Hallituksen neuvottelu 19.9.2019

PÄÄMINISTERI RINTEEN HALLITUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖSUUNNITELMA
2019/2020
Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma 2019/2020 sisältää nykytiedot lainsäädäntöesityksistä,
jotka valtioneuvosto aikoo antaa eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokaudella 2019 ja kevätistuntokaudella 2020.
Suunnitelmasta käy ilmi lyhyt kuvaus kustakin hallituksen esityksestä ja arvio kuukaudesta,
jolloin esitys annettaisiin eduskunnalle. Tarkemmat tiedot suunnitelmaan sisältyvien hallitusten esitysten valmistelusta on saatavilla valtioneuvoston hanketietopalvelussa (Hankeikkuna). Ministeriöt vastaavat hanketietopalvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaistamisesta sekä yhteydenpidosta eduskunnan valiokuntasihteeristöihin. Lainsäädäntösuunnitelma julkaistaan valtioneuvoston verkkosivuilla erillistoisintona.
Tätä hallituksen lainsäädäntösuunnitelmaa tullaan täydentämään sen perusteella, mitä hallitus on päättänyt vuoden 2020 talousarvioesityksestä ja vuosien 2020-2023 julkisen talouden
suunnitelmasta. Suunnitelmaan voidaan muutoinkin tehdä välttämättömiä muutoksia istuntokauden aikana.
Kevätistuntokauden 2020 alussa tätä suunnitelmaa tarkistetaan kokonaisuutena ja samalla
annetaan tiedot syysistuntokauden 2020 hallituksen esityksistä.
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Syysistuntokaudella 2019 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset
Syyskuu 2019 – tammikuu 2020
Syyskuu 2019
HE laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8
§:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että hallitusohjelman mukaisesti lisätään opiskelija- ja nuorisoasuntojen
rakentamista ja korotetaan erityisryhmien investointiavustuksen alinta tukiluokkaa 10 prosentista
15 prosenttiin.
YM, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
HE Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi heinäkuussa 2018 Tokiossa allekirjoitetun
EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen sekä lain,
jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Sopimuksen tavoitteena on syventää EU:n ja Japanin yhteistyötä laaja-alaisesti. Sopimus kattaa poliittisen, taloudellisen ja sektorikohtaisen yhteistyön lisäksi yhteistyön alueellisten ja globaalien haasteiden
ratkaisemiseksi.
UM, ulkoministeri Pekka Haavisto
HE laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa.
Laki korvaisi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain, joka ehdotetaan kumottavaksi. Ehdotettavaan
lakiin keskitettäisiin henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely maahanmuuton hallinnonalan lainsäädännöstä.
SM, sisäministeri Maria Ohisalo
HE kirkkolaiksi
Evankelis-luterilaiselle kirkolle säädettäisiin uusi kirkkolaki, joka korvaisi voimassa olevan kirkkolain. Esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen kokonaiskodifiointi, jonka tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja selkeämpi kirkkolaki. Esitykseen sisältyy kuitenkin myös
joitakin sisällöllisiä muutoksia.
OKM, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen
HE vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisen aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010
pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen
vuoden 2010 pöytäkirjan (ns. vuoden 2010 HNS-yleissopimus). Esitys sisältää ehdotukset HNS-
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yleissopimuksen täytäntööpanon edellyttämistä lainsäädännön muutoksista sekä ehdotuksen uudeksi laiksi vaarallisten aineiden vastaanottamista koskevasta raportoinnista. HNS-yleissopimuksella määrätään vastuusta meritse kuljetettavien vaarallisten aineiden aiheuttamasta vastuusta.
Sillä pyritään turvaamaan vahingonkärsijöille riittävä ja nopea korvaus kärsimästään, vaarallisten
aineiden aiheuttamasta vahingosta.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
HE laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja
tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
Hankkeen tarkoituksena on muuttaa 1.11.2019 voimaan tulevien kevytautoja koskevien lakien
voimaantulosäännöksiä siten, että lait tulisivat voimaan 1.11.2020.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
Lokakuu 2019
HE laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettua lakia, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia.
VM, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
HE laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annettua lakia siten, että laissa olevia päätöksentekovaltuuksien euromääräisiä rajoja muutettaisiin valtion kiinteistöhallinnon hallinnollisen menettelyn keventämiseksi ja luovuttamiseen liittyviä lausuntomenettelyvaatimuksia uudistettaisiin.
VM, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
HE laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
Esityksen tavoitteena on muuttaa Sitran hallintorakennetta koskevaa sääntelyä siten, että se vahvistaa rahaston parlamentaarista ja laaja-alaista ohjausta. Sitralle esitetään säädettäväksi oma,
Suomen Pankin pankkivaltuutetuista erillinen hallintoneuvosto, jonka jäsenmäärää ehdotetaan
lisättäväksi. Hallintoneuvoston tehtävät säilyisivät keskeisiltä osin ennallaan, jotta Sitran nykyinen
asema riippumattomana toimijana turvataan. Eräitä hallintoneuvoston tehtäviä esitetään kuitenkin tarkennettavaksi suhteessa Sitran hallituksen tehtäviin. Hallituksen jäsenten valintamenettelyä
ja kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan paremmin Sitran toiminnallisia tarpeita.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laiksi elintarvikelain ja kasvinsuojeluaineista sekä harmaan talouden selvitysyksiköstä annettujen lakien muuttamisesta
Esityksellä viedään keväällä 2019 rauenneeseen kokonaisuudistukseen (HE 262/2018 vp) valmisteltuja säädösmuutoksia voimassaolevaan lakiin. Kasvinsuojeluaineiden jäämien määrittämiseen
ja arviointiin liittyvät tehtävät siirretään Ruokavirastosta Tukesiin.
MMM, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
HE eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämisestä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen
Esityksen tavoitteena on organisoida eräät terveysteknologian lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät
valtionhallinnossa uudelleen. Pääosa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla olevista
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terveysteknologian tehtävistä ehdotetaan siirrettäviksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n sekä eräiden kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Jatketaan Paras-puitelain yhteistoimintavelvoitteiden voimassaoloa vuoden 2023 loppuun saakka.
Jatketaan sote-rajoituslain voimassaoloa vuoden 2025 loppuun saakka sekä tiukennetaan ulkoistuksia koskevaa prosenttirajaa.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
HE kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamisesta
Esityksen pääasiallisena tavoitteena on toimeenpanna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EU) 2017/2394 kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta. Asetuksen keskeisen osan
muodostavat toimivaltaisten viranomaisten vähimmäistoimivaltuudet, joista on tarpeen perustuslain asettamien vaatimusten vuoksi säätää tarkemmin kansallisesti. Esityksellä toteutetaan hallitusohjelmaa, jonka mukaan kuluttajansuojalainsäädännön noudattamista tehostetaan uudistamalla kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksia koskevaa sääntelyä.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
HE Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastoa (Eurojust) koskevaksi
laiksi
Hankkeessa on tarkoitus valmistella vuonna 2019 voimaantulevaa Eurojust-asetusta täydentävä
lainsäädäntö. Asetus korvaa neuvoston päätöksen 2002/187/YOS, jolla nykyinen Eurojust on perustettu.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
HE pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta
Esityksen tavoitteena on muuttaa Pelastusopiston ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien
opiskelijoiden opiskeluoikeuden keskeyttämisperusteita mm. siten, että pakollinen asevelvollisuus
sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa olisivat vastaisuudessa keskeyttämisperusteita.
SM, sisäministeri Maria Ohisalo
HE eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten
poistamisesta tai muuttamisesta viittauksiksi lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi VM:n hallinnonalan erityislaeissa olevat viittaukset kumottavaan hallintolainkäyttölakiin viittauksiksi lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Erilliset muutoksenhakua koskevat säännökset poistettaisiin siltä osin kuin niitä voidaan pitää päällekkäisinä
ja tarpeettomina uuden yleislain voimaantultua.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että tulorekisterin tietosisällön laajentamista vuoden 2020 alusta koskemaan eläke- ja etuustuloja lykättäisiin vuodella. Eläke- ja etuustulot ilmoitettaisiin tulorekisteriin
vasta 1.1.2021 tai sen jälkeen maksettujen suoritusten osalta. Työantajien maksamat suoritukset
tulivat tulorekisterin piiriin 1.1.2019 lukien.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä

4

HE laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukon muuttamisesta ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi liikennepolttoaineiden valmisteveroa 250 miljoonalla eurolla hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti. Valmisteverotuslain 5 §:ä muutettaisiin direktiivin
2008/118/EY (valmisteverodirektiivi) 5 artiklan muutoksen täytäntöön panemiseksi. Kolmannen
alueen määritelmästä poistetaan Italian kunnan Campione d’Italia sekä Luganojärven Italialle
kuuluvat vesialueet, jotka jatkossa sisältyisivät unionin tulli- ja valmisteveroalueeseen.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen ja alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan hallitusohjelman mukaisesti, että virvoitusjuomien valmisteveroa korotettaisiin. Veronkorotus kohdistettaisiin kaikkiin virvoitusjuomiin, mutta kuitenkin siten, että korotus
painottuisi sokeripitoisiin juomiin.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi tukipalvelulakiin säännökset, joilla mahdollistetaan valtuutusten rekisteröiminen sähköisen rekisteröinnin lisäksi myös Väestörekisterikeskuksen taikka avustavan organisaation toimesta. Väestörekisterikeskukselle esitetään lisättäväksi tehtävä tarjota ulkomaan kansalaisen tunnistamiseen tarkoitettua tunnistuspalvelua. Lisäksi mahdollistetaan maksujen periminen eräiden tukipalvelujen käytöstä. Maksusäännöksellä on yhteys vuoden 2020 talousarvioon. Lisäksi muita vähäisiä muutoksia.
VM, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
HE laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuodelle 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentista ja valtionosuuteen tehtävistä määräaikaisista vähennyksistä ja lisäyksistä. Lisäksi ehdotetaan
tehtäväksi muutokset, joiden perusteella veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten
korvaus kunnille erotetaan valtionosuudesta valtion talousarviossa omalle momentilleen.
VM, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
HE laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti korottaa tupakkaveroa asteittain. Esityksellä
toteutettaisiin vuosien 2020 ja 2021 aikana puolet hallituskauden yhteensä 200 miljoonan euron
lisätuottotavoitteesta. Korotukset toteutettaisiin kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten,
että ensimmäinen korotus tehtäisiin vuoden 2020 alusta, toinen heinäkuun 2020 alusta, kolmas
vuoden 2021 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2021 alusta.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laiksi vuoden 2020 tuloveroasteikoksi sekä laeiksi tuloverolain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
Esitys sisältää ehdotukset vuoden 2020 ansiotuloveroperusteiksi. Lisäksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettu laki säädettäisiin pysyväksi ja laissa säädettyä lähdeveroprosenttia alennettaisiin 35 prosentista 32 prosenttiin. Työnantajan maksamien muuttokustannusten veronalaista osuutta huojennettaisiin siten, että veronalaista ansiotuloa olisi 50 prosenttia työnantajan maksamista muuttokustannuksista. Kotitalousvähennystä ehdotetaan supistettavaksi ja
asuntovelan koron vähennysoikeutta pienennettäväksi. Ehdotetut toimenpiteet perustuvat hallitusohjelmaan.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
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HE laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta
Öljyjätemaksusta annettu laki kumottaisiin tarpeettomana, koska öljyjätemaksun keräämisestä
on tarkoitus luopua 1.1.2020 alkaen. Lain kumoamisen yhteydessä varmistettaisiin kuitenkin, että
lain nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettuja avustuksia öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin voidaan maksaa vuoden 2021 loppuun asti.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla hallitusohjelmassa todettu varhaiskasvatusoikeuden laajuutta koskeva lainmuutos ”toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus”. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetaan, että lait tulevat voimaan 1.8.2020.
OKM, opetusministeri Li Andersson
HE laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin (Euro-BioImaging ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
Esityksen tarkoituksena on toteuttaa tarvittavat lainsäädännölliset toimenpiteet Euro-BioImaging
ERIC -päätöksen soveltamiseksi Suomessa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eurooppalainen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin (Euro-BioImaging
ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa. Ensimmäisen Suomeen
perustetun ERICin (ICOS ERIC), valmistelun yhteydessä päädyttiin menettelyyn, jonka mukaan
kansallista täydentävää sääntelyä vaativat asiat toteutetaan kansallisella lailla. ICOS ERICiä koskeva laki (1393/2015) tuli voimaan vuonna 2015. Vastaavaa menettelyä noudatetaan Euro-BioImaging ERICin osalta.
OKM, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen
HE laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta
Valtioneuvosto on päättänyt lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistamisesta 18 miljoonalla eurolla. Määrärahalisäys lukiokoulutuksen rahoitukseen toteutettaisiin pienentämällä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävän vähennyksen määrää. Määrärahalisäys ehdotetaan tehtäväksi pysyväksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
OKM, opetusministeri Li Andersson
HE laiksi opintotukilain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia hallitusohjelman edellyttämällä tavalla.
Opintorahat sidotaan esityksen mukaan kansaneläkeindeksiin ja opintorahan huoltajakorotukseen
ehdotetaan 25 euron tasokorotusta. Lisäksi ehdotetaan eräistä ajankohtaisista uudistuksista aiheutuvia säädösmuutoksia.
OKM, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen
HE laiksi eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
Lakiin lisätään säännökset, joilla mahdollistetaan eläinlääketieteen opiskelijoiden toimiminen tilapäisesti teurastamoa valvovan virkaeläinlääkärin sijaisina. Kyse on 14.12.2019 sovellettavaksi tulevaan virallista valvontaa koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU)
2017/625 liittyvästä kansallisesta poikkeuksesta.
MMM, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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HE laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia siten, että muutoksella kumottaisiin osa lakimuutoksella 940/2016 ehdollisena voimaan saatetuista muutoksista. Koska merimieseläkelain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa viitataan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain
kohtaan, jota ehdotetaan nyt muutettavaksi, tulee kyseistä merimieseläkelain kohtaa myös muuttaa. Kyseessä on teknisluonteinen muutos, jonka tarkoituksena on pitää merenmittausaluksilla
työskentelevät työntekijät merimieseläkelain soveltamisalan piirissä.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
HE laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jokaiseen
edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella
lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää laskettaisiin 1,00 eurosta 0,90 euroon. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
HE laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeisen rahoittamisesta annettua lakia siten, että lakiin lisätään uutta kansallista alueiden kestävän kasvun ja
elinvoiman tukemiseen tarkoitetun määrärahan hallinnointia koskevat säännökset. Esitys perustuu hallitusohjelman Elinvoimainen Suomi –kokonaisuuteen. Ohjelman mukaan maakuntien liitoille kohdennetaan nopeasti ja joustavasti hyödynnettävää aluekehitysrahoitusta. Lisäksi
esitetään eräitä teknisluonteisia muutoksia.
TEM, elinkeinoministeri Katri Kulmuni
HE laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, työttömyysturvalakia, lapsilisälakia,
elatustukilakia ja toimeentulotuesta annettua lakia. Vähimmäismääräisiä päivärahaetuuksia ja
kuntoutusrahaa sekä peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea esitetään korotettavaksi. Myös
lapsilisään ja elatustukeen esitetään korotuksia.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n ja 7 luvun 5 a §:n kumoamisesta ja
eräiden muiden lakien muuttamisesta aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamiseksi
Esityksessä ehdotetaan hallitusohjelman mukaisesti aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista. Tässä tarkoituksessa kumottaisiin työttömyysturvalain 6 luvun 3 a § ja 7 luvun 5 a §,
ja muutettaisiin työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyyskassalakia.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kliinisistä lääketutkimuksista. Laissa säädettäisiin
asioista, jotka kliinisten lääketutkimusten EU-asetuksen (536/2014) sääntelyn mukaan edellyttävät kansallista sääntelyä. Myös lääketieteellisestä tutkimuksesta annettuun lakiin (488/1999) ehdotetaan useita muutoksia.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
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HE laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Määräaikainen riskinjakosopimus pitää joko vakinaistaa, jatkaa kokeiluna tai
Sairausvakuutuslain muutos; ehdollisen korvattavuuden (riskinjakosopimus) jatko.

päättää.

STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
Esityksellä muutetaan Vaasan keskussairaala laajan päivystyksen sairaalaksi ja säädetään yliopistollisille sairaanhoitopiireille velvollisuus antaa lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja erillistä korvausta vastaan. Esitys toteuttaa hallitusohjelman kohdan 3.6 tavoitetta 4.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
HE laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annettua
lakia (159/1978) siten, että työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevat säännökset tulisivat voimaan toistaiseksi voimassaolevina. Nykyisten väliaikaisten työterveyshuollon
erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevien säännösten voimassaolo päättyy vuoden 2019 loppuun. Säännökset ovat olleet väliaikaisina voimassa vuodesta 2005 alkaen. Väliaikaiset säännökset on annettu saman sisältöisinä tähän mennessä vuosina 2004, 2009, 2013 ja 2017.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
HE laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain
muuttamisesta
Vahvistetaan työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2020.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta
Muutetaan maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädettyjä prosenttiosuuksia,
joilla eri rahoittajaosapuolet osallistuvat maatalousyrittäjien työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmän kokonaiskustannusten kattamiseen.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE pienten eläkkeiden korottamisesta
Korotetaan pienimpiä verorahoitteisia eläkkeitä vuoden 2020 alusta lukien. Muutos toteutetaan
kansaneläke- ja takuueläkejärjestelmien kautta. Hallitusohjelma s. 156 Ikäihmisten toimeentulon
turvaaminen ja köyhyyden vähentäminen.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien
sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksyminen sekä sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattaminen
Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä ehdotukset terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
lain ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
HE laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi lakiin hallitusohjelman mukainen uusi avustusmuoto, jolla tuetaan asuinrakennusten kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatimista.
YM, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
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HE Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Sopimuksen tavoitteena on sopia UNOPSin toimiston perustamisesta Suomeen, sen oikeudellisesta asemasta sekä toimiston ja sen henkilöstön erioikeuksista ja vapauksista. Toimiston ja henkilöstön erioikeudet ja vapaudet perustuvat oleellisin osin YK:n vuoden 1946 erioikeuksia ja vapauksia koskevaan yleissopimukseen. UNOPSin sopimuksen tehtävänä on täsmentää yleissopimuksen määräyksiä ja soveltamista sekä sopia tarpeellisin osin asioista, jotka jäävät yleissopimuksen ulkopuolelle. Esitys on esitetty kiireelliseksi, koska toimisto pyrkii käynnistämään toimintansa Suomessa mahdollisimman pian. Hallitusohjelman kohta 3.2 Tavoite 2, Suomi kantaa globaalia vastuuta.
UM, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
HE laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ja
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia. Lakeihin tehtäisiin EU:n
yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuvat muutokset. Keskeisimmät muutostarpeet liittyvät rekisterinpitäjien ja niiden keskinäisen vastuunjaon määrittelemiseen sekä henkilötietojen käsittelytarkoitusten nykyistä tarkempaan määrittelemiseen.
TEM, työministeri Timo Harakka
HE työeläkelainsäädännön muuttamisesta
Tarkoituksena tehdä työeläkelainsäädäntöön muutoksia seuraavasti: sairausvakuutuslain työtulouudistuksesta johtuvat muutokset työeläkelainsäädäntöön; TyEL-vakuuttamisen laiminlyönti ja
eläkkeen karttuminen; Vilma-säännösten täsmennykset; täsmennykset säännöksiin työeläkelaitoksen takautumisoikeudesta raideliikennevastuulain mukaiselta toimijalta; täsmennykset
VEKL:iin; täsmennykset säännöksiin eläkkeen perusteena olevista työansioista ja eläkeuudistukseen liittyvät täsmennykset.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta
Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys kansalaisaloitelain muuttamiseksi eurooppalaisen
kansalaisaloitteen asetuksen mukaiseksi sekä tehdään muita tarvittavia päivityksiä kansalaisaloitelakiin. Näihin muihin tarvittaviin päivityksiin lukeutuu ainakin Väestörekisterikeskuksen nimen
muutos vuoden 2020 alusta Digi- ja väestötietovirastoksi.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
HE laeiksi eräiden sisäministeriön poliisin hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten poistamisesta tai muuttamisesta viittauksiksi lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
Hankkeen tavoitteena on hallinnonalan säädösten ajanmukaistaminen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetusta laista johtuvien muutosten johdosta.
SM, sisäministeri Maria Ohisalo
HE laiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
Esityksen tavoitteena on saattaa pelastustoimen ja hätäkeskustoimen lainsäädännössä olevat viittaukset hallintolainkäyttölakiin ja henkilötietolakiin vastaamaan yleislainsäädännössä tapahtuneita
muutoksia. Esityksen tavoitteena on lisäksi muuttaa Pelastusopistosta annettua lakia siten, että
Pelastusopiston ammatillisessa peruskoulutuksessa olevilla olisi oikeus hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta asiassa, joka koskee opiskelijaksi ottamista, opiskeluoikeuden menettämistä tai keskeyttämistä, opiskelijan erottamista, opiskelijan asumisoikeuden menettämistä asuntolassa tai kirjallista varoitusta.
SM, sisäministeri Maria Ohisalo
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HE Rajavartiolaitoksen hallinnonalan lakien eräiden muutoksenhakusäännösten
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia, rajavartiolakia, rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annettua lakia ja meripelastuslakia. Lakeihin tehtäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain edellyttämät viittausmuutokset sekä poistettaisiin tarpeettomat valituslupasäännökset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.
SM, sisäministeri Maria Ohisalo
HE eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotusta koskevasta sääntelystä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta veron kiertämisen estämistä koskevaan direktiiviin perustuen. Esityksessä ehdotetaan erityisiä menon vähennyskelvottomuutta ja tulon veronalaisuutta koskevia säännöksiä, joita sovellettaisiin
verovelvollisen ja siihen etuyhteydessä olevan yksikön välisiin suorituksiin sekä ns. strukturoituihin järjestelyihin liittyviin suorituksiin. Säännökset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen tuottamisesta ja
raportoinnista yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa Valtiokonttorin ylläpitämään taloustietovarantoon. Ehdotetaan muutoksia kuntalakiin, valtiokonttorista annettuun lakiin, THL-lakiin
sekä opetus- ja kulttuuritoimen lainsäädäntöön.
VM, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
HE laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Esitys koskee sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen
torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta annettuun neuvoston direktiiviin (EU) 2016/1164
sisältyvien yritysten maastapoistumisverotusta koskevien säännösten kansallista täytäntöönpanoa ja eräitä muita rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin liittyviä muutoksia.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan lakeihin eräitä lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia, jotka johtuvat siirtymisestä tulotietojärjestelmän kautta tapahtuvaan ilmoittamismenettelyyn.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja lain pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia. Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Esityksessä otettaisiin huomioon muussa lainsäädännössä tapahtunut valituslupamenettelyä koskeva kehitys sekä muut uudistustarpeet. Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2020. Samassa yhteydessä on tarkoitus ehdottaa tehtäväksi teknisluoteisia tarkistuksia lakiin pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan.
VM, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
HE laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan helpotettavaksi ilmoittamismenettelyä muun muassa pienten kilpailupalkintojen, pienten yhdistystoiminnassa maksettujen kertakorvausten, luontoisetujen ja palkkaennakoiden osalta. Esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin, joiden mukaan ”Selvitetään tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneet ongelmat ja korjataan niitä, jotta helpotetaan pienyrittäjien ja
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kansalaisjärjestöjen toimintaa” ja ”selvitetään ja poistetaan pikaisesti muun muassa tulorekisterin
aiheuttama tarpeeton kansalaistoimintaa häiritsevä hallinnollinen taakka pienille yhdistyksille.”
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta sääntelystä verotuksen alalla
Esityksessä ehdotetaan veroalan palveluja tarjoaville välittäjille sekä verovelvollisille säädettäväksi
velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tietoja tietyistä rajatylittävistä järjestelyistä, joissa voi olla
kyse veron välttämisestä. Ehdotetuilla säädöksillä pannaan täytäntöön EU:n direktiivi, jonka tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden veroviranomaisten tiedonsaantia rajatylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä, joissa voi olla veron kiertämisen tai välttämisen elementtejä. Säännökset on
tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE EU:n virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi
Valmistellaan lakiehdotus eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta. Lakiin sisältyisi
mahdollisimman laajasti EU:n valvonta-asetuksen noudattamisen valvonta maahantuonnin yhteydessä. Laissa säädettäisiin muun muassa toimivaltaisista viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä
eräistä pakkokeinoista ja seuraamuksista. Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta kumottaisiin. Samalla elintarvikelakiin, eläintautilakiin, rehulakiin, eläinten hyvinvointia koskeviin lakeihin
ja sivutuotelakiin tehtäisiin ehdotetusta laista johtuvat tarvittavat muutokset maahantuonnin valvonnan ja kansallisten tuontivaatimusten osalta.
MMM, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
HE laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta
Esityksellä muutetaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden lakien muutoksenhakusäännöksiä. Muutokset johtuvat 1.1.2020 voimaan tulevasta uudesta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettavasta laista.
MMM, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
HE laiksi rehulain muuttamisesta
Esityksen tavoitteena on valmistella EU-lainsäädännönmuutosten, varsinkin valvonta-asetuksen,
ja kansallisten tarpeiden edellyttämät muutokset rehulakiin. Samalla muutetaan rehulain nojalla
annettavia asetuksia vastaavasti.
MMM, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
HE liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyvien lakien muuttamisesta (ns. korjauspaketti)
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä liikenteen palveluista annettuihin lakeihin tehtäisiin viittauskorjaukset; korjattaisiin liikennepalvelulain 195 a §:n sanamuotoa ja lisättäisiin Ahvenanmaan
valtionvirastolle toimivaltuudet liikennelupien myöntämiseen. Ajoneuvojen siirtoa koskeva laki annettaisiin uudelleen. Muutokset lakiehdotuksiin olisivat luonteeltaan teknisiä.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
HE laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Uuteen tieliikennelakiin, joka tulee pääosin voimaan 1.6.2020, sisällytettäisiin eduskunnan lausuman johdosta kotihoidon työntekijöitä koskevat erityiset pysäköintisäännöt.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin

11

HE julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta
ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta
Esityksen tavoitteena on muuttaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (erityisalojen hankintalaki) siten, että
rikosrekisteriotteen tarkastamisessa mahdollistetaan sähköisten menettelyjen käyttäminen. Esityksen tavoitteena on selkeyttää eräitä hankintalain ja erityisalojen hankintalain menettelyjä koskevia säännöksiä sekä korjata hankintalaissa olleita teknisluonteisia puutteita ja virheitä. Hallitusohjelmasta tulevat muut muutostarpeet arvioidaan myöhemmin. Lain on tarkoitus tulla voimaan
1.1.2020.
TEM, työministeri Timo Harakka
HE laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta annetun lain 2 §:n
muuttamisesta
Neuvoston direktiivin (EU)2017/159 täytäntöönpanemiseksi annettava esitys.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE laiksi lastensuojelulain muuttamisesta ja laiksi lastensuojelulain muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan tarkennettavan lastensuojelulakia siten, että itsenäistymisvarojen viimesijaiseksi maksupäiväksi muutettaisiin ajankohta, jolloin nuori täyttää 25 vuotta.
Esityksellä tehtäisiin korjaukset lastensuojelulaissa oleviin hallintolainkäyttölain viittauksiin ja
muutettaisiin ne viittaussäännöksiksi eduskunnan 19.2.2019 hyväksymään lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain (542/2019) voimaantulosäännöstä siten, että kunnan velvollisuutta järjestää
jälkihuoltoa siihen saakka, kunnes jälkihuoltoon oikeutettu nuori täyttää 25 vuotta, ei sovellettaisi
lapsiin ja nuoriin.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
HE laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä, joka korvaisi nykyisen vastaavan lain. Työnantaja velvoitettaisiin pitämään luetteloa syöpävaarallisista tekijöistä sekä näille tekijöille altistuvista työntekijöistä. Osa luettelon tiedoista ilmoitettaisiin Työterveyslaitoksen pitämään ASA-rekisteriin. Esityksessä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetus, joka vaikuttaa siihen, mistä henkilötietojen käsittelyä koskevista asioista voidaan säätää kansallisesti. Lisäksi yhdenmukaistetaan syöpäsairauden
vaaraa aiheuttavien tekijöiden määrittely noudattamaan EU:n CLP-asetuksen mukaisia syöpävaaraluokituksia.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuojaasetuksen johdosta
EU:n tietosuoja-asetuksessa olevien jäsenvaltio-optioiden käyttäminen ja mahdollisten ristiriitojen
poistaminen asetuksen ja kansallisen lain väliltä.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE työttömyyskassalain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyyskassalakia. Lakiin ehdotetut muutokset ovat
pääsääntöisesti teknisluonteisia ja tarkoituksena on nostaa aiemmin työttömyyskassoille annetuissa ohjeissa ja määräyksissä olleita säännöksiä lain tasolle.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
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HE laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta
annetun lain muuttamisesta työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden muuttamiseksi
Työttömyysturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneiden lisäpäiväoikeuden alaikärajaa nostettaisiin yhdellä vuodella 61 vuodesta 62 vuoteen. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lisäpäivien
alaikärajan nousua vastaavasti työnantajan omavastuuta lisäpäivien rahoituksesta muutetaan
nostamalla työnantajien rahoitusvastuun päättymisikää 63 vuodesta 64 vuoteen.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Esityksellä tarkennettaisiin sääntelyä, jolla rajoitetaan siirrettävien käyttöoikeuksien keskittymistä.
MMM, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Marraskuu 2019
HE laiksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan,
Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja
Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan,
Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun,
Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa
GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Maailman kauppajärjestön (WTO) palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (328/2009) kumoamisesta. Unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia sopimuksia ei saateta erikseen kansallisesti voimaan, minkä vuoksi
voimaansaattamislaki kumottaisiin.
UM, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
HE keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Suomen tasavallan ja Iranin islamilaisen tasavallan välillä huhtikuussa 2017 tehdyn sopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Sopimuksella pyritään parantamaan Suomen ja Iranin tulliviranomaisten välistä
yhteistyötä tullirikollisuuden torjunnassa ja tutkinnassa.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laiksi tilastolain muuttamiseksi
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tilastolakiin tietosuojalainsäädännön voimaantulon edellyttämiä muutoksia sekä terminologisia ja teknisiä korjauksia. Lakiin ehdotetaan lisäksi lisättäväksi
säännökset Tilastokeskuksen ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin lisättävistä neljästä uudesta julkisesta tiedosta.
VM, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
HE laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun
lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan vienninrahoitusvaltuuksien korottamista.
TEM, elinkeinoministeri Kulmuni
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HE työsuojelurahastolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelurahastolakia (407/1979). Lakia muutettaisiin siten, että sen 1 pykälässä oleva viittaus Työturvallisuuskeskuksen Kannatusyhdistys r.y. -nimiseen
yhdistykseen muutettaisiin viittaukseksi Työturvallisuuskeskus ry –nimiseen yhdistykseen. Esityksen tavoitteena on saattaa laki vastaamaan nykytilaa. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi 1 ja 2
pykälässä olevat vanhentuneet viittaussäännökset. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien
säännösten muuttamisesta
Viime vaalikaudella kumottiin 1920-luvulta voimassa ollut laki julkisista kuulutuksista ja lisättiin
säännökset hallintolakiin. Tätä kautta julkisia kuulutuksia koskevat menettelyt pohjautuvat sähköiseen menettelyyn. Tältä pohjalta esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä ympäristöministeriön hallinnonalan lakien julkisia kuulutuksia koskevia säännöksiä.
YM, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
HE laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien
säännösten muuttamisesta
Viime vaalikaudella kumottiin hallintolainkäyttölaki ja säädettiin uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Uudella lailla valituslupamenettely tulee pääsäännöksi valitettaessa korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Tältä pohjalta esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä ympäristöministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakua koskevia pykäliä.
YM, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
HE Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen, joka kattaa vuodet 2020-2023. Sopimuksen mukaan
Pohjoiskalotin koulutussäätiö järjestää ja kehittää koulutusta erityisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisimpien osien työmarkkinoiden tarpeisiin. Sopimuksen perusteella Suomi sitoutuu rahoittamaan Pohjoiskalotin koulutussäätiön työvoimakoulutusta sopimuksessa esitetyllä tavalla.
OKM, opetusministeri Li Andersson
HE laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Esityksen
tarkoituksena on palauttaa lainsäädäntöön eräät tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomistilanteisiin liittyvät työnantajan ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuudet. Esitys perustuu työmarkkinoiden
keskusjärjestöjen kesäkuussa 2019 julkaisemaan sopimukseen v. 2017 eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin liittyvistä asioista.
TEM, työministeri Timo Harakka
HE laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annettua lakia siten, että palvelukeskuksen hallitusta koskevat säännökset kumottaisiin ja palvelukeskuksen hallitus lakkautettaisiin. Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi informatiivinen säännös palvelukeskuksen henkilöstön rikosoikeudellisesta virkavastuusta.
VM, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
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HE laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
Viime vaalikaudella vahvistettiin laki pilaantuneiden alueiden tukemisesta, joka tulee voimaan
1.1.2020. Lain vahvistamisen jälkeen ilmeni, että tuen maksatus KEHA-keskuksen kautta edellyttää lakitason säännöksiä. Esitys sisältää ao. muutokset.
YM, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
HE laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että lain 25 §:ä muutettaisiin. Pykälän muutos koskisi luonnonolosuhteiden vuoksi tehtävää määräajan pidentämistä, jonka ehdotetaan olevan vesipuitedirektiivin 4 artiklan 4 kohdan kanssa yhtenäinen. Esityksessä ehdotettaisiin säädettävän uusi pykälä vesien- ja
merenhoidon tehtäviä hoitavan viranomaisen tarkastusoikeudesta.
YM, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
HE poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Hankkeessa valmistellaan tarvittavat poliisihallinnon ilmoitusvelvollisuutta sekä poliisilaitoksen poliisipäällikön viran nimittämistoimivaltaa ja siihen liittyvää virkamiesoikeudellista sääntelyä koskevat säädösmuutokset.
SM, sisäministeri Maria Ohisalo
HE yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdyn liitesopimuksen huoltovarmuudesta hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
Pohjoismaisen puolustusmateriaalialan yhteistyösopimuksen huoltovarmuutta koskevan liitesopimuksen kansallinen voimaansaattaminen. Hanke liittyy hallitusohjelman kohtaan 3.2 Suomi kokoaan suurempi maailmalla.
PLM, puolustusministeri Antti Kaikkonen
HE laiksi maakaasumarkkinalain ja laiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Esitys sisältää ehdotukset maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon eli datahubin perustamisen
edellyttämäksi lainsäädännöksi. Esitys perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon.
TEM, elinkeinoministeri Katri Kulmuni
HE ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ydinenergialakia, turvallisuusselvityslakia ja kaivoslakia.
Ydinenergialain ja turvallisuusselvityslain muutokset liittyvät keskeisesti ydin- ja säteilyturvallisuuden parantamiseen uusia turvallisuusuhkia vastaan. Lisäksi säädöstasoa tarkastetaan turvajärjestelyjä koskevan säännöstön osalta. Ydinenergialakia ja kaivoslakia ehdotetaan muutettavaksi
myös muuttuneen yleislainsäädännön vuoksi. Muutoksia ehdotetaan julkista kuuluttamista ja
oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskeviin säännöksiin.
TEM, elinkeinoministeri Katri Kulmuni
HE kemikaalilain muuttamisesta
Lailla kemikaalilain muuttamisesta pantaisiin täytäntöön EU:n CLP-asetuksen uusi VIII liite sekä
päivitettäisiin laki Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hallinnoiman kemikaaleja koskevan tiedon
toimittamista varten perustetun digitaalisen asiointipalvelun käyttöönoton vuoksi. Lisäksi lakiin
ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia tarkennuksia.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
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Joulukuu 2019
HE merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi
Vuonna 1988 hyväksyttyihin alkuperäiseen yleissopimukseen ja siihen liittyvään pöytäkirjaan
vuonna 2005 tehtyjen muutosten on tarkoitus vahvistaa merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien
terrorististen tekojen ennaltaehkäisyä. Muutoksilla yleissopimukseen lisättiin uusia rikosmääritelmiä, joiden johdosta yleissopimus jatkossa koskee itse aluksen turvallisuuteen kohdistuvien tekojen lisäksi myös alukselta muualle suuntautuvia tekoja.
UM, ulkoministeri Pekka Haavisto
HE laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta
Hankkeen tavoitteena on muuttaa ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain sähköistä asiointia koskevien säännösten voimaantuloajankohtaa. Voimaantuloajankohdat tulee vastata poliisin
asetietojärjestelmähankkeen valmistumista.
SM, sisäministeri Maria Ohisalo
HE laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainoa varmistavasta tehoreservistä
annetun lain muuttamiseksi
Esityksellä muutettaisiin tehoreservilakia siten, että laki ei olisi ristiriidassa sähkökauppa-asetuksen vaatimusten kanssa. Lisäksi arvioidaan mahdollisuutta ottaa huomioon muita viranomaisten
ja keskeisten sidosryhmien tunnistamia muutostarpeita.
TEM, elinkeinoministeri Katri Kulmuni
HE laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä tarkennetaan Finanssivalvonnan tiedonantovelvollisuuksia muille valvontaviranomaisille ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle eräissä tilanteissa. Esityksessä täydennetään vakuutusmatemaatikkojen kelpoisuusvaatimuksia eurooppalaista kehitystä vastaavalla tavalla. Esityksessä säädetään vakuutusmeklarin vastuuvakuutuksen vähimmäismäärästä EU-lainsäädäntöä vastaavalla tavalla.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden tietosuojaa koskevien säännösten muuttamisesta
Esityksessä tehtäisiin ympäristöministeriön eräisiin lakeihin EU:n tietosuoja-asetuksesta ja kansallisen yleislain säätämisestä aiheutuvat muutokset.
YM, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
HE Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyön järjestämistä sekä vankeusaikaisen rikollisuuden estämistä ja laitosturvallisuuden ylläpitämistä koskevaksi lainsäädännöksi
Vankeuslain ja tutkintavankeuslain toimivaltuuksia koskevia säännöksiä sekä henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain turvallisuustietorekisterin tietosisältöä koskevaa pykälää ehdotetaan muutettaviksi tarkoituksena täsmentää säännökset vastaamaan Rikosseuraamuslaitoksen lakisääteisiä tehtäviä. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen tiedon luovuttamista
koskevia säännöksiä esitetään muutettavaksi turvaamaan esitutkintaviranomaisten toimivaltuuksien mukaisten tehtävien asianmukainen suorittaminen. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen
(PTR) yhteistoiminnasta annettua lakia esitetään muutettavaksi siten, että Rikosseuraamuslaitos
voi osallistua PTR-yksikön toimintaan.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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HE laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Lainsäädäntöhanke EMIR-asetuksen (markkinarakennetoimija-asetus) muutosasetusten kansallisesta voimaansaattamisesta. Lisäksi esityksellä tehdään tekninen korjaus maksulaitoslakiin sekä
toimeenpannaan pk-yritysten listausasetuksen pienet muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Valtiokonttorin ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen analysointi- ja raportointipalvelutehtävästä ja sen edellyttämästä tietojen käytöstä säätäminen.
VM, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
HE laiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietojenluovutussäännösten muuttamisesta
Muutetaan yhteismetsälain (109/2003) yhteismetsärekisterin tietojenluovutussäännös. Tehdään
laittomia hakkuita koskeviin lakeihin EU-asetuksesta johtuvat muutokset. Tehdään tiedonhallintalain (906/2019) edellyttämät muutokset eräisiin lakeihin.
MMM, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
HE laiksi hyljetuotteiden kaupasta annetun lain muuttamisesta
Lakiin tehdään asetuksen (EU) 2015/1775 edellyttämät muutokset sellaisten hyljetuotteiden saattamiseksi markkinoille, jotka ovat peräisin inuiittiyhteisöjen tai muiden alkuperäisyhteisöjen harjoittamasta pyynnistä.
MMM, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
HE laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
Tulvariskilain säännöstä ELY-keskuksen tehtävistä muutettaisiin niin, että tehtävien hoidossa otettaisiin tulvatilanteiden lisäksi huomioon myös muut sää- ja vesiolojen poikkeustilanteet kuten kuivuus. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä teknisiä muutoksia.
MMM, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
HE laiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta
Aikuiskoulutustuki uudistetaan tukemaan työn ja opiskelun yhteensovittamista. Edistetään myös
tulorekisterin käytettävyyttä aikuiskoulutustuen perusteena olevaa palkkaa ja määrää määriteltäessä.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sitovasta henkilöstön vähimmäismitoituksesta iäkkäiden
henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Esityksen mukaan vähimmäismitoitus olisi 0,7 ammattihenkilöä asiakasta kohti. Lain olisi tarkoitus
tulla voimaan mahdollisimman pian vuonna 2020. Henkilöstön vähimmäismitoitusta koskeva
säännös tulisi voimaan asteittain siten, että lain voimaan tullessa henkilöstön toteutunut vähimmäismitoitus kaikissa pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköissä olisi 0,5
ammattihenkilöä asiakasta kohti.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
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HE laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan uutta pykälää, jolla maanpuolustuksen tarpeisiin tarkoitettujen kemikaalivarastojen ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyssä turvattaisiin maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavia kohteita koskevien tietojen salassapito. Samassa yhteydessä täsmennettäisiin
muutamia ympäristönsuojelu- ja vesilain pykäliä.
YM, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
HE laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53
§:ssä säädetyt laskentaperusteet, jotka koskevat perustamishankkeeseen suoritetun valtionavustuksen palautuksia.
OKM, opetusministeri Li Andersson
HE laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämiskokeilusta eräissä kunnissa
Esityksellä siirrettäisiin määräajaksi julkisten työvoima-ja yrityspalveluiden järjestämisvastuuta
kunnille. Tavoitteena on mahdollistaa kuntien työllisyyshankkeet, joissa jatketaan ja laajennetaan
vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Kokeilun kesto
olisi vähintään 2-3 vuotta.
TEM, työministeri Timo Harakka
HE laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (hoitotakuu)
Hallitusohjelman (kohta 3.6, tavoite 4) mukaisesti hoitotakuuta tiukennetaan perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Tammikuu 2020
HE Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamista koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi asetuksen säännöksiä täydentävä laki Euroopan syyttäjänvirastosta. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi muutoksia ainakin esitutkintalakiin, oikeudenkäynnistä
rikosasioissa annettuun lakiin, Syyttäjälaitoksesta annettuun lakiin, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettuun lakiin, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä
annettuun lakiin sekä oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettuun lakiin.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
HE tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi
Esityksessä ehdotettavilla laeilla liikenteen palveluista annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta
pantaisiin täytäntöön maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin
2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/645. Lisäksi ajokorttilakiin tehtäisiin täsmennys
siitä, että unenaikaisten epileptiset kohtaukset olisivat ryhmän 1 terveysvaatimusten täyttymisen
esteenä. Ajokorttilakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin tehtäisiin lisäksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
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HE ilmailulain muuttamisesta (EU:n EASA-asetuksen täytäntöönpano)
EU:n siviili-ilmailun turvallisuutta ja EU:n lentoturvallisuusvirastoa EASA:a koskeva asetus tuli voimaan 11.9.2018. Ilmailun kansallinen lainsäädäntö päivitetään vastaamaan EU-sääntelyä ja päätetään kansallisen liikkumavaran käyttämisestä.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
HE laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten
automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun
126 §:n muuttamisesta
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutoksen (EU 2018/844) toimeenpano kansalliseen
lainsäädäntöön. Direktiivi on osa puhtaan energian säädöspakettia. Direktiivin toimeenpano edellyttää uuden lain valmistelua, laki sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä rakennuksessa sekä rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmästä sekä muutosta maankäyttö- ja
rakennuslakiin. Uudessa laissa säädetään velvollisuuksia sähköautojen latauspisteiden ja latausvalmiuden rakentamiselle sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmälle.
YM, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
HE laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Esityksellä ehdotetaan tehtäväksi EU:n tietosuojalainsäädännöstä johtuvat välttämättömät lainmuutokset oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön. Esityksellä ehdotetaan tarkistettavaksi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöä erityisesti tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain soveltamisalalla, mutta myös eräitä rikosasioiden tietosuojalain soveltamisalaan kuuluvia lakeja. Esityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä erityissäännöksiä sekä selkiyttää niiden suhdetta sovellettaviin yleissäädöksiin.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
HE laiksi tuloverolain muuttamisesta
Muutetaan tuloverolakia siten, että kotimaisena yhteisönä pidettäisiin myös ulkomaista yhteisöä,
jonka tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Laajennetaan välittäjän tiedonantovelvollisuutta Verohallinnolle koskemaan myös tilanteita, joissa
itse maksusuoritus ei ole kulkenut välittäjän kautta. Esitys liittyy hallitusohjelman harmaan talouden torjuntaa koskeviin kirjauksiin.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laeiksi sähkömarkkinalain 26 a §:n, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta
annetun lain 14 §:n ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Esitys sisältää sähkömarkkinalain sähkön siirto- ja jakelumaksujen hinnankorotuksia rajoittavan
säännöksen uudelleen tarkastelun hinnankorotusten tason laskemiseksi. Sähkönjakelun hintojen
nousun tasoittamiseksi lisätään sähkömarkkinalakiin säännökset, jotka mahdollistavat verkonhaltijoiden kohtuullisen tuoton alijäämän kattamisen pitemmän ajanjakson kuluessa. Lisäksi säädetään EU:n sähköntoimitusvarmuusasetuksen mukaiset viranomaistehtävät ja uuden sähköasetuksen edellyttämät lisätehtävät Energiaviraston tehtäväksi.
TEM, elinkeinoministeri Katri Kulmuni
HE laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta
Maakaasumarkkinalakiin tehdään maakaasudirektiivin muutoksen edellyttämät muutokset.
TEM, elinkeinoministeri Katri Kulmuni
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HE verkkoalusta-asetuksen edellyttämien lainsäädäntömuutosten täytäntöönpanemiseksi
Esityksessä ehdotetaan EU:n verkkoalusta-asetusta täydentävän kansallisen lainsäädännön antamista. Asetuksen tehokas täytäntöönpano edellyttää, että kansalliselle tuomioistuimelle annetaan
toimivalta käsitellä verkkoalusta-asetuksen soveltamista koskevia asioita ja määrätä seuraamukset asetuksen rikkomisen johdosta.
TEM, työministeri Timo Harakka
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Kevätistuntokaudella 2020 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset
Helmikuu – elokuu 2020

Helmikuu 2020
HE YK:n teknologiainnovaatioiden laboratorion (UNTIL) Suomen-toimistosta YK:n
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Sopimuksen tavoitteena on sopia UNTILin toimiston perustamisesta Suomeen, sen oikeudellisesta asemasta sekä toimiston ja sen henkilöstön erioikeuksista ja vapauksista. Toimiston ja
henkilöstön erioikeudet ja vapaudet perustuvat oleellisin osin YK:n vuoden 1946 erioikeuksia ja
vapauksia koskevaan yleissopimukseen. UNOPSin sopimuksen tehtävänä on täsmentää yleissopimuksen määräyksiä ja soveltamista sekä sopia tarpeellisin osin asioista, jotka jäävät yleissopimuksen ulkopuolelle.
UM, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
HE laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista
Uudistetaan pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Uudessa laissa säädettäisiin muun
muassa alkusammutusvälineiden ja rakennuksiin asennettavien palonilmaisulaitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja valvonnasta. Laissa säädettäisiin myös paloilmoittimien ja automaattisten
sammutuslaitteistojen toteutuksesta sekä käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta.
SM, sisäministeri Maria Ohisalo
HE Valtion eläkerahastosta annetun lain rahastointisääntöjen tarkistamisesta
Tarkistukset Valtion eläkerahastosta annettuun lakiin, siten että rahaston sijoitustoimintaa voidaan suunnitella pitkäjänteisesti samalla kun tasataan tehokkaasti valtion kasvavista eläkemenoista talousarvioon aiheutuvaa menopainetta.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laeiksi lannoitevalmistelain ja eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta
Tehdään lakeihin EU-lannoitevalmisteasetuksen (EU) 2019/1009 edellyttämät vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevat muutokset.
MMM, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
HE merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi merityösopimuslain, merityöaikalain ja kotimaanliikenteen työaikalain muuttamisesta
Lakihankkeessa toteutetaan merityötä koskevan yleissopimuksen (MLC) ohjeistoon vuonna 2018
muutokset, joiden kansainvälinen voimaantulo on 26.12.2020. Ohjeistoon tehdyt muutokset turvaavat työsuhteen ja palkanmaksun pysyvyyttä merenkulkijan ollessa vangittuna merirosvoustilanteessa tai aluksen aseellisen ryöstön yhteydessä. Lisäksi lakihankkeessa toteutetaan eräitä
MLC:n edellyttämiä täsmennyksiä merityösopimuslakiin, merityöaikalakiin ja kotimaanliikenteen
työaikalakiin.
TEM, työministeri Timo Harakka
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HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Asiakastietolakia on valmisteltu rauenneen HE 300/2018 pohjalta, joka käsiteltiin perustuslakivaliokunnassa alkuvuodesta 2019. Terveydenhuollossa on siirrytty käyttämään valtakunnallisia
sähköisiä tietojärjestelmäpalveluja. Lakiin ehdotettavat muutokset luovat edellytykset valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotolle sosiaalihuollossa. Lakiehdotus sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta tarpeelliset tiedonhallintaa koskevat säännökset. Esityksessä
ehdotetaan valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sisällön laajentamista siten, että asiakas
itse voisi tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja
omatietovarantoon.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
HE laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia.
Lakiin tehtäisiin eräitä muutoksia, jotka johtuvat lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen
sekä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen täytäntöönpanosta.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
HE laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Direktiivin tarkoituksen on parantaa rahanpesun selvittelykeskusten ja vakavien rikollisuuden
muotojen ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista
vastuussa olevien viranomaisten pääsyä rahoitustietoihin, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia suorittaa talousrikostutkintaa sekä edistää niiden välistä yhteistyötä. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, joilla on valtuudet päästä
pankkitilirekistereihin ja tehdä niissä hakuja. Direktiivissä säännellään jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa ja Europolin ja rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa.
SM, sisäministeri Maria Ohisalo
HE ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Ajoneuvolaki uudistettaisiin vastaamaan autojen ja niiden perävaunujen puiteasetusta. Ajoneuvolaissa ei enää lähtökohtaisesti säädettäisi EU-tyyppihyväksynnästä, EU-yksittäishyväksynnästä, kansallisesta piensarjatyyppihyväksynnästä eikä tutkimuslaitoksista, sillä niistä säädetään
autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuksessa. Päällekkäinen sääntely poistettaisiin. Asetuksen asettamien vaatimusten vuoksi myös markkinavalvonnan asemaa vahvistettaisiin. Lisäksi
ajoneuvolain rakennetta selkeytettäisiin, ja lakiin tehtäisiin useita lakiteknisiä korjauksia.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
HE työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä
koskevaksi lainsäädännöksi
Päätösvaltaa työttömyysetuuden ja vuorottelukorvauksen saamisen edellytysten ratkaisemisesta
siirrettäisiin Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassoille. Työ-ja elinkeinotoimisto päättäisi
edelleen työttömyysturvaseuraamusten asettamisesta. Lisäksi työ- ja elinkeinotoimistoille jäisi
edelleen toimivalta päättää asioista, jotka työvoimapoliittisen harkinnan luonteen vuoksi on tarkoituksenmukaista säilyttää työvoimaviranomaisen päätösvallassa. Muutos yksinkertaistaisi työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa ja työttömyysetuuden hakemista merkittävästi.
TEM, työministeri Timo Harakka
HE laiksi jätelain muuttamisesta
Osana komission ns. kiertotalouspakettia annetut ehdotukset jätedirektiivin (2008/98/EY), pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin (94/62/EY), kaatopaikkadirektiivin (1997/31/EY), paristo- ja akku-

22

direktiivin (2006/66/EY), romuajoneuvodirektiivin (2000/53/EY) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2012/19/EU) muuttamiseksi hyväksyttiin 30.5.2018 ja tulivat voimaan 4.7.2018.
Esitys sisältää ehdotukset direktiivien täytäntöönpanemiseksi.
YM, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
HE Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2018 Brysselissä allekirjoitetun
EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen sekä lain, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.
UM, ulkoministeri Pekka Haavisto
HE turvallisuusselvityslain muuttamisesta
Hankkeessa valmistellaan turvallisuusselvityslakiin (726/2014) ilmailuturvallisuutta koskevasta
komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2019/103 aiheutuvat muutokset.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
HE yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan siltä
osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. Pöytäkirjalla muutetaan yleissopimuksen määräyksiä
merkittäviltä osin siten, että se vastaa paremmin sisällöllisesti EU:n tietosuojalainsäädäntöä.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
HE uuden tieliikennelain muuttamisesta
Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Lain hyväksymisen jälkeen muualla lainsäädännössä
on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät muutoksia myös uuteen tieliikennelakiin ennen sen
tuloa voimaan. Samalla tieliikennelakiin tehtäisiin eräitä muita teknisluonteisia muutoksia.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
HE biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Uudelleen laaditun uusiutuvan energian direktiivin (EU) 2018/2001 (RED II) biopolttoaineiden,
bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyyskriteereitä sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteereitä koskevan sääntelyn saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, joka vaikuttaa voimassa olevaan lakiin biopolttoaineista ja bionesteistä sekä siihen liittyviin lakeihin.
TEM, elinkeinoministeri Katri Kulmuni

Maaliskuu 2020
HE laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puoluelakia siten, että hakemuksen yhdistyksen rekisteröimisestä puoluerekisteriin voisi jatkossa tehdä myös oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa. Samalla mahdollistettaisiin puolueen rekisteröimiseen vaadittavien kannatusilmoitusten kerääminen sähköisesti.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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HE laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevan hallintorakennetta siten, että Kevan valtuutetut
korvaisivat nykyisen valtuuskunnan, lisäksi valtuutettujen ja hallituksen kokoonpanoa muutettaisiin. Myös osuuskunnille mahdollistettaisiin Kevan jäsenyhteisöiksi liittyminen.
VM, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
HE laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
HE esitetään välttämättömät muutokset lakiin ns. lähetettyjen työntekijöiden muutosdirektiivin
(EU)2018/957 toimeenpanemiseksi.
TEM, työministeri Timo Harakka
HE laiksi huumausainelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huumausainelakia. Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden teolliseen käyttöön tarvittavan ilmoituksen sisältöä täsmennettäisiin. Valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä lisättäisiin muun muassa täsmentämällä toiminnanharjoittajilta vaadittavia toimipaikka- ja varastointitietoja.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
HE yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta sekä
eräistä siihen liittyvistä laeista
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä.
Esityksen tavoitteena on laajentaa yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä kansalliseksi
yritystukirekisteriksi.
TEM, elinkeinoministeri Katri Kulmuni
HE laeiksi energiatehokkuuslain, asunto-osakeyhtiölain ja asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta
Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU)
2018/2002 energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta. Laeilla säädettäisiin huoneistokohtaisesta lämpimän käyttöveden mittaamisesta ja siihen perustuvasta laskutuksesta, sekä laskutustiheydestä ja laskulla sekä muuten annettavista tiedoista.
TEM, elinkeinoministeri Katri Kulmuni
HE laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajausta.
YM, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Huhtikuu 2020
HE valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi
lainsäädännöksi
Valmisteverotuksen ja autoverotuksen menettelysäännöksiä uudistettaisiin siten, että menettelyt
yhdenmukaistetaan mahdollisuuksien mukaan muiden verotusmenettelyiden kanssa. Lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2021.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
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.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
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HE aerosolisääntelyn kokonaisuudistuksesta
Tavoitteena olisi siivota tuotevaatimusasiat pois kemikaaliturvallisuuslaista. Tämän vuoksi aerosoleista annettaisiin joko oma tuotelakinsa tai aerosoleja koskevat tuotevaatimukset siirrettäisiin
painelaitelakiin, jonka soveltamisalaan ne myös kuulunevat.
TEM, työministeri Timo Harakka
HE laiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin
lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
EESSI=sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä EU-maiden välillä. Hankkeessa tarkastellaan mm. sidosryhmien työnjakoa. Tarkistetaan myös mahdolliset muut kytkeytyvät lainmuutokset (esim. laki Eläketurvakeskuksesta). EU-maiden välinen sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä
sosiaaliturvalaitosten välillä otetaan käyttöön 2019-2021. Kansallista lainsäädäntöä tarkennetaan
sähköisen tiedonvaihdon edellyttämällä tavalla.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
HE laiksi tutkimustietovarannosta
Säädetään laki tutkimustietovarannosta. Tutkimustietovaranto kokoaa ja välittää tutkimustoimijoiden käytettäväksi metatietoja Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta, kuten julkaisutietoja, tutkimusaineistojen kuvailutietoja ja rahoitusta koskevia tietoja.
OKM, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen
HE laiksi arvonlisäverolain 3 §:n muuttamisesta
Pienyritysten hallinnollisten velvoitteiden keventämiseksi arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa
korotettaisiin 15 000 euron vuosiliikevaihtoon. Esitys liittyy hallitusohjelman kohtaan 2.1. Verotus
muuttuvassa maailmassa; työllistävä ja kannustava verotus sekä strategiseen kokonaisuuteen
3.4. Elinvoimainen Suomi.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain
muuttamisesta
Lakia esitetään muutettavaksi siten, että alle kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa työnantajalla olisi mahdollisuus selvittää henkilön rikostaustaa ennen palvelukseen ottamista.
TEM, työministeri Timo Harakka
HE sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä työsuojelulainsäädännön muuttamiseksi EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännöksiin muutoksia, jotka johtuvat EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta.
Esityksen tavoitteena on saattaa kansallinen lainsäädäntö yhteensopivaksi tietosuoja-asetuksen
kanssa.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
HE laeiksi ulkomaalaislain ja oikeusapulain muuttamisesta
Sääntelyä muutettaisiin turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistamiseksi. Kumottaisiin ulkomaalaislain 9 §:n 2 momentti. Avustajan läsnäololle puhuttelussa ei enää vaadittaisi erityisen
painavia syitä, vaan puhutteluun osallistumisen tarve jäisi avustajan harkintaan. Kumottaisiin
ulkomaalaislain 190 §:n 3 momentti ja 196 §:n 3 momentti normaalista poikkeavista valitusajoista kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. Kumottaisiin oikeusapulain 17 a §. Asiakohtaisen palkkion asemesta myös kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa tulevat sovellettaviksi
tuntipalkkiot.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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HE luottotietolain muuttamisesta
Esityksen tarkoituksena on luottotietolain (527/2007) muuttaminen vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
HE Euroopan vakausmekanismia koskevan sopimuksen muuttamisesta
Euroopan vakausmekanismia koskevan sopimuksen muuttaminen Euroryhmän ja Eurooppa-neuvoston päätösten mukaisesti.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä

Toukokuu 2020
HE taimiaineistolain muuttamisesta
Taimiaineistolakiin tehdään EU:n kasvinterveysasetuksesta johtuvat muutokset. Osa taimiaineistolain soveltamisalaan kuuluvasta lisäysaineistosta kuuluu jatkossa kasvinterveysasetuksen soveltamisalaan, minkä johdosta taimiaineistolakia on muutettava vastaamaan muuttuvaa oikeustilaa.
MMM, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
HE laiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain ja terveydensuojelulain muuttamisesta
Säädetään lakitasoiset säännökset kuoleman toteamisesta.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
HE kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä
yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista
ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksen tarkoituksena on hyväksyä ja voimaansaattaa otsikossa mainitut kolme ICAO:n valtiosopimusta sekä säätää tarvittavista muutoksista kansalliseen lainsäädäntöön.
UM, ulkoministeri Pekka Haavisto
HE laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
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 on uudistetaan avoimille työmarkkinoille siirtymisen tueksi kytkemällä siihen vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut tarkoituksenmukaiseksi ja yksilölliseksi kokonaisuudeksi.
TEM, työministeri Timo Harakka
HE rekrytointitukikokeilusta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rekrytointitukikokeilusta. Kokeilun tavoitteena on edistää työttömien nopeaa työllistymistä, uusien työnantajayritysten syntyä ja yritysten kasvua alentamalla yksinyrittäjien ja mikroyritysten kynnystä rekrytoida.
TEM, työministeri Timo Harakka
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HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
Esitys toteuttaa hallitusohjelman kohtaa 3.6.1, jossa todetaan, että asiakasmaksulaki uudistetaan tavoitteena hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen muu muassa
maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja. Viime hallituskaudella annettiin
asiakasmaksulainsäädännön uudistamista koskeva hallituksen esitys HE 310/2018 vp, joka kuitenkin raukesi.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
HE laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annettua lakia paremmin vastaamaan laillisuusvalvojien laissa
säädettyjä erityistehtäviä sekä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia ja tosiasiallisia erikoistumisaloja.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
HE oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Tietojärjestelmälain säännöksiä tietojen luovuttamisesta ja poistamisesta selkeytetään.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
HE laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (rajat ylittävä sähköinen kuluttajakauppa)
Arvonlisäverolakiin (1501/1993) tehdään neuvoston direktiivin (EU) 2017/2455 (Rajat ylittävä
sähköinen kuluttajakauppa) edellyttämät muutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2021. Suhde hallitusohjelmaan: Tavoite 3 Kestävän kehityksen verouudistus. Poistetaan arvonlisäveron verovapaus alle 22 euron arvoisilta EU:n ulkopuolelta tuoduilta tuotteilta viimeistään 1.1.2021.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta
Uudelleen laaditun uusiutuvan energian direktiivin ((EU) 2018/2001) RED II) uusiutuvien energialähteiden alkuperätakuita koskevan sääntelyn saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Muutoksena aiempaan erityisesti alkuperätakuusääntelyn laajentaminen sähköntuotannon lisäksi myös kaasun ja lämmön/jäähdytyksen tuotantoon.
TEM, elinkeinoministeri Katri Kulmuni
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.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
HE laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelystä
Ehdotetulla lailla perustettaisiin Suomeen Genomikeskus ja säädettäisiin sen tehtävistä. Genomikeskus olisi asiantuntijaviranomainen genomitietojen käyttöä ja terveyteen liittyviä geneettisiä
analyysejä koskevissa asioissa. Genomikeskus ylläpitäisi kansallista genomitietorekisteriä.
Genomitietoa tuotetaan biopankkitoiminnassa sekä terveydenhuollossa, josta ne tallennettaisiin
genomitietorekisteriin. Genomitietoa olisi laissa säädetyin rajatuin edellytyksin mahdollista hyödyntää potilaiden hoidossa sekä tieteellisessä tutkimuksessa. Lain tarkoituksena on tukea
genomitiedon vastuullista, yhdenvertaista ja tietoturvallista käyttöä.
STM, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
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HE maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain sekä sairausvakuutuslain
mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain muuttamisesta
Tarkoituksena on tehdä eräitä pieniä muutoksia maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakiin koskien vahinkotapahtuman johdosta maksettavaa sairausajan palkkaa vastaavan ansionmenetyskorvauksen maksamista työnantajalle, kun vakuutettu on vahinkotapahtuman johdosta työkyvytön paitsi työsuhdetyöhön myös mainitun lain nojalla vakuutettuun työhön sekä
tarkistaa lain säännöksiä päätoimisesti ammattiin opiskelevan henkilön vuosityöansion ja ansionmenetyskorvauksen osalta sekä tarkistaa säännöksiä eräissä takautuvissa tilanteissa. Lisäksi
lain oikaisu- ja poistosäännöksiä täsmennettäisiin. Ns. Mela-sairauspäivärahalain säännöksiä takautuvien korvausten osalta tarkistettaisiin.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

Kesäkuu 2020
HE kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksyminen ja saattaminen voimaan Suomen osalta. Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen tavoitteena on
estää tahdonvastaisia katoamisia ja torjua tahdonvastaisen katoamisrikoksen rankaisemattomuutta. Yleissopimus velvoittaa sopimuspuolen varmistamaan, että tahdonvastainen katoaminen on sen rikosoikeuden mukaan rangaistava teko. Yleissopimus kuuluu niin sanottuihin YK:n
keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin (core human rights treaties).
UM, ulkoministeri Pekka Haavisto
HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Ulkomaalaislain sääntelyä muutettaisiin niin, että perheenjäsenen oleskeluluvan edellytyksenä
olevan toimeentuloedellytyksen soveltaminen kansainvälistä suojelua saaviin alaikäisiin perheenkokoajiin lopetetaan.
SM, sisäministeri Maria Ohisalo
HE laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (kotitalouksien luottokysyntää rajoittavat lainsäädäntötoimet)
Esityksellä muutettaisiin luottolaitostoiminnasta annettua lakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja yksityishenkilöiden ja kotitalouksien liiallisen velkaantumiskehityksen rajoittamiseksi ottamalla lakiin välineitä, jotka rajoittaisivat asunto- ja muiden kuluttajaluottojen kysyntää eräissä tilanteissa.
VM, valtiovarainministeri Mika Lintilä
HE laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Kiinteistönmuodostamislain kiinteistötoimitusmenettelyä ja toimituksen rekisteriin merkitsemistä
koskevien säännösten uudistaminen ja tästä johtuva muun lainsäädännön tarkistaminen.
MMM, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
HE väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2019 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksellä pyritään hyväksymään ja saattamaan voimaan Kansainvälisen työjärjestön työkonferenssin 21.6.2019 hyväksymä yleissopimus väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä.
STM, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
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HE laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan rakennusperintölain muuttamista siten, että suojelupäätösten vahvistamismenettelystä luovuttaisiin. Lakiin myös lisättäisiin säännökset suojelupäätöksestä poikkeamisesta sekä täsmennettäisiin menettely- ja korvaussäännöksiä. Rikoslain muutos koskisi
poikkeamispäätöksen ehtojen rikkomista.
YM, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
HE jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista
tunnustamista EU:ssa koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi. Esityksessä
ehdotetaan myös asetuksesta johtuvia muutoksia rikoslakiin sekä omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annettuun lakiin
ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta
täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annettuun lakiin. Ehdotettavat lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 19.12.2020, josta päivästä alkaen asetusta sovelletaan.
OM, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
HE laiksi Euroopan neuvoston katsomoturvallisuutta käsittelevän yleissopimuksen
(ETS Nro 120) voimaan saattamisesta
Yleissopimuksella päivitetään ja korvataan Euroopan neuvoston vuoden 1985 vastaavaa aihetta
käsittelevä yleissopimus (ETS Nro 120). Vuoden 1985 yleissopimus on saatettu Suomessa voimaan asetuksella Nro 9/1987. Suomi on allekirjoittanut yleissopimuksen 20.12.2017.
SM, sisäministeri Maria Ohisalo
HE laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta
Lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta on tarkoitus tehdä joitakin tarkennuksia/muutoksia lain käytännön soveltamisen näkökulmasta esille nousseiden kysymysten osalta. Lisäksi
säädöshankkeessa arvioidaan EU:n suoria ulkomaisia investointeja koskevan seuranta-asetuksen
vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön ja siitä mahdollisesti aiheutuvia lainsäädännön muutostarpeita. Mahdollisen työryhmän asettamisesta tai virkamiesvalmistelusta yhteistyössä yrityskauppa-verkoston viranomaisten kanssa on tarkoitus tehdä päätös alkusyksystä 2019, jolloin
lainsäädännön muutokset voitaisiin esitellä eduskunnalle keväällä/kesällä 2020.
TEM, työministeri Timo Harakka
HE tilintarkastuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslakia siten, että lakiin lisättäisiin säännökset
tilintarkastajan tekemästä varsinaista tilintarkastusta kevyemmästä tarkastuksesta, mikä olisi
mahdollinen määrätyn kokoluokan yhteisöille.
TEM, työministeri Timo Harakka

Elokuu 2020
HE laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä
alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta. Uusilla laeilla kumottaisiin voimassa oleva laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014 sekä laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastokauden rahoittamisesta 8/2014
TEM, elinkeinoministeri Katri Kulmuni
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HE laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotettaisiin säädettäväksi uusi laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille. Samalla kumottaisiin voimassaoleva samanniminen laki. Rajavartiolaitoksen poliisille antamaa
virka-apua koskeviin rajavartiolain säännöksiin tehtäisiin vastaavat muutokset. Tavoitteena on
selkeyttää ja ajantasaistaa sääntelyä niin, että sillä voidaan vastata paremmin turvallisuusympäristön muuttuneisiin vaatimuksiin. Lisäksi esityksessä ehdotettaisiin muutettaviksi poliisilakia ja
puolustusvoimista annettua lakia.
SM, sisäministeri Maria Ohisalo
HE laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Uusitaan poliisin säilyttämien vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelua koskeva lainsäädäntö.
SM, sisäministeri Maria Ohisalo
HE laiksi oppivelvollisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.
OKM, opetusministeri Li Andersson
HE liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta
Tavoitteena on arvioida ja valmistella tarpeelliset säädösmuutokset tie- ja rautatiealueiden ja
niihin liittyvien suoja- ja näkemäalueiden käyttämisestä muihin kuin tie- ja rautatietarkoituksiin.
Tavoitteena on oikeudellisesti ja käytännöllisesti selkeät ja riittävän joustavat menettelyt. Tavoitteena on eri infraverkkojen rakentamisen toimiva yhteensovittaminen, vastuiden selkeyttäminen
ja hallinnollisen taakan keventäminen.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
HE liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (taksisääntelyn tarkistus)
Tavoitteena on arvioida ja valmistella tarpeelliset säädösmuutokset taksiliikenteen sääntelyyn.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
HE sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (viestintäpalvelulain kokonaisuudistus)
Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksessa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen
viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset. Samalla on mahdollista
uudistaa myös muuta sähköisen viestinnän sääntelyä.
LVM, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain
muuttamisesta
Metsähakkeen tukiohjelmaan liittyvät muutokset. Tukiohjelman valtiontukisääntelyyn liittyvä notifikaatio on voimassa 2021 alkuun asti.
TEM, elinkeinoministeri Katri Kulmuni
HE laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojeluyhteistoiminnasta 13 §:n 3 momentin 3 kohdan muuttamiseksi
Hallituksen esitys kilpailukieltosopimusten rajoittamiseksi.
TEM, työministeri Timo Harakka
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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.
TEM, työministeri Timo Harakka
HE laiksi ydinvastuulain muuttamisesta
Selvitetään ydinvastuulain (484/1972) säännösten muuttamistarpeet, jotka liittyvät lakiin
493/2005, jolla saatetaan kansallisesti voimaan niin sanottua Pariisin yleissopimusta (SopS
20/1972) ja sitä täydentävää Brysselin lisäyleissopimusta (SopS 4/1977) muuttavat, vuonna
2004 hyväksytyt muutospöytäkirjat, sekä muut mahdolliset muutostarpeet.
TEM, elinkeinoministeri Katri Kulmuni
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