakysymyksistä, joita sisältyy yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) annettuun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/1238.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
40

47

HE laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin säännökset, joilla
parannetaan kotiin annettavien palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistetään kotihoidon henkilöstön riittävyyttä. Uudistetaan kotiin annettavia palveluja sekä asumispalveluja koskevien
säännösten kokonaisuus. Lisätään vanhuspalvelulakiin informatiiviset säännökset, joilla edistetään iäkkäiden henkilöiden monimuotoista asumista. Lisätään lakiin mahdollisesti tarvittavat
säännökset palvelujen toteutumisen seurannasta. Sovitetaan vanhuspalvelulain säännökset tarvittavilta osin yhteen sosiaalihuoltolain ja mahdollisesti muun sosiaali-ja terveydenhuollon lainsäädännön kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
50

HE eräiden työsuojelua koskevien säännösten muuttamisesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
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 Pekonen
51

HE transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta sekä
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallitusohjelman mukaisesti säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru

Ympäristöministeriö
Viikko (arvio)
39

HE ilmastolaiksi
Hallitusohjelman mukaisesti ilmastolain ohjausvaikutusta vahvistetaan.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
40

HE laiksi jätelain muuttamisesta (kertakäyttömuovidirektiivi)
Esityksellä pantaisiin täytäntöön pääosa niin sanotun kertakäyttömuovidirektiiviin (EU) 2019/904
edellyttämistä lakitason muutoksista. Kyseisessä SUP-direktiivissä säädetyt tuotekiellot ja merkintävaatimukset ovat mukana jo kevätkaudella annettavassa jätelain muuttamista koskevassa ensivaiheen hallituksen esityksessä. Lisäksi esityksellä tehdään jätelain ensivaiheesta siirretyt jäterekistereitä koskevat muutokset (muutokset jätehuoltorekisteriin sekä uuden siirtoasiakirjarekisterin perustaminen).

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

41

44

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

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
2

HE kaavoitus- ja rakentamislaiksi
Hallitusohjelman mukaisesti maankäyttö- ja rakennuslaki uudistetaan.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
2

HE luonnonsuojelulaiksi
Hallitusohjelman mukaisesti luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta; pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
2

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 Mikkonen
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Kevät- ja syysistuntokausilla 2021 eduskunnalle annettavat valtioneuvoston
selonteot

Kevätistuntokausi 2021

Helmi-maaliskuu
2021

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko
Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Saramo

Maaliskuu 2021

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen valtioneuvoston selonteko (UM)
Ulkoministeriö, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari

Maaliskuu 2021

Selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta
Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka

Huhtikuu 2021

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 20222025
Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen

Huhti-toukokuu 2021 Valtioneuvoston selonteko kotoutumisesta
Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
Kevät 2021

Ihmisoikeuspoliittinen selonteko (UM, OM ja muut ministeriöt)
Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto

Kevät 2021

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen vahvistamisesta
EUTM Mali-koulutusoperaatiossa
Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto

Kevät 2021

Valtioneuvoston selonteko Afganistanin Resolute Support –operaatioon osallistumisesta
Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto

Kevät 2021

Osallistuminen Naton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa
Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto

(mahdollisesti)

(mahdollisesti)

Kevät 2021

Sisäisen turvallisuuden selonteko
Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo

Kevät 2021

Valtioneuvoston puolustusselonteko
Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen

Kevät 2021

Asuntopolitiikan kehittämisohjelma
Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

43

Syysistuntokausi 2021
Syyskuu 2021

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko (osa 1), osa 2 syksy 2022 (syyskuu)
Valtioneuvoston kanslia, pääministeri Marin

Syksy 2021

Valtioneuvoston selonteko ilmasto- ja energiastrategiasta
Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä

Syksy 2021

Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta
Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä

Joulukuu 2021

Tiedustelulainsäädännön arviointia koskeva valtioneuvoston selonteko
(SM, PLM)
Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo

Joulukuu 2021

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

2021 aikana

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta
Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
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