4 februari 2020

STATSMINISTER MARINS REGERINGS LAGSTIFTNINGSPLAN 2020
Regeringens lagstiftningsplan 2020 innehåller aktuell information om de propositioner som statsrådet
har för avsikt att lämna till riksdagen under vår- och höstsessionen 2020.
Planen innehåller en kort beskrivning av varje regeringsproposition och en uppskattning av den månad
under vilken propositionen lämnas till riksdagen. Närmare information om beredningen av de regeringspropositioner som ingår i planen finns i statsrådets tjänst för projektinformation (Hankeikkuna).
Ministerierna svarar för att uppgifterna i statsrådets tjänst för projektinformation är korrekta och uppdaterade och för att hålla kontakt med riksdagens utskottssekretariat. Lagstiftningsplanen publiceras
också på statsrådets webbplats.
Vid ingången av höstsessionen 2020 kommer denna plan att ses över i sin helhet. Samtidigt anges
det vilka regeringspropositioner som lämnas under vårsessionen 2021. I lagstiftningsplanen kan även
annars göras nödvändiga ändringar under sessionsperioden.
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen under vårsessionen 2020
Februari–augusti 2020

Februari 2020
RP med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
I propositionen föreslås det sådana nödvändiga ändringar i lagstiftningen inom justitieministeriets
förvaltningsområde som följer av EU:s dataskyddslagstiftning. Det föreslås en översyn av lagstiftningen inom justitieministeriets förvaltningsområde särskilt när det gäller tillämpningsområdet för
dataskyddsförordningen och dataskyddslagen, men också av vissa lagar som omfattas av lagen
om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Syftet med propositionen är att göra de särskilda bestämmelserna i anslutning till behandlingen av personuppgifter enhetligare och att göra dessa bestämmelsers förhållande till tillämpliga
allmänna bestämmelser tydligare.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lagstiftning om ordnande av samarbetet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och polisen samt förhindrande av kriminalitet under häktningstiden och upprätthållande av anstaltssäkerheten
Det föreslås att bestämmelserna om befogenheter i fängelselagen och häktningslagen samt paragrafen om datainnehållet i säkerhetsregistret i lagen om behandling av personuppgifter vid
Brottspåföljdsmyndigheten ändras med syftet att precisera bestämmelserna så att de motsvarar
Brottspåföljdsmyndighetens lagstadgade uppgifter. Det föreslås också att bestämmelserna om utlämnande av uppgifter från Brottspåföljdsmyndigheten ska ändras för att säkerställa att uppgifter
som ingår i polisens eller en annan förundersökningsmyndighets befogenheter utförs på behörigt
sätt. Lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (PTG) ska enligt
förslaget ändras så att Brottspåföljdsmyndigheten kan delta i PTG-enhetens verksamhet.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och vissa andra
lagar
Ett lagstiftningsprojekt för ikraftsättande av de nationella lagändringar som förutsätts enligt förordningarna om ändring av EMIR-förordningen. Genom propositionen görs det en teknisk korrigering i lagen om betalningsinstitut, och samtidigt verkställs de små ändringar i den nationella lagstiftningen som följer av EU:s förordning om notering av små och medelstora företag.

Finansministeriet, finansminister Katri Kulmuni
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om gödselfabrikat
I lagarna tas det in ändringar som gäller de bedömningsorgan för kravöverensstämmelse som
förutsätts i EU:s gödselfabrikatsförordning (EU) 2019/1009.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
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RP med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
Statens forskningsfinansiering utvidgas till universitetsforskning i socialt arbete.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens
funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
I propositionen föreslås bestämmelser om en bindande minimidimensionering av personalen inom
långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre. Enligt propositionen ska minimidimensioneringen vara 0,7 vårdare per klient. Lagen avses träda i kraft den
1 augusti 2020. Bestämmelsen om minimidimensionering av personalen träder i kraft stegvis så
att vid ikraftträdandet av lagen är den genomförda minimidimensioneringen av personalen vid alla
enheter för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård 0,5 yrkesutbildade
personer per klient

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och luftfartslagen
I projektet bereds sådana ändringar i säkerhetsutredningslagen som följer av Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/103 om luftfartsskydd.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, gruvlagen och 21 § i säkerhetsutredningslagen
I denna proposition föreslås det att kärnenergilagen, säkerhetsutredningslagen och gruvlagen
ändras. Ändringarna av kärnenergilagen och säkerhetsutredningslagen har nära samband med
förbättrande av kärn- och strålsäkerheten med tanke på nya säkerhetshot. Dessutom ska författningsnivån ses över i fråga om bestämmelserna om skyddsarrangemang. Det föreslås att kärnenergilagen och gruvlagen ändras också till följd av den ändrade allmänna lagstiftningen. Ändringar
föreslås i bestämmelserna om offentliga kungöranden och om rättegång i förvaltningsärenden.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RP med förslag till lag om klinisk läkemedelsprövning och till vissa lagar som har samband med den
I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om klinisk läkemedelsprövning. I lagen föreskrivs
det om frågor som enligt EU-förordningen om kliniska prövningar (536/2014) förutsätter nationell
lagstiftning. Det föreslås också flera ändringar i lagen om medicinsk forskning (488/1999).

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
I denna proposition föreslås det att 25 § i lagen ändras. Ändringen av paragrafen gäller förlängning
av en tidsfrist på grund av naturförhållandena, och det föreslås att förlängningen ska överensstämma med artikel 4.4 i vattenramdirektivet. I propositionen föreslås att det i lagen tas in en ny
paragraf om rätten till insyn för den myndighet som sköter vattenvårds- och havsvårdsförvaltningens uppgifter.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
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RP med förslag till komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med
förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till
lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Syftet med kompletteringen av propositionen är att göra de ändringar i regeringens proposition
(RP 54/2019 rd) som förutsätts av riksdagens grundlagsutskott (GRUU 12/2019 rd) till den del
utskottet har förutsatt att de påföljdsavgiftsärenden som avses i regeringspropositionen ska behandlas av marknadsdomstolen i förvaltningsprocessuell ordning och att ändringssökande i dessa
ärenden ska styras från marknadsdomstolen till högsta förvaltningsdomstolen.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och
rättspolitik
I denna proposition föreslås att direktionens sammansättning vid Institutet för kriminologi och
rättspolitik ändras så att justitieministeriet i fortsättningen utser fem direktionsmedlemmar i stället
för de nuvarande fyra. Enligt förslaget ska direktionen inte längre ha en medlem som utses av
undervisnings- och kulturministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet, forsknings- och kulturminister Kosonen
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
I denna proposition föreslås det att lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och lagen
om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen ändras. I lagarna görs de ändringar som följer av EU:s allmänna dataskyddsförordning. De främsta ändringsbehoven hänför sig
till att definiera personuppgiftsansvariga och fastställa deras inbördes ansvarsfördelning samt att
närmare än för tillfället ange de ändamål för vilka personuppgifter behandlas.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP om godkännande och sättande i kraft av ett avtal om partnerskap och samarbete
mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra
sidan
I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner det i oktober 2018 i Bryssel undertecknade
avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan, och att riksdagen antar en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Utrikesministeriet, utrikesminister Haavisto
RP med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa
lagar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Genom propositionen ändras bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar inom jord- och
skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Ändringarna föranleds av den nya lagen om rättegång
i förvaltningsärenden, som trädde i kraft den 1 januari 2020.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
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RP med förslag till lag om ändring av den nya vägtrafiklagen
Den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020. Efter det att lagen antagits har det skett
sådana ändringar annanstans i lagstiftningen som förutsätter ändringar också i den nya vägtrafiklagen innan den träder i kraft. Samtidigt görs vissa andra ändringar av teknisk karaktär i vägtrafiklagen.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP med förslag till lag om försök med ordnande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice i vissa kommuner
Genom propositionen överförs ansvaret för ordnande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice
på kommunerna för viss tid. Syftet är att möjliggöra kommunernas sysselsättningsprojekt, som
förlänger och breddar verksamhetsmodellen för de regionala sysselsättningsförsök som upphörde
i slutet av 2018. Försöket föreslås pågå minst 2–3 år.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner och 15 §
i lagen om studiestöd
Vuxenutbildningsstödet ska ses över för att göra det lättare att kombinera arbete och studier.
Även inkomstregistrets användbarhet främjas när den lön som ligger till grund för vuxenutbildningsstödet och stödets belopp bestäms.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
I denna proposition föreslås det att lagen om arbetslöshetskassor ändras. De ändringar som föreslås i lagen är i huvudsak tekniska och avsikten är att lyfta upp bestämmelser som tidigare funnits
i anvisningar och föreskrifter till arbetslöshetskassorna till lagnivå.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
RP med förslag till lag om beredskap för laddning av elfordon och om laddningsstationer i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och till lag om ändring av 18 kap. 126 § i markanvändnings- och bygglagen
Ändringen av direktiv (EU) 2018/844 om byggnaders energiprestanda genomförs i den nationella
lagstiftningen. Direktivet är en del av det författningspaket som gäller ren energi. Genomförande
av direktivet förutsätter beredning av en ny lag, dvs. lagen om beredskap för laddning av elfordon
och om laddningsstationer i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation
och fastighetsstyrning, samt en ändring av markanvändnings- och bygglagen. I den nya lagen
föreskrivs det om skyldigheter i fråga om byggandet av laddningsstationer och om beredskapen
för laddning samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
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Mars 2020
RP med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisningsoch kulturverksamhet
I propositionen föreslås en ändring av de beräkningsgrunder som anges i 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som gäller återbetalning av statsunderstöd för
anläggningsprojekt.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
RP om godkännande och sättande i kraft av avtalet med FN om ett Finlandskontor för
FN:s laboratorium för teknisk innovation (UNTIL)
Syftet med avtalet är att komma överens om inrättandet av ett Finlandskontor för UNTIL, om
kontorets rättsliga status samt om privilegier och immunitet för kontoret och dess personal. Kontorets och personalens privilegier och immuniteter bygger i väsentliga delar på FN:s privilegiekonvention från 1946. UNOPS-avtalet ska precisera bestämmelserna i konventionen och tillämpningen
av den och också i tillämpliga delar avgöra frågor som faller utanför konventionen.

Utrikesministeriet, utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari
RP med förslag till lag om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av information inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Bestämmelsen om utlämnande av information i registret över samfällda skogar i lagen om samfällda skogar (109/2003) ska ändras. De ändringar som följer av en EU-förordning görs i de lagar
som gäller olagliga avverkningar. I vissa lagar införs de ändringar som lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) förutsätter.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
RP med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen vid närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning
I lagstiftningsprojektet bedöms överföring av de telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och
vägtrafikledning som sköts vid NTM-centralen i Sydöstra Finland och den personal som utför uppgifterna till Intelligent Traffic Management Finland Ab, som svarar för vägtrafikstyrningen och
vägtrafikledningen på Finlands landsvägar.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
I denna proposition föreslås det ändringar i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte så
att bestämmelserna om anordnande och produktion av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
preciseras. I lagen tas även in en bestämmelse som definierar innehållet i arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte. I lagen framhävs att det stöd, den handledning och den träning som en person
behöver alltid ska ingå i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
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RP med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
I denna proposition föreslås det att avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland höjs till
0,47 procent.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lag om ändring av lagen om statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
Det ska föreskrivas om Statskontorets och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltnings uppgift som gäller analyserings- och rapporteringstjänster och om den användning av
information som denna uppgift förutsätter.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
RP med förslag till lagstiftning som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av
onlinebaserade förmedlingstjänster
Syftet med propositionen är att utfärda bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och
rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster. Marknadsdomstolen ges behörighet att behandla sådana tvister
mellan näringsidkare och leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som följer av förordningen. Marknadsdomstolen kan meddela förbud att tillämpa ett förfarande som strider mot förordningen. Förbudet kan förenas med vite.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordningar om medicintekniska produkter
I propositionen föreslås en ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård.
I lagen görs vissa ändringar som beror på genomförandet av EU-förordningen om medicintekniska
produkter samt EU-förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och rättshjälpslagen
Lagstiftningen ska ändras så att asylsökandes rättssäkerhet stärks. Det föreslås att 9 § 2 mom. i
utlänningslagen upphävs. Det ska inte längre krävas särskilt vägande skäl till att ett biträde är
närvarande vid asylsamtal, utan behovet av att närvara vid ett samtal ska avgöras av biträdet. Det
föreslås också att utlänningslagens 190 § 3 mom. och 196 § 3 mom., som gäller besvärstider som
avviker från det normala i ärenden som gäller internationellt skydd, upphävs. Dessutom föreslås
att 17 a § i rättshjälpslagen ska upphävas. Timarvode ska i stället för arvoden som fastställs särskilt för varje ärende tillämpas också i ärenden som gäller internationellt skydd.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
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RE med förslag till lag om ändring av lagen om statliga affärsverk, till lag om upphävande av lagen om försvarsförvaltningens byggverk och till vissa lagar som har samband med dem
Det föreslås att lagen om statligt affärsverk ändras och lagen om försvarsförvaltningens byggverk
upphävs. Det föreslås också att det till lagstiftningen fogas bestämmelser om omorganisering av
så kallade försvarsfastigheter som ägs av staten. I samband med arrangemanget upphävs den
gällande lagstiftningen om försvarsförvaltningens byggverk i och med att verksamheten på ett
centraliserat sätt börjar drivas i affärsverksform. I samband med detta föreslås det att lagen om
statliga affärsverk uppdateras i fråga om vissa andra bestämmelser som gör affärsverkets operativa verksamhet mer flexibel och att vissa andra lagar ändras till följd av omorganiseringen av
förvaltningen av försvarsfastigheterna.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
RP med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
I denna proposition föreslås det att lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen ändras. Genom den föreslagna lagändringen genomförs bestämmelserna om hållbarhetskriterier i Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av
energi från förnybara energikällor.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RE med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen, lagen om tillsyn över el- och
naturgasmarknaden och 1 § i lagen om Energimyndigheten
Propositionen innehåller åtgärder som syftar till att bromsa prisstegringen på elöverföring. Verkställighetstiden för kraven på leveranssäkerhet inom eldistributionen förlängs med åtta år i huvuddelen av distributionsnäten. Kostnadseffektiviteten i utvecklingen av näten förbättras genom övervakning av utvecklingsplanerna. Prishöjningstaket för överföring och distribution av el justeras.
Bestämmelser som gör det möjligt att under en längre period än för närvarande täcka underskottet
i en skälig avkastning för nätinnehavare fogas till. Det föreslås bestämmelser om myndighetsuppgifter för Energimyndigheten i enlighet med EU:s förordning om eldistributionssäkerhet (EU)
2019/941.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RP om verkställighet av pensionsärenden som gäller personalen vid Finlands Bank
Det föreslås att verkställigheten av pensionsärenden som gäller personalen vid Finlands Bank
överförs till Keva. Samtidigt ska personalen vid Finlands Bank överföras till att omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
RP med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av 18 kap. 19 § i vattenlagen
I propositionen föreslås en ny paragraf som innebär att miljötillstånds- och anmälningsförfarandena i fråga om upplag av kemikalier för försvarets behov tryggar sekretessen för information som
gäller sådana objekt som ska skyddas särskilt med tanke på landets försvar. I detta sammanhang
preciseras även några paragrafer i miljöskyddslagen och vattenlagen.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
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RP om godkännande och ikraftsättande av protokollet om ändring av Europarådets
konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
I propositionen föreslås det att riksdagen ska godkänna protokollet om ändring av Europarådets
konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter till den del
protokollet hör till Finlands behörighet. Genom protokollet ändras bestämmelserna i konventionen
till betydande delar så att det innehållsmässigt bättre motsvarar EU:s dataskyddslagstiftning.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lagstiftning om en reform av förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen
Bestämmelserna om förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen ska reformeras så att förfarandena i den mån det är möjligt samordnas med de övriga beskattningsförfarandena. Lagändringarna träder i kraft vid ingången av 2021.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om
arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av lagen om sjöarbetsavtal,
sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
Inom ramen för detta lagprojekt genomförs de ändringar som 2018 infördes i koden i konventionen om arbete till sjöss (MLC) och som träder i kraft internationellt den 26 december 2020.
Ändringarna tryggar fortsatt anställning och lönebetalning då en sjöman är fängslad i samband
med sjöröveri eller väpnat rån av fartyget. Dessutom genomförs vissa i MLC förutsatta preciseringar i lagen om sjöarbetsavtal, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession
och vissa lagar som har samband med den
Syftet med propositionen är att ändra lagen om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslagen) och lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter
och posttjänster (försörjningslagen) så att elektroniska förfaranden möjliggörs vid kontroll av
straffregisterutdraget. Syftet med propositionen är att skapa klarhet i vissa bestämmelser om förfaranden i upphandlingslagen och försörjningslagen samt att korrigera brister och fel av teknisk
natur i upphandlingslagen. Övriga ändringsbehov som följer av regeringsprogrammet ska bedömas senare. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens
lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
Systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI) mellan EU-ländernas socialförsäkringsinstitut tas i bruk 2019–2021. Den nationella lagstiftningen preciseras på det sätt som
det elektroniska utbytet av uppgifter kräver. Inom projektet granskas bland annat intressentgruppernas arbetsfördelning. Eventuella andra anknytande lagändringar granskas också (t.ex. lagen
om Pensionsskyddscentralen).

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (Gipsprojektet)
De bestämmelser som det så kallade Gipsprojektet förutsätter fogas till lagen, vilket möjliggör
reglering genom statsrådets förordning.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen

April 2020
RP med förslag till lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Förmedlares skyldighet att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen utvidgas att även gälla situationer där själva betalningen inte har gått via förmedlaren. Propositionen hänför sig till skrivningar
i regeringsprogrammet om bekämpningen av grå ekonomi.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP om ändring av luftfartslagen (genomförande av EU:s EASA-förordning)
Europeiska unionens förordning (EU) 2018/1139 om fastställande av gemensamma bestämmelser
på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet
(EASA) trädde i kraft den 11 september 2018. Den nationella luftfartslagstiftningen ska uppdateras
för att motsvara EU-lagstiftningen och det ska fattas beslut om att det nationella handlingsutrymmet utnyttjas.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP om godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Koreas regering
I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner avtalet och den föreslagna lagen om sättande
i kraft av avtalet. Tanken är att den föreslagna lagen ska träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms
genom förordning av statsrådet.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP med förslag till lag om ändring av 3 § i mervärdesskattelagen
För att lindra småföretags administrativa skyldigheter ska den nedre gränsen för mervärdesskattskyldigheten höjas till en årsomsättning på 15 000 euro.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lag om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering
av yrken
Syftet med propositionen är att nationellt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2018/958 av den 28 juni 2018 om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av
yrken.

Undervisnings- och kulturministeriet, forsknings- och kulturminister Kosonen
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
Genom propositionen preciseras de bestämmelser genom vilka andelen överlåtbara nyttjanderätter begränsas.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
RP med förslag till lag om ändring av fordonslagen och till lagar som har samband med
den
Fordonslagen revideras så att den motsvarar EU:s ramförordning om bilar och släpfordon till dem.
I fordonslagen ska det i princip inte längre föreskrivas om EU-typgodkännanden, EU-intyg över
enskilt godkännande, nationella typgodkännanden av små serier eller forskningsinstitut, eftersom
det föreskrivs om dem i ramförordningen om fordon och släpfordon till dessa fordon. Överlappande
bestämmelser stryks. På grund av de krav som ställs i förordningen ska även marknadskontrollens
ställning stärkas. Dessutom ska fordonslagens uppbyggnad göras tydligare, och ett flertal lagtekniska korrigeringar ska göras i lagen.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
Genom de föreslagna lagarna om ändring av lagen om transportservice och körkortslagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/645 om ändring av direktiv 2003/59/EG
om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort. I körkortslagen införs dessutom en precisering
om att epileptiska anfall under sömnen ska utgöra hinder för att de medicinska kraven för körkort
i grupp 1 uppfylls. I körkortslagen och lagen om transportservice görs dessutom vissa ändringar
av teknisk natur.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP med förslag till lag om ändring av naturgasmarknadslagen
De ändringar som det ändrade naturgasdirektivet förutsätter görs i naturgasmarknadslagen.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RP med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom miljöministeriets
förvaltningsområde som gäller dataskydd
I propositionen görs i vissa lagar inom miljöministeriets förvaltningsområde ändringar som föranleds av EU:s allmänna dataskyddsförordning och stiftandet av en nationell allmän lag.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning
I denna proposition föreslås det att det till lagen om offentlig belöning fogas bestämmelser om
rätten för statsrådets kansli och republikens presidents kansli att av andra myndigheter få de
uppgifter som behövs för handläggningen av titelärenden.

Statsrådets kansli, statsminister Marin
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen
Skattestödet för paraffinisk dieselolja slopas.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lagstiftning om beskattning av icke-noterade aktiebolags personalemissioner
I propositionen föreslås det att det till inkomstskattelagen fogas bestämmelser om beskattningen
av icke-noterade aktiebolags personalemissioner. Den skattskyldige kan under vissa förutsättningar utan förvärvsinkomstskattepåföljder teckna aktier i ett icke-noterat aktiebolag som är den
skattskyldiges arbetsgivare till ett matematiskt värde som baserar sig på bolagets nettoförmögenhet.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lag om ändring av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter
inom Tullen
Det föreslås bestämmelser om Tullens rätt att av samfund och sammanslutningar få passageraruppgifter inom luftfarten för riskanalys vid tull- och skatteövervakning.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lag om ändring av lagen om övervakningssystem för bank- och
betalkonton
De tekniska fel och de oklara ställen med tanke på tolkningen som upptäckts i bestämmelserna
efter ikraftträdandet av lagen om övervakningssystem för bank- och betalkonton och korrigeras.
Bestämmelserna kompletteras till den del brister har upptäckts i dem.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om
erkännande av yrkeskvalifikationer
Det föreslås att lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) kompletteras med anledning av Europeiska kommissionens motiverade yttrande.

Undervisnings- och kulturministeriet, forsknings- och kulturminister Kosonen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (totalreform av kommunikationstjänstlagen)
Avsikten med reformen av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är att uppfylla kraven enligt EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster (AVMS-direktivet) och bestämmelserna i
den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation. Samtidigt är det möjligt att uppdatera
även annan reglering om elektronisk kommunikation.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften
för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner
I propositionen föreslås det att lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport ändras så att en del av de ändringar som sattes i kraft villkorligt genom
lagändringen 940/2016 upphävs genom ändringen. Eftersom det i 4 § 1 mom. 5 punkten i lagen
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om sjömanspensioner hänvisas till den punkt i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för
fartyg som används för sjötransport som nu föreslås bli ändrad, ska den aktuella punkten i lagen
om sjömanspensioner också ändras. Det är fråga om en ändring av teknisk karaktär vars syfte är
att de som arbetar ombord på sjömätningsfartyg fortfarande ska omfattas av tillämpningsområdet
för lagen om sjömanspensioner.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
I propositionen anges de nödvändiga ändringarna i lagen för genomförande av ändringsdirektivet
om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EU) 2018/957.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lag om ändring av narkotikalagen
I propositionen föreslås det att narkotikalagen ändras. Innehållet i den anmälan som behövs för
industriellt bruk av sådana psykoaktiva ämnen som är förbjudna för konsumentmarknaden ska
preciseras. Tillsynsmyndigheternas verksamhetsförutsättningar ökas bl.a. genom att de uppgifter
om verksamhetsställe och lagring som krävs av verksamhetsutövaren preciseras.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen
I propositionen föreslås det att partilagen ändras så att en ansökan om registrering av en förening
i partiregistret i fortsättningen också ska kunna göras i justitieministeriets webbtjänst. Samtidigt
blir det möjligt att på elektronisk väg samla in de stödförklaringar som krävs för registrering av ett
parti.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP om ändring av bestämmelserna om ändringssökande inom justitieministeriets förvaltningsområde
Hänvisningarna till den allmänna lag som gäller förvaltningsprocessen ändras så att de motsvarar
lagen om rättegång i förvaltningsärenden, som trädde i kraft vid ingången av 2020.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (den så kallade gemensamma datalagret för företagsstöd)
I propositionen föreslås det att lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster ändras.
Syftet med propositionen är att utvidga kundinformationssystemet för företagstjänster till ett nationellt register över företagsstöd.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RP med förslag till lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och
hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
Klientuppgiftslagen har beretts utifrån RP 300/2018, som förföll och som behandlades i grundlagsutskottet i början av 2019. Inom hälso- och sjukvården har man övergått till att använda riksomfattande elektroniska informationssystemtjänster. De föreslagna ändringarna gör det möjligt att
införa riksomfattande informationssystemtjänster i socialvården. Lagförslaget innehåller de för

13

social- och hälsovården behövliga bestämmelserna om informationshantering. Det föreslås i propositionen att innehållet i de riksomfattande informationssystemtjänsterna utvidgas så att kunden
själv i datalagret för egna uppgifter kan föra in uppgifter om sitt eget välbefinnande eller information som olika välbefinnandeapplikationer producerat.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru

Maj 2020
RP med förslag till lag om ändring av kemikalielagen
Genom lagen om ändring av kemikalielagen genomförs den nya bilagan VIII till EU:s CLP-förordning samt uppdateras kemikalielagen på grund av ibruktagandet av Säkerhets- och kemikalieverkets e-tjänst som inrättats för lämnande av uppgifter om kemikalier. Det föreslås dessutom att
det i lagen görs vissa tekniska preciseringar.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om utredande av dödsorsak och hälsoskyddslagen
Det ska utfärdas bestämmelser på lagnivå om konstaterande av dödsfall.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen
I propositionen föreslås flera ändringar i läkemedelslagens bestämmelser om apoteksverksamhet.
Det föreslås att enheter för serviceboende inom socialvården ska ha rätt att hålla ett begränsat
läkemedelsförråd avsett för gemensamt bruk. I läkemedelslagen föreslås också ändringar i vissa
andra bestämmelser.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
RP om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Ukraina om
ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
Avtalet mellan Finland och Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och
en lag genom vilken de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft
godkänns. Syftet med avtalet är att säkerställa skyddet av sådan säkerhetsklassificerad information som utbyts eller tas fram i samarbete mellan parterna i synnerhet i utrikes-, försvars-, säkerhets- och polisfrågor, vetenskaps- och företagsfrågor samt tekniska frågor. Det är fråga om
känsligt informationsmaterial, som i den sändande avtalsstaten särskilt har klassificerats kräva en
hög informationssäkerhetsnivå. Avtalet förpliktar inte till utbyte av säkerhetsklassificerad information.

Utrikesministeriet, utrikesminister Haavisto
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
Propositionen genomför avsnitt 3.6.1 i regeringsprogrammet, och i avsnittet konstateras det att
klientavgiftslagen kommer att revideras i syfte att avlägsna hindren för vård och öka jämlikheten
i samband med hälsa bl.a. genom större avgiftsfrihet och skäligare avgifter. Under den förra regeringsperioden överlämnade regeringen en proposition om en reform av lagstiftningen om klientavgifter (RP 310/2018 rd), men den förföll dock (projektnummer STM017:00/2018).

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial
Lagen om plantmaterial ändras till följd av ändringarna av kommissionens genomförandedirektiv
om växtförökningsmaterial samt av EU:s växtskyddsförordning. En del av det förökningsmaterial
som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om plantmaterial hör i fortsättningen till tillämpningsområdet för växtskyddsförordningen.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
RP med förslag till lagar om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar
Syftet med propositionen är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2018/2002 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Genom lagarna föreskrivs
det om lägenhetsspecifik mätning av varmt bruksvatten och om den fakturering som grundar sig
på denna mätning, samt om faktureringsfrekvensen och uppgifter som ges på fakturan samt annars.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RP med förslag till lag om ändring av gränsen för Punkaharju naturskyddsområde
I propositionen föreslås det att gränsen för Punkaharju naturskyddsområde ändras.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om fördelningen av åligganden mellan
justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
I denna proposition föreslås det att lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i
statsrådet och riksdagens justitieombudsman ska ses över så att den bättre motsvarar laglighetsövervakarnas lagstadgade specialuppgifter samt deras specialområden enligt internationella överenskommelser och deras faktiska specialområden.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lag om ändring av lagen om justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem
De bestämmelser om utlämnande och gallring av uppgifter som finns i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ska förtydligas.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
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RP med förslag till lag om revidering av fonderingsbestämmelserna i lagen om statens
pensionsfond
Lagen om statens pensionsfond revideras så att fondens placeringsverksamhet kan planeras på
lång sikt samtidigt som trycket på utgifterna i statsbudgeten på grund av statens ökande pensionsutgifter utjämnas på ett effektivt sätt.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen (gränsöverskridande
elektronisk konsumenthandel)
I mervärdesskattelagen (1501/1993) görs de ändringar som rådets direktiv (EU) 2017/2455 (gränsöverskridande elektronisk konsumenthandel) förutsätter och som träder i kraft den 1 januari
2021.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till en totalreform av biobankslagen
Syftet är att göra de behövliga ändringar i biobankslagen och i andra lagar som har samband med
biobanksverksamheten som följer av EU:s allmänna dataskyddsförordning och tolkningsproblemen
i anslutning till lagens tillämpningspraxis. Ändringsförslaget har samband med lagen om sekundär
användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och med genomlagen. Ändringarna
i lagen syftar till att säkerställa att biobankerna samarbetar med den föreslagna tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsuppgifter och med Genomcentret.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP med förslag till lag om Genomcentret och behandling av genomdata
Genom den föreslagna lagen inrättas det i Finland ett Genomcenter. I lagen föreskrivs det om
centrets uppgifter. Centret ska vara en expertmyndighet i frågor som gäller användning av genomdata samt hälsorelaterade genetiska analyser. Centret ska upprätthålla ett nationellt genomdataregister. Genomdata produceras i biobanksverksamhet och inom hälso- och sjukvården, och
därifrån ska de registreras i genomdataregistret. Genomdata ska under de begränsade förutsättningar som anges i lagen kunna utnyttjas i vården av patienter och i vetenskaplig forskning. Syftet
med lagen är att stödja en ansvarsfull, jämlik och informationssäker användning av genomdata.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
Avsikten är att det i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska
göras vissa små ändringar som gäller betalning av sådan ersättning för inkomstbortfall som motsvarar lön för sjukdomstiden och som betalas till arbetsgivaren på grund av ett skadefall, när den
försäkrade till följd av skadefallet är arbetsoförmögen inte bara för arbete i anställningsförhållande
utan också för arbete som är försäkrat med stöd av den nämnda lagen. Avsikten är också att se
över lagens bestämmelser i fråga om årsarbetsinkomsten och ersättningen för inkomstbortfall för
en person som bedriver yrkesinriktade studier på heltid samt bestämmelserna i vissa retroaktiva
situationer. Dessutom ska bestämmelserna om omprövning och undanröjande preciseras. Bestämmelserna om retroaktiv ersättning i den så kallade LPA-sjukdagpenningslagen ska preciseras.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
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RP om reform av förfarandet för betalning av statsandelar för utkomstskydd för arbetslösa till Folkpensionsanstalten
I fråga om de statsandelar för arbetslöshetsförmåner som betalas till Folkpensionsanstalten föreslås det att man i förfarandet för fastställande av förskott övergår till ett anmälningsförfarande för
förskotten. Social- och hälsovårdsministeriet ska inte längre på basis av Folkpensionsanstaltens
uppskattning fastställa statliga finansieringsandelar som betalas för hela året på en gång. Däremot
ska Folkpensionsanstalten meddela social- och hälsovårdsministeriet beloppet av det förskott som
behövs för respektive månad, och social- och hälsovårdsministeriet ska månatligen betala förskottet till Folkpensionsanstalten.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen

Juni 2020

RP om utvidgning av förfarandet med skattenummer
Det skattenummerförfarande som tillämpas inom byggbranschen utvidgas till att gälla även varvsindustrin. I registret över skattenummer införs i fortsättningen också arbetstagare och egenföretagare som arbetar på varvsområdet. Skyldigheten enligt arbetarskyddslagen att på gemensamma
byggarbetsplatser använda ett fotografiförsett personkort med skattenummer ska också gälla vid
arbete på varvsområde.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen
över den gemensamma fiskeripolitiken
I propositionen beaktas de ändringar som skett i EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen och vid behov görs också andra ändringar av närmast teknisk karaktär.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
En pensionsöverföring förutsätter inte längre att personen har överfört den pensionsrätt som tidigare tjänats in i Finland till EU:s pensionssystem.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
RP med förslag till lag om ändring av kreditupplysningslagen
Syftet med propositionen är att ändra kreditupplysningslagen (527/2007) så att den motsvarar
bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP om ett avtal mellan Finland och Estland om utbyte av befolkningsuppgifter
Syftet med avtalet som ska förhandlas fram är att stödja befolkningens rörlighet mellan Finland
och Estland samt att underlätta registrering av befolkningen i avtalsstaterna. Avsikten är att en
person ska kunna vara registrerad som stadigvarande bosatt i endast en av avtalsstaterna åt
gången och att i samband med flytt ska beslut om boningsort fattas samtidigt för båda staternas
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befolkningsdatasystems del. Genom avtalet strävar man också efter att säkerställa att en person
vid flytt mellan staterna inte ska bli utan stadigvarande boningsort.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
RP med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av
finansiering av terrorism
Det föreslås ändring av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av
terrorism till den del det upptäckts brister i bestämmelserna eller andra ändringsbehov. I denna
proposition föreslås det lagändringar endast i fråga om ändringsbehov som brådskar mest eller är
av tekniskt karaktär.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP om godkännande och sättande i kraft av Internationella arbetsorganisationens
konvention från 2019 mot våld och trakasserier i arbetslivet
Avsikten med propositionen är att godkänna och sätta i kraft den konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet som godkändes vid Internationella arbetsorganisationens arbetskonferens den
21 juni 2019.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
RP med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen (vårdgaranti)
I enlighet med regeringsprogrammet ska vårdgarantin i primärvården skärpas så att var och en i
fortsättningen får icke-brådskande vård inom en vecka (sju dagar) från det att vårdbehovet bedömts.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och vissa arbetspensionslagar
Vissa socialförsäkringslagar ändras i enlighet med skrivningen i regeringsprogrammet. Genom författningsändringarna ökas insynen i socialförsäkringsanstalternas ersättningsverksamhet och förbättras motiveringarna till besluten.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
RP med förslag till lag om ändring av avfallslagen
Som ett led i kommissionens lagstiftningspaket om cirkulär ekonomi antogs förslagen om ändring
av avfallsdirektivet (2008/98/EG), direktivet om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG),
direktivet om deponering av avfall (1999/31/EG), direktivet om batterier och ackumulatorer
(2006/66/EG), direktivet om uttjänta fordon (2000/53/EG) och direktivet om avfall som utgörs av
eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (2012/19/EU) den 30 maj 2018 och de trädde
i kraft den 4 juli 2018. Propositionen innehåller förslag till genomförande av direktiven.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande inom EU
I propositionen föreslås det att det stiftas en lag som kompletterar EU:s förordning. I propositionen
föreslås dessutom ändringar som följer av förordningen i strafflagen, i lagen om verkställighet i
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Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial och i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om
tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning
av rambeslutet. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 19 december 2020 då förordningen
blir tillämplig.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lag om sättande i kraft av Europarådets konvention som handlar
om läktarsäkerhet (ETS nr 218)
Genom konventionen uppdateras och ersätts Europarådets konvention från 1985 (ETS nr 120)
som också handlar om läktarsäkerhet. Konventionen behandlar samarbetet mellan myndigheter,
arrangörer och andra parter när evenemang anordnas. Finland har skrivit under konventionen den
20 december 2017.

Inrikesministeriet, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen
Inkomstskattelagen ändras så att även ett utländskt samfund som har den verkliga ledningen i
Finland ska betraktas som ett inhemskt samfund.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
Det föreslås att lagen ska ändras så att i anställningsförhållanden som räcker mindre än tre månader ska arbetsgivaren ha möjlighet att kontrollera en persons brottsliga bakgrund före anställningen.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp
I propositionen föreslås det ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012).
Det föreslås att det till lagen fogas nya bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen. Dessutom föreslås det några ändringar i lagen av nationella skäl. Lagändringarna avses träda i kraft i oktober 2020. Bakgrunden till detta är att EU:s förordning tillämpas
fullt ut från den 11 oktober 2020.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den
Det är fråga om en totalrevidering av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor.
Planen är att stifta en ny lag om pensionsstiftelser och pensionskassor, som ska tillämpas på
lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet. Det ska också stiftas en ny lag om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor, som ska tillämpas på frivillig pensionsverksamhet. Dessutom
ska lagen om försäkringskassor i fortsättningen tillämpas endast på sjuk-, begravnings- och avgångsbidragskassor. Målet är att säkerställa att pensionsstiftelserna och pensionskassorna förblir
ett alternativ för arbetsgivaren när lagstadgat och frivilligt pensionsskydd ordnas.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
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RP om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till
skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden
Godkännande och sättande i kraft för Finlands del av den internationella konventionen till skydd
för alla människor mot påtvingade försvinnanden. Syftet med den internationella konventionen är
att förhindra påtvingade försvinnanden och bekämpa straffrihet för detta brott. Konventionen förpliktar konventionsparten att säkerställa att påtvingade försvinnanden är ett brott enligt partens
straffrätt. Konventionen hör till FN:s så kallade grundläggande internationella konventioner om
mänskliga rättigheter (core human rights treaties).

Utrikesministeriet, utrikesminister Haavisto

Augusti 2020

RP med förslag till lag om ändring av lagen om statsrådet
Statsrådets kanslis ansvar i fråga om statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltningsoch serviceuppgifter förtydligas i de fall där uppgifterna hänger samman med informationshantering.

Statsrådets kansli, statsminister Marin
RP med förslag till lag om vissa brandsäkerhetsanordningar
Lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) ska omarbetas. I den nya lagen ska
det bl.a. föreskrivas om tillsynen över och överensstämmelsen med kraven för primärsläckningsutrustning och branddetektorer som installeras i byggnader. I lagen föreslås även bestämmelser
om brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar samt om kontroll och underhåll av
handbrandsläckare.

Inrikesministeriet, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
I denna proposition föreslås att det stiftas en helt ny lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och en helt ny lag om finansiering av regionutveckling och
strukturfondsprojekt. Genom de nya lagarna upphävs den gällande lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och den gällande lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014).

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RP om en totalreform av bestämmelserna om aerosoler
Målet är att slopa bestämmelser om produktkrav ur kemikaliesäkerhetslagen. Till följd av detta ska
det antingen utfärdas en egen produktlag om aerosoler eller så ska kraven i fråga om aerosoler
överföras till lagen om tryckbärande anordningar, till vars tillämpningsområde de också hör.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
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RP med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningen om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)
I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om Europeiska åklagarmyndigheten för att komplettera bestämmelserna i EU:s förordning. Dessutom föreslås det ändringar åtminstone i förundersökningslagen, lagen om rättegång i brottmål, lagen om Åklagarmyndigheten, lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i EU, lagen om utlämning för brott
mellan Finland och de övriga nordiska länderna samt i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar
De bestämmelser om förfarandet vid fastighetsförrättning och om antecknande av förrättningar i
fastighetsregistret som finns i fastighetsbildningslagen ska revideras och till följd av detta ska
annan därmed ansluten lagstiftning ses över.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
I lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
(497/2013) görs de ändringar som förutsätts enligt Europeiska kommissionens formella underrättelse 2019/2220 och som hänför sig till genomförandet av direktiv 2010/63/EU som gäller skydd
av försöksdjur. Ändringarna är främst tekniska.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
Genom lagen genomförs kommissionens direktiv (EU) 2019/782 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG vad gäller fastställande av harmoniserade riskindikatorer.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
RP om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Finland och
Sverige om taxitrafik samt med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft
av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och
om tillämpning av överenskommelsen
Överenskommelsen ändras så att den motsvarar de nationella författningsändringar i fråga om
taxitrafiken som trädde i kraft den 1 juli 2018.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP med förslag till lag om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen
Regeringens proposition för att begränsa konkurrensförbudsavtal.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara
energikällor
Ändringar som gäller stödprogrammet för skogsflis. Notifikationen som gäller regleringen av statligt stöd till stödprogrammet gäller till ingången av 2021.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen under höstsessionen 2020
September 2020–januari 2021

September 2020
RP med förslag till lag om ändring av lagen om certifiering och angivande av elens
ursprung
De bestämmelser om ursprungsgarantier för energi från förnybara energikällor som finns i Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv (EU) 2018/2001 som gäller förnybar energi ska
införlivas i den nationella lagstiftningen.
En ändring jämfört med de tidigare bestämmelserna är att särskilt bestämmelserna om ursprungsgarantier har utvidgats så att de utöver elproduktion också gäller produktion av gas och
värme/kyla.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RP med förslag till ändring av vissa bestämmelser om arbetarskydd till följd av EU:s
allmänna dataskyddsförordning
I propositionen föreslås ändringar i vissa bestämmelser om arbetarskydd. Ändringarna föranleds
av EU:s allmänna dataskyddsförordning. Ändringar föreslås i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978), lagen om personregister för arbetarskyddet (1039/2001) och
lagen om laddare (423/2016).

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och
48 kap. 6 § i strafflagen
I denna proposition föreslås det att lagen om skyddande av byggnadsarvet ska ändras så att
förfarandet för fastställelse av skyddsbeslut slopas. Det ska i lagen också tas in bestämmelser om
avvikelser från skyddsbeslut, och bestämmelserna om förfarandena och ersättningar ska preciseras. Ändringen av strafflagen gäller överträdelser av villkoren i undantagsbeslut.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP med förslag till lagar om bostadsrättsbostäder och ändring av lagen om räntestöd
för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
Genom propositionen revideras bostadsrättslagen. Valet av boende förenklas, bestämmelser om
boendeförvaltning fogas till bostadsrättslagen och befrielse från begränsningarna för bostadsrättshus med ekonomiska svårigheter främjas.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP med förslag till lag om ändring av 109 § i räddningslagen
Ändring av 109 § i räddningslagen så att räddningsmyndigheten ska ha befogenhet att bestämma
att säkerhetskritiska objekt ska både skaffa sådana nödvändiga anordningar som möjliggör myndighetskommunikationen också i en föränderlig omvärld och se till att anordningarna är i funktionsdugligt skick.

Inrikesministeriet, inrikesminister Maria Ohisalo
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RP med förslag till lag om främjande av scenkonst och lag om ändring av lagen om
finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Statsandelssystemet för scenkonst reformeras. I propositionen föreslås en ny lag om främjande
av scenkonst, som kommer att ersätta den gällande teater- och orkesterlagen.

Undervisnings- och kulturministeriet, forsknings- och kulturminister Kosonen
RP om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga
handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet
till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och
protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg
Avsikten med propositionen är att godkänna och sätta i kraft de tre ICAO-konventioner som nämns
i rubriken samt att föreskriva om behövliga ändringar i den nationella lagstiftningen.

Utrikesministeriet, utrikesminister Haavisto
RP med förslag till lag om förvaltning och användning av fonderna för inrikes frågor
Lagstiftning om den nya fondperioden för inrikes frågor (2021–2027).

Inrikesministeriet, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om ändring av lagen om centralen för utredning av penningtvätt
och till vissa lagar som har samband med den
Syftet med direktivet om bekämpning av penningtvätt är att förbättra möjligheterna för de myndigheter som utreder penningtvätt och de myndigheter som svarar för att förebygga, avslöja,
utreda eller lagföra brott när det gäller allvarliga former av brottslighet att få tillgång till finansieringsuppgifterna för att förbättra dessa myndigheters beredskap att undersöka ekonomisk brottslighet och att främja samarbetet mellan myndigheterna. Enligt direktivet ska medlemsstaterna
utse de nationella behöriga myndigheter som har befogenheter att komma åt bankkontoregistren
och göra sökningar i dem. I direktivet regleras informationsutbytet mellan de myndigheter i medlemsstaterna som utreder penningtvätt samt informationsutbytet mellan Europol och de myndigheter som utreder penningtvätt.

Inrikesministeriet, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning
Genom propositionen möjliggörs ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Propositionen genomför skrivningen i regeringsprogrammet enligt vilken genomförandet av en tvåårig förskoleundervisning som en del av helheten utreds. Avsikten är att försöket ska börja den 1 augusti 2021.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
RP med förslag till lag om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)
Den nationella verkställighetslagen möjliggör genomförandet av ett EU-delfinansierat program
2021–2027. Genom finansiering från fonden stöds reform av primärproduktionen och den fortsatta
förädlingen inom fiskerinäringen, förbättrad konkurrenskraft och en hållbar tillväxt inom fiskerinäringen samt miljöåtgärder med anknytning till fiskerinäringen. I lagen fastställs centrala frågor
som hänför sig till genomförandet och förvaltningen av fonden, t.ex. förvaltningsstrukturer, myn-

23

digheternas roller och befogenheter, villkoren för beviljande av finansiering samt innehållet i datasystemet för fondförvaltningen och principerna för användning och utlämnande av uppgifter.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
RP med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk
Giltighetstiden för den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk förlängs tills EUlagstiftningen om statligt stöd för nästa finansieringsperiod och den nationella lagstiftning som
baserar sig på den blir färdig.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reform av lönesubventionen)
I propositionen föreslås det att bestämmelserna om lönesubvention ändras i lagen om offentlig
arbetskrafts- och företagsservice. Målet är att användningen av lönesubvention i företag ska öka
betydligt i syfte att främja arbetslösas sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. I detta syfte
föreslås systemet med lönesubvention förenklas och den administrativa bördan för arbetsgivarna
minskas. Den nuvarande lönesubventionen inom tredje sektorn reformeras så att den utgör ett
stöd för övergången till den öppna arbetsmarknaden genom man till den knyter ett starkt individuellt stöd, en kartläggning av arbetsförmågan och andra tjänster, så att det blir en ändamålsenlig
och individuell helhet.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP om ett försök med rekryteringsstöd
I propositionen föreslås det att det stiftas en lag som gäller försök med rekryteringsstöd. Syftet
med försöket är att främja en snabb sysselsättning av arbetslösa, uppkomsten av nya arbetsgivarföretag och tillväxt hos företag genom att sänka rekryteringströskeln för ensamföretagare och
mikroföretag.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lag om statsunderstöd för utveckling av företagsverksamhet
Genom propositionen föreslås en ny lag om statsunderstöd för utveckling av företagsverksamhet.
Genom den nya lagen kommer den gällande lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) att upphävas.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (havsmiljödirektivet)
Den 11 oktober 2019 erhöll Finland en formell underrättelse från Europeiska kommissionen om
genomförandet av vissa bestämmelser i havsmiljödirektivet 2008/56/EG i Fastlandsfinland och på
Åland. Kommissionen anser bland annat att den nationella lagstiftningen inte till alla delar motsvarar direktivets bestämmelser om bedömning av havsvattnets tillstånd, fastställande av en god
miljöstatus och övervakningsprogram. Kommissionens anmärkningar är av teknisk karaktär.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
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RP med förslag till lagar om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda
rättigheter och vissa andra lagar
Det föreslås att ersättningsgrunderna i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
(603/1977) revideras. Syftet med ändringarna är att trygga ställningen för den som innehar egendom som inlöses. Ersättningsgrunderna bör revideras för att motsvara forskningen och den internationella utvecklingen i fråga om fastighetsvärdering. De förfarandemässiga ändringar som föreslås i lagen lättar upp och påskyndar den administrativa behandlingen av inlösningsärenden och
minskar kostnaderna för behandlingen.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen
I propositionen föreslås att vallagens 5 § om indelningen i valkretsar ändras så att den beaktar
upplösningen av Valtimo kommun, som trädde i kraft den 1 januari 2020, samt de ändringar i
landskapsindelningen som träder i kraft den 1 januari 2021 och till följd av vilka Iitti kommun
överförs från Sydöstra Finlands valkrets till Tavastlands valkrets, kommunerna Heinävesi och Jorois
överförs från Sydöstra Finlands valkrets till Savolax-Karelens valkrets samt Kuhmoinens kommun
överförs från Mellersta Finlands valkrets till Birkalands valkrets.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lag om ombudsman för äldreomsorgen
En tjänst som ombudsman för äldreomsorgen kommer att inrättas.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
39

RP med förslag till kompletterande lagstiftning om Europeiska unionens system för inoch utresa och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd
Syftet med propositionen är att göra de ändringar i den nationella lagstiftningen som förutsätts
enligt Europaparlamentets och rådets förordningar om EU:s system för in- och utresa och det
europeiska systemet för reseinformation och resetillstånd.

Inrikesministeriet, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till kompletterande lagstiftning om en europeisk gräns- och kustbevakning
Syftet med propositionen är att göra de ändringar i den nationella lagstiftningen som förutsätts
enligt Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning.

Inrikesministeriet, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har
samband med den (lagstiftningsåtgärder som begränsar hushållens kreditefterfrågan)
Syftet med propositionen är att för att förhindra att privatpersoner och hushåll skuldsätts i alltför
hög grad ska kreditinstitutslagen och vissa lagar som har samband med den ändras så att det i
lagarna tas in instrument som begränsar efterfrågan på bostadskrediter och andra konsumentkrediter i vissa situationer.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
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RP med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
De skrivelser om energibeskattning som ingår i regeringsprogrammet kommer att genomföras.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 och lag om ändring av inkomstskattelagen
I denna proposition föreslås bestämmelser om inkomstskatteskalan för 2021.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lag om läroplikt och till vissa lagar som har samband med den
Läropliktsåldern höjs till 18 år. Målet är att säkerställa att alla som går ut grundskolan avlägger
utbildning på andra stadiet. Utbildningar som förbereder för andra stadiet och handledning under
övergångsperioden utvecklas. En utvidgning av läroplikten förutsätter att utbildning på andra stadiet är avgiftsfri.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
RP med förslag till lag om ändring av renskötsellagen
Bestämmelserna om värderingen och ersättningen av de skador som orsakas av renar kommer att
revideras. För renskötselområdet inrättas en nämnd för värdering av renskador. Tvistlösningen
överförs till tingsrätterna.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
RP med förslag till lag om ändring av livsmedelsmarknadslagen
I propositionen föreslås nationella bestämmelser som genomförandet av direktiv 2019/633 om
otillbörliga handelsmetoder mellan företag inom jordbruks- och livsmedelskedjan förutsätter.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
3

RP med förslag till en temporär lag om stöd för beskogning
I propositionen föreslås att det stiftas en ny temporär lag om stöd för beskogning. Lagen ska
innehålla bestämmelser om grunderna och de allmänna villkoren för beviljande av stöd för beskogning. Det föreslagna beskogningsstödet är behovsprövat. På beviljande, utbetalning, tillsyn
och andra förfaranden som hänför sig till motsvarande angelägenheter i samband med beskogning
tillämpas utöver den föreslagna lagen även statsunderstödslagen. Stöd för beskogning kommer
att beviljas i form av allmänt stöd av mindre betydelse. Främjande av beskogning utgör en del av
regeringens klimatprogram för markanvändningssektorn. För närvarande finns det ingen lagstiftning om stöd till beskogning.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice (översyn av regleringen av taxitrafiken)
Avsikten är att bedöma och bereda behövliga författningsändringar i regleringen av taxitrafiken.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
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RP om stöd för byggande av bredband
Genom det riksomfattande stödprogrammet för bredband har offentligt stöd beviljats för byggande
av supersnabba bredbandsförbindelser. Ansökningar har kunnat lämnas in till stödprogrammet
fram till utgången av 2018. Enligt regeringsprogrammet ska stödprogrammet för bredband fortsätta. Det kommer att inriktas på områden där kommersiellt bredband inte väntas före 2025.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift
I enlighet med regeringsprogrammet ska det nuvarande systemet med farledsavgifter inom sjöfarten bevaras för att säkra regelbunden sjöfart till och från Finland året runt. Storleken på farledsavgiften är halverad 2015–2020.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP med förslag till lag om en modell för stöd av individuell jobbsökning
Utkomstskyddet för arbetslösa och servicen för arbetslösa reformeras så att de bättre stöder jobbsökningen och möjligheten att få arbete.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen
Propositionen innehåller förslag till de ändringar som nationellt genomförandet av direktivets bestämmelser förutsätter.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
Propositionen gäller genomförandet av EU:s marknadskontrollförordning och förordning om ömsesidigt erkännande. I lagen om marknadskontroll görs ändringarna stegvis. Under den första
etappen föreslås de ändringar som får budgetkonsekvenser.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP om ett försök med avgiftsfria preventivmedel
Ett riksomfattande försök med avgiftsfria preventivmedel för personer under 25 år ska genomföras. Utifrån resultatet ska det fattas beslut om försöket ska göras permanent i slutet av valperioden.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
39

RP med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2021 fastställs.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen, fastighetsskattelagen och 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om
beskattningsuppgifter
De ändringar som revideringen av grunderna för värdering av mark och byggnader förutsätter
genomförs. Målet är en reform där fastighetsbeskattningens beskattningsvärden som helhet återspeglar fastigheternas verkliga värden bättre än för närvarande. Lagändringarna träder i kraft vid
ingången av 2021.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över ekologisk produktion
Lagen om tillsyn över ekologisk produktion revideras så att EU:s nya förordning om ekologisk
produktion 2018/848 och EU:s kontrollförordning 2017/625 genomförs.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
RP med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice
I första hand ändras bestämmelserna om registrering av materiel och bannät i lagarna om spårtrafik och transportservice på det sätt som EU-lagstiftningen förutsätter.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till vissa lagar som har
samband med den
Elmarknadslagstiftningen ändras i enlighet med kraven i EU:s nya elmarknadslagstiftning samt de
förslag i fråga om ett smart och flexibelt elsystem som lagts fram av arbets- och näringsministeriets
arbetsgrupp för smarta nät. Den väderberoende förnybara elproduktionen kräver som stöd flexibilitet vid tidpunkter när det inte finns vind- och solkraft eller när det finns för mycket av den.
Målet är att göra elsystemet smartare och flexiblare och att även göra det möjligt för kunderna
att delta på marknaden genom konsumtionsval och genom att erbjuda en egen produktions- och
lagringspotential för marknaden.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä

Oktober 2020

RP med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen, häktningslagen och vissa andra lagar
I propositionen föreslås det en ny lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och ändring av fängelselagen, häktningslagen, lagen om verkställighet av samhällspåföljder och lagen om övervakad frihet på prov. I lagarna görs främst sådana ändringar i procedurbestämmelserna som hänför sig till ibruktagandet av Brottspåföljdsmyndighetens nya informationssystem. Syftet är att förenkla och förtydliga förfaranden i beslutsfattandet.
Dessutom föreslås det att bestämmelserna om Brottspåföljdsmyndighetens personregister ändras
så att registrens datainnehåll motsvarar det nya datasystemet. Lagarna avses träda i kraft den 1
maj 2021.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lag om djursjukdomar och vissa lagar som har samband med den
Lagen om djursjukdomar revideras så att den genomför och kompletterar djurhälsolagen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429). Dessutom föranleder reformen andra ändringar av huvudsakligen teknisk natur.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning
Genom propositionen ändras lagen om en effektreserv i enlighet med kraven i EU:s nya elhandelsförordning. Dessutom bedöms möjligheten att beakta andra behov av ändringar som myndigheter och centrala intressentgrupper har identifierat.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RP med förslag till lag om ändring av kärnenergilagen
Den reglering och förvaltning som gäller placering av de medel som Statens kärnavfallshanteringsfond förvaltar reformeras så att det skapas förutsättningar för bättre avkastning än för närvarande.
Samtidigt ska man sörja för att fondens medel är tillräckliga för att täcka kostnaderna för kärnavfallet. Dessutom förenklas de finansieringssystem för forsknings-, forskningsinfrastruktur- och fortbildningsprojekt som förvaltas av Statens kärnavfallshanteringsfond.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RP med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen
Den temporära regleringen av maximipriset i fråga om ersättningar för användning av taxi fortsätter.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om civil krishantering
De bestämmelser i lagen om civil krishantering som gäller rekrytering av experter för utlandet ses
över och behövliga ändringar föreslås.

Inrikesministeriet, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet och direktivet om återhämtning och resolution
Genom propositionen genomförs ändringsdirektiven av det så kallade kreditinstitutsdirektivet (EU
2019/878) och direktivet om återhämtning och resolution (EU 2019/879). Dessutom föreslås det
att vissa andra tekniska ändringar görs i bestämmelserna om kreditinstitut samt återhämtning och
resolution.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lagstiftning om beskattning av vissa gränsöverskridande omvända
hybridarrangemang
I propositionen föreslås det att det till lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang fogas en bestämmelse om så kallad omvänd hybrid. Ändringen bygger på artikel 9 a
i direktivet mot skatteflykt (ATAD2). I propositionen föreslås särskilda bestämmelser om beskattning av inkomst, som i vissa situationer ska tillämpas på prestationer som en skattemässigt transparent enhet får. Avsikten är att inleda tillämpningen av bestämmelserna vid ingången av 2021.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
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RP med förslag till lag om datalagret för forskningsinformation
Det stiftas en lag om datalagret för forskningsinformation. Datalagret för forskningsinformation
ska med tanke på forskningsaktörer sammanställa och förmedla metadata om den vetenskapliga
forskning som bedrivs i Finland, såsom uppgifter om publikationer, uppgifter som beskriver forskningsmaterial och uppgifter om finansiering.

Undervisnings- och kulturministeriet, forsknings- och kulturminister Kosonen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
Lagen om yrkesutbildning ändras så att de ändringar som förutsätts enligt yrkeskvalifikationsdirektivet och lagen om transportservice beaktas i den.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet och lagen om nationella studie- och examensregister
I lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet görs ändringar som hänför sig till
finansieringen av yrkesutbildning. I lagen om nationella studie- och examensregister görs preciseringar.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
RP med förslag till lag om ändring av sjölagen (dispaschör)
Genom regeringspropositionen revideras bestämmelserna om dispaschör (inledande av ärenden,
ersättningar, ändringssökande) och samlas som ett nytt kapitel i sjölagen.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP med förslag till lag om ändring av atomansvarighetslagen
Behoven av att ändra bestämmelserna i atomansvarighetslagen (484/1972) utreds. Dessa behov
ansluter till lag 493/2005 som nationellt sätter i kraft de ändringsprotokoll som godkändes 2004
och som ändrar den s.k. Pariskonventionen (FördrS 20/1972) och Brysseltilläggskonventionen
(FördrS 4/1977) som kompletterar Pariskonventionen. Andra eventuella ändringsbehov utreds
också.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RP med förslag till lag om licensiering av anläggningarna för energi från förnybara
källor och till vissa lagar som har samband med den
Införlivande i nationell lagstiftning av de krav i fråga om licensiering av anläggningarna för energi
från förnybara källor som anges i direktivet om förnybar energi. De centralaste skyldigheter som
måste fullgöras är att inrätta en eller flera kontaktpunkter för licensiering av anläggningar för
energi från förnybara källor och att de bindande tidsfristerna för licensieringen följs.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
I denna proposition föreslås ändringar av teknisk karaktär i lagen om Folkpensionsanstalten.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
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RP med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
En familjeledighetsreform, som inbegriper ändringar av bestämmelserna om föräldradagpenning i
sjukförsäkringslagen, av bestämmelserna om familjeledighet i arbetsavtalslagen och av lagar som
har samband med dem, genomförs.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och vissa
andra lagar som har samband med den
Genom att reformera arbetspensionssystemets familjepensionsskydd fortsätter genomförandet av
2017 års pensionsreform i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
RP med förslag till översyn av bestämmelserna om Schengens informationssystem
Genom propositionen föreslås sådana ändringar i lagstiftningen om polisens, migrationsförvaltningens och Gränsbevakningsväsendets ansvarsområde som förutsätts enligt Europaparlamentets
och rådets förordningar om Schengens informationssystem.

Inrikesministeriet, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om ändring av kommunallagen
Arbetsgruppen ska utvärdera behovet av att ändra kommunallagen med avseende på ledningen
av verksamheten i kommunen, kommunens förvaltning och ekonomi samt samarbetet mellan kommuner. Föremål för granskningen är bland annat ledningen av verksamheten, vilket inbegriper
avtalsstyrningen, strukturarrangemangen i samkommuner, regleringen av affärsverk, balanseringen av ekonomin och utvärderingsförfarandet.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
RP med förslag till foderlag
Foderlagstiftningen revideras så att den genomför och kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (kontrollförordningen) och (EU) 2019/4 (förordningen om foder
som innehåller läkemedel). Begreppet foderföretagare samt nationella ändringsbehov granskas
med beaktande av den foderstrategi som uppdateras för närvarande. Den administrativa bördan
kommer att minimeras utan att fodersäkerheten äventyras.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
I denna proposition föreslås ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland
och aktiebolaget Business Finland (1146/2017) särskilt när det gäller fastställandet av verkets och
bolagets uppgifter och arbetsfördelning.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
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November 2020

RP med förslag till lagstiftning om karens för ministrar
Det föreskrivs om förfaranden genom vilka intressekonflikter kan förebyggas och undvikas när en
medlem av statsrådet övergår till andra uppgifter.

Statsrådets kansli, statsminister Marin
RP med förslag till ny självstyrelselag för Åland
I propositionen föreslås att en helt ny självstyrelselag för Åland stiftas. Syftet är att modernisera
lagen och ge möjligheter att utveckla självstyrelsen på ett smidigare sätt än för närvarande.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa andra lagar
som har samband med den
De ersättningar för inkomstbortfall som betalas från patientförsäkringen blir sekundära i förhållande till pensionerna enligt arbetspensionslagarna.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
RP med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen
Olaga hot ändras till ett brott som står under allmänt åtal.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP om förbättrat kundskydd i personliga tjänster
Till konsumentskyddlagen fogas ett nytt 9 a kap. om konsumentens rättigheter och skyldigheter
vid fel och fördröjningar i personliga tjänster.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP om uppgiften som rapportör om våld mot kvinnor
En självständig och oberoende uppgift som rapportör om våld mot kvinnor kommer att inrättas.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till ändring av revisionslagen
I denna proposition föreslås det att revisionslagen ska ändras så att det i lagen tas in bestämmelser
om en lättare granskning än den egentliga revision som utförs av revisorn, och denna lättare
granskning ska vara möjlig för sammanslutningar av en viss storleksklass.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lag om ändring av tobakslagen
Till tobakslagen fogas begränsningar för försäljning och marknadsföring av tobak.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP om ogiltigförklaring av tvångsäktenskap
I propositionen föreslås ändring av äktenskapslagen när det gäller upplösning av äktenskap som
ingåtts genom tvång.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
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RP med förslag till lag om ändring av 6 kap. 5 § i strafflagen
Det föreslås bestämmelser om att personens kön är en skärpningsgrund enligt strafflagen.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkursoch företagssaneringsärenden
Ett projekt för att uppdatera informationssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden
kommer att inledas. Kostnaderna för förvaltningen av det nya informationssystemet har uppskattats bli större än för det nuvarande systemet. I projektet är avsikten att utreda alternativen och
utarbeta bestämmelser så att andra myndigheter som använder det nya systemet ska täcka den
del av kostnaderna för förvaltningen som motsvarar deras användningsvolym. Avsikten är att ge
ett bemyndigande för utfärdande av förordning om användningsavgiftens belopp, så att avgiftsbeloppet ska kunna ändras genom förordning av ministeriet i enlighet med förhållandena och
kostnaderna.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lag om försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa lagar
som har samband med den
Det föreslås att det stiftas en ny lag om försvarsmaktens handräckning till polisen. Samtidigt upphävs den gällande lagen med samma namn. De bestämmelser om Gränsbevakningsväsendets
handräckning till polisen som finns i gränsbevakningslagen ändras på motsvarande sätt. Avsikten
är att förtydliga och uppdatera bestämmelserna så att de bättre motsvarar de förändrade kraven
i säkerhetsmiljön. Det föreslås också att polislagen och lagen om försvarsmakten ska ändras.

Inrikesministeriet, inrikesminister Maria Ohisalo
RP om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
I propositionen föreslås det sådana ändringar i lagstiftningen som förutsätts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Inrikesministeriet, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om ändring av lagen om användning av biodrivmedel för transport och till vissa lagar som har samband med den
De bestämmelser om transportsektorn (biodrivmedel samt biomassabränslen som konsumeras
inom transportsektorn) som finns i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 som
gäller förnybar energi ska införlivas i den nationella lagstiftningen.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
RP med förslag till lag om ändring av 10 och 30 § i arbetarskyddslagen
Arbetarskyddslagen preciseras så att resor utanför arbetstiden beaktas som en del av utredningen
och bedömningen av riskerna i arbetet. En arbetstagare som utför nattarbete ska ha rätt att på
begäran få en utredning om varför det inte är möjligt att byta arbetsuppgifter eller övergå till
dagarbete, och arbetsgivaren ska ha skyldighet att utreda om belastningen till följd av nattarbetet
kan minskas genom andra åtgärder. Syftet med propositionen är också att ändra arbetarskyddslagen så att den är förenlig med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen
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December 2020
RP med förslag till lag om kontroll av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen
Det föreslås att det utfärdas nationella bestämmelser som kompletterar EU:s förordning (EU)
2018/1672 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande
av förordning (EG) nr 1889/2005 bland annat när det gäller tillsynsmyndigheternas befogenheter
och de sanktioner som behövs.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av
underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
I denna proposition föreslås det att det stiftas lagar som är centrala med tanke på inrättandet av
en ny förvaltningsnivå och dess verksamhet, dvs. landskapslagen, lagen om ordnande av socialoch hälsovård, lagen om ordnande av räddningsväsendet och den gemensamma införandelagen
för dem, lagen om landskapens finansiering samt förslag till ändring av lagstiftningen om kommunernas finansiering, skattelagstiftningen, lagstiftningen om landskapens och kommunernas personal samt vissa lagar som gäller den allmänna förvaltningen. Ansvaret för ordnandet av social- och
hälsovården och räddningsväsendet överförs till de nya landskap som ska inrättas.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP med förslag till lag om ändring av lagen om sametingslag
Bestämmelserna i sametingslagen ses över. Bestämmelserna i den gällande lagen är delvis föråldrade och fungerar inte utan problem.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Bestämmelserna i utlänningslagen ska ändras så att den försörjningsförutsättning som är en förutsättning för uppehållstillstånd för en familjemedlem inte längre ska tillämpas på minderåriga
anknytningspersoner som beviljats internationellt skydd.

Inrikesministeriet, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen
Fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen ändras i enlighet med Eurogruppens
och Europeiska rådets beslut.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till revidering av lagstiftningen om stark elektronisk identifiering
Detta är ett projekt som syftar till att reformera lagstiftningen om elektronisk identifiering. Alla
personer som uträttar ärenden inom de finländska digitala myndighetstjänsterna ges möjlighet till
ett starkt elektroniskt identifieringsverktyg, genom vilket man också kan uträtta ärenden i gränsöverskridande digitala tjänster i enlighet med EU:s eIDA-förordning.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
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RP med förslag till lag om ändring av samarbetslagen och till lagar som har samband
med den
Samarbetslagen omarbetas helt. Syftet med omarbetningen är att för arbetsplatser utveckla en
verksamhetskultur där arbetsgivaren och personalen agerar i samarbetsanda och respekterar
varandras rättigheter och skyldigheter samtidigt som hänsyn tas till såväl företagets eller verksamhetsställets som arbetstagarnas intressen. Genom lagen ska man utveckla personalens möjligheter att påverka i företagets beslutsfattande, när det gäller deras arbete, arbetsförhållanden
och ställning i företaget. Genom lagen kommer också ett tillräckligt informationsutbyte i rätt tid
mellan arbetsgivaren och personalen att säkerställas.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lag om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Sydkorea om
feriearbete
I propositionen föreslås det att det avtal om feriearbete som slutits med Sydkorea sätts i kraft.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lag om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Japan om
feriearbete
En regeringsproposition med förslag till lag om sättande i kraft av avtalet om feriearbete med
Japan.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lag om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Kanada om
rörlighet för ungdomar
RP med förslag till lag om sättande i kraft av avtalet om rörlighet för ungdomar som slutits med
Kanada

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lag om ändring av säsongsarbetslagen
Det föreslås att säsongsarbetslagen ändras i enlighet med regeringsprogrammet så att säsongsanställdas möjlighet att byta arbetsgivare förbättras och behandlingen av ansökan om säsongsanställning påskyndas. Det föreslås bestämmelser på lagnivå om den rättsliga ställningen för plockare
av naturbär och om den myndighet som styr och övervakar plockningen.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
RP med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och biproduktslagen
Genom propositionen ändras 89 § om ändring av miljötillstånd i miljöskyddslagen (527/2014) och
preciseras bestämmelserna om avfallssäkerheter (59–61 §). Genom propositionen genomförs
också nationella ändringar föranledda av ändringar av förordning (EU) 142/2011, som genomför
EU:s förordning om animaliska biprodukter, när det gäller förbränning av köttbenmjöl. Ändringen
av förordningen antas antagligen våren 2020. För genomförandet ändras genom propositionen
utöver miljöskyddslagen till behövliga delar också lagen om animaliska biprodukter (517/2015),
som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
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RP med förslag till lag om ersättning och förebyggande av skador orsakade av arter
som fridlysts genom naturvårdslagen
En ny lag om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter stiftas.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om Brottspåföljdsmyndigheten och till
vissa lagar som har samband med den
I propositionen föreslås det bestämmelser om utveckling av Brottspåföljdsmyndighetens organisation i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten och i lagarna om verkställighet av påföljder.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
RP med förslag till lag om upphandling av rena och energieffektiva vägtransportfordon
Lagstiftningsprojektet baserar sig på genomförandet av EU:s direktiv. Direktivet ålägger medlemsstaterna att vid offentlig upphandling kräva ett minimiantal rena fordon.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP om samordning av delinvalidpension och förvärvsinkomster
Det föreslås bestämmelser om lineär samordning av delinvalidpension och förvärvsinkomster. Utöver delinvalidpensionen kan man tjäna upp till det skyddade beloppet utan att pensionen minskar
och när det skyddade beloppet överskrids minskas pensionen linjärt.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Pekonen

Januari 2021
RP med förslag till lag om transport av farliga ämnen
Lagen om transport av farliga ämnen trädde i kraft 1994. Efter lagens ikraftträdande har verksamhetsmiljön och förhållandena för transporter av farliga ämnen förändrats. Lagen ska omarbetas i
sin helhet. Målet är att eliminera flertydigheter och brister som belastar lagstiftningen samt att
göra den till en konsekvent helhet. På detta sätt upprätthålls trafiksäkerheten och påverkas miljöns
tillstånd gynnsamt samt underlättas affärsverksamheten.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
RP med förslag till lag om ändring av lagen om företagshälsovård
Det föreslås att vissa paragrafer som gäller rehabilitering i lagen om företagshälsovård ändras.
Ändringarna baserar sig på förslagen från den kommitté som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet och som berett en totalreform av rehabiliteringen.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
RP med förslag till lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen och till vissa
lagar som har samband med den
Lagstiftningen om behandlingen av frihetsberövade personer i förvar hos polisen ska reformeras.

Inrikesministeriet, inrikesminister Maria Ohisalo
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om hypoteksbanksverksamhet
Genom ändringen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2162 som gäller
säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer.

Finansministeriet, finansminister Kulmuni
RP med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
I lagen görs de ändringar som kompletteringen av EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625 förutsätter och de nationella ändringar som tillämpningen av lagen visat att behövs.

Jord- och skogsbruksministeriet
RP med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur
I lagen görs de ändringar som kompletteringen av EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625 förutsätter och de behövliga nationella ändringar som kommit fram vid tillämpningen av lagen.

Jord- och skogsbruksministeriet

37

