Regeringens förhandling den 19 september 2019

LAGSTIFTNINGSPLANEN 2019/2020 FÖR STATSMINISTER RINNES REGERING
Regeringens lagstiftningsplan 2019/2020 innehåller aktuell information om de propositioner
som statsrådet har för avsikt att lämna till riksdagen under höstsessionen 2019 och
vårsessionen 2020.
Planen innehåller en kort beskrivning av varje regeringsproposition och en uppskattning av
den månad under vilken propositionen lämnas till riksdagen. Närmare information om
beredningen av de regeringspropositioner som ingår i planen finns i statsrådets tjänst för
projektinformation (Hankeikkuna). Ministerierna svarar för att uppgifterna i statsrådets tjänst
för projektinformation är korrekta och uppdaterade och för att hålla kontakt med riksdagens
utskottssekretariat. Lagstiftningsplanen offentliggörs på statsrådets webbplats som en
separat version.
Denna lagstiftningsplan kommer vid behov att kompletteras i enlighet med vad regeringen
senare beslutar om statsbudgeten för 2020 och om planen för de offentliga finanserna 2020–
2023. I lagstiftningsplanen kan även annars göras nödvändiga ändringar under
sessionsperioden.
Vid ingången av vårsessionen 2020 ska denna plan ses över i sin helhet. Samtidigt anges det
vilka regeringspropositioner som lämnas under höstsessionen 2020.
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen under höstsessionen 2019
September 2019 – januari 2020
September 2019
RP med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av
bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
I propositionen föreslås det i enlighet med regeringsprogrammet att byggandet av
studentbostäder och ungdomsbostäder ska utökas, och att den lägsta stödklassen för
investeringsunderstödet för grupper med särskilda behov ska höjas från 10 procent till
15 procent.
MM, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å
andra sidan
I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner det i juli 2018 i Tokyo undertecknade
strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan,
å andra sidan, och att riksdagen antar en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i avtalet
som hör till området för lagstiftningen. Avtalet syftar till att övergripande öka samarbetet
mellan EU och Japan. Det omfattar utöver det politiska, ekonomiska och sektorbaserade
samarbetet även samarbete för att lösa regionala och globala utmaningar.
UM, utrikesminister Pekka Haavisto
RP med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
I propositionen föreslås att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter i
migrationsförvaltningen. Avsikten är att lagen ska ersätta lagen om utlänningsregistret, som
föreslås bli upphävd. I den föreslagna lagen koncentreras bestämmelserna i de andra lagar
inom migrationsförvaltningens förvaltningsområde som gäller behandlingen av
personuppgifter.
IM, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till kyrkolag
Det föreslås att det för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stiftas en ny kyrkolag som
ersätter den gällande kyrkolagen. Propositionen är i princip en lagstiftningsteknisk
övergripande kodifiering, och den syftar till en strukturellt sett mer konsekvent och tydligare
kyrkolag. I propositionen föreslås dock även vissa ändringar i sak.
UKM, forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen
RP om godkännande och sättande i kraft av 2010 års protokoll till 1996 års
internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med
sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar som har samband
med det
I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner 2010 års protokoll till internationella
konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och
skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention). Propositionen innehåller de förslag till ändring
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av lagstiftningen som genomförandet av HNS-konventionen kräver och ett förslag till ny lag
som gäller skyldigheten att rapportera om mottagande av farliga ämnen. Genom HNSkonventionen föreskrivs det om ansvar vid sjötransport av farliga ämnen. Syftet med den är
att säkerställa att skadelidande får en tillräcklig och snabb ersättning för skada som orsakas
av farliga ämnen.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin
RP med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar
som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av
vägtrafiklagen
Syftet med projektet är att ändra ikraftträdandebestämmelserna i de lagar som gäller lätta
bilar och som träder i kraft den 1 november 2019 så att lagarna träder i kraft den 1 november
2020.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin

Oktober 2019
RP med förslag till lag om ändring av lagen om Hansel Ab och till vissa lagar som
har samband med den
I propositionen föreslås det att lagen om Hansel Ab, lagen om offentlig upphandling och
koncession samt lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi,
transporter och posttjänster ändras.
FM, kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
RP med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig
fastighetsförmögenhet
I propositionen föreslås det att lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
ändras så att de gränser i euro för beslutsbefogenheter som ingår i lagen ändras i syfte att
ge statens fastighetsförvaltning en lättare administrativ struktur och att kraven på
utlåtandeförfarande i samband med överlåtelser revideras.
FM, kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
RP med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands
självständighet
Målet med propositionen är att ändra regleringen om Sitras förvaltningsstruktur så att den
stärker fondens parlamentariska och täckande styrning. Enligt förslaget ska Sitra ha ett eget,
från Finlands Banks bankfullmäktige separat förvaltningsråd, och det föreslås att antalet
medlemmar i förvaltningsrådet ökas. Förvaltningsrådets uppgifter föreslås bli oförändrade
till väsentliga delar så att Sitras nuvarande ställning som en oavhängig aktör säkras. Det
föreslås dock att vissa av förvaltningsrådets uppgifter preciseras i förhållande till Sitras
styrelses uppgifter. Förfarandet vid val av styrelsens medlemmar och styrelsens
sammansättning föreslås bli ändrade så att de bättre motsvarar Sitras verksamhetsmässiga
behov.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om
växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Genom propositionen införs i den gällande lagen de ändringar som bereddes inom den
totalreform (RP 262/2018 rd) som förföll våren 2019. Det föreslås att de uppgifter som gäller
bedömning och utvärdering av rester av växtskyddsmedel överförs från Livsmedelsverket till
Säkerhets- och kemikalieverket.
JSM, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

3

RP med förslag till överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och
utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Målet med propositionen är att inom statsförvaltningen omorganisera vissa tillstånds-,
styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik. Huvuddelen av de uppgifter som
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har när det gäller hälsoteknik
föreslås bli överförda till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
RP med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär
begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar
inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa
förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
Giltighetstiden för de samarbetsförpliktelser som följer av Paras-ramlagen förlängs till
utgången av 2023. Giltighetstiden för begränsningslagen förlängs till utgången av 2025 och
den procentuella gräns som gäller för utläggning av verksamhet skärps.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP om utvidgning av konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter
Propositionens huvudsakliga syfte är att genomföra Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/2394 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har
tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr
2006/2004. En central del av den förordningen utgörs av de behöriga myndigheternas
minimibefogenheter, och närmare bestämmelser behöver enligt kraven i grundlagen
utfärdas om dem nationellt. Genom propositionen genomförs också regeringsprogrammet,
enligt vilket iakttagandet av konsumentskyddslagstiftningen effektiviseras genom en reform
av bestämmelserna om konsumentmyndigheternas befogenheter.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP med förslag till lag om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete
(Eurojust)
Projektet har för avsikt att bereda lagstiftning som kompletterar Eurojust-förordningen, som
träder i kraft 2019. Förordningen ersätter rådets beslut 2002/187/RIF, genom vilket det
nuvarande Eurojust inrättades.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP med förslag till lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet
Målet med propositionen är att för studerandena inom Räddningsinstitutets yrkesinriktade
grundutbildning ändra grunderna för avbrytande av studierätten bl.a. så att en studerande
i framtiden kan avbryta studierna för att fullgöra värnplikten eller för att vara moderskaps-,
faderskaps- och föräldraledig.
IM, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lagar om strykande av hänvisningarna i vissa speciallagar
inom finansministeriets förvaltningsområde eller ändring av dem till
hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden
I propositionen föreslås det att hänvisningarna i speciallagarna inom finansministeriets
förvaltningsområde till förvaltningsprocesslagen som ska upphävas ändras till hänvisningar
till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Separata bestämmelser om ändringssökande
föreslås bli slopade till den del de kan betraktas som överlappande och onödiga efter att den
nya allmänna lagen trätt i kraft.
FM, finansminister Mika Lintilä
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RP med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar
som gäller inkomstdatasystemet
I propositionen föreslås det att den utvidgning av inkomstregistrets datainnehåll till
pensions- och förmånsinkomster som var planerad till ingången av 2020 skjuts upp med ett
år. Enligt förslaget ska till inkomstregistret anmälas pensions- och förmånsinkomster som
har betalats den 1 januari 2021 eller därefter. De prestationer som betalas ut av
arbetsgivaren började omfattas av inkomstregistret från och med den 1 januari 2019.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lagar om ändring av skattetabellen i bilagan till lagen om
punktskatt på flytande bränslen och av 5 § i punktskattelagen
I propositionen föreslås det att punktskatten på drivmedel höjs med 250 miljoner euro i
enlighet med skrivningen i regeringsprogrammet. Det föreslås att 5 § i punktskattelagen
ändras för genomförande av en ändring av artikel 5 i rådets direktiv 2008/118/EG
(punktskattedirektivet). I definitionen av tredjeterritorium stryks Campione d’Italia samt de
italienska delarna av Luganosjön, som i fortsättningen ingår i unionens tull- och punktskatteområde.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på
läskedrycker och av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
I propositionen föreslås det i enlighet med regeringsprogrammet att punktskatten på
läskedrycker höjs. Skattehöjningen gäller alla läskedrycker, men dock så att höjningen
fokuserar på drycker som innehåller socker.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma
stödtjänster för e-tjänster och vissa andra lagar
I propositionen föreslås det att det till lagen om stödtjänster fogas bestämmelser om
möjligheten att registrera fullmakter inte bara elektroniskt utan också via Befolkningsregistercentralen eller en biträdande organisation. Befolkningsregistercentralen föreslås få
en ytterligare uppgift att erbjuda en tjänst för identifiering av utländska medborgare.
Dessutom görs det möjligt att ta ut avgifter för användningen av vissa stödtjänster.
Avgiftsbestämmelsen hänför sig till budgeten för 2020. Det görs också vissa andra mindre
ändringar.
FM, kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
RP med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal
basservice
I propositionen föreslås bestämmelser om statsandelsprocenten för kommunal basservice
för 2020 och om tidsbegränsade minskningar och ökningar i statsandelen. Dessutom föreslås
ändringar som gör det möjligt att i statsbudgeten separera ersättningen till kommunerna för
förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna från
statsandelen.
FM, kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
RP med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis
Målsättningen med propositionen är att i enlighet med regeringsprogrammet stegvis höja
punktskatten på tobak. Genom propositionen genomförs under 2020 och 2021 hälften av
regeringsperiodens mål om ökade intäkter, som är sammanlagt 200 miljoner euro.
Höjningarna genomförs i fyra steg under två års tid, så att den första höjningen görs vid
ingången av januari 2020, den andra vid ingången av juli 2020, den tredje vid ingången av
januari 2021 och den fjärde vid ingången av juli 2021.
FM, finansminister Mika Lintilä
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RP med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om
ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen
om källskatt för löntagare från utlandet
Propositionen innehåller förslag till skattegrunderna för förvärvsinkomster för 2020.
Dessutom föreslås lagen om källskatt för löntagare från utlandet bli permanent och den i
lagen föreskrivna källskatten på löneinkomst sänkas från 35 procent till 32 procent. Det
föreslås att den skattepliktiga andelen av de flyttningskostnader som arbetsgivaren betalar
minskas så att som skattepliktiga förvärvsinkomster räknas 50 procent av de flyttningskostnader som arbetsgivaren betalar. Det föreslås att hushållsavdraget sänks och att rätten
att dra av räntorna på bostadslån minskas. De föreslagna åtgärderna grundar sig på
regeringsprogrammet.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
Lagen om oljeavfallsavgift föreslås blir upphävd som onödig, eftersom avsikten är att
uttagandet av oljeavfallsavgift upphör från och med den 1 januari 2020. I samband med att
lagen upphävs, säkerställs det dock att de understöd för insamling, transport och lagring av
oljeavfall som avses i den statsrådsförordning som utfärdats med stöd av lagen kan betalas
till och med utgången av 2021.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen
om stöd för hemvård och privat vård av barn
Vid undervisnings- och kulturministeriet bereds en i regeringsprogrammet inskriven lagändring gällande omfattningen av rätten till småbarnspedagogik: en subjektiv rätt till
småbarnspedagogik på heltid införs. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för
2020 och avses bli behandlad i samband med den. Det föreslås att lagarna träder i kraft den
1 augusti 2020.
UKM, undervisningsminister Li Andersson
RP med förslag till lag som gäller status som juridisk person och partiell
skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och
medicinsk avbildning (Euro-BioImaging Eric)
Syftet med propositionen är att genomföra de lagstiftande åtgärder som krävs för tillämpning
av beslutet om Euro-BioImaging Eric i Finland. I propositionen föreslås att det stiftas en lag
som gäller status som juridisk person och partiell skattebefrielse i Finland för europeisk
forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning (Euro-BioImaging Eric). I
samband med beredningen av den första Eric (ICOS Eric) som inrättades i Finland valdes ett
förfarande där bestämmelser om de frågor i vilka det krävs kompletterande nationella
bestämmelser utfärdas på lagnivå. En lag som gäller ICOS Eric (1393/2015) trädde i kraft
2015. Motsvarande förfarande tillämpas i fråga om Euro-BioImaging Eric.
UKM, forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen
RP med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet
Statsrådet har beslutat att stärka priset per enhet för gymnasieutbildning med 18 miljoner
euro. Anslagsökningen för finansieringen av gymnasieutbildningen ska enligt förslaget
genomföras så, att beloppet av det avdrag som görs från det genomsnittliga priset per enhet
för gymnasieutbildning sänks. Enligt förslaget ska anslagsökningen bli bestående.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband
med den.
UKM, undervisningsminister Li Andersson
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
I propositionen föreslås det att lagen om studiestöd ändras på det sätt som förutsätts i
regeringsprogrammet. Studiepenningen binds enligt propositionen vid folkpensionsindex och
i studiepenningens försörjarförhöjning görs en nivåförhöjning på 25 euro. Dessutom föreslås
ändringar i bestämmelserna som föranleds av vissa aktuella reformer.
UKM, forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
Det föreslås att i lagen tas in bestämmelser som gör det möjligt för veterinärmedicine
studerande att temporärt vikariera för en tjänsteveterinär som övervakar ett slakteri. Det är
fråga om ett nationellt undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625 om offentlig kontroll, som blir tillämplig den 14 december 2019.
JSM, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av
konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om
sjömanspensioner
I propositionen föreslås det att lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som
används för sjötransport ändras så att en del av de ändringar som sattes i kraft villkorligt
genom lagändringen 940/2016 upphävs genom ändringen. Eftersom det i 4 § 1 mom. 5
punkten i lagen om sjömanspensioner hänvisas till den punkt i lagen om förbättrande av
konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport som nu föreslås bli ändrad, ska
den aktuella punkten i lagen om sjömanspensioner också ändras. Det är fråga om en ändring
av teknisk karaktär vars syfte är att de som arbetar ombord på sjömätningsfartyg fortfarande
ska omfattas av tillämpningsområdet för lagen om sjömanspensioner.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin
RP med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
I propositionen föreslås det att lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken ändras så att
tillsynsavgiften sänks från 1,00 till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som under
föregående kalenderår har avrest från en flygplats med ett luftfartyg i kommersiell
lufttransport. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli
behandlad i samband med den. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin
RP med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling
och strukturfondsprojekt
I propositionen föreslås det att lagen om finansiering av regionutveckling och
strukturfondsprojekt ändras så att det till lagen fogas bestämmelser om förvaltningen av det
nya nationella anslaget för främjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna.
Propositionen baserar sig på regeringsprogrammets helhet Ett livskraftigt Finland. Enligt
programmet ska till landskapsförbunden allokeras regionutvecklingspengar som kan
utnyttjas snabbt och smidigt. Vidare föreslås vissa ändringar av teknisk natur.
ANM, näringsminister Katri Kulmuni
RP med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och
av vissa andra lagar
I propositionen föreslås det att sjukförsäkringslagen, lagen om utkomstskydd för arbetslösa,
barnbidragslagen, lagen om underhållsstöd och lagen om utkomststöd ändras. Det föreslås
en höjning av de dagpenningsförmåner och den rehabiliteringspenning som betalas ut till
minimibelopp och av grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet. Höjningar föreslås
även i barnbidraget och underhållsstödet.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
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RP med förslag till lagar om upphävande av 6 kap. 3 a § och 7 kap. 5 a § i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa och om ändring av vissa andra lagar i syfte att
slopa de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i
aktiveringsmodellen
I propositionen föreslås det i enlighet med regeringsprogrammet att de skyldigheter och de
nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen ska slopas. Det föreslås att 6
kap. 3 a § och 7 kap. 5 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa upphävs och att lagen
om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor ändras.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
RP med förslag till lag om klinisk läkemedelsprövning och till vissa lagar som har
samband med den
I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om klinisk läkemedelsprövning. I lagen
föreskrivs det om frågor som enligt EU-förordningen om kliniska prövningar (536/2014)
förutsätter nationell lagstiftning. Det föreslås också flera ändringar i lagen om medicinsk
forskning (488/1999).
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Tidsbegränsade riskfördelningsavtal ska få ordinarie status, förlängas i form av försök eller
avslutas. Ändring av sjukförsäkringslagen; förlängning av den villkorliga ersättningen
(riskfördelningsavtal).
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
RP med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Genom propositionen blir Vasa centralsjukhus ett sjukhus med omfattande jour och
föreskrivs det för sjukvårdsdistrikten med universitetssjukhus en skyldighet att avge
medicinska sakkunnigutlåtanden mot separat ersättning. Propositionen genomför
regeringsprogrammets punkt 3.6, mål 4.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet
och finansiering
I propositionen föreslås det att lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
(159/1978) ändras så att bestämmelserna om finansieringen av utbildningen av specialister
inom företagshälsovården träder i kraft och gäller tills vidare. De nuvarande temporära
bestämmelserna om finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården
upphör att gälla vid utgången av 2019. Bestämmelserna har varit i kraft som temporära
bestämmelser sedan 2005. De temporära bestämmelserna har nu utfärdats med samma
innehåll åren 2004, 2009, 2013 och 2017.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering
arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa

av

Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2020 fastställs.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
RP med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares
olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
I lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar föreslås en ändring
av de procentuella andelar med vilka de olika finansieringsparterna delar i täckandet av
totalkostnaderna för systemet med försäkring mot arbetsolycksfall och yrkessjukdomar för
lantbruksföretagare.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
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RP om höjning av små pensioner
Det föreslås att de lägsta skattefinansierade pensionerna höjs från ingången av 2020.
Förändringen genomförs via folkpensions- och garantipensionssystemen. Regeringsprogrammet s. 163 (Tryggad försörjning och minskad fattigdom för äldre).
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
RP om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan de nordiska länderna
om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss
hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer
I propositionen ingår ett förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av de
bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen samt förslag till lagar om
ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och lagen om
utövning av veterinäryrket.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP med förslag till lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för
bostadsbyggnader och bostäder
I propositionen föreslås det att i lagen tas in en ny, i regeringsprogrammet inskriven
understödsform för undersökning av byggnaders skick och för utarbetande av reparationsplaner.
MM, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om
ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
Syftet med avtalet är att komma överens om inrättandet av ett Finlandskontor för UNOPS,
om kontorets rättsliga status samt om privilegier och immunitet för kontoret och dess
personal. Kontorets och personalens privilegier och immuniteter bygger i väsentliga delar på
FN:s privilegiekonvention från 1946. Avtalet med UNOPS ska klargöra konventionens
bestämmelser och tillämpning och där avtalas också i tillämpliga delar om frågor som faller
utanför konventionen. Propositionen betraktas som brådskande, eftersom kontoret strävar
efter att inleda sin verksamhet i Finland snarast möjligt. Regeringsprogrammets punkt 3.2,
Mål 2, Finland bär ett globalt ansvar.
UM, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och
företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar
sysselsättningen
I propositionen föreslås det att lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och
lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen ändras.
I lagarna görs de ändringar som följer av EU:s allmänna dataskyddsförordning.
De främsta ändringsbehoven hänför sig till att definiera personuppgiftsansvariga och
fastställa deras inbördes ansvarsfördelning samt att närmare än för tillfället ange de ändamål
för vilka personuppgifter behandlas.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
RP om ändring av arbetspensionslagstiftningen
Avsikten är att ändra arbetspensionslagstiftningen enligt följande: ändringar i
arbetspensionslagstiftningen till följd av att bestämmelserna om arbetsinkomst i
sjukförsäkringslagen reformeras; försummelse att ordna ArPL-försäkring och intjänandet av
pension; precisering av bestämmelserna om sista pensionsanstalt; precisering av
bestämmelserna om pensionsanstalts regressrätt gentemot en aktör enligt lagen om ansvar
i spårtrafik; preciseringar i STPEL; preciseringar i bestämmelserna om de arbetsinkomster
som ligger till grund för pension samt preciseringar som gäller pensionsreformen.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ
I projektet bereds det en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om
medborgarinitiativ så att lagen ska överensstämma med den europeiska förordningen om
medborgarinitiativ samt görs i lagen andra behövliga ändringar. Till dessa andra behövliga
ändringar räknas åtminstone att Befolkningsregistercentralen från ingången av 2020 byter
namn till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP med förslag till lagar om strykande av hänvisningarna i vissa speciallagar
inom inrikesministeriets förvaltningsområde som gäller polisens verksamhet
eller ändring av dem till hänvisningar till lagen om rättegång i
förvaltningsärenden
Avsikten med projektet är att se över författningarna inom förvaltningsområdet med
anledning av de ändringar som följer av lagen om rättegång i förvaltningsärenden.
IM, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
Målet med propositionen är att de hänvisningar till förvaltningsprocesslagen och
personuppgiftslagen som finns i lagstiftningen om räddnings- och nödcentralsväsendet ska
motsvara de ändringar som gjorts i den allmänna lagstiftningen. Ett mål med propositionen
är också att ändra lagen om Räddningsinstitutet så att studerandena inom
Räddningsinstitutets yrkesinriktade grundutbildning kan söka ändring hos högsta
förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller antagning av studerande, förlust eller
avbrytande av studierätten, avstängning, förlust av rätten att bo på institutets internat eller
skriftlig varning.
IM, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande i lagar
inom Gränsbevakningsväsendets förvaltningsområde
I propositionen föreslås det att lagen om gränsbevakningens förvaltning, gränsbevakningslagen, lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet och sjöräddningslagen
ändras. I lagen görs de ändringar av hänvisningarna som krävs med anledning av lagen om
rättegång i förvaltningsärenden samt slopas onödiga bestämmelser om besvärstillstånd.
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.
IM, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lagstiftning om beskattning av vissa gränsöverskridande
hybridarrangemang
I propositionen föreslås det med stöd av direktivet mot skatteflykt föreskrivas om
beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang. I propositionen föreslås
särskilda bestämmelser om icke avdragsgilla utgifter och om skatteplikt för inkomst.
Bestämmelserna ska tillämpas på betalningar mellan en skattskyldig och ett närstående
företag och på s.k. strukturerade arrangemang. Avsikten är att bestämmelserna ska träda i
kraft den 1 januari 2020.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska
uppgifter om kommuner
I propositionen föreslås bestämmelser om produktion och rapportering av ekonomiska
uppgifter om kommuner och samkommuner i en enhetlig och jämförbar form för
Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information. Ändringar föreslås i
kommunallagen, lagen om statskontoret, lagen om Institutet för hälsa och välfärd och den
lagstiftning som gäller undervisnings- och kulturväsendet.
FM, kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
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RP med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av
näringsverksamhet och vissa andra lagar
Propositionen gäller det nationella genomförandet av bestämmelserna om företags
utflyttningsskatt i rådets direktiv (EU) 2016/1164 om fastställande av regler mot
skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion och vissa andra
förändringar som hänför sig till gränsöverskridande företagsarrangemang.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och
lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget
initiativ
I propositionen föreslås det att i lagarna görs närmast vissa ändringar av teknisk natur till
följd av övergången till ett anmälningsförfarande som sker via inkomstdatasystemet.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen
om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
I propositionen föreslås det att kommunallagen ändras. Det föreslås att bestämmelserna om
ändringssökande ändras så att överklagande av förvaltningsdomstolens beslut hos högsta
förvaltningsdomstolen förutsätter besvärstillstånd. I propositionen beaktas den utveckling
som skett i fråga om besvärstillståndsförfarandet i annan lagstiftning samt andra
ändringsbehov. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020. Samtidigt har man för avsikt
att föreslå att det görs ändringar av teknisk natur i lagen om överföring av små fristående
områden från en kommun till en annan.
FM, kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
RP med förslag till lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet
I propositionen föreslås det att anmälningsförfarandet förenklas bl.a. i fråga om små
tävlingspriser, små engångsersättningar som betalas inom föreningsverksamhet,
naturaförmåner och förskott på lön. Propositionen hänför sig till skrivningar i
regeringsprogrammet enligt vilka ”Problemen vid ibruktagandet av inkomstregistret ska
utredas
och
korrigeras
för
att
verksamheten
för
småföretagare
och
civilsamhällesorganisationer ska underlättas” och ”Den onödiga administrativa börda för små
föreningar som bland annat inkomstregistret medför för verksamheten i det civila samhället
utreds och elimineras skyndsamt.”
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande
arrangemang på skatteområdet
I propositionen föreslås det att förmedlare som tillhandahåller skattetjänster och
skattskyldiga åläggs en skyldighet att till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om vissa
gränsöverskridande arrangemang som kan göras i skatteundandragande syfte. Genom de
föreslagna författningarna genomförs ett EU-direktiv som har som mål att göra det lättare
för medlemsstaternas skattemyndigheter att få uppgifter om gränsöverskridande
skattearrangemang som kan leda till skatteflykt eller skatteundandragande. Avsikten är att
bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2020.
FM, finansminister Mika Lintilä
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RP med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordning om offentlig
kontroll när det gäller importkontroll
Det bereds ett lagförslag som gäller den kontroll som ska utföras vid import av djur och
vissa produkter. I lagen ska det på ett så omfattande sätt som möjligt föreskrivas om
tillsynen över efterlevnaden av EU:s förordning om offentlig kontroll i samband med import.
I lagen föreskrivs det bl.a. om behöriga myndigheter och om deras uppgifter samt om vissa
tvångsmedel och påföljder. Det föreslås att lagen om veterinär gränskontroll upphävs.
Samtidigt görs i livsmedelslagen, lagen om djursjukdomar, foderlagen, de lagar som gäller
djurs välbefinnande och biproduktslagen de ändringar som behövs med anledning av den
föreslagna lagen när det gäller övervakning av import och nationella importvillkor.
JSM, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
RP med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i
vissa lagar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Genom propositionen ändras bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar inom jordoch skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Ändringarna föranleds av den nya lagen om
rättegång i förvaltningsärenden, som träder i kraft den 1 januari 2020.
JSM, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
RP med förslag till lag om ändring av foderlagen
Syftet med propositionen är att bereda de ändringar i foderlagen som krävs till följd av
ändringar i EU-lagstiftningen, särskilt kontrollförordningen, och av nationella behov.
Samtidigt ändras de förordningar som utfärdas med stöd av foderlagen på motsvarande
sätt.
JSM, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och
till vissa lagar som har samband med den (s.k. korrigeringspaket)
I lagen om trafiksystem och landsvägar samt i lagen om transportservice korrigeras
hänvisningarna och i lagen om transportservice ändras ordalydelsen i 195 a § och ges
Statens ämbetsverk på Åland behörighet att bevilja trafiktillstånd. Lagen om flyttning av
fordon utfärdas på nytt. Ändringarna i lagförslagen är tekniska till sin karaktär.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin
RP med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen
I den nya vägtrafiklagen, som huvudsakligen träder i kraft den 1 juni 2020, tas till följd av
ett uttalande av riksdagen in särskilda parkeringsregler för dem som arbetar inom
hemvården.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och
koncession och av vissa lagar som har samband med den
Syftet med propositionen är att ändra lagen om offentlig upphandling och koncession
(upphandlingslagen) och lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten,
energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen) så att elektroniska förfaranden
möjliggörs vid kontroll av straffregisterutdraget. Syftet med propositionen är att skapa
klarhet i vissa bestämmelser om förfaranden i upphandlingslagen och försörjningslagen samt
att korrigera brister och fel av teknisk natur i upphandlingslagen. Övriga ändringsbehov som
följer av regeringsprogrammet ska bedömas senare. Avsikten är att lagen träder i kraft den
1 januari 2020.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
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RP med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om fartygspersonalens arbetsoch boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
Propositionen lämnas för genomförande av rådets direktiv (EU) 2017/159.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
RP med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och av
ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
I propositionen föreslås det att barnskyddslagen preciseras så att tidpunkten för utbetalning
av medel för eget hushåll ska ske när en ung person fyller 25 år. Genom propositionen
ändras också barnskyddslagens hänvisningar till förvaltnings-processlagen till hänvisningar
till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, som antogs av riksdagen den 19 februari 2019.
I propositionen föreslås det dessutom att ikraftträdande-bestämmelsen i lagen om ändring
av barnskyddslagen (542/2019) ändras så att kommunens skyldighet att ordna eftervård till
en ung person som har rätt till eftervård tills han eller hon fyller 25 år inte tillämpas på barn
och unga personer.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP med förslag till en lag som gäller en förteckning och ett register över dem som
i sitt yrke är exponerade för agenser som föranleder risk för cancersjukdom
I propositionen föreslås att det stiftas en lag som gäller en förteckning och ett register över
dem som i sitt yrke är exponerade för agenser som föranleder risk för cancersjukdom. Lagen
ska ersätta motsvarande gällande lag. Arbetsgivare förpliktas att föra en förteckning över
agenser som föranleder risk för cancersjukdom och över arbetstagare som exponeras för
sådana agenser. En del av uppgifterna i förteckningen anmäls till ASA-registret som förs av
Arbetshälsoinstitutet. I propositionen har man beaktat EU:s allmänna dataskyddsförordning
som påverkar vilka ärenden som gäller behandling av personuppgifter som får regleras
nationellt. Dessutom förenhetligas definitionen av agenser som föranleder risk för
cancersjukdom så att den motsvarar de klassificeringar som används i EU:s CLP-förordning.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
RP med förslag till ändring av lagstiftningen om social trygghet och
försäkringslagstiftningen till följd av EU:s allmänna dataskyddsförordning
Användning av de medlemsstatsoptioner som ingår i EU:s almänna dataskyddsförordning
och undanröjande av eventuella motstridigheter mellan förordningen och nationell lag.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
I propositionen föreslås det att lagen om arbetslöshetskassor ändras. De ändringar som
föreslås i lagen är i huvudsak av teknisk natur och avsikten är att i lagen ta in de
bestämmelser som tidigare funnits i anvisningar och föreskrifter till arbetslöshetskassorna.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
RP med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för
arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner i syfte att ändra
rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa
Det föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att den nedre åldersgränsen
för rätt till tilläggsdagar för personer födda 1961 eller därefter höjs med ett år från 61 år till
62 år. Det föreslås att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras så att det
analogt med den höjda nedre åldersgränsen för tilläggsdagar görs en ändring i
arbetsgivarens självrisk i fråga om finansieringen av tilläggsdagarna genom en höjning av
den ålder då arbetsgivarnas finansieringsansvar upphör från 63 år till 64 år.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av
Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
Genom propositionen preciseras de bestämmelser genom vilka andelen överlåtbara
nyttjanderätter begränsas.
JSM, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

November 2019
RP med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och
nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i
GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador,
Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken
Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och
Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken
Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands,
Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken
Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens,
Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen
I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om upphävande av lagen om sättande i
kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i de avtal som ingåtts i
enlighet med artikel XXI i Världshandelsorganisationens (WTO) allmänna tjänstehandelsavtal (GATS) (328/2009). Avtal som omfattas av Europeiska unionens exklusiva befogenhet
sätts inte i kraft separat nationellt. Av denna anledning ska ikraftträdandelagen upphävas.
UM, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
RP om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Iran om
ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner den i april 2017 ingångna
överenskommelsen mellan Republiken Finland och Islamska republiken Iran om ömsesidigt
bistånd och samarbete i tullfrågor samt lagen om godkännande och sättande i kraft av de
bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen. Överenskommelsen syftar till att förbättra samarbetet mellan Finlands och Irans tullmyndigheter
vid bekämpning och undersökning av tullbrottslighet.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lag om ändring av statistiklagen
I denna proposition föreslås att det i statistiklagen görs de ändringar som ikraftträdandet
av dataskyddslagstiftningen förutsätter samt vissa terminologiska och tekniska
korrigeringar. Det föreslås också att det i lagen tas in bestämmelser om fyra nya offentliga
uppgifter som ska fogas till det företags- och arbetsställeregister som förvaltas av
Statistikcentralen.
FM, kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om offentligt understödda exportoch fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens
specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier
I propositionen föreslås en ökning av fullmakterna för exportfinansiering.
ANM, näringsminister Katri Kulmuni
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om arbetarskyddsfonden
I denna proposition föreslås det att lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979) ändras.
Lagen ska ändras så att hänvisningen i 1 § till föreningen Työturvallisuuskeskuksen
Kannatusyhdistys r.y. ändras till en hänvisning till föreningen Työturvallisuuskeskus ry.
Syftet med propositionen är att lagen ska motsvara nuläget. Dessutom föreslås det att de
föråldrade hänvisningsbestämmelser som finns i 1 och 2 § ändras. Ändringarna är tekniska.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
RP med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom
miljöministeriets förvaltningsområde som gäller offentliga kungörelser
Under förra valperioden upphävdes lagen om offentliga kungörelser, vilken varit i kraft
sedan 1920-talet, och bestämmelserna togs in i förvaltningslagen. Därmed baserar sig
förfarandena som gäller offentliga kungörelser på ett elektroniskt förfarande. På basis av
detta föreslås det i denna proposition att vissa bestämmelser om offentliga kungörelser
som finns i de lagar som hör till miljöministeriets förvaltningsområde ska ändras.
MM, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom
miljöministeriets förvaltningsområde som gäller ändringssökande
Under förra valperioden upphävdes förvaltningsprocesslagen och stiftades en ny lag om
rättegång i förvaltningsärenden. Genom den nya lagen blir förfarandet med besvärstillstånd
huvudregeln när besvär anförs hos högsta förvaltningsdomstolen. På basis av detta föreslås
det i denna proposition att vissa paragrafer om ändringssökande som finns i de lagar som
hör till miljöministeriets förvaltningsområde ska ändras.
MM, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP om godkännande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige
om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner överenskommelse mellan Finland,
Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, som omfattar åren 2020–2023.
Enligt överenskommelsen ska Stiftelsen Utbildning Nordkalotten anordna och utveckla
utbildningar för arbetsmarknadens behov för i första hand de nordligaste delarna av
Finland, Norge och Sverige. Finland förbinder sig enligt överenskommelsen att finansiera
Stiftelsen Utbildning Nordkalottens arbetskraftsutbildning på det sätt som anges i
överenskommelsen.
UKM, undervisningsminister Li Andersson
RP med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som
har samband med den
I denna proposition föreslås det att arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal, lagen om
kommunala tjänsteinnehavare och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
ändras. Avsikten med propositionen är att i lagstiftningen återinföra vissa av arbetsgivarens
skyldigheter att underrätta och informera som gäller uppsägningar av produktionsorsaker
eller ekonomiska orsaker. Propositionen baserar sig på det avtal som arbetsmarknadens
centralorganisationer offentliggjorde i juni 2019 om frågor som anknyter till de fortsatta
förhandlingarna om 2017 års pensionsreform.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens
gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande av statens gemensamma
informations- och kommunikationstekniska tjänster ändras så att bestämmelserna om
servicecentrets styrelse upphävs och styrelsen slopas. Det föreslås också att det till lagen
fogas en informativ bestämmelse om det straffrättsliga tjänsteansvaret för personalen vid
servicecentret.
FM, kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
RP med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av
förorenade områden
Under förra valperioden stadfästes en lag om stödjande av sanering av förorenade
områden som träder i kraft den 1 januari 2020. Efter det att lagen hade stadfästs framgick
det att betalning av stöd via UF-centret kräver bestämmelser på lagnivå. Propositionen
innehåller dessa ändringar.
MM, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och
havsvårdsförvaltningen
I denna proposition föreslås det att 25 § i lagen ändras. Ändringen av paragrafen gäller
förlängning av en tidsfrist på grund av naturförhållandena, och det föreslås att
förlängningen ska överensstämma med artikel 4.4 i vattenramdirektivet. I propositionen
föreslås att det i lagen tas in en ny paragraf om rätten till insyn för den myndighet som
sköter vattenvårds- och havsvårdsförvaltningens uppgifter.
MM, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP med förslag till ändring av polisförvaltningslagen
Inom projektet bereds behövliga författningsändringar som gäller polisförvaltningens
anmälningsskyldighet samt utnämningsbehörigheten i fråga om tjänsten som polischef för
en polisinrättning och de därmed anslutna tjänstemannarättsliga bestämmelserna.
IM, inrikesminister Maria Ohisalo
RP om godkännande av bilageavtalet om försörjningsberedskap till avtalet
mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på
försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de
bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om
tillämpning av avtalet
Nationellt sättande i kraft av bilageavtalet om försörjningsberedskap till avtalet mellan de
nordiska länderna om samarbete på försvarsmaterielområdet. Projektet har samband med
avsnitt 3.2 i regeringsprogrammet ”Finland ─ större än sin storlek i världen”.
FSM, försvarsminister Antti Kaikkonen
RP med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen och 10 och 16 §
i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Propositionen innehåller de förslag till lagstiftning som genomförandet av ett centraliserat
informationsutbyte inom naturgashandeln, dvs. inrättandet av datahub, förutsätter.
Propositionen baserar sig på genomförande av EU:s allmänna dataskyddsförordning.
ANM, näringsminister Katri Kulmuni
RP med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, gruvlagen och 21 § i
säkerhetsutredningslagen
I denna proposition föreslås det att kärnenergilagen, säkerhetsutredningslagen och
gruvlagen ändras. Ändringarna av kärnenergilagen och säkerhetsutredningslagen har nära
samband med förbättrande av kärn- och strålsäkerheten med tanke på nya säkerhetshot.
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Dessutom ska författningsnivån ses över i fråga om bestämmelserna om skyddsarrangemang. Det föreslås att kärnenergilagen och gruvlagen ändras också till följd av den
ändrade allmänna lagstiftningen. Ändringar föreslås i bestämmelserna om offentliga
kungöranden och om rättegång i förvaltningsärenden.
ANM, näringsminister Katri Kulmuni
RP med förslag till lag om ändring av kemikalielagen
Genom lagen om ändring av kemikalielagen genomförs den nya bilagan VIII till EU:s CLPförordning samt uppdateras kemikalielagen på grund av ibruktagandet av Säkerhets- och
kemikalieverkets e-tjänst som inrättats för lämnande av uppgifter om kemikalier. Det
föreslås dessutom att det i lagen görs vissa tekniska preciseringar.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

December 2019
RP om godkännande och sättande i kraft av 2005 års protokoll till konventionen
för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet och av 2005 års protokoll till
protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar
belägna på kontinentalsockeln
Syftet med de ändringar som 2005 gjorts i den ursprungliga konventionen och dess
protokoll, som antogs 1988, är att stärka förebyggandet av terrordåd som riktar sig mot
sjöfartens säkerhet. Genom ändringarna lades nya brottsdefinitioner till konventionen.
Dessa definitioner breddar konventionen till att utöver brottsliga handlingar som hänför sig
till själva fartygets säkerhet även omfatta handlingar som riktar sig åt något annat håll från
ett fartyg.
UM, utrikesminister Pekka Haavisto
RP med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om
ändring av skjutvapenlagen
Syftet med projektet är att ändra tidpunkten för ikraftträdandet av bestämmelserna om
elektroniska tjänster i lagen om ändring av skjutvapenlagen. Tidpunkterna när ändringarna
träder i kraft ska motsvara tidpunkten för när de ändringar som görs i polisens vapenregistersystem har slutförts.
IM, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer
balansen mellan elproduktion och elförbrukning
Genom propositionen ändras lagen om en effektreserv så att lagen inte ska stå i strid med
kraven i elhandelsförordningen. Dessutom bedöms möjligheten att beakta andra behov av
ändringar som myndigheter och centrala intressentgrupper har identifierat.
ANM, näringsminister Katri Kulmuni
RP med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar
som har samband med den
I propositionen förtydligas Finansinspektionens skyldigheter att lämna information till andra
tillsynsmyndigheter och till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten i vissa
fall. I propositionen kompletteras behörighetskraven för försäkringsmatematiker så att de
motsvarar den europeiska utvecklingen. I propositionen föreskrivs om minimibeloppet för
en försäkringsmäklares ansvarsförsäkring så att beloppet motsvarar EU-lagstiftningen.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
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RP med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom
miljöministeriets förvaltningsområde som gäller dataskydd
I propositionen görs i vissa lagar inom miljöministeriets förvaltningsområde ändringar som
föranleds av EU:s almänna dataskyddsförordning och stiftandet av en nationell allmän lag.
MM, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP med förslag till lagstiftning om ordnande av samarbetet mellan
Brottspåföljdsmyndigheten och polisen samt förhindrande av kriminalitet under
häktningstiden och upprätthållande av anstaltssäkerheten
Det föreslås att bestämmelserna om befogenheter i fängelselagen och häktningslagen samt
paragrafen om datainnehållet i säkerhetsregistret i lagen om behandling av personuppgifter
vid Brottspåföljdsmyndigheten ändras med syftet att precisera bestämmelserna så att de
motsvarar Brottspåföljdsmyndighetens lagstadgade uppgifter. Det föreslås också att
bestämmelserna om utlämnande av uppgifter från Brottspåföljdsmyndigheten ska ändras
för att säkerställa att uppgifter som ingår i polisens eller en annan
förundersökningsmyndighets befogenheter utförs på behörigt sätt. Lagen om samarbete
mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (PTG) ska enligt förslaget ändras så
att Brottspåföljdsmyndigheten kan delta i PTG-enhetens verksamhet.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och vissa
lagen
Ett lagstiftningsprojekt för ikraftsättande av de nationella lagändringar som förutsätts enligt
förändringarna om ändring av EMIR-förordningen. Genom proposition görs det en teknisk
korrigering i lagen om betalningsinstitut, och verkställs de små ändringar i den nationella
lagstiftningen som följer av förordningen om notering av små och medelstora företag.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om statskontoret och lagen om
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
Det ska föreskrivas om Statskontorets och Servicecentret för statens ekonomi- och
personalförvaltnings uppgift som gäller analyserings- och rapporteringstjänster och om den
användning av information som denna uppgift förutsätter.
FM, kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
RP med förslag till lag om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av
information inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Bestämmelsen om utlämnande av information i registret över samfällda skogar i lagen om
samfällda skogar (109/2003) ska ändras. De ändringar som följer av en EU-förordning görs
i de lagar som gäller olagliga avverkningar. I vissa lagar införs de ändringar som lagen om
informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) förutsätter.
JSM, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om handel med sälprodukter
I lagen införs de ändringar som förordning (EU) 2015/1775 förutsätter för saluförande av
sälprodukter som härrör från sådan jakt som inuitsamhällen och andra ursprungsbefolkningar bedriver.
JSM, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
RP med förslag till
översvämningsrisker

lag

om

ändring

av

lagen

om

hantering

av

Bestämmelserna om närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter i lagen om hantering
av översvämningsrisker ska ändras så att de vid skötseln av uppgifterna utöver
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översvämningssituationer ska beakta också andra exceptionella väderleks- och
vattenförhållanden, såsom torka. Dessutom föreslås det att vissa tekniska ändringar görs i
lagen.
JSM, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner
Vuxenutbildningsstödet ska ses över för att göra det lättare att kombinera arbete och
studier. Även inkomstregistrets användbarhet främjas när den lön som ligger till grund för
vuxenutbildningsstödet och stödets belopp bestäms.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
RP med förslag till lag om ändring av 20 § i lagen om stödjande av den äldre
befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
I propositionen föreslås bestämmelser om en bindande minimidimensionering av
personalen inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig
institutionsvård för äldre. Enligt propositionen ska minimidimensioneringen vara 0,7
vårdare per klient. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt 2020. Bestämmelsen om
minimidimensionering av personalen träder i kraft stegvis så att vid ikraftträdandet av lagen
är den genomförda minimidimensioneringen av personalen vid alla enheter för långvarigt
serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård 0,5 yrkesutbildade personer per
klient.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av 18 kap. 19 § i
vattenlagen
I propositionen föreslås en ny paragraf som innebär att miljötillstånds- och
anmälningsförfarandena i fråga om upplag av kemikalier för försvarets behov tryggar
sekretessen för information som gäller sådana objekt som ska skyddas särskilt med tanke
på landets försvar. I detta sammanhang preciseras även några paragrafer i
miljöskyddslagen och vattenlagen.
MM, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet
I propositionen föreslås en ändring av de beräkningsgrunder som anges i 53 § i lagen om
finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som gäller återbetalning av
statsunderstöd för anläggningsprojekt.
UKM, undervisningsminister Li Andersson
RP med förslag till lag om försök med ordnande av offentlig arbetskrafts- och
företagsservice i vissa kommuner
Genom propositionen överförs ansvaret för ordnande av offentlig arbetskrafts- och
företagsservice på kommunerna för viss tid. Syftet är att möjliggöra kommunernas
sysselsättningsprojekt, som förlänger och breddar verksamhetsmodellen för de regionala
sysselsättningsförsök som upphörde i slutet av 2018. Försöket föreslås pågå minst 2–3 år.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
RP med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen (vårdgaranti)
I enlighet med regeringsprogrammet (avsnitt 3.6, mål 4) ska vårdgarantin i primärvården
skärpas så att var och en i fortsättningen får icke-brådskande vård inom en vecka (sju
dagar) från det att vårdbehovet bedömts.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
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Januari 2020
RP med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningen om inrättande
av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)
I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om Europeiska åklagarmyndigheten för
att komplettera bestämmelserna i förordningen. Dessutom föreslås det ändringar
åtminstone i förundersökningslagen, lagen om rättegång i brottmål, lagen om
Åklagarmyndigheten, lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga
medlemsstaterna i Europeiska unionen, lagen om utlämning för brott mellan Finland och
de övriga nordiska länderna samt i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna
domstolar.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om
yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
Genom de lagar som föreslås i propositionen och som gäller ändring av lagen om
transportservice och körkortslagen genomförs direktiv (EU) 2018/645 om ändring av
direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa
vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort. I
körkortslagen införs dessutom en precisering om att epileptiska anfall under sömnen ska
utgöra hinder för att de medicinska kraven för körkort i grupp 1 uppfylls. I körkortslagen
och lagen om transportservice görs dessutom vissa ändringar av teknisk natur.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin
RP om ändring av luftfartslagen (genomförande av EU:s EASA-förordning)
Europeiska unionens förordning (EU) 2018/1139 om fastställande av gemensamma
bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå
för luftfartssäkerhet (EASA) trädde i kraft den 11 september 2018. Den nationella
luftfartslagstiftningen ska uppdateras för att motsvara EU-lagstiftningen och det ska fattas
beslut om att det nationella handlingsutrymmet utnyttjas.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin
RP med förslag till lag om beredskap för laddning av elfordon och om
laddningsstationer i anslutning till byggnader samt om system för
fastighetsautomation och fastighetsstyrning och till lag om ändring av 18 kap.
126 § i markanvändnings- och bygglagen
Ändringen av direktiv (EU) 2018/844 om byggnaders energiprestanda genomförs i den
nationella lagstiftningen. Direktivet är en del av det författningspaket som gäller ren energi.
Genomförande av direktivet förutsätter beredning av en ny lag, dvs. lagen om beredskap
för laddning av elfordon och om laddningsstationer i anslutning till byggnader samt om
system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, samt en ändring av
markanvändnings- och bygglagen. I den nya lagen föreskrivs det om skyldigheter i fråga
om byggandet av laddningsstationer och om beredskapen för laddning samt om system
för fastighetsautomation och fastighetsstyrning.
MM, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom
justitieministeriets
förvaltningsområde
som
gäller
behandling
av
personuppgifter
I propositionen föreslås det sådana nödvändiga ändringar i lagstiftningen inom
justitieministeriets förvaltningsområde som följer av EU:s almänna dataskyddslagstiftning.
Det föreslås en översyn av lagstiftningen inom justitieministeriets förvaltningsområde
särskilt inom tillämpningsområdet för dataskyddsförordningen och dataskyddslagen, men
också av vissa lagar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om behandling av
personuppgifter i brottmål. Syftet med propositionen är att göra de särskilda bestäm-
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melserna i anslutning till behandlingen av personuppgifter enhetligare och dessa
bestämmelsers förhållande till tillämpliga allmänna bestämmelser tydligare.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen
Inkomstskattelagen ändras så att även ett utländskt samfund som har den verkliga
ledningen i Finland ska betraktas som ett inhemskt samfund. Propositionen hänför sig till
skrivningar i regeringsprogrammet.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Förmedlares skyldighet att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen utvidgas att även gälla
situationer där själva betalningen inte har gått via förmedlaren. Propositionen hänför sig
till skrivningar i regeringsprogrammet om bekämpningen av grå ekonomi.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lagar om ändring av 26 a § i elmarknadslagen, 14 § i lagen
om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 1 § i lagen om Energimyndigheten
Propositionen innehåller översyn av den bestämmelse i elmarknadslagen som begränsar
höjning av avgifterna för elöverföring och eldistribution i syfte att sänka nivån på
prisstegringen. För att utjämna prisstegringen inom eldistributionen tas i elmarknadslagen
in fler bestämmelser som gör det möjligt att täcka underskottet i en skälig avkastning för
nätinnehavarna under en längre period. Dessutom ska det föreskrivas om
myndighetsuppgifter som följer av EU:s förordning om eldistributionssäkerhet och om de
tilläggsuppgifter som den nya elförordningen förutsätter att Energimyndigheten ska sköta.
ANM, näringsminister Katri Kulmuni
RP med förslag till lag om ändring av naturgasmarknadslagen
De
ändringar
som
det
ändrade
naturgasdirektivet
förutsätter
naturgasmarknadslagen.

görs

i

ANM, näringsminister Katri Kulmuni
RP om sättande i kraft av de ändringar av lagstiftningen som förordningen om
webbplattformar förutsätter
I propositionen föreslås nationell lagstiftning som ska komplettera EU:s förordning om
webbplattformar. Ett effektivt genomförande av förordningen förutsätter att en nationell
domstol ges behörighet att behandla ärenden som gäller tillämpningen av förordningen om
webbplattformar och ålägga påföljder vid överträdelse av förordningen.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen under vårsessionen 2020
Februari – augusti 2020
Februari 2020
RP om godkännande och sättande i kraft av avtalet med FN om ett
Finlandskontor för FN:s laboratorium för teknisk innovation (UNTIL)
Syftet med avtalet är att komma överens om inrättandet av ett Finlandskontor för UNTIL,
om kontorets rättsliga status samt om privilegier och immunitet för kontoret och dess
personal. Kontorets och personalens privilegier och immuniteter bygger i väsentliga delar
på FN:s privilegiekonvention från 1946. UNOPS-avtalet ska precisera bestämmelserna i
konventionen och tillämpningen av den och också i tillämpliga delar avgöra frågor som
faller utanför konventionen.
UM, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
RP med förslag till lag om vissa brandsäkerhetsanordningar
Lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) ska omarbetas. I den nya
lagen ska det bl.a. föreskrivas om tillsynen över och överensstämmelsen med kraven för
primärsläckningsutrustning och branddetektorer som installeras i byggnader. I lagen
föreslås även bestämmelser om brandlarmanläggningar och automatiska
släckanläggningar samt om kontroll och underhåll av handbrandsläckare.
IM, inrikesminister Maria Ohisalo
Revidering av fonderingsbestämmelserna i lagen om statens pensionsfond
Lagen om statens pensionsfond revideras så att fondens placeringsverksamhet kan
planeras på lång sikt samtidigt som trycket på utgifterna i statsbudgeten på grund av
statens ökande pensionsutgifter utjämnas på ett effektivt sätt.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om gödselfabrikat och lagen om
anmälda organ för vissa produktgrupper
I lagarna tas det in ändringar som gäller de bedömningsorgan för kravöverensstämmelse
som förutsätts i EU:s gödselfabrikatsförordning (EU) 2019/1009.
JSM, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
RP om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i
konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av
lagen om sjöarbetsavtal, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på
fartyg i inrikesfart
Inom ramen för detta lagprojekt genomförs de ändringar som 2018 infördes i koden i
konventionen om arbete till sjöss (MLC) och som träder i kraft internationellt den 26
december 2020. Ändringarna i koden tryggar fortsatt anställning och lönebetalning då en
sjöman är fängslad i samband med sjöröveri eller väpnat rån av fartyget. Lagprojektet
genomför även vissa i MLC förutsatta preciseringar i lagen om sjöarbetsavtal,
sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart.
ANM, arbetsminister Timo Harakka

22

RP med förslag till lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom
social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
Klientuppgiftslagen har beretts utifrån RP 300/2018, som förföll och som behandlades i
grundlagsutskottet i början av 2019. Inom hälso- och sjukvården har man övergått till att
använda riksomfattande elektroniska informationssystemtjänster. De ändringar som
föreslås i lagen gör det möjligt att införa riksomfattande informationssystemtjänster i
socialvården. Lagförslaget innehåller de för social- och hälsovården behövliga
bestämmelserna om informationshantering. I propositionen föreslås det att innehållet i
de riksomfattande informationssystemtjänsterna utvidgas så att kunden själv i datalagret
för egna uppgifter kan föra in uppgifter om sitt eget välbefinnande eller information som
olika välbefinnandeapplikationer producerat.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP med förslag till lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för
hälso- och sjukvård
I propositionen föreslås en ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och
sjukvård. I lagen görs vissa ändringar som beror på genomförandet av EU-förordningen
om medicintekniska produkter samt EU-förordningen om medicintekniska produkter för
in vitro-diagnostik.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP med förslag till lag om ändring av lagen om centralen för utredning av
penningtvätt och till vissa lagar som har samband med den
Syftet med direktivet om bekämpning av penningtvätt är att förbättra möjligheterna för
de myndigheter som utreder penningtvätt och de myndigheter som svarar för att
förebygga, avslöja, utreda eller lagföra brott när det gäller allvarliga former av
brottslighet att få tillgång till finansieringsuppgifterna för att förbättra dessa
myndigheters beredskap att undersöka ekonomisk brottslighet samt att främja
samarbetet mellan myndigheterna. Enligt direktivet ska medlemsstaterna utse de
nationella behöriga myndigheter som har befogenheter att komma åt bankkontoregistren
och göra sökningar i dem. I direktivet regleras informationsutbytet mellan de
myndigheter i medlemsstaterna som utreder penningtvätt samt informationsutbytet
mellan Europol och de myndigheter som utreder penningtvätt.
IM, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om ändring av fordonslagen och till lagar som har
samband med den
Fordonslagen revideras så att den motsvarar ramförordningen om fordon och släpfordon
till dessa fordon. I fordonslagen ska det i princip inte längre föreskrivas om EUtypgodkännanden, EU-intyg över enskilt godkännande, nationella typgodkännanden av
små serier eller forskningsinstitut, eftersom det föreskrivs om dem i ramförordningen om
fordon och släpfordon till dessa fordon. Överlappande bestämmelser stryks. På grund av
de krav som ställs i förordningen ska även marknadskontrollens ställning stärkas.
Dessutom ska fordonslagens uppbyggnad göras tydligare, och ett flertal lagtekniska
korrigeringar ska göras i lagen.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin
RP med förslag till lagstiftning om organisering av genomförandet av
systemen för utkomstskydd för arbetslösa och alterneringsledighet
Beslutanderätt i samband med avgörandet av förutsättningarna för att få
arbetslöshetsförmån och alterneringsersättning ska överföras till Folkpensionsanstalten
och arbetslöshetskassorna. Arbets- och näringsbyrån ska fortsättningsvis besluta om
åläggande av påföljder inom utkomstskyddet för arbetslösa. Arbets- och näringsbyråerna
ska dessutom fortsättningsvis ha behörighet att besluta om saker över vilka det på grund
av karaktären hos den arbetskraftspolitiska prövningen är ändamålsenligt att
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arbetskraftsmyndigheten behåller sin beslutanderätt. Ändringen förenklar genomförandet
av systemet med utkomstskydd för arbetslösa och sökandet av arbetslöshetsförmån i
betydande utsträckning.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
RP med förslag till lag om ändring av avfallslagen
Som ett led i kommissionens lagstiftningspaket om cirkulär ekonomi antogs förslagen om
ändring av avfallsdirektivet (2008/98/EG), direktivet om förpackningar och
förpackningsavfall (94/62/EG), direktivet om deponering av avfall (1999/31/EG),
direktivet om batterier och ackumulatorer (2006/66/EG), direktivet om uttjänta fordon
(2000/53/EG) och direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (2012/19/EU) den 30 maj 2018 och de trädde i kraft den 4 juli
2018. Propositionen innehåller förslag till genomförande av direktiven.
MM, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
RP om godkännande och sättande i kraft av ett avtal om partnerskap och
samarbete mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Singapore, å andra sidan
I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner det i oktober 2018 i Bryssel
undertecknade avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan, och att riksdagen
antar en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i avtalet som hör till området för
lagstiftningen.
UM, utrikesminister Pekka Haavisto
RP med förslag till ändring av säkerhetsutredningslagen
I projektet bereds sådana ändringar i säkerhetsutredningslagen (726/2014) som följer av
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/103 om luftfartsskydd.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP om godkännande och ikraftsättande av protokollet om ändring av
Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk
databehandling av personuppgifter
I propositionen föreslås det att riksdagen ska godkänna protokollet om ändring av
Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av
personuppgifter till den del protokollet hör till Finlands behörighet. Genom protokollet
ändras bestämmelserna i konventionen till betydande delar så att det innehållsmässigt
bättre motsvarar EU:s dataskyddslagstiftning.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP med förslag till lag om ändring av den nya vägtrafiklagen
Den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020. Efter det att lagen antagits har det
skett sådana ändringar annanstans i lagstiftningen som förutsätter ändringar också i den
nya vägtrafiklagen innan den träder i kraft. Samtidigt görs vissa andra ändringar av
teknisk karaktär i vägtrafiklagen.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin
RP med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande
biobränslen och till vissa lagar som har samband med den
Bestämmelserna om hållbarhetskriterier för biodrivmedel, flytande biobränslen och
biomassabränslen samt kriterierna för minskning av växthusgaser i det omarbetade
direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ((EU)
2018/2001) RED II) ska införlivas i den nationella lagstiftningen. Dessa bestämmelser
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påverkar den gällande lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen samt lagar som
har samband med den.
ANM, näringsminister Katri Kulmuni

Mars 2020
RP med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen
I propositionen föreslås det att partilagen ändras så att en ansökan om registrering av
en förening i partiregistret i fortsättningen också ska kunna göras i justitieministeriets
webbtjänst. Samtidigt blir det möjligt att på elektronisk väg samla in de stödförklaringar
som krävs för registrering av ett parti.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
I propositionen föreslås en ändring av Kevas förvaltningsstruktur så att Kevas
fullmäktigeledamöter ersätter den nuvarande delegationen och dessutom ändras
ledamöternas och styrelsens sammansättning. Det ska även bli möjligt för andelslag att
bli medlemssamfund i Keva..
FM, kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
RP med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
I propositionen anges de nödvändiga ändringarna i lagen för genomförande av
ändringsdirektivet om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av
tjänster (EU) 2018/957.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
RP med förslag till lag om ändring av narkotikalagen
I propositionen föreslås det att narkotikalagen ändras. Innehållet i den anmälan som
behövs för industriellt bruk av sådana psykoaktiva ämnen som är förbjudna för
konsumentmarknaden ska preciseras. Tillsynsmyndigheternas verksamhetsförutsättningar ökas bl.a. genom att de uppgifter om verksamhetsställe och lagring som krävs
av verksamhetsutövaren preciseras.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP med förslag till lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för
företagstjänster samt till vissa lagar som har samband med den
I propositionen föreslås det att lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster
ändras. Syftet med propositionen är att utvidga kundinformationssystemet för
företagstjänster till ett nationellt register över företagsstöd.
ANM, näringsminister Katri Kulmuni
RP med förslag till lagar om ändring av energieffektivitetslagen, lagen om
bostadsaktiebolag och lagen om hyra av bostadslägenhet
Syftet med propositionen är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2018/2002 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Genom lagarna
föreskrivs det om lägenhetsspecifik mätning av varmt bruksvatten och om den fakturering
som grundar sig på denna mätning, samt om faktureringsfrekvensen och uppgifter som
ges på fakturan samt annars.
ANM, näringsminister Katri Kulmuni
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RP med förslag till lag om ändring av gränsen för Punkaharju
naturskyddsområde
I propositionen föreslås det att gränsen för Punkaharju naturskyddsområde ändras.
MM, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen

April 2020
RP med förslag till lagstiftning om en reform av förfarandena inom punkt- och
bilbeskattningen
Bestämmelserna om förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen ska reformeras så att
förfarandena i den mån det är möjligt samordnas med de övriga beskattningsförfarandena. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan
Finland och Sverige om taxitrafik samt med förslag till lag om ändring av lagen
om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till
området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen
Överenskommelsen ändras så att den motsvarar de nationella författningsändringar i
fråga om taxitrafiken som trädde i kraft den 1 juli 2018.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin
RP om en totalreform av bestämmelserna om aerosoler
Målet är att kemikaliesäkerhetslagen inte längre ska innehålla bestämmelser om krav i
fråga om aerosoler. Till följd av detta ska det antingen utfärdas en egen produktlag om
aerosoler eller så ska kraven i fråga om aerosoler överföras till lagen om tryckbärande
anordningar, till vars tillämpningsområde de också hör.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
RP med förslag till lag om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska
unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
EESSI=elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation mellan EU-länderna. Inom
projektet granskas bl.a. intressentgruppernas arbetsfördelning. Eventuella andra
anknytande lagändringar granskas också (t.ex. lagen om Pensionsskyddscentralen). Det
elektroniska systemet för utbyte av information mellan EU-ländernas socialförsäkringsinstitutioner tas i bruk 2019–2021. Den nationella lagstiftningen preciseras på det sätt som
det elektroniska utbytet av information kräver.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
RP med förslag till lag om datalagret för forskningsinformation
Det stiftas en lag om datalagret för forskningsinformation. Datalagret för
forskningsinformation ska med tanke på forskningsaktörer sammanställa och förmedla
metadata om den vetenskapliga forskning som bedrivs i Finland, såsom uppgifter om
publikationer, uppgifter som beskriver forskningsmaterial och uppgifter om finansiering.
UKM, forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen
RP med förslag till lag om ändring av 3 § i mervärdesskattelagen
För att lindra småföretags administrativa skyldigheter ska den nedre gränsen för
mervärdesskattskyldigheten höjas till en årsomsättning på 15 000 euro. Propositionen
hänför sig till avsnitt 2.1 i regeringsprogrammet ”Beskattning i en föränderlig värld; en
sysselsättande beskattning som sporrar till företagande” samt till den strategiska helheten
3.4 ”Ett livskraftigt Finland”.
FM, finansminister Mika Lintilä
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RP med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund
hos personer som arbetar med barn
Det föreslås att lagen ska ändras så att i anställningsförhållanden som räcker mindre än
tre månader ska arbetsgivaren ha möjlighet att kontrollera en persons brottsliga bakgrund
före anställningen.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
RP med förslag till ändring av social- och hälsovårdslagstiftningen och
arbetarskyddslagstiftningen till följd av EU:s allmänna dataskyddsförordning
I denna proposition föreslås ändringar i vissa bestämmelser inom social- och
hälsovårdsministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter.
Ändringarna föranleds av EU:s allmänna dataskyddsförordning. Syftet med propositionen
är att den nationella lagstiftningen ska ändras så att den är förenlig med den allmänna
dataskyddsförordningen.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och rättshjälpslagen
Lagstiftningen ska ändras så att asylsökandes rättssäkerhet stärks. Det föreslås att 9 §
2 mom. i utlänningslagen upphävs. Det ska inte längre krävas att det finns särskilt
vägande skäl till att ett biträde är närvarande vid asylsamtal, utan behovet av att närvara
vid ett samtal ska avgöras av biträdet. Det föreslås att i utlänningslagen upphävs 190 §
3 mom. och 196 § 3 mom. som gäller besvärstider som avviker från det normala i ärenden
som gäller internationellt skydd. I rättshjälpslagen ska 17 a § upphävas. Timarvode ska i
stället för arvoden som fastställs särskilt för varje ärende tillämpas också i ärenden som
gäller internationellt skydd.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP med förslag till lag om ändring av kreditupplysningslagen
Avsikten med propositionen är att kreditupplysningslagen (527/2007) ska ändras så att
den motsvarar EU:s allmänna dataskyddsförordningen.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP med förslag till ändring av fördraget om inrättande av Europeiska
stabilitetsmekanismen
Fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen ändras i enlighet med
Eurogruppens och Europeiska rådets beslut.
FM, finansminister Mika Lintilä

Maj 2020
RP med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial
I lagen om plantmaterial görs de ändringar som föranleds av EU:s växtskyddsförordning.
En del av det förökningsmaterial som omfattas av lagen om plantmaterial ska i
fortsättningen omfattas av växtskyddsförordningen, och därför ska lagen om plantmaterial
ändras så att den motsvarar det ändrade rättsläget.
JSM, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om utredande av dödsorsak och
hälsoskyddslagen
Det ska utfärdas bestämmelser på lagnivå om konstaterande av dödsfall.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
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RP om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av
olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det
kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt
besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen
om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg
Avsikten med propositionen är att godkänna och sätta i kraft de tre ICAO-konventioner
som nämns i rubriken samt att föreskriva om behövliga ändringar i den nationella
lagstiftningen.
UM, utrikesminister Pekka Haavisto
RP med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och
företagsservice
I propositionen föreslås det att bestämmelserna om lönesubvention ändras i lagen om
offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Målet är att användningen av lönesubvention i
företag ska öka betydligt i syfte att främja arbetslösas sysselsättning på den öppna
arbetsmarknaden. I detta syfte föreslås systemet med lönesubvention förenklas och den
administrativa bördan för arbetsgivarna minskas. Den nuvarande lönesubventionen inom
tredje sektorn reformeras så att den utgör ett stöd för övergången till den öppna
arbetsmarknaden genom man till den knyter ett starkt individuellt stöd, en kartläggning
av arbetsförmågan och andra tjänster, så att det blir en ändamålsenlig och individuell
helhet.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
RP om ett försök med rekryteringsstöd
I propositionen föreslås det att det stiftas en lag som gäller försök med rekryteringsstöd.
Syftet med försöket är att främja en snabb sysselsättning av arbetslösa, uppkomsten av
nya arbetsgivarföretag och tillväxt hos företag genom att sänka rekryteringströskeln för
ensamföretagare och mikroföretag.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
RP med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och
hälsovården
Propositionen genomför avsnitt 3.6.1 i regeringsprogrammet, och i avsnittet konstateras
det att klientavgiftslagen kommer att revideras i syfte att avlägsna hindren för vård och
öka jämlikheten i samband med hälsa bl.a. genom större avgiftsfrihet och skäligare
avgifter. Under den förra regeringsperioden överlämnade regeringen en proposition om
en reform av lagstiftningen om klientavgifter (RP 310/2018 rd), men den förföll dock.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP med förslag till lag om ändring av lagen om fördelningen av åligganden
mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
I denna proposition föreslås det att lagen om fördelningen av åligganden mellan
justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman ska ses över så att den
bättre motsvarar laglighetsövervakarnas lagstadgade specialuppgifter samt deras
specialområden enligt internationella överenskommelser och deras faktiska
specialområden.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP med förslag till lag om ändring av lagen om justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem
De bestämmelser om utlämnande och gallring av uppgifter som finns i lagen om
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ska förtydligas.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
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RP med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen (gränsöverskridande elektronisk konsumenthandel)
I mervärdesskattelagen (1501/1993) görs de ändringar som rådets direktiv (EU)
2017/2455 (Gränsöverskridande elektronisk konsumenthandel) förutsätter och som träder
i kraft den 1 januari 2021. Förhållande till regeringsprogrammet: Mål 3 – En hållbar
skattereform. Skattefriheten för mervärdeskatt på sådana produkter värda mindre än 22
euro som importerats från länder utanför EU ska slopas senast den 1 januari 2021.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lag om ändring av lagen om certifiering och angivande av
elens ursprung
De bestämmelser om ursprungsgarantier för energi från förnybara energikällor som finns
i Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv (EU) 2018/2001 som gäller förnybar
energi ska införlivas i den nationella lagstiftningen. En ändring jämfört med de tidigare
bestämmelserna är att särskilt bestämmelserna om ursprungsgarantier har utvidgats så
att de utöver elproduktion också gäller produktion av gas och värme/kyla.
ANM, näringsminister Katri Kulmuni
RP med förslag till en totalreform av biobankslagen
Syftet är att göra de behövliga ändringar i biobankslagen och i andra lagar som har
samband med biobanksverksamheten som följer av EU:s allmänna dataskyddsförordning
och tolkningsproblemen i anslutning till lagens tillämpningspraxis. Ändringsförslaget har
samband med lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och
hälsovården och med genomlagen. Ändringarna i lagen syftar till att säkerställa att
biobankerna samarbetar med den föreslagna tillståndsmyndigheten för social- och
hälsovårdsuppgifter och med Genomcentret.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP med förslag till lag om Genomcentret och behandling av genomdata
Genom den föreslagna lagen inrättas det i Finland ett Genomcenter. I lagen föreskrivs det
om centrets uppgifter. Genomcentret ska vara en expertmyndighet i frågor som gäller
användning av genomdata samt hälsorelaterade genetiska analyser. Genomcentret ska
upprätthålla
ett
nationellt
genomdataregister.
Genomdata
produceras
i
biobanksverksamhet och inom hälso- och sjukvården, och därifrån ska de registreras i
genomdataregistret. Genomdata ska under de begränsade förutsättningar som anges i
lagen kunna utnyttjas i vården av patienter och i vetenskaplig forskning. Syftet med lagen
är att stödja en ansvarsfull, jämlik och informationssäker användning av genomdata.
SHM, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares
olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och lagen om ersättning till
lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
Avsikten är att det i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
ska göras vissa små ändringar som gäller betalning av sådan ersättning för inkomstbortfall
som motsvarar lön för sjukdomstiden och som betalas till arbetsgivaren på grund av ett
skadefall, när den försäkrade till följd av skadefallet är arbetsoförmögen inte bara för
arbete i anställningsförhållande utan också för arbete som är försäkrat med stöd av den
nämnda lagen. Avsikten är också att se över lagens bestämmelser i fråga om
årsarbetsinkomsten och ersättningen för inkomstbortfall för en person som bedriver
yrkesinriktade studier på heltid samt bestämmelserna i vissa retroaktiva situationer.
Dessutom ska bestämmelserna om omprövning och undanröjande preciseras.
Bestämmelserna om retroaktiv ersättning i den så kallade LPA-sjukdagpenningslagen ska
preciseras.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

29

Juni 2020
RP om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen
till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden
Den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade
försvinnanden ska godkännas och sättas i kraft för Finlands del. Målet med den
internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden
är att förhindra påtvingade försvinnanden och att bekämpa straffrihet för brott som
involverar påtvingade försvinnanden. Konventionen förpliktar avtalsparterna att
säkerställa att påtvingade försvinnanden är en straffbar gärning enligt avtalsparternas
straffrätt. Konventionen hör till FN:s så kallade kärnkonventioner om mänskliga rättigheter
(core human rights treaties).
UM, utrikesminister Pekka Haavisto
RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Bestämmelserna i utlänningslagen ska ändras så att den försörjningsförutsättning som är
en förutsättning för uppehållstillstånd för en familjemedlem inte längre ska tillämpas på
minderåriga anknytningspersoner som beviljats internationellt skydd.
IM, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar
som har samband med den (lagstiftningsåtgärder som begränsar hushållens
kreditefterfrågan)
Syftet med propositionen är att för att förhindra att privatpersoner och hushåll skuldsätts
i alltför hög grad ska kreditinstitutslagen och vissa lagar som har samband med den ändras
så att det i lagarna tas in instrument som begränsar efterfrågan på bostadskrediter och
andra konsumentkrediter i vissa situationer.
FM, finansminister Mika Lintilä
RP med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa
andra lagar
De bestämmelser om förfarandet vid fastighetsförrättning och om antecknande av
förrättningar i fastighetsregistret som finns i fastighetsbildningslagen ska revideras och till
följd av detta ska annan därmed ansluten lagstiftning ses över.
JSM, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
RP om godkännande och sättande i kraft av Internationella arbetsorganisationens konvention från 2019 mot våld och trakasserier i arbetslivet
Avsikten med propositionen är att godkänna och sätta i kraft den konvention mot våld och
trakasserier i arbetslivet som godkändes vid Internationella arbetsorganisationens
arbetskonferens den 21 juni 2019.
SHM, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet
och 48 kap. 6 § i strafflagen
I denna proposition föreslås det att lagen om skyddande av byggnadsarvet ska ändras så
att förfarandet för fastställelse av skyddsbeslut slopas. Det ska i lagen också tas in
bestämmelser om avvikelser från skyddsbeslut, och bestämmelserna om förfarandena och
ersättningar ska preciseras. Ändringen av strafflagen gäller överträdelser av villkoren i
undantagsbeslut.
MM, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
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RP med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningen om ömsesidigt
erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande inom EU
I propositionen föreslås det att det stiftas en lag som kompletterar förordningen. I
propositionen föreslås dessutom ändringar som följer av förordningen i strafflagen, i lagen
om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
och i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på
beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet. De föreslagna lagarna avses
träda i kraft den 19 december 2020 då förordningen blir tillämplig.
JM, justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP med förslag till lag om sättande i kraft av Europarådets konvention som
handlar om läktarsäkerhet (ETS nr 120)
Genom konventionen uppdateras och ersätts Europarådets konvention från 1985 (ETS nr
120) som också handlar om läktarsäkerhet. Konventionen från 1985 har satts i kraft i
Finland genom förordning nr 9/1987. Finland har skrivit under konventionen den 20
december 2017.
IM, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars
företagsköp
Avsikten är att det i lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp ska göras vissa
preciseringar/ändringar med tanke på de frågor som dykt upp i samband med den
praktiska tillämpningen av lagen. I lagstiftningsprojektet bedöms dessutom de
konsekvenser som EU:s förordning om granskning av direkta utländska investeringar har
för den nationella lagstiftningen och de eventuella behov av ändring av lagstiftningen som
den medför. Avsikten är att beslut om tillsättande av en eventuell arbetsgrupp eller
tjänstemannaberedning i samarbete med myndigheterna inom nätverket för företagsköp
ska fattas under tidig höst 2019, varmed ändringarna av lagstiftningen kan överlämnas till
riksdagen våren/sommaren 2020.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
RP med förslag till ändring av revisionslagen
I denna proposition föreslås det att revisionslagen ska ändras så att det i lagen tas in
bestämmelser om en lättare granskning än den egentliga revision som utförs av revisorn,
och denna lättare granskning ska vara möjlig för sammanslutningar av en viss
storleksklass.
ANM, arbetsminister Timo Harakka

Augusti 2020
RP med förslag till lag om utveckling av regionerna och förvaltning av
strukturfondsverksamheten och lag om finansiering av regionutveckling och
strukturfondsprojekt
I denna proposition föreslås att det stiftas en helt ny lag om utveckling av regionerna och
förvaltning av strukturfondsverksamheten och en helt ny lag om finansiering av
regionutveckling och strukturfondsprojekt. Genom de nya lagarna upphävs den gällande
lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten
(7/2014) och den gällande lagen om finansiering av regionutveckling och
strukturfondsprojekt (8/2014).
ANM, näringsminister Katri Kulmuni
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RP med förslag till lag om försvarsmaktens handräckning till polisen och till
vissa lagar som har samband med den
I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om försvarsmaktens handräckning till
polisen. Samtidigt upphävs den gällande lagen med samma namn. De bestämmelser om
Gränsbevakningsväsendets handräckning till polisen som finns i gränsbevakningslagen
ändras på motsvarande sätt. Avsikten är att förtydliga och uppdatera bestämmelserna så
att de bättre motsvarar de förändrade kraven i säkerhetsmiljön. I propositionen föreslås
det också att polislagen och lagen om försvarsmakten ska ändras.
IM, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen och till
vissa lagar som har samband med den
Lagstiftningen om behandlingen av frihetsberövade personer i förvar hos polisen ska
reformeras.
IM, inrikesminister Maria Ohisalo
RP med förslag till lag om läroplikt och till vissa lagar som har samband med
den
Läropliktsåldern ska höjas till 18 år. Målet är att säkerställa att alla som går ut grundskolan
avlägger utbildning på andra stadiet. Utbildningar som förbereder för andra stadiet och
handledning under övergångsperioden utvecklas. En utvidgning av läroplikten förutsätter
att utbildning på andra stadiet är avgiftsfri.
UKM, undervisningsminister Li Andersson
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar
samt banlagen
Avsikten är att bedöma och bereda behövliga författningsändringar som gäller användning
av väg- och järnvägsområden och därmed anslutna skydds- och frisiktsområden för andra
ändamål än väg- och järnvägsändamål. Målet är förfaranden som är juridiskt och praktiskt
sett tydliga och tillräckligt flexibla. Avsikten är också att byggande av olika
infrastrukturnätverk ska samordnas på ett fungerande sätt, att ansvaren ska förtydligas
och att den administrativa bördan ska bli lättare.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin
RP med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice (översyn av
regleringen av taxitrafiken)
Avsikten är att bedöma och bereda behövliga författningsändringar i regleringen av
taxitrafiken.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin
RP med förslag till lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk
kommunikation (totalreform av kommunikationstjänstlagen)
Avsikten med reformen av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är att
verkställa kraven enligt EU-direktivet om audiovisuella medietjänster (AVMS-direktivet)
och bestämmelserna i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation. Samtidigt
är det möjligt att uppdatera även annan reglering om elektronisk kommunikation.
KM, kommunikationsminister Sanna Marin
RP med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från
förnybara energikällor
Ändringar som gäller stödprogrammet för skogsflis. Notifikationen som gäller regleringen
av statligt stöd till stödprogrammet gäller till ingången av 2021.
ANM, näringsminister Katri Kulmuni
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RP med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 13 §
i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på
arbetsplatsen
Regeringens proposition för att begränsa konkurrensförbudsavtal.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
RP med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av
farliga kemikalier och explosiva varor och 21 § i säkerhetsutredningslagen för
att stärka beredskapen mot hot mot säkerheten
Det föreslås att tillämpningsområdet för lagen om säkerhet vid hantering av farliga
kemikalier och explosiva varor ändras så att det även omfattar skydd mot hot mot
säkerheten. I lagen föreskrivs på ett sätt som förpliktar alla verksamhetsutövare om de
allmänna grunderna för beredskap mot hot mot säkerheten och för
säkerhetsarrangemang. Det föreskrivs också att tillsynsmyndigheterna enligt den gällande
lagen, dvs. Säkerhets- och kemikalieverket och räddningsmyndigheten, svarar för
tillstånds- och tillsynsuppgifterna i anslutning till beredskapen mot hot mot säkerheten.
ANM, arbetsminister Timo Harakka
RP med förslag till lag om ändring av atomansvarighetslagen
Behoven av att ändra bestämmelserna i atomansvarighetslagen (484/1972) utreds. Dessa
behov ansluter till lag 493/2005 som nationellt sätter i kraft de ändringsprotokoll som
godkändes 2004 och som ändrar den s.k. Pariskonventionen (FördrS 20/1972) och
Brysseltilläggskonventionen (FördrS 4/1977) som kompletterar Pariskonventionen. Andra
eventuella ändringsbehov utreds också.
ANM, näringsminister Katri Kulmuni
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