Regeringens förhandlingar i ett skriftligt förfarande 6–7.9.2021

LAGSTIFTNINGSPLANEN FÖR STATSMINISTER MARINS REGERING OCH
STATSRÅDETS REDOGÖRELSER
Höstsessionen 2021 och (den preliminära) vårsessionen 2022

Regeringens lagstiftningsplan innehåller uppgifter om de regeringspropositioner som
regeringen har för avsikt att lämna till riksdagens höstsession 2021 och (preliminärt)
vårsessionen 2022. Lagstiftningsplanen som godkänts av regeringen publiceras också på
statsrådets webbplats som en separat version.
Lagstiftningsplanen innehåller en kort beskrivning av varje regeringsproposition och en
uppskattning av den vecka under vilken propositionen presenteras. Närmare information om
beredningen av de regeringspropositioner som ingår i planen finns i statsrådets tjänst för
projektinformation (Projektfönster). Ministerierna svarar för att uppgifterna i statsrådets
tjänst för projektinformation är korrekta och uppdaterade och för att hålla kontakt med
riksdagens utskottssekretariat. Dessutom har preliminära uppgifter inkluderats i planen för
höstsessionen 2021 och vårsessionen 2022 gällande statsrådets planerade redogörelser som
ska överlämnas till riksdagen.
Vid ingången av vårsessionen 2022 kommer denna plan att ses över i sin helhet. Nödvändiga
ändringar kan även göras i planen under sessionsperioden.
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen under höstsessionen 2021
September 2021–januari 2022

Utrikesministeriet
Vecka (uppskattning)
37

RP om ändring av utlänningslagen
I denna proposition föreslås att nya bestämmelser fogas till utlänningslagen gällande nationellt
visum. Med utlänningslagen skulle man bland annat reglera villkoren för beviljande av nationellt
visum, giltighetstid samt återkallande av visum. Nationellt visum skulle beviljas för
tillväxtföretagare eller personer för vilka utfärdats uppehållstillstånd för specialsakkunnig samt
deras familjemedlemmar. Ett nationellt visum skulle utfärdas i samband med beslutet om
uppehållstillstånd för specialsakkunnig eller tillväxtföretagare för inresa till Finland så att
personen inte behöver vänta på uppehållstillståndskort i ursprungslandet.

Utrikesministeriet, utrikesminister Haavisto
48

RP om godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med Namibia om
förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära
beskickningar eller representationer vid internationella organisationer
Regeringens proposition gäller godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med
Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära
beskickningar eller representationer vid internationella organisationer.

Utrikesministeriet, utrikesminister Haavisto
50

RP om godkännande och ikraftsättande av avtalet med FN om grundande av UNICEF:s
innovationscenter i Finland
I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner avtalet med Förenta Nationerna gällande
grundandet av UNICEF:s innovationscentrum i Finland. Denna proposition inkluderar ett lagförslag
för genomförandet av bestämmelserna som ingår i avtalets lagstiftning.

Utrikesministeriet, utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari

Justitieministeriet
Vecka (uppskattning)
37

RP med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen (en
uppgift som rapportör om våld mot kvinnor)
En självständig och oberoende uppgift som rapportör om våld mot kvinnor kommer att inrättas.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
38

RP med förslag till reform av lagstiftning om upptagning och mottagande av muntlig
bevisning i de allmänna domstolarna
Enligt förslaget ska en bild- och ljudupptagning göras av den muntliga bevisning som tas emot vid
tingsrätten. Om ändring söks i ett mål, tar hovrätten och högsta domstolen i princip del av den
muntliga bevisning som dokumenterats genom denna upptagning, och vittnen och andra personer
som förhörs vid rättegången kallas inte för att avge sin berättelse på nytt. Dessutom görs vissa
andra ändringar i sättet att ta emot muntlig bevisning.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
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38

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
38

RP till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den
Moderskapslagen och faderskapslagen slås ihop till en föräldralag.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
38

RP med förslag till komplettering av regeringens proposition om ändring av
bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen (RP 165/2020 rd)
I denna proposition föreslås att bestämmelserna preciseras genom de konstitutionella
anmärkningar som grundlagsutskottet framfört i sitt utlåtande 40/2020 rd. Det föreslås att rökning
ska förbjudas inomhus i fängelser, men att fångarna och de häktade ska ges möjlighet att röka
utomhus. Dessutom föreskrivs det om fångars och häktades rätt till stöd för rökavvänjning.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
39

RP om genomförande av direktiv 2019/1937/EU om skydd för personer som
rapporterar om överträdelser av unionsrätten Genom denna proposition genomförs
nationellt Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som anmäler
överträdelser av unionsrätten 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 305/34, 26.11.2019. Syftet med
direktivet är att effektivisera genomförandet av unionsrätten genom att skapa enhetliga
minimikrav på EU-nivå när det gäller skydd för visselblåsare. Avsikten med direktivet är att
säkerställa att personer som i sin arbetsrelaterade verksamhet får information om eller har
misstankar om verksamhet som skadar allmänintresset inom specificerade områden av
unionsrätten kan rapportera om detta på ett tryggt sätt. På så sätt skulle man kunna förebygga
hot mot eller allvarlig skada för allmänintresset.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
40

RP om ogiltigförklaring av tvångsäktenskap
I denna proposition föreslås ändring av äktenskapslagen när det gäller upplösning av äktenskap
som ingåtts genom tvång.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
41

RP med förslag till ändring av konsumentskyddslagen
Syftet med denna proposition är att genomföra direktivet om digitalt innehåll och digitala tjänster
samt varuförsäljningsdirektivet.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
42

RP med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkursoch företagssaneringsärenden
Ett projekt för att uppdatera informationssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden
pågår. Kostnaderna för användningen och förvaltningen av det nya informationssystemet har
uppskattats bli större än för det nuvarande systemet. I projektet är avsikten att utreda alternativen
och utarbeta bestämmelser med stöd av vilka de aktörer som använder systemet ska svara för
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Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
42

RP med förslag till lag om ändring av 9 och 46 § i vallagen
I denna proposition föreslås en ändring av vallagen med stöd av vilken det i val förrättas röstning
i anstalt i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar och i
de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar. Enligt förslaget ska
röstberättigade som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor kunna rösta i
anstalt i dessa garnisoner och enheter. Motsvarande röstning på anstalt har genomförts vid 2021
års kommunalval på grundval av den temporära förändringen av vallagen.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
44

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda
rättigheter och vissa andra lagar
Ett förslag om att ersättningsgrunderna i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda
rättigheter (603/1977) ska 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

44

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
45

RP till lagar om ändring av besvärsinstans i vissa lagar från högsta
förvaltningsdomstolen till förvaltningsdomstolen
I denna proposition föreslås det att besvärsvägarna enligt olika sektorslagar ändras så att de
motsvarar huvudregeln i fråga om anförande av besvär över en myndighet beslut hos
förvaltningsdomstolen enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden till den del som de ännu
avviker från huvudregeln och det inte finns någon grund att avvika från denna regel.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
48

RP med förslag till ändring av konsumentskyddslagen
Syftet med denna proposition är att genomföra Omnibusdirektivet om konsumentskydd
2019/2161/EU samt genomföra ändringar i lagstiftningen gällande telefon- och hemförsäljning för
att förverkliga det som står skrivet i regeringsprogrammet.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
50

RP med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering, ändring av lagen om
skuldsanering för privatpersoner samt lagar som har samband med dem
EU:s insolvensdirektiv genomförs. Ändringar som förverkligar målen i regeringsprogrammet
genomförs i lagen om skuldsanering för privatpersoner.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
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50

RP med förslag till lag om positivt kreditupplysningsregister och till vissa lagar som har
samband med den
I denna proposition föreslås det att en ny lag om positivt kreditupplysningsregister stiftas.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
50

RP med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar
För de indrivningskostnader som tas ut hos dem som är föremål för indrivningsåtgärder föreskrivs
en övre gräns i euro även när gäldenären är någon annan än en privatperson i egenskap av
konsument.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
4

RP med förslag till ny självstyrelselag för Åland
I denna proposition 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
4

RP om ändring av 20 kap. i strafflagen
I denna proposition föreslås ändringar i strafflagens kapitel om sexualbrott.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson

Inrikesministeriet
Vecka (uppskattning)
35
RP med förslag till ändring av lagen om civilpersons deltagande i krishantering
RP 112
De bestämmelser i lagen om civil krishantering som gäller rekrytering av experter för utlandet ses
SR 2.9.2021 över och nödvändiga ändringar föreslås.

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo
36

RP med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och till vissa lagar som har
samband med den
I ett lagstiftningsprojekt bereds ändringar i lotterilagen och i de lagar som eventuellt har samband
med den på basis av de ändringsförslag som ingår i betänkandet om projektet för revidering av
lotterilagen (SM051:00/2019) och de utlåtanden som getts om betänkandet. Syftet med denna
proposition är att ytterligare effektivisera förebyggandet och minskningen av de skadeverkningar
som penningspel ger upphov till samt att stödja Veikkaus Ab:s verksamhetsförutsättningar för att
stärka systemet med ensamrätt. Målet är att författningsändringarna huvudsakligen ska träda i
kraft den 1 januari 2022.

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo
36

RP med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
I projektet fortsätter beredningen av de ändringar som ska göras i lagen om penninginsamlingar
utifrån den bakgrundsutredning och det förslag som utarbetades i projektet SM014:00/2020. I
bakgrundsutredningen bedömdes hur klimatkompensationsverksamheten förhåller sig till lagen om
penninginsamlingar och bereddes ett förslag till regeringens proposition genom att utnyttja
bakgrundsutredningen.

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo
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38

RP med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor under
programperioden 2021–2027
Lagstiftning om den nya fondperioden för inrikes frågor (2021–2027).

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo
38

RP med förslag till lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens
informationssystem
I lagen skulle ges förordningar som kompletterar Europeiska unionens bestämmelser gällande
interoperabiliteten för EU:s informationssystem gällande behöriga myndigheter och åtkomst till
den gemensamma databasen för identitetsuppgifter.

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo
39

RP med förslag till en lag 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 Ohisalo
39

RP med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EUsystemet för reseuppgifter och resetillstånd
Syftet med denna proposition är att göra de ändringar i den nationella lagstiftningen som
förutsätts enligt Europaparlamentets och rådets förordningar om EU:s in- och utresesystem och
EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd.

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo
40

RP med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om mottagande av personer som
söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för
människohandel
I projektet bereds bestämmelser som förtydligar lagstiftningen för att förbättra beredskapen inför
massinvandring.

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo
46

RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
De nödvändiga författningsändringarna bereds för avlägsnandet av försörjningsförutsättningen i
utlänningslagen (301/2004) som en förutsättning för uppehållstillstånd för familjemedlemmar till
minderåriga som får internationellt skydd. Det ska göras en utredning av hur
försörjningsförutsättningarna påverkar skyddet för familjelivet för dem som fått flyktingstatus eller
status som alternativt skyddsbehövande och förverkligandet av familjeåterföreningar. Problem
som anknyter till familjeåterföreningar utreds och andra möjliga behov av att ändra regleringar
utvärderas enligt regeringsprogrammet och särskilt utifrån rekommendationerna som presenteras
i utredningen ”Barn utan familj – Familjeåterförening för barn som fått internationellt skydd” som
publicerades den 3 mars 2020 av diskrimineringsombudsmannen.

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo
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50

RP med förslag till ändring av 40 och 48 § i räddningslagen, ändring av
inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner och ändring av
inrikesministeriets förordning om informationen i en nödsituation som medför risk för
strålning
Avsikten är att i 40 § i räddningslagen göra ändringar i fråga om artikel 97 i EU:s
strålsäkerhetsdirektiv för att precisera verkställandet. I artikel 97 i strålsäkerhetsdirektivet
föreskrivs det om medlemsstaternas skyldighet att inrätta ett system för hantering av
nödsituationer som medför risk för strålning. 48 § i räddningslagen och inrikesministeriets
förordning om externa räddningsplaner preciseras samtidigt med totalreformen av lagstiftningen
om transport av farliga ämnen (TFÄ). I inrikesministeriets förordning om informationen i en
nödsituation som medför risk för strålning ska det i stället för till den upphävda strålskyddslagen
(592/1991) hänvisas till den gällande strålskyddslagen (859/2018).

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo
1

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 revideras.
Anknyter till beslutet om planen för de offentliga finanserna 2023–2026 och 2023 års budget.

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo
4

RP med förslag till lag om vissa brandsäkerhetsanordningar
Lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) ska omarbetas. I den nya lagen ska
det bland annat 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 Ohisalo
4

RP med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen
Utöver det öppna förfarandet vid anställandet av skyddspolis- och civiltjänster möjliggörs dessutom
undantagsvis ett icke-öppet förfarande i de uppgifter för skyddspolisen, då det av uppgiftens natur
finns ett motiverat behov samt granskas polisens övriga rekryteringsregler för motsvarande behov.

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo

Försvarsministeriet
Vecka (uppskattning)
41

RP med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen
Covid-19/Uppbådets arrangemang skulle göras mer flexibelt för att förhindra spridning av farliga
smittsamma sjukdomar eller på grund av andra speciella anledningar. Skyldigheten att
offentliggöra uppbådskungörelsen på kommunens anslagstavla ska tas bort. Bestämmelserna om
tidpunkten för inledande av beväringstjänst preciseras. Beslut om tjänsteduglighet och
genomförandet av rättelseyrkande skulle göras mer flexibelt. Lagen avses träda i kraft den 1
januari 2022.

Försvarsministeriet, försvarsminister Kaikkonen
41

RP med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor
En ny lag om frivillig militärtjänst för kvinnor, som skulle upphäva den befintliga lagen med samma
namn. Syftet med reformen är att se till att lagstiftningen om frivillig militärtjänst för kvinnor är
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förenlig med kraven i grundlagen och samtidigt också i övrigt är uppdaterad lagtekniskt sett. Lagen
avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Försvarsministeriet, försvarsminister Kaikkonen
41

HP med förslag till upphävande av lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör
till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
I denna proposition föreslås det att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till
industrisamarbete på försvarsmaterielområdet (384/2002) upphävs. Lagen upphävs då den blivit
överflödig när ett nytt nordiskt avtal om försörjningsberedskap ingåtts mellan Finland, Sverige,
Norge och Danmark.

Försvarsministeriet, försvarsminister Kaikkonen

Finansministeriet
Vecka (uppskattning)
37

RP med förslag till lagar om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen och ändring
av en lag om ändring av mervärdesskattelagen
Momsåterbäringar som förbättrar anskaffningsneutraliteten för offentliga samfund tryggas också
under övergångsfasen av social- och hälsovårdsreformen. Dessutom skulle en del justeringar av
teknisk natur genomföras.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
37

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av vissa
andra lagar
Covid-19/ För att komma till rätta med de problem som uppstått till följd av Covid-19-pandemin
lade kommissionen den 24 juli 2020 fram lagstiftningsförslag för att stimulera de europeiska
finansmarknaderna och företagen. Syftet med förslagen är att hjälpa företagen i EU att få bättre
och billigare marknadsfinansiering, särskilt i form av eget kapital, så att de kan återhämta sig från
recessionen. Ändringsförfattningarna gäller direktivet om marknaden för finansiella instrument,
prospektförordningen, värdepapperiseringsförordningen och förordningen om referensvärden. De
lagstiftningsändringar som krävs nationellt genomförs genom en regeringsproposition.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
38

RP med förslag till lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga
om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
I denna proposition föreslås det att lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om
mervärdesskatte- och accislagstiftningen ändras så att det för import av tidningar och tidskrifter
som privatpersoner prenumererar från andra delar av Finland eller från andra medlemsstater till
landskapet Åland skapas ett förenklat förfarande som avviker från det normala förfarandet per
tidning eller tidskrift. Förfarandet skulle även tillämpas på tidningar och tidskrifter som importeras
från Åland till det övriga Finland. I förfarandet skulle tidnings- och tidskriftsmottagaren lämna en
deklaration för införseln och betala moms för deklarationsperiodens import redan innan tidningar
och tidskrifter skulle föras in i landet. Deklarationen skulle lämnas för en enskild tidning eller
tidskrift, för en del av prenumerationsperioden eller för hela prenumerationsperioden.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
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39

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 denna proposition 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 2022.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
39

RP med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis
Denna proposition ges som en budgetlag och inkluderar skattehöjningar för åren 2022–2023 i
enlighet med regeringsprogrammet. Höjningarna träder i kraft med ett halvt års mellanrum.
Dessutom föreslås det att det till lagen fogas en ny skatteklass för tobaksprodukter avsedda för
upphettning.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
39

RP med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2022 samt till lag om ändring av
inkomstskattelagen
I denna proposition föreslås bestämmelser om inkomstskatteskalan för 2022.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
39

RP med förslag till ändring av vissa bestämmelser i statsunderstödslagen
Syftet är att mer exakt reglera villkoren för beviljande av statsunderstöd samt effektivisera
informationsutbytet mellan myndigheter. Denna proposition anknyter till kapitel 2 i
regeringsprogrammet och regeringsprogrammets bilaga 4.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
39

RP med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa
bränslen
Mekanismen för lägsta pris på torv regleras liksom gränsen för skattefri användning.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
39

RP med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
I denna proposition föreslås bestämmelser om statsandelsprocenten för kommunal basservice för
2022 och om tidsbegränsade minskningar och ökningar i statsandelen.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
39

RP med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen
Skattesatsen som tillämpas på lotterier som anordnas med ensamrätt sänktes temporärt från 12
procent till 5,5 procent för 2021 och skulle sänkas temporärt till 5,0 procent för 2022 och 2023.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
39

RP till riksdagen om 2022 års budget
Budgetpropositionen för 2022

Finansministeriet, finansminister Saarikko
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40

RP med förslag till lag om ändring av statsunderstödslagen och 2 och 2 c § i lagen om
statskontoret
I denna proposition föreslås det att statsunderstödslagen och lagen om statskontoret ändras. Till
statsunderstödslagen
fogas
bestämmelser
beträffande
informationssystemet
för
statsunderstödsverksamheten (VA-informationssystemet). VA-informationssystemet skulle
innehålla ett enhetligt elektroniskt ledningssystem för statsunderstöd avsett som tjänst för samtliga
statsunderstödsmyndigheter samt utvidgat till tjänster avsedda för olika intressentgrupper för
publicering av statsunderstödsansökningar och elektroniska tjänster samt publicering och
användning av statsunderstödsuppgifter. I de nya bestämmelserna föreskrivs också om
statsunderstödsmyndighetens skyldigheter gällande informationsförvaltning.
Finansministeriet, finansminister Saarikko

41

RP om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om
inkomstbeskattning med Guernsey
Avtalen uppdateras med protokoll för att motsvara OECD:s senaste bestämmelser om bekämpning
av kringgående av skatt.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
41

RP om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om
inkomstbeskattning med Isle of Man
Avtalen uppdateras med protokoll för att motsvara OECD:s senaste bestämmelser om bekämpning
av kringgående av skatt.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
41

RP om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om
inkomstbeskattning med Jersey
Avtalen uppdateras med protokoll för att motsvara OECD:s senaste bestämmelser om bekämpning
av kringgående av skatt.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
42

RP med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Värmeproduktion som inte kräver förbränning såsom utveckling av beskattningen av el för
värmepumpar och datorhallar för att främja minskning av utsläppen. Beskattning av el för
återvinningsindustrin. Ändringar i energibeskattning av gas.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
42

RP med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om beskattningsförfarande
Bestämmelsen om rättelse av internprissättning ska revideras så att den kan tillämpas i samma
omfattning som OECD:s riktlinjer för internprissättning. Projektet hör till regeringsprogrammets
del Ett ekonomiskt hållbart Finland.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
42

RP med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 § i lagen om
beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Rådets omarbetade direktiv (EU) 2020/262 (punktskattedirektivet) genomförs.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
42

RP med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Rådets direktiv (EU) 2020/1151 (ändringsdirektiv av alkoholskattens strukturdirektiv) genomförs.
Finansministeriet, finansminister Saarikko

11

42

RP med förslag till ändring av statstjänstemannalagen
Ändringar av tre artiklar i statstjänstemannalagen: 1) SML 6 b §, utnämning utan offentligt
ansökningsförfarande i förändringssituationer; 2) SML 8 a §, ändring gällande information om
bindningar som ska anmälas; och 3) SML 44 a § ändring av karensbestämmelserna.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
42

RP om reform av begränsning av ränteavdrag
Begränsningen av ränteavdraget revideras för att effektivare än för närvarande förhindra att den
beskattningsbar inkomsten överförs utanför Finlands beskattningsrätt till exempel i
kapitalplaceringsstrukturer samtidigt som rätten till ränteavdrag för finländska företags
investeringar tryggas. Samtidigt föreslås att ett undantag som gäller offentliga infrastrukturprojekt
gällande bestämmelsen om räntebegränsning regleras gällande bolag som ägs av offentliga
samfund. Reformerna träder i kraft från och med ingången av 2022. Projektet hör till
regeringsprogrammets del Ett ekonomiskt hållbart Finland.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
42

RP med förslag till upphävande av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga
lokalförvaltningen och ändring av 6 § i polisförvaltningslagen
I denna proposition föreslås att lagen om grunderna för utvecklande av den statliga
lokalförvaltningen (126/1992) som blivit överflödig upphävs. Samtidigt skulle häradsindelningen
upphävas. 6 § i polisförvaltningslagen (110/1992) föreslås ändras så att polisinrättningarnas
verksamhetsområden istället för enligt häradsindelning skulle ordnas så att polisinrättningens
verksamhetsområde skulle vara en eller flera landskap eller kommuner.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
42

RP med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen (Köpe- och
gåvodirektivet)
Covid-19 /I denna proposition föreslås att de förändringar som krävs enligt EU-direktivet skulle
genomföras i mervärdesskattelagen vilka rör mervärdesskattefrihet av förvärv som gjorts av
Europeiska kommissionen eller av en byrå eller ett organ som inrättats enligt unionsrätten, i syfte
att hantera covid-19-pandemin.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
42

RP med förslag till lag om ändring av 40 § i mervärdesskattelagen
Denna proposition innebär att mervärdesskattelagen skulle ändras till att motsvara EU-rätten så
att momsskyldigheten för utbildningstjänster som säljs i Finland skulle fastställas på grundval av
Finlands lagstiftning med hänsyn till rådande konkurrenssituation i Finland. Med denna proposition
ändras momsbehandlingen av MBA-examen (Master of Business Administration) som säljs i Finland
av universitet med hemvist i en annan EU-medlemsstat till att motsvara momsbehandlingen av
MBA-utbildningsprogram som säljs av finländska universitet.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
43

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 Saarikko

12

43

RP till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021
Tilläggsbudget.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
43

RP med förslag till lag om ändring av 36 b § och 64 § i lagen om statsandel för
kommunal basservice
I denna proposition föreslås det att lagen om statsandel för kommunal basservice ändras.
Kommunerna skulle ersättas för de temporära förseningar av kommunal-, samfunds- och
fastighetsskatteinkomsterna som föranleds av ändringarna i betalningsarrangemangen för
beskattningen 2021. Det föreslås dessutom att bestämmelsen gällande lagens rättelseförfarande
skulle specificeras gällande höjning av statsandelen enligt prövning.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
44

RP med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och vissa andra lagar för att
ta i bruk det ekonomiska arbetsgivarbegreppet
Syftet med projektet är att ändra skattelagstiftning avseende inkomstskatt genom att ta i bruk det
ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Med förändringen skulle man utvidga Finlands beskattningsrätt
för lönen som betalas ut till arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta, när arbetstagaren
arbetar för en ekonomisk arbetsgivare som är belägen här. Projektet hör till regeringsprogrammets
del Ett ekonomiskt hållbart Finland.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
44

RP med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral
Lagen om Kommunernas garanticentral ändras så att garanticentralen kan bevilja garantier till
Kommunfinans Abp för sådan medelanskaffning som företas för att finansiera de välfärdsområden
som inrättas i samband med reformen av ordnandet av social- och hälsovården och
räddningsväsendet.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
46

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 Förändringar gällande reform av värderingsgrunder för
byggnader och fundament genomförs. Denna proposition hänför sig till avsnitt 2.1 i
regeringsprogrammet. Beskattning i en föränderlig värld, mål 6 Fastighetsbeskattning. Målet är en
reform där fastighetsbeskattningens beskattningsvärden som helhet återspeglar fastigheternas
verkliga värden bättre än för närvarande. Lagändringarna skulle träda i kraft så snabbt som
möjligt.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
47

RP med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och punktskattelagen
för skattefria produkter som säljs i butik
I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen och punktskattelagen ändras så att man i
skattefria butiker på flygplatsen kan sälja varor för att medtas i passagerarens personliga resgods
för personer som reser inom Finland eller som anländer till Finland. Med denna proposition skulle
man utvidga förfarandet med skattebelagd försäljning för skattefria butiker för de som reser till
andra medlemsstater inom EU, även till resor inom hemlandet samt till resenärer som anländer till
Finland.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
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48

RP med förslag till verkställande av förordning om europeiska leverantörer av
gräsrotsfinansieringstjänster för företag
Syftet är att bereda förslag till den lagstiftning som behövs för verkställandet av förordningen om
europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag (EU) 2020/1503 och
genomförandet av direktivet (EU) 2020/1504 om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader
för finansiella instrument.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
48

RP med förslag till lagstiftning gällande värdefulla datamängder
Denna proposition inkluderar förslag till ny eller mer detaljerad lagstiftning gällande värdefullt
informationsmaterial i enlighet med direktivet om öppna data (EU) 2019/1024, till följd av
kommissionens regler om verkställighet.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
48

RP med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och punktskattelagen
Bestämmelser om ett undantag från skatt på anskaffningar för försvarsverksamhet som
genomförs inom ramarna för EU enligt direktiv ((EU) 2019/2235) fogas till mervärdes- och
punktskattelagen. Anskaffningar som görs av försvarsmakterna inom medlemsstaterna medges
på vissa villkor ett undantag från skatt när de deltar i försvarsinsatser för att förverkliga
gemensamma åtgärder som ingår i unionens säkerhets- och försvarspolitik utanför den egna
medlemsstaten. Med bestämmelserna anpassas skattebehandlingen av försvarsinsatser som görs
inom unionens och Natos ramar.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
49

RP med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen
av lokaler
I
denna
proposition
föreslås
upphävning
av
förordningen
om öppethållandet av statens ämbetsverk 332/1994 och nya bestämmelser gällande öppettider
för statens ämbetsverk. Detta skulle genomföras genom att ändra lagen om grunderna för
tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner 728/2021 samt vid behov specificera
den med statsrådets förordning gällande servicetider.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
49

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 Saarikko
50

RP med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av
finansiering av terrorism och till vissa lagar som har samband med den
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.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
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50

RP med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om
beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och lagen
om förskottsuppbörd
Ändringar gällande skattskyldighetsgrupper och förvaringsplats för fakturor skulle göras i
mervärdesskattelagen, vilka beror på ändringar i bokföringslagstiftningen. Dessutom skulle ett
antal andra justeringar göras i lagen.

Finansministeriet, finansminister Saarikko

Undervisnings- och kulturministeriet
Vecka (uppskattning)
35
RP med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete
RP 113
I denna proposition föreslås det att lagen om fritt bildningsarbete ändras så att
SR 2.9.2021 statsandelsfinansieringen för utbildning som godkänts i en integrationsplan för invandrare avskiljs
till en separat helhet i finansieringssystemet för fritt bildningsarbete.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
37

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om
yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för
examensutbildning
I denna proposition föreslås ändring av bestämmelserna gällande disciplin inom den
grundläggande utbildningen och andra stadiet.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
37

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
och lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
Finlands skyldighet att bevilja behörighetsintyg för skidinstruktörer som uppfyller bestämda villkor,
i ett format som i fortsättningen gäller behörighetsintyg som utfärdats till alla utövare av
oreglerade yrken i enlighet med direktivet, verkställs med stöd av kommissionens delegerade
förordning (EU) 2019/907 gällande rörligheten för skidinstruktörer enligt direktivet om erkännande
av yrkeskvalifikationer 2005/36/EY (nedan yrkeskvalifikationsdirektivet). Bestämmelserna gällande
hanteringsavgifter specificeras.

Undervisnings- och kulturministeriet, forsknings- och kulturminister Kurvinen
38

RP med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet
Med beaktande av det avvikande året 2020 i kostnadsunderlaget och prestationsmängden
(grundläggande utbildning för vuxna och undervisning som förbereder för den grundläggande
utbildningen).

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
39

RP med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
I denna proposition föreslås det att foga till lagen om småbarnspedagogik rätten för ett barn inom
småbarnspedagogiken att få det stöd som barnet behöver och om stödstrukturen inom
småbarnspedagogiken.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet och till lagar som har samband med den
I lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om statsandel för
kommunal basservice görs förändringar som förutsätts av finansieringen av lagen om
utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020). För utbildning som handleder för
examensutbildning sammanfogas från och med den 1 augusti 2022 påbyggnadsundervisning efter
den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och
handledande utbildning för yrkesutbildning. Utbildning som handleder för examensutbildning är
avsedd att finansieras inom ramarna för separata finansieringssystem som för de utbildningsformer
som ska kombineras med den så att handledande utbildning som arrangeras i samband med olika
utbildningsformer standardiseras.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
40

RP med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
En bindande dimensionering gällande skolvårdens psykolog- och kuratorstjänster genomförs.
Kuratorns behörighet kontrolleras.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
41

RP med förslag till lag om datalagret för forskningsinformation
Det stiftas en lag om datalagret för forskningsdata. Datalagret för forskningsdata 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 Kurvinen
42

RP med förslag till lag om förändring av lagen om yrkesutbildning (utbildningsexport)
Utbildningsstyrelsen skulle ges befogenhet att utfärda en bestämmelse i examensgrunderna för
vilken del de examensgrunder som används i Finland kan avvikas från under uppdragsutbildningen
eller för examensutbildning som arrangeras utanför Europa. Tillämpningen av föreskrift om
undantag
i
examensgrunderna
skulle
vara
licensbelagt.
Dessutom
skulle
utbildningsexportkommittén regleras i lagen och paragrafen gällande betald serviceverksamhet
specificeras.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
42

RP med förslag till ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till
lagar som har samband med den
I denna proposition föreslås det att lagen om nationella studie- och examensregister ändras.
Dessutom skulle regleringen av studentnumret specificeras och de förändringar som lagen om
informationshantering inom den offentliga förvaltningen förutsätter i lagen om nationella studieoch examensregister samt lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen samt lagen om
yrkesutbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
43

RP med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
I enlighet med regeringsprogrammet ska lagen om småbarnspedagogik ändras så att verksamhet
som bedrivs av privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken ska kräva tillstånd.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
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44

RP med förslag till lag om ett aktiebolag vid namn CSC-Tieteen tietotekniikan keskus
Oy
CSC Oy:s uppgifter regleras. Bolagets uppgift är att förvalta, underhålla och utveckla offentlig
forskningsinfrastruktur. Dessutom är bolagets uppgift att förse sina ägare med utveckling och
produktion av IT-infrastrukturtjänster för forskning, utbildning, kultur och offentlig förvaltning
samt experttjänster. När det gäller offentlig forskningsinfrastruktur får bolaget också sälja
kompletterande kapacitet till marknadspriser även till andra än sina ägare (staten och högskolor)
i den utsträckning som EU:s konkurrensregler och regler om statligt stöd möjliggör.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
47

RP om godkännande och ikraftträdande av Europarådets reviderade konvention om
samproduktion av filmverk
Nationellt ikraftträdande av Europarådets reviderade konvention om samproduktion av filmverk.

Undervisnings- och kulturministeriet, forsknings- och kulturminister Kurvinen
49

RP med förslag till lag om status som juridisk person och partiell skattefrihet i Finland
för forskningsinfrastrukturen för aerosoler, moln och reaktiva spårgaser (ACTRIS
ERIC)
Det ska stiftas en lag om status som juridisk person och delvis skattefrihet i Finland för den
europeiska forskningsinfrastrukturen för aerosoler, moln och reaktiva spårgaser. ACTRIS ERIC
bildas med stöd av Europeiska unionens råds förordning (EU/723/2009) och Europeiska
kommissionens beslut. ACTRIS ERIC:s säte kommer att vara i Finland. I rådets förordning
förutsätts att ERIC har en omfattande rättshandlingsförmåga och att ERIC erkänns av
värdmedlemsstaten som ett sådant internationellt organ eller en sådan internationell organisation
som med stöd av mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) och punktskattedirektivet
(2008/118/EEG) under vissa förutsättningar är befriade från mervärdesskatt och punktskatt.

Undervisnings- och kulturministeriet, forsknings- och kulturminister Kurvinen
49

RP med förslag till lag om ändring av ungdomslagen
I denna proposition justeras de bestämmelser i ungdomslagen som särskilt gäller godkännandet
av organisationer på ungdomsområdet och nationella kompetenscentrum på ungdomsområdet
som berättigade till statsbidrag, den årliga bidragsprocessen och smidig och transparent
bidragspraxis. Målet med justeringen av bestämmelserna är att göra särskilt bidragsprocessen
smidigare.

Undervisnings- och kulturministeriet, forsknings- och kulturminister Kurvinen
50

RP med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen och 184 § av lagen om
tjänster inom elektronisk kommunikation
Genom denna proposition genomförs direktivet 2019/790 om upphovsrätt och närstående
rättigheter på den digitala inre marknaden och direktivet 2019/789 om fastställande av
bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av
sändarföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv-program och om ändring
av rådets direktiv 93/83/EEG (onlinesändningsdirektivet) samt vissa andra ändringar i
upphovsrättslagen.

Undervisnings- och kulturministeriet, forsknings- och kulturminister Kurvinen
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Jord- och skogsbruksministeriet
Vecka (uppskattning)
35
RP med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden
RP 114
Den nationella verkställighetslagen möjliggör genomförandet av ett EU-delfinansierat program
SR 2.9.2021 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,
myndigheternas 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
38

RP med förslag till ändring av lagen om medicinsk behandling av djur
Med denna proposition genomförs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6
(förordning om veterinärmedicinska läkemedel).

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
39

RP med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av
skogsskador
I lagen föreslås ändringar i bestämmelserna om bekämpning av rotticka och om borttransport av
barrträds virke från avverkningsplatser och avlägg samt om definition för yrkesmässiga
verksamhetsutövare som hänför sig till skyldigheten för egenkontroll. Det föreslås också att det till
lagen fogas en bestämmelse, där man anger tidpunkten då virket byter ägare med tanke på
tillämpningen av vissa bestämmelser i lagen, och att det till lagen fogas en skyldighet att utarbeta
en skriftlig plan för egenkontroll. Det föreslås att ikraftträdandebestämmelsen ändras så att
giltighetstiden för bestämmelsen om ersättning för kostnader och skador till följd av bekämpning
av omfattande skogsskador skulle fortsätta gälla temporärt och bestämmelsen som hör till den
tidsbestämt.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
40

RP med förslag till lag om ekologisk produktion och till lag om ändring av 1 § i lagen
om verkställighet av böter
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
42

RP med förslag till lag om ändring av foderlagen
Genom ändringarna som föreslås för foderlagen genomförs EU:s förordning om foder som
innehåller läkemedel nationellt. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av
verksamhet inom foderbranschen (1266/2020) skulle ändras genom att samtidigt i lagen närmare
reglera förutsättningar för att bedriva verksamhet med anknytning till foder som innehåller
läkemedel. Samtidigt skulle jord- och skogsbruksministeriets förordning om läkemedelsfoder
10/VLA/2008 upphävas.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
44

RP med förslag till lag om ändring av jaktlagen
I denna proposition föreslås det att jaktlagen ändras så att guldschakalen fogas till förteckningen
över vilt. Syftet med denna proposition är att möjliggöra en reglering av guldschakalstammen.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
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46

RP med förslag till lag om förlängning av giltighetstiden för Tana fiskestadga
Nuvarande Tana fiskestadga måste förlängas. Giltighetstiden för fiskestadgan har fastställts i
fiskeavtalet och dess ändring omfattas av lagstiftningen. Utan giltig fiskestadga är det inte möjligt
att genomföra en anpassad vård av laxbeståndet i enlighet med situationen tillsammans med
Norge. En situation där det inte finns några gällande fiskestadgor är ett hot mot laxbestånden.
Syftet med förlängningen är också att utvärdera om det har skett betydande förändringar i
laxbeståndets status och miljöförhållandena. Förlängningen av giltighetstiden fastställs sannolikt
genom notväxling med Norge.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
50

RP med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen
över den gemensamma fiskeripolitiken
I denna proposition 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

Kommunikationsministeriet
Vecka (uppskattning)
35
RP 115
SR 2.9.2021

RP med förslag till lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem
I projektet genomförs nationellt Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/520, det så
kallade EETS-direktivet. Projektet skulle inte ha någon omedelbar inverkan på Finland. Direktivet
förutsätter inte att elektroniska vägtullsystem tas i bruk.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
38

RP med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om Transport- och
kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Projektet skulle på nationell nivå genomföra utnämnandet av ett nationellt samordningscentrum i
enlighet med förordningen om Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv,
teknik och forskning (senare kompetenscentrum). Det nationella samordningscentret skulle
fungera som en samordnings-, koordinations- och stödpunkt vars uppgifter definieras i relation till
kompetenscentrumet på EU-nivå. EU-finansieringen för de två första åren uppgår till 1 MEUR för
grundande och drift av samordningscentrumet och 1 MEUR som ska delas ut som finansiellt stöd
framförallt till små och medelstora företag för att införa lösningar gällande cybersäkerhet. Totalt
skulle 50 % av EU-finansiering kunna sökas, dessutom behövs ett motsvarande belopp av nationell
finansiering.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
38

RP om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och banlagen (inklusive
genomförande av direktivet om ändring av direktivet 2008/96/EG om förvaltning av
vägars säkerhet)
Direktivet om ändring av direktivet 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet. Nationellt
genomförande förutsätter ändringar i lagen om trafiksystem och landsvägar. De viktigaste
ändringarna
är
utvidgandet
av
tillämpningsområdet,
ibruktagandet
av
en
ny
trafiksäkerhetsgranskning som täcker hela vägnätet och rapporteringen i samband med
ibruktagandet, beaktandet av väganvändarna i skyddsåtgärderna och reglering om säkerställandet
av tillförlitlighet och lätthet att upptäcka trafikmärken och vägmärkningar. Dessutom görs de
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justeringar i lagen om trafiksystem och landsvägar och banlagen som kommit fram i EU:s MKBöverträdelseförfarande och andra ändringar av teknisk art.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
39

RP om ändring av lagen om farledsavgift
Inom projektet utvärderas fortsättningen av farledsavgiften för åren 2022–2023.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
40

RP med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och vissa lagar som har samband
med den
Regleringen gällande luftfartslagen och lagen om transportservice gällande luftfart utvecklas i
enlighet med det senaste EU-regelverket. Dessutom granskas viktiga nationella regleringsbehov
till följd av utvecklingen av reglerings- och verksamhetsmiljöns utveckling inom luftfarten.
Myndigheternas befogenheter förtydligas och specificeras och en del lagstiftningstekniska
korrigeringar genomförs.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
41

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
42

RP med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar
som har samband med den
Målet är att nationellt genomföra de bestämmelser som gäller det sociala regelverket och
marknaden i EU:s rörlighetspaket för vägtransporter. Samtidigt ser man över infogandet av de
regeringsprogramenliga skrivelser som gäller beställarens ansvar för transporter i lagen om
transportservice.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
42

RP med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och
säkerhetsorganisation för fartyg
Det föreslås att 26 b § 4 mom. i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
ändras så att kravet på att lämna besättningslistans uppgifter i land utvidgas till att gälla fiskefartyg
av alla storlekar. Det föreslås att tillämpningsområdet inte ska omfatta yrkesutövare som bedriver
självständigt fiske eller fiskar i annat än kommersiellt syfte. Andra preciseringar som gäller
lämnande av uppgifter föreslås också. Genom ändringen genomförs rådets direktiv om arbete
ombord på fiskefartyg. Lagen avses träda i kraft den 19 december 2021.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
42

RP om provisorisk tillämpning av avtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och republiken
Armenien, å andra sidan
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet om gemensamt luftrum mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra
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sidan, samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för
lagstiftningen.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
42

RP om provisorisk tillämpning av avtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett gemensamt europeiskt
luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar,
å andra sidan
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet om gemensamt luftrum mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan, samt lagen
om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
42

RP om provisorisk tillämpning av avtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett gemensamt europeiskt
luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
republiken Tunisien, å andra sidan
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet om gemensamt luftrum mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan,
samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
42

RP om provisorisk tillämpning av avtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett gemensamt europeiskt
luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Ukraina, å andra sidan
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet om gemensamt luftrum mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, samt lagen
om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
42

RP med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband
Genom det nationella programmet stöds utbyggnaden av snabba bredbandsförbindelser i områden
där näten inte byggs på marknadsvillkor. I stödprogrammet görs de ändringar som EU:s allmänna
gruppundantagsförordning förutsätter för att stödprogrammet även i fortsättningen ska vara
förenligt med EU:s regler om statligt stöd. Ändringarna hänför sig till förutsättningarna för
stödberättigande investeringar, stödvillkoren och stödprocessen.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
43

RP med förslag till temporärt stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativt
bränsle samt stöd för konvertering av fordon som drivs med alternativt bränsle
I den nuvarande lagen 971/2017 föreslås att man fogar in stöd som linjerats i vägkartan för fossilfri
trafik samt att villkor och varaktighet för stöden som ska förändras läggs till. I samband med
beredningen granskas om det för tydlighetens skull är motiverat att föreslå en ny lag och att
upphäva den befintliga lagen eller om man lägger fram ett förslag om att den gällande lagen ska
ändras.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
50

RP om förslag till lag om ändring av postlagen
Arbetsgruppen som utrett postlagstiftningen presenterade den 26 augusti 2020 övergången till att
dela ut post endast tre dagar i veckan från och med 2022, informationsförmedlingsstöd till
glesbygden, avsägelse av konkurrensutsättningsskyldigheten, uppmuntran till utveckling av lokala
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och regionala samarbetsmodeller samt utredning av övergång till utdelning till fastighetsboxar.
Genomförandet av åtgärderna kräver en reform av postlagen och en inverkan på EU:s
posttjänstdirektiv som ska revideras. RP föreslår att brev som ingår i de samhällsomfattande
tjänsterna ska delas ut tre dagar i veckan. Samtidigt bereds informationsförmedlingsstödet till
glesbygdsområden, preciseringar genomförs i lagen och främjandet av bl.a. utdelning till
fastighetsboxar.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
3

RP om sättande i kraft av förändringar till överenskommelsen mellan Republiken
Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell
järnvägstrafik
De förändringar som Finland och Ryssland har avtalat i fördraget (SopS 85/2016) sätts i kraft.
Förändringarna är tekniska till sin natur och protokollet för dess ikraftträdande undertecknas i
början av 2021.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
4

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
4

RP med förslag till ändring av körkortslagen
Syftet med projektet är att uppdatera körkortsregleringen (körkortslagen (386/2011) och vid
behov även Statsrådets förordning om körkort (423/2011). Genom att granska och ändra
regleringen strävar man efter att svara på de orosmoment som framkommit i den utredning som
genomförts som en del av uppföljningsstudien av körkortslagen, framförallt för att förbättra unga
människors trafiksäkerhet, samt för att göra myndighetsverksamheten och skaffandet av körkort
smidigare.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
4

RP om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Colombia om luftfart
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet mellan republiken Finlands
regering och republiken Colombias regering om luftfart samt antar en lag om sättande i kraft av
de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
4

RP om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kambodja om luftfart
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet mellan republiken Finlands
regering och konungariket Kambodjas regering om luftfart samt antar en lag om sättande i kraft
av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
4

RP om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Nicaragua om luftfart
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet mellan republiken Finlands
regering och republiken Nicaraguas regering om luftfart samt antar en lag om sättande i kraft av
de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
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4

RP om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Rwanda om luftfart
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet mellan republiken Finlands
regering och republiken Rwandas regering om luftfart samt antar en lag om sättande i kraft av de
bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka
4

RP om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Maldiverna om luftfart
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet mellan republiken Finlands
regering och republiken Maldivernas regering om luftfart samt antar en lag om sättande i kraft av
de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka

Arbets- och näringsministeriet
Vecka (uppskattning)
35
RP med förslag till lag om ändring av atomansvarighetslagen
RP 117
Förändringsbehoven för bestämmelserna i atomansvarighetslagen (484/1972) granskas,
SR 2.9.2021 vilka anknyter till lag 493/2005, med vilken Pariskonventionen (SopS 20/1972) och Bryssels
tilläggskonvention (SopS 4/1977) som kompletterar den sätts i kraft nationellt,
ändringsprotokollen som godkändes 2004 samt eventuella övriga förändringsbehov.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
35

RP med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till lag om vissa åtgärder i
samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln

RP 116
Elhandelns datahubb införs den 21 februari 2022. Det finns ett behov för en fem månader lång
SR 2.9.2021 införandeperiod i införandefasen av datahubben. På så sätt försäkras en störningsfri ibruktagning
av datahubben. Införandeperioden inleds den 1 november 2021. I lagen bereds också för åtgärder
som
ska
säkerställa
elanvändarnas
elförsörjning,
om
detaljförsäljaren
eller
distributionsnätsinnehavaren inte uppnår de informationstekniska kvalifikationer som krävs för att
datahubben ska tas i bruk före införandeperioden som inleds den 1 november 2021.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
36

RP med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer
balansen mellan elproduktion och elförbrukning
Genom denna proposition 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 intressegrupper har identifierat.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
38

RP med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
och till lagar som har samband med den
Genom denna proposition införs nationell, kompletterande reglering för att genomföra EU:s
marknadskontrolldirektiv. Lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och sektorlagar som
har samband med den ändras. Projektet är tväradministrativt.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
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38

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga
kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen
Enligt denna proposition ska lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva
varor (kemikaliesäkerhetslagen), gruvlagen och kärnenergilagen ändras gällande genomförandet
av Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning av inverkan på miljön.
Kemikaliesäkerhetslagen skulle också kompletteras i fråga om att Europaparlamentets och rådets
direktiv för att begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår skulle
genomföras. Ändringarna skulle komplettera den nationella lagstiftningen gällande en formell
underrättelse från kommissionen. De föreslagna lagarna avses träda i kraft före utgången av 2021.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
39

RP med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen och 4 § i företags- och
organisationsdatalagen
I denna proposition föreslås det att handelsregisterlagen (129/1979) och företags- och
organisationsdatalagen (244/2001) ändras gällande användningen av digitala verktyg och
förfaranden inom bolagsrätt enligt direktiv (EU) 2019/1151och direktiv (EU) 2018/849 som
ändrade användningen av det finansiella systemet för att förhindra att det används för
penningtvätt eller finansiering av terrorism och ikraftsättandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2015/849 till den del det i det senare direktivet är fråga om sammankoppling av
register som gäller verkliga förmånstagare. Denna proposition skulle öka medlemsstaternas
informationsutbyte av företagsregister. En elektronisk etableringsanmälan för aktiebolag eller filial
borde behandlas inom fem vardagar.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
39

RP med förslag till samarbetslag 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
39

RP om försök med rekryteringsstöd
I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om ett försök med rekryteringsstöd. Syftet med
försöket är att utreda om man genom finansiellt stöd kan sänka tröskeln för att avlöna den första
externa arbetstagaren för ensamföretagare och företag som inte har avlönade arbetstagare.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
39

RP med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande
och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån
Arbetssökningsprocessen för arbetslösa och anvisandet av tjänster som motsvarar deras
servicebehov ska stödjas genom att arbets- och näringsbyrån eller den kommun som deltar i ett
kommunförsök ska träffa den arbetssökande särskilt i början av arbetslöshetsperioden oftare än
vad som sker nu. Påföljderna inom utkomstskyddet ska jämkas och graderas.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
39

RP med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och
näringsförvaltningen och om en serviceplattform
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Syftet med denna proposition är att skapa en rättslig grund för en ny serviceplattform som
tillhandahålls av det allmänna. Syftet med serviceplattformen är att förbättra matchningen mellan
arbetstagare och arbetsplatser, arbetslivs- och utbildningstjänsternas tillgänglighet samt att
arbetsförmedlingen effektiviseras. Dessutom skulle behandlingen av kunduppgifter uppdateras.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
39

RP med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i lag om el- och naturgasnätsavgifter
Syftet med projektet är att se över storleken på skattemässiga el- och naturgasnätsavgifter som
samlas in från el- och naturgasnätsinnehavare till att motsvara aktuell kostnadsnivå hos
Energimyndighetens nätövervakning.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
39

RP med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen
I lagprojektet utvärderas i vilken utsträckning man med ett kollektivavtal ska kunna avtala
regelbundet om arbetstiden i större utsträckning än i dag. Med anknytning till riksdagens utlåtande
kommer också särskilda frågor gällande utförande av nödarbete att utvärderas samt straffbarheten
gällande oberättigat nödarbete.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
40

RP med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade
bränslen
Bestämmelserna gällande skyldigheten att lagra olja och naturgas kompletteras i lagen. Dessutom
läggs en möjlighet till i lagen om att göra ett krav på rättelse av FBC:s beslut.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
40

RP med förslag till lag om ändring av 174 § i lagen om offentliga upphandlingar och
koncession
I denna proposition föreslås det att övergångsbestämmelserna för anknutna enheter inom
branschen för social- och hälsovårdstjänster i lagen om offentlig upphandling och koncession
ändras.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
42

RP med förslag till lagar om överensstämmelse för skodon och textilprodukter, ändring
av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och ändring av 1 § i lagen om
verkställighet av böter
I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag som ska genomföra förordningen om
textilmärkning och direktivet om märkning av skinn samt nationell, kompletterande reglering för
att genomföra EU:s marknadskontrolldirektiv.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
42

RP med förslag till lag om elektrifieringsstöd riktat till den energiintensiva industrin
I denna proposition föreslås en lag som reglerar elektrifieringsstöd för energiintensiva företag. De
sektorer som definieras i lagen skulle kunna få statligt stöd för sin verksamhets elförbrukning för
att minska koldioxidavtrycket eller för investeringar med vilka anläggningens växthusgasutsläpp
skulle minskas eller som med bestämda villkor rekommendationerna i rapporten om
energieffektivitetsbesiktning genomförs. Lagen skulle reglera ansökan av elektrifieringsstödet,
kriterierna för beviljande av stöd, beräkningen av stödbeloppet, myndigheternas uppgifter samt
övervakningen av stödsystemet. Storleken på det stödbelopp som ska utbetalas skulle bland annat
bero på priset på utsläppsrättigheten samt stödmottagarens elförbrukning eller produktionsvolym.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
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42

RP med förslag till ändring av lagen om utsläppshandel
Lagen om utsläppshandel skulle ändras utifrån ändringarna i kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2018/2066. Även andra korrigerande ändringar skulle genomföras
i lagen om utsläppshandel.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
42

RP med förslag till lag om ett aktiebolag vid namn X Ab och till lagar som har samband
med den
Ett nytt, helt statsägt bolag med specialuppgifter, vars verksamhetsområde är att sysselsätta
partiellt arbetsföra vilkas situation på arbetsmarknaden är krävande, ska grundas i Finland.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
43

RP med förslag till ändring av revisionslagen
I denna proposition föreslås det att revisionslagen ska ändras så att det i lagen läggs till
bestämmelser om en lättare granskning än revision, och denna lättare granskning, som utförs av
en revisor, ska vara möjlig för sammanslutningar av en viss storleksklass under vissa
förutsättningar.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
43

RP om godkännande och genomförande av avtal mellan Finland och Estland om
gemensamt ansvar för gasen och förslag till lag om ändring av
naturgasmarknadslagen
I denna proposition presenteras godkännande och genomförande av avtal mellan Finland och
Estland om gemensamt ansvar för gasen samt till följd av avtalet ändringar i
naturgasmarknadslagen

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
44

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
45

RP med förslag till lag om ändring av 1 kap. 1 § i bokföringslagen
Projektets mål är att komplettera bokföringslagen (1336/1997) för att bekämpa den grå ekonomin
genom att det bokföringsmaterial som gäller ett utländskt företags filial i Finland omfattas av
bokföringsskyldigheten.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
45

RP med förslag till ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa
och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete
Lagen föreslås ändras så att den studerande kan beviljas uppehållstillstånd under hela den tid som
examensarbetet tar. Dessutom föreslås att efter avslutad examen och även för forskare som har
avslutat sin forskningsverksamhet, kan uppehållstillstånd beviljas för två år för att ansöka om
arbete och starta företagsverksamhet. Även andra stadgeändringar tillkommer för att göra
tillståndsförfarandena för studerande, forskare och praktikanter smidigare.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
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46

RP med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till vissa lagar som har
samband med den
I lagstiftningen gällande elmarknaden görs de ändringar som EU:s nya lagstiftning för
elmarknaden förutsätter och de ändringar som arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för
smarta nät föreslår om smart och flexibelt elsystem. 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
46

RP om Brexitjusteringsreserv
Brexitjusteringsreserven är ett nytt verktyg för vilket det inte finns några nationella bestämmelser.
För att genomföra reserven ska EU-förordningen regleras på ett kompletterande sätt i den
nationella lagstiftningen särskilt genom att utse ett organ ansvarigt för förvaltningen samt ett
oberoende inspektionsorgan. Nödvändiga bestämmelser om Brexitjusteringsreservens förvaltning,
övervakning och inspektion samt stödberättigade kostnader bör inkluderas i lagen. Presentationen
föreslås som en del av TAE2022:s kompletterande presentation, som ska lämnas in till riksdagen
den 18 november (vecka 46).

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
47

RP med förslag till ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet
I denna proposition föreslås det att 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet ändras.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
49

RP med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
I denna proposition föreslås det att lagen om sjöarbetsavtal ändras. Till lagen om sjöarbetsavtal
fogas bestämmelser om alkoholutandningsprov hos arbetstagare.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
50

RP med förslag till lag om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Sydkorea om
feriearbete
I denna proposition föreslås det att det avtal om feriearbete som slutits med Sydkorea sätts i kraft.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
50

RP för lag om ikraftställande av fördrag mellan Finland och Japan om arbetslov
En regeringsproposition med förslag till lag om sättande i kraft av avtalet om feriearbete med
Japan.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
50

RP med förslag till ändring av gruvlagen
De ändringar av gruvlagen som regeringsprogrammet, de utredningar som gäller gruvdrift och en
bättre praktisk tillämpning av gruvlagen förutsätter bereds.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
3

RP med förslag till lag om ändring av handelsregisterlagen samt lagar om ändring av
lagen angående rättighet att idka näring och ändring av en del till dem hörande lagar
Regeringens proposition till en ny handelsregisterlag bereds. Samtidigt bereds en proposition för
att reformera lagen angående rättighet att idka näring (122/1919).

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
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Social- och hälsovårdsministeriet
Vecka (uppskattning)
36

RP med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar
Covid-19/ I denna proposition föreslås det att de temporärt gällande förutsättningarna för kunder
SR 5.9.2021 och deltagare gällande användning av lokaler för att förhindra spridningen av covid-19-pandemin
i 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar ändras. Den exakta definitionen på närkontakt skulle tas
bort från paragrafen samt incidenstalet som använts som ett kriterium för tillämpning. Dessutom
föreslås att tillämpningskriterierna för smittoutbrott specificeras så att paragrafenliga beslut skulle
förutsätta att det i området har konstaterats betydande smittoutbrott, som skulle orsaka
betydande risker för nya smittospridningar inom området.
RP 118

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
36

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
36

RP med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen
om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
Covid-19/ Denna proposition skulle reglera en del sådana temporära förändringar vars syfte är att
förenkla och förtydliga bestämmelser gällande arbetslöshetsförmåner och därigenom förenkla
arbetsmängden som hanteringen av förmånsansökningar förutsätter i vissa situationer samt stödja
arbetets mottagande och arbetskraftens regionala rörlighet.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Sarkkinen
37

RP med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och
lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem (Reform
av familjeledigheterna)
En familjeledighetsreform, som inbegriper ändringar av bestämmelserna om föräldradagpenning i
sjukförsäkringslagen, av bestämmelserna om familjeledighet i arbetsavtalslagen samt av lagar som
har samband med dem, genomförs.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Sarkkinen
37

RP med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Covid-19/ Giltighetstiden för de temporära bestämmelserna skulle förlängas till perioden16.10–
31.12.2021. Av personer som anländer till Finland förutsätts ett intyg gällande corona, och
restriktionerna som gäller restauranger skulle fortsätta att gälla.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
38

RP med förslag till ändring av hälsoskyddslagen
Denna proposition skulle reglera kommunens årliga skattemässiga
hälsoskyddstillsynen. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022.

tillsynsavgifter

för

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
38

RP med förslag till lagar om ändring av 8 kap. 5 a § och 12 kap. 6 § i
sjukförsäkringslagen
samt
7
§
i
lagen
om
Folkpensionsanstaltens
rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspeng
I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen och lagen om folkpensionsanstaltens
rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner ändras i enlighet med statsminister
Sanna Marins regeringsprogram utifrån förslagen från kommittén som dryftar
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rehabiliteringsreformen som en del av handlingsplanen för rehabiliteringen 2020–2022.
Sjukförsäkringslagen föreslås bli ändrad så att det till lagen fogas bestämmelser om tidpunkterna
för bedömning av rehabiliteringsbehovet, den återstående arbetsförmågan och möjligheterna att
fortsätta i arbetet under utdragna sjukdagpenningsperioder. Bestämmelsen om den yrkesinriktade
rehabiliteringens innehåll i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och
rehabiliteringspenningförmåner föreslås bli ändrad så att tjänsteutbudet blir mer flexibelt.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Sarkkinen
39

RP med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2022 fastställs.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Sarkkinen
39

RP med förslag till ändring av 13 b § i barnskyddslagen
I regeringens förslag skulle socialarbetet inom barnskyddet regleras stegvis på grund av
åtstramningen av personaldimensioneringen. Övriga förslag från arbetsgruppen för reformen av
krävande vård ska hanteras som en egen helhet och regeringens proposition gällande dessa
överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
41

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen och
strålsäkerhetslagen
Genom denna proposition reformeras lagen om Strålsäkerhetscentralen (ställning och uppgifter).
Bestämmelsen om STUK International Oy i den nuvarande lagen avskiljs och blir en egen lag
eftersom Strålsäkerhetscentralen inte har styrningsmakt i bolaget. Social- och
hälsovårdsministeriet svarar för styrningen av bolaget. Dessutom görs vissa tekniska ändringar i
strålsäkerhetslagen.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
42

RP med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen (förordningen om
veterinärmedicinska läkemedel)
I denna proposition föreslås de ändringar i läkemedelslagen som det nationella genomförandet av
EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel förutsätter.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Sarkkinen
42

RP med förslag till lag om tillämpning av bestämmelserna om social trygghet i handelsoch samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket
Lagen föreslås innehålla den kompletterande nationella lagstiftning som behövs för att verkställa
avtalet. Bestämmelserna om social trygghet i avtalet kan inte till alla delar tillämpas självständigt,
och därför behövs det kompletterande nationella bestämmelser.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Sarkkinen
46

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

29

46

RP av kompletterande nationella bestämmelser i fråga om Europaparlamentets och
rådets förordning om en allmäneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP)
Det huvudsakliga innehållet i regeringens proposition är att bereda kompletterande nationella
bestämmelser för olika sakfrågor, i fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/1238 om en allmäneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP).

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Sarkkinen
47

RP med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av
den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för
äldre
I denna proposition föreslås bestämmelser som fogas till äldreomsorgslagen och socialvårdslagen
för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten på tjänster i hemmet samt främja tillgången på
hemtjänstpersonal. Tjänsterna i hemmet reformeras samt helheten för bestämmelserna gällande
boendetjänster. Informativa bestämmelser fogas till äldreomsorgslagen, med vilka ett mångsidigt
boende för äldre personer främjas. Till lagen fogas nödvändiga bestämmelser gällande
uppföljningen av tjänsternas genomförande. Äldreomsorgslagen och socialvårdslagens
bestämmelser samordnas i tillämpliga delar med lagen om klientavgifter och lagen om privat
socialservice.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
48

RP med förslag till lag om ändring av narkotikalagen
I denna proposition 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
50

RP med förslag till lag om personregister för arbetarskyddet samt till ändring av vissa
bestämmelser om arbetarskydd
I denna proposition föreslås en lag om personregister för arbetarskyddet som ersätter den gällande
motsvarande lagen. Dessutom föreslås ändringar i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och
finansiering (159/1978) och lagen om laddare (423/2016). Ändringarna beror i huvudsak på EU:s
allmänna dataskyddsförordning.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Sarkkinen
50

RP om godkännande och sättande i kraft av 2019 års Internationella
arbetsorganisations konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet
Avsikten med denna proposition 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 Sarkkinen
RP med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen (vårdgaranti)
I enlighet med regeringsprogrammet (avsnitt 3.6, mål 4) 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.
Tidpunkt för presentationsveckan kommer att beslutas senast i slutet av oktober.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
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Miljöministeriet
Vecka (uppskattning)
36

RP med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen (EU:s
kontaktpunkt för produkter, MKB,
RED II)
I denna proposition föreslås ändringar i lagen gällande a) flytt av EU:s kontaktpunkt för produkter,
b) hörande av MKB-projekt och c) RED II-direktivets genomförande. När det gäller dessa tre
separata helheter har kommissionen lämnat formella anmärkningar, enligt vilka förändringarna
måste träda i kraft senast under 2021.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
37

RP med förslag till lag om ändring av gränsen för Punkaharju naturskyddsområde
I denna proposition föreslås en ändring av gränsen för Punkaharju naturskyddsområde.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
39

RP med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av genom
naturvårdslagen fridlysta djur
En ny lag om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter stiftas.
Regeringsprogrammet: Punkt 3.1, mål 5, åtgärd 10: Naturvårdslagstiftningen revideras utifrån
en utvärdering.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
39

RP om ändring av vissa bestämmelser gällande marknadskontroll inom
miljöministeriets förvaltningsområde
Genomförande av ändringar till följd av EU:s marknadskontrollförordning i vissa av
bestämmelserna inom miljöministeriets förvaltningsområde (3–4 lagar samt ändringar i
förordningar).

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
43

RP med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen
Denna proposition skulle ändra 89 § i miljöskyddslagen (527/2014) om ändring av miljötillståndet.
Dessutom skulle regleringen av avfallsgarantier specificeras (59–61 §). Dessutom skulle denna
proposition nationellt genomföra de förändringar i miljöskyddslagen (förbränning av kött- och
benmjöl) till följd av EU:s s.k. genomförandeförordning för biproduktsförordningen (EU) 142/2011.
Bestämmelser gällande publiceringen av gamla beslut skulle fogas till miljöskyddslagen och
vattenlagen, så att nödvändiga personuppgifter kan publiceras i det offentliga nätverket.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
2

RP med förslag till naturvårdslag
I enlighet med regeringsprogrammet (3.1 mål 5) kommer lagstiftningen gällande naturvård
reformeras utifrån bedömning; förlusten av biologisk mångfald ska stoppas.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
2

RP med förslag till lag om ändring av avfallslagen (avfallsregister)
Med propositionen skulle ändringarna gällande avfallsregister som överförts i avfallslagens första
fas genomföras (ändringar i avfallshanteringsregistret samt upprättandet av ett nytt register för
transportdokument).

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
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3

RP med förslag till klimatlag
I enlighet med regeringsprogrammet (3.1 mål 1) stärks klimatlagens styreffekt.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
3

RP om utveckling av BSP-systemet
BSP-systemets funktionalitet förbättras exempelvis genom att granska ändamålsenligheten med
gränsen för maxåldern. Man strävar också efter att förtydliga bestämmelserna
(informationsöverföring, kontrollskyldighet osv.) i BSP-lagstiftningen gällande samarbetet mellan
statskontoret och bankerna.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen under vårsessionen 2022
Februari 2022–augusti 2022
Statsrådets kansli
Vecka (uppskattning)
17

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

Utrikesministeriet
Vecka (uppskattning)
8

RP om ikraftträdandet av avtalet mellan EU och Singapore om investeringsskydd
Ikraftträdandet av avtalet mellan EU och Singapore om investeringsskydd.

Utrikesministeriet, utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari
26

RP om sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen
och dess medlemsstater, å ena sidan, och Vietnam, å andra sidan
Godkännande av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Vietnam, å andra sidan.

Utrikesministeriet, utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari

Justitieministeriet
Vecka (uppskattning)
5

RP med förslag till lag om ändring av lagen om övervakning av
underrättelseverksamheten
I propositionen föreslås att lagen om övervakning av underrättelseverksamheten (121/2019)
ändras. Syftet är att lagen reglerar om en ställföreträdare för underrättelsetillsynsombudsmannen.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
8

RP med förslag till lag om tillämpning av den nya Bryssel II a-förordningen
Lagen revideras med de nationella bestämmelser som tillämpningen av den nya Bryssel II aförordningen förutsätter.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
10

RP med förslag till ändring av lag om Finlands deltagande i Europeiska
åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet
I denna proposition föreslås att lagen som kompletterar EPPO-förordningen gällande Finlands
deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet (66/2021), som trädde i kraft
den 10 juni 2021 ändras. I propositionen föreslås en reglering av de nationella bestämmelser
med vilka ändamålsenliga arrangemang som förordningen förutsätter säkerställs, så att
europeiska delegerade åklagarnas rättigheter som har anknytning till social trygghet, pension
och försäkringsskydd enligt nationell lagstiftning ska bibehållas.
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Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
11

RP med förslag till lag om ändring av föreningslagen och till lagar som har samband
med den
För att förbättra verksamhetsförutsättningarna för föreningar och övrig gemensam
medborgarverksamhet, ska regleringen av nya alternativ samt en del principer gällande
föreningsrätten införas i lagen gällande inträde och utträde ur föreningen, medlemmarnas
beslutsfattande, förvaltningsmodellen och organ, bokföring, skadeståndsansvar och föreningarnas
strukturella förändringar. Ett annat alternativ som kan användas av gemensam
medborgarverksamhet som är lättare att organisera för att uppnå juridisk person är bestämmelser
för verksamhetsgruppen , som uppkommer genom registrering och som ledningen helt kan skötas
online.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
11

RP med förslag till förbättring av kundskyddet i personliga tjänster
Till konsumentskyddslagen fogas ett nytt 9 a kap. om konsumentens rättigheter och skyldigheter
vid fel och fördröjningar i personliga tjänster.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
16

RP med förslag till lag om justitieförvaltningens specialmyndigheter
Syftet är att lägga fram regeringens proposition om en lag gällande ett ämbetsverk för
justitieförvaltningens specialmyndigheter, som skulle samla konkursombudsmannen,
barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens
byrå, underrättelsetillsynsombudsmannen, dataombudsmannens byrå, äldreombudsmannen,
Europeiska
institutet
för
kriminalpolitik
(HEUNI),
Olycksutredningscentralen,
konsumenttvistenämnden och rättegångsbiträdesnämnden. Myndigheternas oberoende ställning
kommer inte att riskeras och inte heller deras uppgiftsområde förändras, utan deras stöd- och
förvaltningstjänster sammanföras. Målet är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
16

RP med förslag till lag om en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet
Målet är att lämna en regeringsproposition med förslag till lag om ett nytt riksomfattande
ämbetsverk med uppgift att ordna tjänster inom rättshjälp, ekonomisk rådgivning, skuldrådgivning
och
allmän
intressebevakning.
De
nuvarande
sex
statliga
rättshjälpsoch
intressebevakningsdistrikten ska upphöra. Rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna
samt verksamhetsställena ska kvarstå. Ämbetsverket ska ha riksomfattande behörighet i
förvaltnings- och stöduppgifter och bli en självständig bokföringsenhet.
De
centralförvaltningsuppgifter som för närvarande sköts av justitieministeriet ska överföras till
ämbetsverket. Lagen är avsedd att träda i kraft
den 1 januari 2023.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
17

RP om distansdeltagande och möten på nätet i aktiebolag, bostadsaktiebolag och
andelslag
RP om att ändra reglerna i aktiebolagslagen, bostadsbolagslagen och kooperativlagen avseende
årsstämman och andelsstämman för att underlätta fjärrdeltagande och möjliggöra fjärrmöten.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
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20

RP med förslag till effektivisering av besöksförbudet
Syftet med denna proposition är att förbättra besöksförbudets effekt, minska överträdelser av
besöksförbud och öka säkerheten särskilt för offer för våld i nära relationer. Obs! Budgetlag som
ska anges vid avvikande förfarande.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
21

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om grupptalan och om grupptalan om
åtgärder för förbudsföreläggande
I denna proposition föreslås det att lagen om grupptalan ändras och att det stiftas en lag om
grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande. Denna proposition innehåller förslag till
behövliga lagstiftningsändringar för att i Finland genomföra Europaparlamentets och rådets
direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson
22

RP med förslag till lag om ändring av diskrimineringslagen och till lagar som har
samband med den
Syftet med denna proposition är att bereda nödvändiga förändringar i diskrimineringslagen, lagen
om diskrimineringsombudsmannen och lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.
Dessutom är syftet att granska behovet av att förändra bestämmelserna som gäller diskriminering
i arbetslivet.

Justitieministeriet, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Blomqvist
24

RP om kompletterande lagstiftning som förordningen om ECRIS-TCN förutsätter och
genomförandelagstiftning som direktivet om ECRIS-TCN förutsätter
Denna proposition innehåller lagstiftning som kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2019/816 (förordningen om Ecris-TCN) och lagstiftning för att genomföra
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/884 (direktivet om Ecris-TCN). Obs! Budgetlag
som ska anges vid avvikande förfarande.

Justitieministeriet, justitieminister Henriksson

Inrikesministeriet
Vecka (uppskattning)
13

RP med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen
I medborgarskapslagen föreslås i huvudsak ändringar som gäller författningsvården.
Definitionerna av barn och statslösa uppdateras. Erhållandet av medborgarskap för barn ska
förnyas så att ett barn när det föds alltid får finskt medborgarskap av sin finländska förälder direkt
med stöd av lag. Också ett barn som adopterats av en finländare får alltid medborgarskap direkt
med stöd av lag. Bestämmelserna om den utredda identiteten, som är en förutsättning för
erhållande av medborgarskap, preciseras. Bestämmelserna om beräkning av den boendetid som
krävs för medborgarskap förtydligas. Bestämmelserna om påvisande av språkkunskaper
preciseras. I lagen föreslås också ändringar av mer teknisk natur.

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo
24

RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Enligt regeringsprogrammet utvecklas lagstiftningen och tillämpningspraxisen för att främja att de
personer som har sysselsättning i Finland och som fått ett avslag på sin asylansökan kan få
arbetsbetingat uppehållstillstånd smidigare än för tillfället. I detta syfte upprättas en utredning av
lagändringen gällande främlingspass och beviljande av tillfälligt uppehållstillstånd i fall då de skulle
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beviljas för en begränsad tidsperiod, så att personen ska kunna resa för att skaffa resedokument
av myndigheterna i sitt eget land och nödvändiga lagändringar genomföras.

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo
26

RP med förslag till lag om översyn av lagen om nödcentralsverksamhet
Behövliga ändringar bereds i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010). Syftet med projektet
är att bedöma bland annat förhållandet mellan lagen om nödcentralsverksamhet och kraven i den
nationella dataskyddslagstiftningen och i EU:s dataskyddslagstiftning, den behövliga helheten av
uppgifter och befogenheter för och ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som använder
nödcentralsdatasystemet samt ändringsbehoven i anslutning till användningen av
nödcentralsdatasystemet, underhållet av systemet och ansvarsfördelningen.

Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo

Finansministeriet
Vecka (uppskattning)
5

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
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
6

RP med förslag till ändring av matrikellagen
Syftet med denna proposition är att bereda nödvändiga förändringar i martikellagen och förordningarna samt till dem hörande övriga förordningar.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
8

RP med förslag till utvidgning av skatteuppgifternas offentlighet
Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter ska ändras så att även de
ändringar i beskattningsuppgifterna som gjorts efter att beskattningen slutförts blir offentliga.
Projektet hör till regeringsprogrammets del Ett ekonomiskt hållbart Finland.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
13

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 denna proposition 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 Saarikko
13

RP om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Republiken
Moldavien om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
Tullsamarbetsavtalet för tullbrottsbekämpningen som ingåtts med Moldavien, med vilken
eftersträvas att förbättra samarbetet mellan tullmyndigheterna i Finland och Moldavien i
bekämpningen och utredningen av tullbrottslighet. Avtalet motsvarar i stor utsträckning de
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bilaterala tullsamarbetsavtal som ingåtts mellan Finland och tredjeländer under de senaste åren,
vars huvudsyfte är att ge den andra parten uppgifter för att bekämpa och utreda tullbrottslighet.
Överenskommelsen utgår från Världstullorganisationens modellavtal.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
16

RP om det nationella genomförandet av förändringarna gällande förlängningen av
övergångstiden för fondföretagsdirektivet med anknytning till förordningen om
faktablad om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (EU)
1286/2014)
Kommissionen föreslår att övergångsperioden förlängs till och med den 30 juni 2022 för
nyckelinformationsdokument enligt PRIIPS-förordningen gällande fondföretag i enlighet med
fondföretagsdirektivet. Avsikten är att genomföra nödvändiga ändringar för fondernas del i
PRIIPS-förordningens nyckelinformationsdokumentet. Kommissionens avsikt är att godkänna de
här tekniska regleringsstandarderna genom att ändra förordningen delegerad av kommissionen
som genomförts med stöd av PRIIPS-förordningen.

Finansministeriet, finansminister Saarikko
17

RP om ändring av statistiklagen och lagen om statistikcentralen
I RP noteras i lagen om statistikcentralen en forskarservicefunktion. I statistiklagen görs några
tekniska justeringar.

Finansministeriet, kommunminister Paatero
20

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och lagen om
myndigheten för finansiell stabilitet
Lagstiftningsprojekt för nationellt ikraftsättande av en ram för återhämtning och resolution av
centrala motparter

Finansministeriet, finansminister Saarikko

Undervisnings- och kulturministeriet
Vecka (uppskattning)
16

RP med förslag till ändring av läropliktslagen och till lagar som har samband med den
I denna proposition föreslås en precisering av vissa bestämmelser i läropliktslagen och till andra
lagar som har samband med den som bland annat anknyter till informationstillgången i
övergångsskedet samt beviljande av logi- och reseersättning. De föreslagna ändringarna avses
träda i kraft den 1 augusti 2022.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
16

RP med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna språkexamina
I denna proposition föreslås ändring av lagen om allmänna språkexamina så att det till lagen tillförs
regler om följder vid bedrägligt beteende och ordningsförseelse.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson
16

RP med förslag till ändring av lagen om yrkesutbildning, universitetslagen och
yrkeshögskolelagen
Syftet med denna proposition är att specificera återkallandet av behörigheten att studera i lagen
om yrkesutbildning, universitetslagen och yrkeshögskolelagen samt bestämmelser gällande
drogtester utifrån utvecklingsbehoven som konstaterats i SORA-projektets slutrapport av
undervisnings- och kulturministeriet.
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De föreslagna ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsminister Andersson

Jord- och skogsbruksministeriet
Vecka (uppskattning)
10

RP med förslag till gödsellag
Syftet med projektet är att bereda behovet av lagstiftning som EU:s nya lagstiftning förutsätter,
observera de nationella förändringsbehoven och bereda den regeringsproposition som blir
resultatet av detta. Målet är att den nationella lagstiftningen ska träda i kraft den 16 juli 2022.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
10

RP med förslag till lag om stöd av fond för bekämpning av djursjukdomar
Ett stödsystem bereds för den fond för bekämpning av djursjukdomar som aktörerna upprättat.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
10

RP med förslag till lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter
I denna proposition föreslås en ändring av lagen om animaliska biprodukter. Med propositionen
skulle man foga till lagen de bestämmelser som komplettering av förordningen gällande EU:s
officiella kontroll förutsätter. Dessutom skulle propositionen genomföra de undantag som tillåts i
ändringen av genomförandeförordningen gällande biprodukter från djur inom EU.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
12

RP med förslag till ändring av lagen om fiske
I lagen om fiske ska det införas bestämmelser som gör det möjligt att i informationssystemet
Omakala rapportera fångsten från fritidsfisket. Naturresursinstitutet ska få i uppgift att upprätthålla
informationssystemet Omakala. Dessutom skulle ett antal tekniska ändringar göras i lagen.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
13

RP med förslag till lag om djurs välbefinnande och till vissa lagar som har samband
med den
I proposition föreslås det att det stiftas en lag om djurs välbefinnande som ersätter den nuvarande
djurskyddslagen. Syftet med lagen är förutom att främja djurs välbefinnande och skydda djur
också att öka respekten mot djur och den goda behandlingen av dem. Syftet är också att
effektivisera tillsynen över djurs välbefinnande. Förslaget syftar till att säkerställa ett effektivt
genomförande av EU-lagstiftningen och revidera lagen så att den uppfyller kraven i grundlagen.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
14

RP med förslag till veterinärvårdslag
Veterinärvårdslagen kommer att revideras för att uppdatera förordningen och för att beakta den
övriga lagstiftningen som ingår i den. Det centrala i reformen är att säkerställa en landsomfattande
tillgång och tillgänglighet på veterinärtjänster, beaktande av aspekter på konkurrensneutraliteten
samt ändringar i arbetslagstiftningen i bestämmelserna gällande de kommunala
veterinärtjänsterna samt att ordna stationen på Helsingfors universitet så att patientmaterialet till
veterinärutbildningen kan tryggas.

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä

38

Kommunikationsministeriet
Vecka (uppskattning)
35

RP med förslag till ändring av fordonslagen och lagen om transportservice
(Reparationspaket för fordonslagen)
Syftet är att förbjuda försäljning, marknadsföring och installation av utrustning som används för
manipulering av fordonsutsläpp. Genom dessa medel skulle man kunna utrota verksamhet som
grundar sig på utsläppsmanipulering och därigenom minska trafikutsläppen. Dessutom är syftet
att möjliggöra kontraktsenliga tester som hör till automatiserade fordon. Syftet är också att
uppdatera och förtydliga regleringen av fordonslagen som anknyter till besiktning samt användning
av utländskt fordon.

Kommunikationsministeriet, kommunikationsminister Harakka

Arbets- och näringsministeriet
Vecka (uppskattning)
6

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller
främjande av sysselsättningen och ändring och komplettering av vissa andra lagar
I denna proposition föreslås en ändring av ikraftsättandet av 23 § i lagen om ett kommunförsök
som gäller främjande av sysselsättningen 1269/2020, kommunförsökslagen). I denna proposition
föreslås att temporärt ändra 3 mom. i 1 § i 9 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och
företagsservice (916/2012, JTYPL), på det sätt som den är i lag 1270/2020. I denna proposition
föreslås att kap. 2 a 13 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002, TTL) ändras till att
motsvara lag 423/2021.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
8

RP med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och arbetstidslagen samt vissa
till dem hörande lagar
Med denna proposition genomförs EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Samtidigt genomförs
lagstiftningsåtgärder gällande avtalen om varierande arbetstid som anknyter till
regeringsprogrammet.

Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
8

RP med förslag till lag om skyddsupplag för bränntorv
För att säkra försörjningssäkerheten för värmen skulle försörjningsberedskapscentralen för
förändringar och variationer i produktionsförhållanden på bränslemarknaden kunna avtala med
bränntorvsleverantören om upprättandet och upprätthållandet av ett skyddsupplag.
Försörjningsberedskapscentralen skulle årligen betala för skyddsupplaget för bränntorv, vars
maxgräns skulle höjas jämfört med den nuvarande. Bränntorven i skyddsupplaget skulle kunna
användas om Försörjningsberedskapscentralen beviljar tillstånd för detta för att säkra
värmeproduktionen i området. Den föreslagna lagen skulle ersätta den befintliga lagen om
skyddsupplag för bränntorv.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä
18

RP med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har
samband med den
Kapitel 5 i utlänningslagen liksom andra bestämmelser som gäller sysselsättning för invandrare
ändras så att de bättre stödjer snabba tillståndsförfaranden, automatisering och elektroniska
processer med en månads behandlingstid som mål.
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Arbets- och näringsministeriet, arbetsminister Haatainen
20

RP med förslag till ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business
Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017)
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
26

RP med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen
Bestämmelserna gällande elmarknadslagens elavtal och elens detaljhandelsmarknad revideras
utifrån förslagen från Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för smarta nät. Användningen
av den så kallade modellen med en faktura möjliggörs på detaljhandelsmarknaden och åtgärder
vidtas för metoder hos s.k. problemförsäljare.

Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä

Social- och hälsovårdsministeriet
Vecka (uppskattning)
5

RP med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer över 55 år
I denna proposition föreslås det att de tilläggsdagar inom utkomstskyddet för löntagaren (den så
kallade pensionsslussen) gradvis ska slopas. Det föreslås också att vissa andra åtgärder som
regeringspartierna föreslog den 17 december 2020 för att förbättra sysselsättningen bland
personer över 55 år ska förverkligas.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Sarkkinen
6

RP till lagar om ändring av lagen om elev- och studerandevård samt hälso- och
sjukvårdslagen
Som ett resultat av social- och hälsovårdsreformen skulle lagen om elev- och studerandehälsovård
behöva förändras så att hänsyn tas till kommunens och välfärdsområdets samarbete i
studerandevården och bättre självbestämmanderätt för barn och ungdomar samt skydd av
integritet och personuppgifter. Dessutom föreslås ändringar i bestämmelserna om anteckning och
registerhållning samt den nationella utvecklingen, styrningen och övervakningen av
studerandevårdtjänsterna. Förändringarna som föreslås för hälso- och sjukvårdslagen är närmast
av teknisk natur och beror på reformen av social- och hälsovården.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
6

RP om ändring av lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet
och till lagar som har samband med den
En lag om fastställande av könstillhörighet som respekterar självbestämmanderätten kommer att
regleras i enlighet med regeringsprogrammet.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
9

RP med förslag till lag om Genomcentret och om behandling av genomdata
Genom den föreslagna lagen inrättas det i Finland ett Genomcenter. I lagen föreskrivs det om
centrets uppgifter. Genomcentret ska vara en expertmyndighet i frågor som gäller användning av
genomdata samt hälsorelaterade genetiska analyser. Genomcentret 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
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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
9

RP om det nationella genomförandet av tillgänglighetsdirektivet
Tillgänglighetsdirektivet för produkter och tjänster trädde i kraft den 17 april 2019 och kraven i
direktivet ska införlivas i den nationella lagen senast den 28 juni 2022. Tillgänglighetskraven
tillämpas från och med den 28 juni 2025. Tillgänglighetskraven kommer att gälla både den
offentliga och den privata sektorn då de tillhandahåller sådana produkter eller tjänster som avses
i tillgänglighetsdirektivet.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
16

RP med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män,
jämställdhetsplanering inom småbarnspedagogiken
I denna proposition föreslås att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
(jämställdhetslagen) ändras. Bestämmelser som främjar jämlikhet för småbarnspedagogiken skulle
kompletteras. I enlighet med regeringsprogrammet föreslås en skyldighet att upprätta en
jämställdhetsplan inom småbarnspedagogiken. Skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan
skulle utvidgas från läroinrättningar till småbarnspedagogiken. Skyldigheten att upprätta en
platsspecifik jämställdhetsplan skulle gälla daghemsverksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Blomqvist
18

RP med förslag till ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård
Huvudinnehållet i propositionen är att lägga till en ny paragraf i lagen om ordnande av social- och
hälsovård, enligt vilken personer utan uppehållstillstånd som befinner sig i Finland har rätt till
hälsovård i Finland skulle utvidgas från nuvarande brådskande vård till nödvändig vård. Målet
skulle vara att genomföra noteringen i regeringsprogrammet för Marins regering samt nationellt
bättre beakta skyldigheterna om de mänskliga rättigheterna som är bindande för Finland. Förslaget
till förändring grundar sig till sitt innehåll på den i riksdagen tidigare behandlade RP 343/2014,
som förföll 2015. Målet är att lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
20

RP med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
I regeringens proposition utvidgas rättigheter och faktiska möjligheter för personal,
personalrepresentanter och enskilda arbetstagare att öka lönemedvetenheten och ingripa
effektivare i diskriminering.

Social- och hälsovårdsministeriet, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Blomqvist
22

RP om ändring av lagen om gränsöverskridande hälsovård
Avsikten är att göra de ändringar i lagen om gränsöverskridande hälsovård som hänför sig till den
nationella social- och hälsovårdsreformen (med undantag för de rent tekniska ändringar som tagits
i beaktande i RP 56/2021). Därtill föreslås ändringar i ersättningsprocessen för kostnader för vård
som givits utomlands för att beakta de ändringar som berör sjukförsäkringslagen (1224/2004)
samt de förpliktelser som hänför sig till direktivet 2011/24/EU om tillämpningen av
patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Lagen föreslås även ändras för att
beakta de ändringsbehov som uppdagats under lagens tillämpning. Målsättningen är att
lagändringarna ska träda ikraft 1.1.2023.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
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24

RP med förslag till lagstiftning av handikappservice
I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om funktionshinderservice. Lagen tillämpas
på personer som på grund av ett långvarigt funktionshinder till följd av en funktionsnedsättning
eller sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver hjälp eller stöd för att klara en normal
livsföring och som inte med stöd av någon annan lag får tillräcklig och lämplig service. Lagen
kompletterar socialvårdslagen som tillämpas som allmän lag för socialvården.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
24

RP med förslag till lag om ändring av lagen om pension för företagare
Med denna proposition preciseras regleringen av fastställandet av FöPL-inkomster.

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Sarkkinen
24

RP med förslag till lag om stärkt självbestämmanderätt för klienter och för patienter
och om villkor för begränsningsåtgärder och till vissa lagar som har samband med den
Bristerna i lagstiftningen gällande rättsmedlen för läkemedelsbehandling oberoende av patientens
vilja inom den psykiatriska vården samt den föråldrade lagstiftningen gällande missbrukarvård
kommer att revideras. Bestämmelserna om självbestämmanderätt i specialomsorgslagen
uppdateras in i en ändamålsenlig lagstiftning. Förändringsbehoven gällande de viktigaste
internationella förpliktelserna beträffande de mänskliga rättigheterna har beaktats. RP 108/2014
rd förföll. Remisstiden för det nya RP-utkastet löpte ut i september 2018 och propositionen kunde
inte lämnas in till riksdagen före regeringsperiodens slut våren 2019.

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru
24

RP med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsbolag
Utveckling av lagstiftning med hänsyn till allmän utveckling av
arbetspensionsverksamhet som en del av socialförsäkringen.

bolagsrätt

och

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsminister Sarkkinen
24

RP med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen och till lagar som har
samband med den
I denna proposition skulle förslagen från reformarbetsgruppen förverkligas gällande krävande
vård, för vilka regeringens proposition var på remiss våren 2021. Beredningshandlingar (RP-utkast,
yttranden som givits) se STM004:00/2021

Social- och hälsovårdsministeriet, familje- och omsorgsminister Kiuru

Miljöministeriet
Vecka (uppskattning)
5

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning
Till lagen skulle bestämmelser gällande offentliggörandet av gamla handlingar i enlighet med MKBlagen läggas till, så att nödvändiga personuppgifter kan publiceras i det offentliga nätverket.
Dessutom skulle ytterligare ändringar som orsakas av det pågående MKB-direktivets 2014/52/EU:s
överträdelseförfarande genomföras i MKB-lagen.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
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16

RP med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och avfallslagen
(engångsplastdirektivet)
Genom denna proposition genomförs huvuddelen av de ändringar på lagnivå som det så kallade
direktivet om engångsplast (EU 2019/904) förutsätter. I ifrågavarande SUP-direktivet har de
reglerade produktförbuden och märkningskraven genomförts tidigare, (lagen om ändring av
avfallslagen 714/2021 och statsrådets förordning som antagits utifrån den).

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
21

RP med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen (effektivisering av samarbetet
mellan regionförvaltningsverken och NTM-centralerna)
Miljöskyddslagens bestämmelser om förfarandet specificeras gällande samarbetet mellan statens
tillstånds- och tillsynsmyndigheter.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
24

RP med förslag till lag om samförvaltning i statligt stödda hyreshus
Lagen om samförvaltning i hyreshus skulle revideras enligt regeringsprogrammets skrivelse 3.1.1.
Bostadspolitik (s. 55). Genom reformen av lagen om samförvaltning stärks beslutanderätten för
boende i hyreshus och de boendes möjligheter att påverka i ärenden som gäller det egna boendet.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
24

RP med förslag till lag om ändring av lagen om statsborgen för ombyggnadslån för
bostadsaktiebolag
3.3.1 Bostadspolitik s. 50 Borgenssystemet för ombyggnad i bostadsaktiebolag ska uppdateras till
en fungerande stödmodell enligt regeringsprogrammet.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
32

RP med förslag till lag om ordnande av efterbehandling och avfallshantering vid
oljeskador och kemikalieolyckor samt till vissa lagar som har samband med den
Bestämmelserna om efterbehandling av oljeskador överförs från räddningslagen till en lag inom
miljöministeriets förvaltningsområde. Samtidigt preciseras och förtydligas lagstiftningen om
efterbehandling. Dessutom utarbetas bestämmelser om ordnandet av avfallshanteringen vid stora
fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor.

Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen
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Statsrådets redogörelser
Statsrådets redogörelser som lämnas till riksdagen under höstsessionen 2021
September

Statsrådets försvarsredogörelse
Försvarsministeriet, försvarsminister Kaikkonen

September

Utvecklingsprogram för bostadspolitiken
Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen

Oktober–november

Statsrådets framtidsredogörelse (del 1), del 2 hösten 2022
Statsrådets kansli, statsminister Marin

November

Statsrådets redogörelse om deltagandet i Nato-ledd
utbildningsoperation i Irak och deltagande i OIR-operationen som är en
koalition för att bekämpa IS i Irak
Utrikesministeriet, utrikesminister Haavisto

November–december

Människorättspolitisk redogörelse (UM, JM och övriga ministerier)
Utrikesministeriet, utrikesminister Haavisto

December

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt
Miljöministeriet, miljö- och klimatminister Mikkonen

December

Statsrådets redogörelse gällande utvärderingen av lagstiftningen om civil
underrättelse (IM, FM)
Inrikesministeriet, inrikesminister Ohisalo

December

Statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken
Social- och hälsovårdsministeriet, minister för nordiskt samarbete och
jämställdhet Thomas Blomqvist

Hösten 2021

Statsrådets redogörelse om klimat- och energistrategin
Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä

Statsrådets redogörelser som lämnas till riksdagen under vårsessionen 2022
Våren 2022

Statsrådets framtidsredogörelse om handeln
Arbets- och näringsministeriet, näringsminister Lintilä

Våren 2022

Statsrådets redogörelse för klimatplanen för markanvändningssektorn
Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksminister Leppä
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Våren 2022

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för åren
2023–2026
Finansministeriet, finansminister Saarikko
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