Hallituksen neuvottelu kirjallisessa menettelyssä 6.9.2022

PÄÄMINISTERI MARININ HALLITUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖSUUNNITELMA
JA VALTIONEUVOSTON SELONTEOT
Vaalikauden 2019–2023 loppu (eduskunnan syysistuntokausi 2022)

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma sisältää tiedot hallituksen esityksistä, jotka on tarkoitus
antaa eduskunnalle vaalikauden 2019–2023 lopussa (syysistuntokausi 2022).
Lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyy lyhyt kuvaus kustakin hallituksen esityksestä ja arvio
esittelyviikosta. Tarkemmat tiedot hallitusten esitysten valmistelusta ovat saatavilla
valtioneuvoston
hanketietopalvelussa
(Hankeikkuna).
Ministeriöt
vastaavat
hanketietopalvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta sekä
yhteydenpidosta eduskunnan valiokuntasihteeristöihin. Suunnitelmaan on myös sisällytetty
tiedot syysistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettaviksi suunnitelluista valtioneuvoston
selonteoista.
Hallituksen hyväksymä lainsäädäntösuunnitelma julkaistaan valtioneuvoston verkkosivuilla
erillistoisintona. Suunnitelmaan voidaan tehdä vain välttämättömiä muutoksia istuntokauden
aikana.
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Eduskunnalle vaalikauden 2019−2023 lopulla annettavat hallituksen
esitykset ja valtioneuvoston selonteot (syksy 2022)
Valtioneuvoston kanslia
Esittelyviikko (arvio)
41

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

Valtioneuvoston kanslia, pääministeri Marin
Ulkoministeriö
Esittelyviikko (arvio)
39

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

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
40

HE Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan
välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
sekä Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdystä
sopimuksesta annetun lain kumoamisesta
EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin välisen sijoitussuojasopimuksen hyväksyminen.

Ulkoministeriö, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari
46

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

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
—

HE Suomen liittymiseksi Pohjois-Atlantin liittoon (Nato)
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pohjois-Atlantin sopimuksen siten kuin se on
muutettuna Suomen liittymispöytäkirjalla. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eduskunta
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hyväksyisi eräät muut Pohjois-Atlantin liiton jäsenten väliset sopimukset.

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
Oikeusministeriö
Esittelyviikko (arvio)
37

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
38

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
38

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
38

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
38

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
38

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

Oikeusministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist
38

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
38

HE laiksi ulosottokaaren muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ulosottokaaren muuttamisesta. Lainmuutoksella on
tarkoitus helpottaa pienituloisten ulosottovelallisten asemaa lisäämällä tulojen ulosmittauksessa
velalliselle annettavia vapaakuukausia.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
38

HE laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnissä rikosasioissa annetun
lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta
Esityksen tavoitteena on nopeuttaa lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä ja parantaa alle 18vuotiaiden rikoksen uhrien asemaa rikosprosessissa.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
40

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
41

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
42

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
42

HE laiksi valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmiuslain muuttamisesta annettua lakia. Lakiin
ehdotetaan tehtävän luonteeltaan teknisiä muutoksia, joiden tarkoituksena on sovittaa yhteen
valmiuslain 88 ja 126 §:ään kesällä 2022 kahden toisistaan erillisen hallituksen esityksen
johdosta samana päivänä vahvistetut muutokset.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
42

HE laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
Ehdotettavalla lailla nostetaan ulosoton suojaosuutta määräajaksi. Kyseessä on vuoden 2023
kestävä määräaikainen kokeilu, jossa tavoitteena on korottaa ulosoton suojaosuus
takuueläkkeen tasolle.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
43

HE laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Esitys liittyy uuden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen rautatieliikenteen
matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EU) 2021/782, eli niin sanotun
rautatievastuuasetuksen soveltamiseen Suomessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
rautatiekuljetuslain (1119/2000) säännöksiä, joissa säädetään aikaisemman
rautatievastuuasetuksen soveltamista koskevista kansallisista poikkeuksista.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
44

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
44

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
44

HE laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista
annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
Hankkeessa on tavoitteena tarkistaa eräitä valvontalautakunnan jäseniä sekä jaostorakennetta
koskevia säännöksiä siten, että valvontalautakunta voisi joustavammin perustaa jaostoja
työtilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Myös kantelumenettelyä koskevia säännöksiä tarkistetaan
eräin osin tavoitteena menettelyn keventäminen. Tavoiteltu voimaantuloajankohta on 1.1.2023.

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
46

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

Oikeusministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist
46

HE laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n
muuttamisesta
Tarkistetaan saamelaiskäräjistä annetun lain säännöksiä. Voimassa olevan lain säännökset ovat
osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia. Esitys annetaan
täydentävän TAEn yhteydessä.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
46

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
46

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
46

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

Oikeusministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist
46

HE laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, vaalilain, puoluelain ja
kansalaisaloitelain muuttamisesta
- puoluelain säännöksiin, jotta mahdollistuisi nykyistä monipuolisemmin erilaiset demokraattiset
päätöksentekotavat ehdokkaiden asettamisessa vaaleihin
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- vaali- ja puoluerahoituksen ilmoittamista koskevien säännöksien ja käytäntöjen tarkentaminen
sen varmistamiseksi, että ilmoitukset antavat oikean kuvan mahdollisia sidonnaisuuksia
aiheuttavasta ulkopuolisesta rahoituksesta;
- puolue- ja vaalirahoituksen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen vahvistamalla
Valtiontalouden tarkastusviraston oikeutta valvoa ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksia ja ja
saada tätä varten tietoja kolmansilta osapuolilta
- EU-kansalaisaloitteen ikärajan alentamisen kirjaaminen kansalaisaloitelakiin

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
46

HE laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Esityksellä on tarkoitus selkeyttää yksityiselämän suojaa koskevien salassapitoperusteiden
keskinäisiä suhteita rikosasioissa ja siten lisätä kansalaisten ja tiedotusvälineiden
tiedonsaantimahdollisuuksia rikosasioista ja niissä tehdyistä viranomaispäätöksistä.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
46

HE laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:ää ja tällä
täytäntöönpannaan direktiivi (EU) 2022/211, jolla mukautettiin yhteisiä tutkintaryhmiä koskeva
neuvoston puitepäätös 2002/465/YOS vastaamaan henkilötietojen suojaa koskevia unionin
säännöksiä.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
Sisäministeriö
Esittelyviikko (arvio)
37

HE laiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Tavoitteena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2021/784 verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta
sääntelyä. Siltä osin, kuin kyse on lainsäädäntömuutoksia koskevista ehdotuksista, työryhmän
tulee laatia ehdotus hallituksen esityksen muotoon.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
38

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

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
38

HE laeiksi pelastuslain ja laki Pelastusopistolain annetun lain muuttamisesta
Hankkeen tavoitteena on valmistella hallituksen esitys, jolla uudistetaan pelastuslakia aiemmin
toteutetun esiselvityshankkeen pohjalta. Hankkeessa valmistellaan kiireelliset ja välttämättömät
säädösmuutokset.
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Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
38

HE laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä
laeista
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisilakia (872/2011) poliisin antaman virka-avun
kustannusten korvaamisesta. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi lastensuojeluun ja
sosiaalipäivystykseen liittyviä säännöksiä siten, että lastensuojelutehtävissä ja
sosiaalipäivystyksessä poliisin antama virka-apu olisi maksutonta.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
38

HE laiksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta
Tavoitteena on valmistella hallituksen esitys arpajaislain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamiseksi siten, että pelipisteissä tapahtuvan pakolliseen
tunnistautumiseen kuponkipelien osalta siirryttäisiin 1.1.2024.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
40

HE Maahanmuuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta
koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa Maahanmuuttoviraston automaattinen päätöksenteko
yleislainsäädännön edellytykset täyttävissä asioissa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
oikeudesta vaatia oikaisua Maahanmuuttoviraston automaattisessa päätöksentekomenettelyssä
ratkaisemassa asiassa.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
41

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

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
41

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

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
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41

HE laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin
tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta
Valmistellaan tarvittavat muutokset vastaanottolakiin ihmiskaupan uhrien auttamisen ja
rikosprosessin väliseen yhteyteen liittyen hallitusohjelmakirjausten tavoitteiden toteutumiseksi.
Lainvalmistelussa voidaan huomioida myös muita tunnistettuja ihmiskaupan uhrien
auttamisjärjestelmää koskevan sääntelyn kehittämistarpeita.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
45

HE laiksi arpajaislain muuttamisesta
Tavoitteena on valmistella rahapelituotolla rahoitettujen toimintojen uuden rahoitusmallin
edellyttämät arpajaislainsäädännön muutokset. Valmistelun lähtökohtana on valtioneuvoston
26.8.2021 asettamassa hankkeessa (VNK045:00/2021) valmisteltu 8.2.2022 julkaistu
yhteisymmärrysmuistio. Hankkeen lähtökohtana on, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu
jatkossakin hallitusohjelman mukaisesti yksinoikeusjärjestelmään. Esitys liittyy opetus- ja
kulttuuriministeriössä (OKM030:00/2022), sosiaali- ja terveysministeriössä (STM073:00/2022),
maa- ja metsätalousministeriössä (MMM018:00/2022) valmisteltaviin uutta rahoitusmallia
koskeviin hallituksen esityksiin.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
46

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

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
46

HE laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Tavoitteena on edelleen parantaa Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia erilaisiin normaaliolojen
häiriötilanteisiin varautumiseksi ja vastaamiseksi. Esitys on jatkoa kevätistuntokaudella 2022
annetulle hallituksen esitykselle HE 94/2022 vp.

Sisäministeriö, sisäministeri Mikkonen
Puolustusministeriö
Esittelyviikko (arvio)
41

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

Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen
42

HE laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion
etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta
annettua lakia, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annettua lakia ja etuostolakia. Lupalain
soveltamisalaa sekä luvanhakuvelvollisuuden vapautuksia koskevia säännöksiä täsmennettäisiin.
Kiinteistön hankinta ei saisi uhata kansallista turvallisuutta. Valtiolla olisi etuosto-oikeus
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kiinteistön kaupassa, jos se olisi tarpeen kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Lakien
tiedonsaantioikeuksia koskevia säännöksiä täsmennettäisiin ja laajennettaisiin. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2023.

Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen
42

HE laiksi asevelvollisuuslain 22 ja 24 §:n muuttamisesta
Asevelvollisuuslain mukaisiin kutsuntoihin liittyvät asevelvollisten ennakkoterveystarkastukset
säädettäisiin hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Hyvinvointialueen tulisi järjestää
tarpeellinen määrä lääkäreitä kutsuntaan. Tavoitteena on tehdä asevelvollisuuslakiin sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksen edellyttämät järjestäjärakennetta ja järjestämisvastuuta koskevat
teknisluonteiset muutokset. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen
46

HE laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa annettu laki uudistettaisiin. Lisäksi
eräitä siihen liittyviä lakeja muutettaisiin. Pääesikunnalle ehdotetaan uudeksi tehtäväksi
sotilasrikosten ennalta estäminen ja paljastaminen sekä eräitä uusia ja itsenäisesti käytettäviä
toimivaltuuksia rikosten ennalta estämis- ja paljastamistehtäviin. Lisäksi ehdotetaan uutta
sääntelyä yleisistä toimivaltuuksista.

Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen
Valtiovarainministeriö
Esittelyviikko (arvio)
36

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

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
36

HE laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden
tapaturmien korvaamisesta
Mahdollistetaan valtion henkilöstölle etätyössä sattuneen työtapaturman korvaaminen.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
36

HE tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron
kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksellä hyväksytään ja voimaansaatetaan Albanian kanssa tehty verosopimus.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
36

HE laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta
automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain kumoamisesta
Esityksellä kumottaisiin Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta
automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki.

11

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
37

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

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
37

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

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
37

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

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
38

HE laeiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta annetun lain muuttamisesta, tuloverolain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rajoitetusti verovelvollisen
tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2023 ansiotuloveroperusteista. Esitys sisältää
muun muassa ehdotuksen, jonka mukaan työtulovähennystä korotetaan porrastetusti yli 60vuotiaille.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
38

HE energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Kestävän lämmitysbiokaasun verotukea pienennettäisiin ja sähköpolttoaineiden energiaverotus
sovitettaisiin yhteen vuoden 2023 alusta tulevan jakeluvelvoitteen kanssa.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
38

HE laiksi jäteverolain muuttamisesta
Jäteveron piiriin siirrettäisiin viherlipeäsakka sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä
kipsijäte. Lisäksi jäteveroa korotettaisiin 70 eurosta 80 euroon tonnilta jätettä vuoden 2023
alusta. Hanke liittyy hallitusohjelman osuuteen Kestävän talouden Suomi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
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38

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

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
38

HE tuloverolain ja koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen
käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain
muuttamisesta
Peitelty osingonjako säädetään saajalleen kokonaan veronalaiseksi tuloksi hallitusohjelman
liitteen 5 mukaisesti. Irtaimen käyttöomaisuuden korotettujen poistojen voimassaoloaikaa
jatketaan vuosille 2024 ja 2025.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
38

HE laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta
Ehdotuksen mukaan voimassa olevan lain tasevertailuun perustuvan tasevapautuksen saamisen
edellytyksiä kiristetään. Soveltamisedellytysten lisäksi poikkeuksen soveltamiseen vaikuttaisi
myös maksettujen korkojen määrä. Lisäksi korkorajoitussäännöstä muutetaan siten, että
julkisyhteisön tilaamaa pitkän aikavälin julkista infrastruktuurihanketta toteuttava
yksityisomisteinen yhteisö saisi vähentää intressipiiriin kuulumattomille tahoille maksettuja
muutoin vähennyskelvottomia nettokorkomenoja.
Hallitusohjelma: liite 5 kohta 2

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
38

HE laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Sähkön arvonlisäverokanta alennettaisiin väliaikaisesti 24 prosentista 10 prosenttiin. Muutos olisi
voimassa 1.12.2022– 30.4.2023. Lisäksi henkilökuljetukset vapautettaisiin väliaikaisesti verosta
oikeuksin vähentää hankintoihin sisältyvä vero. Muutos olisi voimassa 1.1.2023-30.4.2023.
Muutosten tavoitteena on alentaa kyseisten hyödykkeiden hintaa.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
39

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

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
39

HE laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030
Valtion T&K-menojen tason nostaminen 1,2 prosenttiin /BKT vuoteen 2030 mennessä.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
40

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

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
40

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

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
40

HE laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että hyvinvointialueet saavat edustuksen Kevan
hallintoon. Vastaavasti kuntien edustusta ehdotetaan vähennettäväksi. Lisäksi ehdotetaan
jatkettavaksi ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden mahdollisuutta jatkaa Kevan jäsenyhteisöinä
vuoden 2025 jälkeen vuoteen 2035.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
40

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

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
40

HE laiksi valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tiedonsaantioikeuksia täsmennettäisiin ja tarkennettaisiin
niin, että ne vastaisivat viranomaisen tiedonsaantioikeudelle asetettuja täsmällisyyttä ja
tarkkarajaisuutta koskevia nykyisiä vaatimuksia.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
41

HE keskusvastapuolten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevaksi lainsäädännöksi
Lainsäädäntöhanke keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetuksen kansallisesta voimaan
saattamisesta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
41

HE tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen
hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksellä hyväksytään ja voimaansaatetaan Iranin kanssa tehty verosopimus.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
42

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

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
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42

HE laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten
henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron
käyttöönottamiseksi
Muutetaan tuloverolainsäädäntöä ottamalla käyttöön säännökset, joiden nojalla Suomella olisi
verotusoikeus luonnollisten henkilöiden Suomessa asumisaikana kertyneen omaisuuden
realisoitumattoman arvonnousun osalta maastamuuttotilanteessa (ns. arvonnousuveron).
Sisältyy hallitusohjelmaan Liite 5, kohta 1.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
42

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

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
42

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

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
42

HE laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan verovähennyksestä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki yleisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnan
verovähennyksestä.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
42

HE laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n
muuttamisesta
Varhaiskasvatusmaksujen muutosten ja eräistä muista esityksistä kunnille aiheutuvien
tulomenetysten kompensoiminen yhteisöveron jako-osuusmuutoksilla.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
44

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

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
44

HE laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuntalain ja hyvinvointialueesta annetun lain
muuttamisesta. Kunnan ja hyvinvointialueen hallintosäännössä tulisi olla tarpeelliset määräykset
poikkeusoloja ja häiriötilanteita varten.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
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45

HE hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamiseksi
Lisätään hyvinvointialueiden rahoituksesta annettuun lakiin säännökset yleiskatteellisen
rahoituksen uudesta määräytymistekijästä, jolla otetaan huomioon yliopistollisen sairaalan
kustannuksia. Voimaan aikaisintaan vuoden 2024 rahoituksesta lukien.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
46

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

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
46

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

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
46

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

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
46

HE laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
Tarkastellaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomion C-787/18 mahdollisia vaikutuksia
kiinteistöinvestointien vähennysten oikaisujärjestelmään Suomessa.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
46

HE laiksi tuloverolain muuttamisesta
Ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoituksista saadut voitot verotetaan Suomessa
mahdollisimman laajasti vuoden 2023 alusta alkaen.
Hallitusohjelma: Kestävän talouden Suomi: verotus muuttuvassa maailmassa. Tavoite 2:
Veropohjan tiivistäminen.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
46

HE laeiksi sijoituspalvelulain, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta
annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Toimeenpannaan hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien
pilottijärjestelmästä annetun asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät kansalliset lakimuutokset.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
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46

HE laiksi ruuhkamaksujen puitelaiksi
Säädetään laki, joka mahdollistaa kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien
ruuhkamaksujen käyttöönoton. Niiden käyttöönotosta säädettäisiin kuitenkin erikseen
myöhemmin annettavalla lailla. Hallitusohjelma: Kestävän talouden Suomi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
46

HE laiksi kaivosmineraaliverosta
Otetaan käyttöön erillinen kaivosmineraalivero, jolla ohjataan yhteiskunnalle kohtuullinen
korvaus uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
46

HE laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta avustusjärjestöjen viemien tavaroiden
vapauttamiseksi verosta
Arvonlisäverolakiin lisättäisiin arvonlisäverodirektiivin edellyttämä verovapautus, joka koskee
tavaroiden luovutuksia hyväksytyille yhteisöille, jotka vievät tavarat yhteisön ulkopuolelle osana
yhteisön ulkopuolella harjoittamastaan humanitaarisesta, hyväntekeväisyys- tai
opetustoiminnasta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Esittelyviikko (arvio)
37

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen
38

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
38

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson

17

38

HE opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain
muuttamisesta
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia
muutetaan siten, että koronaepidemiasta johtuvat toiminnan volyymin ja kustannusten
pienentyminen eivät vaikuta alentavasti tulevien vuosien rahoitustasoon ja jakautumiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
38

HE laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamiseksi
Ehdotuksella esitetään lisättäväksi lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun
lakiin uusi 46 §, joka sisältäisi säännökset valtion erityisavustuksesta kansainvälistä tai tilapäistä
suojelua tarvitsevien taikka paperittomien lasten varhaiskasvatukseen. Avustuksen
myöntöperusteista ja käyttökohteista säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Ehdotetaan, että lakimuutos tulee voimaan 1.1.2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
38

HE laiksi opintotukilain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 50
prosentilla. Tavoitteena on parantaa nuorten työllisyyden edellytyksiä ja opiskelijoiden
toimeentuloedellytyksiä. Lisäksi ehdotetaan, että opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon
suorittamisaikaa voitaisiin pidentää yhdellä lukuvuodella, jos opiskelija osoittaa opintojensa
viivästymisen johtuneen opiskelumaassa valinneesta sotatilasta tai siihen vakavuudeltaan
rinnastettavista poikkeuksellisista olosuhteista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen
38

HE laiksi perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi perusopetuslain 26 §:n mukaista poissaolojen
seurantaa koskevaa säännöstä siten, että opetuksen järjestäjän tulisi perusopetukseen
osallistuvan oppilaan poissaolojen seurannan lisäksi myös ennaltaehkäistä ja puuttua
poissaoloihin suunnitelmallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
42

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
42

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
42

HE laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n
muuttamiseksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia
siten, että siitä käy selkeämmin ilmi, että perusopetuksen järjestäjät eivät voi järjestää
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tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta vaikeimmin kehitysvammaisille oppilaille.
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi mainittuun lakiin perusopetuksen tutkintokoulutukseen
valmentavan koulutuksen rahoitusta ja sen liitännäisrahoitusta varten oppilasmäärän
tarkistaminen varainhoitovuoden (tilastointipäivän 20.9.) oppilasmäärän mukaiseksi
varainhoitovuoden loppuun mennessä. Esitys on luonteeltaan tekninen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
42

HE laiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta.
Kokeilu toteutettaisiin vuosina 2023–2026.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen
43

HE korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen
yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiedeja kulttuurijärjestön yleiskokouksen marraskuussa 2019 hyväksymän yleissopimuksen
korkeakoulututkintojen tunnustamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen
44

HE laiksi liikuntalain muuttamisesta
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan hallituskauden aikana tehdään selvitys
huippu-urheilulain tarpeellisuudesta liikuntapoliittisen selonteon mukaisesti. Selvitys julkaistiin
kesäkuussa 2020. Selvityksen selkeä johtopäätös oli se, että erillinen huippu-urheilulaki ei
nykyoloissa ole tarpeellinen eikä tarkoituksenmukainen. Selvityksen mukaan mahdollisesti
tarvittavat lisäsäännökset huippu-urheilusta ovat hyvin otettavissa liikuntalakiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen
46

HE laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain,
ammattikorkeakoululain, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta
annetun lain 26 §:n ja rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta sekä opiskelijoiden
oikeusturvalautakunnasta annetun lain kumoamisesta
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain ja ammattikorkeakoululain säännöksiä
koulutuksen järjestäjän opiskelijaksi ottamisen esteistä, opiskeluoikeuden peruuttamisesta,
huumausainetestauksesta sekä näihin liittyvistä kurinpitotoimista ehdotetaan täsmennettäväksi.
Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta lakkautettaisiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.8.2023. Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain kumoamisesta tulisi
kuitenkin voimaan 1.1.2024.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
Maa- ja metsätalousministeriö
Esittelyviikko (arvio)
38

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

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
38

HE laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja
luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin
liittyvien lakien muuttamisesta
Maatalouden rakennetukilain (1476/2007), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukilain
(986/2011) ja kolttalain (253/1995) sääntelyn muuttaminen siten, että se vastaa EU:n
rahoituskauden 2023–2027 CAP27 vaatimuksia.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
38

HE laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja
maaseudun kehittämisen tukemisesta rahastokaudella 2023–2027 sekä eräiksi niihin
liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman
hallinnoinnista ja laki maaseudun kehittämistuista (kehittämishanketuki ja maaseudun
yritysrahoitus) Euroopan unionin rahastokauden 2021–2027 tukijärjestelmien
toimeenpanemiseksi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
38

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

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
38

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

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
38

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

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
38

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

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen

20

38

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

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
38

HE laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että riistanhoitomaksua korotetaan 39 eurosta 43 euroon ja alle 18vuotiailta 20 eurosta 22 euroon. Ehdotetusta riistanhoitomaksun korotuksesta arvioidaan
kertyvän noin 1 260 000 euron lisätulot. Riistanhoitomaksun korotuksesta kertyvillä tuloilla
turvattaisiin Suomen riistakeskuksen toimintaedellytyksiä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2023.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
41

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

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
45

HE laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämisen myönnettävistä
avustuksista
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen
myönnettävistä avustuksista arpajaislakiin ehdotettujen muutosten johdosta. Hevoskasvatuksen
ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista annettavassa laissa säädettäisiin
tarkoitukseen myönnettävän avustuksen rahoituksesta, avustuksensaajatahoista sekä siitä, mihin
tarkoituksiin avustusta voitaisiin myöntää. Lisäksi lakiin sisältyisi säännökset sekä
valtionavustuslain että valtiontukisääntöjen soveltamisesta myönnettäviin avustuksiin. Laki on
tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
46

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

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
46

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

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
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46

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

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
46

HE laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta
Arvioidaan ja tehdään lakiin esille tulleet tarpeelliset kansalliset muutokset.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Kurvinen
46

HE laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta
Kasvinterveyslain 34 §:ää esitetään muutettavaksi uusien valtiontukisäännösten johdosta. Edellä
mainitut uudet valtiontukisäännökset tulevat voimaan 1.1.2023 ja niitä tulee soveltaa 1.7.2023
lähtien.

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

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

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
38

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

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
38

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

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
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38

HE laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä
ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta
tukemisesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon
hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen
määräaikaisesta tukemisesta siten, että pakettiautojen ja kuorma-autojen hankintatukien
hakuaikoja pidennettäisiin 31.12.2024 asti. Lisäksi esityksessä ehdotetaan lain voimassaoloaikaa
pidennettäväksi 31.12.2026 asti. Ehdotetut muutokset tehtäisiin huhtikuussa 2022 tehtyjen
päätösten, eli vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelman ja varautumisen
ministerityöryhmän päätöksen, perusteella. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.12.2022.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
41

HE laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun
hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä
Tavoitteena on täydentää alkuperäistä hallituksen esityksen 1. lakiehdotusta (HE 220/2021 vp).
Uudelleenarvioinnin jälkeen muutoksia on sisällytetty 1. lakiehdotuksen 23 lukuun
(Seuraamukset), erityisesti perusteluihin ja tarvittavilta osin säännöksiin.
Muutoksia tehtäisiin myös 1. lakiehdotuksen eräisiin säännöksiin. Näiden säännösten osalta on
ilmennyt korjaamisen tai täydentämisen tarvetta eduskuntakäsittelyn aikana.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
42

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

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
43

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

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
43

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

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
44

HE merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdirektiivin kodifiointia koskevaksi
lainsäädännöksi (tekniset muutokset)
Esityksessä ehdotetaan muutoksia alusturvallisuuden valvonnasta annettuun lakiin (370/1995),
laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin (1687/2009) sekä liikenteen
palveluista annettuun lakiin (320/2017). Mainitut lait sisältävät viittaukset
vähimmäiskoulutusdirektiiviin, jotka tulee päivittää vastaamaan uutta direktiiviä. Laeissa on
havaittu tarve myös muille luonteeltaan teknisille muutoksille, joilla selkeytettäisiin ja
johdonmukaistettaisiin sääntelyä. Vastaavia teknisiä muutoksia tehtäisiin myös aluksen
miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettuun valtioneuvoston asetuksen (508/2018).

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
45

HE laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 227 §:n
siirtovelvoitetta poistamalla velvoite siirtää Yleisradion julkisen palvelun radio-ohjelmistot.
Teledirektiivi ((EU) 2018/1972) mahdollistaa jäsenvaltioille siirtovelvoitteiden asettamisen tietyin
ehdoin. 114 artiklan mukaan siirtovelvoitteiden on oltava kohtuullisia, oikeasuhtaisia, avoimia ja
oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään nähden. Siirtovelvoitteiden on myös oltava
välttämättömiä selkeästi määritetyn yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Esityksen tavoitteena on muuttaa kansallinen sääntely vastaamaan direktiivin asettamia
vaatimuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
46

HE laiksi ajoneuvolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (ajoneuvolain
täydentäminen)
Tavoitteena on ajoneuvojen päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynnin ja
asentamisen kieltäminen. Keinojen avulla pystyttäisiin kitkemään päästömanipulaatioihin
perustuvaa liiketoimintaa ja näin vähentämään liikenteen päästöjä. Lisäksi tavoitteena on
mahdollistaa automaattisiin ajoneuvoihin liittyvät vastikkeelliset kokeilut. Tavoitteena on myös
ajantasaistaa ja selkeyttää katsastukseen ja ulkomaisen ajoneuvon käyttämiseen liittyvää
ajoneuvolain sääntelyä.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
46

HE luotsauslaiksi ja siihen liittyväksi laiksi
Luotsauslainsäädännön päivittäminen muuttuneisiin tarpeisiin. Sääntelyä selkeytetään
johdonmukaistetaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
46

HE sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä
Puolustusvoimissa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
annetun lain muuttamisesta (keskeisten viranomaisten yhteistoiminta
laajamittaisissa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä kyberturvallisuuden
häiriötilanteissa)
Uudella sääntelyllä toteutetaan kesäkuussa 2021 hyväksytyn valtioneuvoston periaatepäätöksen
tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla toimenpide, jolla
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luodaan yhtenäinen säädöspohja keskeisten viranomaisten yhteistoiminnalle laajamittaisissa
yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä kyberturvallisuuden häiriötilanteissa. Sääntelyssä
luotaisiin edellytykset viranomaisten vastavuoroiselle tiedonvaihdolle merkittävissä
tietoturvaloukkaustilanteissa ja -uhkissa sekä täydennettäisiin asiaa koskevaa virkaapusääntelyä.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
46

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

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
46

HE laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja
muista hallinnollisista menettelyistä ja laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä
annetun lain muuttamisesta
Lailla pantaisiin täytäntöön EU-direktiivi 2021/1187 Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T)
toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä. Laissa säädettäisiin
liikenneinfrastruktuurihankkeiden edellyttämien lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten
hyväksymismenettelyiden kokonaiskestosta, nimettäisiin LVM kansalliseksi nimetyksi
viranomaiseksi ja säädettäisiin nimetyn viranomaisen tehtävistä. Lisäksi ehdotetaan
muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia koskien
päätöksentekomenettelyä maantien toiminnallisen luokan määrittämiseksi. LVM vahvistaisi
maantien kuulumisen valta-, kanta-, seutu- tai yhdysteihin Väyläviraston tai ELY:n esityksestä.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
Työ- ja elinkeinoministeriö
Esittelyviikko (arvio)
36

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
36

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
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HE laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja
siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta
(palkkatuen uudistaminen)
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain
palkkatukea koskevia säännöksiä. Tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä
yrityksissä ja sitä kautta edistää työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tässä
tarkoituksessa palkkatukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja vähennetään työnantajiin kohdistuvaa
byrokratiaa. Nykyinen kolmannen sektorin palkkatuki uudistetaan tukemaan avoimille
työmarkkinoille siirtymistä sitomalla siihen vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut
palvelut tarkoituksenmukaiseksi ja yksilölliseksi kokonaisuudeksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
37

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
37

HE laeiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua
hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta
annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Muutetaan kahta lakia tilapäistä suojelua saavia henkilöitä koskevien säännösten osalta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
38

HE laiksi kilpailulain muuttamisesta
Yrityskaupat, jotka ylittävät tietyt liikevaihtorajat, tulee kilpailulain 22 §:n mukaan ilmoittaa
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.
Yrityskauppojen ilmoituskynnystä koskevaan sääntelyyn ehdotetaan muutosta. Muutoksen
johdosta KKV:n tutkittavaksi tulisivat jatkossa yrityskaupat, joissa osapuolten yhteenlaskettu
Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi 100 miljoonaa euroa ja vähintään kahden osapuolen
Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi kummankin osalta 10 miljoonaa euroa. Muutos lisäisi
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettavien kauppojen määrää.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
38

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
38

HE laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4
§:n ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Esityksen mukaan uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta alennettaisiin 7,5
prosenttiyksiköllä vuodeksi 2023. Jakeluvelvoitteen alentamisesta johtuvat vuosilta 2022 ja 2023
toteutumatta jäävät päästövähennykset katettaisiin korottamalla seuraavien vuosien
jakeluvelvoitetta. Samalla vuoden 2030 jakeluvelvoitetta nostettaisiin 34 prosenttiin.
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Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Energiavirastolle säädettäisiin oikeus luovuttaa salassa
pidettäviä tietoja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle valvontatehtävien hoitamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
38

HE työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi
Opintojen pää- ja sivutoimisuutta arvioitaisiin opintojen laajuuden perusteella jatkossa vain
tiettyjen erikseen määriteltyjen opintojen osalta. Työnhakijan muilla kuin erikseen määritellyillä
opinnoilla ei olisi vaikutusta työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta.
Työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja arviolta yli kuukauden ajan opiskelevia
työnhakijoita nykyisin koskeva määrältään alennettu työnhakuvelvollisuus rajattaisiin koskemaan
vain sellaisia omaehtoisia opintoja opiskelevia, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion
jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
38

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
39

HE laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi
Annettaisiin uusi kotoutumisen edistämisestä annettu laki, jolla kumottaisiin voimassa oleva laki
kotoutumisen edistämisestä. Tavoiteltu voimaantuloaika on vuonna 2025 samanaikaisesti TEpalvelujen uudistuksen kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
39

HE EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä
tuotesektoreilla
Esityksellä on tarkoitus antaa tarpeellinen kansallinen täydentävä sääntely EU:n
markkinavalvonta-asetuksen (EU) 2019/1020 soveltamisen tueksi neljällä tuotesektorilla
(kuluttajakäyttöiset koneet, mittauslaitteet, kaasulaitteet ja lelut).

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
39

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
39

HE laiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirjanpitolakia ja tilintarkastuslain 3 lukua sisällyttämällä
niihin säännökset, joilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin direktiivi tietyn kokoisten yritysten
ja sivuliikkeiden tuloverotietojen maakohtaisesta ilmoittamisesta.

27

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
39

HE laeiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta
muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta
annetun lain muuttamisesta
EU:n kaasuasetuksesta johtuvan kaasun lisävarastointivelvoitteen sisällyttäminen väliaikaisesti
tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettuun lakiin (1070/1994), suojattujen asiakkaiden
määritelmän täydentäminen maakaasumarkkinalakiin (587/2017) sekä Huoltovarmuuskeskuksen
nimeäminen toimista kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi annetun asetuksen ((EU)
2017/1938) mukaiseksi asetuksessa määriteltyjen toimenpiteiden täytäntöönpanon
varmistamista varten nimetyksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi huoltovarmuuden turvaamisesta
annetussa laissa (1390/1992).

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
39

HE laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain
muuttamisesta
Ehdotetaan muutettavaksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annettua lakia
(763/2022). Kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain eduskuntakäsittelyn
yhteydessä eduskunta lausui (EV 83/2022 vp, TaVM 15/2022), että hallituksen tulee valmistella
esitys tuen ulottamisesta myös yritysten polttoöljyn käyttöön. Polttoöljyn käyttö
liikennekuljetuksissa on kielletty, jolloin tuki kohdistuu työkoneisiin. Kuten kuljetusalalla, hintojen
nousu on ajanut yrityksiä vaikeaan tilanteeseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
40

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
40

HE laiksi Japanin kanssa solmitun työlomasopimuksen voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys laiksi Japanin kanssa solmitun työlomasopimuksen voimaansaattamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
40

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
40

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
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41

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
41

HE laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä
työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta
Esitetään työriitojen sovittelusta annettuun lakiin muutoksia, jotka perustuvat selvityshenkilöiden
loppuraportin ehdotuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
41

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
41

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
41

HE laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettuun lakiin (1269/2020) ja julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annettuun lakiin (916/2012) tehdään tarvittavat muutokset, jotka johtuvat
1.7.2022 voimaantulleesta Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetusta laista (242/2022).

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
42

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
42

HE laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 §:n ja
38 §:n muuttamisesta
Esityksellä toteutettaisiin biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen nosto.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös biopolttoaineista, bionesteistä ja
biomassapolttoaineista annettua lakia. Lakiin lisättäisiin viittaus sähkön ja eräiden polttoaineiden
valmisteverosta annettuun lakiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
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43

HE laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja laiksi julkisesta työvoima- ja
yrityspalveluista annetun lain 13 luvun muuttamisesta
Esitys Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä
osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) muuttamisesta koskien erityisesti viraston ja yhtiön
tehtävien määrittelyä ja tehtäväjakoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
43

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
43

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
44

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
44

HE Suomen ja Viron välillä tehdyn, kaasun yhteisvastuuta koskevan sopimuksen
hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta
Esityksessä esitetään Suomen ja Viron välillä tehdyn, kaasun yhteisvastuuta koskevan
sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
44

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
45

HE laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta
Sähkömarkkinalain sähkösopimuksia ja sähkön vähittäismarkkinoita koskeva sääntely
uudistetaan TEM:n Älyverkkotyöryhmän ehdotusten pohjalta, mahdollistetaan ns. yhden laskun
mallin käyttäminen vähittäismarkkinoilla ja toteutetaan toimia ns. ongelmamyyjien harjoittamien
menettelytapojen johdosta.
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Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
46

HE laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja siihen
liittyviksi laeiksi
Esitys liittyy EU:n digimarkkinasäädökseen. Digimarkkinasäädöksen tavoitteena on puuttua
yhtenäisen sääntelyn avulla EU:n sisämarkkinoilla ”portinvartijoina” toimivien alustayritysten
epäoikeudenmukaisiin käytäntöihin, joita yritykset ja kuluttajat kohtaavat asioidessaan näillä
verkkoalustoilla. Lakiesityksellä mm. säädettäisiin niistä kansallisista viranomaisista, jotka
avustavat Euroopan komissiota digimarkkinasäädöksen täytäntöönpanoon liittyvissä tehtävissä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
46

HE laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella
annetun lain ja ulkomaalaislain 56 §:n muuttamisesta
Ehdotetaan muutettavaksi lakia siten, että tutkijalle myönnettäisiin oleskelulupa jatkuvana
neljäksi vuodeksi tai enintään sopimuksen voimassaoloajaksi, jos sopimus on voimassa alle neljä
vuotta. Lisäksi ehdotetaan, että korkeakoulussa jatkotutkintoa tekevälle tutkijalle myönnetään
oleskelulupa jatkotutkinnon suorittamisen ajaksi ja että toimeentuloedellytyksen täyttämisestä
säädetään samalla tavalla kuin opiskelijan kohdalla.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelyviikko (arvio)
36

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
36

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
37

HE laeiksi Säteilyturvakeskuksesta ja säteilylain muuttamisesta
Esityksellä uudistetaan Säteilyturvakeskuksesta annettu laki (asema ja tehtävät). Nykyisessä
laissa oleva säännös STUK International Oy:stä erotettaisiin omaksi laikseen, koska
Säteilyturvakeskuksella ei ole yhtiön ohjausvaltaa. Yhtiön ohjauksesta vastaa sosiaali- ja
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terveysministeriö. Lisäksi säteilylakiin tehtäisiin eräitä teknisiä muutoksia. Esityksellä on
vaikutuksia valtion talousarvioon. STUK:n toiminnanharjoittajilta perimiä veroluonteisia maksuja
korotettaisiin, ja nämä korotukset tuloutettaisiin lähtökohtaisesti valtion budjetista STUK:lle.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
37

HE laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (EU:n
juomavesidirektiivin täytäntöönpano)
Esityksellä pannaan täytäntöön EU:n uusi juomavesidirektiivi. Esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi terveydensuojelulakia, vesihuoltolakia, ympäristösuojelulakia ja eräiden tuotteiden
markkinavalvonnasta annettua lakia. Sääntelyn muutostarpeet liittyvät mm. talousveden ja
kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinhallinnan parantamiseen, veden kanssa kosketuksissa olevien
materiaalien hygieniavaatimuksiin sekä tiedon saatavuuden parantamiseen kansalaisille
talousveden laatuvaatimuksista.
Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
37

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
37

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
37

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
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37

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
38

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist
38

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
38

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
38

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
38

HE laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta
Tavoitteena on kehittää osasairauspäivärahaa koskevaa sääntelyä. Pääministeri Sanna Marinin
hallituksen hallitusohjelman mukaisesti myös kuntoutusjärjestelmää uudistetaan
kuntoutuskomitean esitysten pohjalta ja kuntoutusta kehitetään lähtökohtana kuntoutuskomitean
työ.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
38

HE sairausvakuutuslain muuttamisesta
Toteutetaan hallituksen puoliväliriihessä 2020 linjaamat säästöt yksityisen sairaanhoidon hoitoja tutkimuskorvauksiin vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen rahoittamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
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38

HE laiksi tartuntatautilain muuttamisesta
Tartuntatautilakiin tehdään hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
ja pelastustoimen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriö
38

HE palkansaajan työssäoloehdon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Palkansaajan työssäoloehdon ja siten työttömyyspäivärahaoikeuden kertymisen perusteeksi tulisi
nykyisen kalenteriviikkokohtaisen työtuntimäärän ja palkkaedellytyksen sijasta palkansaajan
palkkatyöstä työ- tai virkasuhteessa ansaitsema vakuutuksenalainen tulo. Työssäoloehtoon
hyväksyttäisiin sellaiset kalenterikuukaudet, joina maksettu vakuutuksenalainen työhön
perustuva tulo ennen ennakonpidätystä olisi vähintään 844 euroa kuukaudessa (vuoden 2021
tasossa). Lisäksi päivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa voitaisiin kerryttää myös 0,5
kalenterikuukauden jaksoissa, jos palkkatulo olisi 422-843 euroa kalenterikuukaudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
38

HE laiksi työttömyysturvalain 2 a ja 4 luvun muuttamisesta
Ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain sovitellun työttömyysetuuden säännöksiä. Lakiin
lisättäisiin säännös työajan poikkeuksellisesta arvioinnista. Erityisestä sovittelujaksosta
työttömyysetuuden sovittelussa luovuttaisiin. Lisäksi työttömyysturvalakiin tehtäisiin
maksuperusteiseen sovitteluun liittyviä selkeyttäviä muutoksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
39

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
39

HE eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain ja yleisestä asumistuesta annetun lain
muuttamiseksi
Esityksen tavoitteena on tukea pienituloisten omakotitaloasukkaiden asumismahdollisuuksia
ottamalla myös kiinteistövero huomioon tukea määrättäessä. Asumistukien vuokranantajalle
maksamisen kriteerejä kevennetään.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
39

HE laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain ja lisäeläkesäätiöistä ja
lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta
muuttamisesta annetun lain voimassaoloaikaa niin, että sitä jatkettaisiin 5 vuodella. Ko. lailla on
sallittu työeläkevakuutusyhtiöille vieraan pääoman käyttö tietyin edellytyksin.
Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölain yhtiökokouksia koskevia säännöksiä.

34

Esityksen tarkoituksena on selkeyttää etäyhteyden välityksellä pidettäviin yhtiökokouksiin
sovellettavia menettelytapoja HE 47/2022 vp mukaisesti.
Lisäksi lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annettuun lakiin tehdään tekninen korjaus.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja viimeistään 1.1.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
42

HE lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia, lääkelakia
ja sairausvakuutuslakia. Edullisimpien biologisten lääkkeiden määräämistä ehdotetaan
tehostettavan. Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden kriteerejä ehdotetaan muutettavan
inhaloitavien lääkevalmisteiden osalta. Viitehintaryhmän määräytymisperusteita ehdotetaan
muutettavan.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
42

HE lapsilisälain 7 §:n, työttömyysturvalain 6 luvun 6 §:n, toimeentulotuesta annetun
lain 9 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, toimeentulotuen alle 18vuotiaiden perusosaan, työttömyysturvan lapsikorotukseen sekä opintorahan
huoltajakorotukseen tehdään määräaikainen korotus vuodelle 2023. Lisäksi ehdotetaan, että
lääkekattoon ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
42

HE laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotukilain 11 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että joulukuussa 2022 kaikille lapsilisän saajille maksetaan ylimääräinen
lapsilisäerä. Tämä toteutettaisiin siten, että ylimääräinen lapsilisä ei vaikuta toimeentulotuen
määräytymiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
43

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
43

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
43

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
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HE laiksi huumausainelain muuttamisesta
Säädetään huumausainelaissa EU:ssa sallittujen hamppulajikkeiden viljelyn edellytyksistä. Viljely
edellyttäisi viranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Lisäksi säädettäisiin hampun lajikkeiden
kasvinjalostuksen luvanvaraisuudesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
44

HE laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista
Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki potilasasiavastaavista ja
sosiaaliasiavastaavista. Laissa säädettäisiin potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien
toiminnan järjestämisestä, potilasasiavastaavan ja sosiaaliasiavastaavan riippumattomuudesta,
kelpoisuudesta ja tehtävistä sekä henkilötietojen käsittelystä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
44

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
45

HE laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta
Esityksellä ehdotetaan mahdollistettavan biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekissa sekä
biologisten lääkkeiden sisällyttäminen viitehintajärjestelmään.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
45

HE laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden
rahoituksesta. Lakiehdotus kytkeytyy laajemmin rahoitusmalliuudistukseen tähtäävään
arpajaislain muuttamiseen, missä muun muassa on valmistelu kumottavaksi laissa tällä hetkellä
olevaa, valtionavustuksiin liittyvää erityissääntelyä 1.1.2024 alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
46

HE laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen
liittyviksi laeiksi
Ehdotetaan säädettäväksi laki Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä
sekä muutettaviksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia,
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia, työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia sekä liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta
annettua lakia. Näiden lakien mukaisten lautakuntien jäsenten sidonnaisuuksia koskevat tiedot
rekisteröitäisiin jatkossa samaan Oikeusrekisterikeskuksen sähköiseen rekisteriin kuin
tuomareiden sidonnaisuudet ja sivutoimet. Tavoitteena on lisätä näiden lautakuntien
päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
46

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
46

HE laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta
Esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa eri valtioissa kotipaikkaa pitävien vakuutustakuun
hakijoiden asema. Lisäksi tavoitteena on säädellä tarkemmin vakuutustakuun hakemista,
maksuvaatimuksen esittämistä ja hallinnointia sekä poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan
tehtäviä ja kokoonpanoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
46

HE laiksi tupakkalain muuttamisesta
Pannaan täytäntöön kuumennettavia tupakkatuotteita koskeva Euroopan komission delegoitu
direktiivi.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Lindén
46

HE laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan tarkennuksia työnantajan huolehtimisvelvoitetta, työn vaarojen
selvittämistä ja arviointia sekä työntekijälle annettavaa opetusta ja ohjausta koskeviin
työturvallisuuslain säännöksiin. Muutosten tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä
jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Lisäksi täsmennettäisiin erityistä
vaaraa aiheuttavaa työtä koskevaa säännöstä ja lisättäisiin asetuksenantovaltuudet erityistä
vaaraa aiheuttavaa työtä sekä yötyötä koskeviin säännöksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
46

HE laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun
lain muuttamisesta
Valvontalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirjallinen kehotus voitaisiin antaa asiassa,
joka koskee työnantajan velvollisuutta maksaa vähintään lain ja yleissitovan työehtosopimuksen
mukaista palkkaa, jonka määrä on yksiselitteisesti todettavissa.
Valvontalakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että työsuojeluviranomaisen
ilmoitusvelvollisuus poliisille koskisi jatkossa rikoslain 36 luvun mukaisia petos- ja
kiskontarikoksia. Työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuutta muille viranomaisille ehdotetaan
laajennettavaksi siten, että viranomainen ilmoittaisi sisäilmastoa koskevista epäkohdista kunnan
rakennusvalvonta- ja terveydensuojeluviranomaisille.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
46

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist
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Ympäristöministeriö
Esittelyviikko (arvio)
36

HE laiksi asumisneuvonnan tuesta vuosina 2023–2027
Toteutetaan hallitusohjelman kirjaus "Asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseksi tehdään
asumisneuvonnasta lakisääteistä ja osoitetaan siihen riittävät resurssit. Turvataan riittävä
asumisneuvonta yhdessä kuntien kanssa. Asumisneuvontaa on oltava tarjolla asumismuodosta
riippumatta."

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
36

HE eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen
lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—
2028 koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan useiden lakien väliaikaista muuttamista niin, että eräitä vihreää siirtymää
tukevia investointeja koskevat lupahakemukset saisivat väliaikaisen menettelyllisen etusijan
2023—2026 ja ko. hankkeita koskevat valitukset kiireellisen käsittelyn 2023—2028. Muutokset
koskisivat ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annettua lakia,
vesilakia, ympäristönsuojelulakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia. Ehdotetut lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2023. Ensin mainittu muutoslaki olisi voimassa 31.12.2026 saakka ja
muut 31.12.2028 saakka.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
37

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

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
37

HE laiksi jätelain muuttamisesta (kertakäyttömuovidirektiivi)
Esityksellä pantaisiin täytäntöön pääosa niin sanotun kertakäyttömuovidirektiiviin (EU) 2019/904
edellyttämistä lakitason muutoksista. Lisäksi muutetaan pakkausjäteasetusta ja SUP-asetusta
sekä säädetään uudet asetukset tuoteryhmäkohtaisista korvauksista ja kalastusvälineiden
tuottajavastuusta. Ko. SUP-direktiivissä säädetyt tuotekiellot ja merkintävaatimukset on
täytäntöönpantu jo aikaisemmin (jätelain muutoslaki 714/2021 ja sen nojalla annettava VNA).
Kertakäyttöisiä annospakkauksia koskeva direktiivin artikla 4 on pantu täytäntöön Green Dealillä.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
37

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

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
38

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

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
38

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

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
38

HE laiksi ilmastolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ilmastolakia. Ilmastolakiin lisättäisiin säännökset kunnan
ilmastosuunnitelmasta sekä ilmastolain mukaisesta muutoksenhausta. Esityksen tavoitteena on
edistää ilmastolain tavoitteiden toteutumista ja vahvistaa kuntien ilmastotyötä. Samoin
tavoitteena on muutoksenhakusääntelyn myötä edistää oikeusturvan toteutumista. Esityksessä
ehdotettu sääntely täydentäisi ilmastolain kokonaisuudistusta.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
40

HE laiksi jätelain muuttamisesta
Pidetään kunnan jätehuollon sidosyksiköitä koskeva ulosmyyntiraja 10 %:ssa.
Hallitusohjelman mukaan kunnallisen jätehuollon toimijan ulosmyyntiraja pidetään 10 prosentissa
myös 1.1.2030 alkaen.
Sote-uudistukseen liittyvä siirtymäsäännös yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuiden
siirtymisestä kunnilta hyvinvointialueille.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
41

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

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
42

HE laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja
latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen
latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annettua lakia.
Komission antaman perustellun lausunnon perustella lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jolla
eräät rakennukset vapautettaisiin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaisesta lämmitysja ilmastointijärjestelmien tarkastusvelvoitteesta.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
43

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

39

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
46

HE vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja kansallispuistoja,
luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta
valtionmaille annettua lakia, eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille
annettua lakia ja eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja
luonnonpuistoiksi annettua lakia sekä yhteensä 18 lakia, joilla on perustettu kansallispuistoja,
luonnonpuistoja ja muita luonnonsuojelualueita vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla. Esitys
toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta 5: pysäytetään luonnon
monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa. Tavoitteen saavuttamisen keinoihin sisältyy
luonnonsuojelulainsäädännön uudistaminen.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
46

HE laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston rajauksen muuttamisesta
Esityksessä ehdotettaisiin Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamista noin 3000 hehtaarilla.
Liittyy hallitusohjelman kokonaisuuden 3.1 tavoitteeseen 5 pysäyttää luonnon
monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa. Tavoitteen keinoihin on kirjattu
kansallispuistoverkoston laajentaminen.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
46

HE laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (ilmanlaatudirektiivin
täytäntöönpanon täydentäminen)
Pienhiukkaspitoisuuksien mittausasemia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin, jotta se vastaisi
paremmin direktiivin vaatimuksia kansallisen pienhiukkasaltistuksen vähennystavoitteen
määrittämiseen käytettävien mittausasemien vähimmäislukumäärästä myös väestömäärän
mahdollisesti kasvaessa.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo
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Syysistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettavat valtioneuvoston selonteot
Syyskuu

Huoltovarmuusselonteko
Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen

Syyskuu

Valtioneuvoston selonteko Pohjoismaiden välisistä rajaesteistä
Ulkoministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist

Syys−lokakuu Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta
Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
Lokakuu

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

Lokakuu

Oikeudenhoidon selonteko
Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson

Lokakuu

Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalisesta kompassista
Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka

Marraskuu

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko (osat 1 ja 2)
Valtioneuvoston kanslia, pääministeri Marin

Joulukuu

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